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Na SPU v Nitre sa opäť stretli 
partneri projektu BIOREGIO

Poslanci Zastupiteľstva NSK, ktorí zložili 
slávnostný sľub na ustanovujúcom zasadnutí 

Predseda vyzval k spoločnej práci pre ľudí
Spokojné vianočné sviatky 

a úspešný nástup do roku 2018 želajú 

všetkým čitateľom mesačníka

ŽUPNÉ OZVENY

predseda Nitrianskeho samosprávneho 

kraja Milan Belica a poslanci Zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cíť sa bezpečne.  Pod tým-
to mottom sa niesol štvrtok 16. 
novembra v  SOŠ potravinár-
skej na  Cabajskej 6 v  Nitre. Bol 

plný aktivít, ktoré sa uskutočni-
li na  rôznych miestach školy so 
zameraním na  viaceré výchov-

né činnosti od  environmentál-
nej, cez športovú, umeleckú až 
po  protidrogovú či antidiskrimi-
načnú. Žiaci si vyzdobili svoje 

učebne na vianočné sviatky z pri-
nesených alebo vlastnoručne vy-

Na  Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzite (SPU) v  Nit-
re sa vo štvrtok 5. októbra ko-
nalo druhé stretnutie regionál-
nych stakeholderov (zaintereso-
vaných  strán) projektu BIOREGIO 
s  názvom:   Modely regionálnej 
cirkulárnej ekonomiky a  najlep-
šie dostupné technológie pre 
biologické materiály. Okrem zá-
stupcov riešiteľského tímu SPU 
sa na ňom zúčastnili aj predstavi-
telia Nitrianskeho samosprávne-

ho kraja (NSK), Mesta Nitra a Po-
nitrianskeho sporiteľného druž-
stva. Projekt BIOREGIO, ktorý sa 
začal v januári 2017 a bude trvať 
do 31. decembra 2021, je zamera-
ný na posilnenie európskej cirku-
lárnej ekonomiky v oblasti biolo-
gických materiálov. Program In-
terreg Europe poskytol na  pro-
jekt BIOREGIO sumu 1,5 milióna 
eur. Kľúčovou súčasťou projek-
tu je prepájanie teórie s  praxou 

Ku  konštruktívnej spoluprá-
ci na  rozvoji kraja pre  spokojný ži-
vot jeho obyvateľov vyzval predse-
da NSK Milan Belica novozvolených 

krajských poslancov na  ustanovu-
júcom zasadnutí novozvoleného 
Zastupiteľstva Nitrianskeho samo-
správneho kraja (NSK), ktoré sa ko-

nalo v pondelok 4. decembra v kon-
certnej sále Župného domu v Nitre. 
Na  rokovaní odznela správa pred-
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Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Zastupiteľstva NSK

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu vysadili študenti Strednej od-
bornej školy  (SOŠ) potravinárskej v Nitre na Cabajskej ulici v areáli školy sym-
bolických sedemnásť stromčekov. Foto: (soš)

Znovuzvolený predseda NSK Milan Belica sa po zložení slávnostného sľubu podpísal do Pamätnej knihy Nitrianskeho samo-
správneho kraja.  Foto: Oľga Pechová 
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sedu volebnej komisie NSK o  vý-
sledkoch volieb do  orgánov NSK. 
Novozvolený predseda Milan Beli-
ca po prevzatí osvedčenia o zvole-

ní zložil slávnostný sľub a  do  jeho 
rúk po  prevzatí osvedčení o  zvo-
lení zložilo sľub aj všetkých 54 no-
vozvolených poslancov Zastupiteľ-
stva NSK. V príhovore Milan Belica  
zdôraznil, že zloženie Zastupiteľ-
stva NSK zodpovedá rozloženiu po-
litických síl v Nitrianskom kraji i ná-
rodnostnému zloženiu jeho obyva-

teľstva. „Mám nádej, že pri prijíma-
ní zásadných rozhodnutí však bude 
vždy zohrávať hlavnú úlohu vše-
obecný záujem o rozvoj kraja a do-
siahnutie spokojnosti a lepšieho ži-

vota všetkých jeho obyvateľov,“ 
povedal predseda NSK.

V  pracovnej časti zasadnutia 
ustanovujúceho Zastupiteľstva 
NSK novozvolení poslanci zvoli-
li overovateľov zápisníc a  členov 
mandátovej a návrhovej komisie.

Na  ustanovujúcom zasadnu-
tí Zastupiteľstva NSK sa zúčastni-

li poslanci Národnej rady SR, nit-
riansky sídelný biskup Mons. Vi-
liam Judák, predstavitelia politic-
kých strán a  hnutí, laureáti Ceny 
NSK aj krajskí poslanci vykonáva-

júci mandát v končiacom sa voleb-
nom období. 

V utorok 5. decembra sa znovu-
zvolený predseda NSK Milan Beli-
ca stretol na pôde Župného domu 
s  predstaviteľmi organizácií v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti NSK a s ve-
dúcimi pracovníkmi Úradu NSK.

(op)

Vianočné koncerty sú už v radavskom kostole Sv. Cyrila a Metoda tra-
díciou. Organizuje ich Občianske združenie Za  krajšiu Radavu pod tak-
tovkou Martina Vreštiaka v  spolupráci s  vedením obce a  farárom Imri-
chom Kováčom, ktorý má pochopenie, aby sa koncerty mohli konať v   
chráme. Pozoruhodné na tejto sviatočnej udalosti je, že sa z roka na rok 
na nej zúčastňuje čoraz viac významných osobností nášho kultúrneho, 
politického a spoločenského života. Aj tohoročný Vianočný koncert v so-
botu 16. decembra mal bohatý program. Vystúpili známi umelci: nevidia-
ci spevák Marián Bango a sólista opery Slovenského národného divadla 
Ivan Ožvát. K nim sa pridal spevácky talent Maťko Rodný a akéže by to 
bolo slávnostné podujatie, na ktorom by sa nepredstavil domáci spevác-
ky súbor Radavanka.  (mk)

Vianočný koncert v Radave

Kedy sa konalo zasadnutie ustanovujúceho Zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja?

Odpovede posielajte do 10. januára 2018 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: Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja má 

54 poslancov.

Vecné ceny získavajú: Danka Hladká, Orešany, Viola Markušová, Veľké Turovce, Irena 

Homolová, Nitra. 

Výherkyniam srdečne blahoželáme! 

Súťaž pre čitateľov  *  Súťaž pre čitateľov  *  Súťaž pre čitateľov

Nitriansky samosprávny kraj v januári 2018 vyhlási Výzvu na podávanie 
žiadostí o  poskytnutie finančného príspevku na  vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately na  predchádzanie 
vzniku krízových situácií v  rodine a  na  obmedzenie a  odstraňovanie 
negatívnych vplyvov na  rok 2018. Viac informácií  na  internetovej 
stránke NSK www.unsk.sk

Výzva  *  Výzva  *  Výzva  *  Výzva  *  Výzva  *  Výzva  *  Výzva

robených ozdôb. Každá trieda si 
zasadila a  označila svoj vlastný 
ihličnatý stromček, ktorý bude 
skrášľovať vonkajší areál školy. Aj 

po rokoch si budú môcť prísť po-
zrieť, ako sa stromu darí. 

Študenti sa s obdivuhodným 
odhodlaním pustili do  tvor-
by plagátov s  vyjadrením svo-

jich protidrogových a  antidis-
kriminačných názorov. Bokom 
nezostali ani športové aktivity. 
V  školskej telocvični si triedne 
tímy i  jednotlivci zmerali sily vo 

volejbale a  v  stol-
nom tenise za  po-
vzbudzujúcej at-
mosféry fanúši-
kov. Najlepší získali 
sladké ceny a  dip-
lomy. Vo volejbale 
zvíťazilo družstvo 
4.K, v  stolnom te-
nise Martin Bihári 
z  1.K. Traja najak-
tívnejší z  každej 
triedy dostali trič-
ko s  logom: ,,Cíť sa 
bezpečne“. Poro-
ta vyhodnotí aj tri 
najlepšie plagáty. 
Veľkým pozitívom 
dňa bolo zapoje-
nie všetkých žia-
kov. Bol mimoriad-

ne akčný a každý si našiel v ňom 
to ,,svoje“. Dobrá nálada žiakov, 
študentov a  pedagógov bola 
toho dôkazom.

Lucia Weisová

Deň študentských aktivít
(Dokončenie z 1. strany)

a zapojenie regionálnych podni-
kov a inštitúcií, ktoré svojou čin-
nosťou smerujú k širšiemu uplat-
neniu cirkulárnej ekonomiky. 

Na stretnutí bol prezentovaný 
doterajší pokrok projektu BIORE-
GIO a zhrnutie aktivít od prvého 
stretnutia v marci 2017. Členovia 
riešiteľského tímu i  stakeholde-
ri boli oboznámení s definíciami 
príkladov dobrej praxe („Good 
Practices“), ktoré sa budú využí-
vať pre účely projektu BIOREGIO, 
ako aj s  konkrétnymi príkladmi 
a skúsenosťami z fínskeho regió-
nu Päijät – Häme. 

Predstavitelia Mesta Nitra 
a  Ponitrianskeho sporiteľného 
družstva uviedli príklady súčas-
ných i pripravovaných projektov, 

ktoré sú zamerané na  cirkulárnu 
ekonomiku alebo na životné pro-
stredie všeobecne. Zástupcovia 
Úradu NSK predstavili možnosti 
zapracovania výsledkov projek-
tu BIOREGIO do  Programu hos-
podárskeho a  sociálneho rozvo-
ja NSK (PHSR) a  príslušných vše-
obecných záväzných nariadení. 
Problematiku cirkulárnej ekono-
miky prezentovali aj na  viace-
rých podujatiach, napríklad 
na  stretnutí starostov obcí NSK 
a odbornom workshope pre pod-
nikateľov. NSK pripravuje propa-
gačné video, ktorého súčasťou je 
aj informácia o realizácii projektu 
BIROEGIO. Cirkulárna ekonomika 
a problém spracovania odpadov 
budú aj súčasťou dvojročného 
Akčného plánu PHSR. 

Na SPU v Nitre sa opäť stretli 
partneri projektu BIOREGIO

(Dokončenie z 1. strany)

Týmto zaujímavým plagátom sa prezentovali po-
travinári z 1. N triedy

Predseda vyzval k spoločnej práci pre ľudí

Predseda NSK Milan Belica sa v utorok 5. decembra stretol s predstaviteľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a vedú-
cimi pracovníkmi Úradu NSK.  Foto: (op)
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