
Príprava Územného plánu
regiónu Nitrianskeho kraja
Nitriansky samosprávny
kraj, akoorgánúzemného
plánovaniapodľa záko-
nomurčenej povinnosti,
másústavnesledovať
avyhodnocovaťúdaje
a informácieoúzemí
avykonávaťúzemnoplá-
novaciu činnosť.

Preto preskúmal schválený
územný plán a konštatoval, že
sa zmenili územno-technické,
hospodárske a sociálne pred-
poklady, na základe ktorých
bola navrhnutá koncepcia or-
ganizácie územia.
NSK preto rozhodol o obsta-

raní nového Územného plánu
regiónu Nitrianskeho kraja.
Dôvodom bola hlavne potreba
územnoplánovacieho doku-
mentu, ktorý zohľadňuje nové
regionálne a nadregionálne
koncepcie a javy ovplyvňujúce
priestorové usporiadanie a
funkčné využívanie územia
NSK. Hlavným cieľom vypra-
covania nového územného
plánu je zabezpečenie trvalo
udržateľného hospodárskeho a
sociálneho rozvoj NSK s dlho-
dobým programom postupné-
ho napĺňania zámerov kraja a

vytváranie podmienok pre pl-
nohodnotné uspokojovanie ži-
votných potrieb jeho obyvate-
ľov. Riešeným územím je celé
územie správnej jednotky, teda
celé administratívne územie
NSK. Spracovateľom, na zákla-
de výberového konania je spo-
ločnosť AUREX Bratislava pre
etapy prieskumy a rozbory,
koncept a návrh ÚPD. Spraco-
vanie Zadania ÚPN-R NSK za-
bezpečil obstarávateľ u archi-
tektonického ateliéru NEUTRA
Nitra. ÚPN-RNitrianskeho kra-
ja spadá do kategórie strategic-
kých dokumentov, ktoré podľa
zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie podlieha-
jú posudzovaniu vplyvov stra-
tegického dokumentu na ži-
votné prostredie. Vzhľadom na
to, že tento strategický doku-
ment podlieha podľa tohto zá-
kona zisťovaciemu konaniu,
obstarávateľ predložil prísluš-
nému orgánu - Krajskému úra-
du životného prostredia v Nit-
re Oznámenie o strategickom
dokumente - ÚPN-R NK. Po
preštudovaní predloženého
oznámenia a s prihliadnutím
na doručené písomné stano-
viská, Krajského úradu život-

ného prostredia v Nitre, odbor
ochrany zložiek životného pro-
stredia, v spolupráci s obstará-
vateľom určil Rozsah hodnote-
nia strategického dokumentu
ÚPN - regiónu Nitrianskeho
kraja. V apríli 2010 boli vypra-
cované jeho Prieskumy a roz-
bory a na ich podklade obstará-
vateľ zabezpečil spracovanie
Zadania k ÚPN-R Nitrianskeho
kraja. Obsahuje hlavné ciele a
požiadavky, ktoré treba v ňom
riešiť, podrobné požiadavky na
formu, rozsah a obsah spraco-
vania územnoplánovacej do-
kumentácie v súlade s rozsa-
hom hodnotenia určeným
KÚŽP v Nitre. Návrh zadania
bol vystavený na verejné na-
hliadnutie, potom ho preroko-
vala komisia územného pláno-
vania pri Zastupiteľstve NSK,
následne sa uskutočnilo verej-
né prerokovanie návrhu zada-
nia ÚPN - regiónu Nitrianske-
ho kraja a potom už nasledova-
lo pracovné stretnutie obstará-
vateľa, spracovateľa zadania a
Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky, ktorého
účastníci prekonzultovali a
vyhodnotili pripomienky k

nemu i jeho úpravy. Na základe
obstarávateľom akceptova-
ných pripomienok a požiada-
viek dostal spracovateľ pokyn
na úpravu zadania, respektíve,
niektoré pripomienky budú
zohľadnené v následnom kon-
cepte ÚPN - regiónu Nitrian-
skeho kraja. V decembri minu-
lého roka bolo na Úrad NSK do-
ručené stanovisko minister-
stva, kde potvrdilo, že obsah
návrhu zadania je v súlade so
záväznou časťou Koncepcie
územného rozvoja Slovenska
2001 a obsah návrhu zadania a
postup jeho obstarávania a
prerokovania bol v súlade s prí-
slušnými právnymi predpismi.
Zastupiteľstvo NSK následne
svojim uznesením schválilo
Zadanie Územného plánu regi-
ónu Nitrianskeho kraja. V sú-
časnosti sa vypracováva jeho
koncept, v ktorom bude rieše-
né využitie územia i stanove-
nie regulatívov vo forme alter-
natív a ktoré podlieha aj verej-
nému prerokovaniu za účasti
starostov obcí, orgánov štátnej
správy a samosprávy i prísluš-
nýchministerstiev.

GERTRÚDAČUBOŇOVÁ,
OSČaRR
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Odišiel Garry Sládečka, majster molových tónov

Návšteva Andersena
v Krajskej knižnici
KrajskáknižnicaKarola
KmeťkavNitrev zriaďo-
vateľskej pôsobnostiNSK
sadomedzinárodného
projektuNoc sAnderse-
nomaktívnezapojila
poprvýkrátv roku2004
a formouVečera sAnder-
senom.

V tomto roku uskutočnila ta-
kéto podujatie po ôsmy raz
pod heslom Kniha, hudba,
zábava u nás sa dnes podáva.
Pre asi osemdesiat malých

čitateľov vo veku od 7 do 10
rokov pripravili pracovníčky
knižnice skutočne bohatý
program. Pozdravila ich krá-
ľovná Rozprávka, ktorá priví-
tala aj samotného Andersena
v podaní Jána Grešša, riadite-
ľa Divadla Andreja Bagara v
Nitre. Prečítal deťom roz-
právku Pavla Dobšinského
Svetská krása. Postavy z roz-
právky v podaní pracovníčok
knižnice prestrojených v kos-
týmoch, ktoré nám požičalo
Divadlo Andreja Bagara v Nit-
re, ožívali a zapájali sa do de-
ja. Potom deti, rozdelené do
troch skupín, postupne nav-
štívili tri rozprávkové doliny -
pesničkovú, športovú a far-
bičkovú, kde ich čakal pestrý
program.
V Pesničkovej doline domi-

novala pravdaže hudba a
spev. Deti sa zábavnou for-
mou čo-to dozvedeli o hudbe,

hádali správne slová, ktoré sa
v texte piesní „stratili“, spolu
so šašom, vetríkom a tetami
knihovníčkami sa zahrali hru
Zlatá brána otvorená, ba si aj
zaspievali. Vyskúšali si aj hru
na menej náročných hudob-
ných nástrojoch, ktoré boli v
„doline“ vystavené.
Návšteve Farbičkovej doli-

ny sa najviac potešili deti,
ktoré radi kreslia. Ich úlohou
bolo nakresliť, ako si predsta-
vujú knižného škriatka Kni-
hovníčka, ktorý sa im priho-
voril na začiatku rozprávko-
vého večera. V ich stvárnení
dostal rozličné podoby.
V Športovej doline deti oži-

li. Tu ich čakalo najviac rozp-
týlenia a zábavy - hádzali šíp-
kami do terča, malými lop-
tičkami do basketbalového
koša a zahrali si i stolný tenis.
Po zdolaní všetkých troch
rozprávkových dolín si deti
opäť posadali, aby si pozreli
rozprávku o Červenej Čiapoč-
ke v jej modernom spracova-
ní. Hercami boli naše kni-
hovníčky, ktoré ukázali, koľ-
ko talentu sa v nich skrýva.
Na záver večera bola vyhlá-

sená súťaž Knižnica hľadá ta-
lent, v rámci ktorej deti reci-
tovali, spievali, hrali a vlast-
ným pričinením sa tak podie-
ľali na dobrej nálade a atmo-
sfére, ktoré na podujatí vládli.

TATIANANÉMETHOVÁ,
KKKarolaKmeťkavNitre

Andersen v Krajskej knižnici K. Kmeťka
Stvárnil ho riaditeľDABNitra,herec JánGreššo. FOTO: T.NÉMETHOVÁ
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Garry Sládečka
Klavirista, skladateľ akorepe-
títor zomrel voveku80 rokov.

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného
plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Vpríjemnýaprílový,
predveľkonočnýčasnás
„Nitrančanov“ zasiahla
smutnáspráva.

Vo veku nedožitých osemde-
siatych narodenín nás náhle
opustil významný nitriansky
klavirista, hudobný skladateľ
a korepetítor Garry Sládečka. S
odchodom tejto nitrianskej
takmer ikony bude našemesto
i kraj znovu o čosi chudobnej-
šie.
Garry, vlastným menom

Ladislav, Sládečka sa narodil v
roku 1931 v Môťovej pri Zvole-
ne, v roku 1949 zmaturoval na
Reálnom gymnáziu v Trnave,
kde navštevoval už ako desať-

ročný aj súkromné hodiny
klavíra, a po smrti otca v tom
istom roku sa spolu s matkou
presťahovali do Nitry.
Už počas gymnaziálnych

štúdií pravidelne hrával na
bohoslužbách a od 18 rokov v
malých kaviarničkách, aby sa
s matkou uživil. Hrával tiež v
ochotníckom krúžku v Nitre
Svoj bytostný vzťah k hudbe a
umeniu pretavil do obrov-
ských teoretických i praktic-
kých skúseností hlavne sa-
moštúdiom a dlhoročným vý-
konom v roli profesionálneho
hudobníka. Okrem nesmier-
neho hudobného talentu bol i
výtvarne nadaný a krásne ma-
ľoval.

Garry Sládečka počas svojho
plodného pracovného života
vystriedal niekoľko zamest-
naní. Vo všetkých sa ako cen-
trálny bod vždy objavovala je-
ho najväčšia vášeň - populár-
na hudba.
Najskôr pracoval v Krajo-

vom divadle v Nitre ako aran-
žér, skladateľ scénickej hudby
a korepetítor a neskôr v Ban-
ských stavbách v Prievidzi ako
výtvarný návrhár a zároveň
vedúci tanečného orchestra.
Od roku 1968 do roku 1975 pra-
coval v ĽŠU vNitre ako korepe-
títor a od roku 1975 do svojho
odchodu do dôchodku v roku
1991 bol činný ako metodik na
úseku hudby a zborového spe-

vu vo vtedajšom Osvetovom
stredisku.
Aj po roku 1991 bol stále pra-

covne aktívny. Externe praco-
val na ZUŠ v Nitre, sedem ro-
kov prednášal Dejiny hudby
na UKF v Nitre. Viac ako 40 ro-
kov pôsobil ako predseda od-
borných hudobných porôt pri
skúškach amatérskych hu-
dobných skupín v okrese Nitra
i na Slovensku a tiež ako pred-
seda a člen porôt v bratislav-
skom Slovkoncerte pri skúš-
kach profesionálnych hudob-
níkov a spevákov.
Garry Sládečka bol činný aj

publikačne a doplnil mnohé
hudobné knižnice o rozsiahle
odborné materiály v oblasti

populárnej hudby. Okrem to-
ho aranžoval, skladal a dirigo-
val, ale hlavne, viac ako 50 ro-
kov, účinkoval v amatérskych
a profesionálnych hudobných
skupinách ako klavirista.
Meno Garry sa v Nitre, ale i

širokom okolí, najmä v hu-
dobnej brandži, stalo známkou
kvality, profesionálneho od-
borného i ľudského prístupu a
predovšetkým dobrej muziky.
Veď za klavírom presedel ce-
lých 60 rokov. Všetkým nám
bude chýbať, že sa už spolu so
vždy elegantným Garrym ne-
stretneme v Nitre na pešej zó-
ne, triedach umeleckej školy,
či v kaviarni Piano na Farskej
ulici. JÁNVANČO

Nitriansky samosprávny kraj
ako orgán územného plánova-
nia podľa §16 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (staveb-
ný zákon) v súlade s ustanove-
niami §18 stavebného zákona
obstaráva Územný plán regió-
nuNitrianskeho kraja.
Nitriansky samosprávny

kraj ako obstarávateľ územno-
plánovacej dokumentácie v sú-
lade s ustanoveniami §21 sta-
vebného zákona uskutočňuje v

termíne od 10. 5. 2011 do 17. 6.
2011 prerokovanie Konceptu
Územného plánu regiónu Nit-
rianskeho kraja.
Zároveň v zmysle §11 ods. 3

Zákona č.24/2006 Z. z. o posu-
dzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších
predpisov začína prerokovanie
Správy o hodnotení strategic-
kého dokumentu.
Prerokovanie Konceptu s

výkladom spracovateľa Kon-
ceptu Územného plánu regió-
nu Nitrianskeho kraja sa usku-

toční dňa 9. 6. 2011 o 10.00 h v
zasadacej miestnosti Strednej
priemyselnej školy potravi-
nárskej, Slančíkovej 2, 950 50
Nitra.
Odborne spôsobilou osobou

podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku v znení ne-
skorších predpisov je Ing.
arch. Marianna Bogyová, Ar-
chitektonický ateliér BP Pieš-
ťany, registračné číslo 141 zo
dňa 20. 5. 2002.
So spracovanýmmateriálom

sa máte možnosť oboznámiť
počas doby prerokovania na
Úrade Nitrianskeho samo-
správneho kraja, Odbore stra-
tegických činností, Župné
námestie 3, 949 01 Nitra a na
webstránkewww.unsk.sk
Pripomienky je možné za-

slať v termíne do 17. 6. 2011
alebo do 30-tich dní od písom-
ného doručenia oznámenia na
adresu: Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Odbor
strategických činností, Štefá-
nikova tr. č.69, 949 01 Nitra.



Mladý tvorca 2011:
úspechy SOŠ Šurany
Vpolovici apríla sanaVý-
staviskuAgrokomplex
vNitreuskutočnil 19. roč-
níkpredajnej výstavyvý-
robkovžiakovstredných
odbornýchškôl a stredísk
praktickéhovyučovania -
Mladý tvorca2011.

Toto podujatie je jedinečné svojho
druhu na Slovensku čo do rozsahu a
prezentácie prác žiakov, ako aj
množstva zúčastnených stredných
škôl a stredísk praktického vyučova-
nia, ktorých bolo tentoraz neuveri-
teľných 114 - najviac v doterajšej histó-
rii podujatia. Ako jednu z najatraktív-
nejších sprievodných akcií môžeme
vyzdvihnúť súťaž Top výrobok, do
ktorej sa úspešne zapojili aj žiaci
Strednej odbornej školy na Nitrian-
skej ulici v Šuranoch, ktorá je v zria-
ďovateľskej pôsobnosti NSK. Pod do-
hľadom učiteľky odborných predme-
tov Silvie Bilkovej žiaci učebného od-
boru cukrár kuchár navrhli a zrealizo-
vali cukrársky výrobok z medovníka s
tematikou ľudového folklóru z Čič-
mian.Nápaditosť a odborná zručnosť
práce bola ohodnotená cenou za mi-
moriadnu kvalitu. Spoluvystavovate-

ľom SOŠ Šurany bola v tomto roku po
prvýkrát partnerská škola z Českej
republiky - Hotelová škola Světlá a
Obchodní akademie z Velkého
Meziříčí. Žiaci tejto školy predvádzali
ukážky v zdobení cukrárskych výrob-
kov a barmanské zručnosti v miešaní
nápojov. O cukrárske i pekárske vý-
robky žiakov SOŠ Šurany bol mimo-
riadny záujem širokej verejnosti a po-
zitívne ich hodnotili aj hostia výstavy,
napríklad Jiří Běhounek - hejtmankra-
je Vysočina. Martin Širka, žiak II. roč-
níka učebného odboru cukrár kuchár,
predvádzal zručnosti vo vyrezávaní
do ovocia a zeleniny - carving. Svojím
talentom v tomto umení patrí medzi
najlepších v Slovenskej i Českej repub-
like. V ČR už vyhral tieto celoštátne
súťaže v carvingu: GastroHradec Krá-
lové 2010, Třebíč carving cup 2010 a
Ostrava carving cup 2010. V Sloven-
skej republike zase získal prestížne
ocenenie svojej práce na medziná-
rodnej výstave Danubius Gastro Bra-
tislava 2011. Svojimi výsledkami sa tak
prepracoval do novovytvoreného
česko-slovenského carving tímu pod
vedením L. Procházku - víťaza sveto-
vých a európskych carving súťaží.

VIERAUVÍROVÁ
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Vzácne nálezy z Bojnej
V PODUNAJSKOM MÚZEU V KOMÁRNE
Začiatkomapríla bola
v reprezentačnej sálePo-
dunajskéhomúzeavKo-
márne, ktoréhozriaďova-
teľom jeNSK, slávnostne
otvorenáarcheologická
výstavasnázvomBojná -
významnékniežacie cen-
trumstarýchSlovanov.

Vzácne nálezy z Bojnej boli pr-
vý krát prezentované v roku
2006 v Ponitrianskom múzeu
v Nitre, potom v roku 2008 v
Brne a napokon v rokoch
2009-2010 v Archeologickom
múzeu SNMvBratislave.
Po krátkom kultúrnom

programe Chrámového spe-
váckeho zboru kostola Všet-
kých svätých v Bojnej a po
úvodnom slove predsedu Nit-
rianskeho samosprávneho
kraja Milana Belicu, sa slova
ujal riaditeľ Archeologického
ústavu SAV v Nitre Matej
Ruttkay, ktorý okrem iného
poukázal na mimoriadny vý-
znam archeologickej lokality
hradiska v Bojnej v okrese To-
poľčany. Vedúci archeologic-

kého výskumu a kurátor vý-
stavy Karol Pieta potom in-
formoval prítomných o vý-
sledkoch výskumu a vyvrátil
hypotézu o tom, že Nitra bola
jediným vtedajším mocen-
ským centrom na území Slo-
venska. Hovoril aj o význame
tohto archeologického vý-
skumu v medzinárodnom
kontexte a tiež o členení vý-
stavy, ktorá je inštalovaná v
spoločnej budove múzea a
knižnice v Komárne. Vernisáž,
ktorej sa zúčastnili archeoló-
govia nielen zo Slovenska, ale

aj z Čiech a Maďarska, bola
ukončená krátkym progra-
mom chrámového speváckeho
zboru z Bojnej.
Exponáty na výstavu poži-

čal Archeologický ústav SAV,
Archeologickémúzeum SNMv
Bratislave, Ponitrianske mú-
zeum v Nitre, múzeum v Boj-
nej a zo svojej súkromnej
zbierky aj doktor Jánošík.
Mimoriadne bohatý nálezový
materiál, predovšetkým že-
lezné predmety z Bojnej, je
prezentovaný na výstave v
tematických celkoch: 1. Vo-

jenstvo - výzbroj a výstroj
elitných bojovníkov, 2. Oz-
dobné predmety, korálky a
kovania opasku, 3. Najstarší
odlievaný bronzový zvon Slo-
venska, 4. Súbor pozlátených
plakiet z prenosného oltára
dokladajú kresťanstvo a písmo
na našom území ešte pred prí-
chodom Cyrila a Metoda, 5.
Poľnohospodárske nástroje, 6.
Dom a bývanie. V záverečnej
časti výstavy dva panely a ná-
lezy vo vitrínach dokumentu-
jú najnovšie výsledky výsku-
mu z roku 2010. V tretej
miestnosti výstavy si náv-
števníci môžu pozrieť doku-
mentárny film o najstaršom
zvone Slovenska ako aj počíta-
čovú prezentáciu Múzea v
Bojnej, ktorá predstavuje nie-
len múzejnú expozíciu, ale aj
archeologickú lokalitu Bojná -
Valy. Výstava z Bojnej v Podu-
najskom múzeu v Komárne
potrvá do 11. júna a otvorená
bude denne okrem nedele a
pondelka od 10.00 do 17.00 h.
JOZEFCSÜTÖRTÖKY, riaditeľ

PodunajskéhomúzeavKomárne

l Dvojstranu ŽUPNÉ OZVENY obsahovo pripravuje Nitrian-
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
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Mladí inovátori ušetria energiu
Spoločnosti Siemensa
Volkswagenpoôsmykrát
ocenili inovatívnenápady
študentovelektrotechni-
kyv súťaži SiemensYoung
GenerationAward.

Hlavnú cenu súťaže získal projekt
pneumatickej triedičky Michala
Bratha a Martina Strapka, študentov
Strednej priemyselnej školy v Nitre,
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Ich projekt sa zaoberá riadením ma-
nipulátora, ktorý sa v automobilo-
vom priemysle vyskytuje veľmi často.
„Naším cieľom je pripraviť študentom
možnosť reálne sa pripraviť na pod-

mienky praxe, ktoré ich čakajú po
skončení školy. Úroveň aj tohtoroč-
ných prác ukazuje, že táto naša dlho-
dobá stratégia je veľmi prínosná,“
povedal Marián Hrica, riaditeľ divízie
Priemyselnej automatizácie a tech-
nológie pohonov spoločnosti Sie-
mens. Ústrednou témou aktuálneho
ročníka bola úspora energie pomo-
cou automatizačných prostriedkov v
automobilovom priemysle. „To, že aj
technické smery majú stále svojich
priaznivcov je vidieť na všetkých
mladých konštruktéroch, ktorí sa do
SYGA zapojili. Podporu žiakov a štu-
dentov z celého Slovenska, ktorí sa
zaujímajú o techniku a prichádzajú s
vlastnými kreatívnymi nápadmi, po-

važujeme za veľmi dôležitú,“ hovorí
Monika Pavláková, vedúca oddelenia
ďalšieho vzdelávania a rozvoja za-
mestnancov Volkswagen Slovakia.
Do ôsmeho ročníka súťaže SYGA sa
zapojilo celkovo 14 škôl s 27 projekt-
mi. „Náš projekt sa skladá z fyzického
modelu, z počítačového modelu a zo
softvéru.“ povedal o víťaznom pro-
jekte Michal Brath. „Na pohon trie-
dičky sme použili pneumatické valce.
Ďalej sú tam ďalšie tri pohony v jed-
nom smere, ktoré spôsobia vyrade-
nie telesa do konkrétnej palety, podľa
typu výrobku,“ opisuje projekt spolu-
autor Martin Strapko. Touto výhrou
získali pre svoju školu nový počítač.

MARTINNOSKOVIČ

9
MYNITRIANSKENOVINY30. 5. 2011 / ČÍSLO21

ŽUPNÉNOVINY

Výklad
K. Pietu
Vedúceho
výskumu
počúvajú
poslanci a
predseda
NSKMilan
Belica (dru-
hý sprava).
FOTO: LADISLAV

SZABÓ

Život šitý na mieru
Čoznamenábyť ženou?
Aké súnaše životnépriori-
ty, ciele, našeposlanie? Ži-
jemeviac svoj životalebo
životynašichblízkych?
Viemeprejavovať svoje
pocity?Akonájsť rovno-
váhuavnútornúsiluna
zmenu?

Život plynie akosi rýchlejšie. Zmenila
sa doba. Zmenili sa role v rodine. To,
čo bolo kedysi zaužívané, už neplatí.
Čo tieto zmeny priniesli ženám? V
jednej knihe sa písalo, že so zmenou
doby, novými možnosťami a slobo-
dou, ruka v ruke vstúpila do našich ži-
votov neúnosná záťaž - byť nielen do-
konalou matkou, manželkou, ale si aj
vybudovať kariéru, vzdelávať sa, ces-
tovať, vyzerať dobre a mlado za kaž-
dých okolností, jednoducho byť sto-
percentnou na každom z týchto fron-
tov. Tých sto percent je však len jed-

ných. Ktorej priorite, v ktorej životnej
etape ich pripísať? Na tieto otázky
nám pomôže nájsť odpoveď Janka
Vaculčiaková, s ktorou ROS v Levi-
ciach pripravilo na rok 2011 cyklus pra-
videlných stretnutí žien pod názvom

Život šitý namieru. Ide o cyklické inte-
raktívne sebapoznávacie stretnutia
žien, diskutujúcich pod vedením lek-
torky Jany Vaculčiakovej, absolventky
Pražskej vysokej školy psychosociál-
nych štúdií. Doteraz to bolo na témy:
Sebavedomie ženy, Žijem viac svoj ži-
vot alebo životy iných? Vieme preja-
vovať svoje pocity? Rovnováha a vnú-
torná sila a Životné priority, ciele a
naša budúcnosť. Do budúcnosti to
ešte bude Zmena je cesta - 14. 6. 2011.
Stretnutia sa uskutočňujú na 1. po-
schodí Mládežníckeho centra Kon-
takt v Leviciach na Kasárenskej ulici.
Určené sú všetkým ženám, ktoré té-
ma osloví, alebo sú ochotné prispieť
svojim názorom, prípadne skúsenos-
ťou. Súčasťou stretnutí budú aj prak-
tické cvičenia pomáhajúce zvládať
bežné náročné životné situácie. In-
formovať sa možno na e-mailovej ad-
rese h.longauerova@gmail.com.

HELENALONGAUEROVÁ

Možnosti sociálnych služieb
Poskytovaniu sociálnych služieb pred-
chádza posúdenie občana na kon-
krétny druh sociálnej služby. Na zo-
rientovanie uvádzame:
1. KompetencieVÚC
1a) Žiadosť o posúdenie odkázanosti
občan s trvalým pobytom na území
nitrianskeho kraja podáva na Úrad
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Tlačivo žiadosti o posúdenie sa na-
chádza na portáli ÚNSK:
www.unsk.sk. v sekcii sociálna po-
moc. Poradenstvo pred podaním žia-
dosti o posúdenie poskytuje Oddele-
nie posudkových činností Odboru so-
ciálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK,
tel. č. 037/6922995, alebo osobne. V
kompetencii Nitrianskeho samo-
správneho kraja je posudzovanie od-
kázanosti na tieto druhy sociálnej
služby: domov sociálnych služieb;
špecializované zariadenie; zariadenie
podporovaného bývania; rehabilitač-
né stredisko.
1b) Po vydaní rozhodnutia a nadobud-

nutí právoplatnosti môže občan po-
žiadať Odbor sociálnych vecí a zdra-
votníctva ÚNSK o umiestnenie do za-
riadenia sociálnych služieb – kanc. č.
151, tel. 037/6922952, 037/6922975, kde
je občanovi poskytnuté poradenstvo
spolu s aktuálnymi informáciami o
voľných miestach v zariadeniach. In-
formácie o voľných miestach v zaria-
deniach sociálnych služieb v zriaďova-
teľskej pôsobnosti NSK a zoznam
všetkých poskytovateľov sociálnych
služieb, ktorí sú vedení v registri po-
skytovateľov, sanachádzaaj naportá-
li ÚNSK: www.unsk.sk. v sekcii so-
ciálna pomoc.
2. Kompetencie obcí
Žiadosť o posúdenie a žiadosť o po-
skytovanie sociálnej služby: v zaria-
dení pre seniorov; v zariadení opatro-
vateľskej služby; v dennom stacionári;
opatrovateľskej služby a prepravnej
služby podáva občan na obecnom
úrade podľamiesta trvalého pobytu.

DANIELABELIČKOVÁ

Detský
javiskový sen
Ako každý rok bola aj v tomto v Mest-
skom kultúrnom stredisku v Šali krajská
súťaž detskej dramatickej tvorivosti,
scénických miniatúr a divadla dospelých
hrajúcich pre deti Detský javiskový sen.
Predstavili sa na nej najlepšie divadelné
súbory z NSK, ktoré postúpili z regionál-
nych prehliadok v Nových Zámkoch, v
Nitre a v Leviciach. Súťažili v 2 kategó-
riách: V kategórii Detské divadlo sa pred-
stavili štyri detské divadelné súbory. DDS
MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky Vráble s
inscenáciou Ružový zajac na druhom po-
schodí v réžii Štefana Foltána, DDS Slú-
chadlo pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre s in-
scenáciou Štvornohá vrana v réžii Marice
Šiškovej, DDS Dúha pri ZŠ Starý Tekov s
inscenáciou Príbeh našej triedy v réžii Ad-
riany Senciovej a DDSMárna snaha pri II.
ZŠ Levice s inscenáciou Hrad z piesku v
réžii Štefana Jurču. Kategória Divadlo do-
spelých hrajúcich pre deti patrila Celkom
malému divadlu zo Žemberoviec s insce-
náciou Malé upratovanie v réžii Petra
Luptovského. Súťažiace súbory hodnotili
kvalifikovaní lektori - Katarína Mišíková,
Adriana Geričová,Maroš Krajčovič, Miro-
slav Dacho a Miroslav Ballay. Na celo-
štátnu prehliadku detskej dramatickej
tvorivosti Zlatá Priadka porota nomino-
vala DDS Slúchadlo z Nitry a na celoštát-
nu prehliadku Divadlo a deti nominovala
Celkommalé divadlo zo Žemberoviec.
ZUZANAPORUBSKÁ,KOSNitra

Quantum medical
TýmtoprístrojommeriaKata-
rínaÉderovásprávnosť zlože-
nia jednéhoz liečivýchextrak-
tov. FOTO:ARCHÍVROSLEVICE

Celkommalédivadlo zoŽembe-
roviecnadoskách, ktoré zna-
menajú svet. FOTO: Z.DEMINOVÁ

Úspešní Šuranci s priateľmi z Vysočiny
Druhýzľava riaditeľ SOŠŠuranyRóbertPolák. FOTO:V.UVÍROVÁ


