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Festival pestrých chutí
Počas Festivalu chutí Nitrianskeho kraja, ktorý sa uskutočnil v sobotu 3. júna, mohli návštevníci zažiť zmes chutí nielen v podobe skvelých gastronomických pochúťok, ale
tiež vo forme hudby, tanca, divadla či brazílskych bubnov. Od skorého
popoludnia sa už po tretíkrát konala gastronomická akcia Ochutnám
v Nitre, na ktorej sa prezentovali vý-

lučne domáci producenti a menšie
značky. Nechýbala ani Jahodová Nitra so svojimi sezónnymi špecialitami.
Program na hlavnom pódiu sa začal oslavou sviatku sv. Urbana. S veselým pásmom plným spevu, tanca a žartovných príhod pod názvom
„Jeseň sa míňa“, ktoré priblížilo zábavu po oberačkách hrozna, sa predstavila folklórna skupina Čeľaďania. Keďže program festivalu bol bohatý na množstvo i rôznorodosť hudobných žánrov, po ľudovej hudbe
sa predstavili Kuštárovci, herci z Di-

vadla A. Bagara, Tanečná škola Old
School Brothers, E.G.O. Group a Cuban Salsa Fitness. Už po ôsmykrát
vyhlásila Agentúra EPS súťaž o Najobľúbenejšiu turistickú atrakciu Nitrianskeho kraja. Nechýbala ani verejná degustácia a vyhodnotenie súťaže Ročníkové víno 2016, na ktorej sa
mohli zúčastniť len vína pochádzajúce z hrozna dopestovaného v Nitrian-

skom kraji vo vlaňajšom vinohradníckom roku. Zavŕšením celodenného
programu bol sprievod plný bubeníkov, tanečníc, choduliarov, maskotov
a vášnivých kubánskych rytmov zoskupenia Presion Cubana, ktorí boli
súčasťou 4. ročníka medzinárodného
festivalu bubnov a perkusií Drumpoint. Atmosféru na námestí spríjemňovali slnečníky, posedenia, fontána
a živá zeleň, ktorú na festival poskytla Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Silvia Detvayová

V Maďarsku po stopách sv. Cyrila a Metoda
Na pozvanie ordinára Ozbrojených
síl a Ozbrojených zborov SR Mons. Františka Rábeka navštívil predseda NSK Milan Belica v sobotu 3. júna juhomaďar-

mosprávny kraj je mimoriadne aktívny
v snahe o sprítomňovanie dedičstva sv.
Cyrila a Metoda aj prostredníctvom budovania Európskej kultúrnej cyrilo-me-

Roèník: III.
6. èíslo
Jún 2017

Predseda NSK Milan Belica ocenil zdravotníkov kraja
Dvanásť najlepších zdravotníckych pracovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za rok
2016 v kategóriách: lekár, sestra, iný
zdravotnícky pracovník a za celoživotný prínos v zdravotníctve ocenil
v stredu 17. mája pri príležitosti Svetového dňa zdravia predseda NSK
Milan Belica. Ako v príhovore uviedol, v posledných rokoch je naše
zdravotníctvo vystavené často aj
nezaslúženej kritike širokej verejnosti. Pritom je podľa neho nepopierateľné, že ministerstvu zdravotníctva i jeho podpore zo strany
vlády SR sa postupne darí rozmotávať klbko zložitých problémov rezortu, aj keď zavádzanie zmien si
vyžaduje dlhšie časové obdobie.
„Za rozhodujúce považujem, aby
bol zdravotnícky systém čo najskôr
dofinancovaný, čo by iste pozitívne
pocítili zdravotníci aj pacienti. V sú-

Pavol Poliačik, prednosta Kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre (vľavo),
preberá z rúk predsedu NSK Milana Belicu ocenenie Zdravotník roka 2016 v kategórii lekár. Druhý sprava krajský lekár Ľubomír Ševčík.
Foto: (op)

časnosti Ministerstvo zdravotníctva
SR pripravuje systém minimálnej
siete špecialistov podľa okresov,
ktorý by mal zaručiť predovšetkým

skrátenie čakacích dôb,“ zdôraznil
predseda NSK. Vyslovil presvedčenie, že opatrenia prijaté minis(Pokračovanie na 2. strane)

Hospodárenie schválené bez výhrad
Záverečný účet a celoročné hospodárenie kraja za rok 2016 schválili poslanci Zastupiteľstva NSK
na 31. riadnom zasadnutí v pondelok 15. mája bez výhrad. Záverečný účet je súhrnný dokument,
ktorý informuje verejnosť, poslancov Zastupiteľstva NSK a zamestnancov NSK o hospodárení kraja
v minulom roku. Cieľom finančného riadenia NSK boli už pätnásty rok od jeho vzniku zabezpečenie a ochrana záujmov obyvateľov kraja a jeho všestranného rozvoja. Nitriansky samosprávny kraj
má vo vlastníctve 498 km ciest II.

triedy a 1 537 km ciest III. triedy,
spolu 2 035 km ciest a 525 mostov,
na ktorých zrealizoval v uplynulom
roku z vlastného rozpočtu 45,2 km
stavebných opráv ciest v celkovej sume prevyšujúcej 4,6 mil. eur.
V nej je zahrnutá napríklad investičná akcia „Modernizácia ciest región
Levice – 3. etapa“ cesta Kubáňovo –
Ipeľský Sokolec – Bielovce – Pastovce v dĺžke 12,8 km a hodnote viac
ako 1,1 mil. eur. Investície NSK boli
v roku 2016 nasmerované aj do nových rekonštrukcií a modernizácií
existujúcich stavieb a do stavebných úprav, a to v objeme presa-

hujúcom 6 mil. eur. Z tejto sumy
sa realizovalo napríklad zníženie
energetickej náročnosti budovy
SOŠ technickej v Komárne vo výške 323,7 tis. eur, rekonštrukcia budovy Spojenej školy v Nitre v sume
1 934 tis. eur aj humanizácia a modernizácia pavilónu A v ZSS SVETLO Olichov vo výške 963 tis. eur.
Okrem stavieb investoval NSK aj
do strojného vybavenia a obnovy
vozového parku v sume 1 082 tis.
eur. Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK študovalo 21 669 žiakov, celkový počet
(Pokračovanie na 2. strane)

Prvý medzinárodný workshop k projektu BIOREGIO
Partneri zo šiestich krajín sa 25.27. apríla stretli na Univerzite aplikovaných vied vo fínskom Lahti
na 1. workshope v rámci projektu Interreg Europe „Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre
biologické materiály – BIOREGIO“.
Projekt je plánovaný na päť rokov
(2017 – 2022) a je zameraný na výmenu skúseností z oblasti cirkuský Zalavár. Zúčastnil sa tam na vojenskom cyrilo-metodskom stretnutí príslušníkov armád Slovenskej a Maďarskej
republiky pod vedením vojenských biskupov oboch krajín. Milan Belica prijal
pozvanie preto, že práve Nitriansky sa-

todskej pútnickej cesty nielen na území
kraja. NSK má ambíciu vybudovať trasu
po stopách slovanských vierozvestcov
z Nitry cez Komárno až do Maďarska.
Tam by mohla byť spojená so Zalavá-

(Pokračovanie na 2. strane)

lárnej bioekonomiky a industriálnej symbiózy v regiónoch partnerských krajín (Fínsko, Španielsko,
Francúzsko, Slovensko, Grécko,
Rumunsko). V priebehu workshopu partneri prezentovali situáciu
v obehovom biohospodárstve vo
svojich regiónoch. Slovensko reprezentovali M. Čaja a V. Juricová-Melušová (NSK), E. Marišová,
K. Kollárová, M. Valach (SPU Nitra)

a M. Olšiak, Ponitrianske sporiteľné družstvo (PSD). Súčasťou workshopu boli návštevy vybraných
podnikov v regióne Päijät-Häme
zameraných na využitie najmodernejších technológií na energetické zhodnocovanie odpadov. Tento región sa môže pochváliť až 94
percentnou recykláciou odpadu
a jeho opätovným využitím v bio(Pokračovanie na 2. strane)
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OSKAR pre Lipku z Lipovej
Pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu sa vo štvrtok 18. mája v kozárovskom kultúrnom dome uskutočnil XII. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb
(ZSS) s názvom OSKAR 2017. Vystúpilo takmer 140 obyvateľov zo 14 ZSS

ky, z Domova Háj na Vysočine, ktorý predstavili v programe ,,Domku,
domečku“. Porota konštatovala, že
predstavenia sú z roka na rok dokonalejšie a náročnejšie, klienti sa prezentovali skvelou choreografiou,
vlastnoručne vyrobenými kulisami,
nádhernými maskami a kostýmami,

Takto sa z víťazstva tešili tohtoroční držitelia Oskara, klienti zo ZSS Lipka
v Lipovej.
v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK –
„DUNAJ“ Kováčov, ,,HARLEKÝN“ Topoľčany, „PERLA“ Želiezovce, „KREATIV“ Klasov, „BARACHA“ Bardoňovo,
,,DOMUM“ Krškany, „BENEFIT“ Ľudovítová, „SVETLO“ Olichov, „PLATAN“
Lontov, „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce, „CLEMENTIA“ Kovarce, „HARMÓNIA“ Horné Štitáre, „LIPKA“ Lipová a „KAMILKA“ Maňa. Tento rok
súťažili aj hostia z Českej republi-

ale aj vlastnými námetmi a scenármi. Najvyššiu cenu - sošku putovného OSKARA získalo tento rok ZSS
,,LIPKA“ Lipová so scénkou ,,O hlúpej žene“. Najdojímavejším bol skutočný ,,Julkin príbeh“ v interpretácii
ZSS ,,SVETLO“ Olichov. Všetci účinkujúci boli ocenení balíčkami sladkostí, ktoré zabezpečil NSK. Veľká vďaka
patrí starostovi obce Kozárovce Jozefovi Majerovi.

Hospodárenie schválené bez výhrad
(dokončenie z 1. strany)
návštevníkov knižníc bol 330 651,
predstavenia jednotlivých súborov
divadiel v kraji videlo 157 707 návštevníkov a do múzeí a galérií zavítalo v NSK spolu 88 035 návštevníkov. V zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti poskytol NSK starostlivosť 3 274 klientom a spolufinancoval sociálne služby pre 809 klientov v neverejných ZSS. Kraj pružne
reagoval na zvýšený záujem o špecializované zariadenia (autizmus)
v poskytovaní sociálnych služieb
a v priebehu rokov 2015 - 2016 navýšil celkový stav o 308 zamestnancov. NSK zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom neziskových organizácií v Nemocniciach v Komárne,
Leviciach, Topoľčanoch a Polikliniky v Štúrove. V roku 2016 kraj po-

skytol dotácie pre poskytovanie
hospicovej starostlivosti a nepretržitej ošetrovateľskej starostlivosti
vo výške 100 tis. eur. V oblasti podpory cestovného ruchu sa na území kraja v roku 2016 pokračovalo
v značení a obnove cyklotrás, pričom ich celková dĺžka v NSK predstavuje už 1 180 km.
V rozpočtovom roku 2016 dosiahol NSK celkové príjmy vo výške takmer 179 258 tis. eur, pričom
celkové výdavky boli na úrovni 163 033 tis. eur. Hospodárenie
NSK za rok 2016 (po usporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a s rozpočtom Európskej
únie) skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 15 319 tis. eur. Celý
prebytok rozpočtu vo výške 15 319
tis. Eur sa presunie do rezervného
fondu Nitrianskeho samosprávneho kraja a bude slúžiť na financo-

vanie investícií do ciest, škôl, kultúrnych a zdravotníckych zariadení a zariadení poskytujúcich sociálne služby. ((V rezervnom fonde
bolo v polovici mája 2017 na použitie voľných 4 584 884 eur, ostatné
sú viazané na plánované investície). Stav dlhu NSK je k 31.12.2016
vo výške 25 082 tis. eur, čo predstavuje 16,22% bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom zákon stanovuje
maximálnu hranicu vo výške 60 %.
NSK nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti. Hospodárenie NSK
vytvára predpoklady na zvládnutie všetkých úloh vrátane financovania rozsiahlych investícií a eurofondov v ďalších rokoch. Záverečný účet NSK za rok 2016 je verejnosti prístupný na jeho stránke
www.unsk.sk.
Igor Gallo

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov
Koľko ciest 2. a 3. triedy a koľko mostov má vo vlastníctve Nitriansky
samosprávny kraj?
Odpovede posielajte do 10. júla 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: Predseda NSK Milan Belica odovzdal ocenenia STAROSTLIVÝ
ANJEL pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Vecné ceny
získavajú: Karol Polák, Nitra; M. Újháziová, Tekovské Lužany a Daniela Bieliková, Topoľčany.

Výhercom srdečne blahoželáme!

V Maďarsku po stopách sv. Cyrila a Metoda
(dokončenie z 1. strany)
rom, kde v minulosti stál Blatnohrad ako
sídlo kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Predsedu NSK sprevádzal zástupca primátora Nitry Ján Vančo s poslancom mestského zastupiteľstva Jozefom
Trandžíkom a koordinátor budovania
cesty v NSK Tibor Ujlacký.
Od roku 2011 sa v Zalaváre stretávajú aj armády oboch krajín, aby si
spoločne pripomenuli a uctili pamiatku slovanských vierozvestcov, ktorí
v týchto miestach pôsobili, a prispeli tak k formovaniu kresťanskej viery pre oba národy. Súčasťou programu stretnutia bol slávnostný akt položenia vencov k pamätníku sv. Cyrila
a Metoda a slávnostná sv. omša celebrovaná vojenskými biskupmi Františkom Rábekom a László Bírom na základoch Baziliky sv. Hadriána. K súso-

šiu vierozvestcov položili vojaci nielen veniec predsedu NSK, ale aj veniec
mesta Nitra, Veľvyslanectva SR v Maďarsku, Slovenskej samosprávy v Budapešti, vence oboch biskupov, miestnej obecnej samosprávy, ale aj predstaviteľov Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda zo
Zlína z Českej republiky. Milan Belica
v mene Nitrianskeho samosprávneho
kraja vyslovil želanie, aby cyrilo-metodskí pútnici nachádzali cestu do Nitry i do Zalaváru a vnímali to, čo kresťanskú Európu a národy v nej žijúce
spája, nie rozdeľuje. Po skončení slávnosti si jej účastníci prezreli archeopark. Uskutočnilo sa aj pracovné rokovanie s predstaviteľmi miestnej samosprávy, ktorí prejavili záujem o užšiu
spoluprácu so subjektami so vzťahom
k cyrilo-metodskej téme.
(tu)

V Šuranoch s lampiónmi
Šurianske Občianske združenie Spoločne ďalej pripravilo v piatok
2. júna lampiónový sprievod mestom. Pre malých i veľkých, pre majiteľov lampiónov aj pre tých, ktorí ich práve nemali, ale nechýbala im chuť
na zábavu. Za hudobného sprievodu sa všetci spoločne vydali naprieč
mestom od parkoviska pri supermarkete až do „bazénu“. Tak všetci volajú bajkový areál, ktorý bol cieľom sprievodu. Tam na všetkých čakali chlapci bajkeri, ktorí predstavili nielen svoje kúsky na dvoch kolesách,
ale aj areál ako príjemné miesto, ktoré si neustále svojpomocne zveľaďujú. Veľkú radosť prinieslo vystúpenie klauna Adriána. Do programu zatiahol takmer všetky prítomné deti; nevadilo, že sedeli v kočiarikoch. Súčasťou programu bol aj malý bazár, kde mohli deti medzi sebou vymieňať alebo kupovať hračky, s ktorými sa už doma nehrávajú. Okrem radosti a dobrej nálady si všetci odniesli malý darček a sladkosti. Podujatie
sa uskutočnilo už po tretíkrát a finančne ho podporil Nitriansky samosprávny kraj.
(jk)

Predseda NSK Milan Belica ocenil zdravotníkov kraja
(dokončenie z 1. strany)
trom zdravotníctva budú úspešné
a zdravotníctvo sa posunie na vyššiu kvalitatívnu úroveň.
Uznávaný urológ Juraj Barta,
ZDRAVOTNÍK ROKA 2016 za celoživotný prínos v zdravotníctve a Ján
Breza, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, ocenili, že NSK už
siedmy rok vyhlasuje najlepších
zdravotníkov kraja, čo tiež patrí
k pozitívnym motivujúcim faktorom ich práce. Laureátom za ich
obetavú a vysoko profesionálnu
prácu na záver poďakoval lekár NSK
Ľubomír Ševčík.
Nositeľmi ocenenia ZDRAVOTNÍK ROKA 2016 sa v kategórii lekár stali: Pavol Poliačik, prednosta

Kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra; Gustáv Škodáček,
primár chirurgického oddelenia
Forlife, n.o., Všeobecná nemocnica
v Komárne; Alena Ženčárová, primárka oftalmológie, Diamond Medical, Centrum jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nové Zámky.
V kategórii sestra: Eva Moravská, vedúca setra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice
s poliklinikami, n.o., prevádzka Levice; Libuša Repiská, konateľka Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Repiská, s.r.o., Nitra; Renáta Sabová, vedúca sestra
oddelenia pneumónie a ftizeológie, Špecializovaná nemocnica sv.
Svorada Zobor, n.o., Nitra. V kategó-

rii Iný zdravotnícky pracovník: Peter Kováč, hlavný laborant, Centrum
hemostázy a trombózy, Špitálska
13, Nitra; Vlasta Macková, primárka OKB, Nemocnice s poliklinikami, n.o., prevádzka Levice; Margita Szórádová, sanitárka, oddelenie
zdravotníckych pomôcok, Nemocničná lekáreň, Fakultná nemocnica
Nitra. V kategórii: celoživotný prínos v zdravotníctve ocenenie získali: Juraj Barta, lekár so špecializáciou v urológii, Urorex, s.r.o., Centrum zdravia Vráble; Tibor Pavlík,
lekár so špecializáciou v chirurgii,
Nemocnice s poliklinikami, n.o., Topoľčany; Slavomíra Zentková, vedúca sestra KAIM – na dôchodku,
Fakultná nemocnica Nitra.
(op)

Prvý medzinárodný workshop k projektu BIOREGIO
(dokončenie z 1. strany)
hospodárstve. Účastníkov workshopu privítal v kongresovom
centre Sibelius aj Jari Parkkonen,
predseda regiónu Päijät-Häme. Výsledky päťročného projektu budú
v slovenských podmienkach postupne implementované do Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) pri jeho aktualizáciách. Takto chce NSK v spolupráci s SPU, PSD a ďalšími partnermi
podporiť zavádzanie cirkulárnej
bioekonomiky v Nitrianskom kraji.

Jedným z dôležitých záverov workshopu v Lahti boli definície Good
practices pre účely projektu BIOREGIO. Ide o technológie a modely spolupráce podporujúce cirkulárnu ekonomiku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť, ekonomický rast a uzatváranie cyklov
priamo alebo nepriamo vedúcich
k minimalizácii produkcie odpadov. V Nitre sa následne 11. mája
uskutočnilo stretnutie, ktorého
cieľom bolo rozšíriť a navrhnúť ďalšie Good practices, ktoré by boli

aplikovateľné v Nitrianskom kraji,
ale aj v iných partnerských regiónoch. Stretnutia sa okrem riešiteľov z SPU zúčastnili aj predstavitelia NSK, mesta Nitra a Ponitrianskeho sporiteľného družstva. Návrhy
Good practices z Lahti boli doplnené o viaceré odporúčania, ktoré by vytvárali cirkulárny systém
zhodnocovania biologických odpadov a motivovali samosprávy
k prijatiu nariadení podporujúcich
cirkulárnu ekonomiku.
(vjm)
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Nitrianska lunica najlepším pracovníkom kultúrnych organizácií NSK
Ocenenie Nitrianska lunica
v tvare prívesku, ktorému sa v regióne oddávna pripisuje magická ochranná moc pre jeho nosi-

lérie, osvetové strediská, divadlá
a hvezdáreň. Predseda NSK v príhovore zdôraznil, že NSK bude aj
v budúcich rokoch pokračovať

Nitriansku lunicu prevzala z rúk predsedu NSK Milana Belicu aj Mária Csabová Varsányi, dlhoročná herečka a vedúca umeleckého súboru Jókaiho divadla v Komárne.
Vpravo vedúci odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK Vladimír Gubiš. Foto: (op)

teľa, odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK)
Milan Belica v stredu 24. mája
na pôde Župného domu najlepším pracovníkom kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Kraj ním od roku 2013 oceňuje osobnosti regionálnej kultúry
v kategóriách knižnice, múzeá, ga-

v skvalitňovaní podmienok pre
činnosť svojich kultúrnych organizácií a v súlade s novými legislatívnymi normami aj zlepšovať ohodnotenie práce tvorcov a organizátorov regionálnej kultúry. „Potvrdením pozitívneho vzťahu NSK ku
kultúre sú aj zvýšené dotácie na jej
rozvoj a obnovu národných kultúr-

nych pamiatok na území Nitrianskeho kraja, ktoré Zastupiteľstvo
NSK schválilo v marci tohto roka,“
povedal Milan Belica. Vyzdvihol
obetavú prácu kultúrnych pracovníkov v regionálnych inštitúciách
a poďakoval im za úsilie oživovať
historické a kultúrne dedičstvo,
kultúrnu identitu, ľudové zvyky
a tradície. V tejto súvislosti ocenil
aj významný organizátorský počin
autorov televízneho projektu Zem
spieva, v ktorom Nitriansky kraj
úspešne reprezentovala mužská
spevácka skupina Lidovci zo Solčian. Ľudové piesne v ich podaní
potešili aj účastníkov slávnostného
oceňovania.
Tohtoročnými laureátmi ocenenia NITRIANSKA LUNICA sa stali: Mária Kráľová, riaditeľka Tribečskej knižnice v Topoľčanoch; Blažena Šmotláková, riaditeľka Tribečského múzea v Topoľčanoch; Omar
Mirzov, odborno-výskumný pracovník a kustód zbierok Nitrianskej
galérie; Viera Vlčková, riaditeľka Regionálneho osvetového strediska
v Komárne a Mária Csabová Varsányi, dlhoročná herečka a vedúca
umeleckého súboru Jókaiho divadla v Komárne.
Oľga Prekopová

Na webe regionnitra.sk je už zdigitalizovaných vyše tritisíc unikátov kraja
Projekt Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK je v rámci svojej
udržateľnosti aj naďalej zameraný na digitalizáciu najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Ide o Ponitrianske múzeum v Nitre,
Tekovské múzeum v Leviciach, Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
a Podunajské múzeum v Komárne.
Výstupom projektu je digitálne spracovanie zbierkových predmetov múzeí vo formátoch umožňujúcich
jeho zverejnenie na internete prostredníctvom webstránky www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/poklady-kraja , vďaka čomu sú výsledky projektu dostupné
aj širokému okruhu užívateľov.
Zdigitalizované zbierkové predmety múzeí sú zverejňované v súlade s postupom digitalizačných prác.
V prvej fáze (do r. 2015) bolo zverejnených 2600 zbierkových predmetov z celkového množstva 8424 zdigitalizovaných objektov v rámci realizácie projektu. Zvyšná

časť zdigitalizovaných objektov je zverejňovaná v súčasnom období v rámci udržateľnosti daného projektu (2015 – 2020), teda v pokračovaní zverejňovania objektov, zdigitalizovaných v jeho rámci, aj v digitalizácii
nových objektov.
K dnešnému dňu je už na spomínanej webovej
stránke zverejnených 3426 zdigitalizovaných predmetov projektu. Sú dostupné pre širokú laickú, a vzhľadom na vysokú kvalitu výstupov, aj odbornú verejnosť
pre propagáciu kultúrneho dedičstva SR a samotného
Nitrianskeho kraja. Digitalizácia kultúrnych objektov
umožní zachovať informácie a charakteristiky týchto
kultúrnych objektov v ich digitálnej podobe, čo môže
byť využiteľné v prípade straty, odcudzenia a zničenia
kultúrneho dedičstva. Významná je aj možnosť využitia zdigitalizovaných objektov pre účely vzdelávania
bez nutnosti priameho prístupu k nim.
Digitalizácia zbierkového fondu múzeí NSK tak
predstavuje jedinečnú možnosť uchovania významného kultúrneho dedičstva SR.
Jozef Baňas

Želiezovskí odbojári k oslobodeniu
Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Želiezovciach si
na členskej schôdzi za prítomnosti primátora mesta Ondreja Juhásza pripomenuli 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe aj 98. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Po rokovaní spolu s pracovníkmi Mestského úradu (MsÚ), na pôde ktorého sa schôdza konala, so zástupcami ZO Jednoty dôchodcov Slovenska (ZDS), Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) a Športového streleckého klubu MAGNUM za zvukov
smútočného pochodu vysielaného mestským rozhlasom položili vence vďaky k Pomníku padlým v 2. svetovej vojne a obetiam holokaustu. Vence položili aj k buste M.R. Štefánika pred budovou MsÚ, kde vystúpila VRBOVIANKA,
spevácka skupina MO MS. Želiezovskí odbojári v spolupráci so Športovým streleckým klubom MAGNUM usporiadali k májovým dňom súťaže, v ktorých si zmeralo kumšt a zdatnosť 52 strelcov z mesta a širokého okolia.
Jozef Výboch, predseda ZO SZPB

Defilé mladých talentov z južného Pohronia
Štrnásť skvelých vystúpení hudobných nádejí zo základných umeleckých škôl (Levice, Želiezovce, Tlmače, Šahy a Nová Baňa) ocenilo srdečným potleskom žičlivé publikum v zaplnenej synagóge v Leviciach, kde sa
v piatok 26. mája z iniciatívy ROTARY
klubu Levice konal už tretí ročník prehliadky mladých talentov južného Pohronia. Žiaci ZUŠ osvedčili svoj kumšt
v interpretácii skladieb domácich aj
svetových autorov. Podnetné podujatie, ktoré ocenil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
aj primátor Levíc Štefan Mišák, bolo aj
príležitosťou na odovzdanie rotariánskych vyznamenaní. Z rúk pasguvernérky Dištriktu 2240 Slovenská republika a Česká republika Jozefíny Polákovej, asistenta guvernéra Juraja Sabaku
a súčasného prezidenta Rotary klubu
Levice Michala Nováka si Cenu Tomáša Baťu prevzal aktívny levický rotarián Ladislav Lipovský. Nositeľom odznaku Paula Harrisa sa stal Jozef Ro-

sipal a čestné uznanie Dištriktu 2240
získala riaditeľka ZUŠ Levice Klára Vitteková, blízka spolupracovníčka Rotary klubu Levice, ktorá sa veľkou mierou

podieľala aj na príprave prehliadky
mladých hudobných talentov. Na podujatí nechýbal ani prvý prezident levického Rotary klubu Ladislav Valach.
(op)

V SOŠ Kalná nad Hronom to žije
Žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií sa už tradične zúčastnili aj aktuálneho ročníka súťaže Plagát a príbeh roka. Škola poslala osem
súťažných prác svojich žiakov, z ktorých dielko druháčky Silvie Gandžalovej získalo druhé miesto. Prváčka Nikoleta Preložníková zvíťazila v literárnej súťaži Práva detí očami detí, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR.
Inou prezentáciou šikovných malých Kalňanov bol koncert Buďme ľudia,
ktorý v priestoroch školy súčasne pobavil aj podnietil mladých ľudí k úvahám o osudoch tých rovesníkov, ktorí nemajú šťastie žiť v štandardných
podmienkach. Vkusne upravený stánok SOŠ Kalná ani tento rok nechýbal
na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na celoštátnej prezentačnej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017 žiaci prezentovali verejnosti študijné odbory svojej školy, ktorá je síce malá, ale s tradične dobrými výsledkami, preto sú jej dvere pre záujemcov o štúdium stále
otvorené.
(soš)

Najlepší projekt je z levického Fénixu
Zariadenie sociálnych služieb
(ZSS) Fénix Levice sa s projektom
skrášlenia areálu pre ľudí v ňom
žijúcich zapojilo do programu
Nadácie TESCO s názvom „Vy

24 000 hlasov sa ZSS Fénix Levice nakoniec stal víťazom. V areáli zariadenia pribudnú lavičky,
chodník a zeleň. Tým sa naplní
zámer projektu: podporiť psy-

rozhodujete, my pomáhame.“
Hodnotiaca komisia zaradila
projekt medzi tri najlepšie v regióne a posunula ho do druhého kola, v ktorom o jeho podpore rozhodovali zákazníci. Projekt s najväčším počtom hlasov
od zákazníkov mohol získať podporu vo výške 1300 eur na jeho
uskutočnenie. S počtom viac ako

chickú sviežosť klientov, prevenciu proti sociálnemu vylúčeniu,
tréning motoriky a aktívne vyplnenie voľného času v rámci ich
záujmovej činnosti v príjemnom
prostredí. Cenu pre víťaza odovzdal riaditeľovi ZSS v máji tohto
roku riaditeľ Hypermarketu TESCO Levice.
Robert Budinský

Objavte
kraj slnka
na dvoch kolesách
1120 km atrakktíívn
nych
cyklotrá
ás ná
ájdete na
www.nr.cykloportal.sk

Servis pre čitateľov * Servis pre čitateľov * Servis pre čitateľov
Predstavujeme zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Vyhľadávaná NITRAVA: záujem o ňu neutícha
„NITRAVU“, Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Nitra zriadil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pre
poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby v domove sociálnych služieb, špecializovanom
zariadení a zariadení pre seniorov.
Sídli v dvoch budovách panelákového typu na Železničiarskej ulici
č. 52 v Nitre. Súčasťou zariadenia je
aj hospodárska budova a rozsiahla spojovacia chodba, ktorá jednotlivé objekty vzájomne prepája.
Je ľahko prístupné z hlavnej cesty,
s bezbariérovým vstupom a pohybom v rámci interiéru aj exteriéru. Pred ZSS sa dá parkovať. Kapacita Nitravy je 220 miest, ubytovanie
je v štandardných 1 – 2 lôžkových
izbách vybavených klasickou alebo
polohovateľnou posteľou. Prijímateľ sociálnej služby si izbu môže zariadiť aj svojím nábytkom. Môže si
ju aj zútulniť obľúbenými predmetmi, ktoré sa viažu na jeho domov,
aby bol adaptačný proces čo najmenej stresujúci. Vytvorenie podmienok so zachovaním čo najužšieho sociálneho kontaktu s rodinou
je jednou z priorít ZSS.

V Nitrave je možnosť tráviť voľný čas rôznymi aktivitami pod vedením odborných pracovníkov, či
už sú to návštevy kultúrnych podujatí, rôzne súťažné zábavné kvízy, zábavy, opekačky, športové hry,
kreatívne tvorenie v pracovných
dielňach, úprava zelene v záhrade, alebo individuálne, napríklad
sledovaním obľúbených televíznych programov či hraním spoločenských hier. Od roku 2015 môžu
obyvatelia využívať novú kaplnku zasvätenú Božiemu Milosrdenstvu. Okrem pekne upravenej záhrady s vyvýšenými kvetinovými
záhonmi, vhodnej na prechádzky,
je možné tráviť voľný čas aj posedením v oddychovej zóne s vonkajšou kaplnkou.
Odborný tím pracovníkov tvoria sociálni pracovníci, sestry, zdravotnícki asistenti, sanitári a opatrovateľky. Komplexná opatrovateľská
starostlivosť je zabezpečovaná 24
hodín denne po celý rok. Po technickej stránke sa o chod ZSS starajú údržbári a pracovníci recepcie, o čistotu a pranie osobnej bielizne upratovačky a práčky. Perso-

nál stravovacej prevádzky, ktorý
zabezpečuje prípravu celodennej stravy, tvoria skúsené kuchárky. ZSS aktívne pracuje aj s dobrovoľníkmi, čoho dôkazom je splnenie vyššieho štandardu kvality
práce s nimi od Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií
po získanie značky kvality. V rámci
praxe do ZSS dochádzajú študenti UKF, Strednej zdravotníckej školy
a stredných odborných škôl.
V poslednom období sa vďaka podpore NSK podarilo viaceré
priestory zariadenia zrekonštruovať na bezbariérové. Vymenila sa
podlaha za protišmykovú, pôvodné okná nahradili plastové, postele
sú najmodernejšie, polohovateľné.
Ako jedna z mála podobných organizácií sa Nitrava môže pochváliť funkčným protipožiarnym systémom s evakuačným výťahom,
ktorý signalizuje nebezpečenstvo
požiaru vďaka zabudovaným tepelným a dymovým senzorom.
Na základe referencií spokojných obyvateľov záujem o poskytovanie služby v tomto zariadení
neutícha.

Veľký úspech SOŠ technickej v Šuranoch:

Zlatý Amos a najlepší príbeh o učiteľovi
Na začiatku boli podpisy, ktoré
znamenali súhlas. Súhlas s nomináciou. Potrebné množstvo zozbierali študenti III.D od spolužiakov. Záro-

veň vznikal príbeh o najlepšom učiteľovi. Písal ho študent David Hausleitner. Podpisová listina a príbeh sa
stali prílohami k prihláške do súťaže
Zlatý Amos. V krajskom kole porota
rozhodla o postupe triednej učiteľky
Hany Vitekovej do celoštátneho kola.
Na sústredení semifinalistov v Kežmarských Žľaboch si 16 učiteľov vy-

losovalo témy súvisiace s európskymi
krajinami. Po návrate do škôl nasledovala príprava programu a videovizitiek, v ktorých študenti vysvetľovali, prečo prihlásili práve toho svojho
učiteľa. Náročné obdobie vyvrcholilo 7. a 8. mája tohto roku. V Poprade
sa konalo celoštátne kolo súťaže Zlatý Amos. Metropola Spiša vítala vybraných učiteľov a ich súťažné žiacke družstvá. SOŠ technická v Šuranoch dosiahla veľký úspech: Cenu
Jána Gašperana získala Hana Viteková. Študent David Hausleitner sa
stal držiteľom ocenenia Najlepší príbeh o učiteľovi.
Viesť žiaka bezbrehým svetom poznania a zároveň mu podávať ruku,
byť mu oporou v spleti životných
udalostí, to je umenie. Zlatý Amos je
príležitosťou zverejniť osudy a vzťahy
naplnené umením ľudí, ktorí to dokážu. Umením učiteľov.
Anna Havlasová

Spresnenie
V článku s názvom: Pocta najúspešnejším športovcom kraja (ŽUPNÉ
OZVENY č. 5/2017, 4. strana) mal byť text pod fotografiou č. 2 správne publikovaný v tomto znení: Cenu predsedu NSK získali aj najúspešnejší olympionici z Rio de Janeiro, chodec Matej Tóth ( v strede) a kanoisti Erik Vlček (vľavo) a Juraj Tarr. Za chybu sa ospravedlňujeme.
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