
Župan ocenil
úspešných študentov
Stalo sauž tradíciou, že
predsedaNitrianskeho
samosprávnehokraja
MilanBelicakoncomškol-
ského rokaoceňuje štu-
dentov, ktorí boli vpočas
nehonajúspešnejší v súťa-
žiachvyhlásenýchMinis-
terstvomškolstvaSR.

K takýmto súťažiam patria
olympiády, stredoškolská od-
borná činnosť, umelecké, od-
borné a športové súťaže. Štu-
dentov, ktorí sa umiestnili na
najvyšších miestach v ich ce-
lonárodných či medzinárod-
ných kolách prijal koncom jú-
na predseda Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja v priesto-
roch spoločenskej miestnosti
Spojenej školy v Nitre. Zišli sa
tu študenti z gymnázií a stred-
ných odborných škôl v zriado-
vateľskej pôsobnosti NSK.
Ocenených bolo 58 študentov,
ktorým jeho predseda odo-
vzdal diplom za úspešnú re-
prezentáciu školy a NSK, ako i
knižné publikácie.

Ocenenie získali:
Christopher Liebe, Dominika Moravcová -
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Po-
hraničná 10, Komárno, Štefan Faršang, Ti-
bor Balko, Anastázia Szabóová, Donáta
Szabó, Viktória Horváthová, Enikő Kany-
icsková, Vincent Lami,Tamás Magyarics,
Zsófia Édes - Gymnázium Hansa Selyeho s
vyučovacím jazykom maďarským - Selye Já-
nos Gimnázium,Ul. bisk. Királya 5, Komárno
- Komárom, Dominik Štefanko, Martin
Kocmánek, Radovan Potočár, Barbora
Földiová - Gymnázium Andreja Vrábla, Mie-
rová 5, Levice, Kristína Zaťková, Michaela

Makyšová, Matej Jánošík - Gymnázium ,
Golianova 68, Nitra, Andrea Baloghová -
Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zám-
ky, Radoslav Horváth - Gymnázium Juraja
Fándlyho, Školská 3, Šaľa Hana Sitárová,
Veronika Chmelárová - Gymnázium, Ul. 17.
novembra, Topoľčany, Tomáš Garaj - Gym-
názium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, ZlatéMoravce
Marián Dragúň - Stredná priemyselná škola
- Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komár-
no, Juraj Pohanka, Ľuboš Moravský -
Stredná priemyselná škola, Ul. Františka
Hečku 25, Levice, Samuel Jašo, Ján Greppel,
Igor Švec - Stredná priemyselná škola, Ul.
Fraňa Kráľa 20, Nitra,BeátaBieliková,Mar-
tin Suchý - Obchodná akadémia, Kálmána
Kittenbergera 2, Levice,MiroslavMráz - Ob-
chodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté
Moravce, Maroš Kukan, Dávid Molnár,
František Hortai, Matej Bajla, Tomáš Ba-
logh, Peter Felvideky, Tomáš Páleš, Tomáš
Šafár - Spojená škola, B. Němcovej 1, Nové
Zámky, Dominika Tvrdoňová - Stredná od-
borná škola veterinárna, Drážovská 14, Nit-
ra, Jozef Parigal - Stredná odborná škola,
Štúrova 74, Šaľa, Petra Máčalová, Tomáš
Kružliak - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nit-
ra, Dominika Valkovičová - Stredná odbor-
ná škola Ladislava Bielika, Vajanského 23,
Levice, Dávid Hagymási, Agneša Bartošo-
vá - Stredná odborná škola -
Szakközépiskola, Ul SNP 41, Šahy, Filip Fe-
derič - Stredná odborná škola, Nitrianska 61,
Šurany, Róbert Tóth, Marko Hadnagyik,
Gábor Kosztolányi Stredná odborná škola -
Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo,
Martin Plačko, PeterMyjavec, PeterMate-
ička - Stredná odborná škola, Nábrežie mlá-
deže 1, Nitra, Radoslav Holý, Michal Marti-
nec - Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 22,
Zlaté Moravce, Ladislav Szalma, Ján Janic-
sek - Stredná odborná škola-
Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové
Zámky.

IVETAVEREŠOVÁ,OŠMŠK

Úspešný investičný
individuálny projekt kraja
Nitriansky samosprávny
kraj vstúpil doprojektu,
ktoréhoprioritou je
ochranaživotného
prostrediaavyužívanie
obnoviteľnýchzdrojov
energie.

Jeho sprostredkovateľským or-
gánom je Úrad vlády SR. Spolu-
financovaný je z Finančného
mechanizmu EHP, Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a zo
slovenského štátneho rozpočtu.
Výbor pre Finančný mecha-

nizmus a Ministerstvom zahra-
ničných vecí Nórskeho kráľov-
stva koncom apríla schválili
žiadosť na projekt Energetické
zhodnotenie vybraných zaria-
dení v pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Ten ak-
ceptoval ponuku na grant pre
tento projekt. Výška celkových
oprávnených výdavkov na reali-
záciu investičného projektu
predstavuje 809 737 Eur. Partne-
rom v projekte je Regionálna
rozvojová agentúra Nitra, ktorá
sa podieľala aj na vypracovaní
žiadosti o grant. Podľa informá-
cií vedúceho odboru strategic-

kých činností Martina Čaju je
zámerom tohto investičného
individuálneho projektu vý-
znamne znížiť environmentál-
ne zaťaženie životného prostre-
dia na území NSK prostredníc-
tvom zníženia podielu emisií v
ovzduší z energetických zaria-
dení spaľujúcich tuhé palivo
prebudovaním troch zariadení v
jeho zriaďovateľskej pôsobností
na využitie obnoviteľných zdro-
jov energie.
Projektu vlani predchádzala

úspešná realizácia podprojektu
Realizácia prestavby vybraných
energetických zariadení na ob-
noviteľný zdroj energie, ktorý
implementovalo oddelenie stra-
tégie a programov RR odboru
strategických činností ÚNSK.
Na podprojekte sa spolufinan-
covaním z vlastných zdrojov
podieľal aj Nitriansky samo-
správny kraj. V rámci podpro-
jektu boli na základe analýzy,
auditu a štúdie uskutočniteľnos-
ti vybrané tri zariadenia, v kto-
rých sa bude investičný projekt
realizovať. Sú to: PLATAN – ZSS
Lontov, DD, DSS Leľa, Jeseň ži-
vota - Spojený DD a DSS Levice,

zariadenie Domadice. V rámci
osemmesačnej realizácie pro-
jektu sú podľa jeho koordinátor-
ky projektu Viery Juricovej –
Melušovej naplánované nasle-
dovné aktivity:
Zateplenie budov troch zaria-

dení sociálnych služieb, vrátane
zateplenia striech, obvodových
plášťov a výmeny výplní okien a
dverí. Aktivita obsahuje aj sta-
vebné úpravy kotolní pred osa-
dením nového zdroja vykurova-
nia a hydraulické vyregulovanie
vykurovacích rozvodov.
Výmena zdrojov vykurovania

v týchto zariadeniach, čiže in-
štalácia nových vykurovacích
zariadení spaľujúcich biomasu,
využívajúc obnoviteľné zdroje
energie – drevnú hmotu. Aktivi-
ta tiež obsahuje nainštalovanie
zariadenia na úpravu úžitkovej
vody v zariadení Jeseň života, v
prevádzke Domadice.
Školenie obslužného personá-

lu na obsluhu nových typov kot-
lov a získania oprávnenia na ich
obsluhu u výrobcu tepelného
zariadenia. Pridanou hodnotou
bude tiež zabezpečenie školenia
v oblasti obnoviteľných zdrojov

energie s dôrazom na energetic-
ké využitie biomasy.
Publicita, ktorá zahŕňa nielen

informovanie o realizácii sa-
motného projektu, ale aj infor-
mačnú kampaň na šírenie pove-
domia o problematike a mož-
nostiach obnoviteľných zdrojov
energie vo všeobecnej verejnosti
a výmenu skúseností prostred-
níctvom odbornej konferencie.
Z tohto dôvodu je potrebné vy-
pracovanie grafickej identity a
komunikačnej stratégie projek-
tu vytvorenej len pre potreby in-
formačnej kampane.
Súčasťou projektu je aj zabez-

pečenie jeho trvalej udržateľ-
nosti, ktorú Nitriansky samo-
správny kraj akceptoval ako sú-
časť ponukového grantu. Z tohto
dôvodu po schválení Správy o
ukončení projektu zriadi banko-
vý účet, na ktorý bude 10 rokov
prispievať ročne sumou 2% z
celkových oprávnených výdav-
kov projektu. Finančné pros-
triedky tohto účtu sa použijú len
na financovanie výdavkov súvi-
siacich s udržaním výsledkov
projektu. ŠTEFANKRÁLIK

OSČaRRÚNSK

Dom ľudového bývania v Šali
znovu otvorený
PredsedaNSKMilanBelica
zaúčastí viacerýchhostí
odprimátoraŠaleMartina
Alföldihoažpogenerálne-
ho riaditeľaSlovenského
národnéhomúzeaPetra
Marákyhokoncom júna
slávnostneotvoril zrekon-
štruovanýDomľudového
bývaniavŠali.

Kraj ho získal v roku 2007 po
súdnom spore s Trnavským
samosprávnym krajom a keďže
bol v zlom technickom stave,
poslanci jeho zastupiteľstva
odsúhlasili financie na obnovu
tohto zaujímavého historické-
ho objektu. Vlani špecializova-
ná stavebná firma odstránila
statické poruchy na jeho ste-
nách a krove.
V jarných mesiacoch tohto ro-
ku sa už dokončili práce na úp-
rave stien i stropov a zároveň
sa mesto Šaľa postaralo o úpra-

vu dvora. V júni potom pra-
covníci Ponitrianskeho múzea
inštalovali vnútorné zariade-
nie domu, ktoré požičalo Vlas-
tivednémúzeumvGalante.
Dom je ojedinelou pamiat-

kou ľudovej architektúry na
Slovensku. Vyznačuje sa so-
chovou konštrukciou krovu,
trstinovou strechou a vypleta-
nými stenami obytnej časti a
prirodzene hlinenou podlahou.
Podľa vročenia na pôvodnej
mešternici bol dom postavený
v roku 1831, ale vzhľadom na
to, že tento nosný prvok sa
obyčajne viackrát vymieňal je
možné, že objekt je ešte starší.
Dom ľudového bývania v Šali

je expozíciou Ponitrianskeho
múzea v Nitre a pre verejnosť
je prístupný v utorok až v pia-
tok od 9.00–17.00 h a v nedeľu
od 10.00–17.00 h.

ANTONŠTEVKO, riaditeľ
Ponitrianskehomúzea
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Zverejnenie Výročnej správy NSK za rok 2008
Nitriansky samosprávny
kraj postupoval pri svojom
hospodárení v roku2008
vsúlade splatnými
zákonmi.

Potvrdzuje to aj správa audítora,
ktorá je súčasťou predloženej
Výročnej správy Nitrianskeho
samosprávneho kraja za rok
2008, ktorá obsahuje názor, že

účtovná závierka NSK poskytu-
je pravdivý a objektívny pohľad
na finančnú situáciu organizá-
cie k 31. 12. 2008 a na výsledky
jeho hospodárenia za rok 2008.
Zostatok finančných prostried-
kov z hospodárenia NSK v roku
2008 je vo výške presahujúcej
122 miliónov korún, čiže viac,
ako 4 milióny Eur zdrojom re-
zervného fondu a vytvára dobrý

predpoklad na čiastočné rieše-
nie dosahov finančnej krízy na
hospodárenie v roku 2009. Ok-
rem správy audítora Výročná
správa Nitrianskeho samo-
správneho kraja za rok 2008 ob-
sahuje aj iné zaujímavé infor-
mácie o samosprávnom kraji,
ako napríklad príhovor predse-
du NSK, údaje o polohe, okre-
soch kraja a založených organi-

záciách. Opisuje orgány NSK a
obsahuje fotografie štatutárov
kraja i jeho poslancov. Je v nej aj
Súvaha, Výkaz ziskov a strát a
Poznámky k účtovnej závierke
NSK. Výročná správa Nitrian-
skeho samosprávneho kraja za
rok 2008 je zverejnená na in-
ternetovej stránke NSK:
www.unsk.sk. ELENACHUDÁ,
vedúcaoddeleniaekon.analýz

NITRIANSKENOVINY@PETITPRESS.SK,TELEFÓN037/655 11 55

ŽUPNÉOZVENY12
MYNITRIANSKENOVINY 27. 7. 2009 / ČÍSLO29

Malá olympiáda v Duchonkalande
Vpoloviciminuléhomesia-
ca zorganizovalOdbor so-
ciálnychvecí a zdravotníc-
tvaÚraduNitrianskeho
samosprávnehokraja IV.
ročník športovéhopoduja-
tiapodnázvomMLOK–
Malá letnáolympiádaklien-
tovdomovovsociálnej sta-
rostlivosti vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti.

Na akcii v krásnom prostredí
Považského Inovca sa v priesto-
roch rekreačného strediska Du-
chonkaland na Duchonke zú-
častnilo 130 súťažiacich klientov
zo 14 zariadení pre deti a dospe-
lých, a to: DAFNÉ Nová Stráž,
PLATAN Lontov, PERLA Želie-
zovce, DOMUM Krškany, BENE-
FIT Ľudovítová, KREATÍV Kla-
sov, BARACHA Bardoňovo, DU-
NAJ Kováčov, LIPKA Lipová,
KAMILKA Maňa, HARMÓNIA
Horné Štitáre, CLEMENTIA Ko-
varce, HARLEKÝN Topoľčany a
SVETLO Olichov. Podporiť ich
prišli významní hostia –Ján Ko-
varčík – poslanec NR SR, Lýdia

Forrová – poslankyňa Zastupi-
teľstva NSK a predsedníčka Ko-
misie sociálnej pomoci a Peter
Privalinec - riaditeľ ÚNSK. Po
tom, čo sa vedúca odboru Joze-
fína Vlčková slávnostne všet-
kým prihovorila a privítala nie-
len súťažiacich, ale aj hostí, Ma-
lú letnú olympiádu slávnostne
otvoril klient jedného z domo-
vov sociálnych služieb zapále-
ním olympijského ohňa. Celá
akcia sa konala v športovom
olympijskom duchu a súťažilo
sa v dvoch kategóriách: 1. kate-
gória – muži a ženy do 40 rokov,
2. kategória –muži a ženy nad 40
rokov. Súťažné disciplíny boli
prispôsobené možnostiam a
schopnostiam súťažiacich: skok
znožmo z miesta, hod kriketo-
vou loptičkou na cieľ, štafetový
beh, hod loptou do basketbalo-
vého koša, hod volejbalovou lop-
tou ženy zo vzdialenosti 6 m, a
kop futbalovou loptou do bránky
muži so vzdialenosti 6 m. Na
priebeh každej disciplíny do-
hliadala porota v zložení: riadi-
telia Zariadení sociálnych slu-

žieb a zamestnanci Odboru so-
ciálnych vecí a zdravotníctva
NSK. Klienti dali do súťaží celé
svoje srdce, pretekali s odušev-
nením a zanietením. Niekedy sa
na tvárach súťažiacich objavil
smútok ak sa výkon nepodaril
tak ako si ho priali. Vždy však
zožali potlesk. Súťažiaci sa na-
vzájom povzbudzovali, poháňali
a pobádali k dosiahnutiu lep-
ších výkonov. V jednotlivých
disciplínach boli odmenené pr-
vé 3 miesta diplomom a medai-
lou. Každý olympionik si odnie-
sol upomienkový predmet –

ruksak, šiltovku a balíček slad-
kosti. Popri tom si všetci zú-
častnení odniesli aj krásne
spomienky, mali možnosť sa
stretnúť so starými priateľmi
alebo nadviazať nové priateľ-
stvá. Prekvapením pre všetkých
bol dar žiakov 8. a 9. ročníka Zá-
kladnej školy Preseľany, ktorí
venovali každému súťažiacemu
plyšovú hračku. Deti ale aj do-
spelí z DSS boli dojatí a šťastní z
toľkých darčekov.

SILVIAKONTROŠOVÁ
Odbor sociálnychvecí

a zdravotníctva

Nástup olympionikov
Reprezentovali 14 zariadení z celého
kraja. FOTO: SILVIAKONTROŠOVÁ

S vôňou
slaniny
Odbornývý-
klad zaujal aj
županaMila-
naBelicu
(druhýzľa-
va). FOTO:
JOZEFKUBIČEK



Úspešná reprezentácia NSK
Každédva roky savLikav-
kepriRužomberku,na
podujatí s názvomPod
Likavskýmhradom,koná
celoslovenskáprehliadka
najlepšíchdetských
folklórnychsúborov
z celéhoSlovenska.

NSK počas festivalu v polovici
minulého mesiaca zastupovali
na tomto podujatí tri detské
folklórne súbory, ktoré sa za
svoje výkony medzi 17 najlep-
šími súbormi Slovenska nemali
za čo hanbiť. Šesť odborníkov z
oblasti folklóru hodnotilo cho-
reografie, dramaturgiu i ta-
nečné výkony tanečníkov jed-
notlivých programových vý-

stupov a na druhý deň v rámci
galaprogramu sa účastníci do-
zvedeli ich rozhodnutie. DFS
Dolinka z Mane sa umiestnil v
bronzovom pásme, DFS Kincső
zo Želiezoviec bol zaradený do
strieborného pásma a DFS Ku-
raľanček z Kuralian sa dostal až
do zlatého pásma. Okrem iného
DFS Kincső získal špeciálne
ocenenie za charakterové
predvedenie tanca vo svojom
programe z obce Kamenín.
Krajské osvetové stredisko v
Nitre, ktoré je organizátorom
krajských kôl súťaže, týmto ko-
lektívom srdečne blahoželá a
praje mnoho úspechov v ďalšej
práci. JANAZÁKOPČANOVÁ,

KOSvNitre

Zomrel prvý rektor
kňazského seminára v Nitre
Veriaci i ostatnáverejnosť
sa 30. júna2009 rozlúčili
s apoštolskýmprotonotá-
romMons.RudolfomBoš-
nákom,prvýmrektorom
obnovenéhoKňazského
seminára sv.GorazdavNit-
reakňazomnitrianskej die-
cézy, ktorý zomrel voveku
92 rokovav68. rokukňazs-
tva, vnedeľu28. júna2009.

Pohrebné obrady, ktoré viedol
nitriansky diecézny biskup
Mons. Viliam Judák, sa usku-
točnili na Cintoríne sv. Cyrila a
Metoda vNitre a po ich skončení
sa konala svätá omša v Kostole
sv. Petra a Pavla vNitre. Zúčast-
nil sa na nich i nitriansky po-
mocný biskupMons.Marián
Chovanec, emeritný arcibiskup
bratislavsko-trnavskýMons.
Ján Sokol, primátor Trnavy Šte-
fan Bošnák a iní.Mons. ThLic.
Rudolf Bošnák sa narodil 9.

januára 1918 v Bučanoch, okres
Trnava. Pochádza z 13 detí. Dve z
jeho sestier pôsobili v reholi ur-

šulínok a od roku 1935 v misiách
v Thajsku. Základné vzdelanie
získal vo svojom rodisku. Gym-
naziálne štúdia absolvoval ako
maloseminarista v Nitre v ro-
koch 1929 až 1937. Tu študoval i
teológiu na Vysokej škole boho-
sloveckej v rokoch 1937 až 1942.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk
diecézneho biskupa Dr. Karola
Kmeťku 21. júna 1942 v Nitre.

Mons. Bošnák následne pôsobil
ako kaplán v Pruskom (1942),
Dubnici n/Váhom (1942-1943),
Žiline – Najsvätejšej Trojice
(1943-1947), keď zároveň post-
graduálne študoval na Bohoslo-
veckej fakulte a v roku 1950 zís-
kal titul ThLic. Ďalej pôsobil v
pastorácii ako kaplán v Bytči, v
Dolnom Hričove (1947) a v Tren-
čianskej Turnej. Duchovnú
službu vykonával i vo väznici v
Ilave v rokoch 1947 až 1949 a ne-
skôr v Nitre na fare Nitra – Dolné
Mesto. V rokoch 1950 až 1960 ho
ateistická komunistická štátna
moc väznila. Mons. Bošnák bol
pôvodne odsúdený na 12 rokov
väzenia. Po prepustení zostal
bez štátneho súhlasu vykonávať
kňazské povolanie a pracoval v
Ústave geodézie a kartografie
(1960). V rokoch 1960 až 1967 sa
živil tiež ako autoklampiar v
podniku Drutechna Bratislava.
Od roku 1967 mu opäť bolo
umožnené verejne pracovať v
kňazskej službe. Spravoval far-
nosť vo Veľkých Bieliciach (1967

– 1978) a bol dekanom v Oponi-
ciach (1978 – 1991). Ako 72 ročný
sa v roku 1990 stal prvým rekto-
rom obnoveného Kňazského
seminára svätého Gorazda v Nit-
re a moderátorom štúdia na Te-
ologickom inštitúte. Túto služ-
bu vykonával do roku 1996. Ná-
sledne niekoľko mesiacov pôso-
bil ako správca farnosti v Becko-
ve, od roku 1997 bol na odpočin-
ku v Nitre. V roku 1991 bol Mons.
Bošnák menovaný za pápežské-
ho preláta.
Mons. Rudolf Bošnák svojimi

úvahami prispieval do viace-
rých kresťanských periodík, ako
napríklad Katolícke noviny, Du-
chovný Pastier, Rodinné spolo-
čenstvo, Hlasy z domova amisií.
Zároveň preložil z nemeckého
jazyka do slovenčiny diela: Ján
Pavol I.: Verím. Myšlienky k
Apoštolskému vyznaniu viery,
Kňazský seminár sv. Gorazda v
Nitre, Nitra 1999, Kapellari, E.:
Posvätné znaky v liturgii a vo
všedný deň. JÁNVANČO

(zdroje:KBS,BÚNitra)

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
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sky samosprávny kraj. Zodpovedný redaktor: PhDr. Stanislav
Katrinec - hovorca predsedu NSK. Kontakt: tel.: 0911 955 991,
e-mail: stanislav.katrinec@unsk.sk, pre poštový styk: Úrad
NSK, Župnénámestie 3, 94901Nitra. TP910100007
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Žiadajte peniaze na kultúru a šport
Partnerstvoúzemnej sa-
mosprávy,miestnychsa-
mospráv, fyzickýchapráv-
nickýchosôb,pôsobiacich
naúzemíNitrianskehosa-
mosprávnehokraja, je zá-
kladnýmpredpokladom
úspešného regionálneho
rozvojakraja.

Nedostatok finančných pros-
triedkov je často limitujúcim
faktorom realizácie kultúrnych
a športových aktivít našich oby-
vateľov, preto Zastupiteľstvo
Nitrianskeho samosprávneho
kraja už od roku 2004 každoroč-
ne vyčleňuje zo svojho rozpočtu
finančné prostriedky na podpo-
ru kultúry a športu. Je to nená-
vratný finančný príspevok žia-
dateľom, ktorí vyvíjajú činnosť
na území Nitrianskeho kraja v
oblasti školstva a vzdelávania,
záujmovo-umeleckej činnosti a
kultúrnych aktivít, športu a te-
lovýchovy, verejnoprospešných

aktivít a v oblasti podpory regi-
onálnych rozvojových agentúr
nitrianskeho regiónu a centier
pre rozvoj kreativity a inovácie.
O etablovaní sa tejto formy pod-
pory v povedomí kultúrnej a
športovej obce nášho kraja sved-
čí každoročne sa zväčšujúci po-
čet žiadostí o pridelenie dotácie.
Na rok 2009 prijal Odbor škols-
tva, mládeže, športu a kultúry
Nitrianskeho samosprávneho
kraja 1 128 žiadostí, v ktorých
žiadatelia požadovali dotácie v
celkovej sume 1 575 757 Eur, čiže
takmer 50 miliónov korún. Nit-
riansky samosprávny kraj však
všetkým vyhovieť nemohol,
pretože jeho Zastupiteľstvo vy-
členilo v rámci možností roz-
počtu na dotácie na podporu
kultúry a športu na rok 2009 spo-
lu len 398 327 Eur, teda 12 milió-
nov korún. Pri schvaľovaní výš-
ky pridelenej dotácie, bralo do
úvahy počet obyvateľov v okre-
soch Nitrianskeho kraja a vy-

chádzalo z filozofie uspokojiť čo
najviac záujemcov s cieľom
podporiť úsilie o športovanie a
rozvoj kultúry v každej časti
územia nášho kraja. Aj preto te-
raz Nitriansky samosprávny
kraj v zmysle svojho všeobecne
záväzného nariadenia o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu NSK na
podporu kultúry a športu na
území NSK č. 2/2007, VZN č.
8/2008 a VZN č. 1/2009 vyhlasuje
výzvu na podávanie žiadostí o
poskytnutie dotácií z rozpočtu
NSK na podporu kultúry a špor-
tu na území Nitrianskeho samo-
správneho kraja na rok 2010.
Oprávnení žiadatelia môžu

predložiť na Odbor školstva,
mládeže, športu a kultúry Úradu
NSK žiadosť o poskytnutie dotá-
cie na jednorazové podujatie
alebo projekt dlhodobého zame-
rania v oblasti kultúry a športu
na rok 2010 prostredníctvom po-
šty alebo osobne do podateľne
Úradu NSK. Žiadosť v dvoch vy-

hotoveniach musí byť komplet-
ná a napísaná na počítači. Pri
spracovaní žiadosti musia
oprávnení žiadatelia postupovať
v zmysle Metodického pokynu a
zásad, ktoré je možné si stiah-
nuť spolu s formulárom žiadosti
z internetovej stránky Úradu
Nitrianskeho samosprávneho
kraja www.unsk.sk. Otázky spo-
jené s prípravou a podávaním
žiadostí je možné konzultovať
osobne na oddelení kultúrnych
aktivít Úradu NSK, ktoré sídli v
budove Divadla A. Bagara v Nit-
re (Svätoplukovo nám. 4), alebo
na oddelení mládeže, telesnej
kultúry a športu ÚraduNSK (Šte-
fánikova tr. 69, Nitra). Informá-
cie získate aj telefonicky na čís-
lach: 037/7728234 (oblasť kultúry)
a 037/6922913/59 (oblasť športu a
telesnej kultúry).
Termín uzávierky prijímania

žiadostí je 31.10.2009.
HELENAPSOTOVÁ,
vedúcaOŠMŠKÚNSK

Kamilka na remeselných dňoch v Podhájskej
Aj tento rok sav júli šesť
obyvateliekZariadenia so-
ciálnychslužiebKAMILKA
vMani, ktoré jev zriaďova-
teľskej pôsobnostiNitrian-
skehosamosprávnehokra-
ja, zúčastnilovneďalekej
Podhájskej nakultúrno-spo-
ločenskompodujatí pod
názvomRemeselnédni.

Dievčatá sa tam prezentovali
svojimi ručne vypracovanými
výrobkami, zhotovovaniu kto-
rých sa venujú v rámci výchov-
ných zamestnaní, ako aj v rámci
záujmovej činnosti. Na podujatí
bolo veľké množstvo zaujíma-

vých remeselníkov a bohatý
kultúrny program. Svoje práce
tu prezentovali košikári, rezbári
i maliari. Boli tu vystavované
techniky háčkovania, vyšívania
aj paličkovania. O spestrenie ce-
lej akcie sa postarali svojimi vy-
stúpeniami hudobní umelci a
zabávači. Mnohých návštevní-
kov zaujali práce obyvateľov za-
riadenia sociálnych služieb,
niektorí sa dokonca zaujímali o
techniku výroby vystavovaných
výrobkov. Našli sa aj takí, ktorí
sa zaujímali o samotné zariade-
nie a podporili ho finančným
príspevkom. Z podujatia v Pod-
hájskej sa dievčatá vrátili v ne-

skorých popoludňajších hodi-
nách síce unavené ale plné no-
vých zážitkov a s pocitom prí-

jemne prežitého dňa.
KATARÍNANÉMETHOVÁ,

riaditeľkaZSSKAMILKAMaňa

V nitrianskom regióne najviac
schválených akčných skupín

Nitriansky
samosprávny
kraj dosiahol
vposlednom
období veľký
úspechvoblas-

ti politiky rozvojavidieka
prístupomLEADER,ktorý
jevýsledkomsystematic-
kej viacročnej prácev
území.

Nitriansky samosprávny kraj dosiahol v
poslednom období veľký úspech v ob-
lasti politiky rozvoja vidieka prístupom
LEADER, ktorý je výsledkom systema-
tickej viacročnej práce v území.Od roku
2006 v rámci projektu Príprava mikro-
regiónov NSK na integrovaný rozvoj vi-
dieka - prístup LEADER odborne a me-
todicky pripravil Integrované stratégie
rozvoja územia a vybudoval miestne a
odborné kapacity v 13 vidieckychmikro-
regiónoch. V rámci I. výzvy MP SR, kto-
rá bola zverejnená v roku 2008, výbero-
vá komisia Riadiaceho orgánu na hod-
notenie Integrovaných stratégií rozvo-
ja územia a výber miestnych akčných
skupín vybrala 15 oprávnených žiadate-
ľov, ktorým bude Rozhodnutím o
schválení Žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok udelený Štatút
Miestnej akčnej skupiny. NSK dosiahol
zo všetkých krajov najlepší výsledok
keď hodnotiacim procesom úspešne
prešlo a bolo schválených až týchto päť
miestnych akčných skupín:
l Združeniemikroregiónu Svornosť
l Občianske združenie pre rozvoj

mikroregiónu Požitavie - Širočina
l Občianske združenie Dolnohron-
ské rozvojové partnerstvo
l Regionálne združenie Dolná Nitra
l Občianske združenie Mikroregión
Radošinka

Týmto miestnym akčným skupinám
následne udelia Štatút MAS a podpíšu
Zmluvu o poskytnutí nenávratného fi-
nančného príspevku s Pôdohospodár-
skou platobnou agentúrou na imple-
mentáciu svojich Integrovaných stra-
tégií na obdobie piatich rokov. Vďaka
úsiliu a aktivite NSK, starostov a členov
miestnych akčných skupín príde do nit-
rianskeho regiónu na rozvoj vidieka asi
10 miliónov eur. Na jednu miestnu akč-
nú skupinu pripadajú do roku 2013 pri-
bližne 2milióny eur. ZastupiteľstvoNSK
ešte v decembri 2008 schválilo, že kraj
bude prostredníctvom Nástroja LEA-
DER NSK 1, ktorý predstavuje poskyto-
vanie dotácií z rozpočtu NSK, spolufi-
nancovať Integrované stratégie rozvo-
ja územia miestnych akčných skupín,
ktoré vybralo MP SR v opatrení osi 4
Programu rozvoja vidieka SR na území
Nitrianskeho kraja. NSK bude touto
cestou významnou mierou finančne a
odborne napomáhať realizácii a im-
plementácii konkrétnych projektov, či
už investičných alebo neinvestičných,
schválených v Integrovaných straté-
giách miestnych akčných skupín, čím
prispeje k rozvoju svojho vidieckeho
územia.
VIERA JURICOVÁ–MELUŠOVÁ,

OSČaRRÚNSK

Mons. R. Bošnák

Kamilka
a jej remeselníčky.
FOTO:K.NÉMETHOVÁ

Mikroregióny NSK v príprave LEADER


