Kraj skvalitňuje stredoškolákom
podmienky na športovanie
do školského roka do školského roku
2010/2011 vstupujú tri školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s novými
športoviskami.
V Gymnáziu J. Lettricha v
Martine otvoril predseda kraja Juraj Blanár multifunkčné
ihrisko s umelým povrchom
s rozmermi 40x20 m. „Na jeho
výstavbe sa sumou viac ako 99
800 eur finančne podieľal Žilinský samosprávny kraj spolu s Úradom vlády SR. Športovisko je určené na hádzanú
futbal, volejbal a basketbal a
vďaka umelému osvetleniu sa
bude môcť využívať i večer,“
uviedol predseda ŽSK J. Blanár.
Študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva
a služieb na vidieku v Žiline
odštartovali školský rok v
zrekonštruovanej telocvični.
Od marca do augusta tohto

roku sa v nej za viac ako 140
tisíc eur kompletne vymenila palubovka a osvetlenie.
Nové multifunkčné ihrisko s
umelým povrchom s rozmermi 28,2x12,7 m na volejbal a

Prestrihnutie pásky

Predseda ŽSK Juraj Blanár spolu s riaditeľom školy Igorom Libom otvorili
nové multifunkčné ihrisko.

basketbal sa otvorilo i v Obchodnej akadémii v Žiline. Investícia vo výške 138 300 eur
zahŕňala tiež stavebné úpravy
školského dvora, a to vo forme
nového oplotenia, spevnenia
plôch zo zámkovej dlažby a
zatrávňovacích panelov. Priestranstvo poslúži študentom
nielen na lepšiu výučbu telesnej výchovy, ale aj ako miesto
oddychu počas prestávok.
Ešte v minulom roku krajská samospráva postavila
multifunkčné ihriská v Spojenej škole v Kysuckom Novom
Meste, Spojenej škole v Martine, Gymnáziu v Bytči a Spojenej škole v Tvrdošíne. V tomto
roku sa vybudoval aj športový
areál v Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline, ďalšie
ihrisko pribudne v Gymnáziu
M. M. Hodžu v Liptovskom
Mikuláši a v príprave je ihrisko pre Gymnázium na Veľkej
okružnej v Žiline.

Deň vidieka prežilo viac ako 600 návštevníkov
Žilinský
samosprávny
kraj organizoval 2.ročník
podujatia „Deň vidieka Žilinského kraja 2010“, ktoré sa tentoraz uskutočnilo na Gazdovskom dvore v
Turčianskych Kľačanoch.
Zaujalo tak odbornú ako i
laickú verejnosť.
Pre návštevníkov podujatia,
najmä rodiny s deťmi, bol počas
celého dňa pripravený kultúrny
program. Piesňami a tancami
spestril deň folklórny súbor Lysec z Belej-Dulíc pod vedením
Evy Hulejovej. Pripravené boli
i zaujímavé sprievodné aktivity
ako tradičná zabíjačka spojená s ochutnávkou a predajom
špecialít, varenie tradičného
slivkového lekváru, prehliadka
gazdovského zverinca, súťaže
a hry pre deti. Milovníci koní a
najmä deti využili služby agrohipocentra. Návštevníci využili
možnosť nakúpiť si potravinárske produkty a rôzne tradičné

ľudovoumelecké predmety ako
tkané koberce, kraslice, betlehemy a ručné práce z hliny od
10 predajcov nielen zo Žilinského kraja. Pečené pstruhy, makrely a slede ponúkala na ochutnávku i Stredná odborná škola
rybárska z Mošoviec v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Predávala mrazené výrobky, najmä
pstruha, na ktorého získala škola od Ministerstva pôdohospodárstva SR oprávnenie používať
i Značku kvality. Tá garantuje,
že výrobok splnil všetky kritéria kvality a bezpečnosti potravín stanovené štatútom značky
v zmysle legislatívy Európskej
únie.
Deň vidieka bol spojený tiež
s odborným workshopom na
tému miestne akčné skupiny a
rozvoj vidieka v Žilinskom kraji.
Svoje úspechy na ňom prezentovala Miestna akčná skupina
Horný Liptov a Občianske združenie „Partnerstvo pre Miestnu
akčnú skupinu Terchovská doli-

na“, ktoré vykonávajú činnosti
smerujúce k rozvoju vidieckeho
územia.
Na workshope predstavil systém finančnej podpory rozvoja
vidieckych oblastí aj Žilinský
samosprávny kraj, ktorý poskytuje dotácie z vlastných príjmov

V Krajskej knižnici v Žiline, v
Turčianskej v Martine, Oravskej
knižnici A. Habovštiaka v Dolnom
Kubíne, v Liptovskej knižnici G.
F. Belopotockého v Liptovskom
Mikuláši a v Kysuckej knižnici v
Čadci sa v spolupráci s knižnicami
Českej republiky zavedie jednotný
knižnično-informačný systém.
Vďaka tomu si používatelia rýchlo
získajú informácie z knižničných
katalógov zo všetkých knižníc na
diaľku a aj spoza hraníc, môžu sledovať stav svojich výpožičiek, rezervovať si knihu z domu a získať
spätnú väzbu mailom či sms-kou.
Knihovník tak bude efektívne ko-

munikovať s čitateľmi. Partnerské
knižnice zavedú i spoločný detský
on-line katalóg a jeho verziu pre
zrakovo znevýhodnených používateľov.
„Doteraz knižnice využívali staré softvéry s vysokou poruchovosťou, ktoré im neumožňovali vzájomnú spoluprácu a komunikáciu
s čitateľmi. Zavedením jednotného systému sa skvalitnia služby
pre čitateľskú verejnosť a uľahčí sa
práca samotných zamestnancov,“
uviedol riaditeľ odboru kultúry a
komunikácie s verejnosťou ŽSK
Peter Kubica.
Systém si vyžiada i odborné
knihovnícke činnosti, preto sa
budú pracovníci knižníc stretávať,
prehlbovať dialóg knižníc a vymieňať si vedomosti a zručnosti počas
odborných stáží. K posilneniu a
prehĺbeniu cezhraničných kontaktov a k vytváraniu partnerstiev
prispeje i nákup knižničných dokumentov v slovenskom a českom
jazyku. Knižničný fond v partnerskej - Ostravskej knižnici sa obohatí literárnymi dielami v slovenskom jazyku a naopak, knižnice v
Žilinskom kraji budú disponovať
českými titulmi. Ukončenie projektu je plánované v roku 2013. Na
projekte sa 5% spolufinancovaním
podieľa krajská samospráva.

Jednotný knižnično-informačný systém
Čitateľom poskytne informácie aj spoza hraníc.

Oslavy cestovného ruchu

Deň vidieka

Prilákal množstvo záujemcov, mládež i rodiny s deťmi.

Od konca septembra má
26 zariadení sociálnych
služieb Žilinského samosprávneho kraja zriadené
webové stránky, ktoré
verejnosti poskytujú
cenné informácie z ich
prostredia. Ide o jednu z
posledných aktivít projektu Pomáhajme ľuďom
spoločne v rámci cezhraničnej spolupráce medzi
Poľskou a Slovenskou
republikou.

Internetové stránky

Ponúknu cenné informácie o živote v sociálnych zariadeniach.
a skúsenosti.
„Projekt Pomáhajme ľuďom
spoločne vytvoril predpoklady pre intenzívnu spoluprácu
medzi poľskými a slovenskými
zariadeniami. Aktivity projektu
sa venujú konkrétnej pomoci a
práci s ľuďmi, ktorí potrebujú

Regionálne knižnice
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) patria
k najnavštevovanejším
kultúrnym organizáciám
v mieste svojej pôsobnosti. Na uskutočňovanie
svojho poslania využívajú
zastaranú techniku. Vďaka
úspešnému projektu z eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR
za viac ako 180 tisíc eur
kraj v knižniciach už v tomto roku začne skvalitňovať
informačno-komunikačné
technológie.

na podporu rozvoja vidieka.
„Formou Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 13/2008
od roku 2008 kraj podporil 61
projektov vo výške 205 032 €,“
uviedla riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu ŽSK Iveta Chabadová.

Spoznajte rozmanitý život v sociálnych
zariadeniach Žilinského kraja

Žilinská krajská samospráva
získala na projekt viac ako 32 tisíc eur z eurofondov. Jeho hlavným cieľom bolo nadviazanie
kontaktov medzi zariadeniami
sociálnych služieb ŽSK a zariadeniami Sliezskeho vojvodstva,
a tiež propagácia týchto sociálnych zariadení. Vďaka konferenciám a výmenným exkurziám po zariadeniach sa cieľ aj
podarilo naplniť. Sociálni pracovníci si vymenili kontakty a
následne aj odborné vedomosti

V knižniciach informácie bez hraníc

našu pomoc. Preto som rád,
že sa na oboch stranách vďaka
projektu obohatí život klientov
sociálnych zariadení,“ uviedol
predseda ŽSK Juraj Blanár.
Vydaním slovensko-poľských
bulletinov, brožúry a zriadením
dvojjazyčných internetových

stránok sa splnil ďalší zámer
projektu. Spropagovať a informovať verejnosť o rozmanitej
záujmovej, kultúrnej, pracovnej a rekreačnej činnosti klientov. Stránky poskytujú kontaktné údaje, základné informácie
o zariadeniach, o druhoch poskytovanej starostlivosti a o
možnostiach prijatia klienta.
Vytvorená fotogaléria jednotlivých zariadení predstavuje verejnosti okolie, vonkajší vzhľad
i vnútorné vybavenie zariadení.
Tiež približuje atmosféru organizovaných akcií a ich prežívanie obyvateľmi domovov.
Pre záujemcov o umiestnenie do jednotlivých zariadení
sú na stránkach potrebné tlačivá na stiahnutie a vyplnenie. Zoznam novovytvorených
internetových stránok nájdete
na internetovej adrese www.
dsszsk.sk/, alebo na stránke
kraja www.regionzilina.sk v
časti Sociálne veci/Kontakt na
zariadenia sociálnych služieb
ŽSK.

Žilinský samosprávny
kraj spolu so svojimi 4
múzeami a s 9-timi podnikateľskými subjektmi
pripravil pre verejnosť pri
príležitosti svetového dňa
cestovného ruchu týždeň
zliav.
Zľavy vo veľkom za posledný víkend využili návštevníci vo všetkých expozíciách Považského
múzea. Za polovičné vstupné bolo
prístupné Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke a v pondelok
aj Oravský Hrad. Až 20% zľavy čakali na zákazníkov Prvej pltníckej
a raftingovej spoločnosti, Strečno
pri splave rieky Váh. Celodenný
pôžitok z termálnych prameňov
ponúkal za polovičnú cenu i Meander Park Oravice. Do osláv cestovného ruchu sa už zapojili aj
Kúpele Lúčky a Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice.
Akcia trvá až do 3. októbra
Využiť výhody s akciou spojené
pozýva počas celého týždňa až do
3. októbra i Aquapark Tatralandia

v Liptovskom Mikuláši. Odviezť
sa plťou popod Oravský hrad až
s 30% zľavou ponúka spoločnosť
Tandem, pri minimálnom naplnení (9 osôb na plť) alebo pri telefonickej objednávke počas celého
týždňa. V AquaRelax Dolný Kubín
ponúkajú pre všetkých obyvateľov
Žilinského kraja až 40% zľavy a
4-hodinový vstup do celého aquaparku za cenu 3-hodinového, a to
od pondelka do piatku. Vychutnať
si vodný svet a masáže za nižšiu
cenu ponúkajú pre návštevníkov
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice v utorok a štvrtok. Zľavy
na celodenné vstupy do Thermal
parku v Bešeňovej potešia milovníkov vody práve 30. septembra.
Kto bude chcieť osláviť cestovný
ruch kultúrou je 3. októbra vítaný
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, kde za polovičné vstupné
zažije podujatie s názvom „Poďakovanie za úrodu.“
Bližšie informácie o akcii nájdete na internetovej stránke ŽSK
www.regionzilina.sk v časti Zaujímavosti.

Týždeň zliav

Vo vode, na pltiach či v múzeu.
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