Žilinský kraj opäť podporí nápady v regiónoch
Dotácie pomôžu rozvoju športu, kultúry i vzdelávania
Krajská samospráva
vyčlenila na podporu
významných aktivít
v Turci, Liptove, Orave,
Hornom Považí a Kysuciach na rok 2012 spolu
90 000 eur.
Na konci mája rozhodol
o udelení dotácií prvým 95
uchádzačom predseda Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK) Juraj Blanár.
„Podpora projektov je zameraná na aktivity v oblasti
školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej
činnosti
a kultúrnych aktivít, športu
a telovýchovy, zdravotníctva,
sociálnych služieb, charity či
verejnoprospešných aktivít.
V prvom kole sme rozdelili
takmer stovke projektov zo
všetkých piatich regiónov
sumu 67 220 eur,“ uviedol Ju-

raj Blanár. Podpora rôznym
združeniam,
právnickým
a fyzickým osobám – podnikateľom funguje už od roku
2004 a jej poskytovanie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov krajskej samosprávy. Jednou z podmienok je,
aby mal žiadateľ sídlo alebo
trvalý pobyt na území ŽSK
a súčasne na tomto území
rozvíjal svoju činnosť.
Medzi podporenými uchádzačmi z Oravy bola v prvom kole úspešná žiadosť
mesta Trstená, ktoré získalo
na tohtoročný, už 22. ročník,
festivalu dychových hudieb
Trstenská krídlovka dotáciu
1 300 eur. Podporu 1 200 eur
dostane od krajskej samosprávy na podujatie Folklórne Oravice i mesto Tvrdošín.

Výstup na Babiu horu

Tohtoročný už 14. ročník výstupu na hraničný vrch Slovenska
a Poľska bude aj s finančnou podporou samosprávneho kraja.

Právne rady zadarmo pokračujú
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) poskytuje
od roku 2006 bezplatné
právne rady svojim
občanom.
Po právne rady v oblasti
občianskeho, pracovného,
obchodného práva, v oblasti sociálneho zabezpečenia
a trestného práva si môžu
občania prísť každý druhý
štvrtok v mesiaci do Úradu
Žilinského
samosprávneho kraja v Žiline. Vzhľadom
na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne
poradenstvo je potrebné sa
vopred objednať na konkrétny termín telefonicky alebo

e-mailom u právnika Kancelárie predsedu Žilinského
samosprávneho kraja na telefónnom čísle 041/5032152
alebo e-mailom pravnaporadna@zask.sk. Najbližšie
termíny právnej poradne sú
14. a 28. júna, 12. a 26. júla
2012.
Prvý štvrtok v mesiaci
môže verejnosť na Úrade
Žilinského samosprávneho
kraja využiť aj služby a poradenstvo zástupcu Kancelárie verejného ochrancu
práv. Na stretnutie sa dá
objednať na telefónnom
čísle
02/48287401
alebo
02/43634906 v pracovných
dňoch od 8.00 - 16.00 hod.

Na rozvoj kultúrnych aktivít
pri príležitosti 40. výročia
založenia Detského folklórneho súboru Pilsko poputuje do Oravského Veselého
dotácia 600 eur. Podporu vo
výške 900 eur získala tiež
obec Zázrivá na akciu „Oslobodenie Zázrivej – boje o Rovnú horu“. Združenie BABIA
HORA z Námestova zorganizuje 14. ročník turistického
výstupu na Babiu horu pod
názvom Babiahorský posol
aj vďaka príspevku krajskej
samosprávy vo výške 500 eur.
Rovnakú dotáciu získala aj
Základná škola s materskou
školou v Čimhovej na aktivitu Klenoty našej minulosti.
ŽSK doteraz podporil 631
projektov a spolu poskytol
zo svojho rozpočtu na významné regionálne aktivity
takmer 350 000 eur.

Podporujú tradíciu
darovania krvi
Myšlienku podpory
a potreby bezpríspevkového darcovstva krvi
podporuje aj Žilinský
samosprávny kraj.

Poradia s problémom

Právne poučenie bez finančného zaťaženia poskytnú na úrade
krajskej samosprávy v Žiline.

V rámci šírenia tejto myšlienky zorganizoval v poradí už
piaty ročník „Župnej kvapky
krvi“ v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou v priestoroch úradu na Komenského
ulici v Žiline. Po predsedovi
ŽSK Jurajovi Blanárovi a riaditeľovi Úradu ŽSK Pavlovi
Holeštiakovi sa stal pravidelným úspešným darcom
i podpredseda ŽSK Jozef Štrba. „Som rád, že sa podpora

bezpríspevkového darcovstva
krvi na našom úrade stala tradíciou. Verím, že v šírení tejto
myšlienky a v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou
budeme pokračovať aj v budúcnosti a pomáhať tak tým,
ktorí to potrebujú. Veď už teraz
máme za náš úrad úctyhodné
čísla, viac ako 180 darcov a temer 80 odovzdaných litrov
krvi,“ vyjadril spokojnosť podpredseda ŽSK Jozef Štrba.
Úrad ŽSK má svoju stabilnú darcovskú základňu, ktorú
postupne rozširuje o nových
členov z radov zamestnancov.
Tentokrát sa pridali ďalší traja
prvodarcovia krvi.

Stredoškoláci môžu opäť zabojovať o notebook
Už piatykrát môžu študenti súťažiť so svojou
kreativitou o zaujímavé ceny.
Žilinský samosprávny kraj
vyhlasuje ďalší ročník úspešnej stredoškolskej súťaže
„Dobré správy samosprávy“
s podtitulom „..., ktorá pre
vás mnohé spraví“ pre študentov 1. - 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti
samosprávneho kraja. Adepti môžu už
tradične súťažiť so svojimi
powerpointovými prezentáciami a videami na témy:
Predstavujem Žilinský kraj
cudzincom, Sme hrdí na významné osobnosti kraja,
Žilinský kraj – miesto športových príležitostí, Využité
možnosti eurofondov, Žilina
self-governing region – place
for living (preklad z anglického jazyka: „Žilinský samosprávny kraj – miesto pre život“). Táto prezentácia musí
byť v anglickom jazyku.
Študenti môžu zabojovať
o notebook, kameru či fotoaparát a zároveň o prestíž reprezentovať so svojim
videom a prezentáciou žilinskú krajskú samosprávu
na veľtrhoch cestovného

ruchu. Uzávierka súťaže je
do 29. júna 2012. Súťažiaci
musia dbať na presné dodržiavanie kritérií. V práci sa
vyžaduje správne použitie
erbu Žilinského samosprávneho kraja, názvov regiónov
kraja, text a video musia
byť autorské, nie kopírované z internetu, texty musia
byť bez gramatických a pravopisných chýb s použitím
kvalitných, nedeformovaných fotografií a ilustrácií.
Pri videu je nutné dodržať
predpísané formáty, powerpointová
prezentácia
by nemala mať viac ako 25
snímok. Presné podmienky
súťaže sú dostupné na internetovej stránke Žilinského
samosprávneho kraja www.
regionzilina.sk v časti Zaujímavosti.
Ocenenie víťazov predsedom ŽSK Jurajom Blanárom
a prehliadka výherných prác
sa uskutoční počas Župného dňa na začiatku októbra
2012. „O súťaž, ktorej cieľom
je zvyšovať povedomie o kraji modernou formou prejavuje mládež dlhodobý záujem.
Od roku 2008 sa do nej zapojilo takmer 350 študentov
s 290 prácami,“ dodal Juraj
Blanár.

Pravidelný darca

Predseda ŽSK Juraj Blanár nechýba na žiadnej Župnej kvapke krvi.

Opravy v zariadení sociálnych
služieb Novoť
Od júna minulého roka
sa realizuje projekt
rekonštrukcie Zariadenia
pre seniorov a domov sociálnych služieb v Novoti, s ktorým bol Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK)
úspešný ako žiadateľ
z Regionálneho operačného programu.
Cieľom projektu vo výške 1,5
milióna eur je zateplenie celého
objektu, výmena okien, výstavba prístreškov nad vchodmi,
úpravy sociálnych zariadení
pri hlavnom vstupe, komplet-

ná výmena nenosných častí
zastrešenia, vrátane sadrokartónových podhľadov podkrovia
a strešných okien. Projekt myslí aj na výmenu technológie kotolne.
„Aktuálne je ukončená výstavba novej kotolne na biomasu, výmena okien, v zariadení
sú nové sociálne zariadenia
pre verejnosť na prízemí pri
hlavnom vstupe a stihli sme
aj výmenu strešnej krytiny,“
uviedol podpredseda ŽSK Jozef
Štrba. Ako ďalej doplnil, v súčasnosti zatepľujú budovu a upravujú miestnosti v interiéri.

Text: Z. Muchová. Foto: archív ŽSK.

