Župa ocenila stredoškolských pedagógov
Aj pre pedagogických pracovníkov
sa v kalendári nájde
deň, ktorý je zároveň
oslavou ich práce. I oni
si zaslúžia za svoje
znalosti, trpezlivosť
a obetu úctu a poďakovanie. Žilinská župa ich
dôležité povolanie už
deviaty rok pravidelne
oceňuje.
Tohtoročné oceňovanie pedagógov stredných škôl pri
príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov sa konalo
v priestoroch Slovenského
komorného divadla v Martine. Ocenení si prevzali plakety a ďakovné listy z rúk
žilinského župana Juraja
Blanára a riaditeľky odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja Dany Mažgútovej. Ceny
župa udeľuje za významné
zásluhy o rozvoj a prezentáciu školy, vzdelávacie úspechy, no najmä za dlhoročnú
pedagogickú prax s množstvom úspešných absolventov.
Od roku 2007 si ocenenia
prevzalo spolu 526 učiteľov.
Nominácie na ocenenia posielajú riaditelia jednotlivých škôl, ktorí najlepšie poznajú svojich zamestnancov.
V školách v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
vyučuje v tomto školskom
roku 2713 pedagogických
a 931 nepedagogických pracovníkov. Z tohtoročných 63
ocenených učiteľov bolo 17
z Liptova, 16 z Horného Považia, 6 pedagógov z Kysúc, 10
učí na turčianskych školách
a 14 na Orave.
„Je dôležité si i takýmto
spôsobom pripomínať učiteľov a ich významnú úlohu v spoločnosti, pretože
oni nie sú len učitelia, sú aj
vychovávatelia. Svojou obe-

Vychovávajú mladú generáciu.
Ocenení pedagógovia z Kysúc.

”

Najkrajším momentom je , keď sa i po dlhých rokoch stretneme so svojimi žiakmi ,
ktorí nás spoznávajú a hlásia sa ku nám.“
Renáta Koniarová, ocenená učiteľka z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci.

tavou a záslužnou prácou
pripravujú mladú generáciu na vstup do spoločnosti,
odovzdávajú jej vedomosti
a skúsenosti a vychovávajú
z detí skutočné osobnosti.
Vyžaduje si to veľkú mieru
pedagogického citu, tvorivé myslenie a veľkú dávku
trpezlivosti. A samozrejme,
našu úctu a verejné uznanie,“ povedal počas oceňovania predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár. Zároveň dodal,
že i súčasná generácia učiteľov sa usiluje vykonávať
svoje poslanie s veľkým
odhodlaním,
obetavosťou
a láskou, uvedomujúc si, že
záujem o žiaka je výrazným,
ak nie podstatným motivačným faktorom pre ich prácu.
Žilinská župa je v aktuálnom školskom roku zriaďovateľom 16 gymnázií, 47
stredných odborných a spo-

Ocenení pedagógovia z Kysúc
Eva Johánková, Gymnázium v Kysuckom Novom Meste
Mária Rudinská, Stredná odborná škola technická v Čadci
Elena Marejková, Stredná odborná škola drevárska
a stavebná v Krásne nad Kysucou
Renáta Koniarová, Obchodná akadémia Dušana
Metoda Janotu v Čadci
Ondrej Ščamba, Spojená škola v Krásne nad Kysucou
Ján Muška, Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom
Novom Meste
jených škôl, jedného konzervatória, jazykovej školy
a školského internátu.
Úspech žiakov vždy
poteší
Medzi ocenenými pedagógmi z Kysúc je i Renáta Koniarová, učiteľka z Obchodnej akadémie D. M. Janotu
v Čadci. „Najťažšie na práci

učiteľa je neskĺznuť do rutiny. Najkrajším momentom
je, keď sa i po dlhých rokoch
stretneme so svojimi žiakmi, ktorí nás spoznávajú
a hlásia sa ku nám. S niektorými som stále v kontakte, píšeme si, a veľmi ma
teší, keď vidím a viem, že sa
im darí,“ uviedla ocenená
pedagogička.

V čakárni pohodlne a bez stresu
Žilinský samosprávny
kraj, ktorý je zriaďovateľom štyroch nemocníc
s poliklinikou v Dolnom
Kubíne, Trstenej, Čadci,
Liptovskom Mikuláši
a Oravskej polikliniky
v Námestove, sa snaží
o neustálu modernizáciu a zlepšovanie kvality
poskytovaných služieb
vo svojich zariadeniach.
Len pred pár dňami sa skončilo s maľovaním priestorov
v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. S cieľom
zlepšiť prostredie nemocnice
investovala župa do vymaľovania priestorov schodiska
a spoločných priestorov pri
vstupe v chirurgickom pavilóne. Nového vzhľadu sa dočkal aj vstupný vestibul starej
polikliniky a centrálny vstup.
Obnovený náter spríjemní
i prostredie čakární fyziatricko-rehabilitačného oddelenia,
interného pavilónu, čakáreň
rádiológie, centrálneho príjmu
a čakáreň pred otorinolaryngologickými ambulanciami.
Kraj rovnako investoval aj
do kúpy lavičiek a LCD monitorov, ktoré sú umiestnené

Vymaľované priestory a nové LCD monitory.
Pacienti sa v čakárňach cítia ako doma.
v čakárňach na fyziatricko-rehabilitačnom a transfúznom oddelení. „Kysuckí pacienti si tak popri tom, ako
čakajú na vyšetrenie, môžu už
v dnešných dňoch pozrieť reportáže zo zdravotníctva, zdravého životného štýlu i sociál-

nej oblasti. Dozvedia sa tak, že
práve v Kysuckej nemocnici sa
nachádza špičkové rádiologické pracovisko alebo vynikajúce gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK
Anna Majbíková.

S úpravami nemocnica ani
zďaleka nekončí. V pláne má
aj vymaľovanie čakárne pred
detskými
ambulanciami,
únikového schodiska v internom pavilóne a chodby
suterénu chirurgického pavilónu.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

