Ceny za inovácie získali študenti,
podnikatelia i samospráva
Inovačný rozvoj regiónov sa konal už po šiesty raz
Od roku 2006 sa v Žilinskom samosprávnom
kraji utvrdzujú v názore, že v Turci, Hornom
Považí, Liptove, na Orave a Kysuciach nie je
o inovatívne nápady
a riešenia núdza.
I preto sa stalo podujatie Inovačný rozvoj regiónov tradičnou prehliadkou a ocenením
tých, ktorí vedia priniesť novátorské myšlienky do svojej
práce.
Už šiesty ročník podujatia,
ktoré trvalo od 13. do 17. marca,
odštartoval konferenciou zameranou na inovatívne (moderné) služby v samospráve,
upozorňujúce na spoluprácu
samosprávy a podnikateľov či
podnikania na miestnej alebo
lokálnej úrovni. O svoje skúsenosti v diskusii sa podelila
Ivana Tvrdovská zastupujúca
tradičnú cukrársku výrobu
v obci Štiavnik, Ivica Ďuricová s projektom jazykovej
školy v podmienkach obce
- Smart Language Courses
Košeca či starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký
s príkladmi využívania ľudských zdrojov.
Ocenili vývoj a kvalitu
Záver konferencie patril už
očakávanému
udeľovaniu
ocenení Inovácia Žilinského
kraja za rok 2011. V kategórii
Malé a stredné podniky ho
získala spoločnosť I.TRAN.,
s.r.o. z Turzovky za kolekciu výrobkov s teflónovou
úpravou, ktorou sa rozšíril
sortiment a posilnila konkurencieschopnosť. Spoločnosť
vyvinula počas dvoch rokov
na základe požiadaviek trhu
nový typ svetrov a čiapok zo
špeciálnej priadze s teflónovou úpravou. Zároveň stabilne
zamestnáva 150 pracovníkov
a podporuje ďalšie pracovné
miesta pre subdodávateľov.
Spomedzi siedmich súťažiacich zaujal napríklad i neobvyklý internetový predaj
mäsa a mäsových výrobkov

Veľká noc inšpiruje
Ako sa už stalo príjemnou tradíciou, zariadenia sociálnych služieb
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) predstavujú na Úrade ŽSK
v Žiline svoje nápady,
kreatívne výmysly
a dekorácie zhmotnené
do rôznorodých veľkonočných výrobkov.
Už po štvrtýkrát vystavujú
zariadenia sociálnych služieb,
tentokrát je ich 25, nápadité
výrobky svojich klientov pod
vedením pracovníkov sociálnych zariadení. „Každý ročník
tejto výstavy je mimoriadny.
Spoločne môžeme obdivovať
výrobky klientov a oceniť ich

zručnosť a trpezlivosť, s akou
ich vyrábali. Som veľmi rád,
že sa tu stretávame ako jedna
veľká rodina v tomto predveľkonočnom období,“ uviedol
predseda ŽSK Juraj Blanár
a poďakoval sa riaditeľom
i pracovníkom zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti
ŽSK za ich namáhavú a obetavú prácu. Výrobky z dreva,
skla, hliny či slamy nie sú iba
vystavené, ale i predajné a ich
kúpou možno prispieť klientom na rozvoj záujmovej činnosti, na vytváranie podmienok pre tvorivosť a pracovnú
terapiu. Prispieť k dobrej veci
či načerpať inšpirácie môže
verejnosť na Úrade ŽSK až
do 20. apríla.

Ocenená Diana Žuffová (prvá sprava)

Študentka Spojenej školy Slanická osada v Námestove zaujala s projektom Ekologická minifarma
na Orave.
prostredníctvom
portálu
www.masodomov.sk.
Víťazstvo v kategórii Regionálny rozvoj si vybojovalo
mesto Martin za elektronického strážcu seniorov. „Občania pri sebe nosia mobilné
zariadenie, z ktorého dispečer
na mestskej polícii prijíma
signál a je schopný monitorovať ich polohu a pohyb. V situácii núdze občan privolá pomoc stlačením tlačidla, ktoré
vyšle signál. Dispečer prijme
alarm, občana lokalizuje a ak
je potrebné, zavolá rýchlu
pomoc,“ vysvetlil hovorca
mesta Jozef Petráš. Projekt
zvýši kvalitu života najmä
seniorom. Dnes službu využíva 10, cieľom je 300 klientov. O výhru v kategórii sa
uchádzali napríklad i obec Necpaly s projektom obecného
múzeuma a notariátu s cieľom zachovania vlastného
kultúrneho dedičstva. Mesto
Turčianske Teplice sa uchádzalo s projektom elektronického prieskumu verejnej

mienky, ktorej cieľom bolo
uľahčiť komunikáciu medzi
občanom a mestom. Klaster
Liptov predstavil Centrálny
rezervačný systém regiónu
Liptov, ako jednoduchý a pohodlný výber a rezerváciu
ubytovania.
„Rozmanitosť
prihlásených projektov a ich
praktický význam v rôznych
sférach verejného života nám
potvrdzuje potrebu oceňovať
ich tvorcov. Inovačné ocenenie vyzdvihuje a dáva podporu praktickým myšlienkam
a nápadom. Dúfam, že inovácie neostanú len slovom,
ale budú prinášať aj reálne
výsledky pre rozvoj nášho
kraja,“ povedal podpredseda
Žilinského samosprávneho
kraja Jozef Štrba po odovzdaní cien víťazom.
Vyzdvihli nádejných
študentských
podnikateľov
V rámci podujatia Inovačný
rozvoj regiónov sa po druhýkrát udeľovali ceny v súťaži

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK – Stredoškolský
podnikateľský
zámer. Piati hodnotitelia
porovnávali spolu 28 súťažných zámerov študentov z 15
stredných škôl v kraji. Prvé
miesto si s projektom Nenechajte svoje peniaze odtiecť
vybojoval Adam Krakovský zo
Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Druhá priečka patrí Dominike Ovseníkovej z Gymnázia
Veľká Okružná v Žiline so zámerom Na chrbte koní javorníckymi chodníčkami. Tretie miesto patrí Diane Žuffovej zo Spojenej školy Slanická
osada v Námestove za projekt Ekologická minifarma
na Orave.
Študentom bol vyhradený
aj štvrtkový Veľtrh študentských spoločností. Študenti
stredných škôl z celého Slovenska predstavili svoje podnikateľské začiatky, ktoré
realizujú v rámci predmetu
aplikovaná ekonómia.

Atmosféra jari

Klienti oravských domovov sociálnych služieb tvoria originálne
veľkonočné dekorácie. Ich kúpou možno podporiť tvorivé aktivity
a pracovnú terapiu zariadení.

Užite si s nami sviatok vody
Žilinský samosprávny kraj
v spolupráci so svojimi múzeami a subjektmi cestovného
ruchu pripravil pre obyvateľov a návštevníkov kraja
pri príležitosti osláv Svetového dňa vody zaujímavé akcie
a zľavy na vstupnom. Od 19.
do 25. marca môžu záujemcovia o príjemne strávený oddychový čas využiť výhodnú ponuku aquaparkov a kúpeľov
ako Thermal park Bešeňová,

Kúpele Lúčky, Slovenské liečebné kúpele, Rajecké Teplice, Meander Thermal Oravice,
Aquapark Tatralandia, Liptovský Mikuláš či Aquarelax Dolný Kubín. Zľavy na skipasoch
ponúka aj Ski zábava Hruštín, rovnako ako aj Oravské,
Liptovské, Považské a Kysucké múzeum. Viac informácií o konkrétnych výhodách
a zľavách nájdete na www.
regionzilina.sk.

Dať prednosť starším sa dá
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) financuje prímestskú autobusovú
dopravu vo všetkých
piatich regiónoch.
Okrem toho, že dbá na bezpečnosť a komfort cestovania, čo sa už v minulom období odzrkadlilo nákupom
a premávaním nových autobusov, do popredia dáva aj
kultúru cestovania obyvateľov všetkých vekových kategórií.
Preto predseda ŽSK Juraj
Blanár spolu so študentmi
stredných škôl, v spolupráci s dopravcami SAD Žilina
a SAD Liorbus Ružomberok
označili minulý týždeň autobusy prímestskej autobusovej dopravy značkou „Dajme
prednosť starším.“ Podľa

Výzva k ohľaduplnosti

Nálepka apeluje k tolerancii aj v autobusoch prímestskej autobusovej dopravy na Orave.
predsedu kraja nálepky upozorňujú predovšetkým mladšiu generáciu, že sú medzi

nami starší a je potrebné im
uvoľniť miesto. Žilinská župa
chce aj takýmto spôsobom

šíriť myšlienku tolerancie
a vzájomného rešpektu v oblasti cestovania.

Text: Z. Muchová. Foto: archív ŽSK.

