Kraj vám garantuje cestovné
zľavy. Viete ktoré?
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) financuje
prímestskú autobusovú
dopravu vo všetkých
svojich regiónoch.
Dlhodobo zabezpečuje obslužnosť svojho územia pre
obyvateľov,
pracujúcich,
školopovinných, ale i cestujúcim za lekárom či na úrady. Zároveň kraj prostredníctvom dopravných spoločností garantuje viaceré zľavy,
ktoré šetria i tak dosť namáhanú peňaženku. Pozrime sa
ne bližšie.
Zľavnené cestovné vo forme osobitného cestovného
majú deti do 15. roku veku, žiaci a študenti, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré
sú držiteľmi preukazov ŤZP,
sprievodca zdravotne ťažko
postihnutej osoby - držiteľa
preukazu ŤZP S, rodičia cestujúci na návštevu zdravotne postihnutých detí, ktoré
sú umiestnené v školských,
sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území
Slovenska. Zľavnené cestovné pre tieto skupiny obyvateľov je v takmer polovičnej
hodnote základného cestovného.
Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov
nad 70 rokov veku za každých,
aj začatých 25 km poskytuje
kraj vo výške 35 centov. Zľavnené cestovné za prepravu
občanov vo veku 65 až 70 rokov v sobotu, nedeľu, vo sviatok a v deň pracovného pokoja, v pracovný deň od 16. do 24.
hodiny za každých aj začatých 25 km je tiež za 35 centov.
Ťažko zdravotne postihnuté

osoby, ak sú držiteľmi preukazu ŤZP-S, platia za každých,
aj začatých 25 kilometrov 5
centov. Rovnakú sumu stojí
aj preprava dieťaťa v detskom
kočíku.
Pre uplatnenie zľavy sa
musí cestujúci preukázať

príslušným preukazom, občianskym preukazom alebo
kartou vydanou dopravcom,
potvrdzujúcou nárok na osobitné cestovné. Ak nespadáte
ani do jednej skupiny obyvateľov, ktorí si môžu uplatniť
poskytované zľavy, je výhod-

né používať dopravnú kartu,
tzv. elektronickú peňaženku,
ktorá znižuje cestovné náklady a uľahčuje manipuláciu v bezhotovostnom styku.
Zľava pri platení dopravnou
kartou predstavuje 7 centov
zo základného cestovného
na jeden lístok.
ŽSK vynaložil na prímestskú autobusovú dopravu
v roku 2010 zo svojho rozpočtu viac ako 12 miliónov eur.
Výraznú časť nákladov tvorí
modernizácia vozového parku
a odbavovacej techniky pre
cestujúcich. Kraj vynaložil
ŽSK od roku 2006 na modernizáciu regionálnej autobusovej
dopravy 48 miliónov eur.

Aj dopravná karta denne šetrí vaše peniaze.

Obchodná akadémia má novú
kuchyňu a jedáleň
Škola, ktorú v školskom
roku 2011/2012 navštevuje 556
študentov v študijných odboroch obchodná akadémia,
sociálno-výchovný pracovník, daňové služby a sociálno-právna činnosť, má za sebou
viaceré úspechy svojich žiakov a pedagógov.
Škola sa pýši prvým miestom v krajskej súťaži Dobré
správy samosprávy o najlepšiu powerpointovú prezentáciu o kompetenciách krajskej
samosprávy, prvou a druhou
priečkou na majstrovstvách
Európy v kickboxe a tretím
miestom na majstrovstvách
Európy v streľbe. V projektovej činnosti sa škola podieľa
na modernizácii vzdelávania
v projekte „Učíme sa inovatívne, kreatívne, hravo“. Obchodná akadémia je zároveň
akreditovaným testovacím
centrom systému ECDL, čo

Nové vybavenie

V kuchyni pribudlo kvalitné zariadenie a vzduchotechnika.
je nadnárodný kvalifikačný
program pre získanie základnej počítačovej zručnosti.
Certifikát ECDL deklaruje, že
jeho držiteľ úspešne absolvo-

val medzinárodne stanovené
kvalifikačné testy z oblasti
informačných a komunikačných technológií a jeho znalosti sú na stanovenej úrovni.

Dvojice si môžu spestriť valentínsky program na hrade i v knižnici
pri ľúbostných básňach.

Príďte si po kultúrne
valentínky
Sviatok zaľúbených
sa nezadržateľne blíži.
Ak uvažujete nad
príjemným kultúrnym
spestrením tohto dňa
vo dvojici, skúste sa
naladiť a inšpirovať
ponukou kultúrnych
inštitúcií Žilinského
samosprávneho kraja.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
pripravuje pri príležitosti
sviatku zaľúbených špeciálny program na Oravskom
hrade pod názvom Čaro lásky. Program štartuje 14. februára, pokračovať bude počas nasledujúcich víkendov
až do 11. marca, a to v čase
od 10. do 15. hodiny. Návštevníkom sa bude podávať nápoj
lásky, ktorý si môžu vychutnať pri obdivovaní výstavy
svadobných šiat. Pre zamilované páry bude k dispozícii
fotografovanie v priestoroch
hradu. Inšpiráciu pre vlastné

Využívajte zľavy na cestovanie

Počas pravidelných
výjazdov po regiónoch
navštívil predseda krajskej samosprávy Juraj
Blanár v novom roku
aj Obchodnú akadémiu
v Dolnom Kubíne.

Myslia na zaľúbených

Pre skvalitnenie študijných
a pracovných podmienok financoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v škole počas
rokov 2010 - 2011 prestavbu
hygienických zariadení pre
imobilných študentov a rekonštrukciu budovy kuchyne
s jedálňou za viac ako 415-tisíc
eur. „Stavebnými úpravami
toaliet sme vytvorili bezbariérový prístup do hygienických
zariadení pre hendikepovaných študentov. Komplexnou
rekonštrukciou kuchyne a jedálne sa riešil vážny havarijný stav zastaralej, nevyhovujúcej prevádzky. Vytvorili
sa tak podmienky pre stravovanie žiakov a učiteľov nielen obchodnej akadémie ale
aj gymnázia,“ upresnil počas
prehliadky priestorov predseda ŽSK Juraj Blanár. Ako tiež
uviedol, jedáleň poslúži aj pre
ubytovaných žiakov v internáte, ktorého rekonštrukcia
je schválená na tento rok.
Zásadnou obnovou kuchyne a jedálne sa vybudovali
nové inžinierske siete, vzduchotechnika, izolácia a nové
technologické vybavenie kuchyne.

romantické verše môžu čerpať počas čítania historickej
ľúbostnej
korešpondencie
medzi Jurajom Thurzom
a Alžbetou Czoborovou. Páry
sa môžu zapojiť aj do súťaže. Ak si v termíne od 14.
februára do 11. marca zakúpia vstupenky na Oravský
hrad či Oravskú lesnú železnicu, budú zaradení do žrebovania o tri hodnotné ceny.
V Oravskej galérii v Dolnom Kubíne v tvorivej dielni „Valentínske prekvapenie“ budú deti základných
škôl vyrábať pozdravy pre
svojich blízkych. Zaľúbené
páry pozýva do svojich priestorov aj Oravská knižnica
A. Habovštiaka, kde budú
od 13. februára dve výstavy.
„Tajomstvo lásky“ poodkryje zbierky ľúbostnej poézie
a románov z fondov knižnice a „Najkrajšia Valentínka“
priblíži návštevníkom detské výtvarné dielka k tomuto sviatku.

Našli si k sebe cestu

Postavili snehuliaka spolu

V Novoti chodia deti navštevovať klientov zariadenia sociálnych
služieb.
Spojiť deti zo základnej školy
a klientov Zariadenia pre seniorov (ZPS) a Domova sociálnych služieb (DSS) Novoť nemusí byť ničím ojedinelým.
V dobrej nálade s cieľom prežiť príjemné a veselé popoludnie zavítali do zariadenia deti
zo zdravotníckeho krúžku pri
ZŠ Novoť pod vedením Beáty Kolenčíkovej. Deti prišli
s nápadom postaviť spoločne
snehuliaka. „Spoločne sme sa
nakazili smiechom a dobrou
náladou. Klienti sa najskôr nečinne prizerali, ale neskôr ne-

odolali a zapojili sa. Spoločne
s deťmi postavili niekoľko
utešených snehuliakov, ktoré zdobia areál nášho zariadenia. Detský smiech a dobrá
nálada sa prejavila na tvárach
našich klientov. Nielen tých,
ktorí sa aktívne zapojili, ale
aj tých, ktorí nás pozorovali
z okien svojich izieb,“ prezradila nám sociálna pracovníčka zariadenia Daniela Kuchťáková, podľa ktorej patril
záver stretnutia posedeniu
pri teplom čaji a dobrých vtipoch.

Text: Z. Muchová. Foto: archív ŽSK.

