Ocenili prácu učiteľov
Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár poďakoval aj pedagógom z Oravy
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) už po šiestykrát pri príležitosti
Medzinárodného dňa
učiteľov počas slávnostnej akadémie oceňuje
a pamätá na svojich
pedagógov, ktorí
vzdelávajú, vedú mládež
a odborne ju pripravujú
na výkon rozmanitých
povolaní.
Tohtoročné oceňovanie sa
konalo vo vynovených reprezentatívnych priestoroch Sobášneho paláca v Bytči, kde si
z rúk predsedu ŽSK Juraja Blanára prebralo ocenenie spolu
64 pedagogických pracovníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Nominantov na ocenenie vyberali jednotlivé školy a v návrhoch zdôvodnili kvality
svojich zástupcov. Sedem pedagógov z Kysúc, 15 z Liptova,
12 z Oravy, 16 z Horného Považia a 14 z Turca si svoje nominácie vyslúžilo za dlhoročnú
tvorivú obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania
mládeže.
Medzi ocenenými bol i Jozef Dudek zo Strednej odbornej školy v Námestove, ktorý
svoje celoživotné odborné
a praktické skúsenosti odovzdáva žiakom ako majster
odbornej výchovy v odevníckych odboroch už 34 rokov.

Ocenení učitelia

Medzi nimi je aj pedagogička Vilma Janotíková (druhá sprava)
z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Pre mladú generáciu je
ochotná obetovať množstvo času a energie aj mimo vyučovania.
V škole presadzuje pozitívne
pedagogické hodnoty a neustále sa snaží o výchovu zrelej osobnosti žiaka a o otvorenú komunikáciu. „Ocenenie
ma nesmierne potešilo. Dnes
je krajčírstvo dosť na ústupe
a je zaznávané, čo si myslím,
že je na škodu. Som však rád,
že môžem vychovávať aspoň
to málo dobrých krajčírov
a odovzdávať im svoje skúsenosti. Robím to rád,“ povedal

nám po prebratí ocenenia Jozef Dudek. Podľa nominácie je
dôležitou súčasťou školy pre
svoje vlastnosti ako zodpovednosť, dôslednosť a spoľahlivosť. V rámci záujmovej činnosti zhotovuje so žiakmi rôzne druhy nevšedných modelov
odevov, s ktorými reprezentujete školu na celoslovenských
súťažiach mladých módnych
tvorcov a aj na školských prezentačných výstavách.

Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne nominovala
na ocenenie svoju dlhoročnú
pracovníčku Vilmu Janotíkovú. Svoje vedomosti a poznatky odovzdáva mladej generácii
v odborných ekonomických
predmetoch ekonomika a právo, cestovný ruch a cvičné
firmy takmer tridsať rokov. Je
flexibilná a nápaditá, bola tiež
pilotnou učiteľkou cvičných
firiem, ktoré sa na medzinárodných veľtrhoch cvičných
firiem umiestnili na popredných pozíciách. Podľa nominácie si dokáže získať dôveru
žiakov a je pre nich prirodzenou autoritou. Pre mladú generáciu je ochotná obetovať
množstvo času a energie aj
mimo vyučovania.
Na svojho dlhoročného
pedagóga je hrdá aj Stredná
odborná škola technická v Istebnom, ktorá navrhla na ocenenie Petra Šuleka, ktorý
vedie študentov ako majster
odborného výcviku v profesii
elektro už 36 rokov. Svojím
odborným a pedagogickým
prístupom dosiahol dlhodobo
veľmi dobré výsledky pri výchove mladej generácie elektrotechnikov silnoprúdarov,
ktorí zabezpečovali chod firiem, organizácií a poskytovali
služby obyvateľstvu. Významnou mierou sa podieľal na príprave a výsledkoch žiakov
školy na oblastných i celoslo-

Oravské cesty potrebujú veľkoplošné opravy
Náročné zimné obdobie
vyžadujúce si nepretržitú údržbu ciest,
extrémne nízke teploty,
ale i ľadové povodne,
to všetko sa podpísalo
pod stav ciest II. a III.
triedy.
Tie postupne kontroluje
po končiacej sa zimnej údržbe Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja (ŽSK)
prostredníctvom svojich regionálnych závodov. Po ukončení zimnej sezóny počítajú
jednotlivé závody s opravami
poškodených ciest.
Najviac poškodených úsekov je v regióne Oravy, kde
ešte stále prebieha zimná
údržba ciest, Kysúc a Turca.
Škody na cestách v menšom
meradle zachytila Správa
ciest Žilinského samospráv-

Opravia výtlky

Závod Orava Správy ciest ŽSK postupne opraví zimné kazy na
cestách II. a III. triedy.
neho kraja aj v regióne Liptova. V Hornom Považí nie sú

Z eurofondov aj križovatka

Obyvatelia Bobrova budú mať vďaka eurofondom okrem námestia
aj novú okružnú križovatku.

vplyvom zimy zaznamenané žiadne poškodené úseky
na cestách II. a III. triedy.
Ťažká zima sa na Orave podpísala na 17 úsekoch
ciest, ktoré majú povrchy
v havarijnom stave, teda úplne rozpadnuté alebo s veľkým množstvom výtlkov,
ktorých oprava je možná len
veľkoplošnými
úpravami.
V uvedených úsekoch sa nachádzajú plochy s rozpadnutým povrchom v priemernej
dĺžke 50 až 100 metrov.
V dolnokubínskom obvode
je potrebné opraviť 9 úsekov ciest II. a III. triedy, a to
v Zázrivej, v centre Dolného
Kubína, v Žaškove pri kostole, na trase Bziny, pod Skalkou, Medzibrodie a stanica,
vo Vyšnom Kubíne, na vstupe
do Oravskej Poruby a v intra-

viláne Kraľovian.
V námestovskom obvode
sú prednostné opravy plánované v úseku cesty II. triedy
Zákamenné – Oravská Lesná.
Viaceré práce sú potrebné
v obci Mútne, s vysprávkami sa počíta tiež v Rabčiciach, Sihelnom a Hruštíne.
Aj v trstenskom obvode sú
trasy, ktoré si vyžadujú opravy. Ide konkrétne o úseky
na „trojkách“ cestách, a to
Vitanová – Oravice a v Ústí.
Na „dvojke“ je potrebná oprava v Zuberci Zverovke.
Pretože vplyvy zimného počasia ešte pokračujú
a niektoré úseky, najmä
v horských oblastiach hornej
Oravy, sú stále pod vrstvou
snehu a ľadu, počet úsekov
ciest v havarijnom stave nie
je konečný. Po ukončení zimnej údržby čaká krajské cesty
generálna obhliadka. Opravy
ciest budú riešiť postupne
podľa priority a finančných
možností.
S veľkoplošnou rekonštrukciou komunikácie sa
v roku 2012 počíta i v projekte Operačného programu
Cezhraničnej
spolupráce
Poľsko – Slovenská republika
pod názvom „Oravská cesta“,
ktorý zahŕňa výstavbu novej
okružnej križovatky v obci
Bobrov, rekonštrukciu mosta, a cesty v dĺžke takmer
7 kilometrov, a to od obce
Zubrohlava až po hraničný
prechod. S investíciou vo
výške približne 1,9 milióna
eur by sa malo začať v apríli
s ukončením v októbri tohto
roku.

venských súťažiach zručnosti.
Petrom Šulekom vytvorené
učebné pomôcky sa dodnes
aktívne používajú v každodennej praxi pri praktickom
vyučovaní. Tak isto vytvoril
nespočetné množstvo výkresov, zapojení a pomôcok. Pedagóg je príkladom a vzorom
pre ostatných mladých a začínajúcich pedagogických zamestnancov. Radami a odbornou pomocou prispieva k ich
pedagogickému rastu.
„Chcem poďakovať všetkým pedagógom, ktorí pôsobia nielen v našich stredných
školách, ale i súkromných

a cirkevných, za ich nasadenie
a prácu s mladými a chcem vyjadriť presvedčenie, že budeme spoločne napredovať, aby
sme nepodliezli latku, ktorú
sme si nastavili. Dnešné oslavy Dňa učiteľov ma opäť pri
čítaní nominácií pedagógov
utvrdili, v tom že máme medzi sebou mnohé významné
osobnosti, ktoré nerozvíjajú
len osobnosti zverených študentov, ale sústavne pracujú
i na sebe a svojej odbornosti.
A za to im patrí veľká vďaka,“
uzavrel oslavy učiteľského
sviatku predseda ŽSK Juraj
Blanár.

Majster krajčír Jozef Dudek

V rámci záujmovej činnosti zhotovuje so žiakmi Strednej odbornej
školy v Námestove rôzne nevšedné modely odevov, s ktorými reprezentujete školu na celoslovenských súťažiach mladých tvorcov.

Modernejšie služby knižnice
Oravská knižnica
A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne je
jednou z piatich knižníc
v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK), kde sa úspešne
realizuje projekt pod
názvom „Informácie
bez hraníc. Budovanie
informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično-informačných systémov“.
Europrojekt spolufinancovaný z Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007
– 2013 má za cieľ zefektívniť
spracovávanie
informácií,
ako aj zmodernizovať služby pre používateľov knižníc.
„Od projektu očakávame,
že urýchli a zlepší komunikáciu medzi knižnicami

v kraji Oravskou, Liptovskou, Turčianskou, Kysuckou
a Krajskou v Žiline, a to prostredníctvom nového knižnično-informačného systému. Sme pripravení stále viac
sa približovať nášmu čitateľovi a návštevníkovi, preto
verím, že nám k tomu napomôže aj výmena vzájomných
skúseností s naším projektovým partnerom Knihovnou města Ostravy,“ uviedol riaditeľ odboru kultúry
a komunikácie s verejnosťou
Peter Kubica. Europrojekt pamätá aj na hendikepovaných,
ktorým uľahčí prácu s knižničnými dátami. Počas tohto
roku má realizácia projektu, ktorého celkové náklady
predstavujú viac ako 310-tisíc
eur (pre knižnice ŽSK je to
približne 180-tisíc eur) vrcholiť. Jeho ukončenie sa plánuje
na začiatok roku 2013.

Zlepšia knižničné služby

Nový knižnično-informačný systém zjednoduší čitateľom aj
vyhľadávanie dokumentov v knižnici.
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