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Do prvých ročníkov nastúpi 

VIAC AKO 800 DETÍ  

Investičné akcie mesta bežia podľa harmonogramu

Regionálna turistická karta sa oplatí
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Stojíme na prahu nového školského roka

Leto sa končí a my opäť sto-
jíme na prahu nového škol-
ského roka. Tak ako vždy, i 
teraz si kladieme otázky aký 
bude, čo dobré nás čaká a čo 
nové nám prinesie. Som pres- 
vedčený, že všetkým školám 
sa väčšinu očakávaní podarí 
naplniť už aj preto, lebo prí-
prave na nový školský rok 
venovali náležitú pozornosť. 

V týchto dňoch aj v rodi-
nách a tiež v školách vrcho-

lili prípravy na čo najlepšie 
odštartovanie nového škol-
ského roka. Počas letných 
prázdnin mesto úspešne 
zrekonštruovalo ďalšie zá-
kladné školy. Intenzívne sa 
pracovalo na ZŠ kráľa Sväto-
pluka na Dražovskej ceste a 
na ZŠ Škultétyho. Jedna MŠ – 
na Nedbalovej ulici, do siete 
predškolských zariadení pri-
budla. Týmto sa naše aktivi-
ty nekončia, budeme hľadať 
ďalšie zdroje na skvalitnenie 
technického stavu škôl. Veľ-
mi nás teší aj skutočnosť, že 
v novom školskom roku sa 
otvoria brány všetkých 14  
základných škôl, ktoré bude 
navštevovať viac ako 6-tisíc 
školákov. 

Nový školský rok  sa od 
septembra začne aj pre žia-
kov ZUŠ J. Rosinského, ktorá 
patrí do zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Nitry a veľmi 
úspešne si počína aj popri 

existencii ďalších súkrom-
ných umeleckých škôl.   

Všetky tieto školy ukázali 
svoju opodstatnenosť a živo-
taschopnosť, ale aj  vysokú 
úroveň odbornej práce, o 
čom najlepšie svedčia úspe-
chy, ktoré dosiahli ich žiaci 
v rôznych súťažiach, olympi-
ádach a prehliadkach. Tých 
najúspešnejších mesto kon-
com uplynulého školského 
roka aj ocenilo.  

Na začiatku školského 
roka želám všetkým uči-
teľom veľa trpezlivosti, kre-
ativity a radosti z práce, 
všetkým žiakom a študen-
tom želám čo najviac získa-
ných cenných poznatkov a čo  
najlepšie hodnotenie. Vám, 
vážení rodičia, želám čo naj-
viac radosti z práce a výsled-
kov vašich detí. 

 
Jozef Dvonč

primátor Nitry 

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini 
zavítal do Nitry

Na neoficiálnu návštevu Nitry zavítal v uplynulých dňoch predseda Národnej 
rady SR Peter Pelegrini. Na pôde mestského úradu vzácnu návštevu privítal pri-
mátor Jozef Dvonč. Na stretnutí sa zúčastnil i poslanec NR SR Tibor Glenda. 

Primátor Jozef Dvonč 
vzácnemu hosťovi pred-
stavil mesto, jeho históriu 
a súčasnosť. Informoval 
ho o aktívnom zapájaní sa 
nášho mesta do projektov 
financovaných vládou, ako 
aj do projektov z fondov 
EÚ. Vzácneho hosťa záro-
veň pozval do Nitry na be-
nefičný koncert Hoj vlasť 
moja, ktorý sa uskutočnil  
31. augusta v Mestskej 
hale v predvečer štátneho 
sviatku Dňa Ústavy SR prá-
ve pod jeho záštitou. 

Text a foto: (SY)
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foto na obálke (foto: Ľ. Synaková):
Do jesene by mala byť hotová rekonštrukcia býva-
lej zoborskej ZŠ, ktorá sa mení na reprezentatívny 

stánok kultúry pre obyvateľov Zobora.   

Stránkové 
hodiny: 

po, ut, št: 
8.00 – 15.00

st: 8.00 – 16.45 
pi: 8.00 – 13.45

Pokladnica MsÚ: 
po, ut, št: 

8.00 – 14.30

st: 8.00 – 16.15

pi: 8.00 – 11.30 
so: 8.00 – 12.00

Podateľňa: 
so: 8.00 – 12.00

Primátor Jozef Dvonč venoval predsedovi NR SR Petrovi 
Pellegrinimu najnovšie obrazové publikácie o Nitre.   

Jaguar Land Rower si vybral Nitru

Britská automobilka Jaguar Land Rover so sídlom v Coventry podpísala 11. au-
gusta so slovenskou vládou dokument o zámere postaviť svoj nový závod v Nit- 
re. Definitívne rozhodnutie o výstavbe nadviazala na štúdiu uskutočniteľnosti a 
očakáva sa do konca tohto roka. 

Nitriansky primátor Jozef 
Dvonč  na margo avizova-
ného príchodu investora 
do Nitry uviedol: „Som rád, 
že sa rokovania o investícii 
dostali do tejto fázy. Treba 
však byť opatrný, pretože 
to nie je definitívne roz-
hodnutie. Vládu SR a všet-
kých zainteresovaných 
čaká veľké množstvo úsilia 
a verím, že definitívne roz-

hodnutie bude v prospech 
Slovenska a nášho mesta. 
Môžem sľúbiť, že zo strany 
mesta urobíme všetko pre 
kladné konečné rozhod-
nutie.“ Závod by mal začať 
montovať vozidlá v roku 
2018 a jeho projektovaná 
kapacita má dosiahnuť 
300-tisíc vozidiel ročne. 
Investícia má byť v hod-
note takmer jeden a pol 

miliardy eur. Vytvorených 
by malo byť 2000 až 4000 
pracovných miest. Ďalšie 
pracovné príležitosti by 
mohli vzniknúť v existu-
júcich i nových subdodá-
vateľských a logistických 
firmách, ktoré by mohli 
oživiť priemyselné parky 
aj v mestách v okolí Nitry.
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Investičné akcie bežia podľa harmonogramu

Primátor Nitry Jozef Dvonč, zástupca primátora Martin Nemky a Vladimír Derka 
z odboru investičnej výstavby a rozvoja MsÚ Nitra sa 13. augusta zúčastnili na 
kontrolnom dni prác na mestských investičných akciách.

Primátor Jozef Dvonč sa 
na jednotlivých stavbách 
informoval, v akom mera-
dle ovplyvňujú  extrémne 
horúčavy harmonogram 
stavebných prác. Zástup-
covia staviteľov ho infor-
movali, že pre zachovanie 
technologického postupu 
a kvality prác postupujú 
spôsobom, ktorý by ne-
mal ovplyvniť ani zabrzdiť 
odovzdanie jednotlivých 
investícií do užívania.  

V priebehu dňa zástup-
covia mesta navštívili ZŠ 
kráľa Svätopluka na Zo-
bore, ZŠ Škultétyho, kde 
prebieha posledná fáza za-
tepľovania a naťahovania 
omietok. Obzvlášť sa zau-
jímali o postup prác na no-
vej MŠ na Nedbalovej uli-
ci. Na opravu a adaptáciu 

priestorov získalo mesto 
štátnu dotáciu vo výške 
240 000 eur. Do vybave-
nia škôlky je vyčlenených 
z mestského rozpočtu viac 
ako 36 000 eur. Zriadením 
škôlky na Nedbalovej uli-
ci sa zvýši  kapacita MŠ a 
budú uspokojení rodičia, 
ktorých deti sa nedostali 
do MŠ v riadnom termíne 
zápisu. Nová MŠ bude mať 
štyri triedy pre 82 detí a 
budú tu umiestnené deti s 
celiakiou a cukrovkou. 

Zástupcovia mesta si 
prezreli i zimný štadión, v 
ktorom si hráči HK Nitry 
zmerali svoje sily v piatok 
21. augusta v hokejovej 
Lige majstrov 2015/2016 
s úradujúcim švédskym 
šampiónom Skelleftea AIK. 
Pozreli si aj stav vedľajšej 

ľadovej plochy, kde sa kon-
com augusta uskutočnil 
Svetový pohár v hokejbale. 
Skontrolovali tiež postup 
prác na rekonštrukcii bý-
valej zoborskej ZŠ, ktorá 
sa mení na prvotriedny 
kultúrny dom s reprezen-
tačnou sálou. 

Oboznámili sa s postu-
pom prác v zatepľovanom 
Dome opatrovateľskej 
služby na Ul. J. Kráľa, v 
Bytovom dome Olympia, 
ktorý sa rovnako zatepľuje 
a zaujímali sa o postup sta-
vebných prác v Útulku pre 
bezdomovcov. Kontrolný 
deň ukázal, že  stavebné 
práce prebiehajú podľa 
harmonogramu.

  Text a foto: (SY)

Primátor Jozef Dvonč a jeho zástupca Martin Nemky si pozreli priebeh prác na zatepľovaní ZŠ Škultétyho

Rekonštrukciou prešiel aj zimný štadión

Do siete predškolských zariadení pribudne MŠ Nedbalova

Rekonštrukcia bývalej zoborskej ZŠ na Dom kultúry

Zatepľuje sa aj budova DOS 
na Ul. Janka Kráľa

Rekonštrukciou prešla aj 
ZŠ kráľa Svätopluka
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Do prvých ročníkov v Nitre nastúpi viac ako 
osemsto detí 

Do nitrianskych ZŠ sa zapísalo 838 predškolákov. Mesto Nitra v školskom roku 
2015/2016 otvorí  na 14 základných školách celkom 39 prváckych tried, vrátane 
dvoch tried pre intelektovo nadaných žiakov. 

Najviac detí zapísali ro-
dičia na ZŠ Benkova, kde 
bude do siedmich prvác-
kych tried chodiť 
136 žiakov. Veľký 
záujem bol aj o ZŠ 
Fatranská, kam ro-
dičia zapísali 92 
detí, do štyroch pr-
váckych tried však 
bude môcť škola 
prijať 88 žiakov. 
Najmenej detí zapí-
sali rodičia do škôl v 
okrajových častiach 

mesta. Na ZŠ Ščasného v 
Dražovciach bude do jed-
nej prváckej triedy cho-

diť 11 detí. Jednu triedu 
pre prvákov otvára aj ZŠ 
Novozámocká v Dolných 

Krškanoch, kde je 
zapísaných 20 detí. 
Iba jednu prvácku 
triedu s 15 žiak-
mi otvoria aj na ZŠ 
Krčméryho. Tu však 
bude ďalších 15 
detí navštevovať aj 
jednu triedu nulté-
ho ročníka.

Regionálna turistická karta sa oplatí 
Začiatkom leta začala fungovať regionálna turistická karta. Bola určená návštev-
níkom nitrianskeho regiónu, ale aj obyvateľom žijúcim v Nitrianskom kraji. Karta 
ponúka zľavy na návštevu pamiatok, na vstupy na kúpaliská, wellness pobyty a 
ďalšie  atrakcie, reštaurácie a iné. 

Prevádzky, v ktorých ná-
vštevníci získajú zľavu sú 
označené nálepkou „Tu 
platí karta“. Zľava bude od-
rátaná zákazníkovi priamo 
pri platení, pričom všetky 
zľavy je možné využívať 
opakovane. Cena karty je 

6 eur a je možné ju využí-
vať do konca roku 2016, 
potom platnosť karty je 
neskôr potrebné predĺžiť. 
Kartu si občania môžu 
kúpiť v niektorom z pre-
dajných miest, akými sú 
informačné centrá alebo 
vybrané partnerské zaria- 
denia. Dá sa objednať aj 
online na webovej stránke 
www.regionnitracard.sk. 
Prví majitelia kariet budú 
odmenení – získajú dar-
čekový kupón 1+1 vstup 

do ThermalPark Nitrava v 
Poľnom Kesove. 
Prehľadnú ponuku zliav 
prináša informačná 
brožúra, ktorá je prílohou 
karty. Informácie ku kar-
te môžu ľudia získať aj na 
stránke www.regionnitra-
card.sk. 

Prijmite pozvanie do Nit- 
rianskeho kraja a nech je 
nová turistická karta pre 
vás tým správnym sprie-
vodcom.

Z rokovania mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva

Začiatkom augusta sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, na ktorom nitrianski mestskí poslanci, o. i., schválili  žiadosť o  nenávrat-
ný finančný príspevok na realizáciu projektu ohľadne podpory obnovy verejného 
osvetlenia miest aj obcí. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci 
operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Finalizácia 
žiadostí je do 30. 9. t.r.   

Z operačného programu 
bude zakúpených 929 LED 
svietidiel. Podľa predbež-
ných výsledkov svetelnej 
štúdie je plánovaná roč-
ná úspora elektriny 375 
000 kWh, úspora energie 
by mala byť 1 300 Gj a 
úspora emisií 142 ton za 
rok.  Predpokladaná výš-
ka na realizáciu projektu 
je 740-tisíc eur, mesto sa 
bude spolupodieľať na fi-
nancovaní projektu 5 %, 
sumou 37-tisíc eur. Nové 
osvetlenie bude mať po 
dokončení projektu viac 
ako desať percent z cel-
kového počtu svietidiel v 
rámci Nitry. 

„Projekt bude prínosný 
v rámci zvýšenia bezpeč-
nosti vodičov i  chodcov na 
frekventovaných komuni-
káciách a  znížené budú  aj  
emisie oxidu uhličitého, čo 
napomôže k významnému 
obmedzeniu škodlivín vo 
vzduchu a dodržaniu do-
hovoru primátorov z Bru-
selu z roku 2009. Nitra sa 
v spomínanom dokumen-
te zaviazala do roku 2020 
znížiť tieto škodliviny o 20 
percent,“ uviedol primátor 
Nitry Jozef Dvonč. 

Na základe možnosti na-
výšenia úverového rámca 
linky na financovanie v 
rámci úveru bol  nitrian-
skymi mestskými poslan-
cami schválený úver vo 
výške 600-tisíc eur, ktorý 
bude postupne použitý na 
investičné akcie podľa ich 
technickej a projektovej 
pripravenosti. Podmienky 
projektu spĺňajú ZŠ Tuli-
pánová, ZŠ kniežaťa Pribi-
nu, kino Palace a budova 
Mestskej polície. „Priorit-
ne by tieto finančné prost-
riedky mali byť použité na 
ZŠ Tulipánová,“ konštato-
val prednosta Mestského 
úradu v Nitre Igor Kršiak.  

Čo sa týka čerpania úve-
ru v rámci  municipálneho 
sektora, medzi oprávnené 
projekty sú zaradené tie 
investície, ktoré smerujú 
k znižovaniu energetickej 
náročnosti a zabezpeče-
niu udržateľnej energie v 
závislosti od príslušného 
komponentu programu. 
Finančné prostriedky na 
všetky vybrané  investičné 
akcie (aj tie ktoré sa mo-
mentálne realizujú) spĺňa-
jú podmienky pre projekty 
energetickej efektívnosti 

budov vo vlastníctve mes-
ta Nitry. Podiel uspore-
nej energie po dokončení 
však musí byť vyšší ako 
30 percent. V rámci rekon-
štrukčných prác je možné 
zrealizovať výmeny bojle-
rov, výmenníkových sta-
níc, chladiacich zariadení, 
okien a iných transparent-
ných častí budovy ako aj 
zateplenie budovy, steny, 
strechy, podlahy, resp. so-
lárnych vykurovacích sys-
témov. Schválené bolo, v 
rámci rozpočtových opa-
trení, aj dofinancovanie 
dotácií z rezervného fondu 
na šport. 

„Financie budú použité 
na aktivity týchto nitrian-
skych športových klubov 
- športové partnerstvá a 
kluby 11 200 eur, MBK 
SPU Nitra  10 000 eur 
BKM JUNIOR UKF  6000 
eur, VK Ekonóm SPU Nitra  
5000 eur, HBK Nitrianski 
rytieri  5000 eur, Mestský 
futsalový klub Nitra - 2000 
eur a Tenisový klub Nitra 
- 2000 eur, “dodal zástup-
ca primátora Nitry Martin 
Nemky. 

(j) 
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Sobor, 2010, 184 s., Juraj 
Pohronec Slepčiansky, cir-
kevný hodnostár, štátnik 
a diplomat a jeho prínos 
k porážke Osmanskej ríše 
v bitke pri Viedni r. 1683. 
Zborník. Nitra: Biskupský 
úrad a Bernolákova spo-
ločnosť Nitra, 2011, 166 
s., Zoborské listiny 1111 
a 1113 a ich význam pre 
naše dejiny. Zborník. Nit-
ra: Úrad NSK a Bernoláko-
va spoločnosť, I. Pobočný 
stánok v Nitre, 2013,160 
s., Za krajanmi do Madridu 
alebo Vojna o Španielsko. 
Nitra: Sobor, 2013, 184 s.

PhDr. Emil Vontorčík zís-
kal viaceré ocenenia a vy-
znamenania. Je nositeľom 
Ceny NSK – Zlatej pamät-
nej plakety NSK za osob-
ný prínos k vybudovaniu 
prvej  modernej vedeckej 
knižnice pri VŠP v Nitre, 

ako aj za bohatú publikač-
nú činnosť, venovanú deji- 
nám Nitry, ako aj histórii 
kresťanstva a kultúry v 
Nitrianskom kraji a na Slo-
vensku.

Na otázku, čo pre neho 
znamenajú knihy nám od-
povedal: „Je také latinské 
príslovie: „Litera scripta 
manet – Napísané zostá-
va“ a je to pravda aj dnes, 
aj napriek internetu, Fa-
cebooku, atď. Knihy nikdy 
nezaniknú, pokiaľ človek 
zostane na Zemi ako slo-
bodná Božia bytosť.

Ako hornooravský goral, 
žije v Nitre od r. 1946 ako 
stredoškolák a dodáva, že 
toto mesto si zamiloval pre 
svoju osobnú príchylnosť 
k nemu a pre jeho krásu - 
tým nechcem povedať, že 
by nemohlo byť krajšie! - a 
jedinečnú svetovú polohu 

a panorámu, i pre blízkosť 
Zobora. 

„Ako historik nemôžem 
o tomto starobylom meste 
myslieť ináč, než to bol vy-
jadril blahej pamäti Sv. Ján 
Pavol II. v Nitre r. 1995: Nit- 
ra je slovenský Betlehem, 
ja by som použil slovo – 
slovanský Betlehem,“ vy-
znáva sa. 

Jeho životné krédo vy-
chádza zo životného pre-
svedčenia, že človek je 
stvorený pre vyššie veci 
v tomto vesmírnom časo-
priestore. 

„Za totality sa tak žiť 
nedalo, ale keď sa uvoľ-
nili stavidlá, môže každý 
zmeniť svoje smerovanie... 
Oscar Wilde to vyjadril 
veľmi lapidárne: Život je 
to najvzácnejšie, čo máme 
a predsa väčšina ľudí iba 
existuje...! 

Životné jubileum významného knihovníka, 
historika a publicistu PhDr. Emila Vontorčíka

V uplynulom mesiaci sa významného životného jubilea – 80 rokov dožila tvorivá 
osobnosť Nitry, PhDr. Emil Vontorčík. Narodil sa 6. 8. 1935 vo Vyšnej Lipnici.  
Od r. 1942 žil v Rišňovciach, neskôr sa presťahoval do Nitry, kde žije dodnes. 

Maturoval na gymnáziu v 
Nitre (1953).  Absolvoval 
Univerzitu Komenského v 
Bratislave. V r. 1960-1963 
pôsobil ako redaktor den-
níka Roľnícke noviny. V 
rokoch 1963-1975 budo-
val prvú verejnú vedec-
kú knižnicu v meste 
- Ústrednú pôdohospo-
dársku knižnicu v Nitre. 
V rokoch 1975-1989 
pôsobil ako vedúci Ka-
binetu histórie a propa-
gácie vtedajšej Vysokej 
školy poľnohospodárs-
kej (VŠP) v Nitre. 

Po prevrate sa stal 
riaditeľom Univerzitnej 
knižnice v Bratislave 
(1990-1997). Pod jeho 
vedením sa uskutočnila 
automatizácia činnosti 
knižnice v rámci pro-
gramu CASLIN s podpo-
rou americkej nadácie 
Andrew Mellon Fun-
dation. Vydal niekoľko 
štúdií a publikácií z tex-
tovej informatiky (Vedec-
kotechnické informácie v 
poľnohospodárskom výs-
kume a školstve. Bratisla-
va: Príroda, 1985) a z dejín 
slovenského poľnohospo-
dárskeho školstva, najmä 
VŠP v Nitre (Vývoj poľno-
hospodárskeho vysoké-
ho školstva na Slovensku. 

Bratislava: Príroda, 1978).  
Od  r. 1989 pôsobí aj 

ako publicista a vydava-
teľ.  V anglickom prekla-
de vydal bulu Industriae 
Tuae (A liturgia sclavinica 
ad provinciam slovacam. 
Bratislava, 1992). Podieľal 

sa na americkom vydaní 
knihy kardinála Korca: 
Od barbarskej noci (The 
Nihgt of the Barbarians. 
Wauconda: Bolchazy-Car-
ducci, 2002). Podieľal sa 
na vydaní desiatok kniž-
ných publikácií a je auto-
rom vyše 550 článkov z 
oblasti knihovedy a infor-

matiky, a najmä z oblasti 
slovenských dejín a kultú-
ry, ako aj zo života a dejín 
Nitry, pretože od začiatku 
prispieval do bulletinu a 
neskôr do mesačníka Nit-
ra. 

Z početných samostat-
ných publikácií s his-
torickou tematikou, 
vyšlých knižne alebo 
v zborníkoch hodno 
spomenúť: Od Vyššej 
hospodárskej školy 
k Hospodárskej aka-
démii v Košiciach. In: 
Agrikultúra 17. Brati-
slava: Príroda, 1980, 
s. 115 -145, Nitra sta-
robylá a súčasná. Bra-
tislava: Príroda, 1988. 
(Jaz. mutácie: Nitra 
Ancient and Present; 
Nitra drevniaja i so-
vremennaja), Vysoká 
škola poľnohospodár-
ska v polstoročí svojho 
vývoja 1946-1996. – 
University ofAgricul-

ture. Fifty Years of its Exi-
stence 1946 -1996. Nitra: 
VŠP, 1996, 216 s., Nitra v 
najstarších dokumentoch 
a písomnostiach (do kon-
ca 13. storočia). Zborník. 
Nitra: Bernolákova spo-
ločnosť, I. Pobočný stá-
nok v Nitre, 2007, 124 s., 
Nitrianske inferno. Nitra: 

Pohár primátora pre nitrianske hádzanárky

Počas augusta sa v Mestskej hale na Klokočine uskutočnil medzinárodný turnaj 
v hádzanej už neaktívnych športovcov a športovkýň, na ktorom v ženskej časti 
turnaja triumfovali bývalé nitrianske hádzanárky, ktoré vo finále zdolali Šaľu 8:7. 

Vo víťaznej zostave Nitry 
nastúpili – Dlugošová (na-
jlepšia brankárka turnaja), 
Jašíková, Lukáčiková, Kolá-
řová, Vykoukalová, Jakub-
čová, Juričová, Šrámeko-
vá, Papáneková, Šebíková, 
Vargová a Hanakovičo-
vá. Podujatie podporilo i 
mesto Nitra, ceny víťazom 
odovzdal zástupca primá-
tora mesta Nitry Martin 
Nemky (na snímke).  (red)
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i Západoslovenský kraj, 
kde pôsobil do r. 1985. 

Na tomto poste sa mu 
podarilo dobudovať 345 
poliklinických oddelení 
tuberkulózy (32 rӧntgeno-
vých štítoviek) na záchyt  
tuberkulózy v teréne. Ľu-
dovo sa hovorilo, že sa ide 
na štítkovanie. Ďalším kro-
kom vpred bolo odosiela-
nie zachytených pacientov 
na liečbu do lôžkových 
zariadení, dobudovaných 
bolo 12 oddelení na liečbu 
tuberkulózy v nemocnici-

ach. Od roku 1955 sa ria-
diteľstvo presunulo z Hor-
ných Lefantoviec na Zobor 
do Nitry.  Rozvojom ústavu 
v Horných Lefantovciach– 
Zobor ako centra boja pro-
ti tuberkulóze v kraji s pô-
sobnosťou pre 10 okresov 
bolo budovanie lôžkovej 
základne a diagnostických 
zložiek a zavedenie po-
jazdného štítkovača. Prvý 
riaditeľ vtedajšieho ústa-
vu, (dnešnej Špecializova-
nej nemocnice sv. Svorada 
Zobor, n. o.), primár doc. 

MUDr. Krutý dostal po-
čas svojho života viaceré 
ocenenia. Zomrel 7. no-
vembra 1998 v Nitre.

Primátor Nitry Jozef 
Dvonč, jeho zástupca Ján 
Vančo, nitrianske mestské 
poslankyne Renáta Kolen-
číková a Lívia Šumichras-
tová i nitrianski mestskí 
poslanci Jozef Trandžík, 
Miloslav Hatala a Pavel 
Varga sa v stredu 8. júla 
zúčastnili na slávnostnom 
odhalení pamätnej tabule 
MUDr. Rudolfovi Krutému.

Doc. MUDr. Rudolf Krutý, CSc., 
osobnosť slovenskej pneumoftizeológie

Obyvatelia Nitry by mali poznať významné osobnosti, ktoré sa svojím životom a 
dielom zapísali do histórie nášho mesta. Pri príležitosti nedožitých stých narode-
nín MUDr. Rudolfa Krutého, bývalého prvého riaditeľa a zakladateľa vtedajšie-
ho ústavu, (dnešnej Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.), bola 
odhalená pamätná tabuľa na budove nemocnice. Doc. MUDr. Krutý sa pričinil 
o založenie tohto významného zdravotníckeho zariadenia a prispel k zníženiu 
výskytu tuberkulózy na Slovensku. Významný je jeho podiel na resocializácii 
invalidizovaných tuberkulóznych pacientov z Československa s možnosťou ich 
opätovného zaradenia do pracovného procesu.

MUDr. Rudolf Krutý sa 
narodil 27. marca 1915 v 
Novom Meste nad Váhom. 
Začiatky jeho profesionál- 
nej kariéry spadajú do 
pôsobenia ako sekundár-
neho lekára na Internom 
oddelení nemocnice Ro-
botníckej sociálnej pois-
ťovne v Bratislave, kde u 
prof. Dérera získal vynika-
júce základy pre svoj ďalší 
profesionálny rast.   

V r. 1945 začal pôsobiť v 
Liečebnom ústave tuber-
kulózy Robotníckej soci-
álnej poisťovne v Novom 
Smokovci u MUDr. Korca 
– špecializácia z ftizeoló-
gie,  skúsenosti v príprave  
získaval aj u doc. Raclav-
ského v sanatóriu Jevíčko.  
V r. 1948 sa stal primárom 
v Novom Smokovci. Tu zís-
kal celoživotný vzťah k tu-
berkulóze a respiračným 
chorobám. V októbri 1948 
bol MUDr. Krutý uvedený 
do funkcie riaditeľa a pri-
mára Liečebného  ústavu 
pre chorých na tuberku-
lózu v Horných Lefantov- 

ciach doc. Dr. Ivanom Sto-
dolom, nestorom Slovens-
kej ftizeológie. Ujal sa po-
nuky vybudovať nížinné 
sanatórium podľa vzoru 
doc. Raclavského. Adap-
tovaný kaštieľ grófa Edel-
sheima – Guylaia v Hor-
ných Lefantovciach mal 
spočiatku veľmi skromné 
vybavenie z poľných vo-
jenských nemocníc a z 
UNNRY. 

V r. 1950 po rekonštruk-
cii a adaptácii hospodárs-

kej budovy je 60-lôžkové 
rehabilitačné oddelenie 
slávnostne otvorené. A 
rehabilitácia sa stáva vý-
znamnou súčasťou liečby 
tuberkulózy. Medicína vie, 
že nestačí vyliečiť lokálny 
pľúcny proces, pacientovi 
treba vrátiť jeho fyzickú a 
psychickú rovnováhu, jeho 
postavenie v spoločen-
skom  statuse, jeho eko-
nomickú samostatnosť a 
dôveru. MUDr. Krutý zavie-
dol pri liečbe tuberkulózy 
ako prvý lekár rehabilitá-
ciu a liečebný telocvik. V r. 
1953 bol členom Poradné-
ho zboru pre boj proti tu-
berkulóze pri povereníctve 
zdravotníctva v Bratislave. 

Od r. 1953, kedy zdra-
votníctvo získalo budo-
vu bývalého zoborského 
kláštora, v nej po adaptácii 
vzniklo tuberkulózne od-
delenie pre mužov a od r. 
1955 tu pribudla operačná 
sála. V r. 1953 ho menova-
li za krajského odborníka 
pre tuberkulózu pre býva-
lý Nitriansky kraj a neskôr 

Úspech študentov Nitry 
na svetovej gymnaestráde v Helsinkách
Počas júla sa vo fínskych Helsinkách uskutočnila svetová gymnaestráda. Pät-
náste pokračovanie medzinárodného festivalu gymnastických aktivít bez roz-
dielu veku, pohlavia a národnosti malo masovú účasť, nakoľko cvičilo 21-tisíc 
cvičencov z 52 krajín všetkých kontinentov. 

Na podujatí sa zúčastnilo 
rekordných 289 športov-
cov zo Slovenska, ale aj 
25 študentov Univerzity 
Konštantína Filozofa v Ni-
tre. „Študenti vystúpili 
na troch rôznych pódi-
ách v hlavnej športovej 
hale Messukeskus, vy-
stúpenie absolvovali aj 
na hlavnom pódiu pred 
olympijským štadiónom 
v Helsinkách. Vystúpenia 
prebiehali súčasne šesť 
dní na dvoch štadiónoch, 
v štyroch halách, v Amfi, 
na dvoch pódiách v meste 
a v zábavnom parku,“ kon-
štatuje oficiálna webová  
stránka univerzity. 

 Oficiálny program Gym-
nestrády sa už od r. 1953, 

(keď sa uskutočnil prvý 
ročník v holandskom Ro-
tterdame) skladá z úvod-
ného a záverečného ce-
remoniálu, národných 

večerov, skladieb veľkých 
hromadných skupín a 
pouličných vystúpení 
účastníkov. Špecialitou 
vo Fínsku bol aj program 
Midnight Sun Special, kto-
rý sa uskutočnil na Olym-
pijskom štadióne v Hel-
sinkách počas známych 

bielych nocí.  Športovcov 
z Nitry podporilo aj Mesto 
Nitra dotáciou 500 eur. 

„S hrdosťou môžem 
konštatovať, že účastníci 
z celého Slovenska všet-
kých vekových kategórií 
výborne reprezentovali 
Slovensko a svojimi vy-
stúpeniami šírili dobré 
meno našej krajiny. Toto 
tvrdenie môžem pod-
poriť osobnou skúsenos-

ťou a prítomnosťou na 
mnohých vystúpeniach 
počas gymnastického týž-
dňa v Helsinkách,“ uviedol 
veľvyslanec SR vo Fínsku a 
Estónsku Tibor Králik.  
 

(j), foto: UKF
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Spevácky zbor Lipka z Nitry - Dolných Krškán sa v dňoch 19. až 21. júla zúčastnil 
na XIX. medzinárodnom festivale religióznych piesní v poľskom Rešove, kde v 
silnej konkurencii 18 miešaných speváckych zborov obsadili vo svojej kategórii 
tretie miesto. Tento úspech možno pripísať trpezlivej práci vedenia zboru, ale aj 
samotných členov speváckeho zboru, ktorí sa neustále zlepšujú. 

Primátor Nitry Jozef Dvonč 
prijal v uplynulých dňoch 
vedúcu zboru Janu Behro-
vú, umeleckú vedúcu a 
zbormajsterku Máriu 
Mišunovú a predse-
du Denného centra 
pre seniorov v Nitre 
-Dolných Krškanoch 
Jána Divinca, pod 
ktorý tento úspešný 
spevokol patrí už 15 
rokov. Vedenie zbo-
ru informovalo pri-
mátora o úspešnej 
reprezentácii nášho 
mesta. „Naša vďaka 
patrí primátorovi i za to, 
že podporil našu účasť na 
tomto festivale finančným 
príspevkom, vďaka 
ktorému sme mohli 
do Poľska cestovať,“ 
uviedla vedúca zboru 
Jana Behrová.  Popri-
tom je zaujímavé, že 
hoci vekový priemer 
spevákov v Lipke je 
68 rokov, svojím vý-
konom prekonali i 
mladé spevokoly. „Po-
tešili nás slová uzna-
nia od jednej z členiek 
poroty, ktorá poveda-
la, že keď zavrela oči, po-
čula hlasy tridsaťročných,“ 
prezradila zbormajsterka 

Mária Mišunová. 
Účasťou na festivale v 

Poľsku sa ich zahraničná 
cesta nekončila. Z Poľska 

smerovali do Lotyšska, 
kam ich pozval lotyšský 
spevokol Liga, s ktorým 

sa spoznali vlani na Slo-
vensku. S úspechom sa 
predstavili na koncerte v 

Chráme sv. Petra v Rige. 
Dôkazom toho, že zbo-
ru sa aj toto vystúpenie 
vydarilo, bol zaplnený 

kostol a srdečný 
potlesk divákov. 
Zahraničné tur-
né 24-člennej 
Lipky pokračo-
valo smerom do 
švédskeho Stock- 
holmu. Tu si za-
spievali na histo-
rickom námestí, 
kde vzbudili zá-
ujem všetkých 
turistov. 

„Okamžite cvakali fotoa-
paráty a nás hrial pri srdci 
pocit, že sme vzorne re-

prezentovali Slo-
vensko i rodnú 
Nitru,“ konštatu-
je Jana Behrová.

V týchto dňoch 
sa zbor pripravu-
je na ďalšie kon-
certovanie. 

Odmenou za 
celoročné úsilie 
pre nich bude 
účasť na vianoč-
nom koncerte 
vo viedenskom 

Rathause. 
(S)  

Spevácky zbor Lipka úspešne reprezentoval 
Nitru na festivale v Poľsku

K najväčším zážitkom patril koncert v chráme v Rige Zľava: Podpredseda NSK Juraj Horváth, riaditeľka Bulharského kul-
túrneho inštitútu v Bratislave  Vania Radeva, zástupca primátora 
Martin Nemky, J. E. veľvyslankyňa Bulharska v SR Margarita Gane-
va, umelkyňa Antonia Duende a nitriansky primátor Jozef Dvonč.   

Riaditeľka BKI  Vania 
Radeva v slávnostnom prí-
hovore predniesla, že ju po 
jej príchode na Slovensko 
prekvapilo akým spôso-
bom na Slovensku, a tiež aj 
v Nitre oslavujeme svätých 
Cyrila a Metoda. „Táto dvo-
jica spája oba naše náro-
dy,“ dodala riaditeľka BKI 
V. Radeva. Primátor Jozef 
Dvonč na vernisáži pripo-
menul návštevu bulhar-

ského prezidenta v Nitre 
v roku veľkolepých osláv 
1100. výročia príchodu  
vierozvestov na územie 
Veľkej Moravy. 

Súčasťou otvorenia vý-
stavy bolo slávnostné odo-
vzdanie ceny ministra kul-
túry Bulharskej republiky 
generálnemu riaditeľovi 
Slovenského technického 
múzea v Košiciach Euge-
novi Libaničovi za prínos 

v šírení bulharskej kultúry 
na Slovensku. 

Autorka Antonia Duen-
de tematizovala abecedu 
- hlaholiku už vo svojej 
prvej samostatnej výstave 
„Slovo“ v Berlíne v r. 1995. 
Cyklu obrazov „Hlaholské 
stopy“ sa venuje a vytvára 
ho od r. 2005 dodnes, a to 
na základe frontáží odtla-
čených na čínsky papier 
z takzvanej dosky Baška 
(okolo r. 1100), ktorá bola 
objavená v dnešnom Chor-
vátsku. 

Kópia dosky je uchovaná 
v štátnej knižnici v Berlí-
ne. Vďaka viacvrstvovému 
spracovaniu listov s akva-
relom, ako aj pridávaním 
ďalších kódových systé-
mov, textov iných abecied, 
umelkyňa nadväzuje dia-
lóg medzi rôznymi kultúr-
nymi vrstvami. Týmto spô-
sobom sa svojim vlastným 
umeleckým jazykom snaží 
dať hlaholské písomné 
znaky do komplexného 
európskeho kontextu. 

Text a foto: (SY)

Výstava Hlaholské stopy sa tešila záujmu  
verejnosti

Výstavu malieb bulharskej výtvarníčky Antonie Duende Hlaholské stopy sprístup-
nili v piatok 3. júla vo výstavných priestoroch Ponitrianskeho múzea za účasti 
veľvyslankyne Bulharskej republiky v SR J. E. Antonie Duendy, primátora Jozefa 
Dvonča, nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka, podpredsedu NSK 
Juraja Horvátha, zástupcu primátora Nitry Martina Nemkyho, riaditeľky Bulhar-
ského kultúrneho inštitútu (BKI) v Bratislave Vanii Radevy a riaditeľa Ponitrians-
keho múzea Antona Števka. 
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Fenix. Nechýbali obľúbe-
ní Šurianski tamburáši a 
diváci obdivovali šermiar-
ske vystúpenie historicko- 
umeleckej spoločnosti 
Bojník. Jarmok vyvrcholil 
v nedeľu večer progra-
mom The Beatles Revival 
a ohňovou šou. Návštev-
níci jarmoku si mohli po-
chutnať aj na sídliskových 
špecialitách ako je kotlí-
ková fazuľovica, klokočin-
ský guláš, no a tohto roku 
pribudli klokočinské slíže. 
Deti si zasúťažiť na podu-
jatí „VMČ deťom“, ktoré 
pripravili poslanci a členo-

via VMČ Klokočina. Ku ko-
loritu jarmoku patria i te-
kvicové variácie a jesenné 
variácie z plodov záhrad a 
nebolo tomu inak ani toh-
to roku. Súčasťou jarmo-
ku bola aj bohatá ponuka 
tovaru všetkého druhu v 
stánkoch lemujúcich priľa-
hlé klokočinské chodníky 
a ulice. Mladšie vekové 
kategórie sa do sýtosti 
vyšantili v lunaparku a na 
rozličných adrenalínových 
atrakciách.
V Mestskej hale na Kloko-
čine sa 31. augusta usku-
točnil pri príležitosti 

Dňa ústavy SR benefičný 
koncert Hoj vlasť moja, 
na ktorom sa zúčastnili 
významné osobnosti spo-
ločenského, politického, 
hospodárskeho a kultúr-
neho života mesta Nitry a 
SR. Koncert sa konal pod 
záštitou predsedu NR SR 
Petra Pellegriniho. Sólisti 
Opery SND predviedli na 
koncerte výkony, ktorým 
aplaudovala celá mestská 
hala. Nitrianske kultúrne 
leto vyvrcholí Podzobor-
ským vinobraním 6. sep-
tembra v Mestskom parku 
na Sihoti.

Nitrianske kultúrne leto finišovalo počas 
posledných prázdninových dní
Už tradične patria posledné augustové dni v Nitre zábavno-kultúrnym poduja-
tiam Chrenovské stánky, Klokočinský jarmok a Janíkovský ohnivák. Chrenovské 
stánky sa postupom rokov a vďaka atraktívnemu programu zaradili medzi najna-
vštevovanejšie podujatia, organizované Mestom Nitra. Aj tohto roku sa v dňoch 
21. až 23. augusta zaplnil priestor niekdajšieho parkoviska vedľa hlavného vcho-
du na výstavisko Agrokomplex Nitra. 

Ľudí prilákal atraktívny 
program zostavený tak, 
aby zaujal všetky vekové 
kategórie návštevníkov. V 
stánkoch nechýbalo ob-
čerstvenie a pestrá po-
nuka remeselníckych 
výrobkov. Podujatie 
slávnostne otvorili v 
piatok popoludní za 
účasti primátora  Nitry 
Jozefa Dvonča, riaditeľa 
š. p. AX – výstavníctvo  
Eduarda Krcha a po-
slancov MZ v Nitre An-
tona Krettera, Štefana 
Štefeka, Petra Oremusa a 
Petra Košťála.  

V sobotu 29. augusta sa 
janíkovské ihrisko zmeni-
lo na veľkú vývarovňu. 
Družstvá amatérskych 
kuchárov súťažili o naj- 
lepší guláš, najkrajšie 
vyzdobený priestor 
varenia guláša a o naj-
nápaditejšie oblečené 
družstvo. Diváci sa za-
bávali na sprievodnom 
kultúrnom programe, 
ktorý tvorili ukážky 
cyklistickej akrobacie, 
kynologického výcvi-
ku psov mestskej po-
lície, ukážke výcviku 
komplexnej záchran- 

nej služby Gabčíkovo. Na 
dobrú náladu vyhrávala 
country kapela Dostav-
ník a bubnovali bubeníci 
z Tambores. Pod záštitou 

miestneho odboru Matice 
slovenskej v Janíkovciach 
sa večer rozhorela vatra 
ústavnosti. V poradí 9. roč-

ník Janíkovského ohniváka 
sa konal pod organizačnou 
taktovkou Júliusa Čurga-
liho, Pavla Beňa a Pavla 
Haláka. Na vyhlasovaní 

výsledkov nechý-
bal primátor Nitry 
Jozef Dvonč, ktorý 
dosiaľ nevynechal 
ani jeden ročník. 

Posledný augu-
stový víkend sa na 
sídlisku Klokočina, 
na priestranstve 
nad Mikovíniho 
ulicou, uskutočni-

lo tradičné spoločensko-
-zábavné podujatie – 14. 
ročník Klokočinského 
jarmoku. Na slávnostnom 

otvorení  jarmoku 
sa zúčastnil pri-
mátor Jozef Dvonč 
a poslanci MZ. Pri-
pravený bol pes-
trý kultúrny pro-
gram. V priebehu 
troch dní sa na 
pódiu predstavili 
FS Tradícia z Dra-
žoviec, Campana 
Batucada s prvou 
školou samby, Mi-
lan Veróny & Band,  
skupiny Akcent 
Live,  Pengagi a 

Zaujímavé výstavy o histórii legionárov
Nitrianska Synagóga ponúka do 13. septembra dve zaujímavé výstavy. Prvá 
panelová výstava predstavuje Históriu a odkaz československých legionárov v 
rokoch 1914-1920 a mapuje formovanie a pôsobenie československých légií 
počas bojov v 1. svetovej vojne. 

Prvú výstavu dopĺňa vý-
stava  obrazov s názvom 
Česká pamäť. Ide o súbor 
ôsmich obrazov akademic-
kého maliara Pavla Vav- 
rysa, na ktorých zachytil 
významné postavy spo-
ločných československých 
dejín na drevených vojen-
ských terčoch. 

Na vernisáži, ktorá sa 
konala 31. júla, sa zúčast-
nil i zástupca primátora 
Ján Vančo. Nitra je jedným 
z miest, ktoré sa priamo 
viažu k činnosti legioná-
rov počas 1. svetovej vojny, 
keďže sa sem z vojny vrátil 
a ďalej tu pôsobil 7. peší 
pluk – Tatranský, po kto-
rom je pomenovaná ulica 

pri mestskej tržnici. Pre 
naše mesto je tak z hľadis-
ka histórie významný dá-
tum 31. júl 1920 - príchod 
posledného transportu 
7. pešieho „Tatranského“ 
pluku do Nitry, Levíc a Ko-
márna.

Obidve výstavy boli zre-
alizované vďaka projektu 
Legie 100 Ministerstva 
obrany ČR a vďaka  spo-
lupráci s Českosloven-
skou obcou legionárskou 
a Ministerstvom obrany a 
vnútra SR a ďalšími orga-
nizáciami. Cieľom projektu 
bolo vyzdvihnúť a pripo-
menúť význam a zásluhy 
čs. legionárov v 1. svetovej 
vojne. Projekt sa realizuje 

v r. 2014 – 2020. Výstavy 
pripravilo Mesto Nitra v 
spolupráci s Českosloven-
skou obcou legionárskou, 
klubom Valtice.

Na otvorení výstavy sa zúčastnil 
i zástupca primátora Ján Vančo.

Na slávnostnom otvorení Chrenovských stán-
kov sa zúčastnil primátor Jozef Dvonč (vpravo), 
riaditeľ AX – výstavníctvo Eduard Krcho (druhý 
zľava) a poslanci MZ (zľava) Peter Oremus, Pe-
ter Košťál, Anton Kretter a Štefan Štefek. 
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Nitru navštívili turisti z Indie a Malajzie 
Nitriansky informačný systém – NISYS, si v minulom roku pripomenul 20. výro-
čie svojho vzniku. Jeho služby využívajú v meste pod Zoborom nielen turisti, ale 
aj domáci obyvatelia. Priemerne ročne navštívi priestory „informačky“ približne 
16 000 návštevníkov. 

Dve tretiny z nich využíva-
jú služby mestského infor-
mačného strediska. Záujem 
je najmä o informácie tý-
kajúce sa podnikateľských 
subjektov a organizácií v 
meste, informácie o pripra-
vovaných podujatiach, prí-
padne prichádzajú zakúpiť 
si lístky v sieti Ticketportal 
či využívajú bezplatný in-
ternet. 
Zvyšok návštevníkov pred-
stavujú domáci aj zahra-
niční turisti, ktorí sa pýtajú 

na pamiatky a turistické 
atrakcie v Nitre, majú záu-
jem o služby v cestovnom 
ruchu, ako sú ubytovacie 
a stravovacie zariadenia. 
Majú tiež záujem absolvo-
vať prehliadky mesta alebo 
zakúpiť si suveníry z Nitry. 

Najviac  zahraničných 
turistov  prichádza  z  Čes-
kej  republiky,  Nemecka, 
Rakúska,  Poľska,  ale  aj  
zo Španielska  či  z  Fran-
cúzska.  Nitru  však  tohto 
roku  navštívili aj  turisti  

zo vzdialenej Indie, Malaj-
zie, Číny, Ekvádoru, Guate-
maly a Izraelu. 

Okrem  osobných  ná-
vštev  využívajú  služby 
NISYS-u  záujemcovia  aj 
prostredníctvom  telefo-
nického  kontaktu.  Ich  
počet predstavuje ročne 
priemerne vyše 5-tisíc  
osôb.  NISYS zabezpečuje  
pre  záujemcov sprievod-
covské služby v slovenčine 
alebo v jednom z deviatich 
cudzích jazykov.

V septembri 2015 sa dožívajú významného životného jubilea títo 
občania mesta Nitry:

Jubilanti v roku 2015

75 ROKOV: 
Mária Balážiová, RNDr. Ján 
Brechtl, Eugen Csiffáry, Ing. 
Jozef Černička, CSc., Rudolf  
Čibik, Marie Čongrádyová, 
Alena Dingová, Mária Gab-
rielová, Eleonóra Garajová, 
Mária Gemelová, MVDr. Ivan 
Godál,  Mária Hrnčiarová, 
Emília Chalková, Eva Jančo-
vá, Irena Kertészová, Edita 
Kéryová, Helena Kopáčová, 
Tibor Kužel, Terézia Lazová, 
Ctibor Manduch, Mária Mego-
vá, Jozef Mihalik, RSDr. Jozef 
Minarovič, Ľudovít Mošať, 
Mária Motešická, Helena Od-
varková, Imrich Oravec, Jana 
Petrášová, Alžbeta Pichňová, 
Irena Púchovská, Marta So-
kolová, prof. Ing. Dušan Šimo, 
Anna Šimová, Mária Škodová, 
Elena Tencerová, Helena Tur-
čeková, Anna Uhrínová, Eva 
Valašeková, Alžbeta Vnučko-
vá, Marta Vrbová, Ing. Jaro-
slav Zima

80 ROKOV: 
Otília Balková, Emília Ballayo-
vá, Ernestína Balúnová, Mária 
Birdášová, Mária Břicháčo-
vá, Mária Burešová, Kristí-
na Današová, Júlia Dirnd- 
feldová, Filip Doboš, Mag- 
daléna Dömöšová,  Adela 
Ďuricová, Mária Endrödyo-
vá, Jolana Gajdošíková, Edita 
Herzlová, Margita Hoštáková, 
Mária Hrnčárová, Karol Hu-
baček, Zdenka Inštitorisová, 
Karol Jurenka, Zdenka Kara-
sová, Mária Klučárová, Júlia 
Kolláriková, Jolana Krchová, 
Irena Křivdová, Jozef Lacika, 
Rudolf Lieskovský, Ľudmila 
Majtanová, Mária Malá, doc. 
Ing. Alla Michalíková, Matilda 
Motyčková, Johana Pappová, 
Vojtech Svetlík, Emília Štefan-

ková,  Mária Štrbová, Mária 
Vanková, Terézia Vindišová

85 ROKOV: 
Alžbeta Bálintová, Margita 
Bencová, Irena Čanakyová,  
Mária Deményová, Helena 
Fačkovcová, Bohumír Harvan, 
Gizela Kalmanová, Mária Ka-
renovičová, Štefan Klenka, 
Imrich Kóňa, Edita Kopná, 
Gizela Kuchárová, Terézia Pa-
velková, Ľudmila Petrusová, 
Jolana Pohánková, Magdaléna 
Sklenárová, Matilda Švecová, 
Henrich Tinák, Emília Vala-
chová, Paula Vargová

86 ROKOV: 
Edita Bútorová, Anna Dren-
ková, Vilma Halmešová, doc. 
RNDr. František Hanzelík, 
Mária Holobradá, Matilda 
Horváthová, Helena Kaszašo-
vá, Štefan Kollár, Mária Kore-
ňová, Anna Krajčíková, Emil 
Mada, Ľudmila Nemešová, Es-
tera Petrányiová, MUDr. Emil 
Sršeň, Helena Šumichrastová, 
Ing. Juraj Trnovec

87 ROKOV: 
Zuzana Adámiová, Paulína 
Gáliková, Irena Gogová, Mar-
gita Grujbárová,  Anna Hrnčá-
rová, Štefánia Lahučká, Mária 
Madová, Emília Martošová, 
Imrich Maťašovský, Jozefa 
Maťová, Albert Panák, Ľud-
mila Pavlechová, Alžbeta Soó-
sová, Vojtech Surma, Margita 
Szárazová, Štefan Žitný

88 ROKOV: 
Karol Belák,  Irena Civáňová, 
Alžbeta Čibíková,  Ľudovít 
Farkaš, Helena Guzmická, 
Mária Jeneyová, Helena Ka-
menská, Agneša Klimentová, 
Michal Kolenčík, Ľudmila 
Kováčiková, Mária Kováčová, 

Jozef Kubica, Rozália Kubič-
ková, Oskár Láznik, Julianna 
Marenčáková, Jolana Marti-
šová, Helena Poláková, prof. 
PhDr. Michal Soták, PhD., Má-
ria Zaujecová

89 ROKOV: 
Antónia Buranská,  Katarína 
Fogelová, Ladislav Gáži,  Mar-
gita Korčeková, Ján Krčmár, 
Marta Martincová, Helena 
Richtáriková, Mária Verčin-
ská

90 ROKOV: 
Jozefína Albertová, Margita 
Brunzová, Terézia Kopecká, 
Antónia Oravcová, Zlatica Sý-
korová, Ing. Ján Virág

91 ROKOV: 
Alžbeta Maťová, Štefan Mihá-
lik, Oľga Moravčíková, Mária 
Pňačeková, Mária Sýkoro-
vá,Alžbeta Waksmanská, Jo-
zefína Zábradiová

92 ROKOV: 
Ľudmila Melišová, Helena Ry-
bárová, Peter Salaj, Anna Sle-
záková, Mária Ščasná, Edita 
Tlapová

93 ROKOV: 
Františka Fajerová, Jozefína 
Mrštinová, Mária Tóthová

94 ROKOV: 
Michal Bojda, Michal Krajčo, 
Serena Krausová, Margita 
Repková

95 ROKOV: 
Mária Lahučká

99 ROKOV: 
Anna Dvorská

103 ROKOV: 
Mária Holbíková 

Požehnanie sochy sv. Andreja Svorada

V ruinách bývalého kamaldulského kláštora bola v piatok 17. júla nitrianskym 
biskupom Viliamom Judákom požehnaná socha svätého Andreja Svorada. Sa-
motná socha je vyhotovená z pieskovca, skla i železa.

Zaujímavé a pútavé 
dielo, ktorého autorom 
je umelec Jaroslav 
Halmo z Bošian, má 
okrem samotnej 
osoby svätého An-
dreja  Svorada pri-
pomínať, že každý 
človek je stvorený 
zo zeme, do ktorej sa 
raz aj vráti. Kovová 
reťaz v tvare kríža, 
ktorá prekrýva časť 
postavy svätého An-
dreja Svorada,  značí ver-
nosť v Boha asketickým 
spôsobom života.

Svätý Andrej Svorad žil 

v rokoch (980-1030) a v 
Kláštore sv. Hyppolita na 

Zobore vstúpil do rehole 
Benediktínov. Po dennej 
práci, ktorá spočívala v 
ťažkých prácach v lese ako 

aj učení ľudu, oddychoval 
v noci tak, že na tele nosil 

reťaz, ktorá sa hlboko 
zaryla do jeho tela. 
Pozostatky pustov-
níka sú uložené v Ka-
tedrále sv. Emeráma 
na Nitrianskom hrade.

Na požehnaní sochy 
sv. Andreja Svorada 
sa zúčastnili pred-
seda NSK Milan Be-
lica, primátor Jozef 
Dvonč a poslanci MZ 

Renáta Kolenčíková, Lí-
via Šumichrastová, Anton 
Kretter, Pavel Varga, Milo-
slav Hatala a Štefan Štefek. 
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V júni 2015 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry: 

Ing. Ján Antal, Vašinova 1
Janka Augustínová, 85-r., Šípová 25
Helena Balážová, 85-r., Gorazdova 26 
Sidónia Bečicová, 87-r., Hornozoborská 5
Mária Bojňanská, 82-r., Chmeľová dolina 86 
Oto Boledovič, 58-r., Šípová 13
Ladislav Borovský, 78-r., Bohúňova 3 
Helena Březinová, 89-r., Štefánikova tr. 72 
Alžbeta Buffová, 76-r., Stračia 24
Štefan Bumbala, 76-r., Hornozoborská 72
Ing. Ivan Dančák, 70-r., Jurkovičova 3
Ján Darnadi, 85-r., Železničiarska 52
Emília Deaková, 73-r., Jurkovičova 9 
Marta Detvayová, 76-r., Ulica Janka Kráľa 45 
Jiřina Dobrotková, 78-r., Jurkovičova 16, 
Elena Drotošová, 82-r., Ulica Ľ. Okánika 2
Ján Frencel, 58-r., Tokajská 6, 
Elena Fuchsová, 60-r., Dlhá 62 
Vincent Gajdoš, 63-r., Nitra
Božena Gajdošíková, 67-r., Partizánska 64 
Júlia Gregušová, 94-r., Štúrova 49
Anna Grmanová, 75-r., Novomeského 71 
Epifán Hasila, 62-r., Petzvalova 15
Barbora Horská, 90-r., Považská 14 
Tibor Hradilek, 68-r., Novomeského 6
Anna Hučková, 63-r., Ďumbierska 17 

Vilma Hupková, 82-r., Železničiarska 52 
Ing. Jozef Kačala, 86-r., Ulica Ľ. Okánika 8 
Ľudovít Karvai, 74-r., Dvorčanská 63
Ing. Albert Klbečko, 52-r., Kostolná 50 
Melánia Kovalová, 77-r., Trieda A. Hlinku 9 
Milan Krajmer, 71-r., Hydinárska 22
Ľudovít Ľahký, 85-r., Trieda A. Hlinku 36
Ing. Janka Luprichová, 59-r., Za Ferenitkou 9 
Ľudmila Lužbeťáková, 65-r., Výstavná 39
Miloš Mada, 46-r., Holubyho 11 
Jozef Matesko, 74-r., Wilsonovo nábrežie 178
Mária Mattová, 81-r., Kláštorská 55
Jaroslav Meszáros, 57-r., Čajkovského 32 
Jozef Mikulášik, 74-r., Železničiarska 52
Veronika Milúchová, 79-r., Roľnícka 30 
Magdaléna Minarovská, 80-r., Podhájska 16 
Anna Naďová, 79-r., Rekreačná 3
Adela Ostertágová, 90-r., Levická 34 
Emília Oudová, 75-r., Lipová 10
Igor Pajdlhauser, 60-r., Fatranská 4 
Edita Plesníková, 84-r., Lipová 5
Jolana Plšeková, 84-r., Na Predmostí 4 
Mária Polgárová, 91-r., Urbancova 24 
Anna Prepelicová 88-r., Železničiarska 52 
Oto Pupák, 83-r., Štefánikova trieda 66
Július Repík, 84-r., Čajkovského 16 

Na spoločnú cestu životom sa vybrali títo snúbenci: 
26. júna 2015
Daniel Barčák z Nitry a Jana Uhríková z Lehoty
27. júna 2015
Marek  Dubrovay z Rumanovej  a Ivana Dani-
šová z Nitry
Andrej Deglovič z Nitry a Marianna Kuraliová 
z Veľkých Ludiniec
Marek Klučka z Nitry a Lucia Kysucká z Lehoty
Marek Kormoš z Bratislavy a Katarína Galgó-
ciová z Nitry
Fraňo Kalaba a Aneta Sabová, obaja z Hornej 
Kráľovej
30. júna 2015
Peter Havrila a Tatiana Geršiová, obaja z Nitry
4. júla 2015
Ján Fazekaš z Jelenca a Zuzana Malochová z Nitry
Dušan Drietomský z Nových Sadov a Lucia 
Adamcová z Kapiniec
Marek Kružliak a Jana Poliaková, obaja z Nitry
11. júla 2015
Blažej Bekényi z Podhorian a PhDr. Veronika 
Hladká z Nitry
Lukáš Jánošov z Mankoviec a Mgr. Anna Hitko-
vá zo Sľažian
Henrich Podhorný a Viera Pomothyová, obaja 
z Nitry
MUDr. Miloslav Krajčík z Dolných Lefantoviec 
a MUDr. Kamila Bednárová z Nitry
Jozef Macho z Výčap - Opatoviec a Antónia Ko-
prdová z Nitry 
17. júla 2015
Martin Svitač a Simona Bartová, obaja z Nitry
18. júla 2015
Raúl Gutiérrez Martín a Elizabeta Libantová, 
obaja z Nitry

Peter Štráma zo Šurianok a Blanka Bažányová 
z Trnavy
Ing. Michal Števko a Mgr. Veronika Urcikánová 
obaja z Nitry
Peter Holčovský z Nitry a Zuzana Smutná z 
Lužianok
Romain Denis Michel Genoux  z Cheniéres a 
Linda Dóczyová z Nitry
Marek Gróf a Nikoleta Muziková, obaja z 
Veľkého Kýru
Milan Veládi a Dana Kubičková, obaja z Nitry
25. júla 2015
Ivan Púpala z Lieskovca a Leona Luna Širka z 
Kulpinu
Juraj Grman a Mgr. Linda Tafernerová z Nitry
31. júla 2015
Ján Švec a Zuzana Koláriková, obaja z Nitry
1. augusta 2015
Martin Hlavaj z Nitry a Mária Palatická z 
Mojmíroviec
Peter Slezák z Nitry a Jana Pukitová z Lipian
7. augusta 2015
Ing. Ján Holec z Jarku a Ing. Lívia Fialková z Nitry
8. augusta 2015
Vladimír Rábek a Katarína Mihalíková, obaja 
z Nitry
Andrej Bisták a Jana Wiedermannová, obaja z 
Nitry
Dušan Trenčanský z Topoľčan a Lenka Marči-
šovská z Čeľadíc
Miroslav Kaniansky z Nitry a Katarína Kuku-
čová z Trenčína
Jozef Tužinský a Lenka Psotková z Novej Bane
Štefan Šuster z Richnavy a Eva Zálepová z Nitry
Peter Čopjan z Bratislavy a Barbora Súkeniko-
vá z Veľkého Zálužia

Povedali si ÁNO

Navždy odišli Helena Sajková, 64-r., Tehelná 56
Pavel Smida, 87-r., Pri Dobrotke 59
Elena Starinská 88-r., Hodžova 17
Mária Steckerová, 70-r., Murániho 28
Peter Stodola, 89-r., Ďurčanského 3
Štefan Stojka, 69-r., Orechov dvor 26A
Alžbeta Strnadová, 92-r., Golianova 62
Ján Stupka, 58-r., Rabčekova 31
Jozef Šabík, 63-r., Alexyho 10
Ján Šafár, 71-r., Mikovíniho 16
Eva Šindlerová, 75-r., Nezábudková 25
Rudolf Šiška, 85-r, Tr. A. Hlinku 15

Ing. Ondrej Šulgan, 73-r., Partizánskeho 73
Edita Švecová, 73-r., Párovská 12
Peter Tirol, 62-r., Hornozoborská 11
Milan Turan, 75-r., Moskovská 3
Helena Tvrdoňová, 93-r., Žilinská 11
Oľga Uhrová, 102-r.,  Urbancova 9
MVDr. Štefan Valent, 72-r., Sitnianska 2
Ladislav Virág, 73-r., Štefánikova tr. 92
Jaroslav Vnuk, 77-r., Vikárska 11
Miloslav Zaťko, 81-r., Ulička 7
Ján Žilík, 69-r., Ďurková 25

V júli 2015 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry: 
Eva Bartová, 77-r., Vašinova 35
Ján Baumgartner, 65-r., Železničiarska 35 
Jozef Buday, 80-r., Schurmannova 25
Emília Burianová, 79-r., Kopanická 25
Alžbeta Cipová, 90-r., Jabloňová 26
Pavel Cucor, 74-r., Štefánikova tr. 76
Gejzda Čeri, 72-r., Ovocinárska 21
Rudolf Deák, 78-r., Lúčna 2
MUDr. Milan Dobrota, 68-r., Kláštorská 24
Jozef Ďuriš, 75-r., Železničiarska 35
Pavel Ďuriš, 67-r., Fatranská 10
Emília Dzíbelová, 74-r., Jedlíkova 7
Irena Grmanová, 83-r., Za Ferenitkou 29
Vojtech Gyuris, 73-r., Párovská 30
Ing. Ladislav Hagara, 88-r., Chatárska 9
Tobiáš Haringa, 80-r., Partizánska 12
Jozef Hucík, 86-r., Na priehon 18
Terézia Karasová, 77-r., Jurkovičova 8
PhDr. Dagmar Kleinová, 85-r., Župné nám. 7
Jaroslav Kohút, 57-r., Olivová 11

Ing. Alois Kolář, 77-r., Tr. A. Hlinku 45
Marta Korecová, 68-r., Výstavná 31
Ľuboš Kováč, 53-r., Štefánikova tr.16
Peter Kováč, 58-r., Nitra
Emília Kovarčíková, 89-r., Fr. Mojtu 42
Michal Kožuch, 68-r., Štefánikova tr. 136
Alžbeta Krassová, 74-r., Janka Kráľa 2
Mária Krčmáriková, 89-r., Čavojského 13
MUDr. Ján Lietava, 82-r., Radová 15
Helena Lichtnerová, 78-r., Smetanova 3
RSDr. Tibor Lóska, 76-r., Nábr. mládeže 75
Hedviga Malinová, 85-r., Čulenova 17
Nadežda Martinková, 71-r., Jánskeho 7
Edita Michalíková, 80-r., Výstavná 37
Emília Petríková, 84-r., Potravinárska 17
Božena Polláková, 86-r., Pri strelnici 30
Ľudovít Porteleky, 80-r., Bizetova 15
Štefan Pozsonyi, 62-r., Petzwalova 48
František Pribilinec, 85-r., Chrenovská 4
Jozefa Ružičková, 92-r., Spojovacia 5
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MESTSKÉ SLÁVNOSTI NITRA, MILÁ NITRA

Začiatkom júla sa uskutočnili mestské slávnosti Nitra, milá Nitra, Dni Nitranov, Pri-
binove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré boli venované významným osobnostiam 
histórie i súčasnosti Nitry – tohto roku sv. Metodovi a Ľudovítovi Štúrovi.

Na národnej púti sa zúčastnili 
predseda NR SR P. Pellegrini, premiér R. Fico, 

ministri vlády J. Richter a Ľ. Jahnátek 
a nitriansky primátor Jozef Dvonč.

Pohľad na hostí celonárodnej 
cyrilo-metodskej púte a veriacich.   

K účastníkom púte sa prihovoril primátor J. Dvonč.

Na púti sa zúčastnili poslanci MsZ – zľava: R. Kolenčíková, J. Buršáková, F. Hollý, P. Ajdariová, 
D. Tekeliová a L. Šumichrastová.


