Študentské tímy sa stretli
na Olympiáde žiackych školských rád
Aktívni stredoškoláci organizovaní
v žiackych školských radách (ŽŠR) si na Úrade
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zmerali
svoje vedomosti a zručnosti v olympiáde.
Do finálovej konferencie
„Olympiáda ŽŠR v Žilinskom
kraji“ sa zapojilo 63 študentov
z 24 škôl. Súťaž pozostávala
z troch okruhov hodnotenia,
a to umeleckej súťaže, organizovania podujatia „Deň
ŽŠR“ a vytvorenia počítačovej
prezentácie o aktivitách študentov.
Umelecké stvárnenie témy
„Prevencia je viac ako represia“ v kategóriách výtvarné
umenie, literárne dielo (úvaha), fotografia a video bolo
ocenené v diváckom hlasovaní a hodnotení poroty.
Divákom sa najviac páčilo

literárne spracovanie Petra
Bátoryho zo Strednej odbornej školy dopravnej v Martine, výtvarné podanie Lenky
Michtalíkovej z Gymnázia
v Bytči, video Obchodnej
akadémie v Liptovskom Mikuláši a fotografia Moniky
Matulovej z Pedagogickej
a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Odborná porota sa s diváckym hlasovaním zhodla v kategórii
fotografie, za najlepšie video
ocenila gymnazistov z Bytče,
za výtvarné spracovanie si
odniesla cenu Diana Katráková z Obchodnej akadémie

v Ružomberku a úvahou porotu najviac oslovila Angelika
Bandíková zo Spojenej školy
v Tvrdošíne.
Konkrétne práce študentov boli prístupné počas celej
olympiády. Ďalšou postupovou úlohou pre študentov
bolo zorganizovať na svojej
škole „Deň ŽŠR“, počas ktorého členovia rady medzi
spolužiakmi aj pedagógmi
predstavovali svoju činnosť, podujatia a ďalšie plány.
„Posledným krokom v súťaži
bolo vytvorenie pútavej počítačovej prezentácie študentov o svojej žiackej školskej
rade a všetkých aktivitách
v rámci súťaže, ktoré ich
predurčili zapojiť sa do boja
o víťaza olympiády. Tentoraz
našla odborná porota víťaza spomedzi 15 prezentácií

škôl,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK
Dana Weichselgärtner. Tretie
miesto na olympiáde získali
študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, druhú priečku obsadilo
Gymnázium z Liptovského
Hrádku a prvenstvo získali
študenti Spojenej školy v Tvrdošíne.
Do Olympiády ŽŠR sa mohla zapojiť ktorákoľvek žiacka
školská rada pôsobiaca na
strednej škole (gymnázium,
stredná odborná škola, spojená škola) v Žilinskom kraji.
Cieľom podujatia, ktoré ŽSK
zorganizoval v spolupráci
s Radou mládeže Žilinského
kraja, je rozvíjať a podporovať
aktivity a spoluprácu študentov formou propagácie činnosti žiackej školskej rady.

Účastníci Finálovej konferencie Žiackych školských rád
Zapojilo sa do nej 63 študentov z 24 škôl kraja.

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja rokovali
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja
jeho poslanci schválili
na rok 2011 vyrovnaný
rozpočet vo výške 129
miliónov eur.
Rozpočet na budúci rok je konzervatívny a jeho príjmy budú
o 5 percent nižšie, ako príjmy
v roku 2009. „Konzervatívne
sme ho nastavili kvôli tomu,
aby sme mohli podielové dane
v prípade pozitívnejšieho vývoja zapracovať do rozpočtu.
Už máme aj kapitálové výdavky navrhnuté vo výške
990 tisíc eur. V minulom roku
sme totiž riešili iba havarijné
stavy. Takže je to už pozitívny
signál. Ale stále sme opatrní,“
povedal predseda kraja.
Podľa riaditeľa odboru fi-

nancií Úradu ŽSK Stanislava
Ulahera sú hlavnými prioritami rozpočtu na rok 2011
eurofondy a financovanie prímestskej autobusovej dopravy. „Najviac sa budeme v najbližších troch rokoch zaoberať
eurofondami. To je oblasť, ktorá nám zabezpečí regionálny
rozvoj a najväčší investičný
nárast. Za programovacie obdobie získame objem investícií za 72 miliónov eur. Problém
SAD je známy, tam kryjeme
stratu za výkony vo verejnom
záujme. Keby sme nesanovali časť našej straty, dostali by
sme dopravcu do problémov
a do problémov sa dostaneme
aj my,“ povedal S. Ulaher.
Budúcoročný rozpočet
riešil i oblasť zdravotníctva.
„Zdroje v systéme nie sú a samospráva nemôže suplovať
zdravotnú poisťovňu. Dáva-

me maximum z možného, ale
nemôžeme dávať všetko na
úkor iných odvetví. Kapitálové transfery do zdravotníctva
v prvej etape vo výške 352 tisíc
eur budú príspevkom na nákup zdravotníckej techniky
pre naše nemocnice,“ doplnil
riaditeľ odboru financií.
V rámci 6. úpravy rozpočtu
ŽSK poslanci schválili okrem
iného financie aj na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia v Martine, na nákup
tromboagitátora a inkubátora
na skladovanie trombocytov
pre Liptovskú nemocnicu
s poliklinikou v Liptovskom
Mikuláši, na nákup kombinovaného sporáka pre zariadenie pre seniorov v Terchovej
či rekonštrukciu izby na bezbariérovú kúpeľňu v zariadení
pre seniorov v Dolnom Kubíne.

Posledným bodom rokovania
bol návrh na udelenie ocenenia „Cena Žilinského samosprávneho kraja“ Pavlovi
Krškovi, osobnosti súčasnej
slovenskej hudby. Poslanci
ocenenie pre autora najmä
sakrálnej tvorby schválili.
Pavol Krška sa narodil v roku
1949 v Ružomberku. Od roku
1964 študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline.
V roku 1970 začal študovať
kompozíciu na VŠMU v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil
v Žiline až do svojho odchodu
do dôchodku. Pavol Krška je
stále aktívny, neustále tvorí.
Dodnes skomponoval už viac
ako sto diel. Za svoj celoživotný prínos do kresťanskej kultúry Slovenska mu bola ako
prvému umelcovi – hudobníkovi udelená v roku 2003 Cena
Fra Angelica.

Nepretržitá informovanosť o aktuálnom stave ciest
Krajská dispečersko – spravodajská služba (KDSS)
Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC
ŽSK) počas 24-hodinovej prevádzky informuje o aktuálnom stave vozoviek a údržbe ciest. Vodiči motorových vozidiel i verejnosť tak môžu telefonovať
na telefónne číslo 041/564 37 72. Okrem zisťovania
aktuálneho stavu vozoviek sa ľudia môžu obrátiť
na čísla závodov Správy ciest v konkrétnych regiónoch Žilinského kraja v prípade havarijnej situácie
na ceste, v ktorej sa ocitli. Čísla sa nachádzajú na
stránke www.regionzilina.sk. Nepretržitá prevádzka trvá až do 31. marca budúceho roka. Túto službu informovania dopĺňa geografický informačný
systém - GIS ŽSK na uvedenej internetovej stránke,
ktorý umožňuje sledovať polohu a činnosť vozidiel
zimnej údržby v aktuálnom čase.

Odovzdávanie cien III. ročníka fair play
Odovzdal ich bývalý hráč MŠK Žilina Ivan Lietava.

Ceny fair play za férový prístup
Odbor školstva
a športu Žilinského
samosprávneho kraja
vyhlasuje už 4. ročník
výzvy na predkladanie návrhov riaditeľov
stredných škôl, školských zariadení, športových klubov, detí a celej
športovej verejnosti na
víťaza ankety predsedu
Žilinského samosprávneho kraja s názvom
„Cena fair play za rok
2010“.
„Fair play znamená omnoho viac než len dodržiavanie
pravidiel. Zahŕňa pojmy priateľstvo, rešpektovanie iných
a sústavné zachovávanie
športového ducha. Pod fair
play sa rozumie spôsob myslenia, nielen spôsob správania. Zaoberá sa otázkami,
ako vylučovať podvádzanie,
nešportové správanie, doping, fyzické aj verbálne násilie, sexuálne obťažovanie
a zneužívanie detí, mladých
ľudí a žien, vykorisťovanie,
nerovnosť príležitostí, nadmernú
komercionalizáciu a korupciu,“ vysvetlila

Zimy sa nemusia báť

Zdravotnícke zariadenie v Martine

Krajská samospráva investovaním do jeho rekonštrukcie znižuje
modernizačný dlh.
Po tom, čo sa v roku
2009 na rekonštrukciu
okien, vstupu a strechy zdravotníckeho
zariadenia v Martine
preinvestovalo 163 tisíc
eur, sa v tomto roku
ukončili ďalšie stavebné
práce.
V budove polikliniky I. na
Škultétyho ulici v Martine sa zrekonštruovala vý-

Geografický informačný systém
Je dostupný na internetovej stránke kraja.

ocenenie riaditeľka odboru
školstva a športu ŽSK Dana
Weichselgärtner. Návrhy na
ocenenie môžu občania zasielať v dvoch kategóriách
– najférovejší čin študenta
strednej školy pri realizácii
športových súťaží a najférovejší prínos v oblasti športu.
V predchádzajúcich ročníkoch prijali pozvanie na
ocenenie významné športové osobnosti zo Žilinského
kraja. Ocenenie za rok 2007
odovzdával s predsedom ŽSK
J. Blanárom olympijský víťaz
Michal Martikán, za rok 2008
Radoslav Židek – strieborný
medailista zo ZOH a za rok
2009 bývalý hráč MŠK Žilina
Ivan Lietava.
Žiadosti s návrhmi sa predkladajú do 28. decembra
2010 v jednom exemplári na
adresu Úradu Žilinského samosprávneho kraja, odbor
školstva a športu, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina,
s označením na obálke „Cena
fair play“, alebo mailom na
adresu lubos.beresik@zask.
sk. V prípade otázok kontaktujte Mgr. Ľuboša Berešíka
na tel. čísle 041/503 22 31.

menníková stanica tepla a
rozvody ústredného kúrenia za viac ako 300 tisíc eur
z vlastného rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja.
„V budúcnosti podľa finančných možností kraja plánujeme v budove bývalej polikliniky zrekonštruovať aj rozvody
vody, elektrickej energie, kanalizáciu a sociálne zariadenia,“ uviedol predseda ŽSK
Juraj Blanár.
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