Zahraniční učitelia slovenčiny
spoznávali Žilinský kraj
Pozvanie Žilinského
samosprávneho kraja
načerpať poznatky,
získať nové informácie,
skúsenosti a nasať rozmanitosť severozápadného územia Slovenska
prijalo na začiatku
júna 31 zahraničných
pedagógov slovenského jazyka, literatúry,
občianskej náuky
a dejepisu.
Učitelia z Poľska, Srbska
a Chorvátska, ktorí vo svojich
krajinách podporujú vzdelávanie slovenského jazyka medzi zahraničnými Slovákmi
si vychutnali pripravený
bohatý program a na prijatí
nešetrili chválou. „Žilinský
samosprávny kraj nadviazal
pozvaním zahraničných učiteľov slovenčiny na aktivity,
ktoré pre zahraničných Slovákov začal už v minulom
roku. Pre pedagógov sme
pripravili trojdňový vzdelávací seminár venovaný literatúre, eurofondom, úspešne
zrealizovaným
kultúrnym
a školským projektom z našej dielne. Sme radi, že prijali
naše pozvanie, pretože mnohí
vyučujú v neľahkých, najmä
materiálne náročných podmienkach, v ktorých by sme im
chceli pomôcť. Ale, ako sme
od nich počuli, dokazujú, že
byť Slovákom doma je síce
prirodzené, ale byť a zostať
Slovákom v cudzom prostredí
je hrdinstvo,“ osvetlil myšlienku spolupráce s krajanmi
riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.
Pedagógovia
absolvovali
prehliadku Žiliny a Považskej galérie, ako aj Dolného
Kubína, kde mali pripravený
odborný seminár o slovenskom jazyku. Hlboký dojem
si odniesli z návštevy Oravského hradu, Oravskej Lesnej
železnice v Oravskej Lesnej,

Do konca júna môžu
študenti stredných škôl
v pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK) zabojovať
o zaujímavé ceny.
Uzdy svojej kreativity môžu
popustiť pri tvorbe powerpointovej prezentácie alebo videa na rôzne témy o ŽSK, a to
už v piatom ročníku úspešnej
stredoškolskej súťaže „Dobré
správy samosprávy“ s podtitulom „..., ktorá pre vás mnohé spraví“. Hlavnú cenu notebook a ďalšie ceny fotoaparát
a kameru môžu študenti 1. - 3.
ročníka získať za svoje práce
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 si okrem cien vybojujú aj prestíž reprezentovať so svojím videom a prezentáciou žilinskú krajskú
samosprávu na veľtrhoch
cestovného ruchu. Uzávierka
súťaže je do 29. júna 2012. Súťažiaci musia dbať na presné
dodržiavanie kritérií. 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 víťazných prác sa uskutoční počas Župného dňa na začiatku októbra 2012.

Rozšíria si cestársku techniku
Neobišli dominantu Oravy

Najnavštevovanejší hrad na Slovensku urobil na zahraničných Slovákov veľký dojem.
ako aj prehliadky unikátneho
Slovenského orloja v Starej
Bystrici.
Návšteva vysoko ocenila
najmä pripravený vzdelávací
program, vďaka ktorému uvidela možnosti rozvíjania vzájomnej odbornej spolupráce
ako veľmi reálne. Predseda
Zväzu Slovákov v Chorvátsku
Andrej Kuric na programe vyzdvihol odovzdané skúsenosti z úspešných europrojektov.
„Mňa zvlášť ako učiteľa zaujímali projekty, ktoré ste z eurofondov zrealizovali v stredných školách. Chorvátsko by
malo na budúci rok vstúpiť
do Európskej únie, preto sú
vaše skúsenosti veľmi cenné,“ uviedol A. Kuric, ktorého
predkovia pochádzali zo Zborova nad Kysucou.
O adresnej spolupráci so
základnými a strednými školami v Žilinskom samospráv-

nom kraji hovorila s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom
predsedníčka Výboru pre
vzdelávanie
Národnostnej
rady slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku Svetlana
Zolnjanová. „Pre nás je najväčší prínos tohto stretnutia
nadviazanie konkrétnej spolupráce medzi jednotlivými
školami na Slovensku a v zahraničí. Dnes sme uskutočnili
už jedno stretnutie, a to s riaditeľkou Strednej zdravotníckej školy v Žiline, ktorá nám
poskytla odborné učebnice.
Od septembra tohto roku sa
totiž u nás v Novom Sade otvorí Stredná odborná škola
zdravotnícka, aj s vyučovacím jazykom slovenským,
a tieto učebnice by mohlo ministerstvo školstva schváliť
na vzdelávanie i pre našich
žiakov. Verím, že naštartovaná spolupráca bude pokračo-

vať a prinesie osoh a radosť
na oboch stranách,“ konštatovala Svetlana Zolnjanová.
Krajská samospráva vyzbrojila učiteľov pri odchode
študijnými
materiálmi
a učebnicami. Podľa Pavla Holeštiaka bolo prekvapením, že učiteľom chýbali
najmä mapy Slovenska a jeho
krajov. ŽSK pomohol pedagógom aj s týmto problémom.
„Som presvedčený, že spoluprácu treba naďalej rozvíjať.
Ohlasy zahraničných Slovákov o plánoch prísť na návštevu Slovenska vo väčšom počte
sú veľmi potešujúce. Myslím
si, že to nebude prínos iba pre
cestovný ruch, ale najmä pre
zachovanie slovenského slova stovky kilometrov ďaleko
od Slovenska, čo je tiež jednou z našich úloh,“ uzavrel
riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.

Kraj trestal alkohol u lekárov
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) vykonáva
počas roka kontroly v zdravotníckych
zariadeniach v Liptove,
Orave, Hornom Považí,
Kysuciach i Turci.
V roku 2011 urobili pracovníci odboru zdravotníctva ŽSK
76 kontrol u poskytovateľov
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čo je o 46 viac ako
v roku 2010. „Z toho 37 bolo
preventívnych, zameraných
na kontrolu dodržiavania ordinačných hodín a personálneho zabezpečenia v ambulancii. Štyria poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti nemali ordinačné hodiny v súlade so zákonom a upozornili
sme ich, aby nedostatok odstránili. Tridsaťdeväť kontrol
sme robili na základe podaných podnetov, najčastejšie
kvôli platbám za poskytovanie starostlivosti. Pritom
u šiestich poskytovateľov sme
urobili aj dychovú skúšku pre
podozrenie z požitia alkoholu. Pozitívny výsledok bol

Stredoškoláci, ukážte
svoje nápady!

V roku 2012 už 62 kontrol

Kraj kontroluje požívanie alkoholu lekármi v pracovnej dobe aj
na základe podnetov občanov.
u dvoch, ktorým sme v rámci správneho konania uložili
pokuty,“ informovala nás riaditeľka odboru zdravotníctva
ŽSK Anna Majbíková. Ako ďalej uviedla, celkovo za minulý rok udelili pokuty šiestim
poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti od 300 do 700

eur za vedenie zdravotnej
dokumentácie, ktorá nebola
v súlade so zákonom a požívanie alkoholických nápojov
v pracovnom čase.
Počet kontrol, ktoré sú plánované, ale aj tých, ku ktorým
dostal odbor zdravotníctva
ŽSK podnety od občanov, sa

z roka na rok zvyšuje. Za prvý
štvrťrok 2012 urobil kraj 62
kontrol. „Z toho 52 bolo preventívnych a šesť kontrol
sme spravili spolu s inšpektorátom práce so zameraním
na požívanie alkoholu. Desať
kontrol bolo na základe podaných podnetov. Dve kontroly
s dychovou skúškou boli s pozitívnym výsledkom, preto
sme následne začali správne
konanie,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva.
ŽSK okrem kontrol v ambulanciách, ako preneseného
výkonu štátnej správy vykonáva na území kraja kontroly aj v štyroch nemocniciach
ŽSK. Zamerané sú na dodržiavanie minimálnych normatívov personálu a na efektívne vynakladanie financií.
„V súčasnosti riešime problém zubných lekárov, ktorí
nenastúpili do služby LSPP aj
napriek tomu, že im to ukladá
zákon. U nich tiež postupujeme v intenciách zákona, a to
začatím správneho konania
o uložení pokuty,“ uzavrela
Anna Majbíková.

Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja
(ŽSK) rozširuje od tohto
týždňa svoju techniku
o 5 nových sypačov.
Celkovú investíciu vo výške
1 130 000 eur financuje Správa ciest ŽSK zo svojich zdrojov
a bude ju splácať štyri roky. Aj
oravským cestárom poputuje
jeden zo strojov, ktorý by mal
znížiť stále vysoký priemerný vek techniky. Tá je u spolu
90 kusov strojov (31 sypačov,
14 nákladiakov, 29 mechaniz-

mov a 16 traktorov) v priemere 26 rokov. Závod Orava získa
sypač s podvozkom 6x6 a posýpacou nadstavbou 8 metrov
kubických. Správa ciest ŽSK
Závod Orava sa stará o 332 km
ciest II. a III. triedy na území
3 okresov - Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Orava je
najsevernejšia a najchladnejšia časť Slovenska s vysokým
počtom mrazových a zrážkových dní, čo vplýva na dĺžku
a náročnosť zimného obdobia
a nutnú starostlivosť o cesty
počas tohto obdobia.

Výzva
na podávanie žiadostí o finančný príspevok
pre mikroprojekty
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom
Žilinský samosprávny kraj na základe poverenia Riadiaceho
orgánu – Ministerstva regionálneho rozvoja Poľskej republiky,
vyhlasuje nepretržitý nábor projektov cezhraničného charakteru v rámci: Prioritnej osi III Podpora miestnych iniciatív
(mikroprojekty).
Žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekty cezhraničného charakteru môžu podávať oprávnené subjekty neziskového charakteru. Na získanie podpory sú oprávnení prijímatelia
zo Žilinského samosprávneho kraja.
Hodnota finančného príspevku pre jeden projekt:
- minimálna: 5 000,00 eur
- maximálna: 50 000,00 eur
Najbližšie zasadnutie monitorovacieho podvýboru, na ktorom
sa budú posudzovať žiadosti podané v lehote od 1. júna
do 31. júla 2012 do 15.00 hod., sa plánuje na október 2012.
Bližšie informácie sa nachádzajú v Príručke pre žiadateľov
miroprojektov a sú dostupné na stránke www.regionzilina.sk,
ako aj v sídle Žilinského samosprávneho kraja.
Všetky informácie poskytuje:
Žilinský samosprávny kraj,
Odbor centrálnej koordinačnej jednotky,
Komenského 48, 011 09 Žilina
Ing. Katarína Ďuranová, katarina.duranova@zask.sk,
tel: 041/5032 147
Bc. Katarína Škrkoňová, katarina.skrkonova@zask.sk,
tel: 041/5032 303
Ing. Miloslav Žilka, miloslav.zilka@zask.sk,
tel: 041/5032 146
________________________________________
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
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