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Každoročne pred záverom 
školského roka predseda 
Nitrianskeho samospráv-
neho kraja Milan Belica 
oceňuje úspešných žiakov 
stredných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti NSK, 
ktorí získali v uplynulom 
školskom roku významné 
umiestnenia v celosloven-
ských či medzinárodných 
súťažiach.

Ani tento rok nebol výnim-
kou a tak sa v priestoroch 
Koncertnej sály Župného 
domu zišlo 54 úspešných žia-
kov a 2 víťazi súťaže Škola 
očami žiakov – reklamný šot, 
ktorej druhý ročník sa usku-
točnil pod záštitou predsedu 
NSK. Žiaci si z jeho rúk pre-
vzali Diplomy za úspešnú re-
prezentáciu školy a NSK 
v kategóriách: olympiády, 
SOČ, prírodovedné, odborné, 
umelecké a športové súťaže. 
V tejto súvislosti treba vyz-
dvihnúť ich mimoriadne tvo-
rivé, študijné a ľudské kvality, 
ale aj zodpovednosť, iniciatív-
nosť a krea tívny prístup pri 
plnení študijných povinností 
a ich angažovanosť v mi-
moškolskej činnosti. V Kate-
górii Olympiády boli ocenení: 
Dominik Štefanko z Gymná-
zia Andreja Vrábla v Levi-
ciach a z neho bol aj Štefan 
Stanko i Gabriela Krajčírová. 
Ďalej boli v tejto kategórii 
ocenení: Filip Čermák z Gym-
názia na Golianovej ulici 
v Nitre, Martin Bago z Gym-
názia Topoľčany, Patrik Mis-

kovics z Gymnázia Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka v Komárne, 
Karmen Makaiová z Gymná-
zia Petra Pázmáňa s vyučova-
cím jazykom maďarským 
v Nových Zámkoch, Adam 
Vincze z Gymnázia Šahy, 
Hana Štefankovičová z Peda-
gogickej a sociálnej akadémie 
v Leviciach a Štefan Vician 
z Gymnázia Janka Kráľa Zla-
té Moravce. V Kategórii SOČ 
bodovali: Romana Jamricho-
vá, Lukáš Hajdúšek a Martin 
Vrbiak zo Strednej priemysel-
nej školy v Nitre, Michal Sy-
sel zo SOŠ veterinárnej v Nit-
re a Alexander Bošanský zo 
SOŠ drevárskej Topoľčany. 
V Kategórii Prírodovedné sú-
ťaže víťazili: Alan Marko 
z Gymnázia Nové Zámky 
a Zuzana Križalkovičová 
z Gymnázia Hansa Selyeho 
s vyučovacím jazykom ma-
ďarským v Komárne. V Kate-
gória Odborné súťaže boli 
ocenení: Adam Barabáš zo 
SOŠ technickej v Zlatých Mo-
ravciach, Dávid Baláž zo SOŠ 
technickej Tlmače, Dominika 
Machová zo SOŠ obchodu 
a služieb Topoľčany, Simona 
Urbanová zo SOŠ na Cinto-
rínskej ulici v Nitre, Adam 
Molnár zo SOŠ na Nábreží 
mládeže v Nitre, Miroslav 
Slovák a Adrián Galaba zo 
SOŠ na Levickej ulici v Nitre, 
Lucia Žigrayová zo SOŠ na 
Jesenského ulici v Nových 
Zámkoch, Marek Vimpeľ zo 
Strednej priemyselnej školy 
Nitra, Dávid Tornyai zo Spo-
jenej školy, organizačná zlož-

ka Stredná priemyselná škola 
Stephanusa Anianusa Jedlika 
v Nových Zámkoch, Nikoleta 
Gabrielová zo SOŠ obchodu 
a služieb v Komárno, Nikola 
Janečková a Dominik Kozmá-
li z OA v Leviciach, Monika 
Šranková z OA Nitra a Domi-
nika Blahová zo SOŠ na Je-
senského ulici v Nových 
Zámkoch. V Kategórii  Ume-
lecké súťaže boli úspešní: Ja-
kub Komorný z Gymnázia 
Janka Kráľa Zlaté Moravce, 
Stefan Todorovič zo Spojenej 
školy, organizačná zložka 
Hotelová akadémia v Nitre, 
Márius Babkovič zo SOŠ na 
Cintorínskej ulici v Nitre, 
Kristína Ilková zo SOŠ obcho-
du a služieb Komárno, Valé-

ria Jurkovská a István Torma 
z Gymnázia Jána Ámosa Ko-
menského s vyučovacím jazy-
kom maďarským Želiezovce, 
Tamás Untermayer a Ádám 
Szurcsík z Gymnázia Hansa 
Selyeho s vyučovacím jazy-
kom maďarským v Komárne, 
Jana Rácová a Patrik Levický 
zo Strednej umeleckej školy 
Ladislava Bielika v Leviciach. 
V Kategórii Športové súťaže 
si ocenenia odniesli: Igor 
Hano z Gymnázia Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka Komárno, 
Paulína Móriová z Gymnázia 
Juraja Fándlyho Šaľa, Michal 
Morvay z OA Nitra, Karol Še-
divý a Zuzana Gahérová 
z OA Zlaté Moravce, Ivana 
Kuriačková z Gymnázia An-
dreja Vrábla Levice, Dávid 
Božidar Starko zo Spojenej 
školy, organizačná zložka 
Stredná priemyselná v Šali, 
Tibor Bartoš a Monika Tisajo-
vá z Gymnázia Juraja Fándly-
ho Šaľa, Peter Škvarka zo SOŠ 
obchodu a služieb Zlaté Mo-
ravce, Máté Kanozsay z Gym-
názia Hansa Selyeho s vyučo-
vacím jazykom maďarským 
Komárno a Michal Pintér zo 
SOŠ technickej Zlaté Morav-
ce. V súťaži Škola očami žia-
kov 2013 – prezentácia školy 
v rámci regiónu bodovali: 
Diana Ferencová a Zoltán 
Varga zo SOŠ hotelových slu-
žieb a obchodu v Nových 
Zámkoch za 1. miesto. Rovna-
ké ocenenie získava aj SOŠ 
hotelových služieb a obcho-
du v Nových Zámkoch.

OŠMŠK ÚNSK

Predseda NSK oceňoval žiakov 
stredných škôl

V júni sa v Krajskom 
osvetovom stredisku 
v Nitre skončilo umelcom 
Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, prednášajúcim 
k cyrilo-metodskej 
tematike, ale i vzácnym 
hosťom, sympózium 
Pohľady do minulosti.

Záštitu nad týmto poduja-
tím, ktorého hlavným cieľom 
bolo prezentovanie celej šír-
ky záujmovo-umeleckej čin-
nosti, formovanie pozitívne-
ho vzťahu ku kultúrnemu 
dedičstvu ako i k poznaniu 
vlastnej histórie, prevzal 
predseda NSK Milan Belica. 
Prvý deň bol venovaný od-
bornej časti, v ktorej odzneli 
témy o vývine písma, o aktu-
álnosti ideí svätých Cyrila 
Metoda v učení Jána Pavla II., 
o ikonografii svätých Cyrila 
a Metoda vo výtvarnom 
umení a hovorilo sa aj o cyri-
lo-metodských motívoch v sú-
časnej slovenskej poézii, 

o umeleckom odkaze misie 
sv. Cyrila a Metoda, ale 
i o uplatňovaní foriem popu-
larizácie významných histo-
rických udalostí a ich uplat-
ňovaní v rámci Cyrilo-me-

todských slávností. Piatok 
vrcholil okrúhlym stolom na 
tému Umenie forma komuni-
kácie. V sobotu sa účastníci 
tvorivých umeleckých dielní 

zúčastnili na prehliadke Hor-
ného mesta a Nitrianskeho 
hradu a po nej sa už pustili 
do svojich tvorivých výtvar-
ných aktivít. KOS sa preme-
nilo na veľký výtvarný ateliér 

a pracovalo sa vonku i vo 
vnútri, do neskorých večer-
ných hodín počas dvoch dní. 
Autori, inšpirovaní prednáš-
kami, zážitkami a atmosfé-

rou historickej Nitry tvorili 
individuálne i pod vedením 
akademického maliara Da-
niel Szalaia. Vo svojej tvorbe 
sa nechali unášať slovom, 
písmom, svetlom i farbou. 
Tak vznikali nádherné odka-
zy vo forme drevorezieb, pa-
ličkovanej čipky, šperkov, 
plošných obrazov vytvára-
ných rozličnými technikami, 
ale aj rozmanité objekty a so-
chy. I počas druhého večera 
sa rozprúdila diskusia o ume-
ní, o tom ako ovplyvňuje 
a dopĺňa náš každodenný ži-
vot. Účastníci sa navzájom 
oboznámili so svojou tvor-
bou, vymieňali si skúsenosti, 
radili si navzájom a nadväzo-
vali priateľstvá. Celé poduja-
tie sa nieslo v príjemnej ume-
leckej atmosfére. Svetlo sveta 
uzrie i zborník, ktorý mapuje 
odbornú i umeleckú časť 
sympózia Pohľady do minu-
losti.

ZDENKA SMREČKOVÁ

Pohľady do minulosti

Tekovské múzeum v Levi-
ciach, ktoré je v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Nitrian-
skeho samosprávneho kraja 
ponúka v letnej sezóne svo-
jim návštevníkom veľkole-
pú výstavu, ktorá doku-

mentuje 100 rokov vojenstva 
na našom území. Väčšiu 
časť predmetov požičali sú-
kromní zberatelia a nadšen-
ci vojnovej histórie z Milita-
ry Historical múzeum z Po-
hronského Ruskova, k vzni-
ku výstavy však významne 
prispel i Štátny archív v Nit-
re, pobočka Levice a Minis-
terstvo obrany. Výstava je 
chronologicky členená do 
niekoľkých ucelených blo-
kov. Prvú časť tvorí obdobie 
Rakúsko-uhorskej monar-
chie, prvá svetová vojna 
a obdobie prvej Českoslo-
venskej republiky, 2. časť 
sa venuje druhej svetovej 
vojne, opätovnému pričle-
neniu Levíc k Maďarské-
mu kráľovstvu až po oslo-

bodenie Červenou armá-
dou a 3. časť je spomienkou 
na vojenské roky z druhej 
polovice 20. storočia. Sú-
časťou výstavy sú dobové 
uniformy, zbrane, munícia 
či vojenské vyznamenania. 

Trojrozmerné exponáty do-
pĺňajú zaujímavé texty zo 
života vojakov z nášho re-
giónu a dobové fotografie. 
Vojaci sú nainštalovaní v re-
álnych bojových pozíciách, 
či už je to nemecké guľo-
metné hniezdo s vojakmi 
v zimnej uniforme alebo 
ruský bunker. Malí návštev-
níci môžu vidieť a starší si 
zaspomínať i na zariadenie 
vojenskej ubytovne v kasár-
ňach zo 70. až 80. rokov 20. 
storočia. Výstavu si môžete 
pozrieť do 1. septembra 
v Dobóovskom kaštieli 
v Tekovskom múzeu v Le-
viciach.

NIKOLA MIHÁLOVÁ,
Foto: JÁN KASSAI

Na bojovom poli

Pohľad do minulosti
Umožnila ho lektorka Dagmar Bojdová

FOTO: ANDREJ KOVÁČ

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií 
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

na podporu kultúry a športu

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho 
kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu 

č. 4/2010 vyhlasuje

V Ý Z V U
N A  P O D Á V A N I E Ž I A D O S T Í

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 

na podporu kultúry a športu na území 
Nitrianskeho samosprávneho kraja

na rok 2014.

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná 
a napísaná na počítači.

Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle 
Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť 
spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úra-
du Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je 
možné konzultovať osobne na oddelení kultúry Úra-
du NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), alebo na oddelení 
mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Rá-
zusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na 
číslach: 037/69 259 70 (oblasť kultúry) a 037/69 229 60 
(oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2013.

Bojové pole
Zriadilo si ho Tekovské múzeum v Leviciach

FOTO: ARCHÍV TEKOVSKÉHO MÚZEA

Predseda NSK 
Milan Belica
Študentom sa prihovoril aj ich 
ocenil

FOTO: ANDREA VALCHOŇOVÁ
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V rámci tripartitného 
partnerstva medzi Nitrian-
skym samosprávnym 
krajom, regiónom Cham-
pagne-Ardenne vo Fran-
cúzsku a Krajom Vysočina 
v Českej republike sa 
zástupcovia všetkých 
zúčastnených strán stretli 
koncom júna práve 
v krajine galského kohúta. 
Témou ich spoločného 
rokovania bol rozvoj 
turizmu, budovanie 
cyklotrás a upevňovanie 
kultúrneho dedičstva.

Predstavitelia NSK tam pre-
zentovali možnosti hipoturis-
tiky v tomto regióne, starostli-
vosť o historické a kultúrne 
dedičstvo s využitím cestovné-
ho ruchu a stav budovania 
cyklotrás. Partneri zo Cham-
nagne Ardenne, ako i  zástup-
covia Kraja Vysočina sa k tým-
to témam tiež vyjadrili a po-
tom sme mohli sledovať v pra-
xi ako tieto otázky riešia v re-
gióne Champagne – Ardenne. 
Francúzski partneri predstavi-
li projekt Champagne á velo, 
čiže Champagne na bicykli. Je 
to stratégia, podporovaná re-
giónom a jej cieľom je pozdvi-
hnutie cyklistiky a zvýšenie 
počtu cykloturistov v regióne 
nielen spomedzi domácich 
obyvateľov, ale aj medzi cu-
dzincami – sezónnymi turista-
mi z okolitých krajín a regió-

nov. Celkovo je v kraji vybudo-
vaných 450 km cyklistických 
ciest mimo nebezpečenstva 
automobilovej premávky.Tvo-
ria ju cesty vybudované na 
poľných cestách vedúcich po-
zdĺž vodných kanálov a iných 
vodných tokov, ako aj na sta-
rých železničných tratiach. Do 
sietí je zapojených množstvo 
poskytovateľov služieb od pre-
najímateľ bicyklov cez sprie-
vodcov až po ubytovacie 
a stravovacie zariadenia. Ich 
zoznam má turista k dispozícii 
na webovej stránke, kde sú zo-
radení podľa typu služby. Ta-
kéto zariadenie sme mali mož-
nosť navštíviť v meste Bussyle 
Château. Napokon nám v Re-
meši predstavili novootvorenú 
predajňu a servis s možnosťou 
požičania bicyklov pod znač-
kou Wheel tour.

Ak sa poskytovateľ služieb 
chce do tohto projektu zapojiť, 
musí splniť isté podmienky 
dané cyklochartou, ako nap-
ríklad poskytnúť informácie 
o cestách, dopravných spo-
joch, blízkych servisoch, 
uskladnenia bicyklov, prispô-
sobiť otváracie hodíny potre-
bám návštevníkov a podobne. 
V súčasnosti je tam do projek-
tu zapojených asi 100 takýchto 
zariadení. V úsilí uchovať vý-
znamné kultúrne pamiatky, 
charakteristické svojou výni-
močnosťou, a oživiť kultúrny 
život v menších obciach za-

viedli niektoré regióny v kraji-
ne označenie Petites cités 
decaractère, teda Malé osobité 
historické mestečko. Toto 
označenie môžu dostať mestá 
a obce, ktoré preukážu, že 
v minulosti boli významným 
centrom, či tranzitom kultúry, 
politiky, obchodu alebo obran-
ným centrom. Aj tieto obce 
alebo mestá však musia spĺňať 
uchádzačské kritériá To zna-
mená, že musia mať menej ako 
6000 obyvateľov a celá aglo-
merácia musí byť označená 
ako Historický monument ale-
bo ako Zóna ochrany architek-
tonického dedičstva.

Z hľadiska urbanistického 
musia mať historické monu-
menty ráz historického centra 
s dostatočnou hustotou stavieb 
aby vytvárali jednu súvislú 
štvrť. Každé mesto alebo obec 
musí mať vypracovaný viac-
ročný plán na obnovu kultúr-
neho života. Túto iniciatívu 
v regióne Champagne-Arden-
ne spustil Regionálny výbor 
pre turizmus roku 2009. Dote-
raz tam dostali toto označenie 
štyri obce a osem sa ešte oň 
uchádza. Jednou z nich je aj 
obec Vignory s bývalým stráž-
nym hradiskom. Projekt obno-
vy je spolufinancovaný regió-
nom, no prvotné zdroje zabez-
pečuje obec, neskôr departe-
ment a štát. Región finančne 
prispieva pri prípravných prá-
cach na projekte. Pri prehodno-

covaní kritérií spolupracujú 
zástupcovia rozličných úrovní 
v jednej porote, v ktorej je za-
stúpená regionálna rada, rada 
departementu, výbor pre turiz-
mus, rada pre architektúru, ur-
banizmus a ži votné prostredie. 
Celý proces schvaľovania trvá 
približne sedem mesiacov. Čo 
sa jazdeckej turistiky týka, fun-
guje v kraji Regionálne združe-
nie jazdcov Champagne-Ar-
denne, ktoré má poradnú úlo-
hu pri rozvoji turizmu. Princíp 
tohto projektu sa v podstate 
zhoduje s cykloturizmom s tým 
rozdielom, že trasy vedú inými 
smermi. Kraj svojou topografi-
ou ponúka kvalitné podmien-
ky pre jazdeckú turistiku. Ve-
die cezeň dovedna 2000 km 
jazdeckých chodníkov rozlože-
ných v štyroch departemen-
toch a má 88 zariadení, ktoré 
môžu ubytovať turistov, či 
ustajniť kone a viac ako 60 cen-
tier, ktoré poskytujú možnosť 
od hodinovej promenády po 
niekoľkodňovú jazdu na koni. 
Účastníci stretnutia sa na záver 
dohodli, že v apríli budúceho 
roka naň nadviaže konferencia, 
ktorá sa uskutoční v kaštieli 
Mojmírovce pri príležitosti 200. 
výročia prvých konských pre-
tekov v Rakúsko – Uhorsku. 
Ešte pred ňou sa v októbri toh-
to roku uskutoční rokovanie 
Stálej konferencie predsedov.

BORIS STAROVIČ
protokolár predsedu NSK

Možnosti cykloturizmu a ochrany 
kultúrneho dedičstva

Z hlbín archívov
Na Slovensku je viacero 
súsoší nositeľov slovan-
ského písomníctva 
a kultúry. Každé má svoju 
históriu, svojho autora 
a vzniklo v inej dobe.
Jedným z najmladších 
súsoší slovanských 
vierozvestcov Cyrila 
a Metoda je dielo 
mladého sochára 
Romana Hrčku, ktoré 
bolo slávnostne odhalené 
5. júla 2011 v Nových 
Zámkoch.

Z hlbín archívnych materiá-
lov sa dozvedáme, že sku-
pinka slovenských národ-
ných buditeľov mala vytý-
čený cieľ dať postaviť sochy 
Cyrila a Metoda v Nitre. 
Jedným z iniciátorov tejto 
myšlienky bol nitriansky 
kanonik Juraj Tvrdý,ktorý 
k tisícročnej pamiatke prí-
chodu sv. Cyrila a Metoda 
doručil pešťbudínskym ná-
rodovcom 1050 zlatých. 
Pretože sa však národov-
com nepodarilo získať po-
volenie vrchnosti na umiest-
nenie sochárskeho diela, 
darované peniaze presunul 
na základinu Spolku sväté-
ho Vojtecha. Dočítame sa 
o tom v archívnych materiá-
loch, dobovej tlači a pribli-
žuje nám ju aj úryvok listu 
písaného Jozefom Viktori-
nom J. M. Hurbanovi dňa 2. 
decembra 1858. V liste ulo-
ženom v ALU SNK Martin 
sa okrem iného píše: „ Jurko 
Tvrdý, kanonik Nitránsky, 
čo na Spolok Vojtecha zá-
kladinu 1000 zlatých obeto-
val – ten samý Tvrdý i na 
vystavanie pomníka Cyrilla 
a Methoda v Nitre 1000 zla-
tých zložiť sľúbil. Ja v ta-

kýchto veciach praktický, 
vybral som sa 4. okt. S Ca-
banom a Palárikom do Nit-
ry aby sa sľub uskutočnil. 
To sa i stalo. Náš šlachetný 
Jurko zložil 1000 zlatých, 
ktoré už v Budínskej spori-
teľni úroky donášajú. Na to 
sme 19. októbra Klempa, 
Barton, Radlinský, Palárik 
a ja podali rekurz na Vládu, 
v ktorom žiadame, aby sme 
na základe 1000 zlatých už 
obetovaných verejnú zbier-
ku ku vystavaniu pomníka 
Cyrilovi a Metodovi v Nitre 
zaprevadiť mohli. Až dote-
raz nemáme ešte odpove-
de“. Odpoveď časom dosta-
li, ale bola zamietavého 
charakteru. To však neubra-
lo chuť slovenským náro-
dovcom k organizácii roz-
ličných ďalších podujatí na 
oslavu tisíceho výročia slo-
vanských vierozvestcov 
v roku 1863.

HELENA RUSNÁKOVÁ

V areáli Zariadenia 
sociálnych služieb V kaš-
tieli Horné Obdokovce sa 
pod záštitou predsedu 
Nitrianskeho samospráv-
neho kraja Milana Belicu 
uskutočnil v júli 8. ročník 
Malej letnej olympiády 
klientov domovov sociál-
nych služieb v Nitrianskom 
samosprávnom kraji – 
MLOK 2013.

Zúčastnilo sa na ňom 140 
športovcov z týchto pätnástich 
zariadení sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho 
kraja: Dafné Nová Stráž, Pla-
tan Lontov, Perla Želiezovce, 
Domum Krškany, Benefit Ľu-
dovítová, Kreatív Klasov, Ba-
racha Bardoňovo, Dunaj Ko-
váčov, Lipka Lipová, Kamilka 
Maňa, V kaštieli Horné Obdo-
kovce, Harmónia Horné Štitá-
re, Clementia Kovarce, Harle-
kýn Topoľčany a Svetlo Oli-
chov. Prvý raz sa na olympiá-
de zúčastnilo aj šesť športov-
cov zo zahraničia, a to klienti 
z Domova Jeřabina, z partner-
ského kraja Vysočina v Českej 
republike. Športovci súťažili 

v štyroch disciplínach, v kto-
rých víťazili: Skok z miesta do 
diaľky znožmo, muži – Rasti-
slav Varga, Štefan Kopča, Da-
niel Bajnoci; ženy – Žaneta 
Šarkóziová, Andrea Lakatošo-
vá, Miriam Lauková. Hod na 
cieľ kriketovou loptičkou, 
muži – Zoltán Szórad, Roman 
Lakatoš st., Miroslav Juriko-
vič; ženy – Eva Hegedusová, 
Veronika Lavičková, Zuzana 
Kováčová. Hod loptou do bas-
ketbalového koša, muži – Da-
niel Bajnoci, Slavomír Lakatoš, 
Marcel Krajčovič; ženy – Mila-
da Samáková, Mária Brišková, 

Denisa Flekáčová. Štafetové 
prekážkové behy – Miroslav 
Bakala, Juraj Gajdoš, Miroslav 
Hodál, Jozef Grman, Štefan 
Kopča, Peter Lukáčik

Štefan Kuna, Štefan Šuňal 
a Slavomír Krumpár. Najlepší 
športovci dostali medaile 
a všetci spolu tričká a šiltovky 
so znakom NSK. Mimoriadna 
cena bola udelená hosťom 
z Českej republiky a podpred-
seda NSK Ladislav Marenčák 
všetkých športovcov odmenil 
tortou. Všetko sa to skončilo 
diskotékou a opekačkou.

OSVaZ ÚNSK

Malá letná olympiáda klientov DSS MLOK 2013

Medzinárodné rybárske 
preteky Zlatá rybka
V júni sa obyvatelia Zaria-
denia sociálnych služieb 
Svetlo Olichov, ktoré je 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Nitrianskeho samospráv-
neho kraja, zúčastnili v Šo-
porni – Štrkovci na Medzi-

národných rybárskych pre-
tekoch mentálne postihnu-
tých prijímateľov sociálnych 
služieb Zlatá rybka. Súťaži-
li prijímatelia sociálnych 
služieb z Košického, Tren-
čianskeho, Prešovského, Bra-

tislavského, Trnavského i Ban-
skobystrického kraja a prijí-
matelia sociálnych služieb 
z Českej republiky, z Rakús-
ka, Maďarska, celkove 12 
družstiev. Zariadenie so-
ciálnych služieb Svetlo Oli-

chov obsadilo v tejto kon-
kurencii 9. miesto. Po prete-
koch nasledovala ukáž ka 
z práce potápačov, a vojaci 
predviedli zneškodňovanie 
nepriateľa.

 Text a foto: OSVZ ÚNSK

Začiatkom júla zorganizo-
val Odbor strategických 
činností Úradu Nitrianske-
ho samosprávneho kraja 
v Župnom dome v Nitre 
stretnutie pracovníkov 
regionálneho rozvoja so 
zástupcami Úradu vlády 
SR, Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Ministerstva 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR.

Jeho cieľom bolo prerokovanie 
Územnej dohody medzi vlá-
dou Slovenskej republiky, re-
gionálnou samosprávou a miest-

nou samosprávou na roky 
2014-2020, príprava Regionál-
nej integrovanej stratégie na 
úrovni NUTS III a prerokova-
nie aktualizácie Národnej stra-
tégie regionálneho rozvoja SR.

Juraj Škríp z ministerstva 
dopravy, výstavby a RR infor-
moval o aktualizácii a doplne-
ní Zákona o podpore regionál-
neho rozvoja, príprave meto-
diky pre spracovávanie PHSR 
a boli stanovené termíny pre 
zaslanie podkladov pre aktu-
alizovanie Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR. Ľu-
boš Littera z Úradu vlády SR 
okrem iného informoval o zá-

mere sústredenia všetkých fi-
nančných nástrojov zamera-
ných na podporu regionálne-
ho rozvoja do jedného finan-
čného nástroja a vytvorenie 
fondu na podporu regionálne-
ho rozvoja. V živej diskusii k ná-
vrhu Územnej dohody pripra-
venej Vládou SR odzneli rozlič-
né návrhy a pripomienky zá-
stupcov samosprávnych krajov, 
ktoré budú zosumarizované 
a predložené na ďalšie rokova-
nie SK8. Územná dohoda je po-
nímaná ako dohoda medzi Vlá-
dou SR a regionálnou a miest-
nou úrovňou zameraná na čer-
panie finančných prostriedkov 

zo ŠF EÚ. O téme prípravy in-
tegrovaných územných straté-
gií, ktorých koordinátormi majú 
byť jednotlivé VÚC, informoval 
Miloš Beňov z Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR. Pôjde o integrovaný 
prístup na princípe partnerstva 
pri plánovaní a realizácii obsa-
hovo prepojených a vzájomne 
previazaných rozvojových cie-
ľov a opatrení v konkrétnom 
území. IUS musí vychádzať 
z potrieb daného územia a defi-
novať merateľné ciele.

VIERA 
JURICOVÁ – MELUŠOVÁ

ORRaSČ ÚNSK

Stretnutie odborov regionálneho rozvoja VÚC

Zlatá rybka plní všetky želania
Tomuto šťastlivcovi dožičila pekný úlovok
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Súsošie Cyrila 
a Metoda v Nových 
Zámkoch
Jedno z mnohých na 
Slovensku
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