ŽUPNÉ OZVENY
mesaèník Nitrianskeho
samosprávneho kraja

Bronz pre Region Nitra
Pražský veľtrh cestovného
ruchu Holiday World 2017 priniesol Nitrianskemu kraju opäť

skeho samosprávneho kraja. Je
to ďalšie medzinárodné ocenenie práce odboru. Vlani sa sta-

Vedúci odboru cestovného ruchu Úradu NSK Roman Vančo (vpravo) s ocenením.
Foto: (mz)

pódiové umiestnenie. V súťaži propagačných materiálov
získal promo materiál „Region
Nitra História“ bronzovú priečku, a stal sa tak tretím najlepším propagačným materiálom
veľtrhu Holiday World 2017.
Materiál pripravil odbor cestovného ruchu Úradu Nitrian-

la úspešnou samotná expozícia
Region Nitra, ktorá bola druhou najpôsobivejšou expozíciou veľtrhu 2016. Nitriansky
samosprávny kraj – Region Nitra sa na veľtrhu Holiday World v Prahe zúčastňuje pravidelne. Tento rok to bolo už jedenásty raz.

EÚ: treba posilniť úlohu miest

Roèník: III.
3. èíslo
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Rozhoduj o Európe: predseda NSK
Milan Belica diskutoval so študentmi
Vzdelávací projekt Rozhoduj
o Európe pokračoval regionálnym seminárom v Nitre, na ktorý prišlo v piatok 17. februára
do Krajského osvetového strediska viac ako 40 stredoškolákov
z Nitrianskeho kraja. Počas úvodnej práce v skupinách dostali
žiaci za úlohu využiť pripravené
materiály a informačné brožúry
na predstavenie a prezentáciu
troch okruhov – história európskej integrácie, inštitúcie Európskej únie (EÚ) a Slovensko v EÚ.
V druhej časti podujatia sa
žiaci stali ministrami členských
štátov EÚ a vyskúšali si fungovanie Rady EÚ naživo. Témou
rokovania bol tentokrát brexit.
Každý žiak v úlohe ministra jednej členskej krajiny hájil pozíciu a presadzoval priority svojho
štátu. Po živej výmene názorov

Predseda NSK Milan Belica, ktorý je súčasne podpredsedom Európskeho výboru regiónov (EVR) a predsedom slovenskej národnej delegácie v EVR, besedoval
so študentmi stredných škôl Nitrianskeho kraja o aktuálnych otázkach Európskej únie (EÚ) a výsledkoch vlaňajšieho slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

nakoniec žiaci - ministri schválili nimi upravenú verziu deklarácie Rady EÚ o budúcej podobe
vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva. Treťou časťou všetkých re-

gionálnych seminárov je štruktúrovaný dialóg s mládežou. Tak
tomu bolo aj v Nitre, kde s účastníkmi o problémoch mladých
(Pokračovanie na 3. strane)

Prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
si NSK a Peštianska župa pomáhajú v regionálnom rozvoji

O koncepcii mestského rozvoja
Mestá so svojím priľahlým
funkčným územím zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickom rozvoji a predstavujú koncentráciu verejných a komerčných služieb. Význam miest je
zdôraznený aj v politike súdržnosti v programovom období 2014 – 2020. V podmienkach
Slovenskej republiky boli v Part-

mestských oblastí. Na tento nástroj trvalo udržateľného mestského rozvoja boli osobitne vyčlenené aj finančné zdroje EÚ.
Navrhnúť štruktúru a konkrétny
obsah opatrení v politike mestského rozvoja, plnenie ktorých
systémovo posilní úlohu miest
v celkovom rozvoji krajiny, bolo
cieľom pracovného stretnu-

Delegácie Nitrianskeho samosprávneho kraja (vpravo) a Peštianskej župy počas rokovania najvyšších orgánov EZÚS
PONTIBUS.

Účastníci konferencie o mestskom rozvoji, ktorá sa konala v priestoroch Župného domu v Nitre.

nerskej dohode SR vybraté krajské mestá, ktoré majú vlastnú integrovanú stratégiu funkčných

tia v stredu 8. marca v zasadačke Zastupiteľstva NSK v Nitre.
(Pokračovanie na 2. strane)

Delegácia NSK na čele s podpredsedom Jurajom Horváthom
sa v pondelok 27. februára zúčastnila na rokovaní Zhromaždenia a Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) PONTIBUS s ručením obmedzeným v Budapešti.
Na pôde Župného domu v hlavnom meste Maďarska privítali predstaviteľov NSK zástupcovia Samosprávy Peštianskej župy

vedení jej predsedom Istvánom
Szabom. EZÚS PONTIBUS, ktorého je NSK členom spolu s Peštianskou župou, nedávno oslávilo prvé narodeniny. Zoskupenie bolo zaregistrované v januári
2016.
Na programe stretnutia, ktoré
sa nieslo v slávnostnom duchu,
bolo aj odsúhlasenie v ýročnej
správy za rok 2016, plánov činnosti, rozpočtu na rok 2017 a iné.

Zasadnutia orgánov EZÚS PONTIBUS sa konajú striedavo v Nitre a v Budapešti, najmenej dvakrát do roka.
EZÚS PONTIBUS vznikol
po takmer dvojročnej intenzívnej príprave ako nástroj cezhraničnej aj nadnárodnej spolupráce nielen pre nové programové
obdobie 2014-2020, ale aj na obdobie ďaleko presahujúce tento
(Pokračovanie na 2. strane)
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O koncepcii mestského rozvoja
(dokončenie z 1. strany)
Podujatie organizovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR
spoločne s Nitrianskym samosprávnym krajom. Zúčastnili sa
na ňom primátori miest a zamestnanci mestských úradov
z kraja. Obsahom rokovania, ktoré odborne zastrešovali zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, bola príprava koncep-

na národnej úrovni, ktorú budú
môcť samosprávy využívať ako
reálny rámec pre rast prosperity mesta s dopadom na efektívne rozvíjanie územia a využívanie dostupných zdrojov k rozvoju celého kraja. Diskusia sa týkala
najmä problematiky metodického usmernenia pre vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre mestá a obce,

Krajské
k mesto Nitra privítalo
l vlani
l v júlil ddelegátov
l
Svetového
h kkongresu esperanta.
Foto: Ľudmila Synaková

cie mestského rozvoja Slovenskej republiky. Tá má bez zásahu
do ústavou stanovených právomocí samospráv motivovať
mestá k vyšším výkonom a monitorovať prínos uskutočnených
opatrení. Mestské samosprávy sú
v tomto procese kľúčovými partnermi. Ich pohľady z pozície rozhodovania o rozvojových stratégiách a poznatky o potrebách
a problémoch fungovania miest
sú nezastupiteľnou podmienkou
prípravy koncepcie. Účasť samospráv, partnerstvo a spolupráca
všetkých zainteresovaných aktérov miestneho a regionálneho rozvoja pri tvorbe Koncepcie mestského rozvoja posilnia
perspektívu jej uplatnenia v praxi. Umožnia vytvoriť koncepciu

potreby vzdelávania odbornej
verejnosti a ostatných dotknutých skupín obyvateľov v oblasti integrovaného prístupu regionálneho a miestneho rozvoja.
Počas rokovania bol predstavený aj operačný program URBACT
III ako európsky program územnej spolupráce, ktorého cieľ je
zameraný na podporu integrovaného a udržateľného rozvoja miest vytváraním podmienok
na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.
Aktuálna i plánované výzvy tohto operačného programu sú zverejnené na stránke http://urbact.
eu/urbact-slovenská-republika.
Daniela Frajková

Na záver fašiangov maškarný ples

Pocta ženám z Úradu NSK
Kvietok s poďakovaním
za prácu pre rozvoj Nitrianskeho
kraja patril aj tento rok pri príležitosti MDŽ všetkým zamestnankyniam Úradu NSK. Na tradičné
stretnutie, ktoré sa konalo v utorok 7. marca v priestoroch Spojenej školy v Nitre, pozval pracovný kolektív predseda NSK Milan
Belica. Vedúca kancelárie riaditeľa Úradu NSK Helena Psotová
privítala aj podpredsedov NSK
Juraja Horvátha a Ladislava Marenčáka a riaditeľa Úradu NSK
Dušana Guťana. Predseda NSK
v príhovore ocenil významný
podiel žien na výsledkoch, ktoré NSK dlhodobo dosahuje najmä v oblasti hospodárenia, kde
mu patrí prvá priečka spomedzi
všetkých vyšších územných cel-

Ženám
zÚ
Úradu
Ž
d NSK poďakoval
ď k l za prácu pre rozvoj kkraja predseda
d d NSK Milan
l
Belica.
Foto: (rv)

kov za najlepšie finančné zdravie. Významné posuny dopredu
kraj zaznamenal aj v oblasti sociálnych vecí, vzdelávania, cestovného ruchu, dopravy. „Cieľom je

spokojnosť občana, zvyšovanie
kvality jeho života vo všetkých
oblastiach,“ zdôraznil predseda
NSK.
(op)

Medzinárodný deň žien (MDŽ) pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok ustanovený Organizáciou Spojených národov (OSN) k výročiu štrajku 40 000
newyorských krajčírok v roku 1908. Ženy bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného
času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Od roku 1975 sa MDŽ pripomína
ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj.

Prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
si NSK a Peštianska župa pomáhajú v regionálnom rozvoji
(dokončenie z 1. strany)
interval. Všeobecné ciele, pre
ktoré bolo zoskupenie založené, sú rozvoj a podpora cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce medzi členmi so zámerom
posilniť hospodársku a sociálnu
súdržnosť na báze spoločných
aktivít, projektov a programov,
prostredníctvom vlastných aj
doplnkových finančných zdrojov. Prioritnými oblasťami spolupráce, ktoré predstavujú špecifické ciele, sú: doprava; hospodárstvo; výskum a inovácie;
energetika a obnoviteľné zdroje;
ľudské zdroje; poľnohospodárstvo a potravinárstvo; životné
prostredie; cestovný ruch; kultúra; šport; zdravotníctvo a sociálna oblasť.
V najbližšom období čaká
PONTIBUS príprava žiadosti
o dotáciu na činnosť zoskupenia pre rok 2017, ktorú prostredníctvom výzvy každoročne poskytuje Ministerstvo zahranič-

Počas rokovania zľava: Dušan Guťan, riaditeľ Úradu NSK, Silvia Sórádová
z odboru strategických činností a regionálneho rozvoja Úradu NSK, Juraj
Horváth, podpredseda NSK a vedúci delegácie, Ladislav Marenčák, podpredseda NSK a Tibor Csenger, poslanec Zastupiteľstva NSK.

ného obchodu a zahraničných
vecí Maďarska. V prípade schválenia podaného projektu „Konvergencia regionálneho rozvoja
Peštianskej župy a Nitrianskeho
samosprávneho kraja“ v rámci

Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
SK HU 2014-2020, sa ujme EZÚS
PONTIBUS úlohy partnera a koordinátora tohto projektu.
Silvia Sórádová

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov
Na záver fašiangov, v utorok 28. februára, sa v priestoroch kultúrneho domu Kovarce konal tradičný maškarný ples pre klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Na plese sa zúčastnili klienti a pracovníci siedmich ZSS: ,,CLEMENTIA“ Kovarce, ,,HARLEKÝN“ Topoľčany, ,,BENEFIT“ Ľudovítova, „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce,
,,SVETLO“ Olichov, ZSS ,,HARMÓNIA“, Horné Štitáre a HUMANITY – CSP
Veľká Lehôtka. Na úvod vystúpili klienti z hostiteľského ZSS v Kovarciach
s krátkym aktuálnym programom o pochovávaní basy. Nasledovala zábava a tanec pri muzike, ktorá k fašiangom neodmysliteľne patrí. Všetci
sa spoločne v dobrej nálade a príjemnej atmosfére zabávali do večerných
hodín. Už teraz sa tešia na ďalší ročník maškarného plesu v Kovarciach.
Vďaka patrí sponzorom, bez ktorých by sa toto fašiangové podujatie nemohlo konať.
Zuzana Kršková

Kde sa konajú zasadnutia orgánov EZÚS PONTIBUS?
Odpovede posielajte do 7. apríla na adresu: Oľga Prekopová, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. E-mail: olga.prekopova@unsk.sk.
Traja autori správnych odpovedí získajú vecné ceny.
Správna odpoveď z minulého čísla: V školskom roku 2016/17 uzavrelo s firmami
zmluvy o duálnom vzdelávaní 270 žiakov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
Vecné ceny získavajú: Gabriela Bačínska, Veľké Zálužie, Tóth Ester, Pozba,
Marko Ivanický, Hronské Kľačany.

Výhercom srdečne blahoželáme!
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Rozhoduj o Európe: predseda NSK
Milan Belica diskutoval so študentmi
(dokončenie z 1. strany)
ľudí na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni diskutovali Milan Belica, predseda
NSK, Martin Čaja, vedúci odboru strategických činností Úradu
NSK, Ján Vančo, zástupca primátora Nitry a Tomáš Čižik z Centra
pre európske a severoatlantické
vzťahy.
Projekt Rozhoduj o Európe
je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v Slovenskej
republike a v Českej republike
o aktuálnych témach spojených
s ich životom v spoločnej Európe
a na vzájomný dialóg mladých
ľudí s politikmi a odborníkmi
o týchto témach. Projekt je určený žiakom všetkých typov stredných škôl z celej Českej republiky a Slovenska, ktorým približuje rozhodovací proces na úrovni
Európskej únie.

ŠŠtudenti pracovali v sekciách.

Projekt finančne podporený
z programu Erasmus+ realizuje česká mimovládna organizácia EUTIS v spolupráci so slovenským Centrom pre európsku politiku. Partnermi projektu na Slovensku sú Zastúpenie Konrad

Adenauer Stiftung na Slovensku, Katedra politológie FiF UK,
Ad hoc, slovenský Štruktúrovaný dialóg. Projekt získal oficiálnu
záštitu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Kraj v medzinárodnom projekte na rozvoj biohospodárstva

BIOREGIO – šanca pre regióny
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj sa zapojili do významného medzinárodného projektu s názvom „BIOREGIO“. Projekt sa realizuje v rámci programu
Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je posilniť európsku cirkulárnu
ekonomiku v oblasti biologických
materiálov. Konzorcium projektu
BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich
partnerov zo šiestich rôznych krajín plánuje ovplyvňovať politiky
zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálnu bioe-

konomiku. V rámci projektu si budú
partneri vymieňať poznatky o najlepších dostupných technológiách
a modeloch spolupráce. Projekt,
ktorý sa začal v januári 2017, bude
trvať päť rokov. Prvé medzinárodné stretnutie partnerov sa má konať vo fínskom meste Lahti v apríli
tohto roku.

Nitriansky samosprávny kraj vystupuje v projekte ako jeden z partnerov. Návrh na schválenie účasti
NSK v projekte bol schválený v Zastupiteľstve NSK.
Prínos projektu
k biohospodárstvu
Kolektívne poznatky partnerov projektu BIOREGIO zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, ku ktorým patria napríklad
odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu
byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlep-

šie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie,
výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, napríklad ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu
kolobehu biologických tokov.
Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských re-

giónov na rozvoj príslušných regionálnych politík na podporu cyklickej ekonomiky so zameraním
na uzavretie kolobehu biologických
materiálov. Okrem toho výsledky
projektu prispejú k nevyhnutnému
prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických
zdrojov v celej EÚ. „BIOREGIO nám
dáva príležitosť na rozšírenie našich medzinárodných sietí a prináša nové príležitosti v regióne,” hovorí Riitta Nieminen, riaditeľ rozvoja v regionálnej rady Päijät-Häme.
„Bioregio je impulzom na zavedenie
a zlepšenie regionálnej cirkulárnej
ekonomiky, čo môže podporiť zvyšovanie pridanej hodnoty regiónu.“
Medzinárodné financovanie
umožňuje spoluprácu
Program Interreg Europe poskytol na projekt BIOREGIO 1,5 milióna
EUR. Je najväčší z programov európskej územnej spolupráce a pomáha
regiónom v celej Európe zavádzať
a rozvíjať lepšie politiky. Partnermi projektu sú: Univerzita aplikovaných vied Lahti (Fínsko), Regionálna rada Päijät-Häme (Fínsko), Regionálne Ministerstvo životného
prostredia (Španielsko), Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko), Aristotelova univerzita v Solúne (Grécko), Región Centrálne Macedónsko (Grécko), Národný výskumný a vývojový ústav pre
chémiu a petrochémiu (Rumunsko),
Asociácia poľnohospodárskych komôr v atlantickom priestore (Francúzsko).
(vjm, šk)

Učením je človek živý
Tento slogan symbolizoval zámer Regionálneho osvetového strediska v Komárne
pri plánovaní projektu pod
názvom Umelecký prednes
od A po Z. V súlade s projektom sa počas piatich mesiacov budú pedagógovia, ktorí
sa venujú umeleckému prednesu detí, mládeže a dospelých, stretávať v priestoroch
Základnej školy na Ulici Pohraničnej v Komárne a pod vedením lektorky Elišky Sadílekovej
absolvujú celý proces prípravy
interpreta na recitačné vystúpenie. Cieľom pripravovaného workshopu, ktorý sa bude
konať od apríla do októbra,
je poskytnúť pedagógom pripravujúcim žiakov a študentov
na umelecký prednes, metodickú pomoc, nové informácie
a postupy pri príprave, tvorbe a spracovaní umeleckého
prednesu.
Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podpo-

ru umenia, ktorý je zároveň
hlavným partnerom podujatia.

Recitátorka Marína Opálková, reprezentantka okresu Komárno,
zvíťazila v krajskej súťaži Vansovej Lomničky, ktorá sa konala
v stredu 8. marca v priestoroch
Krajského osvetového strediska
v Nitre.

Viac informácií na: http://www.
ros-komarno.sk /products/
workshop-umelecky-prednes-od-a-po-z-20-04-2017/.

Marcová žatva
v Tekovskej knižnici
Tekovská knižnica v Leviciach sa aj tento rok od 13. do 19.
marca zapojila do celoslovenského TÝŽDŇA SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC (TSK) pod spoločným mottom „KNIŽNICE PRE VŠET-

Úspešnú vlaňajšiu odbornú konferenciu o fenoméne ľudskej pamäti a jej
trénovaní otvorila riaditeľka Tekovskej knižnice v Leviciach Jana Holubcová.
Foto: (op)

KÝCH“. Pri tejto príležitosti pripravila pre svojich čitateľov, návštevníkov a priaznivcov množstvo zaujímavých podujatí. Patrí
k nim aj audiovizuálna prezentácia Mytológia Japonska. V spolupráci s občianskym združením Hlas knižnice sa v Leviciach
uskutočnili besedy s poprednou slovenskou etnologičkou Katarínou Nádaskou o ľudovej mágii a etnomedicíne aj o jarnom
zvykoslovnom cykle. Knižnica pripravila tiež stretnutie s autorkou kníh pre ženy Ruženou Scherhauferovou a pre detské publikum tvorivé dielne s Lenkou Sivákovou, autorkou knihy Rozprávky pre zvedavé deti.
(op)
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Tam, kde sú srdcia široké, nie je dom nikdy tesný

MÔJ DOMOV, ZSS TOPOĽČANY: Sociálne služby po novom
Zariadenie sociálnych služieb
(ZSS) MÔJ DOMOV Topoľčany je
najväčším zariadením sociálnych
služieb NSK, kde 153 zamestnancov zabezpečuje šesť druhov sociálnych služieb pre 264 klientov.
V najväčšej miere sú tu zastúpe-

Okrem využívania základných
sociálnych služieb majú klienti
možnosť uplatniť zručnosti v rôznych formách záujmových útvarov: v amatérskom súbore DOMOVNÍČEK, v redakčnej rade interného časopisu MÔJ DOMOV,

Ž
Takto v ZSS Môj domov oslávili vlani MDŽ.
né miesta v domove sociálnych
služieb, v zariadení pre seniorov,
v špecializovanom zariadení zameranom na klientov s psychiatrickými diagnózami a v zariadení
podporovaného bývania. Klien-

vo vysielaní interného rozhlasového štúdia, cvičením šikovných
rúk v tvorivej dielni DomAteliéR
a PINOKIO. Osvedčili sa tu rôzne
formy tréningov pamäti, fyzioterapie, pohybové cvičenia, zábav-

Spieva súbor Domovníček.
ti si môžu vybrať z rôznych foriem sociálnych služieb - dennej,
týždennej a celoročnej v dvoch
prevádzkach – v Topoľčanoch
a v Prašiciach.

no-športové akcie. Muzikoterapeutická miestnosť Harmónia je zriadená pre klientov s cieľom skĺbiť
cvičenia jemnej motoriky s uvoľňovaním emócií. Areál ZSS ponú-

ka široké možnosti pracovnej rehabilitácie a záhradnej terapie.
Ide o činnosti, ktoré sú prepojené na BYLINKÁREŇ v chránenej
dielni UVAR SI SÁM. Pravidelne sa
v kaplnke zariadenia konajú bohoslužby. Úspešná je práca DOMOVÉHO PARLAMENTU, ktorého členovia sú zástupcami klientov a spolupodieľajú sa na správe zariadenia.
Klienti sa zúčastňujú na rôznych
podujatiach v iných zariadeniach,
ZSS organizuje výlety a relaxačné
pobyty, športové a vedomostné
súťaže či kultúrne podujatia v rámci kumunity mesta a podobne.
V ZSS sa formou sebaudržovacej terapie zameriavajú na podporu sebestačnosti a nezávislosti klientov v základných denných
úkonoch ako je hygiena, obliekanie, stravovanie. Cieľom je pracovať s klientom, nie za klienta,
aby miera jeho odkázanosti bola
s ohľadom na schopnosti čo najnižšia. V MOJOM DOMOVE rozšírili činnosť o služby fyzioterapeutov,
psychológa a právnika. Denne tu
majú vyčlenené ordinačné hodiny
všeobecní lekári a jeden odborný
lekár v odbore psychiatria.
Zariadenie je debarierizované.
Vďaka investícii zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja,
prebehne v tomto roku komplexná rekonštrukcia a modernizácia
stravovacej prevádzky. Zároveň sa
pripravuje zateplenie budov a výmena okien.
V čase choroby či staroby potrebujeme jeden druhého oveľa
viac. Blízkosť človeka sa nedá nahradiť ničím iným. MÔJ DOMOV
je zariadením, ktoré vie ponúknuť prítomnosť človeka a možnosť
zdieľať svoje životy v bezpečnom
priestore. Lebo, ako povedal Goethe: „Tam, kde sú srdcia široké, nie
je dom nikdy tesný“.
Viera Bútorová, riaditeľka

Gymnazisti zo Zlatých Moraviec
úspešní v jazykových olympiádach

Žiaci Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach získali v krajských kolách jazykových olympiád mimoriadne úspechy. Krajské
kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 1. februára v Nových Zámkoch, bolo veľmi úspešné pre žiaka
Šimona Gajdoša z II. B triedy. V kategórii B skončil na 2. mieste.
V krajskom kole olympiády v anglickom jazykuškolu reprezentovali: v kategórii 2A Samuel Valovič zo V. D, v kategórii 2B Marko
Čepec z III. B a v kategórii anglofónni žiaci Hana Ňurcíková zo IV.
A triedy. Všetci zlatomoravskí gymnazisti prezentovali svoje jazykové schopnosti a zručnosti, talent, záujem o cudzí jazyk, a práve
tieto kvality sú vždy cenené a hodnotené. Samuel Valovič obsadil
vo svojej kategórii 2. miesto, Marko Čepec 3. miesto a Hana Ňurcíková 6. miesto. Úspech žiakov Gymnázia Janka Kráľa bol v rámci
škôl Nitrianskeho kraja výnimočný.
R. Kunová, riaditeľka

Fašiangový Deň otvorených dverí
Záver fašiangov sa na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Šali
niesol v duchu regionálnych fašiangových tradícií vrátane gur-

Budúce zdravotné sestry majú certifikáty z Ekonomickej univerzity
Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v piatok 10. februára konal Informačný deň. Počas
neho žiačky vyššieho odborného
štúdia diplomovaná všeobecná
sestra Strednej zdravotníckej školy
(SZŠ) v Nitre Annamária Szöcsová,
Ildikó Takacsová, Mária Gravinová, Michaela Chobotová, Monika
Szentiványiová, Nikoleta Moravčíková, Zuzana Radolecová prevzali certifikáty a finančné ocenenia z rúk vedúceho Katedry sociálneho rozvoja a práce M. Kahanca za 2. a 3. miesto v súťaži „Nájdi
v sebe inovatívneho ekonóma“.

Budúce sestry pracovali pod pedagogickým vedením Laury Bereczovej. Do súťaže sa zapojili tri
tímy, ktoré vypracovali projekty

k inovatívnym formám zamestnávania mladých ľudí na lokálnom
trhu práce. Projekt SZŠ Jasle „AUTÍČKO“ zriadené pre automobilku
Jaguar Land Rover v Nitre získal 2.
miesto a projekt s názvom Zmluvná ambulantná sestra skončil na 3.
mieste. Súťaž bola určená pre dvoj
až štvorčlenné tímy študentov,
ktorí sa zaujímajú o dianie v spoločnosti aj o alternatívne spôsoby
zamestnania sa po ukončení štúdia na strednej škole. Finančná výhra 540 eur súťažiace tímy potešila
a motivovala k ďalšej účasti na súťažiach.
(lb)

mánskych špecialít typických
pre toto obdobie. Pod vedením
majstra odborného výcviku Dušana Petrovského a učiteľa odborných predmetov Juraja Krkošeka sa žiaci 1. ročníka učebného odboru kuchár mohli aktívne podieľať na výrobe tlačenky
či klobás a učili sa pripravovať aj

jaternice, pečené mäsko a bôčikovú roládu. Bola to zároveň príprava na Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu regionálnych gastronomických tradícií. Budúci kuchári napiekli šišky
a fánky, pripravili aj oškvarkovú
nátierku a svoje gurmánske dielka skvelo naaranžovali. Študenti učebného odboru čašník/servírka hostí obsluhovali. Talenty
zo študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
a odboru chovateľ koní - jazdectvo so svojimi majstrami odborného výcviku umožnili návštevníkom obhliadku stajní a areálu školy, ale zvládli aj skokové
a voltížne ukážky a predviedli
sa tiež s poníkmi zapriahnutými
v sulkách.
Pri príležitosti fašiangov, ktorých neodmysliteľnou súčasťou
sú maškarné plesy, mohli sa hostia školy stretnúť priamo na vyučovaní s kráľom či kráľovnou,
morskou pannou, indiánkou,
kovbojom aj s príšerkami v pyžamách, o ktorých účesy sa postarali kreatívne žiačky učebného odboru kaderník.
Judita Slatinová

ŽUPNÉ OZVENY – mesačník Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), bezplatne distribuovaný do schránok v NSK. Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298. Ročník: 3. Predsedníčka redakčnej rady:
Oľga Prekopová, olga.prekopova@unsk.sk. Členovia redakčnej rady: Miloš Bača, Norbert Becse, Alena Frtúsová, Beáta Lukáčiková, Peter Oremus, Roman Vančo. Grafická úprava, tlač a distribúcia:
Polygrafické centrum, s.r.o. Registračné číslo: EV 5216/15. ISSN 1339-9950. Autorské práva vyhradené. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Za preklad textov do mutácie v maďarskom jazyku zodpovedá
Marta Kamonczová. Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie textu, fotografií, grafov vrátane údajov v elektronickej podobe je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydané 27. marca 2017.

