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             Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry 
Eve  Ruthovej 

za dlhoročné všestranné kultúrno-spoločenské aktivity 
prispievajúce k vytváraniu dobrého mena  mesta Nitry 

 
 

 
 

Dátum  narodenia: 8. október 1934 
Povolanie: knihovníčka  
Štátna príslušnosť: SR 
Bydlisko: Lesná 1,  Nitra  
 
 
Pani Eva Ruthová po ukončení gymnázia s maturitou v Nitre pracovala niekoľko rokov ako 
kultúrna redaktorka. Prakticky celý svoj aktívny vek venovala Okresnej knižnici, kde v jej 
rôznych oddeleniach pracovala plných tridsať rokov.  
 Patrí k tým občanom Nitry, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o šírenie dobrého mena 
Nitry ako mesta, ktoré si ctí tradíciu a váži si svojich rodákov, dejateľov na poli kultúrnom, 
umeleckom i spoločenskom. Zároveň toto mesto uvádzala do kultúrnej mapy Slovenska cez 
mnohých významných, ba najvýznamnejších predstaviteľov našej kultúry.  V neposlednej  
miere sa snažila vychovávať mladú generáciu (od 60-tych rokov), ktorá už preberala štafetu 
a výsledky jej snažení pre dobro celej spoločnosti.  
 Pani Ruthová, napriek nepriazni osudu, celý svoj život venuje neúnavnej práci 
propagátora toho dobrého, čo sa urodilo na slovenskom poli – kultúrnom a umeleckom.  
 V súčasnosti je predsedníčkou Literárneho klubu Janka Jesenského. Jej úctyhodná 
a zatiaľ nedocenená práca sa začala kedysi pred štyridsiatimi rokmi. Keď v roku 1965 založila 
a aktívne viedla Divadlo poézie, už vedela, že pracuje s talentami. Pri zostavovaní pásiem 
poézie a ich réžii investovala svoju energiu a čas do príprav mladých – niektorých z nich 
pozná a oceňuje celé Slovensko – J. Greššo, J. Kožuch, R. Mihina a pod. K tejto nesporne 
veľmi záslužnej činnosti pribrala organizovanie literárnych besied, ktorých prvotným 
dôvodom bola láska k literatúre. Jej činnosť bola determinovaná  aj veľmi dobrými osobnými 
kontaktmi s predstaviteľmi spisovateľskej obce Slovenska. 
 Popri láske k literatúre sa verejnosti predstavila aj svojimi nezabudnuteľnými 
recenziami – esejami o filmoch premietaných v rámci filmového klubu. V rokoch 1972 až 
1990 ovplyvnila estetický vkus niekoľkých generácií obyvateľov tohto mesta. Zároveň sa pod 
jej vplyv dostali stovky vysokoškolákov a cez nich meno kultúrnej Nitry do celej republiky. 
Keď sa filmový klub rušil, vo výdatnej miere napomohla k vzniku nového pri vtedajšej 
Vysokej škole pedagogickej, tým sa podarilo zachovať kontinuitu tejto veľmi potrebnej 
aktivity v takom veľkom meste ako je Nitre.  
 V lete roku 1990 zorganizovala niekoľko Autorských večerov pri fontáne – v záhrade 
vtedajšej Nitrianskej štátnej galérie. Vzápätí sa v rámci večera s Ladislavom Ťažkým 
nadhodila myšlienka založenia literárneho klubu. Keďže u pani Evy Ruthovej nie je ďaleko 
od myšlienky k realizácii, vzniká v decembri 1990 Literárny klub Janka Jesenského pri 
Nitrianskej štátnej galérii. Venovala mu toľko pozornosti, ba lásky, že ho „vypiplala“ 
z detských rôčkov a tu máme literárny klub, na ktorého tradíciu môže byť Nitra hrdá. Je to 
mimochodom jedna z mála tradícií, ktoré sa podarilo v Nitre v oblasti kultúry vytvoriť 
a hlavne uchovať. Zásluhy prináležia bez akýchkoľvek pochybností pani Eve Ruthovej.  



 Popri spomenutej činnosti zanecháva stopu aktívneho a kreatívneho človeka aj pri 
jednorazových aktivitách – scenár kultúrnych a vedeckých podujatí v rámci Agrokomplexu 
(80-te roky), spolupráca pri literárnych podujatiach festivalu Divadelná Nitra atď.  
 Pani Eva Ruthová len počas existencie Klubu J. Jesenského predstavila na autorských 
večeroch, konaných pravidelne raz do mesiaca, vyše stovky významných predstaviteľov 
kultúrneho, umeleckého a spoločenského diania. Spomenieme aspoň Milana Rúfusa, Jána 
Chryzostoma kardinála Korca a JUDr. Štefana Valenta.  
 Pani Eva Ruthová má aj nesmiernu schopnosť empatie, ktorá sa premietla do činnosti 
oceňovanej mnohými občanmi Nitry. Je to rozlúčka so zosnulým, kde sa svojím 
kultivovaným a jemnocitným prístupom v tak smutnej chvíli prihovára pozostalým.  
 Všestranná spoločenská aktivita p. Ruthovej v oblasti kultúry je o to cennejšia, že 
zasahuje najširšie vrstvy obyvateľov Nitry a svojim pôsobením prispieva ku kultivácii života 
mesta. Vytvára tak kladný obraz miesta Nitry ako významného centra slovenskej literatúry 
a kultúry.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dôvodová správa 

 
Návrh na udelenie Ceny  mesta Nitry Eve Ruthovej predkladá primátor mesta Nitry  

na základe návrhu komisie pre kultúru Mestského zastupiteľstva v Nitre a  v súlade so  
Všeobecne záväzným nariadením  č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení 
neskorších zmien a dodatkov.  
 

Predloženým návrhom sa v zmysle čl.5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia 
č.1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov sa zaoberala 
na svojom rokovaní dňa 20. októbra  2009 komisia pre kultúru Mestského zastupiteľstva 
v Nitre a svojím uznesením č. 33/2009-KpK odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  
udeliť Cenu mesta Nitry Eve Ruthovej.   

 
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 24. 11. 2009. 

Mestská rada v Nitre uznesením č. 580/2009 – MR odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Nitre udeliť Cenu mesta Nitry Eve Ruthovej.  

 
 
 

 
 
 

 


