Mikulášske zľavy skvelé od pondelka do nedele Úrad ožil Vianocami
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
v spolupráci s 11-timi podnikateľskými subjektmi
opäť pripravil týždeň zliav. Od 4. do 12. decembra
čakajú domácich i zahraničných návštevníkov
Žilinského kraja cenové akcie vo vybraných
lyžiarskych strediskách, hoteloch, kúpeľoch,
vodných parkoch, a tiež vo vybraných kultúrnych
organizáciách.
Akcia pre deti i dospelých odštartovala v pondelok, 6. decembra. V Kúpeľoch Lúčky
a v Slovenských liečebných
kúpeľoch v Turčianskych
Tepliciach okrem zliav čakalo na deti i sladké prekvapenie. Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava pripravilo pre
deti a žiakov základných škôl
v tento deň polovičné vstupné na Oravský hrad. Zadarmo
mohli deti do 15 rokov navštíviť
aj expozície Kysuckého múzea.

V piatok 10. decembra mikulášsku akciu pripravil i Meander
Park Oravice, a to bezplatný
vstup pre deti do 14 rokov. Regionálnu akciu pre všetkých
obyvateľov Žilinského kraja
počas celého týždňa pripravil
Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Ak by sa chceli
návštevníci v kraji i na Liptove
zdržať dlhšie, už od 5. decembra
ponúka Penzión Drak v Demänovej až 20% zľavy na ubytovanie. Akcia trvá celý týždeň.

Zľavy pokračujú
Na svoje si prídu i športovci. Využiť zimnú nádielku snehu pozýva stredisko Skipark Ružomberok – Malinô Brdo, ktoré od 6. do 12.
decembra za výhodné ceny ponúka 10-dňové a sezónne skipasy. Lyžiarske stredisko v Jasenskej doline v tomto termíne
ponúka na zakúpenie sezónneho skipasu až 20% zľavy.

Gastronomické zážitky
a wellness balíčky
Prežiť chvíle príjemného oddychu pozýva od pondelka
do nedele Hotel Holiday Inn
v Žiline s 10% zľavou na ubytovanie, gastronómiu, relax
a squash. Zľavu vo výške 50%
na wellness balíček garantuje
pri rezervácii Hotel Villa Nečas
v Žiline. Potešia sa i milovníci kozmetických procedúr. Od
piatku do nedele zľavy na ne
ponúkne Hotel Dubná Skala
tiež v Žiline.

Zo svahu do vody
Po športe lákajú do termálnych
vôd a na liečebné procedúry
ďalšie zo zapojených subjektov.
Od pondelka do stredy ponúka
Thermal Park v Bešeňovej 20%
zľavy na vybrané balíky služieb.

Liptovskom Mikuláši zdarma.
V sobotu počas bezplatnej návštevy Sobášneho paláca sa
hostia budú môcť zapojiť do
Vianočného dňa drôtovania
pre klientov Únie nevidiacich
a širokú verejnosť pod názvom „Každý dovidí na hviezdy“. Okrem toho, vianočnú
náladu navodí výstava mo-

numentálneho
betlehemu
z dielne štiavnického rezbára Jána Palka. Počas celého
trvania akcie ponúka 20%
zľavy na programové podujatia aj Liptovské múzeum
v Ružomberku. Viac informácií
o týždni zliav sa nachádza
na internetovej stránke ŽSK
www.regionzilina.sk.

V rámci projektu, ktorý
vypracovalo Združenie
turčianskych folkloristov
(ZTF) FATRAN a ktorý finančne podporil Žilinský
samosprávny kraj, sa
v septembri uskutočnila
jeho druhá polovica.

Akcia skončí v kultúre
V piatok 10. decembra bude
vstup pre návštevníkov Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v

V utorok 24. novembra 2010
prepožičalo
takmer
dvestovke účinkujúcich klientov svoje priestory Slovenské
komorné
divadlo
v Martine. Do prehliadky sa zapojilo 14 domovov sociálnych
služieb.
Z Turca účinkovali klienti Domova sociálnych služieb Méta
Martin. Záštitu nad podujatím
prebral predseda Žilinského
samosprávneho kraja. „Je obdivuhodné pozerať sa na výkony
našich klientov, ktorým nebolo

dané toľko, ako tým, ktorí sú
zdraví. Do každého vystúpenia však dávajú veľký kus seba
nielen klienti, ale aj ich vychovávatelia, ktorí ich vedú a na
Žilinského Oskara pripravujú
v domovoch sociálnych služieb
počas celého roka,“ povedal na
otvorení podujatia J. Blanár.
Ako ďalej uviedol, šiesty ročník v gescii Domova sociálnych
služieb Méta Martin sa opäť
viac posunul v profesionalite.
Podľa riaditeľky domova Evy

V priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja
tak na návštevníkov čaká vianočná výstava prác klientov
zariadení sociálnych služieb,
ktorá potrvá do 20. decembra.
Až 25 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bude
vystavovať vlastné originálne
výrobky prevažne s vianočnou
tematikou, ako betlehemy, adventné vence, hlinené sošky
a veľa ďalších dekoračných
predmetov, ktoré si môže verejnosť zakúpiť na skrášlenie
svojich domácností. Vybrané
výrobky sa budú dať zakúpiť
ihneď alebo 17. až 20. decembra. Kým v minulom roku
vďaka vianočnej výstave získalo 23 zariadení celkovo 300

eur, tento rok bude výťažok
z predaja výrobkov putovať
klientom, ktorí sa podieľali na
výrobe vystavovaných predmetov, tiež na rozvoj záujmovej činnosti, na vytvorenie
podmienok pre tvorivosť a na
podporu pracovnej terapie
v jednotlivých domovoch sociálnych služieb.
„Som rád, že práve v priestoroch Úradu ŽSK môžu
naše zariadenia prostredníctvom
štvrtého
ročníka
vianočnej
výstavy
prezentovať svoju tvorivú činnosť a vyčarovať krásnu vianočnú atmosféru. Výrobky z
rúk klientov našich sociálnych
zariadení prekvapujú vysokou
úrovňou umeleckého spracovania a pripomínajú práce
profesionálnych tvorcov. Je to
výsledok celoročnej prípravy
a vzájomnej spolupráce medzi personálom našich zariadení a ich klientmi,“ povedal
podpredseda kraja J. Štrba.

Putovanie za folklórom

Žilinský Oskar potešil divákov
Už po šiestykrát bolo
podujatie Žilinský Oskar bohatou ukážkou
dramatického, hudobného, speváckeho
a tanečného umenia
klientov domovov sociálnych služieb
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja.

Podpredseda ŽSK Jozef
Štrba 30. novembra slávnostne otvoril už 4. ročník vianočnej výstavy
pod názvom Vianočný
salón 2010.

Kyselovej bola príprava náročná a s kolektívom zamestnancov nič nechceli podceniť.
„Sami sme si vytvorili scénu,
šili sme kostýmy a naše deti
žili intenzívnymi prípravami
na divadelnú prehliadku štyri mesiace vopred. Vždy je pre
nich najťažšie zapamätať si
texty, preto ich musíme často opakovať, aby sa im dostali
do krvi. Všetko sa to ale kompenzuje radosťou a šťastím,
ktoré prežívajú počas skúšok

Dočkali sa veľkého potlesku

Klienti zariadení predviedli svoje všestranné schopnosti a talent.

i na tomto vystúpení. Dôležité
je dať im šancu učiť a rozvíjať
sa, pretože mnohí z nich sú
nesmierne šikovní. Aj vo svete účinkujú herci, napríklad
s Downovým syndrómom, ktorí
zaznamenávajú úspechy aj
v hlavných úlohách predstavení,“ vysvetlila E. Kyselová.
Porota odmenila všetky zariadenia soškou Oskar 2010. Osobitne ocenila štyri kreatívne
najzaujímavejšie súbory - Domov sociálnych služieb Méta
Martin za muzikál „Rómeo
a Júlia“, Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového
bývania Dolný Kubín za hudobno-dramatické divadlo „Smola,
môj smola“, Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké
Nové Mesto – Belanského za scénické divadlo „Stvorenie sveta“
a Domov sociálnych služieb
Synnómia Žilina za dramatizáciu rozprávky „Snežienky
v zime“.

Tá nadviazala na úspešnú prvú
časť projektu, ktorú ZTF Fatran uskutočnilo spolu s partnerským súborom Rokytka
z Rokycan (ČR) a jeho dudáckou
muzikou v rámci 26. ročníka
Turčianskych slávností folklóru. Tanečníci a muzikanti
z Čiech boli ubytovaní v rodinách tanečníkov a muzikantov Folklórneho súboru Fatran
a Ľudovej hudby Bobovník.
Hostia z Rokycian počas štyroch dní vystúpili pre priaznivcov folklóru so svojím programom päťkrát. Predstavili sa
ním deťom v ZŠ Aurela Stodolu
v Záturčí, uviedli sa v živej pozvánke na turčianske slávnosti
a zatancovali si na pódiu Divadelného námestia i v Múzeu
slovenskej dediny v Martine.
Vo svojom programe predstavili divákom typické tance ich
regiónu, ktoré boli vždy sprevádzané dudáckou muzikou.
„Po vystúpeniach sme hostí
pozvali na spoznávanie krás
Podhradia a Turčianskych Kľačian. Boli nadšení našimi
krásnymi
kopcami Malej a Veľkej Fatry

a expozíciami Slovenského
národného múzea v Martine,“
uviedol predseda združenia
Miroslav Mikuš.
Vďaka finančnej podpore
vo výške 500 eur z grantového
systému pre oblasť kultúry Žilinského samosprávneho kraja
mohlo združenie uskutočniť
aj druhú časť spomínaného
projektu koncom septembra
v Českej republike, v mestách
Rokycany a Plzeň. Folkloristov
zo Slovenska ubytovali rodiny
v okolí Rokycan. „Fatrančania“ absolvovali vystúpenia na
základnej škole Schwarzova
v Plzni, tri vystúpenia v rámci
osláv 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Rokycanoch
a súbor vystúpil aj v Domove
sociálnych služieb v Mirošove.
Naši západní susedia tak vďaka
vystúpeniam videli kus Slovenska. Na pódiách mohli zhliadnuť tance z Turca, Kysúc, Očovej a Horehronia. V rámci voľného času folkloristi zo Slovenska spoznali kúsok z cudziny.
Navštívili Vodní hamr v Dobřívi
a vojenské múzeum v Strašicích.
„Nielen diváci, ale i oba súbory si odniesli z putovania
za folklórom nezabudnuteľné
zážitky. A čo je najdôležitejšie,
vytvorili sa medzi nami priateľské vzťahy, ktoré chceme i v budúcnosti ďalej rozvíjať,“ dodal predseda M. Mikuš.

Kraj zvyšuje odbornosť svojich zamestnancov
Žilinský samosprávny
kraj, najväčší zamestnávateľ v Žilinskom kraji,
sa neustále snaží zvyšovať úroveň vzdelávania
svojich zamestnancov.
V súčasnosti sa končí
ďalší úspešný projekt,
do ktorého sa zapojilo
spolu 709 pracovníkov.
V snahe zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb verejnosti zabezpečil kraj pre svojich zamestnancov projekt
na zvýšenie ich odbornosti.
Okrem zamestnancov Úradu

ŽSK sa v 16-tich špecifických
odborných oblastiach vzdelávali i pracovníci zo Správy
ciest ŽSK, nemocníc a polikliník, ako aj zamestnanci
zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb.
Zdokonalili sa v ovládaní
softvérov, v informačno-komunikačných technológiách
i v ovládaní anglického jazyka. Kurzy boli zamerané aj
na komunikačné a sociálne
zručnosti, na problematiku
rozpočtových pravidiel verejnej správy a verejného obstarávania. Spolu 167 zames-

tnancov zo Správy ciest
ŽSK a jej regionálnych závodov sa vďaka projektu
školilo v oblasti automatickej lokalizácie automobilu
v teréne (AVL ŽSK). Vďaka
nemu budú vodiči správy ciest
prostredníctvom zariadení vo
vozidlách lokalizovať nedostatky a havarijné situácie na
cestách kraja a prispievať
tým k ich čo najrýchlejšiemu
odstráneniu.
Do vzdelávacieho projektu sa
z Turca zapojila i Turčianska
poliklinika z Turčianskych
Teplíc. Aktívne boli i všet-

ky tri domovy sociálnych
služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja v regióne Turiec, ktoré na školenia
poslali spolu 37 svojich zames
tnancov. Na projekt „Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity ŽSK“
kraj získal finančnú podporu takmer 400-tisíc eur
z
Európskeho
sociálneho fondu. Projekt určený
na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb zamestnancami
organizácií
kraja spolufinancoval vo
výške 21-tisíc eur.

FS Fatran predviedol tance i z Horehronia
Vďaka grantu krajskej samosprávy nimi mohol potešiť českých
divákov.

Text: Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK.

