
ŽUPNÉ OZVENY
mesaèník Nitrianskehomesaèník Nitrianskeho
samosprávneho krajasamosprávneho kraja

Roèník: IV.Roèník: IV.
2. èíslo2. èíslo

Február 2018Február 2018

Sladká láska ako umelecké dielko

Zlatý senior 2017 
je zo ZSS Viničky

Kraj má štyroch podpredsedov

Projekt BIOREGIO: stretnutie v Španielsku 

Žiaci SOŠ potravinárskej 
na Cabajskej ulici 6 v Nitre majú 
za  sebou mimoriadne úspeš-
nú reprezentáciu na  medziná-

rodnej súťaži „O  NAJLEPŠÍ BRA-
TISLAVSKÝ ROŽOK“ a  „UMELEC-
KÉ DIELO“, ktorá sa konala od 25. 
do  27. januára vo výstavnom 
a  kongresovom centre INCHE-
BA Bratislava. Bola to sprievod-
ná akcia 25. medzinárodného 

veľtrhu gastronómie DANUBIUS 
GASTRO. Súťaž usporiadal Cech 
pekárov a  cukrárov regiónu zá-
padného Slovenska pod zášti-

tou ministerky pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR Gabrie-
ly Matečnej.

Súťaž bola určená pre štu-
dentov SOŠ zo Slovenska a  kra-
jín V4, aj pre juniorov pekárskeho 

Jozef Grác, 90-ročný rodák 
z  Nitry, sa stal Zlatým seniorom 

2017. Toto vzácne ocenenie, kto-
ré každoročne udeľuje Fórum 
pre pomoc starším (FpPS), si lau-
reát prevzal v  pondelok 22. ja-
nuára v  Zlatej sieni Bojnického 

zámku z  rúk štátneho tajomní-
ka Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a  rodiny SR Ivana Švejnu 
a  prezidentky Fóra Ľubice Gali-
sovej, spolu s ďalšími ocenenými 
dôchodcami z celého Slovenska. 

Marián Kéry ( SMER-SD, SNS, 
Most-Híd), Eva Antošová (SMER-
SD, SNS, Most-Híd), Igor Éder (ne-

závislý) a  Tibor Csenger (SMK-
MKP) sa stali podpredsedami Nit-
rianskeho samosprávneho kraja 

(NSK). Na  návrh predsedu NSK Mi-
lana Belicu o  tom rozhodli regio-
nálni poslanci na  prvom riadnom 

zasadnutí Zastupiteľstva NSK, kto-
ré sa konalo v  pondelok 29. ja-
nuára v  Župnom dome v  Nitre. 

Na  programe rokovania bol aj ná-
vrh na  určenie mesačnej odmeny 
podpredsedov kraja. Tá bude v prí-

pade Igora Édera a  Tibora Csen-
gera vo výške polovičného platu 

Už druhé medzinárodné 
stretnutie k  projektu BIOREGIO 
(modely regionálnej cirkulárnej 
ekonomiky a  najlepšie dostupné 
technológie pre biotoky) sa kona-
lo v  španielskom regióne Castilla–
La Mancha vlani 28. a  29. novem-

bra. Hlavným cieľom projektového 
stretnutia bolo prehlbovanie ak-
tívnej spolupráce medzi partnermi 
a  zainteresovanými stranami (sta-
keholdermi). Stretnutie bolo za-
merané na biorafinérie a produkty 

s  vysokou hodnotou. Zaujíma-
vý program obsahoval worksho-
py, prezentácie expertov, tematic-
ké semináre a  prehliadky podni-
kov z oblasti obehového biohospo-
dárstva. Partneri a  stakeholderi sa 
stretli v španielskych mestách Pue-

rtollano a  Toledo, aby získali pre-
hľad o  najlepších postupoch v  re-
gióne Castilla–La Mancha.

Prvý deň bol zameraný na  pre-
zentácie o  politických nástrojoch 
zameraných na  intenzívnejšie 

presadzovanie cirkulárnej ekono-
miky a  bioekonomiky v  každom 
regióne. Konal sa tiež miniwork-
shop o  používaní sociálnych mé-
dií, prezentácie o najlepších postu-
poch v regióne Castilla–La Mancha 
a tematické semináre s pozvanými 

prednášateľmi. Zástupcovia regió-
nov zo šiestich partnerských krajín 
projektu (Fínsko, Španielsko, Gréc-
ko, Slovensko, Francúzsko a  Ru-
munsko) informovali o pokroku vo 

Študenti SOŠ potravinárskej excelovali

Víťazná zostava potravinárov zo SOŠ na Cabajskej ulici v Nitre.

Jozef Grác, Zlatý senior roka 2017, je klientom ZSS Viničky v Nitre.

(Pokračovanie na 2. strane)

Vľavo predseda NSK Milan Belica, vpravo riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan počas rokovania prvého riadneho Zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Foto: (op)

(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie na 2. strane)

Úvodné cvičenie, ktoré demonštruje význam budovania siete a spolupráce medzi partnermi a stakeholdermi projektu 
BIOREGIO.
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a  cukrárskeho remesla, ktorí pred-
vádzali svoje zručnosti v  troch ka-
tegóriách. SOŠ na  Cabajskej ulici 

v  Nitre reprezentovali žiaci ZUZA-
NA ĎURÍKOVÁ a  KAROL TARR pod 
vedením majsterky odborného vý-
cviku KATARÍNY VYKOUKALOVEJ. 

Zuzana Ďuríková súťažila v kategó-
rii „O  výrobok z  medového cesta“ 
a  Karol Tarr v  kategórii „O  najlepší 
Bratislavský rožok“. Treťou témou 

bola príprava umeleckého diela 
na  tému „ Od  pekára k  Valentíno-
vi“, na  ktorom sa podieľali obaja 
súťažiaci. Vyhlasovateľ požadoval 

zhotoviť dielo, ktoré vystihne svia-
tok zaľúbených a  umenie maj-
stra pekára. Hodnotila sa origina-
lita diela, umelecká kvalita, reme-
selná zručnosť, nápaditosť, pre-
cíznosť a  celkový dojem. Ďalšou 
podmienkou bolo trojrozmerné 
priestorové spracovanie s  rozmer-
mi 40x40x25 cm a celý produkt mal 
byť vyrobený výlučne z potravinár-
skych materiálov.

Za  stvárnenie a  zhotovenie 
umeleckého diela SLADKÁ LÁSKA 
získali talentovaní potravinári z Nit-
ry najvyššie ocenenieo. Svoje kva-
lity škola potvrdila aj v  kategórii 
„O výrobok z medového cesta“, kde 
Zuzana Ďuríková obsadila krásne 2. 
miesto. Pekárske meranie síl bolo 
pre všetkých zúčastnených veľkým 
prínosom. Nitrania znovu potvrdi-
li, že vďaka kvalitnému odbornému 
výcviku a zodpovednému prístupu 
k práci môžu dosiahnuť vynikajúce 
výsledky. Za šírenie dobrého mena 
Strednej odbornej školy potravi-
nárskej v Nitre patrí úspešným štu-
dentom srdečné blahoželanie.

 Lucia Weissová

Príležitostí na poďakovanie ľuďom, ktorí venujú voľný čas a sily od-
kázaným jedincom, nie je nikdy dosť. Slávnostné odovzdávanie oce-
není dobrovoľníkom sa uskutočnilo v  stredu 24. januára podvečer 
v priestoroch nitrianskej synagógy za podpory Mesta Nitra. Organi-

zácie aj neformálne skupiny nominovali 52 dobrovoľníkov v šiestich 
kategóriách: pracujúci s deťmi a mládežou do 18 rokov, v sociálnych 
a zdravotníckych službách, v oblasti vzdelávania, pre životné prostre-
die, v oblasti kultúry a dobrovoľník do 18 rokov.

Medzi nominovanými bola aj žiačka Strednej zdravotníckej školy 
v Nitre Anna Mária Főlkelová ako dobrovoľníčka do 18 rokov a v ka-
tegórii vzdelávanie učiteľka Laura Bereczová. Obe nominovala or-
ganizácia Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, poradenstvo KlauDIA 
za účasť na takmer všetkých skríningových a integračno-edukačných 
aktivitách. Ocenenia si prevzali z  rúk primátora mesta Nitry Jozefa 
Dvonča.  (lb)

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) organizuje pod záštitou predse-
du Milana Belicu už tretí ročník slávnostného odovzdávania ocenení 
pracovníkom zariadení sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti NSK pod 
názvom „Starostlivý anjel 2017“. Cieľom je poukázať na mimoriadne 
činy pracovníkov ZSS, vyzdvihnúť kvalitne vykonanú prácu v oblasti 
sociálnych služieb a oceniť ich poskytovateľov aj jednotlivých pracov-
níkov týchto zariadení. Laureáti preberú ocenenia na  slávnostnom 
podujatí vo štvrtok 15. marca na pôde Župného domu v Nitre.

 (vk)

Fotonávrat k vlaňajšiemu oceňovaniu sociálnych pracovníkov

Srdce na dlani

„Starostlivý anjel 2017“

Sladká láska ako umelecké dielko
Študenti SOŠ potravinárskej excelovali

vývoji politického nástroja v  do-
mácom regióne. V prípade sloven-
ského partnera je politickým ná-
strojom Plán hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja (NSK). Kraj je 
hlavným zainteresovaným v  pro-
jekte. Aj v  prípade ďalších kra-
jín sú regióny hlavnými stake-
holdermi. Cieľom práce univer-
zít a zainteresovaných je v projek-
te BIOREGIO vytvorenie akčného 

plánu pre rozvoj bioenergie vo 
vlastnom regióne. Ma rtin Čaja, ve-
dúci odboru strategických činnos-
tí Úradu NSK, informoval o  prija-
tí Všeobecne záväzného naria-
denia (VZN) NSK, ktorým sa mení 

a  dopĺňa VZN o  poskytovaní do-
tácií z  rozpočtu NSK na  podporu 
implementácie stratégií miestne-
ho rozvoja vedeného komunitou 
na území Nitrianskeho kraja. Navr-
hované úpravy   sú zamerané naj-
mä na  podporu aktivít cirkulárnej 
ekonomiky, ktorá ovplyvňuje kva-
litu životného prostredia a  envi-
ronmentálnu rovnováhu regiónu. 
Slovenský partner úpravami za-
znamenal významný pokrok v  na-
pĺňaní cieľov projektu BIOREGIO. 

V ďalšom programe španielsky re-
gión uviedol sedem prezentácií 
o  najlepších postupoch v  regióne
Castilla–La Mancha. Paralelne pre-
biehal miniworkshop Twitter za-
meraný na  zviditeľnenie projektu

BIOREGIO v  sociálnych médiách 
a  zasadnutie riadiaceho výboru 
(diskusia o  rozvoji politiky a  akč-
nom pláne). Počas tematického 
seminára odzneli informácie o vý-
sledkoch výskumu a  vývoja v  re-
gióne v  oblasti biohospodárstva, 
biorafinérií a  produkcie bioplynu. 
Na záver prvého intenzívneho dňa 
mali účastníci možnosť prezrieť si 
biorafinériu CLAMBER Plant v mes-
te Puertollano.

Počas druhého dňa účastní-
ci navštívili dva podniky ako dob-
ré príklady obehového biohospo-
dárstva a efektívneho hospodáre-
nia s  odpadmi – Castellano Man-
chegas de Limpieza v  Madridejos 
a  Ecoparque de Toledo v  meste 
Toledo. 

Nasledujúce workshopy za-
merané na  administratívne a  ko-
munikačné záležitosti prebiehali 
na  regionálnom Ministerstve poľ-
nohospodárstva, životného pro-
stredia a  udržateľného rozvoja 
v  Tolede. Projekt BIOREGIO sa za-
čal v januári 2017 a bude trvať päť 
rokov (do decembra 2021). Na  im-
plementácii projektu sa za  SPU 
v  Nitre podieľa  Fakulta ekonomi-
ky a  manažmentu, Fakulta európ-
skych štúdií a regionálneho rozvo-
ja a  Technická fakulta. Projekt sa 
rieši v rámci programu Interreg Eu-
rope, ktorý naň poskytol sumu 1,3 
milióna eur.  (mč)

(Dokončenie z 1. strany)

Projekt BIOREGIO: stretnutie v Španielsku 
(Dokončenie z 1. strany)

Zástupcovia slovenského tímu projektu BIOREGIO na medzinárodnom stretnutí. 
Druhá zľava Viera Juricová - Melušová, vedľa Martin Čaja (obaja Úrad NSK).

Ocenená dobrovoľníčka s riaditeľkou Strednej zdravotníckej školy v Nitre.

Dvanásť Starostlivých anjelov za rok 2016 si prevzalo ocenenia z rúk predsedu 
NSK Milana Belicu a vedúcej odboru sociálnych vecí Úradu NSK vlani 26. aprí-
la v koncertnej sále Župného domu v Nitre.

Kvety potešili všetkých ocenených aj nominovaných sociálnych pracovníkov 
ZSS.  Foto: (op)
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Tento čarokrásny valentínsky výrobok SOŠ potravinárskej z Nitry si odniesol medzi-
národné prvenstvo.




