
Dnes, keď sa nám stále zvyšuje 
závislosť ekonomiky od automobi-
lového priemyslu, je veľmi dôležité 
podporovať aj iné možnosti hospo-
dárstva, ktoré budú od  tohto seg-
mentu výroby nezávislé. Takouto 
cestou je najmä podpora lokálnej či 
regionálnej ekonomiky orientova-
nej na miestny trh a cestovný ruch. 
Je to aj najlepšia cesta ako udržať 
zamestnanosť na  vidieku a  udržať 
živé pôvodné remeslá a  výrobné 
procesy. V tomto duchu sme aj po-
ňali úlohu a činnosť komisie regio-
nálneho rozvoja a  územného plá-
novania Zastupiteľstva NSK. Na-
šou prioritou sa tak stala podpora 
miestneho rozvoja, a  to udržateľ-
nosťou miestnych akčných skupín 
združujúcich obce, občianske zdru-
ženia a  miestnych podnikateľov. 
Najviditeľnejším prínosom takých-
to živých miestnych aktivít by mal 
byť systém regionálnych značiek 
označujúcich jedinečné miestne 
produkty, služby a  zážitky. Navyše 

záujem o  domáce výrobky stále 
rastie a stávajú sa čoraz vyhľadáva-
nejšími aj na pultoch predajní. Silná 

tradícia poľnohospodárstva dáva 
preto nášmu kraju veľkú šancu, že 
rozumnými podpornými nástrojmi 

dokážeme domácu výrobu nie-
len naštartovať, ale aj dostať na trh 
a k zákazníkom. 

Nitriansky kraj je v podpore rôz-
nych miestnych aktivít zatiaľ vzo-
rom aj pre ostatné kraje na Sloven-
sku. Nielen na cestovný ruch či kul-
túru, ale aj na podporu samotných 
miestnych akčných skupín ide roč-
ne okolo 400 tisíc eur. Naša komi-
sia sa stala aj organizátorom prvé-
ho spoločného stretnutia ľudí zod-
povedných za regionálny rozvoj zo 
všetkých samosprávnych krajov, 
od úradníkov po poslancov či pod-
predsedov krajov. Vieme, že oblasť 
regionálneho rozvoja je centrálny-
mi orgánmi dlhodobo zanedbáva-
ná. Veríme preto, že spoločný po-
stup všetkých krajov v  dôležitých 
oblastiach môže skôr priniesť lep-
šie nastavenie štátnej politiky i prí-
padné legislatívne zmeny. V  sep-
tembri budeme mať druhé spoloč-
né stretnutie. 
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Nitrianska galéria opäť 
najlepšia na Slovensku

Predseda NSK prijal nemeckého veľvyslanca

Daniel Balko, predseda komisie: 
Pred nami sú úplne nové výzvy

Komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania Zastupiteľstva NSK

Najlepšou galériou roka 2017 
je Nitrianska galéria, ktorá sa 
týmto titulom hrdí už opako-
vane. Rozhodlo o  tom Minis-
terstvo kultúry SR, ktoré tento 

rok vyhlásilo už 15. ročník súťa-
že o  najlepšie múzeum a  galé-
riu Slovenska. Kritériom boli vý-
nimočné výsledky a komplexný 

profesionálny prístup pri rea-
lizácii činností v  múzeu a  ga-
lérii, ich propagácia a  v  nepo-
slednom rade záujem verejnosti 
o podujatia . V kategórii Galéria 

roka 2017 získala absolutórium 
Nitrianska galéria za  tri pro-
jekty. Prvým boli „Príbehy (o) 

Veľvyslanca Spolkovej repub-
liky Nemecko v  SR Joachima 
Bleickera prijal predseda NSK 
Milan Belica na  pôde Župné-

ho domu v Nitre v pondelok 25. 
júna. Hosťa oboznámil s  admi-
nistratívnym členením SR s  dô-
razom na  kompetencie vyšších 

územných celkov a postave-
nie Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja (NSK) v  regionálnej sa-
mospráve SR. Zameral sa naj-

mä na samosprávne kompeten-
cie a  výsledky kraja dosiahnuté 
v oblasti dopravy, zdravotníctva, 

(Pokračovanie na 2. strane)

Poslanci NSK venovali otázke rokovacieho poriadku takmer trojhodinovú rozpravu.  Foto: (op)

Pracovné stretnutie na pôde Župného domu v Nitre bolo prvou audienciou 
veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Joachima Bleickera u predsedu NSK 
Milana Belicu.  Foto: (op)

Riaditeľka Nitrianskej galérie Renáta Niczová po prebratí ocenenia.

(Pokračovanie na 2. strane)

Rokovací poriadok sa nezmenil

(Pokračovanie na 2. strane)

Ani takmer trojhodinová disku-
sia k   novému rokovaciemu poriad-
ku, ktorá otvorila bohatý pracovný 
program júlového zasadnutia Zastu-
piteľstva NSK, nevniesla do tejto cit-
livej témy nič nové. Hlasovanie kva-
lifikovanou trojpätinovou väčšinou 
potvrdilo iba to, že v platnosti zostá-
va starý rokovací poriadok. Na inom 
závere sa poslanci nezhodli. Ako 

povedal predseda NSK Milan Belica 
na brífingu počas rokovania, „prob-
lematické boli hlavne dva body. Prvý 
a zásadný sa týkal toho, či sa v Zastu-
piteľstve môžu vytvárať kluby ne-
straníkov. Ten neprešiel. Druhý bod 
sa týkal toho, či ja ako predseda NSK 
mám alebo nemám byť členom Rady 
NSK s hlasovacím právom. Ani tento 
návrh neprešiel, takže výsledkom 

niekoľkohodinovej rozpravy bolo, že 
platí starý, pôvodný rokovací poria-
dok.“ Ten bol schválený ešte v  roku 
2006 a podľa viacerých poslancov, aj 
podľa predsedu NSK, by už potrebo-
val aktualizáciu. 

Šieste riadne  zasadnutie Zastu-
piteľstva NSK sa konalo v  pondelok 
9. júla. 

Oľga Prekopová

Predseda komisie regionálneho rozvo-
ja a územného plánovania Zastupiteľ-
stva NSK Daniel Balko.
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Samozrejme, komisia regionál-
neho rozvoja a  územného pláno-
vania sa aj veľmi pozorne zaujíma 
o  zmeny, ktoré prinášajú nové in-
vestície. Postupne sme sa na  ko-
misii stretli so zástupcami štát-
nej agentúry SARIO i úradu práce. 
Vzhľadom na  novú situáciu sme 
diskutovali o  novej koncepcii roz-
voja dopravy aj o  stave duálne-
ho vzdelávania v  kraji. Zaujímali 
sme sa najmä o to, či sme priprave-
ní na nové požiadavky trhu práce, 
ako vyzerá štruktúra stredoškol-
ského vzdelávania, ale aj o to, ako 
chceme čeliť rastúcej dopravnej 
záťaži. Nezamestnanosť vo väčši-
ne okresov klesla pod 4 percentá, 
Nitriansky kraj patrí po  Bratislav-
skom k  najrýchlejšie sa rozvíjajú-
cim krajom na  Slovensku. Pracov-
ných ponúk je v  kraji oveľa viac 

ako evidovaných nezamestna-
ných. Pred nami preto stoja úplne 
nové výzvy, na aké sme boli zvyk-
nutí doteraz. Prišiel čas viac sa ve-
novať kvalite nášho života a  pro-
stredia, v  ktorom žijeme. Vie-
me, že nám chýba integrovaný 

dopravný systém na  zníženie do-
pravnej záťaže a hľadáme spôsob, 
ako priamo podporiť aktivity spo-
jené s  ochranou životného pros-
tredia. To budú naše najväčšie vý-
zvy, s ktorými sa chceme popaso-
vať v najbližšom období. 

Pásku na  novom multifunkč-
nom ihrisku, ktoré je ozdobou 
Gymnázia v  Šuranoch, prestrihli 
v  stredu 20. júna poslankyňa 
NR SR Eva Smolíková, podpred-
seda NSK Tibor Csenger, primá-
tor mesta Marek Oremus a riadi-
teľka školy Alžbeta Danihelová. 
Výstavbu ihriska finančne pod-
poril NSK. Slávnostné otvorenie 
umocnili vystúpenia dychovky 
Rosička pri ZUŠ Tibora Sládkovi-

ča v Šuranoch a  folklórneho sú-
boru Gymnázia. Žiaci predvied-
li ukážky futbalu, basketbalu 
a  volejbalu. Ako uviedla riadi-
teľka Alžbeta Danihelová, práve 

v dňoch otvorenia nového špor-
tového objektu boli vybraní žia-
ci s  učiteľom v  rámci projektu 
ERASMUS plus na študijnom po-
byte na Malte, ktorý má pomôcť 
pri výmene skúseností a  zefek-
tívniť výučbu telesnej a športo-
vej  výchovy v škole. Multifunkč-
né ihrisko bude slúžiť aj žia-
kom okolitých škôl a  širokej ve-
rejnosti. „Veríme, že naplní svoj 
účel a stane sa významným pro-

striedkom zdravého životného 
štýlu najmä mladých ľudí,“ zdô-
raznil v  príhovore podpredseda 
NSK Tibor Csenger.

 Ivana Švandová

Približne v akej sume Nitriansky samosprávny kraj ročne podporuje aktivity 
v oblasti cestovného ruchu, kultúry či samotných miestnych akčných skupín?

Odpovede posielajte do  9. augusta 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: Do  rekonštrukcie a  modernizácie stravovacej prevádzky 
ZSS Môj domov v Topoľčanoch investoval Nitriansky samosprávny kraj 630 tisíc eur.
Vecné ceny získavajú: Lilla S., Štúrovo, Elena D., Bátovce, Štefan K. ml., Solčany.

Srdečne blahoželáme!

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov

Šurianske Gymnázium má multifunkčné ihrisko

školstva, sociálnych vecí a  cel-
kového rozvoja územia.

Joachim Bleicker zdôraznil, 
že je to jeho prvá návšteva kraja. 
Dodatočne poblahoželal Mila-
novi Belicovi k  znovuzvoleniu 
za  predsedu NSK. Obaja pred-
stavitelia sa počas pracovného 
rozhovoru dotkli nemeckých 
investícií v  Nitrianskom kraji, 
ktoré patria v  regióne k  prvým 
a  najvýznamnejším. Diskutova-
li tiež o nedostatku pracovných 

síl aj o malom záujme o štúdium 
na  stredných odborných ško-
lách. Zhodli sa na potrebe vzde-
lávania mladých ľudí v  nemec-
kom jazyku, čo je dôležité z po-
hľadu nemeckých firiem etablo-
vaných v regióne.

Počas pracovnej cesty navští-
vil nemecký veľvyslanec v  SR 
aj firmu Muehlbauer Techno-
logies, s.r.o., v  Nitre, Židovskú 
obec v  Komárne a  spoločnosť 
OSRAM v Nových Zámkoch.

Martin Čaja

(Dokončenie z 1. strany)

Delegácia NSK na cyrilo-metodskej vojenskej púti

Predseda NSK prijal nemeckého veľvyslanca 

smrti“ ako osobná spoveď vý-
tvarníčky Ľudmily Kasaj Poláč-
kovej o rôznych podobách smr-
ti. Druhým oceneným projek-
tom sú Akvizície 2017, ktorými 
sa posilnila reprezentatívnosť 
kolekcie umenia 20. storočia 
o  diela starších autorov, mlad-
ších laureátov a  finalistov vý-
znamných domácich a  medzi-
národných ocenení. Na  opä-
tovnom úspechu sa podieľal aj 
Cyklus komorných koncertov 

v  rámci projektu Galéria hud-
by. Ten sa zameriava na  hlb-
šie spoznávanie vážnej hudby 
všetkých historických období 
aj súčasnej hudby a  zdôrazňu-
je profiláciu Nitrianskej galérie 
ako galérie súčasného umenia. 
Cenu GALÉRIA ROKA 2017 pre-
vzala riaditeľka Renáta Niczová, 
ktorú mimoriadne teší fakt, že 
Nitrianska galéria dosiahla opa-
kované víťazstvo v  konkuren-
cii rekordného počtu deviatich 
galérií zúčastnených v súťaži.

Nitrianska galéria opäť 
najlepšia na Slovensku

(Dokončenie z 1. strany)

V  juhomaďarskom Zalaváre sa 
v  sobotu 16. júna uskutočnil už 
7. ročník pútnického cyrilo-me-
todského stretnutia príslušníkov 
ozbrojených síl Slovenskej republi-
ky a Maďarska pod vedením vojen-
ských biskupov oboch krajín Mons. 
Františka Rábeka a  Mons. Lászlóa 
Bíra. Na  stretnutí sa zúčastnili aj 
ministri obrany oboch krajín Peter 
Gajdoš a  Tibor Benkő. V  zastúpe-
ní predsedu NSK Milana Belicu bol 
na  pútnickom podujatí prítomný 
poslanec Zastupiteľstva NSK a  vi-
ceprimátor Nitry Ján Vančo, z kan-
celárie predsedu NSK Martin Čaja 
a za Úrad NSK Tibor Ujlacký. 

Dôvodom prítomnosti zástup-
cov NSK bol fakt, že kraj je mi-
moriadne aktívny v  snahe o  sprí-
tomňovanie dedičstva sv. Cyrila 
a  Metoda aj prostredníctvom bu-
dovania Európskej kultúrnej cesty 
sv. Cyrila a Metoda na  území kraja 
s ambíciou vybudovať trasu po sto-
pách slovanských vierozvestcov 
z  Nitry cez Komárno až do  Maďar-
ska, aby mohla byť spojená so Za-
lavárom. Tam v minulosti stál Blat-
nohrad ako sídlo kniežaťa Pribinu 
a  jeho syna Koceľa, a  preukázateľ-
ne istý čas tam pôsobili aj sv. Cy-
ril a  Metod. Hostia v  príhovoroch 
zhodne poukazovali na  potrebu 

prepájania európskych štátov a ná-
rodov na  základe spoločnej kres-
ťanskej histórie a  kultúrnych tradí-
cií, čo môže byť veľkým povzbude-
ním pre celý kontinent a  celú Eu-
rópsku úniu. 

Od roku 2011 sa v Zalaváre stre-
távajú aj vojaci oboch krajín, aby si 
spoločne uctili pamiatku slovan-

ských vierozvestcov, ktorí v  tých-
to miestach pôsobili, a prispeli tak 
k formovaniu kresťanskej viery pre 
oba národy. Súčasťou programu 
bol slávnostný akt položenia ven-
cov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda 
a slávnostná sv. omša celebrovaná 

vojenskými biskupmi na základoch 
Baziliky sv. Hadriána, ktorú oboha-
til aj spevácky zbor Adoremus z Nit-
ry. Po skončení slávnosti si jej účast-
níci prezreli archeopark. V Zalaváre 
ako pútnickej a  turistickej lokalite 
sa nachádza aj rozsiahle archeo-
logické nálezisko z  obdobia Veľkej 
Moravy, základy Pribinovho hra-

diska a Baziliky sv. Hadriána. V roku 
2013 tam bolo odhalené súsošie sv. 
Cyrila a Metoda od slovenskej aka-
demickej sochárky Ľudmily Cven-
grošovej, ktoré je zmenšenou kó-
piou súsošia stojaceho na  Nitrian-
skom hrade.  Tibor Ujlacký

Miestni výrobcovia, v tomto prípade tvorcovia domácich pirôžkov a ťahanej 
štrúdle, sa predstavili aj počas Mestských slávností Nitra, milá Nitra.  Foto: (op)

Daniel Balko, predseda komisie: 
Pred nami sú úplne nové výzvy

Pásku na novom multifunkčnom ihrisku Gymnázia v Šuranoch prestrihli zľava 
primátor mesta Marek Oremus, riaditeľka školy Alžbeta Danielová, poslanky-
ňa NR SR Eva Smolíková a podpredseda NSK Tibor Csenger.  Foto: (op)

(Dokončenie z 1. strany)

Vence k súsošiu sv. Cyrila a Metoda v maďarskom Zalaváre položili počas vojenskej 
púte aj poslanec Zastupiteľstva NSK a viceprimátor Nitry Ján Vančo s Martinom Ča-
jom (vpravo) z kancelárie predsedu NSK.
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Úlohou Strednej priemyselnej 
školy strojníckej a  elektrotechnic-
kej (SPŠSE) v Nitre je pripravovať pre 
prax kvalifikovaných odborníkov 
v  oblasti elektrotechniky, mechat-
roniky a strojárstva. A že sa to darí, 
dokazujú žiaci, ktorí školu úspešne 

reprezentujú na  odborných súťa-
žiach (ZENIT v  elektronike, strojár-
stve a  programovaní,   Stredoškol-
ská odborná činnosť a súťaže zruč-
ností Skills Slovakia). Študenti však 
nie sú jednostranne orientovaní iba 
technickým smerom. Naopak, úro-
veň jazykov a spoločenskovedných 
predmetov znesie aj veľmi prísne 
kritériá pri konfrontácii so školami 
podobného zamerania. A to nielen 
z  hľadiska maturitných výsledkov, 
ale aj z  pohľadu úspechov jednot-
livcov v rôznych súťažiach. Tradične 
prestížna je predovšetkým výučba 
anglického jazyka – škola dosahu-
je každoročne veľmi dobré výsled-
ky v externých maturitách. Vysoká 
úspešnosť je v  úrovni „B1“, v  kto-
rej maturujú štandardne jazykovo 
zdatní žiaci, aj vo vyššej úrovni „B2“. 

V nej elitní žiaci SPŠSE Nitra s pre-
hľadom predstihujú národný prie-
mer o 15 až 25 percent. 

Pokiaľ ide o  najlepších žiakov 
školy, tí sa aj v  uplynulom škol-
skom roku výrazne presadili v  rôz-
nych súťažiach. V  Olympiáde z  an-

glického jazyka ( kat. 2D ) Filip Ger-
hát (IV.A) vyhral okresné aj krajské 
kolo a  v  celoštátnom kole skon-
čil na  2. mieste! Tento istý mimo-
riadne a  všestranne nadaný žiak 
zažiaril aj v  oblasti prekladateľstva 
– v súťaži Juvenes Translatores, kto-
rá je pod záštitou Európskej komi-
sie, získal čestné uznanie ako jeden 
zo 6 žiakov Slovenska za  inovatív-
ny preklad. Že to nie je len o  jedi-
nom mimoriadne talentovanom je-
dincovi, potvrdil ďalší žiak. Daniel 
Škula (II.A) opäť zvíťazil v  celoslo-
venskom kole Expert geniality show: 
„Do  you speak English?“, v  kategó-
rii O 12. Treba vyzdvihnúť aj výkon 
Michala Csámpaia (II. B) v  anglic-
kej recitačnej súťaži Jazykový kvet, 
odkiaľ priniesol pre školu 2. miesto 
z krajského kola. V súťaži Esej Jána. 

Johanidesa sa v konkurencii približ-
ne 130 esejí z celej republiky výraz-
ne presadil Peter Dobiáš (III.B), kto-
rého prácu ocenili čestným uzna-
ním. Prvák Matej Lehocký získal 
v  krajskom kole nábožensko-reci-
tačnej súťaže „A slovo bolo u Boha“ 
nádherné 3. miesto. Jeho nevšed-
ný talent a emotívny prednes mohli 
zažiť aj občania Nitry na  májovom 
kladení vencov k  pamätníku oslo-
boditeľom. SPŠSE Nitra dala o sebe 
vedieť i v predmete Občianska ná-
uka. Opäť trojčlenný tím v  zložení 
Peter Brezina (III. A), Ivan Sleziak 
(III. B) a  Dávid Jozef Macko (III.M) 
v  regionálnom kole súťaže Mladý 
Európan získal 2. miesto.

V  náboženskej výchove po  sé-
rii druhých miest v  súťaži Biblická 
olympiáda prvýkrát v histórii zvíťa-
zila naša škola v dekanátnom kole. 
Trio Juraj Goryl (I. B), Dávid Sol-
čiansky (II. B) a  Marek Porubský 
(III. M) pod vedením Zuzany Slo-
vákovej v náročnejšom diecéznom 
kole porazilo všetky súťažiace školy 
a v  celoštátnej súťaži 16. a 17. mája 
v Rožňave chlapci naďalej udivova-
li porotu i samých seba. Svoje mož-
nosti posunuli až k  ťažko uveriteľ-
nému 2. miestu! 

Študenti SPŠSE Nitra však nielen 
súťažia, ale aj praktickými činmi do-
kazujú, že slová etika, morálka, sú-
cit a pomoc iným im nie sú cudzie. 
Dvakrát do  roka organizuje žiacka 
školská rada s  Národnou transfú-
znou službou SR odbery krvi pria-
mo na  škole. V  tomto školskom 
roku sa učitelia aj dospelí žiaci zú-
častnili 79 odberov, pri ktorých da-
rovali celkovo 35,5 l najvzácnejšej 
tekutiny. Škola sa zapojila do zbier-
ky Biela pastelka (výnos 181 eur) 
a Úsmev ako dar (116, 11 eura)

Milan Bíro, Jozef Gerhát 

Kľúčové osmičky v  nitrianskych 
dátumoch boli predmetom kon-
ferencie s názvom „Nitra v kontex-
te významných historických výro-
čí“, ktorá sa konala v piatok 6. júla 
v Ponitrianskom múzeu. Podujatie 
bolo súčasťou Mestských slávnos-
tí Nitra, milá Nitra. Za cieľ si kládlo 
priniesť nové poznatky z  oblas-
ti histórie, kultúrneho dedičstva, 
teológie a  archívnictva. Rozhodu-
júce osmičkové míľniky Nitry pri-
pomenul v úvode poslanec NR SR 
a  podpredseda NSK Marián Kéry. 
Význam podujatia dotvárajúceho 
kontext nitrianskych mestských 
slávností zdôraznil primátor Nit-
ry a  poslanec Zastupiteľstva NSK 
 Jozef Dvonč.

Témou zápasu nitrianskych 
mešťanov za  ich kráľovské privi-
légiá v  rokoch 1288 – 1848 otvo-
ril pracovnú časť konferencie Pe-
ter Keresteš. Martin Homza ponú-
kol auditóriu zaujímavé fakty k vy-
sväteniu prvého kostola na území 

Slovenska arcibiskupom Adalrá-
mom kniežaťu Pribinovi v  roku 

828. Ján Lukačka priblížil výsa-
dy slobodného kráľovského mes-
ta, ktoré udelil Nitre Belo IV. v roku 
1248. V  ďalšej téme sa J. Lukačka 
vrátil do  roku 1288, keď kráľ La-
dislav IV. daroval Nitru biskupstvu. 

Vzniku Československa v roku 1918 
v  kontexte mesta sa venoval Mi-

lan Belej. Tému: Slovensko a  Nit-
ra v  roku 1968 analyzoval Miro-
slav Landák. Konferenciu pripra-
vil Nitriansky samosprávny kraj 
s  Ponitrianskym múzeom v  Nitre 
a Mestom Nitra.  (op)

Zapálením olympijského ohňa a slávnostnou prísahou všetkých 
súťažiacich sa v stredu 20. júna začala v levickej športovej hale Malá 
letná olympiáda klientov (MLOK), obyvateľov zariadení sociálnych 
služieb (ZSS) v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Súťažilo sa tradič-
ne pod záštitou predsedu NSK Milana Belicu. V štyroch športových 
disciplínach (skok z miesta do diaľky znožmo, hod na cieľ kriketo-
vou loptičkou, hod loptou do basketbalového koša a štafetové pre-
kážkové behy družstiev) si zmeralo sily 102 obyvateľov týchto ZSS: 
IPEĽ Leľa, PLATAN Lontov, PERLA Želiezovce, DOMUM Krškany, BE-
NEFIT Ľudovítová, KREATÍV Klasov, BARACHA Bardoňovo, DUNAJ 
Kováčov, LIPKA Lipo-
vá, KAMILKA Maňa, 
V  KAŠTIELI Horné 
Obdokovce, HARMÓ-
NIA Horné Štitáre, 
CLEMENTIA Kovar-
ce, HARLEKÝN Topoľ-
čany a  SVETLO Oli-
chov. Víťazmi sa stali 
všetci, veď išlo o  sú-
ťažiacich postihnu-
tých ťažkým mentál-
nym či psychickým 
handicapom, u  kto-
rých bolo víťazstvom 
postaviť sa pred os-
tatných a  pretekať. 
Vďaka preto patrí hlavne zamestnancom ZSS, ktorí svojich klientov 
na túto olympiádu pripravili. Tým najlepším odovzdal za umiestne-
nia v jednotlivých disciplínach medaily podpredseda NSK Igor Éder. 
Ten oduševnených olympionikov odmenil aj veľkou tortou. Všetci 
súťažiaci sa potešili maškrtám uloženým v športových vakoch, kto-
ré pre nich zabezpečil Úrad NSK.

Vymysleli, navrhli, vymode-
lovali a  skonštruovali robota 
v  tvare draka. „Vdýchli“ doň ži-
vot a pomocou strojového uče-
nia ho primäli rozpoznávať ob-
jekty, pohybovať sa na  scéne 
a  mávať krídlami. Jeho schop-
nosti potom využili v  príbe-
hu, kde drak „zachráni“ ich ško-
lu pred čarodejníkom, trolom 
a  ohňom. Preto aj názov tímu 
je – DRAGON riders. Žiaci no-
vozámockého Gymnázia Michal 
Tuchyňa, Norbert Széll, Barbora 

Bardoňová, Roman Imrich Viš-
ňovský a  Štefan Čomor získali 
za  tento skvelý počin nielen ví-
ťazstvá na  dvoch najprestížnej-
ších robotických súťažiach v SR: 
RoboCup Junior Slovensko 2018 
a  ISTROBOT 2018. Víťazstvom 
na  otvorených Majstrovstvách 

Slovenska v  kategórii OnSta-
ge Advance sa v  dňoch 16. – 
22.júna nominovali na  junior-
ské majstrovstvá sveta v  robo-
tike v  kanadskom Montreali, 
kde reprezentovali Slovensko 
aj Nitriansky samosprávny kraj. 
Príbeh robotického draka pri-
niesol talentom z  Gymnázia 
v  Nových Zámkoch aj titul sve-
tového šampióna v  kategórii 
OnStage ADVANCE Superteam. 
„Účasť na  Majstrovstvách sve-
ta by okrem práce detí nebola 

možná bez pomoci okolia. Pre-
to si nesmierne vážime podpo-
ru Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Ako jeden z  prvých pod-
poril tím Dračích jazdcov v  prí-
prave a logistike na toto prestíž-
ne podujatie,“ povedal vedúci 
tímu Marián Otruba.

MLOK: pod olympijskými kruhmi

Novozámockí gymnazisti 
majstrami sveta v robotike

Významné osmičky v dejinách Nitry

SPŠSE Nitra: nie sú len technici

Najvýznamnejšie dejinné míľniky Nitry obsahujúce osmičkové dátumy pripomenul 
v príhovore poslanec NR SR a podpredseda NSK Marián Kéry. Foto: (op)

Riaditeľ školy Jozef Gergát s najúspešnejšími žiakmi ocenenými na sklonku školské-
ho roka v Župnom dome v Nitre.

Toto sú majstri sveta v  robotike, ocenení predsedom NSK po  návrate 
z Montrealu.  Foto: (op)

Nastúpené družstvá pred začiatkom súťaží.
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Mgr. Jozef Belický, 
SMER – sociálna demokracia – 
SNS – MOST-HÍD, člen komisie 

cestovného ruchu a zahraničných 
vzťahov,  člen komisie 

zdravotníctva

Ing. Iván Farkas, 
SMK-MKP,  člen Rady Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, člen komisie 
regionálneho rozvoja a územného 

plánovania

MUDr. Martin Alföldi, 
nezávislý poslanec, člen komisie 
sociálnej pomoci,  člen komisie 

zdravotníctva

Szabolcs Bolya, 
SMK-MKP, člen komisie kultúry 

a športu, člen komisie 
zdravotníctva

Ing. Róbert Andráši, SMER 
– sociálna demokracia – SNS 

– MOST-HÍD, predseda komisie 
sociálnej pomoci, člen komisie 

školstva a mládeže, člen komisie 
zdravotníctva

László Szigeti, 
SMK-MKP, člen komisie školstva 

a mládeže,  člen komisie 
cestovného ruchu a zahraničných 
vzťahov,  člen návrhovej komisie

Mgr. Ildikó Kőrösi, 
SMK-MKP, členka komisie finančnej,  

členka komisie majetku, členka 
komisie sociálnej pomoci

Päťdesiat najúspešnejších žiakov z  celkového poč-
tu vyše 20 tisíc študentov stredných škôl v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti NSK prevzalo pred záverom školského 
roka už po desiaty raz ocenenie z  rúk predsedu NSK Mi-
lana Belicu. Kraj takto verejne vyslovil vďaku a uznanie ví-
ťazom celoštátnych i medzinárodných meraní síl v olym-
piádach, stredoškolskej odbornej činnosti, odborných, 
umeleckých i  športových súťažiach. Milan Belica pri tej-
to príležitosti zdôraznil, že štát ako garant celého systému 
vzdelávania musí vytvoriť motivujúce legislatívne prostre-
die nielen pre školy, teda učiteľov a žiakov, ale aj pre ich 
rodiny a zamestnávateľov. K  rozhodujúcim podmienkam 
úspešnosti pripravovanej reformy vzdelávania patrí pod-
ľa neho nepochybne aj avizované zvýšenie verejných vý-
davkov na  výchovu a  vzdelávanie, vrátane vyššieho pla-
tového ohodnotenia učiteľov. Cieľom reformy je pripraviť 
študujúcich pre potreby hospodárskeho a spoločenského 

života na Slovensku, pretože v súčasnosti podľa štatistic-
kých údajov až 63 percent žiakov stredných škôl získava 
počas štúdia kvalifikáciu, ktorú štát nepotrebuje. Približne 
57 percent absolventov vysokých škôl sa neuplatní vo svo-
jom odbore. Každoročne takto štát vynakladá 250 milió-
nov eur na neperspektívne študijné odbory. Reforma škol-
stva je práve o tejto neutešenej situácii,“ zdôraznil predse-
da NSK. Zároveň pripomenul, že pre kraj má mimoriadne 
veľký význam očakávané septembrové spustenie výroby 
v automobilke Jaguar Land Rover, ktorá má poskytnúť stá-
lu a pomerne dobre honorovanú prácu tisíckam obyvate-

ľov. „Už teraz ovplyvňuje podnikateľské prostredie v  na-
šom kraji. Preto NSK optimalizuje študijné i  učebné od-
bory a buduje centrá odborného vzdelávania a prípravy, 
v ktorých sústreďuje najlepších pedagogických a odbor-
ných pracovníkov aj najmodernejšie technológie,“ uzavrel 
Milan Belica. (op)

Pocta najlepším 
študentom stredných škôl
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Ako sa chrániť aj poskytnúť prvú pomoc

Eva Schmidtová pri ukážkach poskytovania prvej pomoci.  Foto: (op)

Aj počas tohto leta ab-
solvovali zamestnanci Úra-
du Nitrianskeho samospráv-
neho kraja (ÚNSK) bran-
no-športový deň. Jeho 
súčasťou boli prednášky Ro-
berta Hodošiho, Petra Gaj-
doša a  Pavla Ďurana z  kan-
celárie riaditeľa ÚNSK k  bez-
pečnosti z  pohľadu civilnej 
ochrany a obrany aj z pohľa-
du analytika informačných 
technológií. Zamestnanci 
privítali možnosť zoznámiť 
sa so zásadami poskytovania 
prvej pomoci, ktoré na prak-
tických ukážkach s figurínou 
predviedla Eva Schmidtová, 
poverená vedením odboru 
zdravotníctva ÚNSK, za  asis-
tencie Viery Kazimírovej, ve-
dúcej odboru sociálnych 
vecí ÚNSK. (op)

Medzi najlepšími stredoškolákmi Nitrianskeho kraja boli aj tieto 
umelecké talenty. Foto: (op)

Karola Tarra zo SOŠ potravinárskej na Cabajskej ulici v Nitre oce-
nil predseda NSK Milan Belica (v strede) a vedúci odboru vzdelá-
vania a kultúry Úradu NSK Vladimír Gubiš za úspech v odbornej 
súťaži.  Foto: (op)
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