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Vážení čitatelia,

ďakujeme vám všetkým, ktorí ste 
privítali vznik nášho mesačníka ŽUP-
NÉ OZVENY. Vám, ktorí ste do novín 
napísali prvé príspevky o činnosti 
organizácií i jednotlivcov v Nitrian-
skom samosprávnom kraji, ozvali sa 
s podnetmi a veľmi živo reagovali na 
čitateľskú súťaž. Táto spätná väzba 
je pre kraj ako vydavateľa  novín veľ-
mi dôležitá. 

Uvedomujeme si, že práve vy, 
občania, ste súčasne zdrojom im-
pulzov, iniciátormi aj tvorcami nové-
ho, všetkých rozhodujúcich zmien aj 
riešení problémov. Sme hrdí, že v Nit-
rianskom kraji máme osobnosti, kto-
ré obohacujú nielen náš región, ale  
v rôznych oblastiach života aj vý-
znamne zvyšujú prestíž Slovenska 
v medzinárodných rozmeroch. Sú 
medzi nimi lekári, vedci, kultúrni 
pracovníci, umelci, športovci či štu-
denti.

V minulom čísle ŽUPNÝCH 
OZVIEN sme predstavili zdravot-
níkov roka 2014  aj aktérov tých 
najľudskejších činov v oblasti me-
dicíny. Kraj má už aj tohoročných 
laureátov ocenenia Nitrianska lu-
nica z radov obetavých kultúrnych 
pracovníkov. Poznáme tiež mená 
našich najúspešnejších športov-
cov. V dnešnom čísle ŽUPNÝCH 
OZVIEN prinášame zoznam oce-
nených študentov stredných škôl  
v pôsobnosti Nitrianskeho samo-
správneho kraja,  víťazov celoštát-
nych súťaží v rôznych oblastiach. 
Práve tieto výrazné talenty sú dô-
kazom, že kraj, cez ktorý povedie 
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila  
a Metoda ako medzinárodný projekt 
zameraný na priblíženie historické-
ho a kultúrneho dedičstva súčas-
ným generáciám, má nielen svoju 
slávnu minulosť, ale aj zaujímavú  
a inšpiratívnu budúcnosť.

Juraj Horváth,
podpredseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo 
aj cez prázdniny

Počas uzávierky tohto čísla  
ŽUPNÝCH OZVIEN sa v ponde-
lok 20. júla konalo  16. riadne 
zasadnutie Zastupiteľstva NSK. 
Na programe malo okrem iného 
informáciu o technickom stave 
interného pavilónu Všeobecnej 
nemocnice v Komárne a infor-
máciu o  príprave obstarania do-
pravcu na zabezpečenie služieb 
vo verejnom záujme pravidelnej 
prímestskej autobusovej dopra-
vy v kraji. Poslanci sa zaoberali 
aj návrhmi všeobecne záväzných 
nariadení NSK o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu kraja na podporu 
certifikovaných ubytovacích za-
riadení na vidieku  a na podpo-
ru rozvoja cestovného ruchu. 
Prerokovali tiež informáciu o prí-
pravách založenia Európskeho 
zoskupenia územnej spolupráce 
PONTIBUS a informatívnu sprá-
vu o obnove národnej kultúrnej 
pamiatky Zoborský kláštor.

K júlovému rokovaniu  Zastu-
piteľstva NSK sa vrátime v budú-
com čísle ŽUPNÝCH OZVIEN.
                                            (op)

K dôstojnému priebehu tohtoročných 
Cyrilo-metodských slávností prispeli v pia-
tok 3. júla dve  mimoriadne cenné odborné 
podujatia Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Na pôde Župného domu v Nitre sa kona-
la  tradičná vedecká konferencia, ktorá sa  
v roku 1130. výročia  smrti sv. Metoda niesla 
pod názvom Svätý Metod a christianizačné 
poslanie byzantskej misie. Ako hneď v úvode 
povedal predseda NSK Milan Belica, konfe-
rencia sa stala fórom najnovších vedeckých 
poznatkov o pôsobení solúnskych bratov na 
území Veľkomoravskej ríše v 2. polovici 9. 
storočia. K problematike vystúpili najvýznam-
nejšie osobnosti slovenskej historiografie  
a archeológie obdobia včasného stredoveku. 
Ich výklad obohatil  cirkevný historik, súčasný 
nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Ne-
pochybne najväčší dojem zanechalo vystúpe-
nie jedného z nestorov slovenskej historickej 
vedy Matúša Kučeru. Druhá časť podujatia 
bola venovaná verejnej prezentácii medzi-
národného projektu pod názvom Európska 
kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Riaditeľ-
ka rovnomenného združenia Dana Daňová 
a Martin Peterka z jeho stáleho sekretariátu 
predstavili Cyrilo-metodskú cestu ako pro-

dukt kultúrneho turizmu. Vedecký pracovník 
Archeologického ústavu v Nitre Peter Bednár 
informoval o plánovanej trase cesty na území 
Nitrianskeho kraja aj o historických a pútnic-
kých väzbách na susedné kraje, najmä Trnav-
ský a Trenčiansky. Hlavnými zastávkami na 
trase budúcej Cyrilo-metodskej cesty budú  

v našom kraji mesto Nitra a obce Nitrianska 
Blatnica, Bojná, Kostoľany pod Tríbečom, 
Bíňa a Močenok. V Župnom dome sa súčas-
ne konala  výstava Európska kultúrna cesta 
Cyrila a Metoda a expozícia filatelistických 
skvostov s cyrilo-metodskou tematikou. 

Miloš Bača

mesačník Nitrianskeho 
samosprávneho kraja

Kraj bude súčasťou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda 

Vedeckú konferenciu otvoril predseda NSK Milan Belica.                                      Foto: (nsk)

Nitriansky samosprávny kraj má vďaka pomer-
ne malému prevýšeniu veľmi dobré podmienky 
na cykloturistiku. Budovanie cyklotrás je od roku 
2013 prioritou cestovného ruchu Nitrianskeho 
kraja. Počas troch rokov sa na jeho území podarilo 
vybudovať takmer 1100 km značených cyklotrás. 
Nadšenci dvoch kolies môžu využiť Podunajskú, 
Vážsku a Ponitriansku cyklomagistrálu. Dôležitým 
bodom je Štúrovo, kde sa z Podunajskej trasy na-
pája Pohronská a Ipeľská cyklomagistrála. Novým 
prvkom, s ktorým sa cyklisti na trase stretnú, je aj 
súbor obrázkových cyklosmeroviek, navigujúcich  
k najvzácnejším pamiatkam ležiacim na cykloturis-
tických trasách.

Odbor cestovného ruchu Nitrianskeho samo-
správneho kraja v spolupráci s Katedrou geogra-
fie a regionálneho rozvoja Univerzity Konštantína 
Filozofa pripravil štúdiu, ktorá sa stala podkladom 
pre projekt pod názvom Vytýčenie, vyznačenie  
a obnova cykloturistických trás v NSK. Jeho cie-
ľom je vytvoriť zmysluplný krajský systém cyk-
loturistických trás s nosnými trasami Eurovelo  
a  národnými magistrálami, doplnený sieťou regio-
nálnych cykloturistických trás, prepojený s Maďar-
skom i susednými krajmi Slovenska.

Nitriansky kraj patrí momentálne k lídrom budo-
vania cyklotrás na Slovensku. Ak sa rozhodnete 
spoznať zákutia kraja na dvoch kolesách, navštív-
te webovú stránku regionnitra.sk, kde sa dozviete, 
ktoré miesta by ste na bicykli určite nemali obísť.

 Roman Vančo

Takmer 1000 kilometrov za tri roky
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Folkloristi v Dulovciach medzinárodne

Najlepší mladí záchranári sú z Veľkých Ripnian

Tradičný folklórny festival sa konal 
v Dulovciach 3. a 4. júla. Pod zášti-
tou predsedu NSK Milana Belicu 
a  s finančným prispením kraja táto 
obec spolu s  Úradom pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí, v spolupráci   
s Regionálnym osvetovým stre-
diskom v Komárne a ZŠ Dulovce  
usporiadala  už  XIX. Južnosloven-
ské detské a mládežnícke folklórne 
slávnosti.

Na podujatí vystúpilo 12 fol-
klórnych telies: Detský folklór-
ny súbor (DFS) Lúčik, Dulovce; 
DFS Malý Vtáčnik, Prievidza; DFS 
Maguráčik, Kežmarok; DFS Ro-
snička, Hurbanovo; DFS Tekovan-
ček, Starý Tekov; DFS Krpčiarik, 
Dunajská Streda; DFS  Hájenka, 

Bratislava; FS Vtáčnik, Prievidza a 
Univerzitný folklórny súbor Mladosť 
z Banskej Bystrice. V Dulovciach 
sa predstavili aj tri krajanské det-
ské folklórne súbory: SKUS Fraňo 
Strapač, Markovec (Chorvátsko),  
Cerovina, Čerpotok (Rumunsko)  
a  Govličky, Aradáč (Srbsko).

Južnoslovenské slávnosti v Dulov-
ciach sú významné z hľadiska uchová-
vania tvorivých folkloristických tradícií 
detí a mládeže. Každoročne otvárajú 
priestor nielen pre  umeleckú prezen-
táciu mladých talentov. Prostredníc-
tvom folklórnych súborov sa zvyky a 
obyčaje národov a národností dostá-
vajú aj do povedomia stále väčšieho 
počtu divákov a priaznivcov ľudovej 
kultúry.                         Arpád Szabo

Monika Jakubičková, Veronika 
Fančovičová, Andrej Svorad a Se-
bastián Svorad. Táto štvorica zo 
ZŠ s MŠ vo Veľkých Ripňanoch je 
víťazným družstvom z Majstrovstiev 
Slovenska v súťaži mladých záchra-
nárov civilnej ochrany, ktoré sa konali 
16. – 18. júna v Košiciach.  Až 81 
štvorčlenných zmiešaných družstiev 
v športovej, vedomostnej a praktickej 
časti súťaže zbieralo body na 1 – 2 
km trati s časovým limitom. Zmyslom 
podujatia je v nadväznosti na prie-
rezové učivo z predmetu „Ochrana 
života a zdravia“ pripravovať žiakov 
na možné riziká mimoriadnych uda-

lostí, ale aj vybudovať a upevniť ná-
vyk poskytnúť pomoc iným. Súťažiaci 
plnili úlohy na šiestich stanovištiach.  
V písomnom teste osvedčili poznatky 
z civilnej obrany, zdravotnej prípravy, 
pobytu a pohybu v prírode, doprav-
nej výchovy a protipožiarnej ochra-
ny. Prakticky demonštrovali znalosti 
zo zdravotnej prípravy, pohybu  
a pobytu v prírode, z civilnej ochrany,  
z hasenia malých požiarov a streľby 
zo vzduchovky. Víťazné družstvo pri-
pravovala Ľubica Mazáková, zdra-
votnú prípravu so žiakmi precvičoval  
Štefan Graf z Územného spolku SČK 
v Topoľčanoch.                          (ĽM)

*V čom je pri získavaní eu-
rofondov principiálny rozdiel 
medzi minulým a súčasným 
programovým obdobím? 

Z pohľadu regionálneho roz-
voja a osobitne potrieb našich 
miest a obcí je najviac sledova-
ný Integrovaný regionálny ope-
račný program (IROP). Jeho 
cieľom je zlepšiť kvalitu života  
a zabezpečiť udržateľné poskyto-
vanie verejných služieb. Zásadný 
rozdiel oproti predchádzajúcim 
rokom je v orientácii na výsled-
ky a na menší počet cieľov,  
v snahe zvýšiť dopad podpory. 
Zatiaľ čo doteraz sme štruktu-
rálne fondy  sledovali viac-menej  
z pohľadu ich čerpania, teraz  
musí byť  dôraz na výsledky, 
ktoré sa majú dosiahnuť. Ďal-
šia zmena je v tom, že v  Regi-
onálnom operačnom programe  
v rokoch 2007 – 2013 mohli žia-
datelia predkladať samostatné 
dopytové projekty, no v novom 
programovom období musia byť 

projekty súčasťou integrovanej 
územnej investície. Sleduje sa 
tým komplexnejší územný roz-
voj s investičnými prioritami do 
toho územia, ktoré má najvyšší 
rozvojový potenciál pre danú 
prioritu a stane sa motorom ďal-
šieho rastu, s dopadom na čo 
najširší okruh obyvateľov. Uka-
zuje sa, že  prijať túto filozofiu 
podpory územného rozvoja je 
ťažké, lebo v nás pretrváva za-
korenená predstava, že všetci  
a všade musíme opraviť budovu, 
skrášliť priestranstvo, či vybudo-
vať chodník a k tomu potrebuje-
me financie. Európska komisia 
zdrojmi vyčlenenými v rokoch 
2014 – 2020 pre regióny chce 
pomôcť k ich rastu a zamestna-
nosti. Tento princíp vymedzuje 
aj oprávnenosť výdavkov, ktoré 
sa budú posudzovať z hľadiska 
investičnej účinnosti daného 
územia a príspevku podporené-
ho projektu k dosiahnutiu cieľov 
operačného programu. 

*Čo  najaktuálnejšie  rieši  
v tomto smere Nitriansky sa-
mosprávny kraj?

V podmienkach SR sa bude 
IROP realizovať cez 8 regionál-
nych integrovaných územných 
stratégií (RIÚS). Sprostredko-
vateľský orgán pod Riadiacim 
orgánom pre Regionálny ope-
račný program (SO/RO pre 
ROP) koordinuje prípravu tohto 
dokumentu v našom kraji. Spo-
lu s ďalšími pracovníkmi Úradu 
NSK, externými odborníkmi  
a partnermi vo verejnom i neve-
rejnom sektore sme spracovali 
verziu RIÚS, ktorá je v súčasnos-
ti vo finálnej fáze pripomienkova-
nia. Schvaľovanie regionálnych 
integrovaných územných straté-
gií bude v Rade partnerstva pre 
RIÚS na úrovni Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja a záverečné 
schválenie dokumentu na úrovni 
Ministerstva pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka.                     

Oľga Prekopová

V Mani aj tanečnice z Lúčnice
Požitavskými folklórnymi slávnosťami žila obec 

Maňa v nedeľu 28. júna.  Vystúpenia účinkujúcich 
súborov 27. ročníka vzhliadli okrem početného do-
máceho publika  poslanec NR Pavol Abrhan, pred-
seda NSK Milan Belica a podpredseda NSK Ladislav 
Marenčák.  Po dvoch rokoch podujatiu opäť prialo 

počasie,  čo pridalo na príjemnej atmosfére.  Na tohtoročných slávnos-
tiach sa okrem popredných folklórnych súborov z celého Slovenska 
zúčastnili aj  seniorky  tanečného súboru Lúčnica. Nechýbal ani známy 
košický fujarista Imrich Oravec.  Po prejave starostu Igora Sádovského 
(na snímke) sa program začal tradičným krojovaným sprievodom obcou 
k parku. Tam sa konali vystúpenia jednotlivých súborov, ktoré niesli názvy  
Doliny a dolinky, V pánskej záhrade, Pozdrav z Ponitria a Krížom - krážom 
Slovenskom. Nechýbali ani sprievodné akcie -prehliadka národopisnej 
expozície, jarmok ľudových remeselníkov, vysielanie hudobných pozdra-
vov prostredníctvom  priameho prenosu rádia Regina. Na záver sa konala  
ľudová veselica, ktorá trvala až do večerných hodín.                                                   

Milan Kupecký

Mladí folkloristi osvedčili vzťah k tradíciám.

S Danielou Frajkovou, vedúcou Sprostredkovateľského orgánu 
pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program  v NSK

Eurofondy: partnerstvá a dôraz  
na očakávané výsledky

Čo znamená skratka IROP?
Odpoveď pošlite do 6. augusta  na adresu: Oľga Prekopová, Úrad Nitrianskeho samo-

správneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. E-mail: olga.prekopova@unsk.sk. Traja autori 
správnych odpovedí získajú vecné ceny.

Správna odpoveď z minulého čísla: Celkové príjmy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014 
sú 155 377 tis. eur.

Z veľkého množstva súťažiacich z celého kraja sme vyžrebovali  troch výhercov, ktorí poš-
tou dostanú publikáciu: ŠŤASTNÝ KRAJ. Sú nimi: Marta Pokorná, Štúrovo; Oľga Broškovičová, 
Jasová a Jozef Chovanec, Nové Zámky. Blahoželáme!

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov

Pošta z nášho kraja

V uplynulých dňoch sme sa navždy rozlúčili 
s našou kolegyňou, priateľkou, vzácnym člo-
vekom PaedDr. Alžbetou Botorčeovou. S Nit-
rianskym samosprávnym krajom bola spojená 
od jeho vzniku ako dlhoročná riaditeľka Spo-
jenej školy v Šali a od septembra minulého 
roka ako vedúca odboru vzdelávania a kultúry 
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Odišla náhle, bez rozlúčenia. Všetci sme ju 

poznali ako človeka čestného, vyrovnaného, 
zásadového, ktorý svoje sily, um a skúsenosti 
venoval vždy tam, kde pôsobil. Zanechala hl-
bokú stopu nielen na poli svojho pracovného 
angažovania, ale aj v živote všetkých ľudí,  
s ktorými sa stretávala.

Úsmev mala vždy na perách, dobrotu v srd-
ci, lásku v duši.

Odišiel vzácny a dobrý človek, pedagóg 
srdcom, odborník.

PaedDr. Alžbeta Botorčeová zanechala po 
sebe prázdne miesto, ale hlavne svedomitú, 
statočnú a vytrvalú prácu; hlbokú brázdu, 
ktorá nám ju bude vždy pripomínať. Bude žiť  
v našich mysliach a spomienkach.

Helena Psotová

Odišiel vzácny človek, pedagóg, priateľ

Spi ticho, tichučko,
už dosnívala si života sen.

A cestou bolesti odišla si tam,
kde je mier a láska len.

Česť jej pamiatke!
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Do zariadení sociálnych služieb 
firemnú kultúru a identitu

Pod názvom Organizačná štruktúra zariadenia sociálnych služieb (ZSS) sa  v Holíči,  
v sídle Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, konal v utorok 23. júna 
workshop určený pre riaditeľov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a pre stredný ma-
nažment – sociálnych pracovníkov. Účasť bola hojná.

Prezentácia k hlavnej téme podujatia vyvolala plodnú diskusiu, pripomienky a návrhy 
riešení. V druhej časti workshopu sa účastníci rozdelili na dve pracovné skupiny. Obe na-
vrhovali organizačné štruktúry v zmysle predložených zásad pre svoju cieľovú skupinu prijí-
mateľov sociálnych služieb a prezentovali svoje návrhy v pléne. Z workshopu vyplynul  záver 
zefektívniť organizačné štruktúry v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Cieľom workshopov, ktoré organizuje odbor sociálnych vecí Úradu NSK spolu s Aso-
ciáciou odborných 
pracovníkov v so-
ciálnych službách, 
je vybudovať v ZSS  
v zriaďovateľskej pô-
sobnosti NSK firem-
nú kultúru a firemnú 
identitu. Dôležité je 
aj zvýšenie profesio-
nality pri poskytovaní 
sociálnych služieb 
(práca v súlade  
s jednotnou kvalitnou 
metodikou práce).

Vlasta Klbiková

Olympiády:
Štefan Stanko, Gymnázium 

Andreja Vrábla, Levice; Michal 
Vitkovič, Gymnázium Andre-
ja Vrábla, Levice; Filip Čermák, 
Gymnázium, Golianova 68, Nitra; 
Martina Martincová, Gymnázium 
Juraja Fándlyho, Šaľa; Martin 
Bago, Gymnázium Topoľčany, 
Marek Gernát, Stredná odborná 
škola, Cintorínska 4, Nitra.

Stredoškolská 
odborná činnosť:

Viktor Chovanec, Spojená ško-
la, Komárňanská 28, Nové Zám-
ky; Patrik Cebo, Spojená škola, 
Komárňanská 28, Nové Zámky; 
Nikolas Uhrin, Stredná priemy-
selná škola,  Levice, Boris Cúcor, 
Stredná odborná škola, Pod am-
fiteátrom 7, Levice; Andrej Bojda, 
Stredná odborná škola veterinár-
na, Nitra.

Odborné súťaže:
Kristína Kotrusová, Obchodná 

akadémia,  Levice; Marcel Frajt, 
Stredná priemyselná škola, Le-
vice; Kevin Harmady, Stredná 
priemyselná škola, Levice; Ma-
túš Bernát, Stredná priemyselná 
škola, Levice; Ľubomír Ďurkovič, 
Stredná odborná škola - Szakkö-
zépiskola, Šahy; Peter Čerko, 
Stredná odborná škola - Szakkö-
zépiskola, Šahy; Marek Šaróka, 
Stredná odborná škola - Sza-

kközépiskola,  Šahy; Tomáš Kú-
tik, Stredná odborná škola poly-
technická, Zlaté Moravce; Peter 
Chren, Stredná odborná škola 
polytechnická,  Zlaté Moravce; 
Vrastislav Režo, Stredná priemy-
selná škola strojnícka a elektro-
technická, Nitra; Milan Kalina, 
Stredná priemyselná škola stroj-
nícka a elektrotechnická, Nitra; 
Nataša Bôžiková, Stredná odbor-
ná škola, Ul. sv. Michala 36, Le-
vice; Viktória Magdinová, Stredná 
odborná škola, Cintorínska 4, Nit-
ra; Janka Solčanová, Stredná od-
borná škola polytechnická, Nitra; 
Karol Tarr, Stredná odborná ško-
la potravinárska, Nitra; Oldřich 
Holiš, Stredná odborná škola 
gastronómie a cestovného ruchu, 
Nitra; Nikola Pálinkásová, Stred-
ná odborná škola, Jesenského 
1, Nové Zámky; Oliver Poročák, 
Stredná odborná škola staveb-
ná - Építészeti Szakközépiskola, 
Nové Zámky; Ákos Tibor Németh, 
Stredná odborná škola stavebná - 
Építészeti Szakközépiskola, Nové 
Zámky; Tomáš Máté, Stredná od-
borná škola stavebná -  Építészeti 
Szakközépiskola, Nové Zámky; 
Gabriel Prisztics, Stredná odbor-
ná škola stavebná - Építészeti 
Szakközépiskola, Nové Zámky; 
Zoltán Fazekas, Stredná odborná 
škola obchodu a služieb – Keres-
kedelmi és Szolgáltatóipari Sza-

kközépiskola, Komárno; Tomáš 
Baranovič Stredná odborná škola 
poľnohospodárstva a služieb na 
vidieku, Levice; 

Umelecké súťaže:
Katarína Jančeková, Gym-

názium, Topoľčany; Alexandra 
Ridziková, Gymnázium, Topoľ-
čany; Filip Varga, Gymnázium, 
Vráble; Roland Bangha, Gymná-
zium Hansa Selyeho s vyučova-
cím jazykom maďarským - Selye 
János Gimnázium, Komárno 
– Komárom; Bálint Jonatán Dó-
czé, Gymnázium Hansa Selyeho 
s vyučovacím jazykom maďar-
ským - Selye János Gimnázium, 
Komárno – Komárom; Barbara 
Horváth, Gymnázium Hansa 
Selyeho s vyučovacím jazykom 
maďarským - Selye János Gim-
názium, Komárno – Komárom;                 
Kristóf Melecsky, Gymnázium 
Hansa Selyeho s vyučovacím 

jazykom maďarským - Selye Já-
nos Gimnázium, Komárno – Ko-
márom; Ádám Pál,  Gymnázium 
Petra Pázmáňa s vyučovacím 
jazykom maďarským - Pázmány 
Péter  Gimnázium, Nové Zámky 
– Érsekújvár; Matúš Maraček, 
Obchodná akadémia, Zlaté Mo-
ravce; Betina Horváth, Stredná 
odborná škola obchodu a služieb 
– Kereskedelmi és Szolgáltatói-
pari Szakközépiskola, Komárno;

Športové súťaže:
Adam Pilek, Gymnázium, 

Šurany; Eva Mészárosová, Gym-
názium, Nové Zámky; Xénia 
Kilianová, Spojená škola, orga-
nizačná zložka Športové gymná-
zium, Slančíkovej 2, Nitra; Marek 
Taškár, Stredná priemyselná ško-
la stavebná, Nitra; Marek Gajdo-
šík, Stredná odborná 
škola polytechnická, Nitra; Daniel 
Dömötör, Stredná priemyselná 

škola - Ipari Szakközépiskola, Ko-
márno.

Súťaž  „ Región očami 
žiakov – DEŇ ZEME“ 
1.miesto: Miroslava  Valkovi-

čová a Dominik Bulko, Stredná 
odborná škola, Cintorínska 4, 
Nitra; 

Ocenené školy:
Za aktívnu podporu neformál-

neho vzdelávania v rámci rozvo-
ja kompetencií mladého človeka 
udelilo Ministerstvo školstva , 
vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky, IUVENTA a Nit-
riansky samosprávny kraj CENU 
PREDSEDU Nitrianskeho samo-
správneho kraja trom najlepším 
školám  v Nitrianskom kraji:

Pedagogickej a sociálnej aka-
démii, Levice, Strednej odbornej 
škole poľnohospodárstva a slu-
žieb na vidieku, Levice a Obchod-
nej akadémii, Nitra

Regionálnu zľavovú kartu má už aj Nit-
riansky kraj. Predseda NSK Milan Belica, 
primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda 
predstavenstva Nitrianskej organizácie 
cestovného ruchu  Ján Vančo spolu s pre-
vádzkovateľkou  karty Janou Ižvoltovou 
uviedli tento produkt pre turistov do života 
v sobotu 4. júla, počas slávností Nitra, milá 
Nitra. Zľavová karta predstavuje Nitriansky 
región ako kraj histórie, slnka, vody a vína. 
Tomuto duchu zodpovedá aj štruktúra 
zliav, ktorých výška  sa pohybuje od 5 do 

50 percent. Karta prináša návštevníkom 
okamžité zľavy na ubytovanie, služby z 
oblasti gastronómie, návštevu pamiatok a 
zaujímavostí, wellness, tradičné produkty 
z regiónu a ostatné služby. Do projektu sa 
zatiaľ zapojilo 70 partnerov.  Predaj zľavo-
vej karty sa začal 10 júla. Odvtedy ju môže-
te nájsť na pultoch zapojených prevádzok, 
v informačných kanceláriách a v ostatných 
predajných miestach  vrátane internetovej 
stránky www.regionnitracard.sk. Cena kar-
ty je 6 eur.

Verejná súťaž
Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejnú súťaž na vypra-

covanie ideového a výtvarného návrhu expozície kraja na domá-
cich a zahraničných výstavách a podujatiach cestovného ruchu. 
Expozícia musí zachovávať myšlienku kraja, a to: „Nitriansky 
kraj, kraj histórie, slnka, vody a vína“ a rešpektovať farby turis-
tického loga regiónu.

Podmienky verejnej súťaže sú zverejnené na portáli 
Úradu NSK: www. unsk.sk, v sekcii verejné informácie.

Najúspešnejší žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a ocenené stredné školy

Kraj má zľavovú kartu pre turistov

Víťazi celoštátnych odborných súťaží stredných škôl).                                                                 Foto: (op)

Ako sme avizovali  v 1. čísle ŽUPNÝCH OZVIEN, prinášame zo-
znam študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, 
ktorí si v júni prevzali v Župnom dome ocenenia za víťazstvá v ce-
loštátnych súťažiach a vzornú reprezentáciu svojich škôl. Ocenené 
boli aj tri stredné školy. 

Odbor sociálnych vecí Úradu NSK usporiadal v máji  
v koncertnej sále Župného domu v Nitre medzinárodnú 
konferenciu o právach a slobodách v inštitucionálnej  
a komunitnej starostlivosti.                                         Foto: (op)
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Róbert Bakyta, člen komisie sociálnej pomoci,  člen komisie 
regionálneho rozvoja a územného plánovania. Politická príslušnosť: 

Kresťanskodemokratické hnutie

Ing. Juraj Buzinkai, člen komisie cestovného ruchu a zahraničných 
vzťahov. Politická príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

 
Mgr. art. Ján Greššo, člen komisie kultúry a športu, člen komisie 

podľa Ústavného zákona č. 357/2001 o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov,  člen komisie návrhovej,  

člen komisie mandátovej. Politická príslušnosť: Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

Ing. Miloslav Hatala, člen komisie dopravy,   
člen komisie školstva a mládeže. Politická príslušnosť: 

Kresťanskodemokratické hnutie

Ing. Juraj Horváth, CSc., podpredseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  člen Rady Nitrianskeho samosprávneho 
kraja,  predseda komisie návrhovej,  člen komisie majetku,  člen 
komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania. Politická 

príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

Mgr. Renáta Kolenčíková, členka  Rady Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  predsedníčka komisie sociálnej pomoci,  
členka  komisie kultúry a športu. Politická príslušnosť: SMER – 

sociálna demokracia

 
MUDr. Helena Kováčová, členka komisie zdravotníctva,  

členka komisie kontroly. 
Politická príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

Mgr. Miloslav Krajčík, člen komisie regionálneho rozvoja 
a územného plánovania,  člen komisie cestovného ruchu 
a zahraničných vzťahov,  člen komisie návrhovej. Politická 

príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

Ing. Helena Bohátová, členka  Rady Nitrianskeho samosprávneho 
kraja,  členka komisie sociálnej pomoci,  členka komisie školstva a 

mládeže. Politická príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

Mgr. Karin Jaššová, PhD.,  členka  komisie školstva a mládeže. 
Politická príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

MUDr. Dušan Kollár, PhD., člen komisie zdravotníctva,  člen 
komisie mandátovej. Politická príslušnosť: SMER – sociálna 

demokracia

Ing. Ladislav Marenčák, podpredseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  člen Rady Nitrianskeho samosprávneho 

kraja,  člen komisie finančnej,  člen komisie návrhovej,  člen 
komisie mandátovej. Politická príslušnosť: Kresťanskodemokratické 

hnutie

MUDr. Tibor Matuška, CSc,  člen komisie zdravotníctva. Politická 
príslušnosť: SMER – sociálna demokracia

Ing. Marek Oremus, člen komisie majetku,  člen komisie dopravy. 
Politická príslušnosť:  SMER – sociálna demokracia

Ing. Igor Sádovský, člen komisie majetku,  člen komisie 
cestovného ruchu a zahraničných vzťahov. Politická príslušnosť: 

Kresťanskodemokratické hnutie

 MVDr. Juraj Šimunek, člen komisie dopravy,  člen komisie 
sociálnej pomoci. Politická príslušnosť:  Kresťanskodemokratické 

hnutie 

Ing. Pavol Meňky, PhD., člen Rady Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  predseda komisie finančnej,  
člen komisie dopravy. Politická príslušnosť: SMER – 

sociálna demokracia

Ing. Martin Nemky, predseda komisie mandátovej,  
člen komisie majetku,  člen komisie školstva  

a mládeže. Politická príslušnosť: SMER – sociálna 
demokracia

Ing. Peter Oremus, PhD.,  člen komisie finančnej. 
Nezávislý kandidát.

Ing. Marián Radošovský, člen Rady Nitrianskeho 
samosprávneho kraja,  predseda komisie kontroly,  

člen komisie finančnej. Politická príslušnosť:  
Kresťanskodemokratické hnutie.

PhDr. Ján Vančo, PhD., predseda komisie 
cestovného ruchu a zahraničných vzťahov,  člen 

komisie podľa Ústavného zákona  
č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov. Politická 
príslušnosť: Kresťanskodemokratické hnutie
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3. volebný obvod – okres Nitra

4. volebný obvod – okres Nové Zámky


