Novinky v školách kraja
Aby absolventi nestáli v rade na úradoch práce

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) reaguje na
neustále sa meniace potreby trhu práce zaraďovaním
nových učebných a študijných odborov na školách,
zvyšovaním kvalifikácie pedagogických zamestnancov a materiálno-technickým zabezpečením škôl.
V tomto školskom roku sa začalo s výučbou nového odboru
logistika na Strednej priemyselnej škole v Martine. V Strednej
odbornej škole (SOŠ) rybárskej
v Mošovciach otvorili odbor
podnikateľ pre rozvoj vidieka.
V školskom roku 2010/2011
schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zriadenie ďalších nových odborov. Mechanikom cestných
a diaľničných strojov sa stanú
žiaci po štúdiu na Spojenej škole na ul. Červenej armády v Martine. „Keďže nemáme záujem
pripravovať našich absolventov
pre úrady práce, v novom škol-

skom roku pokračujeme s racionalizáciou stredného školstva, najmä výraznou podporou
odborného vzdelávania, v rámci
ktorého na niektorých školách
otvárame nové študijné a učebné odbory,“ povedal predseda
ŽSK Juraj Blanár.
Nové možnosti štúdia
v ostatných regiónoch
Okrem turčianskych škôl sa zaujímavé odbory otvoria i v iných
regiónoch kraja. Možnosť stať
sa grafikom digitálnych médií
poskytne SOŠ elektrotechnická
v Žiline a vzdelávať sa v tvorbe
a ochrane životného prostredia

bude možné v laviciach Dopravnej akadémie v Žiline. Dizajn
a tvarovanie dreva. Tak sa volá
nový odbor, ktorý sa pre terajších deviatakov základných škôl
otvorí v SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku. Pre milovníkov
zvierat pripraví SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši
odbor agropodnikanie – chov
koní a jazdectvo. Kraj ešte stále
čaká na vyjadrenie ministerstva aj ohľadom odboru reklamná tvorba, ktorý by sa mal začať
vyučovať na Škole úžitkového
výtvarníctva v Ružomberku.
SOŠ obchodu a služieb v Dolnom
Kubíne ponúkne najmä dievčatám možnosť študovať v odbore
kozmetička a vizážistka.
Zdrojmi informácií sú
úrady práce
Žilinská krajská samospráva sa
neustále snaží pružne reagovať
na neustále zmeny v hospodárskom vývoji na Slovensku. Informácie pritom čerpá najmä

z Úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny z jednotlivých okresov,
ktoré evidujú počty nezamestnaných absolventov jednotlivých škôl. Na základe toho sa
kraj snaží, aby školy ponúkali
také študijné a učebné odbory,
ktoré sú potrebné na trhu práce. Najviac nezamestnaných
vyštudovalo odbory ako mechanik - elektrotechnik, pekár,
tesár, mechanik opravár. Tí
žiaci, ktorí si pri výbere svojho budúceho povolania zvolili odbory sociálno–výchovný
pracovník, mechanik strojov
a zariadení, mechanik – silnoprúdová technika a kuchár,
štatisticky vykazujú najnižší
počet nezamestnaných absolventov. V tejto oblasti je veľmi
dobrá komunikácia s Krajskou
radou pre odborné vzdelávanie,
v ktorej sú zastúpení odborníci
z jednotlivých sfér hospodárstva. Spoločne s nimi sa ŽSK
snaží usmerňovať odborné vzdelávanie tak, aby sa absolventi
stredných škôl kraja pripravovali pre potrebu praxe, kde bude
o nich záujem vo firmách, predovšetkým v Žilinskom kraji.
Vzdelávanie pedagógov
Okrem toho, že kraj investuje do
rekonštrukcie budov škôl, ako
aj do materiálno-technického
vybavenia, pokračuje i v tomto
roku v realizácii 16 vzdelávacích
projektov spolufinancovaných
z fondov Európskej únie. Projekt s názvom „Rozvoj tradičnej
a prínos modernej gastronómie
v stredných odborných školách“
má posilniť schopnosti absolventov škôl v oblasti gastronómie a hotelierstva. Dokopy 126
pedagogických zamestnancov
z piatich gymnázií kraja, medzi
nimi i pedagógovia z Gymnázia
V. P. Tótha v Martine, je zapojených do ďalšieho projektu „Moderná škola v praxi“. Na základe
toho sa zmodernizuje vyučovanie na gymnáziách s ohľadom
na nové trendy spoločnosti.

Nové odbory

Zvýšia možnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce.

Na podujatí Domov domovu 2010 sa stretli seniori z celého kraja
Stretnutie klientov zariadení sociálnych služieb
v správe Žilinského samosprávneho kraja bolo
i tento rok plné hudby,
spevu, divadelných
ukážok i recitácií.
Po minuloročnom úspechu podujatia „Domov domovu“ sa
zariadenia rozhodli pokračovať
v začatej tradícii a štafetu organizovania II. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia prevzal tento rok Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov
v kysuckom meste Čadca - Horelica. Do programu sa zapojili
klienti zo šestnástich zariadení
z celého kraja i klienti z Turca. „Myšlienka vytvoriť takéto
stretnutie na celokrajskej úrovni vznikla pred rokom a podujatie sa osvedčilo ako jedinečná
príležitosť, pri ktorej môžu zverenci našich zariadení prezentovať svoj talent a zručnosti,“
povedala riaditeľka hostiteľské-

ho domova Emília Hanuláková.
Nosnou myšlienkou stretnutia
bola ľudská spolupatričnosť
vyjadrená mottom: „Len život,
ktorý žijeme pre ostatných, má
zmysel.“ Spojené srdcia zo skla,
ktoré vitrážnou technikou vyrobili v rámci ergoterapie klienti

z Horelice a ktoré znázorňovali
posolstvo stretnutia, si odniesli
i klienti zo Zariadenia pre seniorov, domova sociálnych
služieb a špecializovaného zariadenia z Turčianskych Teplíc. „Žilinský samosprávny kraj,
ktorý je zriaďovateľom 26 zaria-

dení sociálnych služieb a z toho
18 zariadení pre seniorov, podporuje aktivity, pri ktorých sa
klienti majú možnosť stretnúť
a prezentovať poctivo pripravený program,“ povedal riaditeľ
Úradu ŽSK P. Holeštiak na úvod
podujatia.

Spojená škola v Turanoch
svedkom športového zápolenia

Víťazná trofej

Podpredseda kraja J. Štrba ju odovzdal študentom z Oravy.
Študenti Spojenej školy
- Slanická osada z Námestova obhájili v Turanoch
farby svojho kraja, keď
vyhrali IV. ročník celoslovenského kola Župnej kalokagatie.
Na pomyselnom stupni víťazov
vystriedali Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine, ktoré
triumfovalo v minulom roku.
Žilinský kraj si tak odniesol
víťaznú trofej už po piaty raz.
Okrem domáceho zastúpenia sa
finále zúčastnili aj mladí športovci z Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho
kraja. „Od prvého ročníka vzbudila súťaž u študentov veľký záujem a od roku 2007 (v roku 2006
bol nultý ročník) až dodnes sa do
Župnej kalokagatie zapojilo 1580
žiakov, pričom v tomto roku sa jej
zúčastnilo 260 stredoškolákov,“
hovorí o úspešnom projekte riaditeľka odboru školstva a športu
ŽSK Dana Weichselgärtner.
Podľa podpredsedu ŽSK Jozefa

Štrbu účastníci súťaže aj tento
rok opäť potvrdili, že okrem teoretických vedomostí sú aj vo
výbornej fyzickej kondícii. „Kalokagatia v starom Grécku bola
ideálom telesne a duševne kultivovanej osobnosti. Že takáto
méta nie je študentom vzdialená, nás presvedčili predvedenými výkonmi. Víťazom blahoželám a verím, že i ďalší ročník
prinesie minimálne rovnako
kvalitné výkony,“ povedal podpredseda kraja.
Celoslovenskému finále
súťaže predchádzali regionálne
kolá. V Žilinskom samosprávnom kraji v nich súťažilo 37 škôl,
do krajského kola postúpilo 10
tímov. Zmiešané družstvá sa
v rámci súťaže popasovali s
orientačným behom v teréne,
porovnávali sa ich športové zručnosti a teoretické vedomosti.
Partnermi súťaže bolo Krajské
riaditeľstvo policajného zboru
v Žiline, Rescue team Slovakia,
Stredná zdravotnícka škola zo
Žiliny a usporiadateľ - Spojená
škola v Turanoch.

Pripravená na zimnú údržbu
Počas zimných mesiacov
sa Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja (SC
ŽSK) stará o prejazdnosť
a zjazdnosť 1375 km ciest
II. a III. triedy, čiastočne aj
o 479 km ciest I. triedy
a o dva úseky rýchlostných ciest na Orave a v
Turci v dĺžke 13,7 km.
Do zimnej údržby ciest vo všetkých regiónoch kraja bude zapojených spolu 299 výkonných
zamestnancov a 310 vozidiel.
„V minulosti začínal kraj údržbu
ciest v priemere s 30-ročnými
starými strojmi. V súčasnosti je
Správa ciest ŽSK vybavená vďaka
investovaniu kraja aj modernými novými strojmi s navigačnou
technikou,“ uviedol riaditeľ Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.
Závod Správy ciest ŽSK Turiec
počas zimy udržiava 215 kilometrov ciest II. a III. triedy a zároveň viac ako 98 km ciest I. triedy.

V súčasnosti prebieha v závode
prestavba vozidiel na výkon
zimnej údržby a predzásobenie
sa posypovým materiálom. Na
tohtoročnú zimu je v závode Turiec pripravených 20 sypačov,
rovnaký počet radlíc, 2 frézy,
2 traktory s radlicou, 2 šípové
pluhy, 2 autogrédre a 4 nakladače.
Prácu 51 zamestnancov na
turčianskych cestách si môže verejnosť i túto zimu skontrolovať
prostredníctvom GIS – geografického informačného systému
na stránke kraja www.regionzilina.sk, kde je vďaka navigácii
možné vidieť pohyb vozidiel na
cestách. Pre verejnosť bude opäť
tento rok od novembra k dispozícii nepretržitá prevádzka Krajskej dispečersko – spravodajskej
služby. Vodiči tak telefonátom
získajú informácie o zjazdnosti
ciest a v prípade havarijnej situácie na ceste sa budú môcť obrátiť na dispečing správy ciest.

Vystúpeniam predchádzala poctivá príprava
Do programu sa zapojili klienti 16 zariadení z celého kraja.

Čo viete o krajskej samospráve?
V piatok 15. októbra sa na
Úrade ŽSK uskutoční už
piaty ročník Župného dňa.
Kraj organizuje tento deň
v rámci Európskeho týždňa
miestnej demokracie,
ktorého zámerom je zvýšiť
informovanie o pôsobení
krajskej samosprávy.

Kým v minulom roku sa toto
podujatie nieslo v znamení
spojenia generácií, v tomto
roku bude Župný deň venovaný sociálnym pracovníkom
jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za výnimočný

prínos v oblasti poskytovania
sociálnych služieb. Deň bude
venovaný aj ekologickému
mysleniu na stredných školách kraja. Študenti predstavia
projekty venujúce sa ochrane
životného prostredia. Zaujímavým bude i súťažný kvíz
o kompetenciách krajskej sa-

mosprávy v oblasti školstva,
dopravy, zdravotníctva, kultúry a sociálnych vecí. Víťaz súťaže získa možnosť stráviť jeden
pracovný deň s predsedom kraja Jurajom Blanárom a spoznať
tak každodenné povinnosti
najvyššieho predstaviteľa krajskej samosprávy.

Vozidlá správy ciest
Pripravené na zimu.

Text: Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK.

