Ako vyzerá jeden z pracovných dní predsedu kraja?
Na túto otázku už pozná odpoveď i študent
druhého ročníka Strednej odbornej školy stavebnej
v Žiline Samuel Mendel, ktorý strávil deň s predsedom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jurajom
Blanárom vďaka 1. miestu v súťažnom kvíze o krajskej samospráve. Súťaž absolvoval spolu s viac ako
stovkou študentov počas piateho ročníka podujatia
Župný deň.
Pracovný deň začal najvyšší predstaviteľ krajskej samosprávy spolu
so Samuelom a jeho kamarátom
Andrejom v Domove sociálnych
služieb a špecializovanom zariadení Straník v Žiline. Hostí privítala a zariadením sprevádzala jeho
riaditeľka Iveta Ďurišová. Predseda kraja skontroloval úspešne
ukončené práce na dobudovaní
vnútroareálovej splaškovej kanalizácie, ktorá bola financovaná
z vlastných zdrojov kraja v celkovej sume viac ako 11 890 eur. Nasledovala prehliadka zariadenia,
ktoré v tomto roku oslávilo 55. výročie od svojho založenia a poskytuje domov 112 ženám. V tvorivých
dielňach už klientky zariadenia
pripravovali výrobky na Vianočnú
výstavu, ktorá sa začne na Úrade
ŽSK 30. novembra a bude predajnou výstavou všetkých zariadení
sociálnych služieb kraja.
Po návrate na úrad krajskej
samosprávy Juraj Blanár príhovorom otvoril v poradí už 3. ročník

regionálnej konferencie o cestovnom ruchu a odovzdal ocenenia
v dvoch súťažiach. Spolu so študentmi sa následne stretol s občanmi, ktorí žiadali o pomoc pri riešení problémov, ktoré ich trápia.
Nazrieť za steny útulku. Aj takú
príležitosť dostali študenti počas
návštevy zariadenia na Hviezdoslavovej ulici v Žiline. Ako študentom vysvetlila riaditeľka Viera
Fuleková, zariadenie má kapacitu
52 lôžok a poskytuje ubytovanie
bezdomovcom a iným odkázaným osobám. V zariadení fungujú
rôzne pracovné terapie – arteterapia, ergoterapia, biblioterapia
a iné. Počas nich môžu klienti v
útulku vytvárať rôzne umelecké
výrobky, sviečky, tkané koberce
a dokonca svojpomocne vyrábať
dlažobné dekoratívne kocky, ktoré používajú na úpravu okolia
útulku.
„Som veľmi rád, že som mohol spoznať pracovné povinnosti
predsedu kraja zblízka. Zaujíma-

Návšteva tvorivých dielní

Obyvateľky zariadenia Straník tam vyrábajú aj vianočné dekoračné
predmety.

Odbor školstva a športu
Žilinského samosprávneho
kraja i tento rok vyhlásil
výzvy na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z grantových programov kraja.

Privítanie pred Úradom ŽSK

Samuel (vľavo) si na deň s predsedom kraja zavolal i kamaráta Andreja
(uprostred).
vým zážitkom bolo pre mňa navštíviť domovy sociálnych služieb
a vidieť, ako tam ľudia žijú a aké
majú možnosti tráviť voľný čas.
Doteraz som totiž nemal možnosť
na vlastné oči vidieť to, čo dnes,“
povedal účastník pracovného dňa
predsedu kraja Samuel.
„Pre študentov sme nepripravovali špeciálny program,
pretože som chcel, aby videli, ako
skutočne vyzerá výkon verejnej
funkcie, aj s tým pozadím, ktoré
k tomu patrí. Pevne verím, že ten-

to deň bude pre nich zaujímavá
skúsenosť, a že si zároveň obohatia názor na prácu predsedu kraja.
I týmto spôsobom chceme prehlbovať záujem mladých o verejnú
správu a takisto ich motivovať,
aby sa zapájali do verejného života svojou účasťou vo voľbách.
Verím, že budeme v tejto tradícii pokračovať. Ak o to budú mať
študenti záujem, rád ich zapojím
do môjho každodenného programu,“ zhodnotil pracovný deň so
študentmi J. Blanár.

Útulok na Hviezdoslavovej ulici v Žiline

Na práce šikovných rúk obyvateľov zariadenia Harmónia sa i tu prišiel
pozrieť predseda so študentmi.

Správy zo zasadnutia zastupiteľstva kraja
V utorok 9. novembra
2010 sa na 7. zasadnutí
Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
stretli krajskí poslanci.
Jedným z hlavných bodov rokovania bolo odsúhlasenie 5.
úpravy rozpočtu pre aktuálny rok 2010. Zastupiteľstvo
udelilo ocenenie „Cena Žilinského samosprávneho kraja“
maliarovi Zdenovi Horeckému. V neposlednom rade poslanci odhlasovali aj Dohodu
o spolupráci medzi Žilinským
a českým Ústeckým krajom.
Aktuálna úprava rozpočtu
pre rok 2010 bola poslancami

odhlasovaná bez výraznejšej
diskusie. Krajský rozpočet posilnila kompenzácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1,6
milióna eur. Ide o 18 percent
z celkového výpadku z dane
z príjmov fyzických osôb, ktorý
kraj zaznamenal v uplynulom
období. Celkovo všetky kraje dostali od štátu dovedna 13
a pol milióna eur. Obce a mestá
získali spolu 172 miliónov eur.
Ďalšou osobnosťou, ktorá
získala ocenenie „Cena Žilinského samosprávneho kraja“,
je Zdeno Horecký. Akademický
maliar sa narodil v roku 1930
v Bytčici. V rokoch 1950-1955
študoval na Vysokej škole vý-

Podpora projektov humanizácie
a drogovej prevencie na školách

tvarných umení v Bratislave
na oddelení krajinárskeho
maliarstva. Námet pre svoje práce čerpal a stále čerpá
z krajiny severného Slovenska
Oravy, Kysúc a z krajiny pod
Malou Fatrou. Jeho diela sú
majetkom galérií, zberateľov
a inštitúcií nielen na Slovensku, ale i v ďalších európskych krajinách, USA či
Austrálii. Svojimi dielami
sa autor zúčastnil na desiatkach výstav doma i v zahraničí.
Na programe rokovania
krajského zastupiteľstva bolo
aj odsúhlasenie Dohody o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Ústeckým

krajom. Dohoda je oficiálnym
vyústením snahy oboch regiónov vzájomne spolupracovať
a tým podporovať všestranný
rozvoj v záujme obyvateľov
oboch regiónov. Spolupráca Žilinského kraja s partnerskými
regiónmi ponúka mnoho možností, pričom vzájomnú výmenu informácií a skúseností
plánujú partneri využiť na realizáciu rozvojových projektov.
Zostrih zo zasadnutia sa nachádza na internetovej stránke
kraja www.regionzilina.sk
v časti Audiovizuálne správy.
Na 8. zasadnutí Zastupiteľstva
ŽSK sa poslanci stretnú najbližšie 13. decembra 2010.

Pre školský rok 2010/2011 sú to
programy: „Humanizácia výchovy a vzdelávania“ a „Škola bez
tabaku, alkoholu a drog“. Všetky
stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajskej samosprávy tak môžu
získať dotáciu pre každý projekt
až do výšky 332 eur. „Práve financovaním projektov z našich grantových programov sa snažíme
neustále vytvárať priestor a možnosti,aby sa naši študenti mohli realizovať v zaujímavých aktivitách
a zároveň zmysluplne trávili čas
so svojimi rovesníkmi,“ uviedol

krajský predseda Juraj Blanár.
Na základe minuloročných výziev sa tak v predchádzajúcom
školskom roku podarilo zrealizovať 15 projektov z celého kraja
v celkovej výške 4 980 eur z rozpočtu ŽSK, ktoré prispeli k boju
proti drogovým závislostiam,
podporili voľnočasové aktivity pre
deti a mládež, a iniciovali vznik
žiackych školských rád, prostredníctvom ktorých sa rozvíjala
tvorivosť, vlastenectvo, tradície
a národné povedomie. Uspela
i turčianska škola. Stredná odborná škola rybárska v Mošovciach
získala dotáciu na projekt s názvom „Školský časopis Rybie oko“.
Termín uzávierky predkladania žiadostí je 31. december 2010.
Bližšie informácie sú uvedené na
stránke www.regionzilina.sk
v sekcii Školstvo a šport/Infoservis.

Rokovali o podpore cestovného ruchu
V priestoroch Úradu ŽSK
sa uskutočnil 3. ročník
regionálnej konferencie na
tému podpory rozvoja cestovného ruchu Žilinského
samosprávneho kraja.
Zúčastnení podnikatelia z oblasti
cestovného ruchu diskutovali spolu so zástupcami krajskej samosprávy i s generálnym riaditeľom
Slovenskej agentúry pre cestovný
ruch Petrom Belinským o aktivitách, ktoré majú propagovať cestovný ruch.
V rámci konferencie boli slávnostne odovzdané i ocenenia
najlepším ubytovacím a reštauračným zariadeniam Žilinského
kraja. Najúspešnejším hotelom
ŽSK, podľa hodnotenia ročenky
TREND top reštaurácie a hotely
2010, sa stal Holiday Inn v Žiline.
V kategórii Trend Top reštaurácia si 1. miesto odniesli hneď tri
reštaurácie, kvôli zhodnému bodovému ohodnoteniu. Boli to Villa
Nečas - reštaurácia, Hotel Dubná
Skala – reštaurácia a Top Restau-

rant. Penzión Drak Demänová sa
stal víťazom v kategórii Trend Top
penzión 2010 v ŽSK. „Základnou
myšlienkou tejto aktivity je verejné ocenenie regionálnych lídrov
pôsobiacich v oblasti cestovného
ruchu, stimulácia ostatných aktérov k prijímaniu efektívnych a inovatívnych riešení,“ dodal predseda
kraja Juraj Blanár.
Okrem toho sa vyhodnotil už
II. ročník fotosúťaže, ktorú organizovala krajská samospráva s
názvom „Žilinský kraj – turistický
raj“. Víťaznou sa stala fotografia od
Miroslava Brtka s názvom V krajine zázrakov. Na druhom mieste sa
umiestnila fotografia Ondreja Priehodu z Kysúc s názvom Kríž na Rači
a 3. miesto si vybojoval Gustavo
Pizano s fotografiou Oravského
hradu. Internetové hlasovanie vyhrala fotografia Františka Smržíka
s názvom Štvrté Roháčske pleso.
Výsledky súťaže i jedinečné fotografie sú uvedené vo virtuálnej
galérii ŽSK na internetovej stránke
www.regionzilina.sk v časti Zaujímavosti/Fotosúťaž.

Zamestnanci darovali 10 litrov krvi
Žilinský samosprávny
kraj už tretím rokom
úspešne organizuje
„Župnú kvapku krvi“,
počas ktorej sa desiatky
zamestnancov Úradu ŽSK
zapájajú do bezpríspevkového darcovstva krvi.
Kolektív zamestnancov sa vie
dohodnúť na darovaní krvi minimálne raz alebo dvakrát za rok,
a tak sa tentoraz, už po piatykrát,
odhodlalo 30 zamestnancov touto
vzácnou tekutinou pomôcť iným.
Viacerým skalným darcom však
darovanie krvi prekazila choroba.
Z celkového počtu pristúpilo ku
odberu 23, z toho 13 žien a 10 mužov.
Pravidelní darcovia prijali medzi seba aj jedného prvodarcu.

Darovanie krvi odštartoval podpredseda kraja Jozef Štrba. „Dobrovoľné darovanie krvi ma napĺňa
pocitom obdivu, úcty a vďačnosti
k tým, ktorí ju darujú, ale aj pocitom zodpovednosti k tým, ktorí
ju potrebujú. Nie každý z nás má
tú možnosť, aby svojou kvapkou krvi pomohol niekoľkokrát
v život ohrozujúcich situáciách,
kedy je rýchle darovanie krvi veľmi dôležité. Som preto veľmi rád,
že u zamestnancov úradu krajskej samosprávy sa dobrovoľné
darovanie krvi stretáva s takou
priaznivou odozvou,“ vyslovil
slová uznania zamestnancom
úradu podpredseda ŽSK. Prvý
ročník Župnej kvapky krvi zorganizovala krajská samospráva už
v roku 2008 a za celé trojročné obdobie sa počet darcov blíži ku 150.

Študenti z Martina získali bronz v Župnej lige
Už tretí ročník Župnej
ligy o pohár predsedu
Žilinského samosprávneho kraja má svojho
víťaza.
Z regionálnych kôl v malom
futbale postúpilo do krajského kola šesť tímov stredných škôl v pôsobnosti ŽSK,
aby si zmerali sily v boji

o medailové priečky. Po minuloročnom víťaznom tíme Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline zostalo víťazstvo
v krajskom meste, keď si štafetu prebrali hráči Strednej
odbornej školy stavebnej na
Tulipánovej ulici v Žiline.
Škola získala po dobu jedného
roka putovný pohár predsedu
ŽSK až do konania ďalšieho

krajského kola súťaže.
Druhé miesto obsadili študenti Strednej odbornej školy
drevárskej z Krásna nad Kysucou, tretie miesto patrí Spojenej škole, Červenej armády
v Martine. „Župnou ligou
rozširujeme ďalšie možnosti športových aktivít žiakov na našich školách. Aj
takýmto spôsobom chceme

prispieť k zdravému rozvoju
mladej generácie,“ uviedol
predseda kraja Juraj Blanár.
Ako najlepší brankár bol vyhodnotený brankár Spojenej školy na Rosinskej ceste
v Žiline - Peter Kosa. Najlepším strelcom turnaja sa stal
hráč Strednej odbornej školy
stavebnej na Tulipánovej ulici
v Žiline - Peter Vavrek.

Podpredseda kraja Jozef Štrba
Ako prvý v tento deň daroval vzácnu tekutinu.

Text: Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK.

