To, čo nájdeš na webe, odjazdi si v teréne!
Žilinský samosprávny
kraj a Zlínsky kraj - to sú
dva kraje, ktoré spája
spoločný mikroprojekt
„To, čo nájdeš na webe,
odjazdi si v teréne!“.
Obidva kraje ponúkajú návštevníkom nevšedné prírodné bohatstvo a nespočetné
množstvo možností na zimnú
a letnú turistiku. To všetko
vytvára predpoklady na rozvoj cykloturistiky s pestrými
možnosťami výberu terénu či
rôznymi úrovňami jeho náročnosti. Na území sa nachádza spolu 5 000 km značených
cyklotrás, ktoré majú priame
cezhraničné prepojenie.
V súčasnosti moderní nadšenci cykloturistiky pri plánovaní svojich dobrodružných
výletov na dvoch kolesách
čoraz častejšie využívajú mobily, tablety, GoPro kamery
a GPS. Aj preto je hlavným
cieľom tohto projektu práve
digitálna propagácia existujúcich zlegalizovaných a vy-

Súčasťou projektu je GPS zameranie vybraných cyklotrás
na území Žilinského a Zlínskeho kraja.
značených cyklotrás v pohraničnom území Žilinského
samosprávneho kraja, Zlínskeho kraja a časti Moravsko-sliezskeho kraja.

Súčasťou projektových aktivít je GPS zameranie vybraných cykloturistických trás
tohto územia, ich spracovanie
a nafotenie kultúrnych a prí-

rodných pamiatok, ako sú
múzeá, rozhľadne a hrady. Zamerané cykloturistické trasy
sa doplnia na webovú stránku
za.cykloportal.sk. Weboví náv-

V Žilinskom kraji nechýbajú inovácie
Inovačný rozvoj regiónov je 9. rokom vyhľadávaným podujatím
o modernom a efektívnom podnikaní vo
veľkom aj v malom.
Tradične sa oceňujú aj nápady, ktoré môžu zmeniť nielen
región, ale aj celé Slovensko.
Súčasťou podujatia bolo už
tradične aj vyhlásenie výsledkov 8. ročníka ocenenia
Inovácia Žilinského kraja 2014
a 5. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2015.
Ocenenia počas konferencie
Inovačný rozvoj regiónov odovzdal 19. mája v priestoroch
Žilinskej župy podpredseda
ŽSK Branislav Tréger.
Inováciou Žilinského kraja za rok 2014 sa v kategórii
Malé a stredné podniky stal
projekt „iKROS - online faktúry zadarmo - pomoc malým
a začínajúcim podnikateľom“
spoločnosti KROS, a.s., Žilina.
V kategórii Regionálny rozvoj,
ktorá bola zastúpená občianskymi združeniami a mestami, sa víťazom stal projekt
občianskeho združenia Skialp
klub Kriváň – „Ferrata horskej

V súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer 2015 študenti
Obchodnej akadémie D.M. Janotu v Čadci získali 2. miesto.
záchrannej služby na Martinské hole“. Ocenenou inováciou zaistí združenie turistickú trasu v exponovanom
teréne ako nový produkt cestovného ruchu v horskom
prostredí. Víťazi sa mohli tešiť zo slávnostnej plakety a zo
šeku v hodnote 1 600 eur.
Motivovať
študentského
podnikateľského ducha má
súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer 2015, v ktorej si
zmeralo sily 46 projektových

Podpredseda ŽSK Branislav Tréger a súťažiaci z Inovácie
Žilinského kraja 2014 v kategórii Malé a stredné podniky.

zámerov zo 16 škôl Žilinského
kraja. Jej čerstvou víťazkou
sa stala Martina Pitáková zo
Spojenej školy v Tvrdošíne
s projektom „eBook Creator“,
aplikáciou na tvorbu vlastnej
e-knihy. Absolútna víťazka si
odniesla slávnostnú plaketu,
šek v hodnote 500 eur a poukaz na bezplatné rozpracovanie zámeru od partnera
súťaže Vedecko-technologického parku Žilina. Svojimi
nápadmi jej v súťaži konku-

rovali Pavol Holeštiak, Lukáš
Hrošovský a Peter Mihálik,
študenti Obchodnej akadémie
D. M. Janotu v Čadci, s projektom „SolGard, s.r.o. – výroba
automatickej solárnej kosačky SunMower (2. miesto)
a študentka Mária Balúnová
zo Strednej odbornej školy v Námestove s projektom
„Nevyhadzuj, použi a sadni“
– výroba doplnkov a drobného
nábytku z odpadových surovín (3. miesto). Strieborná aj
bronzová priečka boli rovnako
odmenené slávnostnou plaketou, šekom na 300 eur a poukazom na bezplatné rozpracovanie zámeru. „Konferencia
Inovačný rozvoj regiónov je
miestom, kde predstavujeme
tých, ktorí našli odvahu a odhodlanie pracovať na svojom
nápade, a tým pohnúť veci
smerom k lepšiemu, nielen vo
svojom živote, ale aj vo svojom
regióne,“ uviedol župan Juraj
Blanár.

Stranu pripravila
Soňa Paprskárová.
Foto: archív ŽSK.

števníci cykloportálu si tak
budú môcť okrem pôvodných
trás na tomto portáli naštudovať aj 620 km nových cyklotrás, spracovaných minimál-

ne do 40 výletov so 40 voľne
sťahovateľnými gpx trackmi.
Domáci a zahraniční návštevníci týchto dvoch krajov tak prostredníctvom pár
klikov na svojom zariadení
získajú aktuálne informácie
o stave cyklotrás v tomto teréne, námety na dovolenky,
tipy na spoznávanie pamiatok a toho „naj“ v obidvoch
krajoch. „Bajkeri“, ktorí bežne
používajú GPS, si zas prídu
na svoje vďaka možnosti stiahnuť si aktuálny stav cyklotrás
aj s ich popisom.
Mikroprojekt „To, čo nájdeš
na webe, odjazdi si v teréne!“
s celkovými oprávnenými
výdavkami v hodnote 7 950
eur je realizovaný s podporou Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 a je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym
samosprávnym
krajom.

Svojho zástupcu medzi 10 súťažiacimi z celého kraja v kategórii Malých a stredných podnikov mal i región Kysuce. Reprezentovala ho spoločnosť I. TRAN.,
s.r.o., z Turzovky s projektom „Kolekcia termočiapok it - termo WINTERLIVE“, ktorého cieľom je rozšírenie
a skvalitnenie ponuky produktov.
I. TRAN., s.r.o.
• Súkromná firma vznikla v roku 1996 a nadväzuje
na 50-ročnú tradíciu textilného priemyslu na Kysuciach.
• Patrí medzi prosperujúce textilky, ktoré sa úspešne presadzujú na trhu EÚ (v Nemecku, Rakúsku, Českej republike
a dokonca v Rusku).
• Spoločnosť sa preslávila predovšetkým termo oblečením
vysokej kvality, ktoré dodáva pre ruské železnice, policajtov
a hasičov v zahraničí, športovcov, vojakov, záchranárov...

