
Novovybudovanú okružnú kri-
žovatku v centre Šurian už koncom 
novembra začala užívať motoris-
tická verejnosť. Odbor cestnej do-
pravy a  pozemných komunikácií 
Okresného úradu v  Nových Zám-
koch vydal rozhodnutie na  pred-
časné užívanie diela na  doprav-
nom uzli – križovaní cesty II trie-
dy vo vlastníctve NSK č. II/580, 
cesty III. triedy vo vlastníctve NSK 
č. III/1526 a  miestnej komunikácie 

vo vlastníctve Mesta Šurany na Uli-
ci M.R. Štefánika. Zároveň boli zru-
šené obchádzkové trasy zriadené 
na odklon dopravy počas výstavby. 

Celkové náklady stavby boli 
po  vykonaní verejného obstará-
vania zmluvne dohodnuté v  sume 
515.800 eur vrátane DPH. Stavba 
bola financovaná z  rozpočtu NSK 
v sume 324.302,22 eur vrátane DPH 
a z rozpočtu Mesta Šurany v sume 
191.497,78 eur vrátane DPH.  (jb)

Prvé voľby do  orgánov vyšších 
územných celkov sa konali v sobo-
tu 1. decembra 2001. Týmto dátu-
mom nadobudol účinnosť zákon 
číslo 302/2001 Z. z. o  samospráve 
vyšších územných celkov zo 4. júla 
2001, ktorý je dodnes známy ako 
zákon o samosprávnych krajoch.

Medzi prvými ôsmimi župan-
mi bol aj Milan Belica, ktorý pô-
sobí na  poste predsedu Nitrian-
skeho samosprávneho kraja (NSK) 
už piate volebné obdobie. „Pred 
dvadsiatimi rokmi sa istým spô-
sobom zavŕšilo inštitucionál-
ne budovanie štátu v  ústavných 

rámcoch samostatnej Sloven-
skej republiky. Dotvoril sa sys-
tém demokraticky volených or-
gánov štátu, osobitne predpo-
kladaných štvrtou hlavou Ústa-
vy Slovenskej republiky, ktorá je 
venovaná územnej samospráve. 
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Rok čo rok prichádzajú po-
maly a  nenápadne. Radostné, 
čarovné, bohaté, pokojné, lás-
kyplné. Iba jediné sviatky v roku 
majú toľko prívlastkov – Viano-
ce. Ten ikonický čas pokoja a po-
hody, radosti, šťastia a  vďačnos-
ti. V Zariadení sociálnych služieb 
(ZSS) Magnólia v  Hurbanove sa 
posledný mesiac v  roku nesie 
v  duchu spomienok na  voľake-
dajšie Vianoce. Klienti ich vidia 
takto: „Nikdy sme toho nemali 
veľa. A práve preto sme sa doká-
zali tešiť aj z toho mála. Ba čo len 

tešiť, o to málo sme sa delili. Boli 
sme vďační skutočne za  všetko. 
I za veci, ktoré sú možno pre väč-
šinu ľudí samozrejmosťou.“ 

Radosť vyvolal pekne vy-
zdobený stromček. Atmosféra. 
Strecha nad hlavou. Súdržnosť 
za  spoločným vianočným sto-
lom. Skrátka, radosť z maličkostí.

Aj dnes sú klienti Magnólie 
vďační. Za  strechu nad hlavou, 
kde môžu vzácny predvianočný 
čas tráviť tvorením, zdobením 
a  skrášľovaním svojho druhého 
domova.   (zss)

Súčasní predsedovia samosprávnych krajov. Tretí zľava predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.  Foto: (Sk8)

(Pokračovanie na 2. strane)

POKOJNé VIANOèNé SVIATKY NAPLNENé HARMóNIOU 
A LáSKOU V KRUHU VAŠICH NAJBLIŽŠíCH úPRIMNE ŽELá 

PREDSEDA NITRIANSKEHO SAMOSPRáVNEHO KRAJA 
MILAN BELICA A POSLANCI ZASTUPITE¾STVA 
NITRIANSKEHO SAMOSPRáVNEHO KRAJA.

V rámci kampane na podpo-
ru očkovania Darujme si Via-
noce navštívil v  sobotu 11. de-
cembra predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK) Mi-
lan Belica spolu s  lekárom NSK 
Ľubomírom Ševčíkom a  riadi-
teľkou Úradu NSK Helenou Pso-
tovou krajské vakcinačné cen-
trum v  Nitre. Zotrvali v  rozho-
voroch s občanmi, ktorí sa prišli 
dať zaočkovať prvou, druhou ci 
tretou dávkou vakcínami Mo-
derna a Comirnaty. Spolu s Ma-
riánom Šóthom, prezidentom 
Asociácie súkromných lekárov 
SR, sa zhodli na  tom, že očko-
vanie je najúčinnejšou formou 
eliminovania ochorenia Co-
vid 19.

(Pokračovanie na 2. strane)
Zdobenie stromčeka patrí aj v ZSS Magnólia Hurbanovo k tradičným vianočným 
rituálom.  Foto: (zss)



Adventný čas sa niesol v zname-
ní online zasadnutia zhromažde-
nia Európskeho zoskupenia územ-
nej spolupráce (EZÚS) PONTIBUS, 
ktorého členmi sú Nitriansky sa-
mosprávny kraj (NSK) a  Peštianska 
župa. Prostredníctvom videospo-
jenia partneri v  stredu 8. decem-
bra prerokovali správu o  súčas-
nom stave plnenia akčného plánu 
RE-START v  rámci Programu spo-
lupráce Interreg V-A SK-HU, ktoré-
ho sa zúčastňuje 23 projektových 
partnerov. 

Cieľovým územím akčného plá-
nu RE-START je Dolné Poiplie pri 
hranici Nitrianskej a  Peštianskej 
župy. Táto oblasť čelí mnohým 
problémom, hlavne starnúcej po-
pulácii a  nezamestnanosti. Je tu 
veľmi nízka hospodárska aktivita, 
bez zastúpenia významného prie-
myslu, a  nevyužité hospodárske 
zóny. Cieľom akčného plánu RE-
START je zvýšenie zamestnanos-
ti prostredníctvom rozvoja existu-
júcich príležitostí, s osobitným dô-
razom na  obyvateľov v  ešte aktív-
nom veku. Dôležitú úlohu bude 
okrem toho zohrávať rozvoj služieb 

prispôsobených potrebám starnú-
ceho obyvateľstva a  podpora ak-
tívneho starnutia. Akčný plán sa za-
čal plniť 1. júla 2019 a potrvá do 30. 
júna 2023. 

Na  zhromaždení, ktoré za  slo-
venskú stranu viedol podpredse-
da NSK Tibor Csenger, prerokova-
li aj správu o  dotácii na  rok 2021 
od  Ministerstva zahraničného ob-
chodu a  zahraničných vecí Maďar-
ska a  o  novej výzve na  rok 2022. 
Na  programe bol tiež návrh plánu 

činnosti EZÚS na budúci rok, urče-
nie písomného hlasovania k návrhu 
rozpočtu Zoskupenia na  rok 2022 
a k voľbe členov dozornej rady, ale 
aj voľba predsedu a  podpredse-
du Zhromaždenia EZÚS PONTIBUS. 
V  týchto pozíciách sa každé dva 
roky striedajú najvyšší predstavite-
lia oboch partnerov.

Za  maďarskú stranu sa rokova-
nia zúčastnil predseda Samosprávy 
Peštianskej župy István Szabó.

(op)

Prestávku v  očkovani vyplni-
lo spontánne klavírne vystúpenie 
jedného z návštevníkov nitrianske-
ho krajského vakcinačného centra.

NSK zriadil päť veľkokapacitných 
očkovacích centier (VKOC), v  Nitre 
pracuje vakcinačné centrum od 20. 
marca. V súčasnosti sa očkuje aj vo 
VKOC v Šali a Štúrove. K 6. decem-
bru je v krajských centrách zaočko-
vanych 169 981 občanov. Siedmimi 

výjazdovými očkovacími službami 
bolo doteraz vakcinovaných 47 318 
záujemcov.

Celkovo je zaočkovanosť v  NSK 
na  úrovni 46 percent, čo je tretia 
priečka v SR.

 (op)
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Čo je cieľovým územím akčného plánu RE-START?
Odpovede posielajte do 10. januára 2022 na adresu: Oľga Prekopová, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 
949 01 Nitra. E-mail: olga.prekopova@unsk.sk. Traja autori správnych odpovedí získajú vecné ceny.
Správna odpoveď z  minulého čísla: Ustanovujúce Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného 

ruchu Nitriansky kraj sa konalo 25. októbra 2021.

Vecné ceny získavajú: Gregor I., Selice; Zuzana F., Žihárec a Dušan L., Nitra.

Srdečne blahoželáme!

Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov * Súťaž pre čitateľov

(Dokončenie z 1. strany)

Nitriansky samosprávny kraj má tretiu najvyššiu zaočkovanosť v SR

Partnerské župy rokovali online

(Dokončenie z 1. strany)

Dvadsať rokov samosprávnych krajov

Kvety k pamätníku Neznámeho vojaka

Predovšetkým sa však vytvo-
rili podmienky pre naplnenie 
článku 1 ústavy, podľa kto-
rého ‚štátna moc pochádza 
od  občanov, ktorí ju vykoná-
vajú prostredníctvom svo-
jich volených zástupcov alebo 
priamo,“ povedal predseda NSK 
na  margo 20. výročia vzniku re-
gionálnej samosprávy. 

Samosprávne kraje majú 
kompetencie takmer vo všet-
kých oblastiach okrem bezpeč-
nosti, obrany a  zahraničnej po-
litiky. Starajú sa o  stredné škol-
stvo, sociálnu a  zdravotnú sta-
rostlivosť, správu a údržbu ciest 
II. a  III. triedy, prímestskú auto-
busovú dopravu, regionálnu kul-
túru či územné plánovanie.

Všetkých osem žúp je od roku 
2006 združených v  SK 8. Jeho 
predseda a  súčasne aj trnavský 
župan Jozef Viskupič uviedol, 
že „samosprávne kraje už 20 
rokov zabezpečujú všestran-
ný rozvoj regiónov Slovenska. 
Za  prvé dve dekády svojho 
fungovania sa župy etablovali 
a na maximum využívajú svoj 

kompetenčný rámec a  pride-
ľované finančné zdroje. Ak-
tuálne dokazujú svoju ak-
cieschopnosť, keď distribuu-
jú ochranné prostriedky a  za-
bezpečujú očkovanie proti 
ochoreniu Covid-19. Aj to je 
príkladom, že vláda má v kra-
joch efektívneho a  spoľah-
livého partnera. Treba však 
jedným dychom dodať, že je 
najvyšší čas na  dokončenie 
decentralizácie, ktorá je pred-
pokladom dobrého fungova-
nia Slovenska ako moderného 
demokratického štátu.“

S  dokončením decentralizá-
cie úzko súvisí reforma verejnej 
správy, ktorá by podľa SK 8 mala 
mať za cieľ zlepšiť rozsah a kvali-
tu verejných služieb. V  tejto sú-
vislosti by malo byť upravené 
rozdelenie kompetencií medzi 
vládu, kraje a  obce, pričom kra-
je sú pripravené prevziať kom-
petencie okresných úradov v ich 
sídlach. Županka a  župani navr-
hujú aj zvýšenie finančnej auto-
nómie krajov prostredníctvom 
zavedenia ich viaczdrojového fi-
nancovania.

Vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Odbor sociálnych vecí Úradu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja 
(ÚNSK) v  spolupráci s  Univerzitou 
Konštantína Filozofa (UKF) v  Nitre 
zabezpečil počas septembra a  ok-
tóbra 2021 vzdelávanie pre 301 za-
mestnancov zariadení sociálnych 
služieb (ZSS) v  zriaďovateľskej pô-
sobnosti NSK. V  rámci celodenné-
ho interaktívneho stretnutia školi-
teľa so zamestnancami pôsobiaci-
mi v priamom kontakte s klientom 
bolo v  centre pozornosti riešenie 
stresových situácií na  pracovis-
ku so zameraním na  efektívnu ko-
munikáciu a  riešenie konfliktov. 

Účastníci si tak mohli osobne pod 
vedením skúseného lektora–kou-
ča vyskúšať, aký vplyv majú jeho 
konkrétne reakcie na vývoj streso-
vej situácie. Zaujímavé boli zistenia 
mnohých účastníkov o  vlastnom 
prežívaní, nastavení na  schopnosť 
odreagovať sa, byť nad vecou. Vý-
sledkom tohto pútavého edukač-
ného dňa bolo pre zamestnan-
cov ZSS najmä z  radov opatrova-
teľov, sestier a  sociálnych pracov-
níkov nielen získanie teoretických 
informácií, ale najmä nácvik prak-
tických zručností pri každoden-
nom nutnom strete s  partnermi 

v  komunikácii v  súčasnom uponá-
hľanom živote. Okrem možnosti 
zužitkovania nadobudnutých ve-
domostí a  uvoľňovacích techník 
pri práci v záujme klientov využijú 
vyškolení zamestnanci vedomos-
ti aj pri náročnej komunikácii s  ich 
rodinnými príslušníkmi alebo s ex-
ternými subjektmi, ktoré vstupu-
jú do  procesu poskytovania soci-
álnych služieb. Spokojnejší, menej 
stresovaný, zamestnanec je zase 
benefitom pre spomínané zaria-
denia, ktorých personál sa školenia 
zúčastnil, a určite aj pre samotných 
klientov.  (er)

Prvá svetová vojna sa defini-
tívne skončila 11. novembra 1918 
o  11. hodine podpísaním prí-
meria medzi krajinami Dohody 
a  Nemeckom. Svet si tento dá-
tum každoročne pripomína ako 
Medzinárodný deň veteránov. 
Zaužíval sa aj názov Deň červe-
ných makov, keďže červený kvet 
divého maku sa stal symbolom 
utrpenia vojakov vo vojnovom 
konflikte. V mnohých štátoch sa 
11. novembra o 11. hodine pripo-
mína koniec vojny dvoma minú-
tami ticha.

Na vojenskom cintoríne v Nit-
re – Mlynárciach sa vo štvrtok 11. 
novembra o 11. hodine konal pri 
príležitosti 103. výročia ukonče-
nia 1. svetovej vojny pietny akt 
kladenia vencov a kytíc k pamät-
níku Neznámeho vojaka na  po-
česť padlým bojovníkom a  voj-
novým veteránom. 

Počas pietnej spomienky vy-
stúpil s príhovorom podpredse-
da Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Igor Éder.

 (nd)

Počas online rokovania sprava podpredseda NSK Tibor Csenger a vedúci odboru 
strategických činností Úradu NSK Martin Čaja.  Foto: (op)

Prestávku v očkovani vyplnilo spontán-
ne klavírne vystúpenie jedného z náv-
števníkov nitrianskeho krajského vakci-
načného centra.
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Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) obstaráva Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.  V rámci procesu obstarávania vyššie 
uvedenej územnoplánovacej dokumentácie bol spracovaný Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho 
kraja (ďalej len „koncept“), ktorý vypracoval Inštitút priestorového plánovania, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava. 
Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona zabezpečuje doc. Ing. arch. J. 
Coplák, PhD., osoba odborne spôsobilá na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánova-
cej dokumentácie, reg. číslo 347.

V súlade s ustanovením § 21 ods. 3 stavebného zákona Vám oznamujeme prerokovanie Konceptu Územ-
ného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. Na prerokovanie konceptu sa určuje lehota 

od 13.12.2021 do 31.01.2022.
Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko resp. pripomienky ku Konceptu Územného plánu regiónu 

Nitrianskeho kraja, ktoré je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 21 ods. 3 stavebného zákona v leho-
te určenej na prerokovanie. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliada. 

Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja je k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania 
a životného prostredia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pracovisko Kupecká 3, Nitra a zverejnený 
na internetovej stránke https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11851.

Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja so zabezpečeným všeobec-
ne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 25.01.2022 (utorok) o 10.00 hod. v priestoroch 
Spojenej školy, Slančíkovej 2, v Nitre. Súčasne s prerokovaním konceptu sa uskutoční aj prerokovanie správy 
o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Vás upozorňujeme na potrebu dodržiavania platných zákon-
ných opatrení, stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR, vzťahujúcich sa na verejné prerokovania. 
Z dôvodu protipandemických opatrení môže byť kapacita zasadacej miestnosti obmedzená, žiadame pre-
to záujemcov o nahlásenie účasti na prerokovaní do 21.01.2022 na e-mailovú adresu: tatiana.belakova@unsk.
sk. Ak nebude možné uskutočniť verejné prerokovanie z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu ale-
bo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, orgán územného plánovania bude 
vopred informovať o zrušení termínu verejného prerokovania na internetovej stránke https://www.unsk.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky alebo elektronickou poštou 
na odbor strategických činností, oddelenie územného plánovania a životného prostredia Úradu NSK.

V Roku slovenského dizajnu vy-
pracovala Tribečská knižnica v  To-
poľčanoch v  tomto duchu projekt. 
Fond na  podporu umenia žiadosť 
o  dotáciu schválil, čím sa knižnici 
naskytla príležitosť osloviť dizajné-
rov, ktorí vo svojej tvorbe aplikujú 
vzácne národné prvky. 

Jedna z  aktérok projektu Slo-
venský dizajn - súčasť našej kul-
túry a  identity, dizajnérka Dajana 

Rodriguez, rodáčka z blízkeho Par-
tizánskeho, navštívila Tribečskú 
knižnicu. V  študovni sa stretla so 
študentmi 4. ročníka Súkromnej 
školy umeleckého priemyslu v  To-
poľčanoch. Mali možnosť vypo-
čuť si, aké boli začiatky jej tvorby, 
ako sa postupne zdokonaľovala, 
kde čerpá motívy a  inšpiráciu pre 
svoje návrhy. Nechýbala ani ob-
razová prezentácia. Mladých ná-
dejných umelcov zaujímalo mno-
ho vecí a  na  každú otázku dosta-
li vyčerpávajúcu odpoveď. V  kaž-
dom prípade študenti odchádzali 
obohatení o zážitky, praktické rady 

do  ďalšieho smerovania v  živote. 
Tým sa naplnil cieľ knižnice: neza-
búdať a  nedovoliť zabudnúť ani 
mladej generácii, že Slovensko 
má svoje poklady z minulosti, kto-
ré ak sa podarí objaviť a  akýmkoľ-
vek spôsobom sa zaslúžiť o ich za-
chovanie, tak je to užitočný počin 
s  dlhodobým efektom. Práve tým-
to smerom sa v svojej tvorbe ube-
rá mladá slovenská dizajnérka Da-
jana Rodriguezová, ktorej dámske 
kabelky pod značkou DR upútali aj 
pozornosť ikony slovenskej módy 
Lýdie Eckhart. 

Ivona Machová

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu 
regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení 

strategického dokumentu 

Talentovaná dizajnérka v  Tribečskej knižnici

Vlastnoručne vyrobené 
vianočné dekorácie vystavili 

V  Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Baracha Bardoňovo už druhý 
rok prežívajú prípravu na vianočné sviatky netradične, život v zariade-
ní však nezastal. Klienti sa pustili do prípravy vianočných ozdôb a de-
korácií, ktorými si skrášlia interiér. Pri ich výrobe použili rôznorodé 
neštandardné materiály, naučili sa nové techniky a  zamerali sa hlav-

ne na inovatívne spracovanie prírodného materiálu. Keďže sa im dari-
lo, a vzniklo množstvo pekných a nápaditých výrobkov, rozhodli sa, že 
zorganizujú výstavu svojich prác spojenú s ich predajom zamestnan-
com ZSS. Spojilo sa tak príjemné s užitočným. Najkrajšie práce boli od-
menené diplomom a malým sladkým darčekom. Zamestnanci ZSS sa 
aj v tomto neľahkom období snažia klientom vytvárať podmienky pre 
zmysluplné trávenie času a rozvoj ich zručností, čo im v konečnom dô-
sledku prináša radosť a uspokojenie v tomto psychicky a fyzicky nároč-
nom období.  (zss)

Stredoškoláci zo Šurian v ešportovej lige
Do  3. sezóny projektu Slovenská a  Česká stredoškolská ešporto-

vá liga (SČSEL) v hrách CS:GO, League of Legends, Brawl Stars a APEX 
Legends je zapojených viac ako 30 stredných škôl v  Nitrianskom sa-
mosprávnom kraji (NSK). Osemnásťročný Erik z Obchodnej akadémie 
v Šuranoch sa ešportu venuje už 3 roky. Ako hovorí, ich tím „Bude no“ 
je vytvorený skôr pre zábavu, ale dávajú do toho všetko. Hráči tímu sa 
poznajú osobne, trávia spolu veľa času. Traja sú žiakmi Obchodnej aka-
démie v Šuranoch, dvaja sú zo SOŠ technickej v Šuranoch. „Sme celko-
vo piati, a to Matej “Hiholo“ Golha, Matej “Moreno“ Antalík, Tomáš “To-
miiq“ Sucháň, Samuel “smew13“ Broško“ a Erik “SurvalBox“ Laki,“ po-
vedal Erik.

O projekte vedeli už minulý rok, no vtedy sa im nepodarilo poskla-
dať tím. „Každopádne si myslím, že táto liga predstavuje svetu dobrý 
príklad o česko-slovenských turnajoch a môže sa dostať do povedo-
mia ostatných ľudí veľmi ľahko,“ skonštatoval Erik. Ich tím sa aktuálne 
nachádza na 2. mieste a postupuje do krajského play-off. „Priebeh ligy 
je lepší ako som očakával, ale trénovať netrénujeme. Proste sa stretne-
me a ideme hrať. Ešte sme neodohrali celú súťaž, ale myslím si, že zatiaľ 
je všetko v pohode,“ dodal Erik a pozval nadšencov ešportov zo stred-
ných škôl, aby sa pridali. 

 Branislav Jakab
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Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v zmysle čl. III. Všeobecne záväzného nariadenia NSK č. 5/2018 o pod-
mienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately vyhlasuje

VÝZVU

na  podávanie žiadostí o  poskytnutie finančného príspevku na  vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a od-
straňovanie negatívnych vplyvov na rok 2022.

I. Zameranie projektov:
Projekty musia byť realizované na území Nitrianskeho samosprávneho kraja a zamerané na tieto problémo-
vé oblasti: 
1.  pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; rodiny, ktoré sa ocitli 

v krízových situáciách), prevencia vzniku finančnej negramotnosti v rodinách,
2.  programy na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych sociálnopatologických vply-

vov.

II. Oprávnení žiadatelia: 
a)  akreditovaný subjekt v zmysle zákona 305/2005 Z. z. v znení neskorších zákonov, ktorý nie je Centrom pre 

deti a rodiny ( ďalej len Centrum). V prípade, ak  akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia v Centre pre deti 
a rodiny, môže byť oprávneným žiadateľom iba v prípadoch, ak má platnú akreditáciu aj na vykonávanie 
opatrení  SPOD a SK  aj mimo výkonu opatrení v Centre, (napr. §11 ods.1), prípadne vykonáva opatrenia 
v zmysle §10 zákona 305/2005 Z. z.,

b)  právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia v zmysle §10 zákona č. 305/2005 Z.z.,
c)  obce, ktoré vykonávajú opatrenia SPOD a SK v zmysle §10 zákona 305/2005 Z. z. a § 11 ods.1.

III. Posúdenie projektov
Projekty budú posúdené Komisiou sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK, ktorá odporučí  projekty s najvyš-

ším počtom bodov Zastupiteľstvu NSK na schválenie. Projekt môže predkladateľ začať až po schválení finanč-
ného príspevku, resp. až po nadobudnutí právoplatnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. 

IV. Podmienky poskytnutia  finančného príspevku
Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 8 400,- eur. Finančné prostriedky môžu byť použité iba 

na realizáciu projektu. Z finančného príspevku nemôžu byť hradené kapitálové výdavky. Suma na materiálne 
zabezpečenie nesmie presiahnuť 30% celkového rozpočtu projektu .

Oprávnený žiadateľ predkladá na Úrad NSK žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s ,,Projek-
tom“ cez elektronickú službu . Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné 
doručiť na Úrad  Nitrianskeho samosprávneho kraja elektronickou formou najneskôr do 31.12.2021.
Prípadné otázky spojené s prípravou projektov a podávaním žiadostí je možné konzultovať na odbore sociál-
nych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na tel. čísle 037/6922954 

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií 

v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov na rok 2022

Ozobot v knižnici
V  novembri zavítal do  Krajskej 

knižnice Karola Kmeťka v Nitre mi-
nirobot OZOBOT. O  tom, že je tro-
chu neposedný, ale zato veľmi ši-
kovný a inteligentný, sa mohli spo-
ločne presvedčiť deti aj seniori. 
Robota, ktorý v sebe ukrýva poten-
ciál nielen ako múdra hračka, ale 
aj ako pomôcka pri výučbe, pred-
stavili lektori Jozef Vaško a Eva Ka-
lužáková z  Fablab Slovensko. Pre 
deti to bola zaujímavá skúsenosť. 
Workshop bol pre ne svedomito 
pripravený, úlohy deťom nerobi-
li problémy. V kreatívnej časti mali 
vymyslieť vlastný príbeh a  podľa 
neho určiť dráhu a pohyby Ozobo-
ta. Na  samostatný workshop boli 
pozvaní aj seniori zo vzdelávacie-
ho programu Starajme sa o  pa-
mäť. Trénovali svoju pozornosť, 

presnosť, jemnú motoriku, kreati-
vitu a  fantáziu pri vytváraní fareb-
ných kódov pre Ozobotov. Deti aj 

seniori neskrývali svoje nadšenie 
a vyžiadali si opakovanie podujatia. 

 (kk) 

Deťom čítali verejní predstavitelia 

BÁBIKOTERAPIA v Borinke

„Predstavitelia verejného života čítajú deťom.” To bola téma je-
senného projektového podujatia v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch. 
Do knižnice prijali pozvanie Alexandra Gieciová, primátorka mesta To-
poľčany, Rastislav Kňaze, prednosta Okresného úradu v Topoľčanoch 
a Juraj Želiska, zástupca primátorky mesta Topoľčany. Hostia spolu so 
žiakmi ZŠ Hollého v Topoľčanoch čítali príbehy o tom, aké je dôležité 
všímať si svoje okolie, nebyť ľahostajní voči prírode, ako ju chrániť a za-
chovať pre budúce generácie. Príroda je čarovná a prekrásna, je to svet 
zázrakov, kde sa v každom okamihu dejú tisíce príbehov. 

Ak čítané ukážky vyvolali u detí pocit, že príroda a životné prostre-
die, ktoré nás obklopuje, si zaslúži pozornosť každého človeka, posol-
stvo sa naplnilo. Nebuďme voči prírode ľahostajní, neprizerajme sa len 
tak nečinne, veď každý môže niečím prispieť a pomôcť. Taký bol aj cieľ 
čítania deťom v topoľčianskej knižnici.

 K. Dragulová

Slzy radosti, dojatie, šťastie a úsmev na perách klientov, aj to spôso-
bila nová terapeutická metóda realizovaná v Borinke – Alzheimercen-
tre. Vďaka zapojeniu sa zamestnankyne Sabiny Barantalovej do súťa-
že na sociálnej sieti, sa zariadeniu podarilo vyhrať ručne robenú rea-
listickú bábiku /s reálnou váhou novorodenca/ určenú na terapeutické 
účely. Do súťaže ju venovala Mária Algayerová-Uherčíková a jej dcér-
ka Barborka. 

ZSS Borinka sa už niekoľko rokov špecializuje na ľudí s Alzheimero-
vou chorobou, pre ktorú je okrem iného typická aj strata krátkodo-
bej pamäte. Naopak, funguje dlhodobá pamäť, kedy sa osoby s tým-
to ochorením často vracajú do obdobia svojho detstva, mladosti, keď 
boli rodičmi. Majú tendenciu neustále niekoho hľadať, či sa o niečo ale-
bo niekoho starať. Bábikoterapia im dáva možnosť reálne naplniť tie-
to potreby. Už pri prvom kontakte našich klientov s bábikou bolo vi-
dieť neuveriteľné emócie, pozitívne zmeny v ich správaní. Klienti mali 
okamžite tendenciu vziať si bábiku do náručia, hladkať jej vlásky, žmo-
liť rúčky, objímať sa s ňou a prihovárať sa jej ako skutočnému dieťat-
ku, bez ohľadu na ich postihnutie. Babičky či deduškovia sa tak vrátili 
do čias svojich rodičovských rolí, prípadne do pozície starých rodičov, 
kedy bábike dávali mená svojich vnúčat. Terapeutická bábika u mno-
hých eliminovala pocit úzkosti, nepotrebnosti a osamelosti, ktorú títo 
ľudia pri spomínanej diagnóze často prežívajú. Stala sa pre nich akousi 
pomyselnou kotvou, ktorá im dáva pocit bezpečia. Radosť ZSS Borinka 
znásobuje fakt, že im dobrí ľudia darujú ďalšie dve bábiky.

 (sm)


