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Urobili ste niečo pre seba?    
 
K uhorkovej sezóne patria dovolenky a - zaváranie. Pretože v lete treba myslieť na zimu. Do sklenených pohárov 
natlačiť vitamíny a vyčerpanému organizmu dodať patričnú dávku energie. Neverte ľuďom, ktorí si myslia, že 
pre absolútny nedostatok času si nemôžu vziať dovolenku. Klamú sami seba – a veľmi si škodia. Mnoho 
výskumov potvrdilo, že človek býva najvýkonnejší, ak nezabúda na relax a prácu strieda s oddychom. Pri fyzickej 
záťaži organizmus okamžite signalizuje, že je preťažený a dlhodobé preťažovanie vedie až k chronickej únave a k 
zníženiu pracovnej výkonnosti. A zanedbávanie sa môže prejaviť na duševnom, ale i na telesnom zdraví. Väčšina 
našťastie nečaká na to, až im telo vypovie službu a berie si pravidelne raz ročne aspoň dovolenku a to 
prinajmenšom dva týždne v kuse. Prvých sedem dní je totiž len krátky štart, akési odpútavanie sa od práce, od 
myšlienok na ňu a starostí. Na dovolenke sa treba odreagovať športom, prechádzkou do prírody, návštevou 
pamiatok alebo akýmikoľvek inými činnosťami, o ktorých vieme, že nás zaujmú a privedú na iné myšlienky. Moja 
priateľka nemá prebytočné financie, aby si mohla zaplatiť dovolenku v zahraničí a tak sa rozhodla, že si 
oddýchne doma. Zmenila režim dňa, nevšímala si nič, čo by v nej evokovalo nutnosť pracovať - a vo vlastnom 
byte sa začala správať ako keby bývala v prenajatej hotelovej izbe. Ráno vstala a vybrala sa objavovať okolie 
svojho bydliska. A čudovali by ste sa, na aké úžasné veci prišla. Vyštverala sa na Zobor, zašla na hrad, na 
kúpalisko, do parku - popritom sa ešte postretávala s priateľkami a priateľmi, ktorých počas roka kvôli 
nedostatku času zanedbávala.     
Ľudmila Synaková 
 
 
  
Cena mesta Nitry pre archeológa Jozefa Vladára 
Čaro dobrodružného bádania    
Pri príležitosti Dňa Nitranov sa v synagóge uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na 
slávnosť dostali pozvanie aj všetci doterajší nositelia prestížnej Ceny mesta Nitry, ktorou sú oceňované zásluhy 
občanov, ktorí svojimi skutkami robia dobré mesto svojmu mestu, resp. vďaka ich zásluhám sa dostáva cti aj 
samotnej Nitre. Ak sa na základe súhlasu mestského zastupiteľstva primátor Nitry Mgr. Ferdinand Vítek za 
prítomnosti svojich zástupcov Ing. Františka Baláža a Ing. Miloša Dovičoviča odovzdal toto vysoké mestské 
vyznamenanie archeológovi Jozefovi Vladárovi. 
Slávnostný akt konferovala poslankyňa Oľga Csákayová, ktorá už pri predstavovaní Jozefa Vladára zdôraznila 
jeho nesporné zásluhy pri odhaľovaní archeologických pokladov.  
Osobnosť Jozefa Vladára netreba našim čitateľom zvlášť predstavovať. Pri príležitosti životného jubilea sme aj 
v našom časopise priniesli medailón, ktorý aspoň v skratke poskytol obraz o jeho záslužnej archeologicko-
bádateľskej a výskumníckej činnosti. 
Profesor J. Vladár po absolvovaní aktu ocenenia nedokázal skryť rozpaky práve tak, ako väčšina podobných 
osobností európskeho formátu, keď mu prehnaná skromnosť nedovolila naplno sa rozhovoriť o prínose jeho 
práce.  
Profesor Jozef Vladár pôsobil vo funkcii predsedu Slovenskej archeologickej spoločnosti, bol dekanom FF UK, 
riaditeľom Encyklopedického ústavu SAV. Zaslúžil sa o položenie základov modernej slovenskej archeológie. 
Ako sa priznal, najviac ho teší, že sa mohol podieľať na dobrodružnom bádaní o žití v dávnoveku na území 
dnešnej Nitry.  
Profesor Vladár sa podieľal na viacerých významných výskumoch, dnes akceptovaných odbornou verejnosťou. 
Vďaka jeho mravčej práci sú podľa Nitry pomenované dve kultúry. Kultúra Brodzany – Nitra, ktorá pochádza  
z obdobia okolo r. 3 600 pred Kristom a patrí k významným kultúram obdobia strednej Európy. Ďalej je to 
Nitrianska kultúra, ktorá je výnimočná svojou metalurgiou úsvitu doby bronzovej, a to je obdobie r. 2002 – 1700 
pred Kristom. Tieto dve kultúry sú dnes uznávané archeológmi a historikmi v Európe a preto ho ako vedca 
nesmierne teší, že výsledky jeho vedeckého bádania boli odbornou verejnosťou absolútne akceptované.                                                  
Ľudmila Synaková 
 
Doterajší nositelia Ceny mesta Nitry:  
1995 – Andrej Zábredský  + , 1995 – Jozef Dóczy, 1995 – Ing. Ladislav Petrovič, 1995 – akad. arch. Ing. 
Ladislav Švihel, 1995 – prof. ThDr. Mons. Jozef Vrabec  + , 1996 – Pavol Takáč  + , 1996 – Mons. Andrej 
Patka, 1996 – Doc. PhDr. Zdenko Belaj, CSc., 1997 – Doc. RNDr. Ing. Juraj Čepelák, CSc.  + , 1997 – Mons. 
ThDr. Ladislav Belás, 1997 – Eva De Lange Lútovská, 1997 – prom. ped. Eduard Farman, 1997 – Anton Rajec, 
1997 – Michal Ostertág, 1998 – PhDr. Marián Zemene, 1998 – Ing. František Kukla, 1998 – PhDr. Ján Nichta, 
2001 - František Javorský, 2002 - Dušan Milo, 2002 - Jozef Stúmpel, 2002 - Ľubomír Moravčík, 2002 - Marína 
Čeretková – Gálová, 2004 – Jozef Vladár.  



  
 
 
Poslanci súhlasili s kúpou budovy detskej nemocnice 
Vznikne na Levickej ceste súkromná ZŠ?  
 
Ani obdobie letných dovoleniek a prázdnin nespomalila dianie na mestskom úrade a v mestskom zastupiteľstve, 
pretože primátor mesta Mgr. Ferdinand Vítek zvolal na štvrtok 12. augusta riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastnila prevažná časť poslaneckého zboru. Poslanci mali pred sebou bohatý 
rokovací kolotoč, ktorý prerokúvali od 8. až do 21. hodiny. 
Do programu 21. zasadnutia MsZ bolo zaradených niekoľko dôležitých bodov, ktoré v pozitívnym zmysle 
ovplyvnia život Nitranov. Na úvod schôdze sa poslanci zaoberali pravidlami zostavovania rozpočtu mesta na rok 
2005 podľa návrhu, ktoré schválili bez pripomienok. Pred schválením rozpočtu bude návrh predložený na 
verejnú diskusiu a to formou zverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. Poslanci schválili 
navrhnutú zmenu rozpisov finančných prostriedkov na originálne a prenesené kompetencie na úseku školstva na 
t.r. s tým, že normatív na kapitálové výdavky vo výške 6 218 tis. Sk sa nerozdelí na jednotlivé ZŠ, Ale bude  
ponechaný u zriaďovateľa ( v pokladnici mestského úradu). Primátora poslanci splnomocnili tým, aby tieto 
kapitálové výdavky boli použité na krytie vybavenia škôl a havarijných stavov na budovách ZŠ. Problémom, 
ktorý zrejme bude musieť vyriešiť mesto samotné a t vykrytím z vlastných zdrojov, je financovanie projektu 
školy pre nadané deti, kde na prevádzku tejto jedinečnej školy chýba  2,5 mil. Sk. Poslanci podporili návrh, 
s ktorým prišla školská komisia. Vzhľadom k tomu, že ide o nadštandardnú formu vzdelávania, komisia navrhla, 
aby chýbajúce financie spolovice hradilo Mesto a druhú polovicu, aby poskytli rodičia nadaných detí. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na rozpočtové opatrenie mesta v oddelení investične výstavby na t.r. , 
keď súhlasili s presunom financií na úpravu chodníka na parkovanie na Petzwalovej ulici, čo bude stáť 450 000 
Sk.     
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo VZN č. 9/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré 
upravuje poskytovanie tejto finančnej pomoci občanom Nitry za podmienok umožnených týmto zákonom. 
Odsúhlasený bol aj návrh VZN Mesta Nitry č. 11/2004 o kontrole v podmienkach mesta Nitry vykonávanej 
útvarom hlavného kontrolóra. Bez problémov prešlo aj ďalšie VZN mesta č. 10/2004 o organizovaní spoločného 
stravovania. Na tento mestský zákon nepriamo nadviazal návrh na zriadenie príspevkovej organizácie Správa 
zariadení sociálnych služieb a vybudovanie jedálne s kuchyňou Senior, ktorá starším občanom, žijúcim 
z dôchodkov umožní, aby sa stravovali racionálne a za finančne výhodných podmienok. Po prehodnotení zmlúv 
vo veciach majetku mesta za obdobie 1. polroka t.r. sa poslanci schválili návrh na udelenie Ceny mesta Nitry 
pedagógovi a spisovateľovi Antonovi Pažitnému. Podporili návrh na zapojenie Nitry do regionálneho projektu 
s cieľom vybudovať podnikateľský inkubátor. Súhlasili aj s kúpou budovy bývalej detskej nemocnice na Zobore 
do majetku mesta s tým, že sa po rekonštrukcii ponúkne do prenájmu záujemcom. Poslanci schválili aj vznik 
súkromnej ZŠ na Levickej ceste v Nitre pre Dr. Cyrila Ivana a súkromnej TV Zobor dali do prenájmu budovu 
bývalej MŠ na Párovskej ulici. (sy)        
 
 
Zasadnutia mestského zastupiteľstva 
30.septembra, 18. novembra, 15. decembra, 16. decembra.  
Zasadnutia mestskej rady  
14. septembra, 12. októbra, 9. novembra, 30. novembra, 7. decembra.    
 
Zo zasadnutia MsZ  
Na 20. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci prerokovali a schválili žiadosť o zmenu názvu 
investičnej akcie. Podľa predloženého návrhu sa pôvodné znenie akcie (Spevnenie plochy rekreačno-športového 
areálu Kynek“ nahrádza novým pomenovaním Oprava objektu športového areálu Kynek.  
Poslanci schválili časový plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na druhý polrok podľa 
predloženého návrhu (viď tabuľka). Zaoberali sa aj časovým plánom zasadnutí stálych komisií MsZ v druhom 
polroku, tieto plány schválili a prednostke úradu uložili predložiť mestskému zastupiteľstvu novelu rokovacieho 
poriadku komisií MsZ, v čl. 6 „Hlasovanie na zasadnutiach komisií,“ ktorá sa bude týkať uznášaniaschopnosti 
komisií z prítomných členov komisií.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo analýzu v oblasti sociálnej a zdravotníckej v meste Nitra, ďalej prerokovalo 
a schválilo návrh na rozpočtové opatrenia – pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2004 pre cieľovú 
oblasť telesná kultúra a to na 5 projektov podľa odporúčania komisie pre školstvo, mládež a telesnú kultúru MsZ 
v Nitre. 
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na rozpočtové opatrenie podľa predloženého návrhu. V oddelení školstva, 
kultúry a športu upravili príspevok 140 tisíc Sk pre občianske združenia a nadácie (dotácie pre cieľovú oblasť 



rozvoj a ochrana duchovných hodnôt) a o túto sumu zvýšili pôvodný rozpočet (650 tisíc Sk) na podujatie Nitra, 
milá Nitra.       
MsZ prerokovalo návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na tento rok a odporučilo pripraviť verejnú 
obchodnú súťaž pre nákup jedného typu osobného vozidla strednej a vyššej   kategórie a jedného typu vozidla 
pre 7 osôb, vrátane batožiny. Poslanci súčasne schválili tento návrh na rozpočtové opatrenie a schválili nákup 
oboch vozidiel v celkovej sume 1 900 tisíc S. 
MZ prerokovalo a schválilo návrh na rozpočtové opatrenie vo Fonde rozvoja bývania na rok 2004.  
Poslanci prerokovali a schválili návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta Nitry na rok 2004, v rámci 
ktorých mesto získalo príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív vo výške 2 944 tisíc Sk a túto položku 
presunulo pre Odbor správy majetku do kapitoly Bežné transfery príspevkovej organizácii Správa športových 
a rekreačných zariadení (SŠRZ) na úhradu energií pre Futbalový štadión a Zimný štadión.  
MZ prerokovalo návrh dodatku k nájomnej zmluve, Hokejový klub mesta Nitra, Futbalový klub FC Nitra, a.s. 
a schválilo dodatok k nájomnej zmluve medzi príspevkovou organizáciou Správa športových a rekreačných 
zariadení a Hokejovým klubom mesta Nitra a tiež aj Futbalovým klubom FC Nitra a.s.      
Poslanci súhlasili so znížením dávky sociálnej pomoci dôchodcom – príspevku na stravu o 100 tis. Sk na 1 700 
tisíc Sk, so znížením dávky sociálnej pomoci pre dôchodcov o 30 000 Sk a zvýšenie dávky sociálnej pomoci pre 
jednotlivcov zo schválenej sumy 50 000 Sk o 130 000 Sk na sumu 180 000 Sk.  
MZ prerokovalo a schválilo návrh cien za zber, odvoz a spracovanie komunálneho odpadu z mesta Nitry na tento 
rok, ktoré sú takéto: 1100 litrová nádoba na komunálny odpad (KO) za 157,30 Sk, 110 – 120 litrová nádoba na 
KO za 42,50 Sk, 240 litrová nádoba na KO za 51,65 Sk, 1100 litrová nádoba na SZ za 94,46 Sk (ceny sú 
uvedené bez DPH).  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh organizačných zmien na ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nitra, súhlasilo s návrhom na obmedzenie dopravy MAD v Nitre počas školských prázdnin. Poslanci schválili 
návrh dodatku č.6 k Organizačnému poriadku a Organizačnej štruktúry MsÚ v Nitre a schválilo zmenu – 
začlenenie oddelenia investičnej činnosti pod odbor správy majetku a investičnej výstavby, vytvorenie oddelenia 
správy majetku a odboru stavebného poriadku, ponecháva v štruktúre jednotlivé referentské miesta na jednotlivé 
osoby. MsZ ďalej prerokovalo a schválilo poriadok odmeňovania podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 
1.7. t.r. Schválilo vytvorenie dočasnej komisie zloženej z členov jednotlivých poslaneckých klubov, ktorá 
vypracuje návrh doplnku k Poriadku odmeňovania v časti vyplácanie odmien poslancov MsZ v závislosti od ich 
účasti a aktivity v orgánoch mesta s účinnosťou od 1.1.2005.          
 
 
 
Minister Rusko hľadá náhradu za Žilinu 
Príde KIA stavaťdo Nitry?    
Návšteva ministra hospodárstva Pavla Ruska v Nitre (12.augusta)  a jeho rokovania s primátorom Ferdinandom 
Vítekom  spôsobila rozruch nielen v Žiline, ale aj v samotnom meste pod Zoborom.  
Minister sa k nám unúval z dôvodu problematického výkupu pozemkov pre výstavbu juhokórejskej automobilky 
KIA. Patová situácia, ktorá vznikla z dôvodu bojkotu zo strany žilinského regiónu pri výkupe pozemkov, ho 
dotlačila do hľadania náhradného umiestnenia tejto automobilky, kde do úvahy pripadá aj priemyselný park, 
ktorý pripravuje Nitra.  
Primátor F. Vítek si na pracovné stretnutie s ministrom odskočil z rokovania mestského zastupiteľstva. Neskoro 
večer po svojom návrate do rokovacej sály sa vyjadril k prekvapujúcej ponuke Pavla Ruska, ktorý potvrdil, že 
jeho rezort hľadá pre kórejského investora iné lokality na výstavbu automobilky v prípade, že sa vyhrotia 
problémy okolo výkupu pozemkov v žilinskej lokalite. Známa je skutočnosť, že pred časom, keď Kórejci hľadali 
po Slovensku vhodnú lokalitu, zastavili sa aj v Nitre. Napokon sa rozhodli pre Žilinu a tak Nitra zostala 
aktuálnymi úvahami ministra Ruska prekvapená. Ten sa u primátora Víteka informoval o tom, v akom štádiu je 
mesto z hľadiska  príprav na realizáciu priemyselného  parku. Ako mi potvrdila tlačová hovorkyňa mestského 
úradu Ivana Illášová,  
minister vyzval primátora, aby predložil podklady, či je mesto Nitra schopné splniť podmienky pre prípadné 
premiestnenie investičného zámeru do Nitry.  
Podľa vyjadrenia primátora, Nitra má v územnom pláne vyčlenenú lokalitu s celkovou rozlohou až 360 hektárov 
a figuruje aj v zozname území prioritne určených na budovanie priemyselných parkov. 
Predstavitelia samosprávy v najbližších dňoch mali predložiť podklady preukazujúce, či sú schopní splniť 
podmienky pre prípadnú investíciu tohto rozsahu. Vzhľadom na výhodnú polohu a rovinatý profil terénu je 
rozsiahla lokalita vedľa rýchlostnej komunikácie  E 571 vhodná na umiestnenie veľkého priemyselného parku, 
v ktorom by bolo dostatok priestoru aj pre subdodávateľské výrobné priestory. 
Pozemky síce ešte nie sú majetkovo vysporiadané, ale štruktúra vlastníkov je značne odlišná, ako v Žiline. 
Značná časť pozemkov (až 200 ha) patrí cirkvi, prípadne je v Správe Slovenského pozemkového fondu. Otázka 
majetkovo – právneho vysporiadanie týchto pozemkov, resp. 100 ha časti, by bola možná v relatívne krátkom 



čase. Čo sa týka celkového postupu, realizácia stojí na dohode s Biskupským úradom, pretože asi 200 hektárov 
z celej výmery je majetkovom cirkvi. 
Samospráva už v minulých dňoch začala podnikať kroky pre výber dodávateľov technickej infraštruktúry, keď 
ako prvé sa v polovici októbra začnú budovať napojenia na vodovodnú a kanalizačnú sieť a v štádiu príprav je 
projektová dokumentácia cestnej infraštruktúry a ďalšieho technického vybavenia územia. Záujem o koordináciu 
budovania priemyselného parku už prejavili dve developerské skupiny, ktorá z nich sa práce ujme, poslanci MsZ 
ešte definitívne nerozhodli.  (sy)               
 
 
 
Jedáleň pre dôchodcov 
Mestský úrad v Nitre mal vždy na pamäti starostlivosť o dôchodcov, žijúcich v tomto meste, ktorí tvoria asi 20 
% zo všetkého obyvateľstva. Jednou z vítaných foriem starostlivosti o ľudí tretieho veku je poskytovanie 
spoločného stravovania, ktoré sa medzi  seniormi teší obrovskej popularite. Túto formu služby sociálnej 
výpomoci využíva v tomto roku približne 400 dôchodcov, ktorí s uznaním vítajú pomocnú ruku, podávanú od 
mesta. Veď, ako to už v takomto veku býva, zdravotné problémy či sťažené životné podmienky im nedovoľujú 
aby sa sami vedeli postarať o plnohodnotnú stravu. Mesto má preto na pamäti, že správna výživa je dôležitá 
v ktoromkoľvek veku a preto sa snaží, aby ani jeden senior  netrpel podvýživou. Na spoločné stravovanie 
dôchodcov mesto každoročne vyčlenuje približne 730 tisíc korún. 
Spoločné stravovanie dôchodcov s podkytnutím jedného teplého jedla denne je v súčasnosti zabezpečené 
dodávateľským spôsobom - dovážaním prostredníctvom Rozdeľovne stravy so sídlom na Fatranskej ulici. 
Stadiaľto sa obedy rozvážajú do štyroch Domovov s opatrovateľskou službou a do dvoch Klubov dôchodcov, 
kde sú aj vytvorené podmienky pre výdaj stravy. 
V poslednom období spoločne s rastom cien potravín a energií vystúpila do popredia úvaha o zriadení jedálne 
s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov.  Novovzniknuté zariadenie bude začlenené do siete sociálnych služieb 
mesta Nitra. Realizáciou tohto projektu by sa malo dosiahnuť zníženie nákladov na prípravu a distribúciu jedla. 
Súčasťou jedálne bude aj doplnkový predaj polotovarov, aby si dôchodcovia mohli večeru pripraviť sami doma 
zo zakúpených surovín. Denná kapacita kuchyne bude na 400 obedov, do jedálne sa zmestí 60 stoličiek. Zostáva 
ešte domyslieť, kde táto seniorská oáza vznikne. Či to bude na v objekte bývalej školy na Nedbalovej ulici alebo 
na Hviezdoslavovej ulici. (sy)    
 
 
Novú koncepcia mestských slávností verejnosť uvítala  
 
Nitra, milá Nitra .... 
Začiatkom prázdnin a letných dovoleniek sa naše mesto odelo do sviatočného rúcha. Dôvodom bola nová 
koncepcia mestských slávností, ktorý túto novú pečať vtislo oddelenia kultúry a vzdelávania mestského úradu 
spoločne aj s ďalšími organizátormi. Podľa vyjadrenia primátora Nitry Mgr. Ferdinanda Víteka, nová koncepcia 
tradičných mestských osláv ponúkla možnosť koncentrácie významných historických udalostí, postáv a rôznych 
aktivít do jednotiaceho a pritom mnohotvárneho celku na báze širokej spolupráce kultúrnych inštitúcií, spolkov 
a občianskych združení. Vznikla tak zaujímavá mozaika pohľadov, stretnutí a posolstiev súvisiacich 
s veľkomoravskou a cyrilometodskou tradíciou a s veľkými postavami našich dejín, ktoré práve v Nitre 
zanechali svoju nezmazateľnú stopu. Cieľom podujatia Nitra, milá Nitra ... bolo spomaliť kroky Nitranov 
a všetkých návštevníkov nášho mesta, aby pozorne načúvali, hľadali hodnoty a zmysel života, ale aj potešenie, 
aby našli pastvu pre oči i pre srdce – a to sa verím všetkým organizátorom podarilo,“ podčiarkol primátor F. 
Vítek. Ako mi k tomuto trojdňovému podujatiu povedala nová vedúca tohto oddelenia Mgr. Dagmar Bojdová, 
cieľom tohto projektu bolo zvýrazniť dejinnú úlohu Nitry a prostredníctvom podujatia s celoslovenským 
dosahom si dôstojne pripomenúť veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu, ktoré sú neodmysliteľne späté s 
počiatkom našich národných dejín. Veď len málo obyvateľov si uvedomuje, že Nitra je mestom so zvláštnym 
postavením v dejinách Slovenska. Ďalším dôležitým rozmerom bola naša snaha usporiadať podujatie, určené 
nielen pre odborníkov - ktorí veľmi dobre pozná význam tejto kapitoly našich dejín - ale predovšetkým pre 
širokú verejnosť.  
Na Svätoplukovom námestí pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre vyrástla vyše šesťmetrová strážna veža. 
Spolu s menšími vežičkami sa stali súčasťou veľkomoravského hradiska, ktoré tu vyrástli pri príležitosti konania 
trojdňových mestských slávností.  
Neobvyklé drevené kulisy zostali na Svätoplukovom námestí do polovičky leta a čo je potešiteľné, na spestrenie 
letného koloritu sa budú využívať aj v nasledujúcich rokoch.  
Aj takouto formou sa mestský úrad rozhodol popularizovať historicky známe fakty o dávnej histórii Nitry. Veď 
ako povedala vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ v Nitre Dagmar Bojdová, rôznych zborníkov, konferencií 
a publikácií bolo vydaných nespočetné množstvo, ale bežní obyvatelia Nitry o svojej dávnej histórii a o svojich 



predkoch toho veľa nevedia. Ale aby som sa vrátila späť k téme Pribinových slávností - súčasťou tohto 
veľkomoravského hradiska boli aj štyri pódiá, na ktorých protagonisti DAB a amatérski herci odohrali scénky 
z veľkomoravskej histórie, aby nám týmto spôsobom pripomenuli pamiatku vysvätenia prvého kresťanského 
chrámu na území dnešného Slovenska.   
Sobotňajšou atrakciou bol historický sprievod v kostýmoch, ktorý prešiel po pešej zóne smerom k námestiu. Tu 
už bol pripravený zaujímavý program. Predstavili sa v ňom folklórne súbory zo Srbska – Čiernej hory, 
Austrálie, Francúzska, Poľska a Kanady, ktoré tu účinkovali v rámci Dní zahraničných Slovákov. Vyvrcholením 
sobotňajšieho programu bol večerný koncert hudobných skupín, ktorý  bol určený najmä mladým divákom.  
K nedeľňajšiemu Dňu Nitranov patrili Pozdravom z partnerských miest Kroměříž a Spišskej Novej Vsi, 
pokračovali slávnostným koncertom ZUŠ Jozefa Rosinského a vernisážami výstav V susedstve Turkov 
a Čriepky z dejín Nitry v zbierke Jozefa Soukupa. V Divadle Andreja Bagara sa večer uskutočnila  slávnostná 
Cyrilometodská akadémia. Predstavil sa nej spevácky zbor Kyrilometodeon a dámsky komorný orchester. 
Umelecké slovo patrilo herečke a recitátorke Ide Rapaičovej. Večer sa priestranné námestie zaľudnilo. V 
pestrom programe, ktorý ponúkli organizátori – sa prepletalo humorné slovo s populárnymi piesňami. 
Protagonisti DAB zostúpili z pódia kamenného divadlo priamo k divákom na námestie a ponúkli osviežujúci 
kokteil, ktorý namiešali z úspešných muzikálov ako Grék Zorba, Báthoryčka či Adam Šangala. O 20-tej hodine 
ich vystriedalo už tradičné, ale divákmi veľmi obľúbené, Nitrianske repete s protagonistami Robom Kazíkom, 
Oľgou Sabovou a Marcelou Laiferovou, ktorá svojím temperamentom roztancovala dovtedy pasívnych 
poslucháčov. Hodinu pred polnocou ožiaril centrum mesta ohňostroj, čím položil atraktívnu bodku za dňom, 
ktorý patril všetkým obyvateľom mesta pod Zoborom.   
Pondelok 5. júla sa niesol v znamení celoštátneho sviatku, zasväteného vierozvestom Cyrilovi a Metodovi. Na 
Kalvárii sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kardinál Korec. Popoludní patrilo Svätoplukovo 
námestie staroslovenskej družine OZ Rotunda Jurko a   remeselníkom, ktorí tu ponúkali svoje remeselné 
výrobky. A na sviatok Cyrila a Metoda sa Nitra stala druhým mestom na Slovensku, kde sme mali možnosť 
pozrieť si slávnostný galaprogram, ktorý sa konal pri príležitosti Dní zahraničných Slovákov. Autori scenára na 
rozdiel od minulých ročníkov, keď bol zameraný iba na folklór, ho tento raz poňali v úplne odlišnom duchu, 
pretože sa na pódiu predstavia umelci rôznych žánrov, pôsobiaci v zahraničí. Medzi účinkujúcimi sme mohli 
vidieť a počuť aj nitriansku rodáčku, Danielu Šinkorovú, ktorá pôsobí v Prahe ako herečka a muzikálová 
speváčka a preslávila sa úlohou lekárky v populárnom seriáli Nemocnica na okraji mesta. (syn)    
 
 
Zahraniční Slováci excelovali 
Oficiálnymi prijatiami v sídle Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a v obradnej sieni Mestského úradu 
v Nitre sa po prvýkrát v histórii uskutočnili ešte koncom júna v Nitre Dni zahraničných Slovákov, ktoré trvali 
dvanásť dní. Zahraniční Slováci merali do rodnej vlasti cestu z troch kontinentov a zo 14 európskych 
i zámorských krajín. Umelci so slovenskými koreňmi si naštudovali  atraktívny program, s ktorým sa predstavili 
aj v galaprograme v DAB. Diváci tu uvideli víťazov krajanských súťažných prehliadok a sólistov festivalov 
slovenských ľudových piesní, ktorí nám prišli predviesť, ako sa im za hranicami svojej rodnej zeme darí šíriť 
slovenské ľudové umenie a folklór. Boli medzi aj folklórne telesá ako súbor Limbora z Prahy, Čaba z Békešskej 
Čaby, Pivnica zo Srbska, Cerovina z Rumunska, Kolečko zo Švajčiarska, či Spolok Ľudovíta Štúra z Austrálie. 
Zo známejších osobností sme v Nitre privítali niekdajšiu TV hlásateľku Adelu Strakovú, či slovenskú herečku, 
Nitrianku, Danielu Šinkorovú, ktorá sa preslávila úlohou lekárky v seriáli Nemocnica po 20-tych rokoch.   
V sprievodnom programe delegácie bola návšteva areálu výstaviska Agrokomplex a expozícií 
Poľnohospodárskeho múzea, kde si okrem čerstvo sprístupnenej výstavy Slovanskej osady z 8.- 11.storočia 
pozreli aj archeologické nálezy z obdobia veľkej Moravy a výstavu diela už nežijúceho nitrianskeho sochára 
Vojtecha Matušinca. Dni zahraničných Slovákov boli  podujatím s medzinárodným dosahom, ktoré ovplyvnilo 
prestíž jednotlivých slovenských lokalít za hranicami Slovenska a prispeje tak k šíreniu dobrého mena Slovenska 
v zahraničí. (sy) 
 
6. strana 
Viete, že ... 
 
I V utorok 10.augusta zástupcovia Mesta Nitra odcestovali na krátku návštevu holandského Zoetermeeru. 
Cieľom cesty mestskej delegácie, ktorú vedie vedúca NISYS PaedDr. Ivona Fraňová v Zoetermeeri, je otvorenie 
osláv 10.výročia partnerskej spolupráce medzi Nitrou a Zoetermeerom. Za účasti primátora mesta Jana Waaijera, 
viceprimátora Eda Haana a prednostu Chrisa de Graafa sa vo štvrtok 12. augusta v Mestskom múzeu 
v Zoetermeeri  uskutočnila vernisáž výstava Krehká rovnováha, ktorá je prierezom malieb a grafických prác 
nitrianskeho umelca svetového formátu Karola Felixa. Holandskí amatérski umelci a žiaci umeleckých škôl 
využili prítomnosť umelca k tomu, že pre nich pripravil jednodňový lektorský výklad s cieľom sprostredkovať 



návod, ako tvoriť takéto umelecké skvosty. Výstava Karola Felixa v Zoetermeeri potrvá do 5. septembra. Druhá 
časť osláv 10.výročia partnerskej spolupráce bude v septembri pokračovať v Nitre. 
I Presne rok meškali kvôli „vlastníckym naťahovačkám“ búracie práce na bývalom obchodnom centre Remek. 
Hneď ako sa likvidácia komplexu budov skončí nastúpia realizátori - skupina Discovery Group a.s. spolu 
s Globálnym investičným fondom DB Real Estate Opportunities zo skupiny Deutsche bank. Na celej ploche, 
ktorá sa využívala aj ako parkovisko pre návštevníkov výstaviska Agrokomplex, sa začne s výstavbou 
nákupného a spoločenského centra. Podľa projektu majú byť jeho súčasťou obchody, butiky, reštaurácie, 
kaviarne, ale aj tradičný hypermarket. Prví kupujúci by doň mali vstúpiť niekedy pred Vianocami budúceho 
roka. (sy) 
I      
 
 
 
Pieskoviská so smeťami 
Piesok v detských pieskoviskách by sa mal podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva meniť vždy na začiatku 
sezóny, teda v apríli – máji. Nestačí ho len dosypať. Vyhláška platí už druhý rok, no vo väčšine miest a obcí sa z 
finančných dôvodov nedodržiava. Nitra nie je výnimkou. Piesok sa vlani vôbec nemenil, teraz prišla na rad len 
tretina pieskovísk. Znamená to až trojročný interval výmeny namiesto požadovaného ročného. Problémy sú aj s 
kvalitou piesku a jeho množstvom.  
„Napríklad na Tribečskej ulici na Chrenovej bol piesok v dvoch pieskoviskách silne znečistený úlomkami zo 
skla, eternitu a drobnými kameňmi. Keď rodičia chceli, aby sa tam deti mohli bezpečne hrať, museli to 
vyzbierať,“ hovorí mestský poslanec Anton Kretter, predseda Výboru mestskej časti Chrenová – Janíkovce. 
Poukazuje aj na poloprázdne pieskoviská. „V niektorých je medzi betónovou obrubou a hladinou piesku rozdiel 
až päťdesiat centimetrov. Dieťa sa môže zraniť. Žiadame preto piesok doplniť.“ Poslanec Kretter spomína aj 
ďalšiu negatívnu skúsenosť: „Na Chrenovej 3 sme zistili, že hospodár piesok nevymenil, ale len odobral vrchnú 
vrstvu, namiesto ktorej plánoval dosypať nový piesok. V zmluve, ktorú s ním uzatvorilo Mesto, sa pritom jasne 
hovorí o kompletnej výmene. Našťastie sme na to včas prišli, takže hospodár urobil nápravu.“  
Za zlý stav pieskovísk viní Anton Kretter aj mestských úradníkov, ktorí podľa neho vykonávajú slabú kontrolu. 
„Požiadal som preto primátora, aby sa urobila analýza ich práce. Nechápem napríklad, ako môže inšpektor 
prevziať od hospodára nekvalitný piesok...“  
Vedúci odboru komunálnych činností na mestskom úrade Pavol Jakubčin tvrdí, že údržba verejnej zelene 
(spadajú sem aj mestské pieskoviská a ihriská) je jednou z najviac kontrolovaných vecí. „Problémom však je, že 
na dvesto hektárov verejnej zelene má úrad iba dvoch inšpektorov, a tí nemôžu byť fyzicky všade. No každý 
nedostatok, ktorý nám poslanci alebo občania reklamujú, riešime.“  
Mesto je rozdelené do devätnástich rajónov, o ktoré sa stará dvanásť hospodárov. Mestský úrad ich vyberá 
každých päť rokov na základe verejnej súťaže. Ak je nespokojný s ich prácou, zmluvu môže vypovedať. Tento 
rok je v mestskom rozpočte vyčlenených na údržbu verejnej zelene celkom 12,55 milióna korún. Ako sme už 
spomenuli, s každoročnou výmenou piesku vo všetkých pieskoviskách sa nepočíta. „Sami hygienici nám 
nevedeli vysvetliť, prečo je vyhláška taká prísna. Sterilita pieskoviska sa aj tak nedá zaručiť - stačí, ak tam príde 
pes či mačka a aj čerstvo vymenený piesok je kontaminovaný,“ konštatuje Jakubčin. Podľa neho je lepšie mať 
menej pieskovísk, ktoré však budú lepšie udržiavané a bezpečné. Preto sa už vlani pristúpilo k postupnému 
rušeniu málo využívaných pieskovísk. 
 
    
 
 
Predstavujeme výbory mestských častí  
Z Klokočiny nebude nocľaháreň  
Pri predstavovaní práce výboru mestskej časti (VMČ) č. 4 Klokočina sme sa zhovárali s predsedom Ing. 
Milošom Dovičovičom (na snímke), ktorý pracuje na Mestskom úrade v Nitre vo funkcii poslanca dlhodobo 
uvoľneného na výkon funkcie. Podpredsedami výboru sú RNDr. Marta Rácová a Ing. Jozef Bisták. Členmi:  Ing. 
Lýdia Forrová, Ing. Ľubomír Fraňo,  Renáta Kolenčíková, Ing. Ján Kovarčík, PaedDr. Ján Vančo, MVDr. 
Miroslav Bradáč, Ing. arch. Juraj Císar, František Hollý, Ing. Daniela Konečná, Beata Matejovičová, Miloš 
Murančík, Pavel Sloboda. Sekretárky: Jana Kubisová a Helena Miháliková. 
Čo by ste charakterizovali ako hlavný cieľ vášho výboru?  
Dlhodobým cieľom nášho výboru je, tak ako to definoval môj predchodca Ján Greššo, aby sme postupne sídlisko 
Klokočinu prerobili z nocľahárne na miesto - domov, kde žijeme, čo sa nám v niektorých momentoch 
a aspektoch darí viac a niekedy menej. Väčšinou sa nám darí realizovať vylepšenia menšieho charakteru. 
Jedným z kľúčových problémov Klokočiny je množstvo tam žijúcich obyvateľov a s tým súvisiaci neustále 
stúpajúci počet áut a z toho vyplývajúci nedostatok priestorov na parkovanie, ktoré riešime v súlade 



s priestorovými a finančnými možnosťami mesta. Samozrejme, darí sa nám to podľa toho, ako to umožňujú 
technické pomery, vzdialenosti medzi jednotlivými domami a v súlade s voľnými priestormi, ktoré sídlisko 
poskytuje. Druhou vecou je ďalšie skultúrňovanie životného prostredia. Ak vezmeme do úvahy, že Klokočina už 
nie je najmladšia a jej obyvatelia starnú spolu s ňou, žije tam mnoho mladých rodín s malými deťmi, ale je tam 
aj dosť mládeže v teenedžerskom   veku, ktorá rovnako potrebujú svoj priestor na hranie.  
Čo chýba občanom žijúcim vo vašom rajóne? 
Ako som už spomenul, chýbajú najmä priestory na športovanie. Naším zámerom je vybudovať tu športovú halu. 
Jej výstavba súvisela so zámerom vybudovať tu obchodný dom, o výstavbu ktorého prejavil záujem istý 
investor. Podľa ešte stále platného uznesenia MsZ, sa časť prostriedkov z výstavby mala investovať do výstavby 
športovej haly, ktorej umiestnenie je plánované medzi dnešnou Billou a hasičským a záchranným zborom.  
Možno teraz niekoho prekvapím, ale na Klokočine veľmi rýchlym tempom pribúda aj ľudí v dôchodkovom veku 
a aj tí, svojím spôsobom pociťujú nedostatok priestorov, kde by sa mohli stretávať. Na dôchodcov myslíme aj 
spolu s pani Lietavovou, vedúcou Klubu dôchodcov na Klokočine, ktorá tento klub už niekoľko rokov aktívne 
vedie. Súčasná situácia, ktorá nastala pri redukcii škôl a uvoľnením priestorov, nám dáva možnosť, aby sme 
seniorom dali lepší priestor ako ten, ktorí majú doposiaľ v budove Domu MS. Seniorom chceme ponúknuť lepší 
priestor na spoločenský život. Práve na poslednom zastupiteľstve sme odsúhlasili zriadenie jedálne na 
Klokočine. Nastala síce malá polemika, či ho umiestniť v bývalej ZŠ na Nedbalovej ulici alebo na Baničovej 
ulici. 
Akým spôsobom sa kontaktujete s občanmi, resp. občania s vami? 
Vzhľadom k tomu, že prišlo k spojeniu troch bývalých výborov mestskej častí do jedného, snažíme sa rokovania 
VMČ, ktorých termínu sú síce dopredu známe, posúvať po Klokočine, aby sme boli raz v jednej časti a raz 
v druhej. Rokovali sme už na ZŠ na Benkovej, boli sme už na Beethovenovej, na Škultétyho, stretli sme sa už aj 
na Gymnáziu na Golianovej ulici. Kontakt s voličmi má niekoľko foriem. Výbor sa skladá z ľudí, ktorý na 
Klokočine žijú dlhé roky, poslanci veľa ľudí poznajú a dosť občanov pozná aj ich. Občanov informujeme 
formou štandardných vývesných tabúľ VMČ. Občania musia rešpektovať pravidlá stretávania sa s VMČ, ktoré 
spočívajú v tom, že občan ako jednotlivec sa musí dopredu prihlásiť, že sa chce zúčastniť na rokovaní výboru. 
Tieto pravidlá rešpektujeme a ak to niekomu pripadá ako  byrokratické, má to logické opodstatnenie, pretože 
obidve strany – občan i my sa môžeme na stretnutie dopredu pripraviť. Ak vopred poznáme tému, riešeniu 
problému to pomáha. 
Čo podľa vás chýba Klokočine, aby sa jej obyvatelia mohli cítiť ako doma? 
Chýba jej najmä kultúra. Snažíme sa ju sem prinášať nárazovo – organizovaním podujatí Klokočinský jarmok 
a Vianoce na sídlisku.  Výstavba kultúrneho stánku je záležitosť finančne náročná. Súkromný investor len ťažko 
do pôjde do takejto akcie a mesto zas musí  myslieť v rámci svojich finančných možností aj na iné záležitosti. 
Do úvahy pripadá výstavba športovej haly. Naše sídlisko a keď k nemu pripočítame aj susedné Diely, kde pôsobí 
ďalší VMČ, obýva dovedna viac ako 30 000 obyvateľov. Obom chýba humanizácia a určite potrvá ešte niekoľko 
rokov, kým sa význam tohto slova na Klokočine naplní. Aby sme sa na Klokočine mohli cítiť ako doma, k tomu 
musíme prispieť všetci aj troškou vzájomnej tolerancie, ktorú spočíva napríklad aj v takom odkladaní do 
smetných nádob a nie vedľa... Bohužiaľ, stáva sa nám, že keď sa na jar pristavia veľkoobjemové kontajnery, 
odvážame ich na niektorých miestach poloprázdne. Vzápätí sa v okolí nádob objaví odpad, ktorý mohol byť 
vyložený a odvezený. Dlhodobo ma trápi neúcta ľudí k drobným hodnotám, ničenie zastávok mestskej 
hromadnej dopravy, ako napríklad na Hviezdoslavovej ulici 1. Pochybujem, že to ničí niekto cudzí. Robíme si to 
len my sami. Ak budeme mať viac úcty k sebe a k tomu, čo sa na Klokočine urobilo, budeme sa lepšie cítiť 
a bude nás to stáť menej peňazí, pretože neustále naprávanie toho, čo ničia druhí je zbytočným vyhadzovaním 
financií, ktoré mohli byť použité na iné účely. 
Klokočina je magnetom pre obchodné spoločnosti. Ako reagujú občania na výstavbu super a hypermarketov? 
Rôzne. Niektorí vítajú možnosť veľmi blízkej dostupnosti,  druhým, najmä tým, čo bývajú bližšie, zvýšený ruch 
vyrušuje. Aj pri návrhu na výstavbu obchodného domu Kaufland sme pocítili reakcie niekoľkých obyvateľov, 
ktorí sa toho obávali zvýšeného ruchu pri zásobovaní. Kolegovia a poslanci z VMČ, ktorí sa snažili s ľuďmi 
skontaktovať, vysvetliť im a získať ich názor zistili, že sa našlo dosť ľudí, ktorí výstavbu vítajú. Je to dvojsečná 
zbraň. Ale pravdou aj je, že ak je na jednom mieste sústredných viac obchodov, prináša to tlak na ceny. 
Váš VMČ je známy poriadaním akcií na povznesenia kultúrneho a spoločenského života.  
Klokočinský jarmok sa blíži, bude 10. až 12. septembra. Verím, že počasie k nám bude naklonené a umožní nám 
na Klokočinskom jarmoku sa stretnúť.  a umožní nám, aby sme naše sídlisko zmenili na žijúci celok a vzdialili 
sa od hanlivého označenia nocľaháreň. Jarmok bude mať aj niekoľko tieto noviniek a prekvapení, ako napr. 
súťaž v jedení slivkových gulí a máme v pláne spraviť okruh po sídlisku  na kolieskových korčuliach. 
Klokočinský guláš si navaríme sami (členovia VMČ).      
Na záver sa chcem za výbor poďakovať všetkým občanom, ktorí za nami prichádzajú dobrovoľne a sami nám 
ponúkajú nápady na zlepšenie života na Klokočine. Ďakujem aj tým, sa na nás obracajú s kritikou, alebo 
upozorňovaním na javy, ktoré ich trápia. Ešte by rád poprosil aj tých, ktorí si všimli nedostatky, ale majú nejaké 
nápady, aby sa na nás kedykoľvek obrátili. Vyhľadať môžu mňa, alebo ktoréhokoľvek člena výboru. Pri našej 



práci sa politické pozadie nepresadzuje a som rád, že naozaj všetci, čo vo výbore pracujú, sa starajú o to, čo na 
Klokočine chýba.             (syn) 
 
 
Názvy ulíc patriacich do obvodu výboru v mestskej časti č. 4 Klokočina: 
Alexyho, Baničova, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Bizetova, Borodáčova, Čajkovského, 
Golianova p(44-70), Hornostavská 1, 2, 4, 6, 14, 16, Hviezdoslavova trieda, Jedlíkova, Jurkovičova, Kmeťova 
19, 23, Mikovíniho, Nedbalova, Nitrianska, Novomeského, Partizánska n(1-93), p(2-62), Petzwalova, Pezinská, 
Piešťanská n(1-55), p(2-26), Popradská, Pražská, Škultétyho, Šúdolská, Žilinská, Pod kaplnkou.  
 
  
 
 
 
Zásluhou SAD Nitra budeme mať v meste zdravší vzduch 
Investujú do ekobusov 
Minulý týždeň ste v uliciach nášho mesta mohli spozorovať zvláštne sfarbený autobus s označením Ekobus. 
Presne na dvanásť dní ho od rovnomennej českej firmy mala zapožičaný SAD Nitra. Vedenie spoločnosti na 
základe presných meraní a porovnávaní s podobnými autobusmi na naftový pohon zistila, že nový ekologický 
autobus s pohonom na zemný plyn Ekobus City 10,5 sa v prevádzke osvedčil. 
Nitrianska SAD sa tak stane prvou slovenskou dopravnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá chce do konca tohto 
roka investovať do nákupu štyroch ekologických autobusov značky Ekobus. Vozidlá by mali priniesť až 50-
percentnú úsporu nákladov na pohonné látky, čo umožní ekonomicky výhodnejšiu prevádzku mestskej 
hromadnej dopravy. Podľa riaditeľa nitrianskeho podniku SAD Jána Vrbu, v horizonte piatich rokov chcú týmto 
spôsobom modernizovať celý vozový park, ktorý jazdí po linkách mestskej dopravy.  
Nitrianska SAD sa na cestu plynofikácie vozidiel vydala ešte pred 10 rokmi. V areáli podniku majú aj vlastnú 
plničku zemného plynu a v súčasnosti vlastnia päť prerobených autobusov s pohonom na zemný plyn, ktoré 
jazdia v mestskej aj prímestskej doprave. Ako potvrdil, už v minulosti pri myšlienke postupnej ekologizácie 
dopravy odmietli cestu prestavby pôvodne naftových motorov.  
Pri myšlienke výmeny zastaraného autobusového parku sa dávnejšie pohrávali s myšlienkou, že existujúce 
Ikarusy, používané v MHD, nahradia vozidlami na zemný plyn, homologizovanými na Slovensku. Už niekoľko 
rokov však márne hľadali dodávateľa, ktorý by pre nich vyrobil kompletné vozidlo s pohonom na zemný plyn, 
čo sa im podarilo až teraz. 
Nový český výrobca s názvom Ekobus patrí do kategórie ekologických autobusov využívajúcich najčistejšie 
alternatívne palivo – stlačený zemný plyn, ktorý neobsahuje žiadne karcinogénne substancie a nie je ani zdrojom 
splodín poškodzujúcich ozónovú vrstvu atmosféry. Súčasne ako jediné palivo neprodukuje pri spaľovaní pevné 
častice a sadze, ktoré sa usadzujú v pľúcach, ako je to u bežných autobusov. Tlakové zásobníky plynu sú na 
tomto autobuse umiestnené na streche, čím je zaistená bezpečnosť prepravy. Ako na tlačovke zdôraznil 
obchodný námestník rovnomennej českej firmy Michal Jergl, pri konštrukcii autobusu použili najmodernejšie 
technológie. Autobus sa vyrába v troch modifikáciách, pričom pre MHD sa ponúkajú verziu so zníženou 
podlahou, kde je umiestnená aj plošina pre bezbariérový prístup.  
Do konca tohto roku plánujú do mestskej dopravy zakúpiť štyri 12-metrové ekobusy. Pritom veria, že vstupná 
investícia (približne 24 mil. Sk)  vráti v horizonte dvoch až troch rokov. Absolútnu spokojnosť však prejavia až 
potom, keď sa im ekobusmi na plynový pohon, podarí nahradiť všetkých 23 Ikarusov, ktoré v súčasnosti jazdia 
na linkách mestskej hromadnej dopravy a už dnes sú na hranici životnosti. Pri nahradení vozidlami s pohonom 
na zemný plyn sa do ovzdušia dostane až o 8 ton menej splodín ako autobusoch s klasickým naftovým motorom. 
Z centra Nitry by sa tak úplne stratil tzv. chicagský smog, ktorý momentálne potichu likviduje naše pľúca. Je 
chvályhodné, že nitrianska SAD je prvou slovenskou lastovičkou, ktorá rozmýšľa ekonomicky a súčasne pritom 
investuje aj do ekológie.  
Ľudmila Synaková 
 
 
Text pod foto: 
Skúšobnú jazdu novým Ekobusom si na niekoľko dní mohol vyskúšať aj vodič Ján Husár. Pochvaľoval si najmä 
tichšiu prevádzku autobusu.  
Snímka: - syn-   
 
 
Netradičný detský tábor.... 
 



 
V horskom prostredí neďaleko Detvy strávilo týždeň plný zábavy, nových priateľstiev a nezabudnuteľných 
zážitkov 39 detí zo základných škôl v Nitre.  
S myšlienkou zorganizovať tábor pre deti vo veku 10-13 rokov prišla manželka primátora Nitry Zlatka Víteková. 
„Keď som pred rokom prijala funkciu prezidentky Nadácie Homo Nitriensis, dala som si osobný záväzok, že 
budem podporovať aktivity a pomáhať všetkým, ktorí potrebujú a očakávajú pomoc a pochopenie. Tento svoj 
záväzok sa snažím napĺňať.“ A preto sa rozhodli  spolu s manželom primátorom Nitry Ferdinandom Vítekom, 
zorganizovať netradičný detský tábor.  
A ako ďalej dodala, rozhodli sa urobiť radosť práve tým deťom, ktoré sa síce na prvý pohľad nijako neodlišujú 
od ostatných detí. Dobre sa učia, nemajú problémy so správaním a predsa to v živote nemajú ľahké. Žijú 
v rodinách mnohopočetných, neúplných alebo žijú v pestúnskej starostlivosti. ,,Sú to deti, o ktorých sa málo 
hovorí a na ktoré sa často zabúda. My sme si však práve na tieto deti spomenuli.“ 
Vedenia základných škôl v Nitre poskytli pomoc pri výbere detí a následne boli priamo oslovení rodičia. 
Materiálnu pomoc ponúkli  mnohé podnikateľské subjekty v Nitre a celý pobyt detí bol financovaný z vlastných 
finančných prostriedkov primátora Nitry Ferdinanda Víteka. Okrem rodiny Vítekovcov sa deťom venovali 
vychovávateľky, učiteľky a kolegyne manželky primátora.  
A mohol sa začať týždeň plný priateľskej, priam rodinnej atmosféry. Pre deti bolo pripravených veľa 
zaujímavých aktivít počas dňa, športové hry, olympijský deň, jazda na koni, ale aj zábavné formy vyučovania 
angličtiny.  
„Počas jednej  vychádzky na Poľanu nazbierali deti plné vedro lesných jahôd, z ktorých nám v kuchyni upiekli 
fantastický koláč. Manžel sa podujal aj na varenie gulášu pre všetky deti. Bol tak výborný, že deti boli dokonca 
na dupľu. Napriek tomu, že sa deti predtým nepoznali, stali sa dobrými kamarátmi. Posledný deň pobytu 
popadalo deťom aj zopár slzičiek“, spomína  Zlatka Víteková. 
So svojimi zážitkami z tábora sa s nami podelila aj 11 ročná Tánička. „Najviac sa mi páčili túry, diskotéky 
a záverečný karneval. Spoznala som veľa nových kamarátov. Dostala som aj diplom za spievanie. Páčilo sa mi aj 
to, že sme si tykali so všetkými dospelými a primátorovi sme hovorili ujo Feďo a jej otec dodal: „Bola to veľmi 
dobrá akcia, bol by som veľmi rád aby takéto akcie pokračovali aj v budúcnosti. Myslím, že ďeťom to dalo veľa, 
lebo okrem zábavy, dostali príležitosť stretnúť a spoznať nových ľudí, čo bola pre ne dobrá škola na rozvoj 
komunikácie. Vychádzkami do prírody sa zase upevnil ich vzťah k prírode a rozšíril ich obzor o spoznanie 
nových kútov Slovenska“.   
„Som rád, že môžem využiť svoje postavenie, ktoré mi umožňuje spolupracovať s mnohými ľuďmi, ktorí 
neváhajú podporiť podobné myšlienky a prispieť tak k dobru veci, ktorou pomoc deťom bezpochyby je“ povedal 
na záver primátor Nitry Ferdinand Vítek a dodal, že už teraz sa teší na podobné podujatie na budúci rok...  
Ivana Illášová 
 
Poďakovanie sponzorom: Dexia banka Slovensko, Slovenská sporiteľňa, a.s., Baso Slovakia, s.r.o., Metro Cash 
& Carry Slovakia s r.o., Hypermarket Tesco Nitra, K.S.M., Papiernictvo Drotex, Belda, SAD Nitra, a.s. 
 
     
Klokočinský jarmok 
Klokočinský jarmok patrí do rámca podujatí, podporovaných mestom, ktoré sa snažia priblížiť kultúrne dianie 
obyvateľom vzdialenejších mestských častí – konkrétne Klokočiny, oživiť život na sídlisku, pripomenúť staré 
ľudové zvyky a rozvíjať vzťah mladej generácie k ľudovému umeniu. Jeho snahou je vytvoriť priestor pre 
prezentáciu folklórnych súborov, hudobných a tanečných skupín a ďalších záujmovo- umeleckých telies 
pôsobiacich v meste a v blízkom okolí. V tomto roku sa Klokočinský jarmok uskutoční v dňoch 10. až 12. 
septembra. Počas troch dní môžu obyvatelia Klokočiny ale aj iných mestských častí vidieť a počuť pestrú zmes 
žánrov a umeleckých zoskupení, zapojiť sa do rozličných súťaží. Pre malých divákov sú pripravené detské 
divadelné predstavenia, ako aj podujatie VMČ deťom a iné zaujímavé súťaže - strašiak z tekvice, slogan o 
Klokočine. K dobrej tradícii patrí možnosť aj vyskúšať si rozličnú atrakcie ako sú napríklad kolotoče. Aj v tomto 
roku bude mládeži venovaný prvý deň jarmoku, keď vystúpia rockové hudobné skupiny. Pre dospelých je 
vytvorený priestor počas druhého jarmočného večera, keď dostanú príležitosť zatancovať si pri dobrej hudbe. 
Tradícia Klokočinského jarmoku sa začala v roku 2002 a úspešne sa rozvíja ďalej.  
 
 
 
Volajte linku záchrany 
Po niekoľkoročnej odmlke v Nitre opäť spustili do prevádzky detskú linku záchrany. Na telefónnom čísle 0800 
121 212 sa dá dovolať v pondelok až v piatok  v čase od 14. do 20. hodiny. Zatiaľ sa na toto číslo dá dovolať iba 
z pevnej linky, pretože telefonovanie z mobilných sietí by bolo finančne príliš nákladné.  Ako ma informovala 



koordinátorka linky Jana Porubská, projekt nadväzuje na tradíciu detskej linky, ktorú prevádzkovalo občianske 
združenie Slovenská nádej dieťaťa od marca 1996 do januára 2001 - jeden.  
O jej zánik sa nechtiac pričinilo rozdelenie združenia, od ktorého sa odčlenilo nitrianske krízové centrum 
SLNIEČKO.  
Detskú linku presunuli z Nitry do Bratislavy, kde napokon nikdy nefungovala. Pod novým telefónnym číslom sa 
ju podarilo obnoviť až v týchto dňoch  neziskovej organizácii Centrum Slniečko, ktorá sa dlhodobo venuje 
problematike týraných i zneužívaných detí, ako aj obetiam domáceho násilia.  
Deti tak opäť majú šancu anonymne sa zdôveriť so svojimi problémami, ktoré im prináša súčasný život. 
Najväčší balík problémov deťom prináša škola, vzťahy medzi priateľmi, prvé lásky a napokon najmä rodina, kde 
nie je výnimkou, že na plnej čiare zlyháva rodič.  
Detská linka záchrany slúži ako jeden z osvedčených spôsobov na vyhľadávanie detí, nachádzajúcich sa 
v krízových životných situáciách. Slúži aj ako prevencia a má tiež osvetový charakter. Jej organizátori veria, že 
poslúži tiež ako podpora pozitívneho vývoja detí, pretože pomáha vyhnúť sa negatívnym pocitom a zážitkom, 
vyvolávajúcim stres. Na druhej strane sa deti prostredníctvom anonymného odborného poradenstva môžu týmto 
spôsobom naučiť ako negatívne zážitky zvládať a prekonávať ich. Projekt zriadenia detskej linky záchrany 
podporil Protidrogový fond  a výdatne k tomuto dopomohol aj výťažok z verejnej zbierky Vzdelávacej nadácie 
Jána Husa. 
 
 
 
Poznáte partnerské mestá? 
Odveká túžba človeka spoznávať nových ľudí a nadväzovať priateľstvá sa aj dnes úspešne transformuje 
v partnerských vzťahoch s inými mestami. Povedali by ste si, že to nie je nič výnimočné. Veď aj v nedávnej 
minulosti boli známe tzv. družobné vzťahy. Súčasné partnerské vzťahy medzi Nitrou a ďalšími mestami sú 
založené na princípe vzájomnej spolupráce výmeny skúseností medzi samosprávami, školami, rozličnými 
inštitúciami a občanmi. Pre väčšiu informovanosť našich občanov dnes zverejňujeme kompletný zoznam 
partnerských miest, ako nám ho poskytla Ing. Katarína Macúchová, špecialistka pre partnerskú spoluprácu 
z Nitrianskeho informačného systému, ktorá sa venuje práve tejto problematike.  Mesto Nitra udržiava 
partnerskú spoluprácu na základe oficiálnych zmlúv a dokumentov s mestami Kroměříž (Česká republika), 
Gosford (Austrália), Naperville (USA), Zoetermeer (Holandsko), Jinotega (Nikaragua), Eretria (Grécko), Osijek 
(Chorvátsko), Sumy (Ukrajina), Báčsky Petrovec (Srbsko), Kielce (Poľsko), Spišská Nová Ves (Slovenská 
republika).  
Jinotega – Nikaragua. Kontakty od roku 1994. Dohoda o spolupráci miest Jinotega a Nitra, podpísaná 
15.6.1994, na dobu neurčitú. Podpísali: Noel Cradea, primátor mesta Jinotega a Silvester Štefanka, primátor 
mesta Nitra. Predmet zmluvy: Úzka spolupráca pri tvorbe a realizácii projektu N.E.W.S., založeného na 
tripartite. Výmena oficiálnych a pracovných skupín z obidvoch miest.Spolupráca je v súčasnosti utlmená z 
dôvodu ukončenia projektu N.E.W.S. Zapojenie sa do trojstranného partnerstva s mestom Zoetermeer v 
Holandsku a mestom Jinotega v Nikaragui v rámci projektu N.E.W.S. (spolupráca V-Z-J).  Dohoda o spolupráci 
miest, podpísaná 13.5.1994, na dobu neurčitú 
Podpísali: Eric Leupe, viceprimátor mesta Zoetermeer, Noel Gadea, primátor mesta Jinotega a Silvester 
Štefanka, primátor mesta Nitra. Projekt N.E.W.S zahrňoval spoluprácu skupiny miest bývalého Československa 
- Holandska - Nikaragui. Účasť Nitry a spolupráca s mestami Zoetermeer a Jinotega na tomto projekte prispela k 
získaniu skúseností pri príprave a realizácii medzinárodných projektov. Najväčšie realizované projekty: projekt 
regulácie rieky Rio Ducali, projekt regionálnej výchovy pre deti od 12 do 18 rokov. 
České Budějovice -Česká republika. Kontakty od roku 1944. Dohoda o spolupráci miest České Budějovice a 
Nitra, podpísaná 7.5.1994, na dobu neurčitú. Podpísali: Jaromír Talíř, primátor mesta České Budějovice a 
Silvester Štefanka, primátor mesta Nitra. Predmet zmluvy: 
Podporovanie kontaktov, spolupráce a stretnutí predovšetkým v oblasti umenia, kultúry (napr. divadlo, hudba, 
knižnice múzeá a galérie), vedy a vzdelávania (VŠ, SŠ, ZŠ), cirkví, oznamovacích prostriedkov, pamiatkovej 
ochrany, výstavby miest a bytovej problematiky, ochrany ŽP, hospodárstva (priemysel, obchod, podnikanie), 
výstavníctva, zdravotníctva            a sociálnej činnosti, turistiky, športu atď. Spolupráca je aktívna. Pravidelné 
oficiálne návštevy predstaviteľov miest. Realizované projekty - hlavne v oblasti kultúry. Účasť na projektoch, pri 
ktorých sú získavané financie z Európskej únie. 
Eretria – Grécko. Kontakty od roku 1996. Dohoda o spolupráci medzi Eretriou a Nitrou, podpísaná 8.10.1997, 
na dobu neurčitú. Podpísali: Iannis N. Gournis, primátor mesta Eretria a Vladimír Libant, primátor mesta Nitra. 
Predmet zmluvy: Spolupráca pri výmene informácií v oblasti vzdelávania, umenia, kultúry, športu, ako aj 
výmeny informácií v oblasti obchodu a turizmu. Spolupráca je pasívna, zostala na oficiálnej písomnej úrovni. 
Problémom je jazyková bariéra. 
Osijek – Chorvátsko. Kontakty od roku 1996. Charta - dohoda o partnerstve našich miest, podpísaná v decembri 
1997, na dobu neurčitú. Predmet zmluvy: spolupráca medzi zastupiteľskými orgánmi, výmena skúseností 



pracovníkov jednotlivých samospráv, výmenné akcie kultúrno-umeleckej tvorby (divadlo, výtvarné umenie, 
kultúrno-umelecké podujatia, umelecké súbory), športových tímov, výmena informácií a propagačných 
materiálov, výmeny mladých ľudí. Spolupráca je aktívna. Ide o pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov 
miest, zapájanie do spoločných medzinárodných projektov v oblasti cestovného ruchu, partnerskej spolupráce, 
kultúry a športu. 
Sumy- Ukrajina. Kontakty od roku 1997. Dohoda medzi mestami Sumy a Nitra, podpísaná 10.9.1998, na dobu 
neurčitú. Podpísali: Alexander Andronov, primátor mesta Sumy a Vladimír Libant, primátor mesta Nitra. 
Predmet zmluvy: upevnenie rozvíjania obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej, kultúrnej spolupráce medzi 
mestami. Strany chcú rozvíjať spoluprácu v oblasti ochrany zdravia, kultúry, školstva, informatiky, reklamy, 
telesnej kultúry a športu, turistiky a mládežníckych zväzkov. Spolupráca je pasívna, vzťahy zostali len na 
výmene oficiálnych návštev.  
Báčsky Petrovec – Srbsko. Kontakty od roku 1989. Zmluva o priateľstve, partnerstve a trvalej spolupráci, 
podpísaná 15.10.1998, na dobu neurčitú. Podpísali: Juraj Červenák, predseda Zhromaždenia obce Báčsky 
Petrovec a Vladimír Libant, primátor Nitry. Predmet zmluvy: udržiavanie a rozširovanie spolupráce, partnerstva 
a priateľstva nielen medzi zastupiteľskými orgánmi, ale aj prostredníctvom podnikov, kultúrnych a osvetových 
inštitúcií, športových klubov, spoločenských organizácii a občanov. Kontakty  v rámci spoločenských, 
kultúrnych a športových stykov, ako aj spolupráca v oblasti hospodárstva. Jedným z cieľov vzájomnej 
spolupráce je snaha o podporu a udržiavanie slovenského národného povedomia. 
Každoročne sa uzatvárajú vykonávacie dohody na ďalší rok. Spolupráca je veľmi aktívna. 
Pravidelné oficiálne návštevy predstaviteľov miest. Neoficiálne združenie Spolok Báčskeho Petrovca, ktoré 
združuje ľudí na základe dobrovoľnosti podieľať sa na spolupráci s rodákmi v Báčskom Petrovci aktívne 
spolupracuje pri predkladaní a realizovaní projektov.  
Uskutočňované projekty: recipročné priateľské návštevy amatérskych športových klubov, záujmových spolkov a 
mestských polícií. Projekty spolupráce medzi školami - ZŠ Fatranská, Gymnázium Párovce. Zbierky kníh pre 
Knižnicu v B. Petrovci, a pravidelné zasielanie slovenských periodík. Poskytovanie know-how pri príprave 
projektov. 
Spišská Nová Ves - Slovenská republika. Kontakty od roku 1966. Zmluva o partnerských vzťahoch, podpísaná 
20.8.1999, na dobu neurčitú. Podpísali: Karol Mitrík, primátor mesta Spišská Nová Ves a Jozef Prokeš, primátor 
mesta Nitra. Predmet zmluvy: rozvíjanie spolupráce v oblasti školstva, kultúry, umenia, športu, CR a výmeny 
skúseností v oblasti miestnych samospráv. Spolupráca je aktívna. Pravidelné návštevy predstaviteľov miest. 
Výmena skúseností pracovníkov jednotlivých samospráv. Vybudovanie kultúrnej tradície "Mesto baví mesto".  
Kielce – Poľsko. Kontakty od roku 1997 bez zmluvy. Vzájomné obohacovanie kultúrneho života a to výmenou 
profesionálnych umelcov a amatérskych kultúrnych a folklórnych krúžkov, odborníkov v oblasti múzejníctva, a 
tiež formou usporiadania výstav a festivalov. 
Spolupráca sa uskutočňuje len v rámci výmeny kultúrnych telies. Nakoľko nie je podpísaná oficiálna zmluva o 
partnerskej spolupráci, nie je tu možnosť začlenenia do projektov, pri ktorých sú získavané financie z Európskej 
únie. Doporučujeme naďalej udržiavať spoluprácu na priateľskej úrovni.  
 
 
    
 
 
Pomáhajú nezamestnaným vysokoškolákom 
 Keď vedomosti (nie vždy) stačia 
Nitrianska komunitná nadácia sa spoločne s Európskymi vzdelávacím inštitútom pustila realizácie do projektu, 
zameraného na pomoc nezamestnaným vysokoškolákom z nitrianskeho regiónu. Projekt grantovej schémy 
rozvoja ľudských zdrojov podporila Európska únia a rozvrhnutý je na dvanásť mesiacov.  
Cieľovou skupinou projektu sú mladí absolventi vysokých škôl, ktorí ukončili humanitný smer. Ako na tlačovej 
konferencii povedala Ľubica Lachká z Nitrianskej komunitnej nadácie, prednostne oslovili absolventov UKF, 
odboru sociálna práca. Na základe štatistiky z úradu práce zistili, že z celkového počtu nezamestnaných je 15 %  
absolventov VŠ. Na prvé stretnutie pozvali 70 nezamestnaných, záujem prejavilo 30 absolventov vo veku do 25 
rokov.  
Realizácia projektu, ktorá absolventom poskytuje širokú škálu pomoci, sa začala pred dvoma mesiacmi (v máji). 
Mladí nezamestnaní absolventi, ktorí participujú na tomto projekte získali tak možnosť doplniť si svoje 
vzdelanie o certifikované kurzy anglického jazyka a projektového manažmentu. Projekt im zároveň umožňuje, 
aby si poznatky nadobudnuté vzdelávaním mohli overiť formou dlhodobej praxe v neziskových organizáciách 
v Nitre a okolí, ktorá je zaujímavá aj tým, že jej súčasťou bude nielen bežná rutinná práca v organizácii, ale aj 
príprava a realizácia vlastných projektov súvisiacich s činnosťou organizácií. Ďalšou zaujímavosťou je, že 
praxujúci absolventi musia mať na pracovisku svojho tútora a organizácia im musí na čas praxe vypracovať 
konkrétny projekt.  



Podľa vyjadrenia Mariany Václavovej, riaditeľky nitrianskej pobočky Európskeho vzdelávacieho inštitútu, 
absolventi univerzít nie sú pripravení pre prax. Ukazuje sa, že škola kladie dôraz na memorovanie 
encyklopedických vedomostí, u absolventov však chýbajú základné komunikačné zručnosti, nevedia správne 
telefonovať, neovládajú kancelársku techniku.     
Nitrianska komunitná nadácia a Európsky vzdelávací inštitút si ako autori tohto projektu sľubujú, že sa 
mininálne 50 % absolventov podarí úspešne umiestniť na trhu práce. Odvážnejší možno nájdu v sebe chuť 
vybrať sa cestou samozamestnania a zostávajúci nastúpia do Európskej dobrovoľníckej služby. Tí mladí 
nezamestnaní, ktorí si budú chcieť získané vedomosti overiť praxou v zahraničí majú ešte šancu. Môžu sa 
prihlásiť do takzvanej Akcie 2 programu Mládež – európskej dobrovoľnej služby. Projekt zároveň poskytuje 
mladým nezamestnaným možnosť pilotného vzdelávania v oblasti vytvorenia a menežovania mimovládnej 
organizácie, ktorá je jednou z možnosti samozamestnania, najmä pre absolventov sociálnej práce.     
(syn) 
 
Jubilanti v roku 2004 
V septembri 2004 sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitra: 
75 rokov: Matilda Horváthová, Helena Šumichrastová, Edita Bútorová, Mária Holobradá, Valéria Ďurčeková, 
Doc. RNDr. František Hanzelík, Mária Prekopová, Emil Mada, Mária Straňáková, Mária Konrádová, Mária 
Koreňová, Rozália Švecová, Helena Kaszašová, Ľudmila Nemešová,Vilma Halmešová, Štefan Kollár, Rozália 
ŠebÖková, Margita Ondrušková, Ing. Juraj Trnovec, Anna Krajčíková, MUDr. Emil Sršeň, Mária Drenková, 
Helena Kóňová, Brigita Štepániková, Jolana Truchlá. 
80 rokov: Antónia Badinková, Karol Balázsy, Vladimír Bezák, Anna Fojtíková, Klára Funcíková, Mária 
Gulačiová, Serafína Hasillová, Emília Hrmová, Katarína Hrtúsová, Katarína Klimková, Michal Kmeťo, Július 
Kollár, Irena Krumpolcová, Mária Kunová, Ing. Gejza Mlynek, Jozef Modzga, Oľga Moravčíková, Ján 
Olšanský, Anton Ostertág, Adela Ostertágová, Mária Pňačeková, Štefan Raček, Jolana Richtáriková, Mária 
Sýkorová, Katarína Šaligová, Štefan Šutara, Ing. Michal Vachut, František Vajteršic, Magdaléna Vaňová, Anna 
Varinská, Jozefína Zábradiová, Helena Záhorcová. 
85 rokov: Mária Gajarská, František Halter, Mária Horňáková, Mária Hudecová, Milan Korček, Samuel Kuchta, 
Emília Kuklová, František Michalička, Anna Miková, Jozef Minka, Jolana Nagyová, Mária Nemečková, Anna 
Očkajová, Anna Rétiová, Mária Schlarmannová, Mária Štefanková, Aurélia Švecová, Katarína Tvrdoňová, 
Alžbeta Vajdíková, Mária Zajacová.  
86 rokov: Margita Bafrncová, Alžbeta Barická, Lujza Béresová, Ľudmila Horská, Martin Hurtaj, Mária Kunová, 
František Mrakič, Anton Ravinger, Pavel Rybár, Alžbeta Valachová, 87 rokov: Mária Forrová, Anna 
Hrnčiarová, Emil Konc, Mária Kreháková, Anna Krupová, Pavol Kupka, Ing. Andrej Tkáč. 
88 rokov: Ján Mižák, Ján Ševčík, Mária Wilhelmsová,  
89 rokov: Elvíra Boriová, Anna Čerešňová, Anton Hering, Anna Kurkinová, Helena Šodelová, Juliana 
Švantnerová,  
90 rokov: Július Bohunický, Vincent Halmo, Mária Lacková, Bernardína Psotová, Alžbeta Széchenyiová, 91 
rokov: Ján Dvorský, Irma Huszárová, Emília Paškusová, Eugen Stecker,  
92 rokov: Mária Holbíková, 93 rokov: Mária Dubayová, Imrich Solnica, 96 rokov: Johana Andrejková, 99 
rokov: Pavla Žáková.       
 
 
 
Odišli spomedzi nás 
V mesiaci jún 2004 nás navždy opustili títo občania mesta Nitra: 
Ľubomír Zimerman, 51 r., Štúrova ul. 17-A 
Vincent Ordög, 70 r., Dolnočermánska 62, 
Jozefína Škadrová,82 r., Železničiarska 52 
Alžbeta Kukučková, 79 r.,Výstavná 37 
Paulína Bírová, 88 r., Železničiarska 52 
Ing. Ján Valášek, 86 r., Wilsonovo nábr. 42 
Júlia Skaláková, 73 r., Javorová 8 
Mária Štibraná, 82 r., Panská dolina 23  
Rozália Illéšová, 70 r., Trieda A. Hlinku 30 
Irena Záborská, 82 r., Janka Kráľa 2 
Štefánia Kartousová, 79 r., Cabajská 9 
Ruth Fodorová, 87 r., Svätoplukovo nám. 3 
Katarína Ostrčilová, 91 r., Župné námestie 1 
Mária Kaňová, 69 r., Inovecká 15 
Mária Borotová, 82 r., Panská dolina 50 



Anna Ružičková, 80 r., Lesná 2 
Lýdia Maniačeková, 66 r., Dlhá 56 
Milan Kováčik, 68 r., Párovská 22 
Rozália Földešiová, 76 r., Rabčekova 19 
Jozef Branikovič, 78 r., Kláštorská 54 
Juliana Hajnalová, 75 r., Považská 14 
František Harangozó, 78 r., Považská 14 
Mgr. Mária Paulovičová, 54 r., Ďurčanského 14 
Ing. Rudolf Beňačka, 79 r., Jurkovičova 1 
Mária Vlasáková, 50 r., Ul. 8.mája 12 
Jozef Chaláni, 75 r., Štefánikova 96 
Adela Filová, 94 r., Pod Lupkou 8 
Lukáš Šima, 0 r., Hlboká 63 
Paulína Davidovičová, 79 r., Dolnočermánska 62 
Amália Straňáková, 54 r., Mariánska dolina 3 
František Vykoukal, 52 r., Vihorlatská 4 
Hedviga Danáčová, 92 r., Podhájska 30 
František Behúl, 84 r., Dolnočermánska 62 
Jozef Kubík, 62 r., Piesková 1 
Zuzana Siváčková, 88 r., Beethovenova 7 
Štefan Ivančík, 83 r., Dolnočermánska 62 
Zdeněk Záruba, 70 r., Brezová 5  
 
V mesiaci júl 2004 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry: 
Jozef Látečka, 85 r., Vašinova 16 
Štefan Muzika, 82 r., Považská 14 
Tomáš Zdychavský, 77 r., Fraňa Mojtu 41 
Bohumil Černák, 63 r., Párovská 11 
Rudolf Fúska, 59 r., 1. mája 3 
Jozef Drnzík, 80 r., Ovocinárska 59 
Lukáč Šurda, 77 r., Dolnočermánska 62 
Štefan Mikulášik, 70 r., Dolnočermánska 62 
Božena Vachová, 56 r., Gaštanová 13 
Mária Lieskovská. 81 r., Dubíkova 26 
Margita Buranská, 74 r., Roľnícka 46 
Helena Bojsová, 85 r., Dolnočermánska 62 
Eleonóra Göböová, 66 r., Schurmannova 2 
Ing. Emil Benko, 66r., Hanulova 37 
Mária Králiková, 90 r., Tehelná 20 
Mária Lieskovská,  82 r., Pod Zlatým brehom 45 
Miroslav Šiška, 52 r., Kozmonautov 7 
Ľudovít Sáraz, 92 r., Dolnočermánska 62 
Mária Kučerová, 80 r., Hlboká 57 
JUDr. Michal Opát, 77 r., Svätoplukova 39 
Jozef Tábi, 67 r., Ždiarska 5 
Anna Ivančíková, 56 r., Ambrova 1 
Micha Fábri, 83 r., Ovocinárska 29 
Karol Hanzlík, 81 r., Železničiarska 52 
Mária Bakayová, 78 r., Tr. A. Hlinku 37 
Anna Hvojníková, 84 r., Hollého 9 
Miroslav Tóth, 59 r., Štúrova 72 
Ján Daniš, 65 r., Dlhá 15 
Margita Dobálová, 84 r., Svätoplukovo nám. 3 
Valeria Lohyňová, 91 r., J. Kráľa 2 
Rudolf Rosina, 70 r., Clementisova 8 
Marta Benčíková, 80 r., Malíkova 22 
Gabriela Hrnková, 54 r., Čajkovského 28 
Štefan Ružička, 47 r., Orechov dvor 7 
Štefan Benc, 79 r., Pri Dobrotke 63 
Teofil Petrík, 83 r., Štefánikova 64 



Verona Plulíková, 72 r., Hollého 9 
Štefan Letko, 92 r., Samova 10 
Jozef Tonhajzer, 59 r., Tr. A. Hlinku 9 
Ján Polák, 47 r., Vodná 4 
MVDr. Ján Eliáš, 62 r., Pánska dolina 59 
Júlia Kóšová, 92 r., Dlhá 31 
Božena Miškolciová, 66 r., Dlhá 17 
Michal Bakoš, 45 r., Dvorská 6 
Anna Šimoneková, 77 r., J. Kráľa 2 
Viktor Domaracký, 77 r., Priechodná 1 
František Kosík, 56 r., Za humnami 63 
Cyprián Katona, 82 r., Nitrianska 26 
Alžbeta Švecová, 75 r., Železničiarska 52 
František Baštrnák, 84 r., Železničiarska 52 
František Marhefka, 90 r., Párovská 22 
Júlia Černá, 79 r., Vodná 4 
Doc. PhDr. Ladislav Valach, CSc., 71 r., Metodovoa 75 
Štefan Polcer, 91 r., Slnečná 14 
 
 
 
Povedali si „áno“ 
V Nitre sa v júni a v júli pre spoločnú cestu životom rozhodli tieto páry: 
  
5. júna: Ivan Lacika z Bádic a Ing. Henrieta Halenárová z Nitry, Marián Žitňan a Marianna Kunkelová obaja 
z Nitry, Ing. Peter Markovič z Topoľčian a JUDr. Helena Frančáková z Nitry, Miroslav Ficek a Katarína 
Bratková obaja z Nitry, Ing. Igor Čurilla a Ing. Alena Marková obaja z Nitry, Karol Nemec a Ivana Kolečániová 
obaja z Nitry, Jozef Bakoš a Jana Bartová obaja z Nitry, Miroslav Gajar z Bratislavy a Monika Hippová z Nitry. 
12. júna: Tomáš Kurimský zo Šarišských Mihalian a Martina Machačová z Bardejova, Peter Vinarčík z Banskej 
Bystrice a Jana Horková z Nitry, Peter Kozma z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Gabriela Mikulášiková z Nitry, 
Roman Kúdola a Simona Orthová obaja z Nitry, Mgr. Henrich Kudroč a Ing. Lucia Dukátová obaja z Nitry, Ing. 
Ján Molnár z Močenku a Mgr. Lenka Martincová zo Zlatých Moraviec, Róbert Géci z Čeľadíc a Ing. Katarína 
Vailingová z Nitry, Peter Lauko a Zuzana Sándorová obaja z Nitry, Richard Derlich z Nitry a Andrea Ivanová 
z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Roman Galánek z Rišňoviec a Martina Gašparíková z Nitry, 19. júna: Milan 
Mikulec a Ingrid Deáková obaja z Nitry, Pavol Blaško a Marta Kollárová obaja z Nitry, Branislav Čurgaly 
a Zuzana Beneová obaja z Nitry, Gabriel Suttö zo Štitár a Eva Szombatová z Kolíňan, 26. júna: Ľubomír 
Bukovec z Hriňovej a Katarína Poláčková z Nitry, Pavol Šiška a Marianna Kuklová obaja z Nitry, Róbert Fábry 
a Stanislava Gáborová obaja z Nitry, Miroslav Hudec a Silvia Pilková obaja z Nitry,  Ing. Miloš Kónya 
z Martina a Ing. Lenka Kahalová z Nitry, Ing. Miroslav Pap a Miroslava Vavrová obaja z Nitry, Ing. Richard 
Labovský z Nitry a Soňa Vysopalová zo Spišskej Novej Vsi, Ladislav Moravčík a Sylvia Rácová obaja z Nitry, 
Marek Mikláš z Močenku a Andrea Kohútová z Nitry – Párovských Hájov.  
9.júla: Ladislav Čapucha a Jana Kalúzová obaja z Nitry, 10.júla: Ivan Košťál z Nitrianskych Hrnčiaroviec 
a Beáta Kockicková z Nitry, Milan Hošek zo Skalice a Elena Švarcová z Partizánskeho, Erik Šuba a Beáta 
Jašíková obaja z Nitry, Vladimír Godor zo Slepčian a Silvia Pajerová zo Žirian, 3. júla: Mário Pustai a Eva 
Turáneková obaja z Nitry, Stanislav Dolák a Lucia Gulišová obaja z Nitry, Roman Rákay z Bratislavy a Zuzana 
Ševčíková z Nitry, Peter Andrášik a Tatiana Chlebcová obaja z Veľkého Zálužia, Jozef Sulka z Nitrianskej 
Blatnice a Lenka Petríková z Nitry, Štefan Záhradník a Anna Bačinská obaja z Nitry, 4. júla: Ing. František 
Fábera z Nitry a Martina Szabová z Krupiny, 9. júla: Ladislav Čapucha a Jana Kalúzová obaja z Nitry, 10. júla: 
Ivan Košťál z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Beáta Hockicková z Nitry, Milana Hošek zo Skalice a Elena 
Švarcová z Partizánskeho, Erik Šuba a Beáta Jašíková obaja z Nitry, Vladimír Godor zo Slepčian a Silvia 
Pajerová zo Žirian, 17. júla: Tibor Šebök z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Magdaléna Hyčková z Nitry, Juraj 
Brezina a Mária Zvolenská obaja z Nitry, Zdenko Luka a Mgr. Jana Valková obaja z Nitry, Daniel Brat a Lucia 
Beňová obaja z Nitry, Ľubomír Pastier a Mária Beková obaja z Nitry, Stanislav Barát z Veľkého Cetína a Aneta 
Jančovičová z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Peter Kišac a Katarína Sýkorová obaja z Nitry, 23.júla: Roman 
Pozdech z Rohoviec a Iveta Sutorisová z Bratislavy-Vrakune, Ľubomír Lutišan z Novej Vsi nad Žitavou a Iveta 
Galová z Nitry, 24. júla: Miroslav Plachtička z Nitry a Ing. Katarína Straková z Fričkoviec, Peter Pintér z Ivanky 
pri Nitre a Monika Kvasňovská z Mojmíroviec, 31.júla: Róbert Vaš z Ivanky pri Nitre a Jarmila Srnánková 
z Nitry, Roman Rešetka z Partizánskeho a Emília Fikselová z Bánoviec nad Bebravou, Mário Demény a Erika 
Babiczová obaja z Nitry, Jozef Benč a Martina Miklíková obaja z Nitry, Ing. Jaroslava Jazvinský z Novej Bane 
a Ing. Jana Jašíčková z Nitry.  



 
 
Vitajte na svete: 
Samuel Kiko, Kristián Pócsik, Andrej Králik, Zuzana Hrnčárová, Šimon Lorko, Matúš Privalinec, Veronika 
Kutňanská, Zuzana Sabová, Ema Drinková, Laura Rutičová, Michal Mišuta, Samuel Malý, Matúš Štefák, 
Viktória Ságová, Anežka Henčeková, Damián Vojtech, Sára Znášiková, Samuel Válek, Roland Modzga, Soňa 
Vargová, Radka Lániková, Tomáš Halás, Karolína Šrámeková, Hana Andrejiová, Nikolas Fazekas, Peter 
Herman, Laura Katarína Kováčová, Filip Galan, Michal Kalaba, Jana Tehlárová, Liana Halásová, Veronika 
Kamenická, Kristína Zámečníková, Tamara Dojčanová, Vivien Szóradová. Kristína Vilimeková, Natália 
Šášiková, Miloš Krajčír, Natália Chrenová, Lucia Krnáčová, Jakub Krnáč, Samuel Vozárik, Viktória Kubeková, 
Barbora Dvořáčková, Natália Jančeková, Ľuboš Baboš, Dávid Lencsés, 8.7. Samuel Áč, Lukáš Amrich, 9.7. 
Dávid Vanyo, Viktória Gúghová, Lucia Šebová, Ema Cintulová, 10.7. Roland Balaba, Marko Durza, 11.7. 
Dorota Dobiašová, 12.7. Jakub Sivák, Kristína Kmeťová, Paulína Ristová, Marek Gondera, 13.7. Samuel Benčo, 
Nina Kubáňová, Lukáš Špik, Andrej Špik, Peter Antol, 14.7. Filip Barta, 16.7. Ema Mrázová, 18.7. Šimon 
Turček, Barbora Chobotová, Sandra Zaujecová, Adam Ábela, 19.7. Samuel Khun, 20.7. Simon Lauš, 21.7. 
Miroslav Černák, Rebeka Gajdošíková, 22.7. Ema Matulová.    
22.7. Ema Matulová, Patrícia Bartišeková, Lenka Dobošová, Kristián Goga, Martin Indrišek, Nina Svýbová, 
23.7. Aneta Nekorancová, Martin Hrnka, 24.7. Paulína Gažíková, Adrián Civáň, 25.7. Ema Kováčiková, 
Michaela Maťová, Kristína Pleidelová, Oliver Lidik, 26.7. Stanislav a Patrik Šunderlíkovci,  27.7. Patrícia 
Bernadičová, Lukáš Lacina, 28.7. Tomáš Rosinský, Matúš Petruška, Janka Csámpaiová, Ema Popovičová.    
 
22.strana 
Krížom, krážom, pod Zoborom 
 
 
Myšlienka mesiaca: 
Hlavnou vecou je ujasniť si cieľ a potom zozbierať všetky možné i nemožné prekážky, ale nie na to, aby nimi 
človek ospravedlnil ústup, ale aby všetky prekážky jednu za druhou riešil. M.R. Štefánik  
 
Vtip mesiaca: 
Hovorí kolega kolegovi: 
- Musím sa rozviesť. Predtým ma doma vítal pes brechotom a manželka mi priniesla papuče. Dnes je to celkom 
naopak... 
 
 
Text pod snímku na 22.stranu 
Študenti Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre Michal Kubalák a Vladimír Lackovič reprezentovali vzorne svoju 
školu i sami seba, keď na medzinárodnej súťaži ALIANTE 2004, konanej v poľskej Wroclavi pod záštitou 
NATO, obsadili v silnej konkurencii siedmich krajín krásne druhé miesto. Do medzinárodného finále sa dostali 
víťazstvom nad 100 tímami zo Slovenska. Na súťaž sa pripravovali pod vedením profesorky PaedDr. Márie 
Krištofičinovej (na snímke), ktorá ich nasmerovala k tomu, aby porotu zaujali po teoretickej, ale aj po praktickej 
stránke. Chlapci sa úspešne prehrýzli tromi kolami, obstáli v náročných dvoch vedomostných kolách a v ničom 
nezaostali ani pri preverovaní ich fyzickej kondície a zdatnosti. Obdivuhodné sú ich vedomosti z politiky i  
histórie NATO. Odmenou za druhé miesto im bola desaťdňová exkluzívna exkurzia, na ktorú by sa zaručene 
nedostali so žiadnou  cestovnou kanceláriou, pretože navštívili veliteľstvo mnohonárodného práporu proti 
zbraniam hromadného ničenia v Liberci, centrálu NATO v Bruseli, základňu Royal Navy v meste Portsmouth vo 
V. Británii a základňu prieskumných lietadiel AWACS v Nemecku.   Text a foto: (syn)       
 
 
 
 
Čítajte s nami 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre organizovala v tomto roku v poradí už štvrtý ročník čitateľskej súťaže 
žiakov 2. až 4. ročníkov základných škôl. Súťaž prebiehala od januára do júna t.r. Do tohto ročníka sa prihlásil 
rekordný počet 29 tried z 10 základných škôl – ZŠ Benkova 7 tried, ZŠ Bolečkova 5 tried, ZŠ Krčméryho 4 
triedy, ZŠ Janíkovce a kniežaťa Pribinu po 3 triedy, ZŠ Levická a sv. Svorada a Benedikta po 2 triedy a ZŠ 
Škultétyho, Zobor a Dolné Krškany po 1 triede. Túto skutočnosť si dovoľujeme považovať za dobrý signál toho, 
že o čítanie a knižnicu je stále záujem, ale hlavne toho, že my ako knihovníci nezostávame osamotení v našom 
úsilí prehlbovať u detí zvedavosť a túžbu hľadať bohatstvo ukryté v knihách. Veľmi nám v tom pomáhajú 
pedagógovia, hlavne tí, ktorí sú ochotní so svojimi žiakmi absolvovať pravidelné návštevy v knižnici hlavne 



z dôvodu účasti na rôznych podujatiach, ktoré v rámci súťaže organizujeme, ale tiež z dôvodu pravidelného 
zapožičiavania kníh.     
Mgr. Tatiana Némethová 
 
  
 
 
 
 
 
Najpredávanejšie knihy mesiaca 
KNÍHKUPECTVO VIERA, Ulica Fraňa Mojtu  
Alycea Ungarová                Pilatesove cvičenia 
Maxim E. Matkin               Láska je chyba v programe  
Paul Sussman                     Stratená Kammbysova armáda                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOM KNIHY, Pri synagóge    
Táňa Keleová – Vasilková          Tichá bolesť   
Edita Sipeky                                 Moje báječné ženy          
Kolektív autorov                         Sex po slovensky                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------KNÍHKUPECTVO 
POD VŔŠKOM, Kupecká ul.            
Maxim E. Matkin               Láska je chyba v programe 
Dan Brown                          Davinciho kód 
Bledomodrý svet Júliusa Satinského                                                           
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
REMEDIUM, Kupecká ul. 8                                                                                                 
Turistickí sprievodcovia a mapy                                                   
Katarína Gillerová               Láska si nevyberá 
John Grisham                       Tribúny                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KNÍHKUPECTVO BLAŠKOVIČ, Štefánikova trieda č. 41               
Dan Brown                             Da Vinciho kód 
 
__________________________________________________________________________ 
Ambulantné kníhkupectvo AYALA pred Orbisom 
 
 
 
Akademická Nitra 
 
V dňoch 6.až 8.júla sa Nitra stala dejiskom 34.ročníka festivalu vysokoškolských folklórnych súborov 
Akademická Nitra. Tento medzinárodný festival patrí k najväčším v Európe a žilo ním doslova celé mesto.  
Počas troch dní sa v Divadle Andreja Bagara v troch programových blokoch postupne predstavilo 19 
slovenských, ako aj zahraničných súborov. Na pódiu sa postupne striedali slovenský Gymnik, Ekonóm, Ponitran 
a Technik, ale i český súbor Pentla, taliansky Lucignano, srbský Dimitrije Tučovi, chorvátsky Darda, americký 
Maxwell Quintet a švédsky Krack. Okrem divadla sa javiskom festivalu stali aj nitrianske ulice, námestia 
a priestory pred obchodnými domami, kde sa so svojím krátkym programom predstavili jednotlivé súbory  až do 
štvrtka medzi pol jedenástou a po jednou hodinou. Aj radový obyvateľ či návštevník mesta, ktorý neprijal 
pozvanie na koncerty do divadla, mal tak jedinečnú príležitosť pokochať sa pohľadom na umenie a výkony 
reprezentantov folklóru.  
V posledný deň festivalu vo štvrtok pršiel po pešej zóne krojovaný sprievod účastníkov Akademickej Nitry 
a večer o 18.00 hodine festivalové dianie vyvrcholilo galakoncertom. Na Svätoplukovom námestí predvádzali 
ľudoví remeselníci tradičné ľudové umenie, napríklad drevorezbu a keramikárstvo. 
Súčasťou Akademickej Nitry bolo aj vystúpenie súborov v mojmírovskom kaštieli, kde sa obyvateľom 
predstavili slovenské súbory Ponitran a Borievka, ale tanečníci a muzikanti zo Švédska, z Rakúska a z USA. 
Festival podporili ministerstvo školstva, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita, Mesto Nitra, Západoslovenské folklórne združenie a Krajské osvetové stredisko Nitra. 
(syn) 
 



 
Dámske klubové stretnutie 
Začala sa spolupráca 
   
Dámsky klub vznikol v meste pod Zoborom pred 13. rokmi.  A hoci je svojím počtom malý, pretože má len 20  
členiek, jeho činnosť má nezmazateľný rukopis a cítiť ho v kultúrnom i spoločenskom dianí mesta.  Nesporné sú  
najmä jeho charitatívne zásluhy, každoročné poriadanie plesu osobností  a najmä pomoc  slabším, chorým 
a zdravotne postihnutým. 
Podľa nepísaného pravidla sa prezidentkou klubu stáva vždy manželka primátora - tentokrát je ňou Zlatica 
Víteková. Funkciu viceprezidentky nepretržite celých 13 rokov spoľahlivo vykonáva Oľga Csákayová, ktorá je 
pre činnosť klubu hnacím motorom a srší originálnymi myšlienkami a nápadmi.   
Pred začiatkom prázdnin privítali členky nitrianskeho dámskeho klubu vzácnu návštevu - delegáciu 
Medzinárodného dámskeho klubu z Bratislavy. Jeho členkami sú manželky veľvyslancov, ambasádorky 
a životné partnerky podnikateľov, pôsobiacich v našom hlavnom meste.  Po srdečnom prijatí na radnici, kde ich 
privítal zástupca primátora Ing. Miloš Dovičovič, sa  podpísali do pamätnej knihy mesta Nitry a potom  
absolvovali pešiu prehliadku centrálnej mestskej zóny, vystúpili na Nitriansky hrad a prezreli si poklady, ktoré 
ukrýva vzácna diecézna knižnica. Ako mi prezradila viceprezidentka nitrianskeho klubu Oľga Csákayová, po 
krátkej zastávke v Divadle Andreja Bagara sa dámy zišli za rokovacím stolom, kde si dohodli užšiu spoluprácu, 
ktorá sa bude týkať pôsobenia v oblasti charity. Hovorilo sa tiež o možnosti vymeniť si výstavu ručných prác 
a vlastnej umeleckej tvorby. Možno sa v Nitre v blízkom čase  dočkáme toho, že po vzore bratislavského aj 
nitriansky dámsky klub usporiada letný alebo vianočný bazár, ktorého výťažok použijú na šírenie dobrej 
myšlienky a na pomoc blízkym.    
(sy) 
    
text pod snímku na 23.stranu: 
 
 
 
23.strana 
Fejtónovým perom 
Špekulanti 
 
Naša spoločnosť sa hneď po voľbách začala deliť na dve skupiny obyvateľov - tých obyčajných, čo cez leto si 
zaletia na Maledivy alebo na Kubu, v zime sa vyberú na lyžovačku do Álp, oblečení chodia v značkových 
odevoch, stravujú sa vo vyberaných reštauráciách a jazdia na vyleštených, obvykle čiernych fárach s koženou 
úpravou. Skúsili by ste pri nich hodiť pár slov o peniazoch. Pch, to sa nepatrí. V slušnej spoločnosti sa o niečom 
takom prízemnom ako sú prachy nehovorí. V živote majú význam celkom iné hodnoty. Napríklad taká slnkom 
zaliata lúka, alebo prechádzka pod hviezdami za svitu mesiaca. Slušní ľudia uprednostňujú práve takéto hodnoty. 
A verejnosti to dajú patrične najavo, keď sa zapnú TV kamery. A najradšej pritom dodajú, že sa každý musí 
vedieť postarať sám o seba. Im sa darí len preto, že vedia dobre hospodáriť s peniazmi. Slušní ľudia sa zrodili  
hneď po revolúcii. Sú soľou tejto zeme, hybnou silou spoločenského pokroku. Občas sa síce stane, že takéhoto 
slušného človeka odstrelia priamo za bieleho dňa na ulici, ale ... pri poslednej rozlúčke sa trúchliaci zhodnú, že 
to bol slušný človek. Pomáhal hokejovému aj futbalovému klubu a nikdy nebol žgrloš. Keď to počujú špekulanti, 
zvyčajne ich to už nevyvedie z miery. Za tie roky, čo špekulujú ako vyjsť od výplaty do výplaty, si zvykli. Veď 
okrem seba a svojich rodín  živia aj žobrákov a pouličných hudobníkov. Kto by im prispel, ak nie oni. Slušní 
ľudia sa vozia autami z jednej podzemnej garáže do druhej a po uliciach, kde stoja žobráci nechodia. Ako 
hovoria chlieb (ani benzín a nafta) už lacnejší nebude.  (sy) 
 
 
 
 
 
24.- 25. strana 
Ako Nitrianka dobyla stovežatú Prahu 
Hoci sa narodila v Nitre, dnes už Daniela Šinkorová hovorí s badateľným českým prízvukom. Po absolvovaní 
muzikálového herectva, ktoré sa dalo študovať na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, zakotvila na 
českých pódiách. Daniele sa v Prahe darí a do širšieho povedomia verejnosti prenikla vďaka postave lekárky 
Šulcovej a milenky primára (Josefa Abrháma) v úspešnom seriáli Nemocnica na kraji mesta po tridsiatich 
rokoch. Počas Dní zahraničných Slovákov sa ocitla medzi pozvanými hosťami a účinkovala aj v slávnostnom 
galaprograme, čím sa definitívne zaradila do kategórie Slovákov, žijúcich mimo hraníc rodnej vlasti.   



Narodili a vyrástli ste v mestečku pod Zoborom. Zvykli ste si na život v európskom veľkomeste?  
Do Prahy som odišla z niekoľkých dôvodov. Je tam viac príležitostí, lepšia konkurencia i finančné ohodnotenie. 
Ako Slovenky sme pre Čechov možno zaujímavejšie odlišným temperamentom a spôsobom vyjadrovania 
pocitov. Prijímajú ma veľmi priateľsky, takže vôbec nepociťujem, že by sme boli rozdelení na dva štáty. V Prahe 
sa cítim takmer ako doma, ale na Nitru nedám dopustiť. Žije tu moja mamička, ku ktorej sa veľmi rada vraciam, 
kedykoľvek je to možné. Aj keď sú moje návraty krátke a rýchle, zastavím sa tu hoci len na pár hodín a už frčím 
späť do Prahy.   
Ako ste prijali ponuku organizátorov Dní zahraničných Slovákov, keď vás zaradili do kategórie zahraničných 
Slovákov? 
- V tom momente mi to došlo.  Pretože to niekto nahlas vyslovil. Osobne sa cítim ako Slovenka, ktorá akurát 
pracuje niekde inde. Dnes, keď sme spolu v Európskej únii, ale zrazu to oni vyslovil, že som Slovák, žijúci 
v zahraničí. Len si to človek uvedomí, že má šťastie v inej krajine. Verím, že sa  to postupom času naspäť 
prepojí. Narodila som sa  v Československu. Takže to neriešim.  
Na galaprograme ste zaspievali známu skladbu skupiny Bee Gees s českým textom. Okrem vás sa to ešte 
nepodarilo nikomu na svete, aby protagonisti Bee Gees súhlasili s pretextovaním ich originálu. Ako sa vám ich 
podarilo „zlomiť“ ? 
Mám v Prahe priateľa – Miloša Skalku, ktorý je hudobný publicista, dlhé roky žil v USA a tak perfektne ovláda 
americkú angličtinu a pre americký Times robí rozhovory so známymi európskymi hudobnými osobnosťami. 
Poprosila som, aby anglickú verziu k skladbe pretextoval.  Miloš túto mnou naspievanú nahrávku aj spolu so 
sprievodným listom poslal skupine  Bee Gees a na naše veľké prekvapenie sa im to páčilo a súhlasili, aby sa ich 
skladba hrala a spievala s českým textom.  
Pred obecenstvom v Bratislave i Nitre ste mali obrovský úspech. Uvidíme vás hrať a spievať aj  v 
pripravovanom nitrianskom Kabarete na jeseň tohto roku?  
Divácky ohlas ma potešil, ale s mojím účinkovaním v novom nitrianskom muzikáli to dobre nedopadne, pretože 
sa mi práve v Prahe naskytla úžasná príležitosť a tú si nemôžem nechať prepásť. Účinkovanie v Nitre by pre mňa 
znamenalo, nechať v Prahe všetko bokom minimálne na pol roka a to sa v mojom prípade už nedá urobiť. Rada 
sa prídem pozrieť na premiéru, ale Kabaret si budem aj ďalej hrať len v Plzni. Pán riaditeľ DAB Ján Greššo sa 
na mňa bol v Plzni pozrieť a tiež mu je ľúto, že to nevyšlo ...Presviedčal ma, či by to sa to nedalo časovo zladiť, 
ale ...Pevne verím, že nejaká šanca na moje účinkovanie v Nitre sa niekedy ešte nájde. 
Vlani na jar ste získali významné české ocenenie - Cenu Thálie. Za čo to bolo?  
Za rolu Zuzanky v pôvodnom českom muzikáli Kristian  a prihliadli aj na môj výkon v muzikáli Chicago.  
Aké pocity vás prevádzali pri preberaní tohto významného ocenenia?   
Bol to pre mňa nádherný pocit, pretože som na slávnostné odovzdávanie mohla zobrať aj svoju mamu. Som 
šťastná, že moja mama, ktorej som toľko dlžná, zažila so mnou ten okamžik slávy.  V Nitre ju stretávali známi 
a vedeli, že tam bola na odovzdávaní cien so mnou. Bez mamy by som nikdy nestála na doskách. To je pre mňa 
najpodstatnejšie, pretože ona mi umožnila celé štúdium a pomohla mi prekonať všetky strasti začínajúceho 
umelca v Prahe. Spolu s ocinom ma sponzorovali, kým som sa nepostavila na vlastné nohy. Bola som šťastná, že 
mamička bola pri tom a videla spolu so mnou môj úspech v Prahe. Mama ako bábkoherečka zasvätila 23 rokov 
bábkovému divadlu a k môjmu svetu má veľmi blízko, vie ma pochopiť. Súčasne to bolo ťažké obdobie, pretože 
sa odselektovali ľudia, ktorí ma majú naozaj radi od ľudí, ktorí mi úspech závideli a chceli mi ublížiť. Cena sa 
ukázala byť ako kryštalizátor vzťahov. Zaplať však Pánboh, že meno Šinkorová sa dostalo do povedomia, že ma 
začali vyhľadávať novinári a postupne prišli ponuky na krásne hlavné roly. 
Čo nové sa udialo vo vašom živote v posledných mesiacoch?  
Od 29. februára, keď bola premiéra Kabaretu v plzeňskom divadle, kde hrám hlavnú rolu Cally Boule, som sa 
vrhla do nahrávacieho štúdia a natočila som svoju prvú sólovú platňu. Volá sa To je šťastie, dnes je už na svete. 
Ide o  výber najlepších muzikálových melódií, ktoré som v Čechách naspievala za 9 rokov, čo tam žijem, plus je 
tam svetová premiéra piesne z muzikálu, ktorý bol v Prahe napísaný pre mňa a volá sa Jack rozparovač. 
Prezradím vám, že sa práve rokuje o tom, či tento muzikál nebude premiérovaný aj na Slovensku a konkrétne v 
Nitre. Na CD sú zaradené aj dve piesne od Celin Dion. Sama som si ich otextovala. Myslím, že práve takýto 
druh muziky ľudia odo mňa očakávali.  
A čo vaše ďalšie úlohy? Kde všade účinkujete? 
Obnovili sa mi predstavenia americkej hudobnej komédie, ktorá sa volá Milujem ťa Alek. Hrá sa v divadle 
Blaník priamo na Václavskom námestí. Je to veľmi úspešné malé predstavenie. Hrajú ho aj v Bratislave. Práve 
teraz som sa bola pozrieť na slovenských kolegov -„pošmírovať“, čo nového do tejto hry priniesli oni. Mňa 
v prvom rade teší, že v Prahe sme s týmto prestavením veľmi úspešní, dokonca sme s ním začali cestovať po 
Čechách a uvažujeme, že si niekoľko výjazdov urobíme aj na Slovensko. Veľmi by som uvítala, keby sme ho 
mohli ukázať aj nitrianskemu obecenstvu. 
Začiatkom roka sme sa stretli na 1. reprezentačnom plese nášho mesta, boli ste odvtedy doma? 



- Nakrátko som bola, ale spojila som ju s povinnosťami, ktoré ma sem zaviali. U mamičky som sa skvele najedla 
a nechala som jej hromadu neumytého riadu. Žiaľ, väčšinou do Nitry jazdím tak najviac na štyri hodiny a zas 
„pádim“ späť.  
Dozvedeli sme sa, že na vás čaká nová náročná rola... 
Urobila som veľmi ťažký konkurz, ktorý - ak ho porovnám s konkurzom na Nemocnicu na kraji mesta, ktorá 
bola činoherným výkonom - bol mojím konkurzom v mojom živote, pretože odo mňa chceli ťažké baletné 
výkony a náročné tanečné kreácie. Ide to o muzikál postavený na tanci. Režisérom projektu je Ondřej Havelka, 
ktorého si nesmierne vážim. Autorom hudby je Oto Baláž a Pavel Strouhal, to bude vymýšľať tanečne. Ide 
o známy Weberov muzikál Ketz –mačky. Prahe sa podarilo získať práva na uvedenie až vlastne 20 rokov po 
tom, čo sa tento muzikál hrá vo svete. A pre mňa je veľkou cťou a veľkým šťastím, že ma vybrali do hlavnej 
postavy. Mám však aj veľké obavy, ako sa postavy zhostím, pretože, ako hovorím, na staré kolená sa budem 
musieť stať baletkou – čaká ma 3-hodinový tréning pri tyči a 6 hodín ďalšie tanečné veci. Dúfam však, že táto 
práca bude pre mňa krokom ďalej a že ma opäť niekam posunie.       
Kam si pôjdete oddýchnuť cez divadelné prázdniny?  
Nehrozí, v lete začíname so skúškami. Jedine ak by sa mi podarilo odbehnúť si na víkend niekam blízko k moru, 
pretože ak sa bude skúšať, tak nedeľa a pondelok by malo byť voľno. A možno sa mi pošťastí urobiť si výlet 
lietadlom. Mám totiž natočiť klip k jednej piesni na spomínanom CD, ktorá sa volá Prehľadávam svet. Dohodli 
sme sa s jednou leteckou spoločnosťou, že by mi poskytli zadarmo lety do všetkých európskych hlavných miest, 
ktoré sú spomínané v piesni. Takže dúfam, že voľné nedele a pondelky využijem aj na krátke návštevy Londýna, 
Paríža, Barcelony, Ríma a samozrejme aj Bratislavy.     
Máte pocit, že sa vám v Prahe plní váš veľký herecký sen?  
Túžila som byť muzikálovou herečkou, rozdávať ľuďom radosť a spríjemňovať im voľné chvíle.  Súčasný herec 
musí byť komplexný. Po celý svoj život sa budem snažiť spievať, hrať a tancovať na rovnakej úrovni. To je moja 
méta. Tanec som študovala osem rokov. 
Uvidíme vás aj v televízii?  
V televízii by ste ma mohli vidieť v zábavnom programe na Českej televízii s názvom Sú hviezdy, ktoré nikdy  
nehasnú. Je to mesačník a verím, že ma tam budete vídať často. Rysuje sa aj ďalšia ponuka z Novy, ale zatiaľ je 
to v nedohľadne a nechcem si to zakríknuť.  
                                                                                   Ľudmila Synaková 
 
26.strana  
Nitrianska komunitná nadácia schvaľovala  
Projekty pre radosť 
Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie schválila projekty, predložené občanmi a organizáciami z Nitry 
a nitrianskeho regiónu. Hlavným motívom predkladateľov bolo prispieť k zlepšeniu kvality života vo svojom 
okolí svojou dobrovoľnou prácou, vylepšiť to, čo sa nám zdá že sa pri dobrej vôli vylepšiť dá.  
Predložilo sa 24 projektov, z ktorých bolo schválených 11 celkovou sumou 151 350 Sk. 
1. Rekonštrukcia detského ihriska: Neformálna skupina občanov sa rozhodla zrekonštruovať ošarpané detské 
ihrisko na Mostnej ulici. Cieľom projektu je vytvoriť pekné a bezpečné miesto nielen pre deti, ale aj pre 
obyvateľov ulice. 
2. Śachový klub: projekt predložilo Krajské osvetové stredisko, ktoré chce založiť vo svojom stredisku Šachový 
klub pre deti, mládež a dospelých a umožniť im efektívne trávenie voľného času. Klub bude sprístupnený 
záujemcom v septembri tohto roku. Z grantu budú zakúpené šachovnice a časomiera. 
3. Rekonštrukcia detského ihriska na Hviezdnej ulici: Grant udelený tomuto projektu bude využitý na 
rekonštrukciu detského ihriska na Hviezdnej ulici, konkrétne na zakúpenie novej šmýkaly, opravu starých 
a nákup náterových farieb. 
4. Výstavba detského ihriska: Pri bytovom dome na Štúrovej ul. sa rozhodla vybudovať detské ihrisko 
a skultúrniť svoje okolie neformálna skupina občanov Miroslav Nemeček, Vladimír Dujíček a Július Kevely. 
Ihrisko by malo byť vybudované a sprístupnené do konca septembra. 
5. Prišli furmani: z poskytnutého grantu sa nakúpia látky a krojové doplnky a ušijú kroje pre vznikajúci folklórny 
súbor  Furmani, ktorý sa predstaví vo svojich vystúpeniach Nitranom už onedlho. 
6. Cesta – pouličné podujatia: Asociácia divadelná Nitra pripravila pre obyvateľov Nitry a okolia zaujímavé 
pouličné podujatia pre deti, mládež a dospelých. Podujatia sa budú konať pri príležitosti 13. ročníka 
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2004, ktorý sa bude konať v septembri na Pešej zóne, 
Svätoplukovom námestí a Mestskom parku na Sihoti. 
7. Súčasná rodina na Slovensku na príklade rodiny vytipovaného regiónu v medzinárodnom porovnávaní: 
predkladateľom projektu je Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre, ktorá grant použije pri svojom vedeckom 
výskume súčasnej slovenskej rodiny. Vedecký výskum bude zavŕšený vydaním štúdie o danej problematike. 
8. Rómske šperky, ozdoby a doplnky: cieľom projektu je prezentovať výtvarnú tvorbu rómskych detí 
prostredníctvom predajnej výstavy ich diel. Výstava zhotovených šperkov, ozdôb, odevných alebo bytových 



doplnkov bude prebiehať od polovice januára do konca februára 2005, v priestoroch Starého divadla v Nitre. 
Výťažok z predaja pôjde na podporu ďalších aktivít rómskych detí. 
9.Bambuľky a Somebody: Zo schváleného grantu budú zakúpené dresy a CD prehrávač pre detský tanečný súbor 
Bambuľky a Somebody, ktorý funguje už 10 rokov pri ZŠ Výčapy - Opatovce.   
10. Ozvučenie: Cieľom projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 25 v Nitre je zabezpečiť 
ozvučenie kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré táto organizácia realizuje. Grant bude využitý na pokrytie 
časti nákladov na zakúpenie reprosústavy so zosilňovačom. 
11. Autorské literárne večery: Literárny klub Janka Jesenského bude počas šiestich mesiacov jún - december 
realizovať sériu besied so slovenskými spisovateľmi, ktoré sú prístupné širokej verejnosti. 
Za finančnú podporu ďakujeme firme BRAMAC. Uzávierka ďalšieho grantového kola bude oznámená 
verejnosti dodatočne, prostredníctvom médií. Bližšie informácie o možnosti predkladania projektov získate na 
www.fondnr.sk,  
tel. č. 037 / 6542 446, alebo priamo v sídle Nitrianskej komunitnej nadácie: Piaristická 2, 949 01 Nitra. 
A na záver jedno múdre príslovie: Ak chceš meniť veci okolo seba, začni u seba. Takže neváhaj,  Nitrianska 
komunitná nadácia sa teší na vaše  inovatívne a osožné nápady. 
 
 
 
27. strana 
Životné jubileum PhDr. Štefana Holiča, CSc. 
Nositeľ duchovných hodnôt 
Možno sme si niekedy položili otázku, koľko a akých skutkov musí človek vykonať, po akú vekovú hranicu 
musí prísť, aby sme o ňom mohli povedať, aký je to charakter, ako ho prijíma verejnosť , akým dielom sa 
zaslúžil o pozdvihnutie človečenstva a spoločnosti  vôbec. Je to osobnosť či iba osoba? Nakoniec prídeme 
k záveru, že takejto hranice niet, lebo človek je akoby otvorený systém, ktorý nikdy nie je celkom ukončený. 
Pokračuje i po zavŕšení fyzického života v podobe zanechaných materiálnych, ale predovšetkým duchovných 
hodnôt. 
Jednou z takýchto osobností, ktorá pôsobí na nitrianskej Filozofickej fakulte UK a vytvára duchovné hodnoty, je 
PhDr. Štefan Holič, CSc. V tomto roku sa dožil pekného životného jubilea – šesťdesiatich piatich rokov. narodil 
sa 27. júna 1939 v Turej Lúke okres Myjava. Po stredoškolských štúdiách na Pedagogickej škole v Trnave 
pokračoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave s jeho prvým učiteľským pôsobiskom  bola OSŠ v Modre. 
Neskôr účinkoval v Gajaroch, Trstíne a v Maduniciach a zároveň popri zamestnaní študoval na FF UK 
v Bratislave filozofiu a históriu. V rokoch 1969 – 75 pôsobil ako stredoškolský profesor na Gymnáziu 
v Hlohovci.  
Po skončení pôsobenia na hlohovskom gymnáziu nastúpil ako odborný asistent na vtedajšie spoločenskovedné 
pracovisko VŠP v Nitre. V r. 1979 získal na FF UK v Bratislave titul doktor filozofie a v roku 1984 vedeckú 
hodnosť kandidáta filozofických vied (CSc.). 
Od r. 1990 je členom Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre a v pedagogickej a vedeckej činnosti sa 
zameriava na výučbu lexikológie (odbor skúmajúci slovnú zásobu) a štylistiky (výber a využívanie jazykových 
prostriedkov). Súčasne sa venuje aj vedeckovýskumnej činnosti v oblasti uvedených disciplín. PhDr. Holič počas 
svojho vysokoškolského pôsobenia publikoval celý rad štúdií, odborných článkov a iných príspevkov, z ktorých 
mnohé majú metodický charakter a slúžia nielen študentom, ale i učiteľom všetkých stupňov škôl a iným 
záujemcom o vzdelávanie. V r. 1999 vydal monografiu s názvom Vybrané kapitoly zo štylistiky, frazeológie 
a rétoriky a keďže sa v súčasnosti venuje aj ďalšej disciplíne – rétorike (rečníctvu), spracoval a vydal učebné 
texty Praktická rétorika ( v r.1999, 2000 a 2001) a publikáciu Rétorika (2002). 
Ako publicita spolupracuje s niekoľkými redakciami a tvorcami časopisov , napr. s Literárnym týždenníkom, 
Slovenským jazykom a literatúrou v škole, Učiteľskými novinami  a úspešná je aj jeho spolupráca so 
Slovenským rozhlasom, kde sa objavujú jeho humoristicky ladené príspevky i úvahy o filozofických 
a vedeckých otázkach. Zúčastňuje sa na lingvistických seminároch, na ktorých vždy odznie aj jeho odborný 
prejav. V zborníku z Lingvistického odborného seminára (na FF UKF v Nitre 2003) uverejnil odborný pohľad na 
tému Vysokoškolská prednáška ako súčasť jazykovej komunikácie. 
Pri jeho príležitosti osobného životného jubilea prajeme PhDr. Štefanovi Holičovi, CSc., predovšetkým zdravie, 
tvorivú invenčnú schopnosť, stálu lásku k jeho pedagogickej a vedeckej práci a mnoho ďalších úspechov 
v každom dni jeho života. Anton Pažitný  
 
 
28.strana 
Seniori sa učenia neboja 
Poznáte to. Kytice kvetov, nefalšovaná radosť a úsmevy, rozdávané na všetky strany. Presne takýto scenár patrí 
k slávnostnej promócii, ktorá čaká po všetkých vysokoškolských útrapách čaká na úspešných absolventov 



univerzity. Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity však zaznamenáva aj promočný akt, ktorého 
hlavnými aktérmi sú ľudia v pokročilom veku, so striebornými vlasmi a s rozžiarenou tvárou, poznačenou 
vráskami.  
Slávnostná promócia poslucháčov univerzity tretieho veku sa  odohráva podľa takého istého scenára, aký je 
zaužívaný pri denných absolventoch. Nitrianska Poľnohospodárska univerzita už skoro 30 rokov umožňuje, aby 
si aj záujemcovia v zrelom, či pokročilom veku mohli práve takouto formou štúdia zvýšiť vzdelanie. Hlavnou 
a jedinou podmienkou pre to, aby človek mohol študovať v tejto forme vzdelávania, je mať maturitnú škušku. 
Záujemca by nemal byť mladší ako 40-ročný. Ako som sa dozvedela od samotných čerstvých absolventov, pre 
mnohých z nich to bol aj dôkaz, že ešte nepatria do starého železa a že sa dokážu pripraviť a zvládnuť náročné 
skúšky. Vzdelávanie v Univerzite tretieho veku patrí medzi obľúbenú formu  zvyšovania si kvalifikácie a to aj 
napriek tomu, že absolventi pri promócii získajú namiesto vysokoškolského diplomu iba diplom o absolvovaní 
tohto záujmového štúdia, ktoré trvá tri roky. Ide o sedem zimných a sedem letných sústredení, počas ktorých 
adepti absolvujú školenia, vypracujú seminárne práce a napokon zložia skúšky. Všetko to vyzerá veľmi 
jednoducho, ale pre každého z nich je to náročný proces, pozostávajúci z príprav na výučbu a potom na skúšky.  
Na promočnej slávnosti, ktorá bola vyvrcholením ich trojročného snaženia, sa zúčastnili aj vedúci školiacich 
stredísk, ktoré sú v Žiline, Trnave, Prievidzi a v Nitre.  
Univerzita každoročne otvára študium na odboroch, o ktoré je najväčší záujem. Za štúdium sa platí symbolické 
zápisné, všetky ostatné je bezplatné. K najviac obľúbeným smerom patrí všeobecné záhradníctvo, okrasné  
záhradníctvo, agroturistika a cestovný ruch, ekonomika a právo, sociálna práca a zdravie. Za obdobie existencie 
UTV mali najstaršieho až 84-ročného absolventa, ktorý končil pred dvoma rokmi. Na nitrianskej SPU tohto roku 
v Univerzite tretieho veku absolvovalo túto formu vzdelávania 53 študentov.  Získané vedomosti budú využívať 
rôzne, tí starší ich využijú pre naplnenie vlastnej sebarealizácie, ďalší pre potešenie a mladší pri rozšírenie 
svojho vedomostného obzoru a možno aj pri naštartovaní na podnikanie, ku ktorému sú dnes vedomosti 
mimoriadne potrebné.  Ľudmila Synaková 
 
 
O čom sníva Alena Bugárová 
V rámci Nitrianskeho kultúrneho leta sa v nitrianskej Synagóge predstavila svojimi prácami aj Alena Bugárová, 
ktorá niekoľko rokov prežila v našom meste.  
Práce, ktorými sme sa predstavuje milovníkom výtvarného umenia vznikli na začiatku jej dôchodcovského veku 
v 90-tych rokoch min. storočia. Presťahovala sa vtedy do Nitry a so svojou typickou aktivitou sa zapojila aj do 
nitrianskeho kultúrneho života. Nečudo, že ju naša, že ju naša starobylá Nitra očarila svojou malebnosťou. 
Kresbami si zachytávala to, čo sa jej páčilo. Známa sa stala najmä svojou aktívnou účasťou na Palánku, kde sme 
ju mohli vídať ako veľmi pohotovú portrétistku. Záujem o kultúrne pamiatky ju zaviedol aj do synagógy a na 
historický židovský cintorín. Jeho dôstojnú krásu zachytila na viacerých výkresov. Kresby pani Aleny 
Bugárovej, ktorými sa na samostatnej výstave predstavuje po druhýkrát, sú milou spomienkou na roky prežité 
v Nitre. Ako mi prezradila, na výstavu zaradila výber kresieb  z nitrianskeho židovského cintorína. 
„Málokto z Nitranov o ňom vie a málokto ho navštívil. Na tomto cintoríne nájdete niekoľko pôsobivých zákutí 
a náhrobných kameňov, ktoré sú umeleckými dielami,“ hovorí. „Na obrázkoch som zachytila aj zrekonštruovanú 
synagógu. Nitra je jedným z málo slovenských  miest, kde sa synagóga zachovala a to ma napĺňa úžasnou 
radosťou.“  
Alena Bugárová je v prvom rade vynikajúca portrétistka. Cez portréty preniká ľuďom priam  do duše. Táto práca 
ju napĺňa, pretože ako sama priznáva, rada sa stretáva s ľuďmi. Kreslenie portrétov je psychologická štúdia –
„nemôžem predsa sedieť pred človekom a o ničom sa s ním nezhovárať,“ hovorí.  „Takmer vždy sa nadviaže 
zvláštny kontakt medzi modelom a mnou. Objavujem, že má krásny úsmev a že je príjemným človekom,“ 
popisuje nám atmosféru a ďalej dodáva: „Kresby, ktoré tu vystavujem, sú pre mňa spomienkami a 
nestotožňujem sa s názorom, aby sa to nazývalo umením. Podľa mňa sú to záznamy skutočnosti z miest, ktoré 
ma oslovili,“ vysvetľuje. „Nitra má veľa krásnych zákutí. Keby sa mi podarilo prežiť v Nitre celý týždeň 
a bezstarostne si tu chodiť, asi by som sa znovu vrátila na cintorín, je to nevyčerpateľná studnica námetov. Láka 
ma aj Dražovský kostolík, kde sa priam ponúka úžasná dramatická kompozícia - kombinácia kostolíka 
s kameňolomom.“ 
Curiculum vitae: 
Narodila sa v r. 1936 v Piešťanoch. V rokoch 1951-1987 absolvovala výtvarné a pedagogické štúdium 
v Trenčíne, Bratislave, Trnave a v Prahe. Po skončení štúdia pôsobila ako metodička a učiteľka výtvarnej 
výchovy na ZŠ v Bratislave a od r. 1977 bola odbornou pracovníčkou Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 
V tomto období tiež vystavovala svoje kresby v Bratislave (Galéria AMA, ObKaSSe). V r.1983 sa stala členkou 
Čs. komitétu INSEA (International Society for Education throught Art). Medzitým sa pravidelne zúčastňovala na 
výstavách prác výtvarných pedagógov, AMA a Výtvarná Dubnica, v ČSSR i zahraničí. V roku 1978 a 1988 sa 
zúčastnila na sympóziách amatérskej tvorby v Modre a Moravanoch. Po prevrate prezentovala svoju tvorbu na 
výstavách mail-artu v Medzilaborciach, Banskej Bystrici, Japonsku, Španielsku a v Nemecku. R.2000 sa 



prezentovala v Bratislave výstavou pod názvom Obložený klavír v Galérii TYPO end ARS, v r. 2001 
prezentovala svoje postrehy z ciest výstavou Z Nitry a z ciest v Ponitrianskom múzeu v Nitre.                 (syn) 
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Partnerstvo medzi mestami – nevyčerpateľné žriedlo informácií, skúseností a poznatkov 
Rozvíja sa intenzívna spolupráca  
 
Odveká túžba spoznávať nových ľudí a nadväzovať partnerstvá sa v samosprávne nášho mesta úspešne 
transformuje v partnerských vzťahoch s inými mestami. Špecialistka pre partnerskú spoluprácu z oddelenia 
NISYS MÚ v Nitre nám poskytla informácie o tom, ako sa nášmu mestu darilo rozvíjať partnerskú spoluprácu 
od konca marca t.r.  
Azda najviac intenzívne partnerské rozvíjame s Báčskym Petrovcom v Srbsku a  Čiernej hore. Aké aktivity 
udiali od marca t.r.?  
- Na základe družobnej dohody medzi Gymnáziom na Párovskej ul. v Nitre a Gymnáziom J. Kollára v Báčskom 
Petrovci sa v dňoch 25. až 28.marca uskutočnila priateľská družobná návšteva v Nitre. Skupinu študentov 
a pedagógov sprevádzali predseda výkonného výboru obce Báčsky Petrovec Jaroslav Popovič a riaditeľka 
Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci Jarmila Stojimirovič. Cieľom návštevy zástupcov obce Báčsky 
Petrovec bolo predstavenie programu EÚ – mládež, ktorý vytvára možnosti pre rozšírenie spolupráce medzi 
našimi mestami a zároveň predstavenie  plánovanej konferencie s názvom Nové možnosti spoločných projektov 
partnerských miest v rámci EÚ v oblasti cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, kultúry, polície, kde máme 
záujem pozvať aj zástupcov Báčskeho Petrovca. V dňoch 21.-23.mája sa v Báčskom Petrovci uskutočnili Dni 
Petrovca, na ktorých mesto Nitra reprezentovali František Baláž, zástupca primátora Nitry Ladislav Fúska, 
hlavný kontrolór MsÚ Nitra a špecialistka na architektúru Miroslava Koreňová. Delegácia navštívila 
Gymnázium J. Kollára, ktorého spolupráca s Gymnáziom na Párovskej ul. Nitra sa rozvíja už niekoľko rokov. 
Počas návštevy miestnej knižnice Štefana Homolu, odovzdali riaditeľke knižnice Jarmile Stojimirovič, slovenské 
knihy, ktorých zbierku vyhlásil a realizuje NISYS. Počas pracovných stretnutí s predsedom Zhromaždenia obce 
B. Petrovec, Pavlom Zimom, s predsedom Výkonného výboru obce B. Petrovec, Jaroslavom Popovičom sa 
delegácia z Nitry podrobne oboznámila so zámerom rekonštrukcie miestnej knižnice na kultúrne centrum obce 
Báčsky Petrovec. Mesto Nitra bude hľadať spôsob vyhotovenia architektonickej štúdie riešenia a následne 
možnosť financovania z mimorozpočtových zdrojov. Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci 
osláv Nitra, milá Nitra. v termíne 1.-5.júla na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite Pavel Zima, 
predseda obce Báčsky Petrovec a Vladimír Turan, riaditeľ Direkcie pre stavebný pozemok. Na pracovnom 
stretnutí Vladimíra Turana s Martou Pospišovou, vedúcou odboru správy majetku hovorili o problémoch, ktoré 
vznikajú pri činnosti ich práce a dohodli sa na ďalšej výmene skúsenosti a spolupráce. Pracovné stretnutie 
v NISYSe, vedené Ivonou Fraňovou, bolo orientované na hľadanie možností spolupráce v oblasti projektov 
podporovaných Európskou úniou a vládou SR. Oficiálna  delegácia z Báčskeho Petrovca sa zúčastnila spolu 
s predstaviteľmi mesta Nitra      a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest slávnostného 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v synagóge i na slávnostnej Cyrilo-metodskej akadémii v Divadle A. 
Bagara v Nitre. 
Ďalšie partnerské mesto máme v Českej republike. Ako sa rozvíjali naše vzťahy s týmto mestom? 
- V dňoch 30.apríla až 15.mája sa v priestoroch Európskeho informačného centra České Budějovice uskutočnila 
fotografická výstava formou spoločnej prezentácie fotografií z Českých Budějovíc a partnerských miest na tému 
„M ěsto s přívlastkem historické“ Mesto Nitra na tejto výstave reprezentovali fotografie Dagmar Velikej a Jozefa 
Kubíčka. Výstava smerovala k podpore aktivít spojených s pamiatkovou starostlivosťou na celoštátnej ako aj na 
medzinárodnej úrovni a jej bolo vyzdvihnutie výsledkov profesionálnej práce na záchrane a ochrane kultúrno-
historických hodnôt v krajinách EÚ.  
Nitra je jedným z málo miest, ktoré sa priatelí so vzdialeným mestom Gosford, ktoré leží na opačnej strane 
zemegule - v Austrálii. Takáto partnerská spolupráca má iste svoje úskalia, najmä čo sa týka obrovskej 
vzdialenosti. Ako však vieme, pre obe strany sa v posledných rokoch rozvíja toto partnerstvo prospešne, najmä 
po kultúrnej línii...  
- V rámci kultúrneho leta sa dňa 14. júla predstavili nitrianskemu publiku koncertom na Svätoplukovom námestí 
študenti Central Coast College z partnerského mesta Gosford. Pre 75-člennú skupinu hudobníkov NISYS 
zabezpečil sprevádzanú prehliadku mesta, ktorá zahŕňala Horné mesto a Synagógu. Pripravujem recipročnú 
návštevu ZUŠ J. Rosinského v partnerskom meste Gosford, kde sa žiaci predstavia na koncertoch.   
S Kroměřížom máme nadviazané najdlhšie, už 30-ročné družobné vzťahy. Vlani na jeseň sa zmluva obnovila 
a naplánovali sa ďalšie aktivity. Poviete nám o nich niečo bližšie? 
- V súlade s plánovanými sprievodnými akciami v minulom roku pri príležitosti osláv 30. výročia podpísania 
partnerskej zmluvy medzi oboma mestami a na základe pozvania Mesta Kroměříž sa v termíne 14.-16. mája II. 



ročník medzinárodného turnaja junioriek vo volejbale „O Pohár Města Kroměříž“. Mesto Nitra reprezentoval 
volejbalový oddiel ŠK UKF.  Dievčatá sa vrátili s cenným víťazstvom a pohárom za víťazstvo. Dňa 4. júla 
v rámci „Pozdravov z partnerských miest“, ktoré sú súčasťou mestských osláv „Nitra, milá Nitra“ sa na 
Svätoplukovom námestí prezentovalo partnerské mesto Kroměříž vystúpením dychovej hudby Zdounečanka.  
Osobitnou kapitolou priateľstva Nitranov je mestečko Naperville v USA. Reprezentanti tohto mesta prichádzajú 
k nám v júni na pravidelné priateľské návštevy, ktoré majú vždy jasný cieľ – charita, pomoc a spolupráca. Čo 
bolo cieľom tohtoročnej návštevy?    
- V dňoch 16.-20. júna t. r. pricestovali na pravidelnú návštevu Nitry primátor mesta Naperville George Pradel, 
spolu s 23-člennou skupinou cirkevného zboru „Our Saviour´s Lutheran Church“ v Naperville. Návšteva bola 
organizovaná v spolupráci s Evanjelickým kostolom Sv. Ducha v Nitre. Jedným z cieľov ich návštevy bolo 
odovzdanie finančného daru zo zbierky v partnerskom meste Naperville pre detský domov a domov sociálnych 
služieb v Nitre. Dvadsaťštyričlenná skupina mala pripravený pracovný program, ktorý pozostával okrem iných aj 
z pomoci pri úprave interiérov a exteriérov detského krízového centra Slniečko-Slonad v Štitároch. Delegáciu 
privítal na pôde Mestského úradu primátor mesta Ferdinand Vítek. Primátor mesta Naperville George Pradel pri 
tejto príležitosti odovzdal finančný dar  na dostavbu baseballového ihriska v Nitre v hodnote 3000 USD, ako 
druhú časť zbierky, ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti delegácie z Nitry v Naperville v novembri 2003. 
K tejto skupine sa nasledujúci deň pripojil  45- členný mládežnícky spevácky zbor „Orlie krídla“ z Napervillu, 
vedený pani Lynnou Pannosh. V spolupráci s oddelením kultúry, a evanjelickým kostolom Sv. Ducha,  NISYS 
pripravil dve koncertné vystúpenia, v synagóge a v Evanjelickom kostole Sv. Ducha, na ktorých sa predstavili 
svojimi vystúpeniami nitrianskym divákom. Počas svojho pobytu v Nitre spevácky zbor „Orlie krídla“ navštívil 
Gymnázium na Golianovej ul. v Nitre, kde ich privítala riaditeľka školy Marta Rácová. Mladí ľudia z Napervillu 
si prezreli školu, stretli sa členmi speváckeho súboru gymnázia a zúčastnili sa na vyučovacej hodine anglického 
jazyka na tomto gymnáziu.  
Úplne iný zmysel má partnerstvo s chorvátskym mestom Osijek. Čo nové sa udialo v tomto roku?  
- V dňoch 4.-8. mája t. r. sa v partnerskom meste Osijek v Chorvátsku uskutočnil 11. ročník medzinárodnej 
výstavy EXPO, na ktorej prostredníctvom samostatnej expozície prezentovali Mesto Nitra pracovníčky NISYS. 
Prezentáciu mesta obohatili výstavou fotografií od Dagmar Velikej, ktorá bola súčasťou výstavného stánku. Na 
novembrovom festivale Zbory mestu v novembri bude mesto Osijek reprezentovať hudobná skupina MOSES, 
ktorá tiež vystupovala na otvorení uvedenej výstavy s veľkým úspechom. Táto prezentácia mesta Nitry v Osijeku 
bola na recipročnom základe ako druhá časť pilotného projektu spoločnej prezentácie partnerských miest 
v jednotlivých mestách. Na pozvanie primátora mesta Osijek, Zlatka Kramariča, odcestovali žiaci ZŠ na 
Fatranskej ul. pod vedením riaditeľa p. Jozefa Habalčíka v termíne 25.-27. júna t. r. na medzinárodný turnaj 
partnerských miest v malom futbale, kde reprezentovali Mesto Nitra.  
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá Nitra, v termíne 2.-5. júla 
na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite Bugaric Zeljko člen mestského zastupiteľstva pre 
ekonomické záležitosti mesta Osijek a Antun Ignac, člen mestskej rady pre sociálne záležitosti mesta Osijek. 
Oficiálna delegácia z Osijeku sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných 
pozvaných partnerských miest slávnostného zasadnutia MsZ v synagóge i slávnostnej Cyrilo-metodskej 
akadémie v DAB. 
Nitra sa priatelí aj so Spišskou Novou Vsou. Na akej úrovni sú vzťahy s obyvateľmi tohto mesta?  
- Dňa 4. júla t. r. v rámci „Pozdravov z partnerských miest“, ktoré sú súčasťou mestských osláv „Nitra, milá 
Nitra“ sa na Svätoplukovom námestí prezentovalo partnerské mesto Spišská Nová Ves vystúpením hudobnej 
skupiny The Colt.  
V Holandsku sme našli partnerské mesto Zoetermeer, ktoré je pre naše mesto a našich  obyvateľov jedným 
z najaktívnejších partnerov. Ako vieme, vzájomné kontakty medzi sebou udržiavajú nielen predstavitelia 
samospráv, ale kontaktujú sa aj školy.   
- Už po tretíkrát sa uskutočnil výmenný pobyt študentov zo Stedelijk College Zoetermeer a študentov zo 
Strednej poľnohospodárskej školy v Nitre. 19 študentov spolu so 4 pedagógmi z Holandska sa v termíne 5.-12. 
júna t.r. zúčastnili vyučovacieho procesu na škole a tiež spoznávaniu Nitry a Slovenska. Recipročná výmena 
slovenských študentov týchto škôl v Zoetermeeri sa uskutoční v októbri tohto roku. Na základe pozvania 
primátora mesta Nitry sa osláv vstupu Slovenska do EÚ zúčastnil viceprimátor Edo Haan spolu s manželkou, 
ktorý  v príhovore na Svätoplukovom námestí zablahoželal Slovensku k tomuto významnému kroku. Počas 
svojho príhovoru pri príležitosti 10. výročia podpísania partnerskej zmluvy poďakoval za doterajšiu spoluprácu 
a projekty a vyjadril podporu partnerskej spolupráce medzi mestami do budúcnosti. Počas jeho návštevy (29.4.–
2.5.) sa stretol o.i. aj s viceprimátorom  Milošom Dovičovičom a koordinátorkou pre partnerskú spoluprácu 
Katarínou Macúchovou, spolu s ktorými prediskutovali program aktivít, ktoré sa uskutočnia v oboch mestách pri 
príležitosti 10. výročia podpísania partnerskej zmluvy. Okrem iného boli spomenuté: výstava Karola Felixa 
v Zoetermeer v auguste, vystúpenie organistu Ronalda de Jonga na festivale Musica Sacra 17.6., výstava Jana 
van Ijkena, ktorá bude v septembri v Nitre. Oficiálna návšteva primátora mesta Zoetermeer a ďalších 
predstaviteľov mestskej rady a mestských organizácii v Nitre, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri t.r.  



V Poľsku máme ďalšie partnerské mesto Zielonu Goru. Na akej úrovni sa kontaktujeme s týmto mestom? 
- Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá Nitra, v termíne 2.- 5. júla 
na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite Maciej Kozlowski, viceprimátor mesta Zielona Gora 
a Elzbieta Polak vedúca sekretariátu primátora mesta Zielona Gora. Na stretnutí delegácie s Milošom 
Dovičovičom, viceprimátorom mesta Nitra a so mnou ako koordinátorkou partnerskej spolupráce sme 
vypracovali návrh prehlásenia o spolupráci na ďalšie obdobie, ktorá by mala byť slávnostne podpísaná pri 
návšteve oficiálnej delegácie z Nitry v Zielonej Gore v septembri tohto roku. 
Oficiálna  delegácia zo Zielonej Gory sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta Nitra            a s predstaviteľmi 
ostatných pozvaných partnerských miest slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v synagóge 
i slávnostnej Cyrilo-metodskej akadémie v Divadle A. Bagara v Nitre. 
Aké ďalšie aktivity sa v rámci partnerstva konali v tomto roku v Nitre? 
- V prvom rade musím spomenúť výstavu „Čo nasledovalo po 11. septembri: Fotografie z Ground Zero“, ktorá 
bola organizovaná oddelením pre vzdelávanie a kultúru MÚ v Nitre,  Ministerstvom zahraničných vecí USA a 
v spolupráci s Múzeom mesta New York v dňoch 2.- 30. apríla t. r. Vernisáž tejto putovnej výstavy, ktorej 
autorom je fotograf Joel Meyrowitz, bola v synagóge. Výstava bola zapožičaná Veľvyslanectvom USA 
v Bratislave. Na otvorení výstavy sa zúčastnili kultúrna attaché amerického veľvyslanectva Lora J. Berg spolu 
s programovou riaditeľkou Ivonou Fibingerovou, s ktorými sa  stretli na pracovnej večeri  primátor mesta Nitra, 
Ferdinand Vítek a vedúca NISYS-u, Ivona Fraňová.  
Podľa našich indícií sa Nitra začala kontaktovať s maďarským mestom Pecs. Poviete nám k tejto spolupráci 
niečo konkrétnejšie?  
- Mesto Pecs organizovalo v rámci osláv vstupu Maďarska do EÚ v dňoch 30.apríla – 2. mája prvé stretnutie 
partnerských a priateľských miest. Pozvanie primátora mesta Pécs, László Tollera prijalo aj Mesto Nitra, ktoré sa 
na tejto udalosti prezentovalo folklórnymi vystúpením  folklórnej skupiny Zobor. 
Dianie na poli partnerskej spolupráce bolo v období prvého polroka mimoriadne živé. Čo nové pripravujete 
v druhej časti roka?   
- Počas letných mesiacov som pripravovala materiál, týkajúci sa predĺženia zmluvy o partnerskej spolupráci 
s mestom Zielona Gora v Poľsku. Začiatkom augusta (12.8.) sa v holandskom partnerskom meste Zoetermeer 
prezentoval svojou autorskou výstavou nitriansky grafik, akademický maliar Karol Felix. Začiatkom septembra 
očakávame v Nitre oficiálnu návštevu predstaviteľov mesta Zoetermeer (7.-11. septembra). Recipročne sa 
zrealizuje vernisáž výstavy Jan van Ijkena pod názvom „Noví susedia“, ktorá bude v synagóge. Čaká nás ešte 
prezentácia mesta Nitry na multikultúrnom festivale v Zoetermeeri pri príležitosti 10. výročia podpísania 
zmluvy. Obzvlášť ma teší recipročný projekt spolupráce nadviazanej medzi ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre 
a Konzervatóriom v austrálskom Gosforde, keď malí nitrianski umelci vycestujú do vzdialeného Gosfordu. (red)  
 
 
 
 
Nitra na snímkach z archívu 
Texty pod snímky na vnútornú stranu obálky: 
 
Nie je to tak dávno, čo lanovka, ako najväčšia atrakcia letnej sezóny v našom meste, ešte fungovala. Dnes kvôli 
nedostatku financií hrdzavie a je magnetom pre vandalov. 
Snímka: Ivan Kvapil 
 
 
Pamätáte sa? Ešte nedávno vyzeral nitriansky rínok takto. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii sa dnes tržnica 
premenila na nepoznanie. 
Snímka: O. Sivčák 
 
 
 
Pribinove slávnosti objektívom 
Pribinove slávnosti sa začali sprievodom, ktorý sa vybral v historických kostýmoch. Kráčali v ňom aj členovia 
klubu historického šermu. 
 
 
Na čele historického sprievodu nechýbali kone ako tradičný dopravný prostriedok spred viac ako tisícročia. 
 
Medzi aktérmi programu nesmeli chýbať ani postavy sv. Konštantína a Metoda, ktorých stvárňovali herci Ján 
Greššo a Anton Živčic. 



  
Na úvod programu predstúpil pored obyvateľov Nitry a návštevníkov primátor Mgr. F. Vítek, ktorý v krátkosti 
objasnil dejinnú úlohu nášho mesta ako matky slovenských miest.  
 
Peter Šavel si zahral úlohu veľkomoravského kňaza. Divákov zaujala najmä svojím  kostýmom. 
 
Divoženky, či  víly, no v prvom rade skvelé tanečnice. Svojím umením ozvláštnili takmer hodinu trvajúci 
program, ktorým sa zaviedli ho dávnej histórie Nitry.  
Snímky: Ľudmila Synaková 


