
„Nitriansky samosprávny kraj 
patrí v  oblasti modernizácie vý-
chovnovzdelávacieho proce-

su a  v  presadzovaní nových tren-
dov k  najlepším v  SR. To však ne-
znamená, že so súčasným stavom 

môžeme byť spokojní, pretože 
celý proces je mimoriadne kom-
plikovaný, vstupuje doň veľa fak-

torov a legislatívnych obmedzení. 
Už dnes však máme stredné školy, 
ktoré pripravujú žiakov na vysokej 

odbornej úrovni, porovnateľnej so 
súčasnými svetovými štandard-
mi.“ Tak sa prihovoril pedagógom 

a  riadiacim pracovníkom stred-
ných škôl predseda NSK Milan 
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zasadnutie Zastupiteľstva NSK

Nitriansky samosprávny kraj ocenil
STAROSTLIVÝCH ANJELOV

Pocta pedagógom ku Dňu učiteľov

Predseda Úradu pre verej-
né obstarávanie (ÚVO) Miroslav 
Hlivák sa vo štvrtok 29. marca 
stretol na pôde Župného domu 

v Nitre s predsedom Nitrianske-
ho samosprávneho kraja (NSK) 
Milanom Belicom. Predsta-
vil mu reformu verejného ob-
starávania a  jej vplyv v  oblasti 

čerpania eurofondov aj na  ta-
kých významných verejných ob-
starávateľov, akí sú v NSK. „S pá-
nom županom Belicom sme sa 

zhodli aj v  tom, že pri zákaz-
kách financovaných z prostried-
kov Európskej únie má v  oblas-
ti verejného obstarávania platiť 

Bohatý pracovný program 
malo 2. riadne zasadnutie Za-
stupiteľstva NSK, ktoré sa ko-

nalo v  pondelok 26. marca až 
do večerných hodín. Na progra-
me rokovania bol okrem iné-
ho návrh dotácií na  podporu 

kultúry a  športu a  návrh do-
tácií na  obnovu národných 
kultúrnych pamiatok na  úze-

mí Nitrianskeho kraja v  zmys-
le všeobecne záväzných naria-
dení NSK. Zastupiteľstvo oba 

Pri príležitosti Svetového dňa 
sociálnej práce a  sociálnych pra-
covníkov, ktorým je 15. marec, 
ocenil Nitriansky samosprávny 
kraj už tretí raz najlepších pracov-
níkov zariadení sociálnych slu-
žieb na  území kraja. Starostlivým 

anjelom za  rok 2017 sa stalo 12 
laureátov v  kategóriách ma-
nažment, sociálny úsek, zdravot-
nícky úsek a  ostatní pracovníci. 
Ďakovný list predsedu NSK získa-
lo aj 67 nominovaných sociálnych 
pracovníkov.

Ako povedal v  príhovore pred-
seda NSK Milan Belica, sociálne 
služby sú neoddeliteľnou súčasťou 
verejných politík, v ktorých domi-
nuje ľudsko-právny rozmer, orien-
tácia na potreby a preferencie ich 

Zľava: predseda NSK Milan Belica, predseda ÚVO Miroslav Hlivák, riaditeľ Inšti-
tútu pre verejné obstarávanie Jaroslav Lexa a vedúca kancelárie riaditeľa Úra-
du NSK Helena Psotová.  Foto: (op)

Marcové rokovanie Zastupiteľstva NSK malo bohatý program.   Foto: (op)

(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie na 2. strane)

Časť ocenených Starostlivých anjelov za rok 2017.  Foto: (op)

Oceneným pedagógom patrilo aj poďakovanie vedúceho odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK Vladimíra Gubiša.  FOTO: (OP)

Reforma verejného obstarávania:

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 3. strane)
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princíp jedenkrát a dosť. Znamená 
to, že kontrola čerpania eurofon-
dov vo verejnom obstarávaní by 
sa mala zjednotiť, skrátiť a  zefek-
tívniť. Usilujeme sa o  posilnenie 
právnej istoty pre všetky subjek-
ty vo verejnom obstarávaní. Za-
bezpečiť ju má zmena, podľa kto-
rej výstupy ÚVO budú ostatné or-
gány rešpektovať,” povedal pred-
seda ÚVO Miroslav Hlivák, ktorého 
na stretnutí v Nitre sprevádzal ria-
diteľ Inštitútu verejného obstará-
vania Jaroslav Lexa. Predstavitelia 
úradu navštevujú predsedov sa-
mosprávnych krajov na Slovensku, 

pod ktorých spadajú stovky verej-
ných obstarávateľov, s  cieľom in-
formovať ich o  reforme systému 
verejného obstarávania. Tá zahŕ-
ňa aj pripravovanú novelu zákona 
o  verejnom obstarávaní. „Teší ma, 
že všetky vecné návrhy Nitrian-
skeho samosprávneho kraja, ktoré 
odrážajú praktické skúsenosti ve-
rejných obstarávateľov, už máme 
zahrnuté v  pripravovanej novele 
zákona o  verejnom obstarávaní,” 
dodal M. Hlivák.

„Je to skutočne prvýkrát, čo vi-
díme na pôde úradu predsedu ta-
kejto významnej inštitúcie. Mám 
16- ročné skúsenosti s  riadenim 

kraja a  za  ten čas sa nahromadí 
veľa skúseností, ktoré môžu byť 
užitočné pre takú dôležitú inšti-
túciu ako je ÚVO. Mal som pocit, 
že sme boli vypočutí a  že mno-
hé z  prediskutovaných vecí budú 
aplikované do  nového pripravo-
vaného zákona,” podčiarkol pred-
seda NSK Milan Belica. Predsta-
vitelia ÚVO sa s  predsedom NSK 
zhodli aj na  potrebe vychovávať 
mladých odborníkov pre verejné 
obstarávanie, k  čomu slúžia pod-
písané Memorandá o  spolupráci 
medzi ÚVO a  vybranými vysoký-
mi školami.

(jz)

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Domom 
Matice slovenskej v Komárne usporiadalo tretí ročník okresnej postu-
povej súťaže moderného a módneho tanca COM-DANCE. Konala sa v 
priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne. Zúčastnili sa  na nej 
školy, tanečné skupiny, kolektívy aj sólisti moderného a módneho tan-
ca okresu Komárno. Neprofesionálni tanečníci, ktorí pravidelne získa-
vajú ocenenia na tanečných súťažiach národného i medzinárodného 
charakteru, majú vďaka tejto súťaži možnosť prezentovať svoje ume-
nie a talent aj v domácom prostredí. Súťaž finančne podporilo aj Mesto 
Komárno.

Jedinečná súťaž Mladý zvá-
rač sa už jedenásty raz konala 
na  pôde Strednej odbornej ško-
ly (SOŠ) technickej v  Tlmačoch, 
ktorá je zároveň Centrom od-
borného vzdelávania a  prípra-
vy pre zváranie a nedeštruktívne 
technológie. O  víťazstvo v  stre-
du 21. marca zápolilo 39 talento-
vaných zváračov z 11 SOŠ z celé-
ho Slovenska. Zručnosti si preve-
rili v  zváraní v  ochrannej atmo-
sfére argónu, v zváraní obalenou 
elektródou elektrickým oblúkom 
a v zváraní v ochrannej atmosfére 
CO2. Najsilnejšie obsadenou bola 
prvá kategória. V  nej si s  chlap-
cami zmerali sily aj dve dievčatá. 
Po skontrolovaní kvality a vzhľa-
du zvarov vyhlásili nezávislí od-
borníci výsledky. V prvej kategó-
rii skončil na 2. mieste Patrik Zol-
čák (SOŠt Tlmače). Pavol Kocúrik 

(SOŠt Tlmače) sa stal víťazom 
druhej kategórie, 2. miesto v nej 
miesto obsadil Viktor Galči zo 
SOŠ Šahy. Tretia kategória bola 
v  znamení úspechov mladých 
zváračov z Nitrianskeho kraja. Ví-
ťazom sa stal domáci Andrej Bá-
tovský (SOŠt Tlmače) pred Mate-
jom Teknösom (SOŠ Šahy) a Raj-
mundom Škrhom (SOŠt Tlmače). 
Súťaž je akreditovaná a  koná sa 
pod záštitou Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a  špor-
tu Slovenskej republiky, Cechu 
zváračských odborníkov v  Tr-
nave a  s  podporou zriaďovate-
ľa, Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja. Víťazi jednotlivých ka-
tegórií postupujú do  zváračskej 
súťaže „Zlatý pohár Linde“, kto-
rú organizuje Stredná odborná 
škola Frýdek-Místek v  Českej re-
publike.

Komárňanské FOTO Spek-
trum 2018 (okresná súťaž 46. 
ročníka celoštátnej postupo-
vej súťaže a výstavy amatérskej 
fotografie AMFO 2018) sa sta-
lo opäť fórom milovníkov foto-
grafickej tvorby okresu Komár-
no. Svedčí o tom skutočnosť, že 
do  súťaže sa prihlásilo 41 auto-
rov s 248 fotografiami a jednou 
multimediálnou prezentáciou.

Regionálne osvetové stre-
disko (ROS) v  Komárne ako 
hlavný organizátor pripra-
vilo slávnostné vyhodnote-
nie súťaže vo štvrtok 5. apríla 
v Mestskom kultúrnom stredis-
ku (MsKS) v  Komárne. Finanč-
ne ho podporilo aj Mesto Ko-
márno. Vernisáži predchádzal 
rozborový seminár. Odborná 
porota v  zložení Ladislav Val-
lach (predseda), Daniel Brogyá-
nyi a  František Holop ocenila 

rôznorodosť prihlásených fo-
tografií, vyzdvihla ich počet 
a  kvalitu. Udelila päť prvých, 
šesť druhých a  šesť tretích 
miest, 14 čestných uznaní a dve 
špeciálne ceny. Na  záver riadi-
teľka ROS Viera Vlčková odo-
vzdala Poctu Národného osve-
tového centra Ladislavovi Val-
lachovi pri príležitosti jeho 
životného jubilea a  za  dlho-
ročnú prácu v  oblasti fotogra-
fie. V  MsKS je vystavených 142 
fotografií. Verejnosť ich môže 
vzhliadnuť aj počas Komárňan-
ských dní, do 2. mája. Porota aj 
tento rok vybrala 100 najlep-
ších fotografií. Tie postupujú 
do  krajskej súťaže, ktorú pri-
praví ROS v  Nových Zámkoch 
14. júna v  priestoroch Cisár-
sko – kráľovskej historickej Jaz-
diarne. 

L. Vallach, J. Mačicová

Tanečný sviatok v modernom štýle

Kedy a kde sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu 
Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a predsedu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu?
Odpovede posielajte do 11. mája 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: Šaľa, Vráble a Šahy. Vecné ceny získavajú: Aneta Kovácsová, 

Pastovce, Mária Ištokovičová, Horná Kráľová a Marta Ujházy Vámošová, Tekovské Lužany.

Výherkyniam srdečne blahoželáme! 

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov

(Dokončenie z 1. strany)

Mladí zvárači súťažili v Tlmačoch

Amatérska fotografia je stále populárna

materiály schválilo, rovnako ná-
vrh na  zmenu rozpočtu NSK čís-

lo 2 na  rok 2018. Poslanci sa zao-
berali aj návrhom na  vyhlásenie 

výberového konania na  obsade-
nie funkcie riaditeľa Galérie ume-
nia Ernesta Zmetáka v  Nových 

Zámkoch a návrhom plánu zasad-
nutí komisií Zastupiteľstva NSK 

na  rok 2018. Prerokovali aj infor-
máciu o  rekonštrukcii vstupnej 
časti, krčkov a telocvične Strednej 
odbornej školy veterinárnej v Nit-
re a  o  vysporiadaní vzájomných 
vzťahov medzi Nitrianskym samo-
správnym krajom a spoločnosťou 
JUMA Nitra, s.r.o. K  tejto téme sa 
vrátili aj na  mimoriadnom zasad-
nutí Zastupiteľstva NSK v  stredu 
4. apríla. Po  bohatej diskusii in-
formáciu o  tejto investičnej ak-
cii a  o  trestnom oznámení, kto-
ré podal NSK 14.  11. 2017 pre po-
dozrenie zo spáchania trestného 
činu porušovania povinností pri 
správe cudzieho majetku, zobrali 
na  vedomie. Schválili tiež vyspo-
riadanie vzájomných vzťahov me-
dzi Nitrianskym samosprávnym 
krajom a spoločnosťou JUMA Nit-
ra, s.r.o. dohodou o urovnaní vzá-
jomných práv a povinností.

(op)

Riadne aj mimoriadne
zasadnutie Zastupiteľstva NSK

(Dokončenie z 1. strany)

Treba vychovať odborníkov
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„DUNAJ“, Zariadenie sociálnych 
služieb Kováčov (ZSS) sa nachá-
dza v  okrese Nové Zámky, v  blíz-
kosti maďarských hraníc a  mes-
ta Štúrovo. Zvláštne čaro tomuto 
miestu dáva štátna prírodná re-
zervácia Kováčovské kopce, rieky 
Dunaj, Ipeľ a  Hron. Zariadenie je 
rozpočtovou organizáciou s  práv-
nou subjektivitou, ktorej zriaďova-
teľom je od 1. júla 2002 Nitriansky 
samosprávny kraj. V  prevádzke je 
od roku 1958 ako domov dôchod-
cov. V  druhej polovici 19. storo-
čia sa areál využíval na  rekreačné 
účely. V  súčasnosti ZSS poskytu-
je sociálne služby pre 240 obyva-
teľov, podľa zákona o  sociálnych 
službách celoročnou pobytovou 
formou v  domove sociálnych slu-
žieb, špecializovanom zariadení, 
zariadení podporovaného bývania 
a  v  rehabilitačnom stredisku. Za-
riadenie poskytuje sociálne služby 
v Kováčove a v obci Chľaba, v bu-
dove bývalej cudzineckej a pohra-
ničnej polície.

Neoddeliteľnou súčasťou ZSS 
je rozľahlý areál s  vybudovanými 

zónami aktívneho odpočinku 
a  s  plochami pre kolektívne hry. 
Obyvatelia sa starajú o  záhony 
kvetov. V  DUNAJI je od  roku 2013 

zriadená chránená dielňa, kde pod 
dohľadom pracovného asistenta 
našli uplatnenie traja obyvatelia, 
ktorí pracujú na polovičný úväzok 

ako upratovač/ka a  pomocník 
v práčovni. K vytvoreniu príjemné-
ho prostredia a psychickej pohode 
prispieva aj organizovanie rôznych 
voľnočasových aktivít. Tradíciou sa 
stali spoločenské zábavy v  ZSS aj 
účasť klientov na  spoločenských 
podujatiach organizovaných iný-
mi inštitúciami. Za posledné obdo-
bie sa vďaka podpore NSK vybudo-
vali podkrovné ubytovacie priesto-
ry, vymenili okná a na časti budov 
sa ukončilo zateplenie. Je zrekon-
štruovaná prevažná časť kúpeľní, 
sociálne zariadenia, spoločenské 
a terapeutické miestnosti, sčasti sa 
podarilo zmodernizovať a zútulniť 
interiér. Nové technické zariade-
nia umožnili skvalitnenie služieb 
v  stravovacej prevádzke a  v  prá-
čovni. Cez projekt Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR pri-
budlo špeciálne upravené motoro-
vé vozidlo so zdvíhacou plošinou. 
Cieľom odborného personálu je 
vytvorenie priaznivého sociálne-
ho prostredia pre pocit spokojnos-
ti a domova pre každého jedného 
klienta.

prijímateľov. Občania, z  ktorých 
mnohí sa bez vlastnej viny ocit-
li v  nepriaznivej sociálnej situácii 
a sú odkázaní na verejné, osobitne 
sociálne služby, majú nárok uplat-
ňovať si právo na slobodný a nezá-
vislý život s  podporu spoločnosti. 
„Nitriansky samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ zariadení sociálnych 
služieb dbá o to, aby tieto zariade-
nia mali nielen špičkové materiál-
ne vybavenie, ale aby v  nich pra-
covali odborne zdatní, ale aj obe-
taví, empatickí a  chápaví pracov-
níci, ktorým nie je ľahostajný osud 
iných ľudí a  svoju prácu berú ako 
poslanie,“ zdôraznil.

Ocenenie Starostlivý anjel, kto-
rého odovzdávanie sa osvedčilo, 

motivuje nielen samotných lau-
reátov, ale aj ďalších sociál-
nych pracovníkov k  dosahovaniu 

stále vyššej kvality ich práce, pre-
to patrí k významným podujatiam 
NSK.

Na stolnotenisovom turnaji, ktorý sa konal v sobotu 31. marca v Ži-
tavanoch, si zahralo 68 účastníkov. Najviac obsadenou bola kategó-
ria registrovaných hráčov. Zvíťazil Jakub Drobný (Vlkas), na 2. mieste 
skončil Tomáš Špleha (Vlkas), 3. Ján Červený (Žitavany), 4. Peter Laník 
(Drietoma). Kategória žien, junioriek a žiačok: 1. Adriana Poliaková (Ži-
tavany), 2. Lenka Lackovičová (Rybník), 3. Adelka Kramárová (Žitava-
ny). Kategória neregistrovaných mužov: 1.Erik Eckhardt (Topoľčany), 
2. Anton Harmady (Rybník), 3. Jozef Eckhardt (Topoľčany), 4. Renáta 
Lackovičová (Rybník). Kategória juniorov: 1. Kristián Szolnoki (ŠOG 
Nitra), 2. Samuel Martinka (ŠOG Nitra), 3. Filip Opát (Továrniky). Ka-
tegória mladších žiakov: 1. Oliver Lackovič (Kozárovce), 2. Sebastián 
Homola (Žitavany), 3. Samuel Kováč (Žitavany).

Filip Gerhát a  Kristián An-
docs, talentovaní študenti Stred-
nej priemyselnej školy strojníckej 
a elektrotechnickej (SPŠSE) z Nit-
ry zvíťazili v silnej konkurencii 13 
tímov z celého Slovenska v 6. roč-

níku súťaže Skills Slovakia „Mla-
dý mechatronik“. Zápolenie sa 
konalo v utorok 6. marca v Trna-
ve. Úlohou súťažiacich bolo v ča-
sovom limite dve hodiny poskla-
dať, oživiť a  naprogramovať čin-
nosť manipulačnej a  triediacej 
jednotky z  modulárneho pro-
dukčného systému MPS firmy 
FESTO. Zadanie úlohy si mohli 
súťažiaci vybrať v  slovenskom 
alebo v anglickom jazyku. Za rie-
šenie mohli získať maximálne sto 
bodov a  za  úroveň komunikácie 
v anglickom jazyku ďalších desať. 

Filip (IV.A) a Kristián (IV. M) úlohu 
zvládli najlepšie so ziskom 101,67 
bodu. Okrem cenných skúsenos-
tí získali možnosť zabojovať o no-
mináciu na  Euroskills 2018 v  Bu-
dapešti. Reprezentantov Sloven-

ska bude firma FESTO nominovať 
v  auguste na  sústredení najlep-
ších tímov, na ktorom okrem od-
borných vedomostí a  zručnos-
tí bude overovať aj ich jazykovú 
zdatnosť. 

Súťaž Mladý mechatronik sa 
na Slovensku organizuje od roku 
2010 ako príprava na  Euroskills. 
Doteraz v  nej vždy dominova-
li školy v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. SPŠSE Nitra vyhrala 
trikrát a SPŠ Levice štyrikrát. 

 Jozef Gerhát

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Najlepší mladí mechatronici sú z Nitry

(Dokončenie z 1. strany)

(Dokončenie z 1. strany)

Belica pri príležitosti stretnutia 
s  nimi na  Deň učiteľov. Na  pôde 
Spojenej školy v  Nitre v  stredu 
28. marca už tradične ocenil naj-
lepších z nich. Milan Belica pripo-
menul, že vzhľadom k rozvojovým 
trendom spoločnosti sa už dnes 
generuje väčší dopyt po operáto-
roch komunikačných technológií 

a dátových špecialistoch. Zvýši sa 
aj potreba kreatívcov, teda tvori-
vých ľudí s vyšším vzdelaním. „Ak 
chce byť Slovensko na  tieto zme-
ny dobre pripravené, bude musieť 
pre školstvo a  vzdelávanie sta-
noviť celkom nové priority, naj-
mä zavedenie informačných tech-
nológií ako jedného z  hlavných 
predmetov na  všetkých školách 

a  na  všetkých stupňoch vzdelá-
vania, kvalitnú výučbu cudzích ja-
zykov, najmä anglického, a  pod-
porovať celoživotné vzdelávanie. 
Pretože je isté, že tempo zmien 
na  trhu práce bude rásť rýchlej-
šie ako schopnosť školského sys-
tému prispôsobovať sa,“ zdôraz-
nil M. Belica.

 (op)

Pocta pedagógom ku Dňu učiteľov

Na ocenenie Starostlivý anjel 2017 bolo nominovaných 67 sociálnych pracovníkov.
 Foto: (op)

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

ZSS DUNAJ Kováčov:
v čarovnom prostredí prírodnej rezervácie

Nitriansky samosprávny kraj ocenil
STAROSTLIVÝCH ANJELOV

Víťazi kategórie registrovaných hráčov zľava Tomáš Špleha, Jakub Drobný, 
Ján  Červený, Peter Laník.
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Poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
2. volebný obvod – okres Levice

Csaba Tolnai 
(SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA), 

člen komisie kontroly, člen komisie 
cestovného ruchu a zahraničných vzťahov, 

člen komisie regionálneho rozvoja 
a územného plánovania

Ing. Alexander Bačík 
(SMER - SD, SNS, MOST – HÍD), 
predseda komisie finančnej, člen 

komisie sociálnej pomoci

Mgr. Ervín Szalma 
(SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA), 

člen Rady Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, člen komisie kultúry a športu, člen 

komisie školstva a mládeže

PaedDr. Igor Éder
(nezávislý kandidát), podpredseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, člen 
Rady Nitrianskeho samosprávneho kraja, člen 

komisie regionálneho rozvoja a územného 
plánovania 

Bc. Miloš Zaujec 
(SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA, OKS, 

NOVA), člen komisie dopravy, 
člen komisie kultúry a športu, člen 

mandátovej komisie

Ing. Tibor Csenger 
(SMK- MKP), podpredseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
člen komisie dopravy

Mgr. Martina Holečková 
(SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA, OKS, 

NOVA), predsedníčka komisie kontroly,  
členka komisie majetku

Mgr. Martin Bátovský 
(SMER - SD, SNS, MOST – HÍD), predseda 

komisie školstva a mládeže,  člen komisie kultúry 
a športu,  člen komisie podľa Ústavného zákona  
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov

RNDr. Ján Krtík 
(nezávislý kandidát), člen komisie 

finančnej


