Krásy Žilinského kraja lákajú
čoraz viac domácich turistov
Žilinský kraj je druhý najnavštevovanejší na Slovensku
Počet návštevníkov medziročne stúpol o viac ako 9 percent
Turizmu v Žilinskom kraji sa
darí. Potvrdzujú to aktuálne
čísla návštevnosti jeho regiónov. Takmer desaťpercentný
nárast počtu turistov za prvý
polrok 2015 v porovnaní s rovnakým obdobím
roka minulého poukazuje
na stúpajúci záujem o jeho
kultúrne pamiatky, prírodu
či ponuku aktívneho relaxu.
O tom, že za oddychom, zážitkami, kvalitnými službami či
dobrým jedlom netreba vždy
chodiť ďaleko sa presviedčajú
najmä domáci turisti. Z celkového počtu návštevníkov kraja
tvorili viac ako 68 percent.
V číslach je to viac ako 257-tisíc ľudí.
Kultúra láka v každom
regióne
Žilinská župa, ktorá je zriaďovateľom 22 kultúrnych
inštitúcií, ponúka na obdiv
jedinečné kultúrne a historické pamiatky. Mnohé z nich sú
unikátom v rámci Slovenska.
Príkladom je skanzen v Novej
Bystrici – Vychylovke. Ten privítal za 9 mesiacov tohto roka
viac návštevníkov, ako za celú
sezónu v minulom roku. Jeho
bránami tento rok prešlo 33-tisíc turistov. Miestna úvraťová
lesná železnička je unikátnou
pamiatkou svojho druhu v Európe i na svete, zážitok z jazdy
na nej si vychutnalo do konca
septembra 51-tisíc ľudí, čo je
viac ako v roku 2014.
Prišli tisíce turistov
Medzi stále atrakcie regiónu
Orava dlhodobo patrí Oravské
múzeum, ktoré pritiahlo tisíce
priaznivcov histórie. Jeho expozícia na Oravskom hrade je

Už po šiestykrát budú stredoškoláci predstavovať svoje
nápady v oblasti podnikania
a súťažiť o najlepší Stredoškolský podnikateľský
zámer.
Počas doterajších piatich rokov
sa súťaže zúčastnilo dovedna
204 mladých podnikavých ľudí.
Žilinská župa v spolupráci s Vedecko-technologickým parkom
v Žiline už šesť rokov oceňujú
najlepšie podnikateľské zámery stredoškolákov. Cieľom je
podporiť ich záujem o vlastné
podnikanie a v neposlednom
rade ide aj o verejné ocenenie
ich inšpiratívnych nápadov
a iniciatívy. Súťaž je určená
pre študentov všetkých stred-

ných škôl so sídlom na území
Žilinského kraja, ktorí súťažia
s vlastným realizovateľným
podnikateľským zámerom v ľubovoľnej oblasti. Všetci záujemcovia môžu zaslať prihlášky
do aktuálneho ročníka súťaže
do 5. februára 2016.
Tri najlepšie podnikateľské zámery ocení Žilinský
samosprávny kraj finančnou
odmenou. Okrem toho ich
tvorcovia získajú aj bezplatné
poradenstvo pri rozpracovaní
podnikateľského zámeru, ktoré
do súťaže venuje Vedecko-technologický park Žilina.
Viac informácií o súťaži a jej
podmienkach nájdete na www.
zilinskazupa.sk v časti „samospráva“.

Historická lesná úvraťová železnica vo Vychylovke

Skanzen vo Vychylovke patrí medzi klenoty regiónu

dlhodobo najnavštevovanejšou na Slovensku a každoročne
si jej romantické zákutia pozrie
viac ako 160-tisíc ľudí. Popularite sa teší aj Oravská lesná
železnica. Za deväť mesiacov
tohto roka odviezla viac ako
33-tisíc pasažierov a jej návštevnosť sa z roka na rok zvyšuje o stovky. Ak hovoríme o histórii a kultúre ako o jednom
z hlavných lákadiel regionálne-

ho turizmu, nemožno nespomenúť unikátne čičmianske
domčeky, ktorých ornamenty
sú súčasťou zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska. Medzi kultúrne ťaháky patrí aj Budatínsky hrad
či hrad Strečno, do ktorých
rozvoja investuje Žilinská župa
prostredníctvom eurofondov
nemalé finančné prostriedky.
Hrad Strečno si prišlo do kon-

ca septembra pozrieť viac ako
42-tisíc ľudí.
Zaujímavé výsledky dosiahlo
aj Liptovské múzeum v Ružomberku, ktorého expozície zaznamenali za deväť mesiacov tohto
roka viac ako 131-tisícovú návštevnosť. Medzi najväčšie klenoty patrí už tradične Múzeum
liptovskej dediny v Pribyline
s 50-tisícovou návštevnosťou
či Roľnícky dom vo Vlkolínci.
Ten prilákal 30-tisíc ľudí. Archeoskanzen Liptovská Mara
– Havránok si v minulom roku
prišlo pozrieť 11-tisíc návštevníkov a v tomto roku si za deväť mesiacov jeho zaujímavosti
pozrelo takmer 10-tisíc ľudí.
V regióne Turca je pre milovníkov kultúry a umenia zaujímavá
Turčianska galéria v Martine so
stálou expozíciou Slovenského
moderného umenia 20. storočia
v Turci. V tomto roku prilákala
takmer 6 500 priaznivcov moderného umenia.

Spolupráca štyroch krajov z troch štátov Európy prináša výsledky
Príprava projektov pre nové
programovacie obdobie je
v plnom prúde. EZÚS TRITIA, ktorý združuje 4 kraje
- Žilinský, Moravskosliezsky,
Sliezsky a Opolský, má rozlohu 34-tisíc m2 a s počtom
7,8 milióna obyvateľov je
jedným z najväčších Európskych zoskupení územnej
spolupráce.
I keď je nové programovacie
obdobie 2014 až 2020 na začiatku, Európske zoskupenie
územnej spolupráce TRITIA,
ktoré združuje štyri kraje z troch
európskych štátov, medzi nimi aj
Žilinský samosprávny kraj, má
plné ruky práce.
Príkladom sú operačné
programy, ktoré umožňujú financovanie cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom, Slovenskom a Českou republikou,
ktoré sa v súčasnosti pripravujú.
„Je naozaj pravda, že k samotnému čerpaniu finančných prostriedkov ešte nedochádza, ale
z pohľadu manažérov je už toto
programovacie obdobie v plnom prúde,“ povedala Marta

Stredoškoláci môžu predstaviť
svoj podnikateľský zámer

Lepšie cesty na Kysuciach si vyžiadali státisícové investície
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa na Kysuciach stará o cesty II. a III. triedy, mala aj tento rok plné
ruky práce. Do ich opravy investovala dovedna 259-tisíc eur.
Z týchto financií sa opravilo 22-tisíc m² ciest a 50-metrový oporný múr v Zákopčí, ktorý bol v havarijnom stave. Pokračovanie
v prácach na odvodnení cesty II. triedy v Krásne nad Kysucou
si vyžiadalo investíciu 30-tisíc eur. Radosť z kvalitnejšej cesty
majú aj vodiči využívajúci cestu v Čadečke, kde sa v septembri tohto roka dokončila pokládka nového asfaltu v hodnote
viac ako 45-tisíc eur. „Prioritou v blízkom období budúceho
roka je cesta v časti Raková – Korcháň, a tiež komunikácia
v Ochodnici. Aktuálne čakáme na výzvy z eurofondov, v rámci ktorých chceme spolu so Žilinským samosprávnym krajom
získať financie na opravu úsekov vo Vysokej nad Kysucou,
časť Semeteš, a v Klokočove,“ upresnil plány na budúci rok
Martin Kováč, riaditeľ Správy ciest ŽSK Kysuce.

Na Gastrofestivale v Hrčave sa stretli predstavitelia štyroch
krajov, medzi nimi aj podpredseda ŽSK Jozef Šrba.

Sláviková, riaditeľka spoločnosti. „Pripravujú sa konkrétne projekty a pracuje sa na dokončení
príručky pre čerpanie eurofondov v rámci operačných programov cezhraničnej spolupráce.“
Praktické výsledky
Okrem práce na dokumentoch
a zneniach výziev a žiadostí
o nenávratný finančný príspevok rieši zoskupenie aj samotné
projektové zámery s konkrétnymi partnermi. EZÚS TRITIA sa
zaoberá témami, ktoré presahu-

jú hranice, a sú tak spoločné pre
prihraničné regióny Slovenska,
Českej republiky a Poľska. Príkladom je projekt pre spoločné
monitorovanie kvality ovzdušia
na celom území štyroch krajov z troch európskych štátov.
Do tejto skupiny patrí okrem Žilinského samosprávneho kraja
aj Moravskosliezsky kraj, Sliezske a Opolské vojvodstvo, ktoré
sú ako veľká priemyselná oblasť
veľmi znečistené. „Špeciálne
bude meraná kvalita ovzdušia
vo vybraných mestách, okrem

Žiliny to budú aj Ostrava, Opole
a Rybnik,“ zdôraznila Marta Sláviková. „Na tomto zámere spolupracujú odborné výskumné
ústavy a univerzity zo všetkých
troch štátov. Z ďalších projektov sa chystá napríklad analýza odpadového hospodárstva
na zistenie možností a kapacít
zvozu, uskladnenia, separovania
a spracovania odpadu v celom
prihraničnom regióne spoločne,“ priblížila aktuálne a plánované projekty TRITIE Marta
Sláviková.

Správa ciest ŽSK na Kysuciach opravila v tomto roku aj 50-metrový oporný múr v Zákopčí.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

