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Leto v centre spestrí vláèik
Tohtoroènú letnú turistickú se-
zónu v meste pod Zoborom
spestrí turistický vláèik jazdiaci
na kolesách. Nitriansky expres
- ako znie jeho presný názov -
mal premiéru v piatok 31. mar-
ca , keï na pravé poludnie vy-
�tartoval zo Svätoplukovho ná-
mestia. Primátor Nitry Ferdi-
nand Vítek ho aj symbolicky
�pokrstil� �umivým vínom a po-
prial mu ve¾a ��astných kilo-
metrov a e�te viac spokojných
cestujúcich. Prvá propagaèná
jazda mala nieko¾ko NAJ - vlá-
èik odpískal výpravca Wáclaw
Gidaszewski, ktorý je Nitra-
nom známy ako dlhoroèný
prednosta po¾nej �eleznièky
na výstavisku Agrokomplex.
O tom, �e vláèik je nitriansky,
vypovedá aj modro-biele fa-
rebné vyhotovenie a, samo-
zrejme, logo mesta Nitry.
Vláèik bude najväè�ou atrakci-
ou pre deti a �kolopovinnú
mláde�. �tartova� by mal ka�-
dú hodinu zo Svätoplukovho
námestia (od 9. do 19. hodiny,
v lete a� do 21. hodiny). Pod¾a
na�ich informácií, bude propa-

gova� Nitru - najmä jej bohatú
históriu a kultúru. Okru�ná jaz-
da trvá pä�desiat minút, vráta-
ne 15-minútovej prestávky na
Hradnom námestí. Vláèiková
trasa má 5 kilometrov a je na
nej sedem zastávok. Vychádza
zo Svätoplukovho námestia,
stojí pri bývalom hoteli Tatra,
na Ulici Fraòa Mojtu, v mest-
skom parku na Sihoti, na �up-
nom námestí, na Hradnom ná-
mestí a pri synagóge. Cestu-

júcich, ktorí nastúpia pri DAB
privezie opä� na Svätoplukovo
námestie, kde bude koneèná
zastávka. Vláèik má dva vozne,
v ka�dom z vozòov je 44 miest.
Za jednu jazdu dospelí zapla-
tia 30 Sk, �tudenti a dôchod-
covia 20 Sk a deti 10 Sk.
Rodièa s die�a�om do 15 rokov
vyjde jazda 30 korún. Nitrian-
sky expres dosahuje rýchlos�
25 km za hodinu. Vláèik vyro-
bili v susednej Èeskej republi-
ke, no nie je �iadny nováèik,
preto�e pol roka jazdil v Lip-
tovskom Mikulá�i. Lokomotíva
je osadená na podvozok auto-
mobilu Mitsubishi Pajero. Je-
ho celková då�ka je 17,5 metra.
Nitriansky podnikate¾ ho kúpil
na lízing. Propagaèné materiá-
ly o Nitre spolu s mapkou, na
ktorej budú vyznaèené zastáv-
ky vláèika, zabezpeèí mestský
úrad. Vláèik by mal by� vyba-
vený akustickou verziou sprie-
vodcu v slovenskom, anglic-
kom a nemeckom jazyku, kto-
rý bude informova� o pamiat-
kach a dominantách mesta. 

Text a foto: (syn)

Skú�obná jazda sa stretla s pozitívnym ohlasom



V priemyselnom parku
Sever mo�no u� od zaèiatku
apríla bada� intenzívny sta-
vebný ruch. Mô�ete nám po-
veda�, kto sú ïal�í investori?

Závod na výrobu automobi-
lových súèiastok v 400-hektá-
rovom parku vlani otvoril ame-
rický koncern Visteon. Ten od
�tátu dostal investièné stimuly
za 423 miliónov a v Nitre plá-
nuje preinvestova� 2,64 miliar-
dy korún. V jednotlivých pre-
vádzkach zamestná pribli�ne
450 ¾udí. Do priemyselného
parku Nitra - Sever zamieril ne-
mecký technologický koncern
Giesecke Devrient, ktorý tam
u� zaèal stava� závod na výro-
bu plastových èipových kariet
pre spoloènosti Visa a Master-
card a SIM-karty do mobilných
telefónov. Rakúsko-nemecká
spoloènos� Keller oznámila, �e
v priemyselnej zóne Nitra -
Sever postaví závod, ktorý bu-
de vyrába� dielce pre automo-
bilový priemysel. Pre nitrian-
sky priemyselný park sa roz-
hodol aj dánsky Carnitech/
/Marel, ktorý na piatich tisíc-
kach �tvorcových metrov po-
staví strojársky závod. Firma
u� koncom minulého roka roz-
behla výrobu v provizórnych
priestoroch, ktoré má doèasne
prenajaté v areáli podniku
Plastika v Nitre - Kr�kanoch.
�pecializova� sa bude na spra-
covanie antikorových materiá-
lov pre potreby potravinárske-
ho priemyslu. Dáni po rozbeh-
nutí výroby plánujú zamestna�
pribli�ne 200 pracovníkov.
S pote�ením vám mô�em
oznámi�, �e intenzívne rokuje-
me aj s ïal�ími tromi potenci-
álnymi investormi, ktorí preja-
vili záujem o umiestnenie svo-

jich prevádzok v tejto lokalite.
Dovedna by mali vytvori� 3 tisíc
pracovných miest.

Denná tlaè priniesla pred
èasom tabu¾kové porovna-
nie, �e v na�om meste platia
podnikatelia absolútne naj-
vy��iu daò zo stavieb.
Mô�ete sa k tomu vyjadri�?

Je to skreslená situácia, pre-
to�e ka�dé mesto zaraïuje
stavby do viacerých kategórií.
Pre fyzické osoby je daò abso-
lútne porovnate¾ná s ïal�ími
mestami. V zastupite¾stve sme
schválili jednu z najvy��ích sa-
dzieb len za administratívne
a obchodné priestory. Na dru-
hej strane sme zní�ili sadzbu
za priestory, v ktorých sa na-
chádza priemyselná výroba.
Pôvodne tu boli dve sadzby,
ale objem daní sa nezmenil.
Stále deklarujem, �e za penia-
ze, ktoré mesto vyberie, sa
obyvate¾om a organizáciám -
právnickým osobám omnoho
viac vráti, vybudovali sme in-
fra�truktúru a postupne sa im
to vráti aj vo forme slu�ieb, kto-
ré im poskytujeme - èistenie
mesta, verejná zeleò... a nie-
ktorých ïal�ích slu�ieb. Dlho-

dobo evidujeme skrytý dlh,
ktorý vznikol tým, �e sa nebu-
dovali komunikácie, �e sa ne-
investovalo do infra�truktúry.

Èo robí mesto pre to, aby
sa zlep�ila platobná disciplí-
na, keï vieme, �e existujú ob-
èania, ktorí si aj nieko¾ko ro-
kov neplnia voèi mestu svoje
povinnosti?

Vlani sme absolvovali zme-
nu v otázke predkladania da-
òových priznaní, kde sa muse-
li v�etci nanovo prezentova�
svojím majetkom a pod¾a toho
im boli vyrubované daòové po-
vinnosti. Tento rok priznanie
dane z nehnute¾nosti robili iba
tí, u ktorých do�lo k zmene.
Pochopite¾ne, �e na finanènom
odbore máme pracovníkov,
ktorí vymáhajú dane. Neplne-
nie daòových povinností mô�e
ma� dve roviny. Prvou je nepri-
znanie dane a tou druhou ne-
zaplatenie priznanej dane. V
prvom prípade pracovníci fi-
nanèného odboru robia fyzic-
kú kontrolu v teréne, ale aj evi-
denènú kontrolu pod¾a do-
stupných registrov, ako napr.
evidencia obyvate¾stva, evi-
dencia nehnute¾ností pod¾a
správy katastra a evidencia
rôznych rozhodnutí vydáva-
ných stavebným úradom.
Dl�níkov, ktorí nezaplatili daò
mesto najprv vyzýva, aby si
splnili svoju povinnos� doda-
toène. Ak túto výzvu nere�pek-
tujú, sme nútení pristúpi� k exe-
kúcii. Existujú viaceré spôsoby
vykonania exekúcie. Najèas-
tej�ie vyu�ívame formu zrá�ok
zo mzdy, z dôchodkov, z iných
príjmov a prikázaním poh¾a-
dávky z úètu povinného. V po-
sledných rokoch sa platobná
disciplína daòovníkov zlep�ila.
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O priemyselnom parku a anonymite sídlisk 
S primátorom Ferdinandom Vítekom 



A èo je novinka, na oddelení
prvého kontaktu, resp. v klient-
skom centre je mo�no v po-
kladnici plati� bankomatovou
kartou. Nachádza sa tam pos
terminál, ktorý akceptuje v�et-
ky be�né bankomatové karty.
Bezhotovost-ným stykom mô-
�e klient uhradi� v�etky poplat-
ky - dane z nehnute¾nosti ale-
bo poplatok za odvoz tuhého
komunálneho odpadu.

A èo sa týka platenia za
smeti? Mesto je síce len v po-
zícii výbercu a vybrané finan-
cie posúva Nitrianskym ko-
munálnym slu�bám, ale ...

Áno, funguje to tak, �e zá-
kon nám - samospráve - ukla-
dá povinnos� vybera� tieto po-
platky. I keï je to trochu ne-
spravodlivé, no uvedomujeme
si, �e zodpovedáme za to, ako
mesto vyzerá - èi sú tu èierne
skládky a èi je na území mesta
poriadok. Túto zále�itos� treba
chápa� komplexne ako likvidá-
ciu odpadu... Poplatok (smet-
né), ktorý bol stanovený, vy-
chádza zo slu�ieb, ktoré sú or-
ganizované na zabezpeèenie
odvozu a za likvidáciu odpadu.
Táto polo�ka mierne stúpla,
preto�e sa vlani pre mesto zvy-
�ovali poplatky za ukladanie
odpadu na skládky. Do zvý�e-
nia ceny sme museli zakom-
ponova� aj drah�ie pohonné
hmoty, èím sa mierne zvy�ova-
li prevádzkové náklady. V èom
v�ak vidím najväè�í problém je,
�e aj v takom meste ako je
Nitra, je ve¾ká anonymita.
V niektorých bytoch �ijú ¾udia,
ktorí nie sú prihlásení na trvalý
pobyt a ani na prechodný po-
byt. Nikto ich neeviduje a z to-
ho dôvodu nie je reálne mo�né
vyrubi� im poplatok. Smeti
v�ak tvoria, kontajnery plnia
a my ich musíme vyvá�a�.
Potom je na tých ostatných, �e
musia zaplati� aj za slu�by, kto-
ré si vyu�il niekto iný. Obèania

by si mali uvedomi�, �e aj kvô-
li takýmto anonymným suse-
dom im stúpajú poplatky za
smeti. Nie je to o �bonzáctve�,
ale o spravodlivosti, �e na ta-
kéto problémy treba upozor-
òova�. V�etkým nám ide len
o to, aby si ka�dý svoje povin-
nosti plnil. 

Na úrade sa nedávno za-
viedli èipové karty, ktorými
sa musia odblokova� dvere
na ka�dom poschodí. Vlast-
nia ich v�etci zamestnanci aj
poslanci. Náv�tevníci, kto-
rým na vybavenie si zále�i-
tostí nestaèí klientske cen-
trum - kam je prístup vo¾ný -
sú pripravené náv�tevnícke
karty. Tí si v�ak s�a�ujú, �e im
èipové karty a zablokované
dvere komplikujú vstup na
úrad. Aký je vá� názor?

Pre náv�tevníkov máme pri-
pravených 20 kariet a sú fareb-
ne odlí�ené. Nevidím �iadny
dôvod, aby cudzí ¾udia chodili
po chodbách úradu, keï svoje
zále�itosti mô�u vybavi� v kli-
entskom centre. V budúcnosti
budú ma� k dispozícii rokova-
cie miestnosti v novom klient-
skom centre. U� v tomto roku
chceme cez èipové karty
umo�ni� vstup na parkovisko
pred úradom. Z minulosti sme
mali skúsenosti, �e tu parkova-
li aj obèania, ktorí �li do mesta
na nákup. Po osadení elektro-
nickej závory si parkujúci ob-
èania vytlaèia �títok s èiarovým
kódom. Ak budú na�imi klient-
mi a pôjdu vybavova� na úrad,
èipová karta im prejazd odblo-
kuje a pri odchode nebudú niè
plati�. V opaènom prípade si za
parkovanie zaplatia. Spre-
jazdnením zadnej èasti sa ka-
pacita parkoviska roz�íri (pri
bývalej kni�nici). Týmto spôso-
bom bude zabezpeèíme, aby
tu parkovali len na�i zamest-
nanci a klienti.

Zriadeniu klientskeho cen-

tra predchádzalo s�ahovanie
jednotlivých oddelení a od-
borov, v rámci ktorého sa od-
delenie �kolstva a vzdeláva-
nia pres�ahovalo do CVÈ
Domino a oddelenie kultúry
a �portu na Kupeckú ulicu.
Zostanú tam natrvalo?

Pre mno�stvo podujatí, kto-
ré oddelenie kultúry a �portu
organizuje na Svätoplukovom
námestí, im zrejme lep�ie vy-
hovuje miesto na Kupeckej uli-
ci. Oddelenie �kolstva, ktoré je
doèasne pres�ahované do
CVÈ Domino, sa po rekon-
�trukcii pravdepodobne vráti
do budovy úradu. Bolo to do-
èasné rie�enie, preto�e sme
ich z kapacitných dôvodov ne-
mali na úrade kam umiestni�.
Mali by sa sem vráti� hneï po
dobudovaní klientskeho cen-
tra, po jeho premiestnení z ¾a-
vého krídla do nových priesto-
rov, kde v minulosti sídlila kraj-
ská kni�nica.

Mô�ete potvrdi� záujem
mesta o majetok Armády SR
v priestoroch kasární pod
Zoborom, kde vojenský út-
var koncom roka ukonèil
svoju èinnos�?

Dúfam,  �e priestory, kde pô-
sobil vojenský útvar, budú u�
èoskoro majetkom Mesta
Nitra. Momentálne je to e�te
stále majetok SR. V minulom
roku  sme deklarovali záujem o
tento majetok, aby ho SR
v zmysle platných zákonov
previedla na Mesto Nitra bez-
platne. Tu musím spomenú�,
�e na prevod majetku po
Armáde SR sa momentálne
vz�ahuje záväzok vlády o po-
zastavení v�etkých prevodov
majetku �tátu - preto sa mo-
mentálne nedá v tejto veci po-
kraèova�. Len èo to bude mo�-
né, verím, �e dôjde k realizácii
zámerov, ktoré sú zatia¾ na pa-
pieri. 

¼UDMILA SYNAKOVÁ
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Malá okru�ná kri�ovatka sa
vybuduje prestavbou súèasnej
prieseènej �tvorramennej kri�o-
vatky Wilsonovo nábre�ie,
Parkové nábre�ie, Mostná
a Napervillská ulica. Stred navr-
hovanej kri�ovatky bude vyose-
ný o 1,8 metra od súèasnej osi
vozoviek Mostnej a Napervill-
skej ulice. Dôvodom realizácie
okru�nej kri�ovatky je zvý�ený
pohyb vozidiel a chodcov
v smere na Zobor. Okru�ná kri-
�ovatka by mala eliminova� ne-
priaznivé úèinky dopravy, ktorá
tu pretrváva, zvý�i sa aj bez-
peènos� a plynulos� cestnej
premávky.

Malá okru�ná kri�ovatka na
vstupe do centra mesta do-
tvorí toto prostredie aj po es-
tetickej stránke. Ve¾mi dôle�i-
té je aj sprejazdnenie úseku
Napervillskej ulice s odboèe-
ním na Nábre�ie mláde�e,
kde sa v budúcnosti uva�uje
vybudova� kruhovú kri�ovat-
ku. Financie na výstavbu kri-
�ovatky vykryjú predajom bu-
dovy bývalej Okresnej správy
cestovného ruchu.

Juhovýchodný obchvat Nitry
sa koneène stáva realitou.
Ministerstvo dopravy pripravuje
verejné obstarávanie na doku-
mentáciu územného rozhodnu-
tia. Pripravený je aj projekt na fi-
nancovanie celého 17 km úse-
ku obchvatu zo �trukturálnych
fondov. Ako prvý by sa mal robi�
úsek od Beladíc po kri�ovatku
na privádzaè Selenec na
Levickej ceste. Ministerstvo do-
pravy zastávalo pôvodne iné
rie�enie, no mesto trvalo na ju�-
nom �ahu. Na rýchlostnú komu-
nikáciu R1 z Bratislavy do
Banskej Bystrice napojí Nitru
privádzaè zo strany sídliska
Chrenová. Z teraj�ej �tvorprú-
dovej cesty pri BauMaxe obíde
zastavané územie Chrenovej na
kri�ovatku Selenec.         (syn)

Viete, �e ...

V piatok 17. marca nav�tívil
na�e mesto ve¾vyslanec �pa-
nielskeho krá¾ovstva na
Slovensku Miguel Aguirre de
Cárcer. Hlavným cie¾om jeho
náv�tevy bolo bilingválne �pa-
nielske gymnázium na
Párovskej ulici, kde odovzdal
piatim �tudentkám prospecho-
vé �tipendiá za dobré výsledky,
ka�dé v hodnote 600 eur.
Ve¾vyslanectvo pomáha gym-
náziu aj inými spôsobmi, do-
dáva napr. didaktické pomôc-
ky a poskytuje mo�nos� �túdia
v �panielsku.

Ve¾vyslanec sa stretol aj
s nitrianskym �upanom
Milanom Belicom, s ktorým sa
rozprával o investíciách. �Je
èoraz viac �panielskych podni-

kov, ktoré majú záujem usadi�
sa v nitrianskom regióne, naj-
mä z potravinárskeho a auto-
mobilového priemyslu,� pove-
dal Cárcer.

Cárcer nav�tívil aj primátora
Nitry Ferdinanda Víteka, s kto-
rým sa zhováral o decembro-
vých komunálnych vo¾bách èi
spoloèných kultúrnych projek-
toch �panielska a Nitry.
Zaujímal sa aj o to, ako mesto
zvláda fiskálnu decentralizáciu
a nako¾ko je úspe�né pri podá-
vaní �iadostí o financie zo
�trukturálnych fondov. Pod¾a
primátora F. Víteka je jeho ná-
v�teva zároveò príle�itos�ou na
h¾adanie partnerského mesta
v �panielsku.                            (syn)
Foto: MARIANA ZÁTUROVÁ

Nitru nav�tívil ve¾vyslanec �panielskeho krá¾ovstva

�tipendiá pre gymnazistov 

Do lavíc základných �kôl v Nitre zasadne v septembri 764 pr-
vákov. Na zápise, ktorý trval od 30. januára do 3. februára, pri-
hlásili rodièia 781 detí, z toho 17 sa zapísalo duplicitne. Najviac
prvákov bude v Z� Na Hôrke - 122, najmenej ich nastúpi do Z�
knie�a�a Pribinu - 13.

V súèasnosti je na území Nitry 14 základných �kôl, na ka�dej
je devä� roèníkov, v ktorých sú v závislosti od lokality jedna a� tri
triedy. Vïaka dômyselnému kroku, �e mesto v posledných
dvoch rokoch realizovalo racionalizaèné opatrenia a zru�ilo 5
�kôl, �iadna zo �kôl nie je zadl�ená. Pod¾a primátora F. Víteka,
na financovanie základných �kôl staèí normatív ministerstva
�kolstva.                                                                                 (sy)

Prvákov ka�doroène menej
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Namiesto Remeka máme CENTRO
Od pondelka 10. apríla sa u�

aj Nitra zaradila k mestám, kde
majú nákupné a spoloèenské
centrá. Týmto dòom mô�eme
datova� oficiálny zrod nového
obchodného centra, ktoré po
intenzívnej výstavbe vyrástlo
na kri�ovatke Akademickej uli-
ce a Triedy A. Hlinku. Obyva-
telia Nitry a blízkeho okolia tak
nie sú odkázaní cestova� za
podobným druhom nákupov
do Bratislavy. Moderný kom-
plex stojí na mieste, kde sa e�-
te pred 17 rokmi zoraïovali
úèastníci prvomájových osláv
a do�inkového sprievodu.
Poèas výstav na Agrokomple-
xe sa tu rozprestieralo trhové
mesteèko a kolotoèe, plocha
slú�ila aj ako parkovisko. V èa-
se da�ïov sme obchádzali ob-
rovskú mláku, v období sucha
a veterna sme si pred pieskom
zakrývali oèi. Toto v�etko je u�
minulos�. Discovery Group
a DB Real Estate, èlen skupiny
Deutsche Bank, zavà�ili �tvor-
roèné úsilie developera Disco-
very a DB Real Estate, keï do
priestoru sídliska Chrenová
ve¾mi citlivo zakomponovali
novú budovu. Celková výstav-
ba od polo�enia základného
kameòa trvala rekordne krátky
èas 14 mesiacov. Nezanedba-
te¾ná je skutoènos�, �e poèas
výstavby vytvorili 450 pracov-
ných miest. Hlavným nájomní-
kom je AHOLD - Hypernova
(3 500 m2). Zákazníci tu nájdu
aj ïal�ích 65 men�ích obcho-
díkov a butikov so znaèkovým
tovarom, ale aj slu�by ako fo-
tolab, kaderníctvo a kvetinár-
stvo. Ako poèas slávnostného
otvorenia nieko¾kokrát zdôraz-
nil riadite¾ Discovery Group
Jonathan Wilkinson, �projekt
je dôkazom vynikajúcej spolu-
práce a profesionálneho prí-

stupu primátora Ferdinanda
Víteka a mestského zastupite¾-
stva.�

Ako generálny dodávate¾ sa
na výstavbe CENTRA podie¾a-
la spoloènos� SKANSKA SK.
Jej zástupca Miroslav �vejda sa
priznal, �e dlhotrvajúce mrazy
spomalili tempo výstavby.
Zabrzdila sa betoná� parkovis-
ka na streche budovy, ktoré poj-
me 650 automobilov. Sú-èas-
�ou výstavby sú aj nové do-
pravné rie�enia, ktoré zlep�ujú
priechodnos� mestom a zaru-
èujú, aby nedochádzalo k záp-
cham. Poèas výstavby vznikli aj
ïal�ie parkovacie miesta.

V letných mesiacoch �tartu-
je druhá èas� výstavby v hod-
note 15 mil. euro. S otvorením
sa poèíta koncom budúceho
roka. V zábavnej a stravovacej
èasti vznikne 30 re�tauraèných
jednotiek od najvy��ieho stup-
òa po fast wood. Spoloènos�
intenzívne rokuje s dvomi ope-
rátormi multikín. Bol by to ide-
álny scenár - v CENTRE by tak
nechýbal bowling, fitnes, ani
iné aktivity, ktoré vo vo¾nom èa-

se vyh¾adáva moderný èlovek.
Spolu s príjemným nakupova-
ním vytvoria pre zákazníkov je-
den ve¾ký komplex, kde bude
mo�né strávi� takmer celý deò.
Spoloènos� si pri otvorení prvej
èasti predsavzala vytvori� kom-
plex, ktorý sa svojou ve¾kos-
�ou, ale aj ponukou stane v na-
�om meste jednotkou. Nemá-
me dôvod neveri� im. Trend
ve¾kých obchodno-spoloèen-
ských centier po Bratislave,
Ko�iciach a �iline pri�iel aj
k nám.             ¼. SYNAKOVÁ

Technické údaje
Celkový zastavaný priestor:
177 000 m3

Vonkaj�í keramický obklad:
1260 m2

Presklené fasády: 1 700 m2

Architektonický vzh¾ad: Chap-
man Taylor International,
Architects CVZ
Významné medzníky stavby
Dokonèenie hrubej stavby -
1. 12. 2005.
Odovzdanie prevádzkových
priestorov nájomníkom - 31. 1.
2006.

Primátor F. Vítek prevzal symbolický k¾úè od CENTRA.
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Vo¾by do parlamentu klopú na dvere

JUDr. Buranská: Je to kolotoè povinností

Na zaèiatku v�dy stojí oficiálne
rozhodnutie predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky. Tým sa
celý kolotoè zaèína. Tohtoroèný
rozkrútilo rozhodnutie vydané
15.februára o vyhlásení volieb do
Národnej rady Slovenskej republi-
ky. Termín je urèený na sobotu 17.
júna. Vedúca právneho odboru
mestského úradu JUDr. Ivana
Buranská u� vie, èo takýto oznam
pre òu a pre pracovníkov jej odbo-
ru znamená. Vo funkcii vedúcej je
druhý rok, má v�ak u� za sebou
dvojkolové vo¾by prezidenta, dvoj-
kolové vo¾by do krajskej samo-
správy, referendum o vstupe do
únie. Po takomto oznámení prichá-
dza na rad tortúra povinností, ktoré
sa odvíjajú jedna od druhej. A v�et-
ko musí klapa� ako hodinky.

Pre volièa vstupujúceho v deò D
do volebnej miestnosti sú kroky
právneho oddelenia zahalené plá�-
tikom tajomstva. O prípravách na
vo¾by sa dnes médiá zmieòujú iba
ak v súvislosti s nejakým pre�¾a-
pom. Pozitívne informácie èi nebo-
daj pochvalné slová na adresu ce-
lého �tábu? Precízne plnenie si po-
vinností je samozrejmos�ou, na kto-
rú nehodno upozoròova�. Pre ¾udí,
zainteresovaných do celého kolo-
toèa volebnej prípravy nastáva ob-
dobie stresu a èasového zhonu.
A my sme sa rozhodli nazrie� pod
pokrievku predvolebného gulá�u,
ktorý sa varí na Mestskom úrade
v Nitre. Ka�dá obec (mesto) si urèí
èlenov organizaèného �tábu.

Primátor F. Vítek tak urobil 7. mar-
ca. Prípravu volieb má od tohto dòa
v rukách 7-èlenný organizaèný �táb
- JUDr. Ivana Buranská, Ing. Andrea
Trojanovièová, Ing. Darina Kese-
lyová, Ing. Vladimír Kanas, Ing.
Gejza Kukla, Gabriela Pre�inská
a náèelník MsP Ing. Milo� Hajnoviè.
Ka�dý z nich má podelené povin-
nosti, jeden zodpovedá za financie,
druhý za stravovanie okrskových
komisií, ïal�í za výzdobu miest-
nosti, za poèítaèové spracovanie
výsledkov volieb. S organizaèným
�tábom spolupracuje technický
�táb, ktorý má za úlohu rie�enie
problémov technického charakte-
ru. Deò volieb priná�a toti� prekva-
penia, ktoré treba rie�i� za pochodu.
Dôle�itým ohnivkom dòa volieb je
stravovacia komisia, jej úloha spoèí-
va v zabezpeèení rozvozu stravy pre
okrskové volebné komisie.

K príprave na vo¾by patrí vytvo-
renie volebných okrskov. Do jedné-
ho okrsku patrí pribli�ne tisíc voli-
èov. Pre tohtoroèné vo¾by v Nitre
vzniklo 73 volebných okrskov.
�Volebné miestnosti urèujeme tak,
aby volièi mali do nich èo najlep�í
prístup. Najmä kvôli star�ím obèa-
nom sa sna�íme, aby boli umiest-
nené na prízemí. Takto sa nám ne-
podarilo situova� volebné miest-
nosti iba v SOU na Levickej ceste,
kde sa skutoène z racionálnych dô-
vodov na�lo miesto a� na 1.pos-
chodí,� hovorí JUDr. Buranská.
Ka�dá okrsková komisia musí ma�
svojho zapisovate¾a. Je to èlovek,
ktorý po skonèení volebného aktu
spí�e o výsledkoch hlasovania
pred èlenmi okrskovej komisie zá-
pisnicu a spolu s predsedom ko-
misie ju so zapeèatenými hlasova-
cími lístkami doruèí na mestský
úrad. V Nitre sa tejto zodpovednej
funkcie ujímajú spravidla zamest-
nanci úradu. �Na�ou úlohou je vy-
�koli� ich a pripravi� zapisovate¾ov
tak, aby adekvátne plnili úlohy, kto-
ré im ukladá zákon,� pokraèuje Dr.
Buranská. Okrskové volebné komi-
sie vznikajú v úzkej spolupráci so
v�etkými politickými stranami, kto-
ré pod¾a zákona a na základe nami

vypracovaných podkladov menujú
do OVK 1 èlena a 1 náhradníka.
Minimálny poèet èlenov komisie je
pä�. Èastým problémom býva, �e
politické strany navrhnú ¾udí, ktorí
o tom ani nevedia. Ako ïalej hod-
notí, stávajú sa aj prípady, keï jed-
ného èloveka nominuje viac politic-
kých strán. Takýto nezodpovedný
prístup nám v koneènom dôsledku
nesmierne komplikuje organizaènú
prípravu volieb. Po vytvorení OVK
zvolávajú prvé zasadnutie, na kto-
rom èlenovia a zapisovatelia zlo�ia
s¾ub a vy�rebujú si spomedzi seba
predsedu a podpredsedu. Pri ve¾-
kom poète èlenov komisií a samot-
nom poète OVK je aj táto èas� or-
ganizaène ve¾mi nároèná. Spolu
s Obvodným úradom v Nitre a �ta-
tistickým úradom �kolia zapisova-
te¾ov a èlenov komisií. Tu dostanú
presnú in�trukcie o priebehu volieb
a tie� o sèitovaní hlasov. 

Dôle�itou úlohou je doruèi� ka�-
dému volièovi oznámenie o èase
a mieste konania volieb a zoznam
zaregistrovaných kandidátov. Prá-
cu nám v�ak s�a�ujú samotní volièi,
ktorí nemajú oznaèené po�tové
schránky, alebo ich majú rozbité,
prípadne nenahlásili zmenu adresy.

Tohto roku sa vo¾by po prvý raz
uskutoènia iba v jeden deò - v so-
botu. S prípravou volebných miest-
ností sa v�ak musí zaèa� dva a� tri
vopred. Ich výzdobu zabezpeèuje
technický �táb, ktorého úlohou je
porozvá�a� �tátne vlajky, �tátne
znaky, obrusy na stoly, plenty a ta-
bule, na ktorých budú pripevnené
informácie a vzorové hlasovacie
lístky. Do tejto èinnosti sa zapája 10
pracovníkov mestského úradu.

Najväè�í ruch sa v�ak zaèína
v deò volieb. Zavèasu ráno - pres-
ne o 5. hodine sa zapisovatelia
a predsedovia okrskových komisií
stretávajú na mestskom úrade, aby
si prevzali hlasovacie lístky, obálky,
volebné urny, peèatidlá, volebné
zápisnice. Do 7. hodiny, keï sa vo-
lebné miestnosti otvoria a dnu vstú-
pia prví hlasujúci, musí by� v�etko
pripravené presne tak, ako to urèu-
je zákon. Najstresujúcej�ie obdo-

JUDr. I. Buranská



bie je ráno, keï sa schádzajú ko-
misie. Ak zistia, �e im niekto chýba,
okam�ite telefonujú na �táb a �ia-
dajú si náhradníka. Pre doktorku
Buranskú sú práve toto hektické
chvíle, keï obtelefonúvajú zozna-
my náhradníkov a posielajú ich do
komisií. Poèas celého dòa je orga-
nizaèný, technický a stravovací
�táb k dispozícii na mestskom úra-
de. Technický �táb rie�i nahlásené
technické problémy v jednotlivých
okrskoch a pomáha pri prevoze ur-
ny k imobilným obèanom.

Po 22. hodine sa volebné miest-
nosti zatvoria. Nasleduje sèítavanie
hlasov, spísanie zápisnice a rýchly

prevoz výsledkov. Potom, ako je
zápisnica OVK potvrdená obvod-
ným úradom, preberá obec od
OVK do úschovy volebnú doku-
mentáciu. Na týchto vo¾bách sa zú-
èastòuje 21 politických strán, ka�-
dá strana mô�e delegova� a� 150
kandidátov. Preto predpokladám,
�e sèitovanie hlasov bude podstat-
ne nároènej�ie ako pri iných vo¾-
bách. Èlenovia organizaèného �tá-
bu budú svoju prácu konèi� urèite
a� v nede¾u nadránom. Práca sa
v�ak pre nich dòom volieb neskon-
èí, preto�e ich ïal�ou úlohou je
v�etko dôkladne zarchivova�. 

Novinkou týchto volieb je vo¾-

ba po�tou. Vyu�i� ju mô�u osoby,
zdr�iavajúce sa v deò volieb mi-
mo územia republiky. Svoju �ia-
dos� adresujú Mestu Nitra. A oso-
by bez trvalého pobytu v SR �ia-
dajú o vo¾bu po�tou Mestský
úrad v Bratislave - Petr�alke. Na
ich adresu do cudziny im budú
zaslané obálky a hlasovacie líst-
ky, ktoré oni za�lú naspä� na ad-
resu MsÚ. Zástupca MsÚ v Nitre
doruèí obálku v deò volieb do prí-
slu�ného okrsku a vhodí ju do vo-
lebnej schránky.

Voliè, ktorý sa v deò volieb ne-
bude zdr�iava� v mieste svojho tr-
valého pobytu, teda nebude môc�
voli� vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname volièov je zapísaný,
mô�e po�iada� obec o vydanie vo-
lièského preukazu. �iados� o vyda-
nie volièského preukazu podáva
obci voliè osobne alebo prostred-
níctvom ním splnomocnenej oso-
by. O vydanie volièského preukazu
musí po�iada� najskôr od 18. mája,
najneskôr v�ak dva dni (do 15.6.)
predo dòom volieb poèas úrad-
ných hodín obce.

Na Mestskom úrade v Nitre na 1.
poschodí (è. dv. 111) zriadili ná-
mietkovú kanceláriu. Námietková
kancelária je otvorená: Po, ut, �tv:
(8.00 - 15.30), str.: 8.00 - 17.00, pi:
(8.00 - 14.00), tel. kontakt: 037/65
02 288. Svoje pripomienky a návr-
hy mô�ete adresova� na mailovú
adresu: volby@msunitra.sk.

¼UDMILA SYNAKOVÁ
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Hendikepovaní na Kollárovej ulici
V priestoroch bývalej Materskej �koly na

Kollárovej ulici v Nitre vznikol po malej rekon-
�trukcii areál, ktorý bude slú�i� pre potreby
Slovenského zväzu telesne postihnutých. Na
otvorení 22. marca sa zúèastnil aj primátor mes-
ta Ferdinand Vítek a prednosta úradu ¼ubomír
Martinka. Primátor sa na margo otvorenia toh-
to centra vyjadril: ,,Na samosprávu pre�li pred
troma rokmi kompetencie v oblasti �kolstva
a v sociálnej starostlivosti. Preto�e sa ukázalo,
�e v meste je viac �kolských budov ne� je reál-
na potreba, uvo¾nené priestory chceme v prvom
rade vyu�íva� na úèely podobného druhu, teda
na vzdelávacie aktivity, ale aj na sociálne aktivi-
ty. V prvom rade si uvedomujeme potrebu pod-
porovania komunít na sídliskách. Jednou z ta-
kýchto aktivít je spolupráca so Slovenským zvä-

zom telesne postihnutých, ktorý doteraz pôso-
bil v priestoroch, patriacich mestu. Preto�e ich
bolo potrebné uvolni�, dohodli sme sa, �e nové
pôsobisko bude v hospodárskej èasti priesto-
rov bývalej M� na Kollárovej ulici.�

Tomuto úèelu sa prispôsobilo rekon�trukciou
celé prostredie. Vznikli miestnosti, kde sa mô-
�u èlenovia zväzu stretáva�, organizova� svoje
aktivity, na organizovanie ktorých u� teraz ma-
jú vhodné priestory. Úpravy sa financovali z roz-
poètu mesta a rovnako aj u�ívanie priestorov
bude z ve¾kej miery financované mestom.
Mesto to chápe ako prínos pre ve¾kú skupinu ¾u-
dí, kde èlenská základòa tohto zväzu v Nitre má
viac ako 600 èlenov. Finanèné náklady na re-
kon�trukciu predstavujú 1,3 mil. Sk.      

(mz)

V námietkovej kancelárii nájdete referentku M. Molnárovú.
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Pri príle�itosti osláv Dòa uèi-
te¾ov sa v utorok 28. marca
priestory nitrianskej Synagógy
naplnili ¾uïmi, ktorí si pre svo-
je celo�ivotné poslanie vybrali
profesiu pedagóga. A èo je po-
te�ite¾né, ba priam obdivuhod-
né, zotrvávajú pri òom dlhé ro-
ky.Synagóga sa tak po prvý-
krát stala miestom na ocene-
nie záslu�nej práce uèite¾ov
nitrianskych základných �kôl,
materských �kôl a zariadení
patriacich pod kompetencie
mestského úradu. Na slávnos-
ti sa zúèastnil primátor mesta
Ferdinand Vítek, vedúca odde-
lenia �kolstva mestského úra-
du Margita Sládeèková a Marta
Rácová, ktorá sa k uèite¾om
prihovorila z pozície poslanky-
ne a najmä predsedníèky ko-
misie �kolstva, mláde�e a te-
lesnej kultúry pri MsZ v Nitre.
Za ka�dú �kolu sa na podujatí
zúèastnili aj riaditelia, ktorí ma-
li za úlohu navrhnú� na ocene-
nie troch pedagógov. Stisky
rúk, �elanie v�etkého najlep-
�ieho i skromné finanèné do-
cenenie spoloènos�ou nedo-

cenenej práce, ktorá si vy�a-
duje vysoko�kolské vzdelanie.
Celou slávnos�ou sa nieslo
kon�tatovanie, �e v dne�nom
svete nie je jednoduché by�
uèite¾om. Èlovek za katedrou -
a preva�ne je ním �ena - je po-
stavený do neustálej konfron-
tácie medzi prirodzenú autori-
tu, tú�bu odovzda� de�om èo
najviac informácií, nutnos� za-
kroèi� voèi niekedy a� skoro
neprimeranej neposlu�nosti
a snahe polo�i�  svojim zveren-

com pevné základy vzdelania.
Toto v�etko nie je ¾ahké, preto-
�e súèasná spoloènos� akoby
zabúdala re�pektova� priro-
dzenú autoritu uèite¾a, na akú
si najmä tí star�í a skúsenej�í
pedagógovia zvykli z dávnej
minulosti. Synagógou rezono-
vali slová vïaky a uznania od
primátora F. Víteka. A doznie-
vali e�te dlho v neformálnych
rozhovoroch aj po skonèení
oficiálnej èasti podujatia. 

Text a foto: ¼. SYNAKOVÁ

V synagóge zneli slová uznania  
Uèite¾ musí zosta� autoritou, ktorú v�etci re�pektujú

Uèite¾kám k sviatku zablaho�elal primátor F. Vítek. 

Ocenené uèite¾ky sa zapísali do Pamät-
nej  knihy mesta.

Kultúrny program pripravila ZU� Jozefa
Rosinského v Nitre.
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Cítia sa ako mladí Európania

Ocenení pedagógovia
Katarína Sysková a PaedDr. Pavol Mada zo Z� knie�ata Pribinu,
Mgr. Mária Galanová Z� s M� Novozámocká ulica, Nitra,
PaedDr. Helena �vihelová a Mgr. Mária Illé�ová zo Z�
Beethovenova, Mgr. Kvetoslava Kováèiková a Mgr. O¾ga
Krèmáriková Z� Topo¾ová, Mgr. Anna Koòanová Z� �èasného
Dra�ovce, Mgr. Elena Nittnausová Z� Cabajská, Mgr. Júlia
Belicová a Mgr. ¼ubica Laurinèíková zo Z� Tulipánova,
Alexandra �ugárová zo Z� Krèméryho, Mgr. Mária Mi�unová
a Zuzana Babuljaková zo ZU� J. Rosinského, Mgr. Dana
Za�ková a PaedDr. Renáta Titková zo Z� �kultétyho, Mgr.
Marián Hlavatý z CVÈ Domino, Mgr. Margita Hudecová a Mgr.
Daniela Èurgalyová zo Z� Fatranská, Ing. ¼udmila Galbavá
a Mgr. Edita Rzemykowská zo Z� Benkova, Alena Tóthová
a Mgr. Veronika Pre�ková zo Z� Nábre�ie mláde�e, Mgr. ¼ud-
mila Ïugová zo Z� Dra�ovská, PaedDr. Ján Hajnoviè a Mgr.
Marta Csongrádyová zo Z� Na Hôrke, Gabriela Skovajová z M�
�tiavnická, Ivana Èernáková M� Zvolenská, Marcela Fúsková
M� Rázusova, Margaréta Èernáková z M� Platanová, Gabriela
Gregu�ová z M� Nábre�ie mláde�e. 

Preskúma� v�eobecnú úro-
veò poznatkov stredo�kolákov
o otázkach Európskej únie je
jedným z hlavných zámerov pr-
vého roèníka vedomostnej sú-
�a�e Mladý Európan, ktorej re-
gionálne kolo sa uskutoènilo
v Nitre. Sú�a� zorganizovalo re-
gionálne poradenské a infor-
maèné centrum v Nitre, ktoré je
od apríla minulého roku aj kraj-
ským centrom medzinárodnej
informaènej siete Europe Di-
rect. Do sú�a�e sa prihlásili �tu-
denti siedmich stredných �kôl
a gymnázií. Stredo�koláci do-
stali na prípravu bohatý �tudijný
materiál a svoje vedomosti si
overili prostredníctvom testu,
skladaním puzzle obrázku so
symbolikou EÚ a identifikáciou
osobností, dominánt a symbo-
lov jednotlivých èlenských kra-
jín. S otázkami o in�titúciách,
politike a programoch Európ-
skej únie si najlep�ie poradili
�tudenti z Obchodnej akadé-
mie v Topo¾èanoch v zlo�ení
Zuzana Spi�áková, Jakub Vaòo
a Andrea Majtánová (na sním-

ke). Dru�stvo budúcich ekonó-
mov s preh¾adom vyhralo nad
�tudentmi z Gymnázia v Topo¾-
èanoch a Gymnázia na Golia-
novej ulici v Nitre, ktoré sú�a�ilo
v zlo�ení Diana Burdová,
Marián Dragúò a Martin Gurèík.
Ví�azné dru�stvo postupuje do
celoslovenského finále, ktoré
sa uskutoèní koncom apríla
v Komárne a zúèastnia sa na
òom ví�azi siedmich regionál-
nych kôl z celého Slovenska.
Títo budú bojova� o prvú cenu,
ktorou je poznávací pobyt v síd-
le Európskeho parlamentu.

Pod¾a riadite¾a nitrianskeho
centra Europe Direct Du�ana
Slí�ika, cie¾om tohto projektu je
podnieti� záujem stredo�kolá-
kov o dianie v EÚ a posilni� ich
pocit euroobèianstva. Sú�a�iaci
sa prejavili , �e sú jazykovo aj in-
formaène zdatní a �e disponujú
bohatou vedomostnou databá-
zou. Vedomostná sú�a� Mladý
Eu-rópan zároveò umo�nila po-
skytnú� spätnú väzbu in�titúci-
ám Európskej únie o dosiahnu-
tej úrovni európskeho povedo-
mia u mladej generácie na
Slovensku.                           (sy)

Nový rektor
Rektorom Slovenskej po¾nohos-

podárskej univerzity (SPU) v Nitre
by sa mal na ïal�ie �tyri roky sta�
Mikulá� Láteèka. V druhom kole
o tom rozhodol Akademický senát
SPU. Návrh senátu teraz pôjde na
Ministerstvo �kolstva SR, ktoré ho
potom po�le prezidentskej kance-
lárii. Nového rektora do funkcie vy-
menuje prezident SR. M. Láteèka,
ktorý je v súèasnosti dekanom
Fakulty záhradníctva a krajinného
in�inierstva SPU, by sa mal uja� svo-
jej funkcie 1. júla. Mikulá� Láteèka
sa narodil 13. 11. 1943 v Nitre.
Absolvoval Slovenskú vysokú �ko-
lu technickú v Bratislave, vedeckú
hodnos� kandidáta po¾nohospo-
dársko-lesníckych vied získal v ro-
ku 1977 a v roku 1992 bol vymeno-
vaný za docenta pre vedný odbor
Po¾nohospodárske meliorácie. V
roku 2000 ho vymenovali za profe-
sora pre vedný odbor krajinné in�i-
nierstvo.
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Pohybuj sa, lebo sa stráca� 

Vá�nos� podujatia podèiark-
la úèas� predsedu Slovenskej
lekárskej spoloènosti prof.
MUDr. Petra Kri�túfka, CSc.,
predsedu Slovenskej spoloè-
nosti pre osteoporózu a meta-
bolické choroby kostí a hlavné-
ho odborníka pre endokrinoló-
giu MZ SR prof. MUDr. Juraja
Payera, CSc., predsedu Slo-
venskej reumatologickej spo-
loènosti a riadite¾a Národného
ústavu reumatických chorôb
Pie��any prof. MUDr. Jozefa
Rovenského, DrSc., lekára
Nitrianskeho samosprávneho
kraja MUDr. ¼ubomíra �evèíka,
predsedu Regionálnej lekár-
skej komory MUDr. Petra
Olajo�a, riadite¾a �pecializova-
nej nemocnice sv. Svorada
Zobor, n.o., Nitra MUDr. �tefana
Petríèka, M.P.H., vedúceho
Katedry vý�ivy ¾udí Slovenskej
po¾nohospodárskej univerzity
v Nitre doc. MUDr. Jaroslava
Dani�ku, CSc., predsedu
Slovenskej únie proti osteopo-
róze MUDr. Karola Bittera, CSc.
Èlenovia predsedníctva a
úèastníci podujatia poukázali
na dôle�itos� tém programu,
ktoré zvolilo Osteocentrum �N
sv. Svorada Zobor, n.o. pre túto
pracovnú schôdzu s ïal�ími
usporiadajúcimi spoloènos�a-
mi. Hlavnými témami boli diag-
nostika, monitorovanie a lieèe-
nie vyvolanej kortikoidmi a os-
teoporózy, osteoporóza detí
a mláde�e a jej prevencia, oste-
oporóza a mo�nosti laických
a odborných organizácií na jej
prevencie z h¾adiska po�iada-
viek EÚ v rámci boja proti tejto

epidémii III. tisícroèia. Ïal�ie té-
my sa zaoberali problematikou
osteoporózy u ¾udí nad 65 ro-
kov a imobilizaèným syndró-
mom a súèasným stavom oste-
odenzitometrie na Slovensku.
Zvlá�tnu pozornos� si zaslú�ili
témy o vplyve vý�ivy a niekto-
rých nutrièných faktorov na stav
kostí, o civilizaèných choro-
bách, o príjme dôle�itých �ivín,
vý�ive a ich vplyv na osteopo-
rózu. Podvý�iva podèiarkla dô-
le�itos� rehabilitácie a pohybu
v prevencii i lieèení osteoporó-
zy, a ïal�ie poh¾ady odborníkov
z odborov ortopédie, reumato-
lógie, pneumológie, endokrino-
lógie a iných. Osteoporóza v kli-
nickej praxi ortopéda. Kým v ro-
ku 2005 sa boj proti epidémii
osteoporózy zameral na propa-
gáciu zvý�ených pohybových
aktivít pod heslom �Pohybuj sa,

lebo sa stráca��, pre rok 2006
bolo nosnou témou �Správne
stravovanie v prevencii osteo-
porózy�, s odporúèaním pre
zlep�enie stravovacích návy-
kov na�ich obèanov,

Odborníci z celého Sloven-
ska kon�tatovali, �e je potrebné
zvý�i� pohybové aktivity hlavne
u mláde�e, ktorá neúmerne ve-
¾a èasu venuje televízii a poèíta-
èovým hrám na úkor pohybo-
vých aktivít. Ïalej kon�tatovali,
�e je potrebné zvý�i� príjem
vápnika konzumáciou mlieka
a mlieènych výrobkov, preto�e
súèasná spotreba je asi o treti-
nu ni��ia ako by sa vy�adovalo.
Roz�irovanie týchto my�lienok
je úlohou nielen lekárov a zdra-
votníkov, ale i Slovenskej únie
proti osteoporóze, ktorej po-
boèka sídli v �pecializovanej
nemocnici sv. Svorada Zobor
v Nitre a tu v�dy nájdu pomoc-
nú ruku záujemcovia o bli��ie
informácie o osteoporóze a jej
predchádzaniu.

MUDr. Karol Bitter, CSc.
�N sv. Svorada Zobor

Stalo sa u� tradíciou, �e poprední odborníci mnohých le-
kárskych odborov sa dvakrát stretávajú v Nitre, aby predis-
kutovali aktuálne medicínske problémy. V dòoch 10. a 11.
februára 2006 sa uskutoènil XX. Zoborský deò a súèasne IV.
západoslovenské dni venované problematike osteoporózy.

Nitriansky región patrí k najviac zneèisteným lokalitám na Slovensku.
Keï pred tromi rokmi umiestnil Krajský úrad �ivotného prostredia do cen-
tra mesta pod Zoborom �peciálny meraè, ochranári zostali zhrození.
Nitrianske ovzdu�ie bolo v katastrofálnom stave. Dnes je situácia takmer
nezmenená. Najväè�ím postrachom pre Nitranov sú tuhé zneèis�ujúce
látky, v ovzdu�í ich je extrémne ve¾a. Pred dvoma rokmi bol limit prekro-
èený a� o takmer dvestonásobne. Vlani sa situácia zlep�ila len mierne.
Medzi najväè�ích zneèis�ovate¾ov ovzdu�ia patrí spoloènos� Kalmit, kto-
rá sa zaoberá výrobou vápna. Zneèistenie ovzdu�ia meria automatická
monitorovacia stanica, ktorú Nitra dostala ako dar od dánskej vlády.
Zariadenie zaznamenáva mno�stvo �kodlivín 24 hodín denne. Meria zá-
kladné zneèis�ujúce látky benzén xylén, toluén a �a�ké kovy. Na stav
ovzdu�ia vplýva hlavne hustá doprava. Centrum mesta je plné náklad-
ných áut. Problém vyrie�i a� vybudovanie juhovýchodného obchvatu -
rýchlostnej komunikácie spájajúcej Trnavu a Banskú Bystricu.
Juhovýchodný obchvat by priniesol odklonenie nákladnej automobilovej
dopravy a centrom Nitry by prechádzali iba osobné autá. Na stav ovzdu-
�ia v meste pod Zoborom vplýva aj frekventovaná hromadná doprava.
Jej prevádzkovate¾ chce preto situáciu rie�i�. Postupom èasu by po mes-
te mali premáva� u� iba autobusy na zemný plyn.                             (red)

Dýchame zneèistený vzduch
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Neúnavný lovec záberov
Èo spája legendárneho rus-

kého letca Meresjeva, spisova-
te¾a Vladimíra Mináèa, humo-
ristku Elenu Vácvalovú, nór-
skeho ekológa Egila Lejona, èi
misionárku Matku Terezu?
Teoreticky niè, iba skutoènos�,
�e sa v urèitom èasovom ob-
dobí (1955-1998), na urèitom
mieste (väè�inou v Nitre), do-
stali pred objektív Kolomana
Zúrika. S jeho fotografiami ste
sa mohli stretnú� aj na strán-
kach rozlièných novín a èaso-
pisov. Fotografovaním sa tento
èulý osemdesiatnik zaoberá
viac ako polstoroèie, ale aktív-
ne sa mu venuje a� odkedy je
na dôchodku. Objektom jeho
záujmu sú rovnako ¾udia ako
veci a krajinky. Výsledkom ulo-
vených obrázkov je doteraz
osem kolekcií samostatných
výstav. Keby v�etky fotografie
zoradil ved¾a seba, zaplnil by
nimi celú pe�iu zónu. Prvou z
nich - Klenovec vo fotografii -
vzdal hold svojej rodnej obci.
Výstavy s názvom 100 poh¾a-
dov na motoristov a Kolesá a
¾udia na kolesách vznikli z ob-
divu k v�etkému èo páchne
benzínom. �tvrtou v poradí sú
Fotografické poh¾ady zo v�et-
kých strán. Jeho srdcu najbli�-
�ia je výstava Svet vo farbách,

na ktorej sa predstavil spolu so
svojím synom Kolomanom.
Ïal�ou samostatnou výstavou
sú Osobnosti, kde sú aj úlovky,
ktoré si nadov�etko vá�i a je na
ne aj patriène py�ný. Sú to
osobnosti literárneho, hudob-
ného, divadelného, výtvarné-
ho èi spoloèenského a politic-
kého �ivota, ktoré sa v Nitre
ocitli pri rôznych príle�itostiach
- besedy, vernisá�e, vystúpe-
nia. Ka�dá fotografia má svoju
históriu èi milú historku, ktorá
sa k jej vzniku via�e a Koloman
Zúrik v�dy ochotne vyrozpráva
príbeh èi milú historku, ktorá sa
k jednotlivým fotkám via�e.
Ïal�ou výstavou sú Záti�ia a
zákutia, ktoré nezaprú oko vní-

mavého lovca atraktívnych zá-
berov. Pod¾a riadite¾a Poni-
trianskeho múzea Antona
�tevka divácky najúspe�nej-
�ou je v�ak výstava Deti vetra,
ktorou zachytil nev�edné po-
h¾ady na koèovných cigánov a
Rómov.  

Medzi snímkami dominujú
práve spomínane osobnosti.
Kým encyklopédie definujú
osobnos� ako èloveka s vyhra-
nenými du�evnými vlastnos�a-
mi, pre autora výstavy je osob-
nos�ou èlovek, ktorý vyènieva
nad hladinou priemeru a v�ed-
nosti. Za roky fotografovania
ich zachytil nieko¾ko. V Ponit-
rianskom múzeu ste si mohli
a� do konca apríla pozrie� vý-
ber z jeho fotografickej tvorby.
Tohto rodáka z Klenovca �ivot
zavial do rôznych kútov býva-
lej republiky. K fotografovaniu
sa dostal ako vojak z povola-
nia, nieko¾ko rokov viedol aj fo-
tografický krú�ok. Ako sám ho-
vorí, pre�il kus �ivota �a�kého a
nikdy nebol docenený. �Ne-
patrím medzi elitu a ani sa tam
netlaèím,� hodnotí svoj �ivot
fotograf, ktorý okam�iky svoj-
ho �ivota zachytil na malé ob-
rázky.                      

¼UDMILA SYNAKOVÁ 
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Gymnázium na Golianovej
ulici v Nitre je známe tým, �e sa
zapája do realizácie rozlièných
projektov. Zaèiatkom apríla
hostili pedagógov a �tudentov
z Rakúska, Nemecka, Talian-
ska a z Francúzska. V rámci
projektu Commenius, ktorý je
zameraný na �kolstvo a vzde-
lávanie, tu �tudenti z jednotli-
vých krajín prezentovali pro-
jekty a vlastný poh¾ad na úro-
veò �kolstva a vzdelávania vo
svojich krajinách. Za hostite¾-
ské gymnázium vypracovali
osnovu projektu �tudentky
Barbora Stránská a Eva Sládi-
èeková. Pomocnú ruku im po-
dali profesorky Iveta �itòanová
a Marta Ondaèková. V projek-
te spracovali mo�nosti �túdia
na�ich detí v zahranièí a realitu
súèasného vysokého �kolstva
na Slovensku. V prvej téme
predstavili systém �kolstva na
Slovensku a porovnali ho so
�kolským systémom zúèast-
nených krajín. So spolu�iakmi,
ktorí �tudujú v zahranièí vypra-

covali anketu, ktorá poskytla
obraz o tom, aké podmienky
pre �túdium majú za hranica-
mi. V druhej téme sa venovali
stavu slovenských univerzít,
prijímacím pohovorom a spra-
covali aj predstavy �tudentov
o ideálnych vysokých �kolách.
�tudenti zo zúèastnených kra-
jín bývali priamo v rodinách
gymnazistov, a tak sa medzi ni-
mi vytvorili priate¾ské kontakty,
ktoré urèite pretrvajú dlhé roky.
Súèas�ou projektu Comme-
nius bolo aj �portové popolud-

nie. Poèas víkendu sa spoloè-
ne vybrali do Vysokých Tatier,
kde mladí cudzinci obdivovali
krásu slovenskej prírody.
Väè�ina z nich nav�tívila Slo-
vensko po prvýkrát a prvý raz
videli aj sneh. Pod¾a slov riadi-
te¾ky gymnázia RNDr. Marty
Rácovej, podujatia tohto druhu
sú pre vzájomné spoznávanie
sa najlep�ím prostriedkom ako
práve cez mláde� zblí�i� náro-
dy �ijúce pod jednou európ-
skou strechou.            

(syn)

Spoloèná fotografia úèastníkov projektu Commenius
zo zasne�ených tatranských kopcov.   Foto: O. SYNAK   

Rad�ej raz
nav�tívi� 

Pohybové centrum na Orechovom dvore
Neformálna skupina obèanov z Nitry sa roz-

hodla zrealizova� zaujímavý projekt pre deti,
mláde� a ostatných obyvate¾ov Orechového
Dvora. V elokovanej triede miestnej M� chcú
zriadi� pohybové centrum, ktoré bude vybave-
né na rôzne pohybové a kognitívne aktivity nie-
len pre deti, ale aj ich star�ích súrodencov a ro-
dièov. V rámci projektu sa v júni uskutoèní Deò
rodiny, na ktorom sa bude sú�a�i� v rôznych dis-
ciplínach - rozumových, pohybových, pracov-
ných. Predkladatelia projektu chcú týmto spô-
sobom vzbudi� záujem miestnych o socializá-
ciu komunity.

Projekt získal v �peciálnom grantovom kole
Nitrianskej komunitnej nadácie, financovanom
z finanèného vý�a�ku minuloroènej aukcie vý-
tvarných diel, grant 15 000 Sk. Z týchto pro-
striedkov zakúpia molitanovú stavebnicu, ktorá

sa bude v pohybovom centre vyu�íva� na roz-
voj rozumových a pohybových vlastností.

Nitrianska komunitná nadácia v rámci 2 gran-
tových kôl s termínom uzávierky 15. februára
podporila spolu 31 projektov v celkovej vý�ke
390 173 Sk. Projekty v rámci �peciálneho gran-
tového kola podporili z vý�a�ku minuloroènej
aukcie výtvarných diel, projekty v otvorenom
grantovom kole z finanèných prostriedkov
Mesta Nitra, asignácii 2 % firmy BRAMAC -
stre�né systémy s.r.o. a z fondu firmy CASTA
Slovakia. 

Viac informácií o podporených projektoch
a aktuálnych termínoch uzávierok na podáva-
nie projektov nájdete na stránke Nitrianskej ko-
munitnej nadácie: www.fondnr.sk. Informova�
sa mô�ete aj osobne na Farskej 5 alebo telefo-
nicky na tel. èísle: 037 741 4345.
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KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - Výstavy - Ve¾trhy - Koncerty - Kluby

Nitrianska galéria, �upné námestie, tel.: 037/6579 641, otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.
Reprezentaèné sály: Do 19. 5. HERMOVO UCHO. Vizuálne a intermediálne reprezentácie vz�ahu medzi zvykom
a obrazom. Výstava 70 autorov z celého sveta. 
Salón NG: Do 7. 5. SOCHA. Výber diel akad. sochára J. Barinku - plastika a kresba z r. 1969 - 2006.
Galéria mladých: 4.5. - 4.6. Lukasz Wojciechowski - fotografie.
18.5. Medzinárodný deò galérií a múzeí. Vstup zadarmo.
16.- 20.5. Tý�deò Nitrianskej galérie. Vstupné s 50 % z¾avou. Podrobný program uvádzame na 16. strane. 
Galéria CPV, Hlohovská 2, Lu�ianky: 
Do 31. 5. Karol Plicka: Zem spieva.

SYNAGÓGA - koncertná a výstavná sieò, Ulica pri Synagóge, tel.: 037/6525 320, 0907 790 298
Stále výstavy: Osudy slovenských �idov - celoslovenská expozícia holokaustu.
Grafiky Shraga Weila, nitrianskeho rodáka �ijúceho v Izraeli.
4. 5. o 18.00 vernisá�, Zdena Dvoøáková (Kromìøí�): obrazy, tapiséria, krajka. Do 14.5.
20. 5. o 17.00 (vernisá�) Výstava diela 4 talianskych umelkýò: Trado ... ovvero, trasmetto, tramando, tradis-
co. Potrvá do 12.6.
Utorok: individuálne vstupy: 15.00, 16.00, 17.00, streda, �tvrtok: individuálne vstupy: 9.00, 10.00, 15.00, 16.00, 17.00
so., ne.: individuálne vstupy: 15.00, 16.00, 17.00
Poèas prehliadkových dní sú vstupy pre organizované skupiny prostredníctvom NISYSu: v èase od 11.00 do 14.00 
Nitriansky informaèný systém, �tefánikova 1, 949 01 Nitra, infotel: 037/16 186

Ponitrianske múzeum, �tefánikova tr. 1, tel. 037/6510 000, 6514 245
Stále expozície: Skvosty dávnovekého Slovenska, Nitriansko v zrkadle dejín, �ivot v lesných a vodných biotopoch
Nové výstavy: 4.5. Dobrý deò, Nitra. Výstava výtvarných a ruèných prác mentálne postihnutých ¾udí. Potrvá do 4.6.
Otv.: denne okr. po. od 8.-17.00 h, v so. a ne. od 10.-17.00 h.

Malá galéria AKCENT, Kúpe¾ná 4, è. tel.: 037/651 76 04, 0905 399 905, otvorené denne od 10. do 19.30 h
21.5. o 17.00 (vernisá�) Výstava 4 talianskych umelkýò: Trado ... ovvero, trasmetto, tramando, tradisco.

Slovenské po¾nohospodárske múzeum, Dlhá ul. 94, areál AX, 950 50 Nitra., tel. 037/65 72 573, 65 72 577
27.5. o 10.00 Posviacka vinohradov. III. roèník podujatia.
1.6. Medzinárodný deò detí, 25.6. Vèelárska nede¾a
Expozície: Najstar�ie dejiny po¾nohospodárstva na Slovensku do konca stredoveku.
Objekty skanzenu: málotriedna katolícka �kola, pekáreò, mlieènica, mlyny, pálenica, lisovne oleja, èistièka osív,
vo�tinársky záboj, vèelíny, vinohradnícky dom, sala�e a senníky. Otvorené denne okrem po. od 9.00 do 17.00.

Krajské osvetové stredisko, Fatranská ulica, Nitra, tel.: 037733 59 88, otvorené od 9. do 16.00 h okrem ut.
5. 5. o 15. 00 Výstava fotografií nitrianskeho fotografa Viktora �touraèa.
11. 5. - 2. 6. AMFO 2006 - krajská postupová sú�a� amatérskej fotografie, vernisá� o 17.00
Výstavná sieò KOS, 9.00 - 16.00 poèas prac. dní okrem ut.

Misijný dom na Kalvárii, è. tel.:037/772 21 83
Zo zberate¾skej èinnosti misionárov. Náv�tevy hláste vopred telefonicky.

Arborétum Mlyòany, www.arboretum.sav.sk
5. - 7. 5. Ambrózyho dni , 6. -7.5. celodenný program, prezentácia pracovísk, predná�ky, kultúrny program

AGROKOMPLEX - Výstavníctvo, Výstavná 4, tel. è.: 037/ 65 22 989
23. 5. - 26. 5. 2006 - 13. medzinárodný veltrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií, 12. medzinárodná vý-
stava zvárania a zváracej techniky, 12. medzinárodná výstava zlievania a zlievarenských technológií, 10. medzi-
národná výstava plastov a chémie pre strojárstvo,, 6. medzinárodná výstava elektrotechniky, merania, automati-
zácie a regulácie
3.-4.6. VÝSTAVA PSOV 23. medzinárodná výstava psov v�etkých plemien - FCI.
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Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra. 
Tel.: 037/77 215 77, 77 215 83
1.5. o  19.00 h CLOSE HARMONY  FRIENDS. Ve¾ká sála
4.5. o 18.30 hod.  AGÁTA H¼ADÁ PRÁCU. �túdio.  Hra
zo súèasnosti, príbehom mladej vzdelanej �eny, ktorá si
h¾adá kúsok ��astia a radosti v spoloènosti.
Predpremiéra                                                                  
5.5. o 18.30 h  AGÁTA H¼ADÁ  PRÁCU. 1. premiéra..
6. 5. o 18.30 h  �OUMENI. Ve¾ká sála. Ïal�ia výluène
pánska divadelná jazda. Tentokrát na tému: keï dvaja ro-
bia to isté, nemusí to by� to isté. Ak dvaja ¾udia chcú za-
bavi� publikum, nemusí to dopadnú� rovnako.                  
6.5. o 18.30 h AGÁTA H¼ADÁ  PRÁCU. 2.  premiéra       
10. 5. o  18.30 h  (3:30) ADAM �ANGALA.  Ve¾ká sála.
Pôvodný slovenský muzikál na námety románu J. N.
Jégého v ré�ii Jozefa Bednárika. Ve¾kolepý zá�itok o pu-
tovaní jedného Slováka.
11. 5. o 10.00 h  (3: 30)  ADAM �ANGALA. Ve¾ká sála. 
12. 5. o 18.30 h (2:15)  2 + 2 = 5. Ve¾ká sála. Vo¾né
pokraèovanie úspe�nej komédie 1 + 1 = 3 o nepolep-
�ite¾nom záletníkovi a jeho starostiach s rozrastajúcou
sa rodinou.                                                                     
12.5. o 19.00 h (2:30) VEREJNÝ NEPRIATE¼.
Festival Nová dráma Bratislava
13.5. o 18.30 h (1:30) TVAR VECÍ. �túdio. Komediálny
príbeh o tom, èoho je schopná jedna �ena ... a èo je pre
òu schopný vydr�a� jeden chlap. Slovenská inscenácia
hry Neil LaBute - hra o oboch významoch slova "pre-
tvarova�".   
14.5. o  16.00 h a o 19.30 h  AJ MÚDRY SCHYBÍ.  �tú-
dio. TV nahrávka zábavného programu. Hostia: o 16.00
h Leopold Haverl a Iveta Malachovská, o 19.30 h Boris
Filan a Marek  Va�ut                                        
15.5. o 18.30 h  (1:30) I. AKO INA. �túdio. Hra o �ivot-
nom pocite dne�ných tridsiatnikov. �ivotný �týl doby a
v òom plávajúca pätica priate¾ov rekon�truuje príbeh jed-
ného  konca.                                                                  
16.5. o 10.00 h, 18.30 h  (3:10) AJ KONE SA
STRIE¼AJÚ. Ve¾ká sála. Derniéra. V�etko, èo ste chceli
vedie� o reality show. Vtipná inscenácia na hranici prav-
dy a ilúzie.                                                                      
17. 5. o 11.00 h (1:30)  PETER PAN. Ve¾ká sála. Roz-
právkový príbeh fantázie. Výlet do sveta fantázie, v kto-
rej nechýba ani mno�stvo tajomstiev, zábavy a prekva-
pení.                             
17.5. o 18.30 h Koncert  Laca DÉCZIHO.  �túdio
18.5. o 9.00 h (1:30) PETER PAN. Ve¾ká sála.  

Divadlo Andreja Bagara Nitra

1.5. do 3.5. o 14:30 a 16:15; 4,9,10.5. o 16:30, 18:15
a 20:00; 5.-8.5. o 14:45, 16:30 a 18:15. Doba ¾adová
2. (animovaná komédia), MP, slov.dab., USA, 2006, 92
min;  89 Sk, po. 69 Sk.
1.-3.5. o 18:00 a 20:00. Univerzálna upratovaèka (èier-
na komédia). MP-12, èes. tit., VB, 2005, 103 min; 79 Sk
5.-8.5. o 20:00. Dôkaz (Dráma).  MP-12, èes. tit., USA,
2005, 99 min; 79 Sk, po: 59 Sk.
11.-17.5. o 17:30 a 20:00. Mission Impossible III  (ak-
èný/ dobrodru�ný/thriller). MP-12, tit., USA, 2006,  89
Sk, po: 69 Sk.
13.-14.5. o 16:00. Karcoolka (animovaná rozprávka),
MP, èes. dab., USA, 2005, 80 min, 69 Sk.
18.-31.5. o 17:00 a 20:00. Da Vinciho kód (dráma/
mysteriózny/thriller)  MP-12, tit., USA, 2006, 152 min;
89 Sk, po: 69 Sk. 

3.5. o 18.00 MASAJOVIA - bojovníci da�ïa. Franc.,
2004, 94 min., 50,- 80,- Sk.
3.5. o 20.00 SKROTENÁ HORA. USA - Kanada, 2005,
135 min., 50,-80,- Sk.
4.5. o 20.00 ROK ÏÁBLA. ÈR, 2002, 90 min., VSTUP
VO¼NÝ.
5.5. o 20.00 POSTØI�INY.  Èeskoslovensko, 1980, 93
min., VSTUP VO¼NÝ
6.5. o 20.00 OSTØE SLEDOVANÉ VLAKY. Èeskoslo-
vensko, 1966, 87 min., VSTUP VO¼NÝ.
7.5. o 15.00 Pásmo detských kreslených filmov. Èes-
koslovensko, 60 min., VSTUP VO¼NÝ.
7.5. o 17.00 KDYBY TISÍC KLARINETÙ. Èeskosloven-
sko, 1964, 132 min., VSTUP VO¼NÝ!
10.5. o 18.00 TELEFÓNNA BÚDKA. USA, 2002, 81
min., 40,- 70,- Sk.
10.5. o 19.30 POKÁNIE. ZSSR, 1984, 146 min., 40,-
70,-Sk.
16.5. o 18.00 SPOMIENKY A ZABÚDANIA. ÈR +
Po¾sko, 111 min., 40,- 80,- Sk.
16.5. o 20.00 JE�TÉ �IJU S VE�ÁKEM, PLÁCAÈKOU A
ÈEPÍCÍ. ÈR , 2006, 91min., 50,- 80,-Sk.
23.5. o 18.00 NEDOKONÈENÁ SKLADBA. ZSSR, 1976,
96 min., 40,- 70,-Sk.
23.5. o 20.00 WALK THE LINE. USA - Nemecko, 2005,
136 min., 50,- 80,-Sk.
30.5. o 18.00 MU�, KTORÝ LU�E. SR - franc., 1968, 93
min., 40,- 70,- Sk.
30.5. o 20.00 PROTI MÚRU. Nem.- tur. 2004, 122 min.,
50,-80,-Sk.

Filmový klub Nitra

ORBIS

KINÁ
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18.5. o 19.00 h  LETNÍ HOSTIA. Ve¾ká sála.
Astorka Korzo  ´90
18.5. o 18.30 h (2:40) TESTOSTERÓN. �túdio. 70 x.
Komédia o tom, èo si mu�i myslia o �enách. Výluène
pánska spoloènos� na jednej svadobnej oslave, z ktorej
zmizla nevesta.  Reèi, ktoré sú �enám odopreté.
19.5. o 18.30 h (3:20) KABARET. Ve¾ká sála.
I. derniéra. Najslávnej�í svetový muzikál v�etkých èias,
ktorý hovorí o láske, naivite, nezlomnej tú�be mladého
èloveka pre�i� svoj �ivot ��astne.                                    
19.5. o 18.30 h (1:20)  norway.today. �túdio. Romeo a
Júlia 21. storoèia. Spoznali sa na internete a chcú skon-
èi� so �ivotom. 
20. 5. o 18.30 h (3:20)  KABARET. Ve¾ká sála. II. dernié-
ra. 50 x.
23. 5. o 18.30 h  (2:40) TESTOSTERÓN. �túdio.
24. 5. o 18.30 h (2:20) 0BRÁZKARI. �túdio.
25. 5. o 18.30 h DROTÁR. Ve¾ká sála. Divadlo J. Palárika
Trnava
25.5. o 18.30 h  AGÁTA H¼ADÁ  PRÁCU. �túdio.
26.5. o 18.30 h �OUMENI. Ve¾ká sála.                           
26.5. o 18.30 h AGÁTA H¼ADÁ  PRÁCU. �túdio.             
27. 5. o 18.30 h  �OUMENI. Ve¾ká sála.                          
27.5. o 18.30 h  AGÁTA H¼ADÁ  PRÁCU.  �túdio.
29. 5. o 18.30 h (2:15) 2 + 2 = 5 Ve¾ká sála.                
29.5. o 18.30 h (2:30) VEREJNÝ NEPRIATE¼. �túdio.
30. 5. o 18.30 h (2:15) 2 + 2 = 5 Ve¾ká sála. 
30.5. o 18.30 h (1:30) TVAR VECÍ. �túdio. Komediálny
príbeh o tom, èoho je schopná jedna �ena ... a èo je pre
òu schopný vydr�a� jeden chlap. Slovenská inscenácia
hry Neil LaBute - hra o oboch významoch slova �pre-
tvarova��. 
31. 5. o 18.30 h (2:20) 0BRÁZKARI. �túdio. Hra o �véd-
skej spisovate¾ke Selme Lagerlöfovej, ale aj o tajomstve
filmovej a literárnej tvorby. 

Ul. 7. pe�ieho pluku, è. tel.: 037/ 65 25 003, 65 22 586 
2.-.5.5.  o 9.30 Osmijanko rozpráva. Ve¾ká sála.
7.5. o 15.00 Osmijanko rozpráva. Ve¾ká sála.
9.-10. 5. o 9.30 Havran z kameòa. Klub Tatra.
11.5. o 15.00 Havran z kameòa. Na 1.roèníku pre-
hliadky Nová dráma. Bratislava
15.5. o 9.30 Zvonèek a Bambu¾ka. Ve¾ká sála.
14.5. o 15.00 Zvonèek a Bambu¾ka. Klub Tatra.
16.,17.,18.,19. 5. o 9.30 Èin - èin. Ve¾ká sála.
20.5. o 15.00 Èin - èin. Ve¾ká sála.
22.-27. 5. Stretnutie - Spotkanie - Setkání a Találkolás.

Staré divadlo 

8. roèník prehliadky divadiel krajín V4.
28.5. o 15.00 Havran z kameòa. Klub Tatra.
30.-31. 5. o 9.30 O èiernom klobúku. Ve¾ká sála.

pod zá�titou ve¾vyslanca ÈR v SR J.E. Vladimíra Galu�ku
a ve¾vyslanca SR v ÈR J.E. Ladislava Balleka
4.5. SYNAGÓGA, Ul. pri Synagóge 3 - 18.00 h. Sláv-
nostné otvorenie Dní èeskej kultúry v Nitre. Vernisá�
diela Zdeny Dvoøákovej (Kromìøí�, ÈR). Obrazy, tapisé-
ria, èipka (výstava potrvá do 14.5.)
VE¼KÁ SÁLA DAB o 19.00 h. Slávnostný galaveèer
Gaudeamus v rámci Nitrianskych univerzitných dní
Hotel a re�taurácia Átrium, �tefánikova trieda.
20.00 h. D�ezový veèer s hudobnou skupinou JAZZZY-
KA (Èeské Budìjovice, ÈR)
Kino Palace, Radlin. ul. 20.00 Rok ïábla, vstup vo¾ný.
5.5. o 10.00 h. Stretnutie s èeskou spisovate¾kou L.
Procházkovou a jej kni�kou Zatvor oèi, zavøi oèi...
15.00 h. Beseda s historikom Pavlom �ebrákom na té-
mu kultúrne vz�ahy Èo v�etko nás spája. - prezentácia
dokumentaèného a propagaèného materiálu Èeského
spolku v Nitre, výstava fotografií Viktora �touraèa (potr-
vá do 12.5.
15.30 h. Galakoncert univerzitných súborov Ponitran,
Zobor a Atikus v rámci NUD
17.30 h. Hudobné skupiny N�OÈI (Kromìøí�) a SNO-
VONNE (Nitra). Svätoplukovo námestie.
o 18.00 Zemlinského kvarteto (Praha, ÈR). Program:
W.A.Mozart, L.Burlas, A.Dvoøák. Vstupné 40,-Sk, pred-
predaj NISYS. Synagóga.
o 20.00 Postøi�iny. Vstup vo¾ný. Kino Palace
6. 5. o 10.00 T.G. Masaryk - zakladate¾ Èeskosloven-
skej republiky, predná�a doc. Jaroslav Opat, èeský his-
torik �ijúci na Slovensku. Ka�tie¾ Topo¾èianky
Kino Palace o 20.00 Ostøe sledované vlaky. Vstup vo¾ný.
7. 5. o 15.00 Pásmo kreslených filmov pre deti, o 17.00
h. Kdyby tisíc klarinetù. Vstup vo¾ný. Kino Palace. 
Synagóga o 17.00 h. Nesly�itelný øev umìní. Divadelné
predstavenie Divadelného �túdia GaGa pri Divadle Bolka
Polívku Brno. Vstupné 100,-Sk, predpredaj NISYS.
PKO - �PECIÁLKA o 20.00 Chinaski Music Bar 2006.
Vstupné 180,-Sk, predpredaj Ticketportal
PONUKA ÈESKEJ KUCHYNE  - Kaviareò Múzeum, Irish
pub, Patriot, Átrium
Sprievodné �portové podujatia: 6.5. o 8.00 h �H
Olympia. Turnaj èlenov mestských polícií v sálovom fut-
bale - Nitra (SK), Kromìøí� (CZ)

4.5. o 18.00 Slávnostné otvorenie Dní èeskej kultúry
v Nitre spojené s vernisá�ou Zdeny Dvoøákovej
(Kromìøí�, ÈR).  Vstup vo¾ný.
5.5. o 18.00 Zemlinského kvarteto (Praha, ÈR), záve-

Synagóga

Dni èeskej kultúry v Nitre
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rených dverí. Vstup na v�etky výstavy v Nitrianskej ga-
lérii je v tento deò zdarma.
11.00 - 14.00 h Tvorivá dielòa - hlina (pre deti od 10
rokov, aj ich rodièov)
Salón Nitrianskej galérie
16.00 - 17.00 h Rozprávkový zmyslotoè. Dramatizácia
rozprávok súèasných slovenských spisovate¾ov (G.
Futová, D. In�titorisová, D. Pastirèák). Úèinkujú: .
Gregu�ová, K. Martincová, K. Pekariková
19. 5. o 13.00 - 17.00 h Tvorivá dielòa - vo¾né kresle-
nie pre deti od 3 rokov. Nádvorie Nitrianskej galérie.
19.5. o 17.00 h Koncert k ukonèeniu výstavy Hermovo
ucho - Jean-Michel Van Schouwburg a Seiji Shimoda.
Reprezentaèné sály
20. 5. o 11.00 - 15.00 h Tvorivá dielòa - umenie akcie.
18.00 h Filmová projekcia. Reprezentaèné sály
Nitrianskej galérie

9. 5. o 18.00 h. Synagóga. Beethovenove sonáty.
Klavír: Jenö Jandó, Maïarsko, vstupné: 40,-Sk.
19. 5. o 18.00 h. Synagóga. Suchoòovo kvinteto a Ma-
tej Arendarik, laureát Pra�skej jari 2004, vstupné 50,-Sk.

5.5. o 17.00 h. Koncert swingového orchestra pod ve-
dením Jaroslava Dorotíka. Sála na Damborského ul.
16. 5. Nitrianska lutna, 6.roèník - hudobná a interpre-
taèná sú�a� v hre na klavíri a na akordeóne. Koncertná
sála ZU� na Damborského l.
23. 5. o 9.00 Výchovný koncert. Sála ZU� na J. Vuruma.
24.-25.5. o 9.00 Výchovný koncert. Sála Damborského.
30.5. o 17.00 Synagóga. Absolventský koncert, záve-
reèný koncert �iakov hudobného odboru. 

14.5. o 17.00 h. Spolu nám to ide lep�ie. Koncert ro-
dín a priate¾ských zoskupení. Sála na Ïurkovej 18. info:
tralaskola@tralaskola.sk, tel: 037/ 65 10 143. 

Cirkevné centrum vo¾ného èasu, Hviezdoslavova 7, 037/
77 31 946
27.5. o 14.00 Rozprávkový les. MDD - hry a sú�a�e.
Lesík pod Borinou a okolie pastoraèného centra. 

7. (ne) 20.00 Chinaski Music Bar 2006. Vstupné 180,-
Sk, predpredaj Ticketportal.

Fatranská 3, 949 01 Nitra 037 653 15 45, 733 59 88   

Krajské osvetové stredisko Nitra

PKO - �peciálka 

Pastoraèné centrum sv. Rodiny 

Trala�kola

ZU� J. Rosinského

Nitrianska hudobná jar

reèný koncert v rámci festivalu  Konfrontácie 2006
7.5. o 17.00 Nesly�itelný øev umìní (Brno, ÈR).
Groteskná alchymistická komédia, ktorá roz�iruje ústa
aj rozh¾ad. Divadelné predstavenie �túdia GaGa v spolu-
práci s divadlom B. Polívku a Divadlom Klauniky Brno. 
9.5. o 18.00 Beethovenove sonáty, klavírny koncert.
Úèinkuje: Jenö Jandóz (Budape��, Maïarsko. 
19. 5. o 19.00 Od klasiky k hudbe dne�ných èias.
Suchoòovo kvinteto s klaviristom Matejom Arendárikom
- laureátom Pra�skej jari 2004.
25.5. o 17.00 Klub Quo Vadis. Diskusné stretnutie o ak-
tuálnych otázkach, vstup vo¾ný.
27.5. Shirley Valentine - monodráma Zuzany
Krónerovej, monológ zrelej �eny, ktorá sa sna�í nájs�
zmysel svojej existencie v obyèajnom �ivote.
29. 5. o 18.00 EGLE (Litva), koncert 15 èlenného spe-
váckeho zboru z Litvy je zostavený zo skladieb z klasic-
kej a sakrálnej literatúry, harmonizované ¾udové piesne
z Litvy a rôznych iných krajín.
30.5. o 17.00  Absolventský koncert ZU� J. Rosinského 

GRAFFITI A STREET ART. Vedecká konferencia a sprie-
vodné podujatia:
4.5. o 10.00 Graffity Jam / tvorba graffiti, vernisá� na
ulici - pred FF UKF. 
4.5. o 21.00 Common peopl / koncert, ska-party, Club
Naozzay
5.5. o 10.00 - 17.00 Prezentácia súèasných street �por-
tov a hudby - Svätoplukovo námestie. �porty: Skate-
board, Inline, Bike, Freesbe, Hackies. Hudba: Dj
Santqick, Dj Pure, Dj Ikon,
5.5. o 10.00 Vedecká konferencia Graffiti & Street art -
Nitrianska galéria
5.5. o 10.00 Live graffiti / tvorba graffiti, multimediálny
projekt, vernisá�. �DaJ UKF na Drá�ovskej ulici,
Nitrianska galéria
5.5. od 20.00 - 22.00 Premietanie amatérskych filmov
so street �portovou a street art tematikou. Vala�ský �enk
6.5. o 10.00 do 17:00 Prezentácia súèasných street
�portov a hudby - Svätoplukovo námestie. 
6.5. o 13.00 Prezentácia umelcov ateliéru IN pod vede-
ním Ilony Németh Svätoplukovo námestie, pe�ia zóna. 
6.5. o 15.00 Le Parkour show - Svätoplukovo námes-
tie / pred budovou DAB 
6.5. o 20.00 Hip-Hop Koncert - Klub Pulso.

16. 5. 11.00 - 15.00 h Tvorivá dielòa - vo¾né kreslenie
(pre deti od 3 rokov) Nádvorie Nitrianskej galérie
17. 5. 10.00 - 12.00 h Vzdelávací blok - predná�ka,
16.00 - 17.00 h Literárne soirée, 18.00 h Poet. veèer
18. 5. Medzinárodný deò múzeí a galérií / Deò otvo-

Tý�deò Nitrianskej galérie

Kultúrne a výchovné akcie
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PODUJATIA

2. - 3. 5. Modelový projekt rezortného vzdelávania
zamestnancov kultúrnych organizácií NSK v primárnej
prevencii
Hviezdoslavov Kubín 2006 - sú�a� v umeleckom pred-
nese poézie a prózy  - 
17. 5. - regionálne kolo v umeleckom prednese detí, 
19. 5. - regionálne kolo v umeleckom prednese mladých
a dospelých
3. 5. o 14.00 MACRAMÉ - uzlíková technika - dielòa ¾u-
dovo-umeleckých remesiel pre �iakov základných �kôl
DNI ÈESKEJ KULTÚRY 2006
5. 5. o 10.00 ZATVOR OÈI, ZAVØI OÈI...
5. 5. o 15. 00 KULTÚRNE VZ�AHY, beseda s historikom
PhDr. Pavlom �ebrákom
20. 5. o 9.00 ORIGAMI - tvorivá dielòa. Lektor: Doc.
RNDr. Jaroslav Jaro�, CSc.
31. 5. o 14.00 MAJME NA SEBA ÈAS - stretnutie èle-
nov Zväzu zdravotne postihnutých Nitra I.
Pondelky o 17.30 KURZ ORIENTÁLNEHO TANCA

KLUBY
3. 5. o 16.30 CENTRUM ZDRAVIA. Téma: Nájde sa e�-
te èistý vzduch? Lektor: Gabriel �pitalský
4. a 18. 5. o 17.00 FOTOKLUB. Pravidelné stretnutie ne-
profesionálnych fotografov, hodnotenie fotografií celo-
slovenskej sú�a�e Petzvalov mapový okruh.
10, a 24. 5. o 17.00 KLUB grafológie. stretnutie èlenov
klubu grafológie. 
17. 5. o 16.30 CENTRUM ZDRAVIA. Téma: Vý�iva
a zdravie v oblasti biosféry. Lektor: Ing. Milan Ku�nír.
31. 5. o 16.00 CENTRUM ZDRAVIA - v rámci Dní zdra-
via v Nitre. Téma: Poradòa zdravej �ivotosprávy. Lektor:
MUDr. E. Sláviková, Ing. J. Haringa, G. �pitalský
31. 5. o 16.00 KLUB JOGY - v rámci Dní zdravia v Nitre
Zdravotné cvièenia s prvkami jogy. Lektor: PhDr. Juliana
Winklerová
utorky o 8.30, 16.00 a 17.30 KLUB JOGY. Skupinové
cvièenia
utorky o 10.30 RELAXAÈNÉ CVIÈENIA - pod vedením
cvièite¾ky si osvojíte techniku cvièenia s prihliadnutím na
druh a rozsah zdravotného postihnutia a dozviete sa
o nových spôsoboch pomoci a rie�enia problémov
utorky o 17.30 �ACHOVÝ KLUB - klub pre v�etky veko-
vé kategórie
stredy o 16.00 KLUB JOGY - skupinové cvièenia s prv-
kami jogy pre osoby so zdravotnými problémami (cuk-
rovka a pod.)

16.5. o 9.00 Song. Spevácka sú�a� �iakov Z� v anglic-
kom jazyku.
20.5. K¾úèe od pevnosti Zobor
21.5. o 14.30 Srdieèko z lásky. Galaprogram pri príle-
�itosti Dòa matiek.

Domino CVÈ 

23.5. o 13.00 Song. Spevácka sú�a� �tudentov S� v ne-
meckom a anglickom jazyku.
25.5. o 9.00 Vo víre tanca. Sú�a� �iakov Z� - prezentá-
cia taneèných choreografií.

10.5. o 16.00 Stretnutie s Adelou Gáborovou a Jánom
Gre��om. Kaviareò DAB. V spol. s Èeským spolkom.
22.5. o 17.00 �túdio. Prezentácia kníh 10 slovenských
spisovate¾ov.

Po: 9.00 .-10.00 Aerobik a fit lopty, 11.00 - 13.00
Diskusné kluby. 11.00 - 11.45 Bru�né tance (zaèiatoè-
níci), 16.00 - 19.00 Príïte si za�portova�. 17.00 - 18.00
Talianèina pre zaèiatoèníkov.
Uto: 9.00 - 9.30 Nemèina, 10.00 - 10.30 Cvièenie
s gym. loptami pre deti do 2 rokov, 10.30-11.00 pre de-
ti od 2 do 4 rokov, 16.00 Korálkovanie
16.-18.00 Enviromentálny krú�ok pre �kolákov.
Str: 9.00 - 10.00 Angliètina (zaèiatoèníci), 10.00 -
11.00 mierne pokroèilí, 11.00 - 12.15 - 13.15 pokroèi-
lí, 10.-11.00 Joga, 16.-18.00 Dramatický krú�ok,
17.30-18.30 Aerobik.
�tv: 10.00 - 11.00 Divadielko pre najmen�ích, 16.-
19.00 Gitarová �kola.
Pi: 10.00 - 10.50 Kondièné cvièenia s fit loptami, 10.30
-11.30 Výtvarné kúzlenie.
Ïal�ie akcie: 4.5. (16.30-18.00) Poruchy uèenia, 15.5.
(10.- 11.00) Diskusia o materstve, 24.5. (10.-11.00) �i-
jeme �atku, 29.5. (10.-11.00) Ako chceme vychováva�
svoje deti.

4. 5. o 17.00 h Zasadnutie Astronomickej rady, o 18.00
h Astronomická poradòa 
11. 5. od 20.30 h Veèerné pozorovanie oblohy pre ve-
rejnos�  
- Ka�dý utorok a �tvrtok o 9.00, 10.30, 13.00 h E x k u r
z i e do astronomickej pozorovate¾ne pre skupiny zo �kôl.
Náv�tevy treba vopred dohodnú� na è.t. : 037/653 74 49
(aj odkazovaè) 

Dolnoèermánská ul. è. 737, è. tel., fax.: 037/656 62 28
27.5. o 15.00 hod. SLÁVNOS� PREDKOV. Kultúrny
program venovaný slovanským a slovenským osob-
nostiam. Pribinovo námestie pod Nitrianskym hradom.
Organizuje DMS. 
Pravidelné podujatia:
- uto. a �tv. - stretnutia Senior klubu o 14.00 h
- ka�dý párny utorok - stretnutia Klubu filatelistov pri

DMS od 15.00 h do 17.00 h

Dom Matice slovenskej

Nitrianska hvezdáreò

Materské centrum Klokanèek

Literárny klub J. Jesenského 
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- ka�. prvý ut. - Vo svetle poznania - cykl. predná�ok o

zákonitostiach �ivota s J. Sitárom - Pribinom o 17.00 h
- ka�. druhý ut. - zasad. Výboru MO MS v Nitre o 16.30 h
- ka�. �tv. - �ach. klub o16.30 h, stretnutie OZ ARCHA o17.00 
- ka�. nep. ne. - stretnutie OZ ARCHA o 15.00 h

1.5. o 13.00 Westernové preteky o Pohár èasopisu
Slovenský chov.  Jazdecké preteky typu western a sprie-
vodné akcie. Ranè DD, Dlhá 10. www.rancdd.com. 
4.5. Preteky pramíc medzi �tudentmi UKF a SPU.
Sú�a� v rýchlostnom slalome a párové jazdy na rieke
Nitra. info: jsimonek@ukf.sk
6.5. od 8.00 do 14.00 Memoriál Jána Kaplana st. ky-
nologická sú�a� v�estrannosti - cviky poslu�nosti psov,
zadr�anie páchate¾a, pachové práce a stopy.
Kynologický areál Nitra - Dolné Kr�kany. Info: 65 14 062.
6.5. o 10.00 Be�ecká liga - Nitra 2006. periodicky opa-
kovaná sú�a� v behu na 1 a 2 míle pre kategórie od 11
rokov a beh na 400 m pre kategórie od 11 rokov a beh
na 400 m pre deti do 10 rokov. Povrch asfalt. Mestský

�port

park na Sihoti. Be�ecký spolok. Info: haluza@stonli-
ne.sk.  
22.-27.5. od 16.00 do 18.30 Turnaj Kalvária - futbal.
II. roèník turnaja v malom futbale medzi bývalými �iakmi
�koly, obyvate¾mi Kalvárie, rómskymi dru�stvami o po-
hár riadite¾ky �koly. Ihrisko Z� Krèméryho. Info: 77 28
381, riadite¾ka@zskrcmeryho.sk. 
25.5. o 8.00 Na bicykli bezpeène. Dopravná sú�a� �ia-
kov Z� - star�ia kategória. Sála a �tadión CVÈ Domino.
Info: cvcdomino@zoznam.sk. 

Má� problém, ubli�uje ti niekto, potrebuje� sa niekomu
zdôveri�, ale nemá� komu? Nikto sa nedozvie, �e si na
linku volal(a), ani èo si povedal(a), pokia¾ nebude� chcie�
inak. Za hovor na linku 0800 100 444 neplatí�. Volaj po-
èas prac. dní od 14. do 20.00 h

Detská linka pomoci

KNI�NICE V NITRE

Fraòa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. - pia.: 8.00 - 18.00 h.
Klokoèina- Jurkov. ul., tel. 6519861: po.-pia.: 8.30 - 18.00 h. 
Bibliograficko-informaèné oddelenie, Samova 1, tel. 651 98
87: po. - pia.: 8.30 - 15.30 h. 

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti
kni�nica ponúka �peciálne dokumenty (gramoplatne, mg
kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a patento-
vé spisy), vy�e 500 titulov periodík, zvukové knihy pre ne-
vidiacich a slabozrakých a na Samovej ul. regionálnu lite-
ratúru.V ponuke kni�nice sú i výchovno-vzdelávacie po-
dujatia pripravujúce èitate¾a na prácu s knihou. 
Organizujú ich pracovníèky kni�nice na �tefánikovej triede
60 i v poboèke na Klokoèine. 
De�om rôzneho veku budú urèené podujatia ukryté v náz-
ve �Cesta za tajomstvami mlieènej dráhy� organizované
11.5.2006 v rámci Svetového dòa mlieka. Zamerané bu-
dú na propagáciu konzumácie mlieka a mlieènych výrob-
kov formou sú�a�í a tvorivých dielní. Sponzorom poduja-
tia bude nitrianska firma Friesland Slovensko, a.s. 
Formou informaènej výchovy sú pre �iakov rôznych stup-
òov �kôl urèené podujatia, ktorých cie¾om je nauèi� ma-
lých èitate¾ov pou�íva� encyklopédie a slovníky, formou ho-
vorenej bibliografie im budú predstavení slávni maliari 19.
storoèia alebo poputujú za dobrodru�stvami trpaslú�ikov
prostredníctvom rozprávania, piesní a hudby Juraja
Hatríka, autora hudobného diela Medzi trpaslú�ikmi. 

Akademická ulica 4. tel. è.037/ 653 4851-2, kl. 211
Výpo�ièné dni: po - pi: 9. 00 - 15.00 h - �pecializovaná
kni�nica v oblasti ekonomiky, mana�mentu a psycholó-
gie, prístupná pre verejnos�

�túrova 51 (na kruhovom objazde pri hypermarkete)
Verejná vedecká kni�nica �pecializovaná na po¾nohos-
podárstvo a príbuzné oblasti.  Èitatelia majú k dispozícii
elektronický katalóg, elektronické plnotextové doku-
menty, internet a �iroký okruh informaèných slu�ieb.
Otváracie hodiny: po. - �tv.: 8.00 - 18.00 h, pia: 8.00
- 17.00 h, tel. 6517 743, e-mail: slpk@uniag.sk.

Javorová 12, 949 74 NItra, tel., fax: 037/73369 77,
www.lib.ukf.sk. Kni�nica UKF získava, spracováva
a sprístupòuje �tudijnú literatúru vedeckého a uèebni-
cového charakteru pre vedecko-pedagogických, vedec-
kých pracovníkov, zamestnancov univerzity, �tudentov
v�etkých foriem �túdia, ale aj pre �irokú verejnos�.
Medzikni�niènou výpo�iènou slu�bou sprostredkúva li-
teratúru z iných kni�níc a informaèných stredísk a za-
bezpeèuje aj medzinárodnú medzikni�niènú výpo�iènú
slu�bu. Výpo�. odd. UKF - bibliografia, bud. UKF
Javorová ul. 12.: po-pi: 10.00 - 16.00 h, so: 8.00 - 13.00
h, �tudovòa UKF Javorová: po-pi 8.00 -18.00, so 8.00
-13.00, �tudovòa �D Zobor: po-pi 8.00 - 20.00 h, �tu-
dovòa FF Hod�ová: po-pi 8.00-20.00 h, so 10.00 -
15.00 h, �tudovòa FSV Kraskova: po-pi 8.00.-16.00 h,

Univerzitná kni�nica UKF

Slovenská po¾nohospodárska kni�nica pri SPU

Kni�nica AGROIN�TITÚT NITRA

Krajská kni�nica Karola Kme�ka 
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Rímskokatolícke bohoslu�by:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma, Nitriansky
hrad: po. - so. 7,30; ne. - 7.00, 9.00 h
Kostol sv. Ladislava - piaristi: po. - so. 7.00, 12.15pp
a 18.00; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15-de�om, 18.00 h 
Kostol Nav�tívenia Panny Márie na Farskej ulici,
Klá�tor: po. - so. 6.00, 7.00, 16.15; ne. 6.00, 7.30,
9.00, 10.30 detská a 16.15 h 
Kostol sv. Petra a Pavla, franti�káni: po - so. 6.30, 18.30
h; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maïarskej reèi, 18.30 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: po - so.
6.30 h a 19.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 d 
Kaplnka v nemocnici: po. - pia. o 15.30 h; ne o 10.30 
Kostol sv. Gorazda, Klokoèina: po. - pia. 6.30 h a 18.00 h
ne. 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 18.00 h
Kostol sv. Martina, Chrenová: po. - so. 6.30, 17.30; ne.
6.30, 8.00, 9.30 detská, 11.00 a 17.30 h
Kostol sv. Urbana, Èermáò: po. - pi. 18.00; ne 8.00 a
10.00 h
Kostol sv. Franti�ka Xaverského, Dra�ovce: �t - so:
7.00; denne o 17.00; ne. 8.00 a 11.00 h
Kostol Janíkovce: ne 7.30, 11.00, po-pi. 18.00
Kostol - Nar. Panny, Márie Horné Kr�kany: pi. 17.00;
ne 9.00 h 
Kostol sv. Ondreja, Dolné Kr�kany: po-ut 17.30, str
7.00, �tv 17.30, pi 18.00, so 7.00, ne 7.30, 10.30 h
Kostol V�etkých svätých, Kynek: ut. �t. 18.00; ne. 9.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mlynárce: po., str., pi. o
18.00; ne. 8.00, 10.30 h
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje: ne
11.00 h, str. 18.00 h, v ka�dý prvý pia. v mesiaci 19.00 h
Kaplnka sv. Vincenta, �indolka (Marianum): po. - so.
6.25; ne. 9.00 h

Kostol sv. Imricha, �titáre: st. 19.30 h, ne. 9.00 h ale-
bo 10.30 h pod¾a vyhlásenia
Kostol sv. Urbana, Zobor: s.p. 16.30; ne. 8.00, 11.15 h
Kaplnka sv. Svorada, LÚ Zobor: str. 15.45; ne 11.00 h

V nede¾u a v prikázané sviatky o 9.00 h v kaplnke sv.
Gorazda na Chrenovskej è. 15.

Párovce - Kostol sv. �tefana, - iba v nede¾u o 10.00 h.

Bohoslu�by v ka�dú sobotu o 9.45 h v modlitebni za kos-
tolom na Ulici Fraòa Mojtu è. 10. www.casd.sk 

V nede¾u o 17.00 h v Kostole Ducha Svätého na Ul. A.
Sládkovièa.

Ul. Andreja Sládkovièa è. 12 - Evanjelický kostol Ducha
Svätého: V nede¾u o 10.00 h s detskými slu�bami
Bo�ími a vo �t. o 18.00 h. V ut. o 19.00 h - biblická ho-
dina pre star�iu mláde�, v pia. o 17.00 h pre dorast.

V nede¾u o 8.30 h v modlitebni za starým kalvínskym
kostolom na Ulici Fraòa Mojtu.

Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 16.00

Kres�anský zbor

Reformovaná kres�anská cirkev

Evanjelické bohoslu�by

Cirkev bratská

Cirkev adventistov siedmeho dòa

Gréckokatolícke bohoslu�by:

Starokatolícka cirkev na Slovensku

BOHOSLU�BY V NITRE

NISYS
Mestské informaèné stredisko, �tefánikova 1, Nitra
INFOTEL.: 0042137/161 86, è. tel. 037/741 09 06, fax:
741 09 07, e-mail: info@nitra.sk, www.nitra.sk.
poskytuje:
�informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o kul-

túrnych podujatiach, o �porte a relaxe, o slu�bách v�et-
kého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavostiach,

�zabezpeèuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre
a Slovensku, predaj kultúrno-spoloèenského mesaè-
níka NITRA, predaj spomienkových a darèekových
predmetov, predaj poh¾adníc...,

�vykonáva ubytovací servis, faxové a kopírovacie slu�-
by, vylepovanie plagátov

PLAVÁREÒ Mestského kúpe¾a, Kúpe¾ná 4, è. t.037/651
74 81, 741 30 75. 
MESTSKÝ KÚPE¼ - Ut.: 7.30 - 12.00 h, 16.00 - 20.30 h
St. - pia.: 6.30 - 20.30 h, So. a ne.: 11.00 - 19.30 h
Posledný vstup v�dy hodinu pred zatvorením
SAUNA - VÍRIVKA: mu�i v ut. a vo �t. od 11.00 do 20.00
h a v sobotu od 11.00 do 15.00 h, �eny v stredu a v pia.
od 11.00 do 20.00 h a v sobotu od 15.00 do 19.00 h.
OPA¼OVACIE �TÚDIO AKCENT - Kúpe¾ná 4,è. t.:037/
651 76 04, otv. denne od 10.00 do 19.30 h - spojené
s výstavou výtvarných prác v Malej galérii.

CVÈ Na Hôrke, tel.: 037/6504 018, www.icm.sk
Po. 13 - 17 h, ut., pia 10 - 14 h, st.-�t. 13 - 17 h.

Informaèné centrum mladých

Mestský kúpe¾



V mesiaci MÁJ 2006 si významné �ivotné
jubileum pripomínajú títo obèania mesta
75 rokov: Zuzana Balková, Ing. Ján Barát,
Verona Boháèová, Irena Civáòová, ¼udovít
Csoknay, �tefan Dr�ík, Paulína Fajèíková,
Ladislav Gaál, Jolana Gagová, Ing. Ján
Gajdo�, Ida Gajdo�íková, Karol Galbavý,
Helena Holubová, Anton Horváth, prof.
Ing. Dr. Juraj Hra�ko, Anna Hullová,
Juliána Janíková, Antónia Jankovièová,
Július Kalázi, Helena Kolimárová, Al�beta
Kollárová, Amália Kollárová, MUDr. Eduard
Krcho, �tefan Lidaj, Júlia Madaraszová,
Mária Majtényiová, �tefan Maksi, Jozef
Marek, Mária Marti�ková, Margita
Martvoòová, Al�beta Matiasková, Mária
Oblasová, ¼udmila Perhalová, Irena
Pillanková, Josef Sapár, MUDr. Soòa
Szalmová, Jozef �kriniar, Henrietta �utaro-
vá, Anastázia Tóthová, Mária Vallová,
Marta Vargová, Zdenìk Vlk, Ing. ¼ubomír
Vnuk, Mária Záhorská.
80 rokov: Jolana Bagocká, Mária
Barbíriková, Alojzia Bizoòová, Lýdia
Botorèeová, Helena Burdová, Al�beta Èu-
láková, Mária Demanková, �tefánia
Fazeka�ová, Michal Feje�, Emil Foltín,
Emil Gábel, Gizela Gálová, Jozefína
Hlinková, Margita Horváthová, Ladislav
Jedinák, Helena Karabínová, Jozef Ki�,
Viera Mihalíková, Anna Milrádová, Elena
Mu�áková, Helena Pupáková, Mária
Sládeèková, �arlota Záhonová, Hedviga
�ákovièová.

85 rokov: Mária
Bánovská, Al�beta
Buèeková, Anna
Janeèková, Vilma
Kasalová, Vilma Kluèárová, Helena
Lateèková, Al�beta Matejová, Veronika
Miku�ová, Zuzana Nemèeková, Pavel
Strnisko, Pavel Studený, Magdaléna �avrt-
ková, Vincencia �vecová, �tefan Ve¾ký,
86 rokov: Alojz Benèík, Rozália Cservená,
Mária Èmárová, Franti�ka Formelová,
Terézia Hu�eková, Júlia Chalupová, Anna
Ku�nírová, Margita Mátéffyová, Margita
Nagyová, Juliana �i�ková, MUDr. Eva
�paldonová, Katarína Tóthová.
87 rokov: Jolana Haringová, Anna
Jurecká, Václav Ví�ek, Helena Zjarová.
88 rokov: Ladislav Lický, Ján Pláòovský,
Helena Solárová, prof. Ing. Emil �paldon.
89 rokov: Anna Ba�trnáková, Mária
Belányiová, Jozef Liko, Anna Medeková,
Ignác Mihina, Valéria Modrovicsová, Viliam
Savko, Sidónia Tomascheková.
90 rokov: Al�beta Breská, Júlia Gogová,
Ján Hugo Koliba, Magdaléna Tóthová.
91 rokov: Zdenka Csáderová, Johana
Nemèièová, Jozef Stodola.
92 rokov: Irena Holková.
93 rokov: Irena Kadlecová. 
94 rokov: Filip �i�ka.
95 rokov: Franti�ka Szabóová.
98 rokov: Mária Kuèerová, Ema Musilová,
Mária Nemcová.  
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Jubilanti v roku 2006

Jolana Abelovièová, 67-r., �eleznièiar. 52
Alexander Bádovský, 55-r., �portová 34
Zoltán Balla, 61-roèný, �tefánikova trieda 20
Anna Belanèíková, 80-roèná, Výstavná 35
Jozef Beláni, 84-roèný, Dolnoèermánska 62
Mária Benïáková, 93-roèná, Tr. A. Hlinku 34

Helena Budaiová, 79-roèná, Spojovacia 14
Ing. ¼udovít Èermín, 73-r., Tr. A. Hlinku 35
Ing. Viliam Èerven, 82-r., Za ferenitkou 6
Irena Dóková, 82-roèná, Jurkovièova 28
Al�beta Dolinská, 81-roèná, Pie��anská 1
Jarmila Fintorová, 42-roèná, �kultétyho 4
Jaroslav Guzmický, 77-roèný, Tríbeèská 1
Milan Haluza, 84-roèný, Za ferenitkou 17
Anton Hrnèár, 72-r., Parkové nábre�ie 17
Al�beta Keleová, 91-r., �eleznièiarska 52
Michal Kováè, 71-roèný, Banièova 3
Helena Kováèová, 73-roèná, Vansovej 33
Milan Krajanec, 71-r., Pri Perinovej studni 1

Odi�li spomedzi nás

V marci 2006 nás opustili
títo obèania mesta Nitry:

www.nitra.sk
www.msunitra.sk
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Pavol Kuèerka, 47-roèný, Jána Zelenáka 20
¼udevít Kytka, 87-roèný, Nová osada 5
Kornélia Machovièová, 83-r., Kollárova 1
PhDr. Mária Malíková, CSc., 76-r., Malinová 1
Ivan Malina, 68-roèný, �eleznièiarska 14
�tefan Marti�, 83-roèný, Pova�ská 14
Ondrej Michalèek, 76-roèný, Janka Krá¾a 9
Eva Moravèíková, 54-r., Schurmannova 13
Viliam Nagy, 83-roèný, Levická 18
Berta Nieburová, 87-roèná, Javorová 3
Anna Oèkajová, 86-r., Trieda A. Hlinku 6
Júlia Olianková, 80-roèná, Janka Krá¾a 53
Ing. Peter Oremus, 55-r., Hornozoborská 101
Mária Paulovièová, 84-roèná, Kochova 12
Rozália Pavlovièová, 81-r., Topo¾èianska 16
Helena Perényiová, 95-roèná, �túrova 48
Jozef Petrá�, 76-roèná, Dolnoèermánska 62
Jozef Piro�, 79-roèný, Za ferenitkou 3
Pavlína Popelková, 43-roèná, Kúpe¾ná 8
�tefan Pupák, 72-roèný, Schurmannova 27

Agne�a Ridrichová, 84-r., �eleznièiarska 52
Dezider Ronec, 98-r., Mariánska dolina 5
Ida Sklenárová, 52-roèná, Jedlíkova 2
Mária Stupková, 95-roèná, Podhorská 1
Jozefína �abíková, 93-roèná, Dlhá 8
Jozef �enkirik, 73-roèný, Orechov dvor 3
Katarína �i�ková, 81-roèná, Pova�ská 14
Ján �i�ma, 85-roèný, Chrenovská 3
Ladislav �korica, 72-r., �eleznièiarska 52
Jolana �mirjáková, 84-roèná, Pova�ská 14
Pavol �uraba, 67-roèný, �eleznièiarska 52
Amália Tóthová, 93-roèná, Rastislavova 6
Mária Uríková, 55-roèná, Ïurková 22
Mária Vanèová, 79-roèná, Klá�torská 80
Anna Vindi�ová, 93-roèná, ¼. Èuláka 27
Anton Vlèej, 48-roèný, Dolnoèermánska 12
Antonín Zajác, 38-roèný, Benkova 24
Vladimíra Za�ková, 97-roèná, Jánskeho 15
Franti�ek �alec, 86-roèný, Vikárska 15

www.nitra.sk
www.msunitra.sk

18. marca: Jozef Havran a Daniela Draho�ová,
obaja z Nitry; Radovan Bojda a Lucia Èernic-
ká, obaja z Nitry
24. marca: Zoltán Balla a Júlia Ivanèíková,
obaja z Nitry
25. marca: Alvaro Lou Vega z Guatemaly
a Petra Ferancová z Nitry; Albert Zhivani

z Albánska a Alexandra Toèíková z Nitry,
Ján Vere� a Stanislava Èurgalyová, obaja
z Nitry; Du�an Elèík a Daniela Nagyová, obaja
z Nitrianskych Hrnèiaroviec
Martin Letko a Silvia Cicková, obaja z Nitry;
Marián Pøibyla a Ivana Trubíniová, obaja
z Nitry.

POVEDALI SI �ÁNO�
V Nitre sa v marci 2006 pre spoloènú cestu �ivotom 
rozhodli tieto páry:

Koncom februára a v marci sa v Nitre narodili: Pavol Galo, Timotej Gajdo�, Sofia Ligaèová,
Martin Palaky, Gabriela Táborská, Dominik Holý, Samuel Poláèek, Simona Hanulová, Ivana
Servická, Patrícia Balajková, Mário Cupák, Kiara Potocká, Damián Panèu�ka, Matú� Sivèák,
Sofia Zoe Tancíková, Natália Macaiová, Tomá� Ján Bleho, Viktória Kittlerová, Nikol Slováková,
Soòa Pastierová, Dávid Ábeloviè, �imon Lehocký, Eva �kerlancová, Andrej Danko, Sandra
Domianová, Alexandra Babicová, Bianka Dubayová, Veronika Tóthová, Kristína Tóthová, Marek
Jejkal, Romana Orgoníková, Peter Dávid, Viktor Lukács, Nikolas Mokrá�, Eleonóra Vargová,
Sofia Sonlajtnerová, Sára Seidlová, Matú� Mesáro�, Daniel Jambrich, Samuel Páleník, Tamara
Valentínyová, Laura Kónyová, Daniela Mrázeková, Michaela Sklenková, Kristián Zábojník, Hana
Markovièová, Vanesa Barbíriková, Vanesa Zverková, Martin Haspra, Vivien Bartoòová, �imon
Kleèka, Viktória Hru�ková, Daniela Fúsková, Filip Palenèík, Denis Johancsik, Sebastián Gregu�,
Nikola Haverová, Emma Horváthová, Boglárka Benczová, Levente Bencz, Viktor Èuka, Emma
�ákovièová, Natan Petroviè, Adela Lajchová, Simona Andra�íková, Karin Rusnáková, Samuel
Töke, Sofia Zrubcová, Patrik Balko, Karol Koròan, Adam Hlavaèka, Jakub Gergely, Teodor Balla,
Viktória Lucia Höriková. 

Vitajte na svete
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Známa poves� o Svätopluko-
vých prútoch sa objavila v roz-
právkovom diele osvieteného
byzantského cisára Kon�tantína
Porfyrogeneta niekedy v polovici
10. storoèia. Pí�e sa v nej, �e
mocný ve¾komoravský krá¾
Svätopluk si dal pred smr�ou za-
vola� svojich troch synov.
Ka�dému z nich podal jeden prút
a prikázal im, aby ho zlomili.
Mladí ve¾mo�i bez väè�ej náma-
hy otcovu �iados� splnili. Potom
dal krá¾ trojicu prútov zviaza�
a opä� vyzval synov, aby zväzok
zlomili. Táto úloha sa ukázala by�
�a��ia. Týmto spôsobom krá¾
svojim potomkom naznaèil po-
trebu svornosti, preto�e len tá im
mohla zaruèi� neporazite¾nos�
a krajine blahobyt. Po Svätoplu-
kovej smrti v roku 894 si jeho sy-
novia Mojmír, Svätopluk a Pred-
slav napriek otcovmu varovaniu
ve¾kú Moravu rozdelili. Na uvo¾-
nený trón pravdepodobne zasa-
dol najstar�í syn a zaèal panova�
ako Mojmír II. Mlad�iemu bratovi

Svätoplukovi II. sa u�iel post
údelného nitrianskeho knie�a�a.
O tre�om z bratov Predslavovi
historické pramene mlèia. V roku
896 sa Nitrianske knie�atstvo
ocitlo v nebezpeènom susedstve
Maïarov, ktorí v tom èase ovlá-
dali celú oblas� okolo Tisy.
Napriek tejto hrozbe sa Sväto-
pluk II. roku 898 obrátil proti svoj-
mu bratovi a s pomocou vojakov
bavorského vojvodu Liutbalda
a markgrófa Aribu vyplienili
Moravu. Nasledujúci rok korist-
nícku výpravu zopakoval, ale
Mojmír II. ho porazil. Neposlu�-
ného brata uväznil na nezná-
mom hrade, odkia¾ ho oslobodili
jeho bavorskí spojenci. Vojnami
oslabená krajina sa �a�ko bránila
pred útokmi Maïarov. Osudný
maïarský vpád v roku 906 ukon-
èil vládu Mojmírovcov a zname-
nal zánik mocnej rí�e. Ve¾komo-
ravská rí�a síce zanikla, ale Nit-
rianske knie�atstvo sa e�te udr-
�alo pri �ivote nasledujúce dve
desa�roèia.                          (sn)

Nitrianske legendy a záhady

Tri prúty SvätoplukaMy�lienka mesiaca:
Dobré vidíme iba srdcom. To
hlavné je oèiam nevidite¾né. 

Antoine de Saint-Exupéry

�tipka humoru
Príde Jo�ko neskoro do �koly
a ospravedlòuje sa:
- Prepáète, �e me�kám, ale je-
den pán na autobusovej zastáv-
ke stratil desa�korunáèku.
- A ty si mu ju pomáhal h¾ada�?
- Nie, ja som na nej stál...

Slovenèina na�a
Pohyb v slovnej zásobe sa

neprejavuje iba pribúdaním no-
vých slov, ale napr. aj zmenou
�tylistických vlastností niekto-
rých slov a slovných spojení. Do
slovníka sa tento fakt premieta
tak, �e slovo dostane �tylistický
kvalifikátor, napr. �e je zastará-
vajúce alebo zastarané. Takýto
kvalifikátor má aj výraz na ka�-
dý pád. Práve preò veta Na ka�-
dý pád sa mal asanova� celý
dom pripomína jazyk najstar�ej
generácie. Výraz na ka�dý pád
je zastaraný, mlad�ia generácia
ho nahrádza výrazmi v ka�dom
prípade, v tom prípade, v ta-
kom prípade. V súèasných pre-
hovoroch predlo�ke na nieke-
dy konkuruje predlo�ka k. Ide
o konkurenciu pri vyjadrovaní
úèelu, t. j. o prípady typu voda
vhodná k pitiu. Tu je namieste
iba predlo�ka na, teda voda
vhodná na pitie. Platí to aj o ve-
te Také zámky sú k nièomu vy-
slovovanej pri vy�etrovaní vlá-
mania do nedostaèujúco za-
bezpeèených bytov. Veta mala
znie� Také zámky sú naniè.
Výraz naniè má význam prídav-
ných mien �zlý, nevyhovujúci�
a pí�eme ho ako jedno slovo.
Napokon mo�no zhrnú� pravidlo
o konkurencii predlo�iek k a na
takto: veci nie sú k nieèomu,
veci sú na nieèo.

Mozaika

Tretí stupeò povodòovej aktivity vyhlásili koncom marca na rieke
Nitra, ale aj na ïal�ích riekach a rieèkach v okolí Nitry, Vrábe¾ a
Zlatých Moraviec. Zvý�ené hladiny vodných tokov spôsobil topiaci
sa sneh z hôr, ku ktorému sa pridali aj zrá�ky. Rieka Nitra pová�li-
vo vystúpila z koryta a kulminovala okolo 30. marca. Na��astie, po-
zdå� celého toku rieky sú u� dlhé desa�roèia vybudované ochranné
hrádze, a tak sa obyvatelia vybre�enia rieky obáva� nemuseli.
Pracovníci od�tepného závodu Povodie Dolnej Nitry v�ak pre ka�-
dý prípad mali nachystané pieskové vrecia.           Foto:  ¼. SYNAKOVÁ
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TOP 3 literatúra
Kníhkupectvo Viera, F. Mojtu                           
Daniela Kapitáòová        Nech to zostane v rodine
Clive S. Lewis                 Kroniky Narnie - Posledný boj
Táòa Keleová-Vasilková   Kvety pre Lauru
Dom knihy MODUL, �tefánikova tr. 7
Táòa Keleová - Vasilková  Kvety pre Lauru
Frank Schätzing          Pomsta oceána
Eberle Henrik      Kniha Hitler
Kníhkupectvo Pod Và�kom
Clive S. Lewis            Kroniky Narnie - Strieborná stolièka 
Frank Schätzing          Pomsta oceána    
Clive S. Lewis            Kroniky Narnie - Posledný boj
Remedium, Kupecká 8 
Daniel Silva             Agent Mossadu
Kolektív autorov     100 najkraj�ích miest na svete

Nové maturity
Kníhkupectvo Bla�koviè, �tefánikova tr. 41 
Mark Winegardner      Krstný otec sa vracia 
Jute Deverauxová            ¼adová dáma
Emma Tekelyová            Sláva na splátky

V CVÈ Domino sa uskutoènil 4. roèník najkraj�ej módnej
prehliadky. Najkraj�ej preto, �e sú�a�ili nielen deti, ale aj
ich mamièky a babky. Podmienkou sú�a�e bolo, �e v�etky
sú�a�né modely, ktoré deti predvádzali boli u�ité a navrh-
nuté práve mamièkami v troch sú�a�ných kolách - �porto-
vé odevy, obleèenie na v�edný deò a slávnostné modely.
Súèas�ou programu bola prehliadka ponuky módneho to-
varu z nitrianskych butikov. V�etky modely predvádzali  de-
ti, ktoré nav�tevujú CVÈ Domino. Celé podujatie obohatila
svojim vystúpením bru�ná taneènica a hudobná skupina z
Gymnázia na Golianovej ulici. V�etky sú�a�iace deti dosta-
li rovnaké ceny.                             RADOSLAVA FÁBRYOVÁ

Na Stretnutie do
Starého divadla

V dòoch 22.-25. mája Staré di-
vadlo v Nitre v spolupráci s
International Visegrad Fund a fi-
nanèným prispením Ministerstva
kultúry SR pripravuje u� 8. roèník
medzinárodného festivalu Stretnu-
tie - Setkání - Spotkanie - Találko-
zás, prehliadku divadiel a divadel-
ných �kôl krajín V4. Prehliadka, by
mala  nadviaza� na uplynulý a bez
zvelièovania najúspe�nej�í roèník
u� tradiène úspe�ného festivalu.
Kto vlani nav�tívil Staré divadlo v
Nitre, ocitol sa v mravenisku plnom
dobrej nálady, priate¾stva a in�pirá-
cie. V dru�nej  atmosfére sa tu od-
víjal dialóg v èe�tine, slovenèine,
maïarèine a po¾skom jazyku, za-
nietený rozhovor  medzi mladými i
profesionálnymi tvorcami, èi javis-
kovo-h¾adiskový dialóg medzi úèin-
kujúcimi a ich divákmi. V jednej bu-
dove s dvomi základnými sálami sa
denne odohralo minimálne �es�
predstavení, ktorých náv�tevnos�
spravidla presahovala ponúkaný
poèet miest v h¾adisku a tak divad-
lachtiví diváci sedeli na schodoch
pozdå� sedadiel, èi priamo na zemi
pod jednotlivými h¾adiskami. V mi-
nulom roku sa  potvrdila správnos�
idey, ktorá je prítomná v podtexte
ka�dého z uplynulých roèníkov
ná�ho Stretnutia. V umení a jeho
vnímaní neexistuje jazyková barié-
ra. Reè výtvarných obrazov, hudby,
hereckej energie a emócií je tou
najspo¾ahlivej�ou formou vyjadro-
vania sa a komunikácie. Túto sku-
toènos� potvrdili detskí diváci, ktorí
nemali problém sledova�, pochopi�
a reagova� na predstavenie O Èer-
venej èiapoèke v po¾skom jazyku èi
s fantáziou dotvori� maïarské po-
hybovo-jazykové etudy na rôzne
témy v podaní poslucháèov
Bábkovej katedry Univerzity divad-
la a filmu z Budape�ti, prièom ho-
voríme o detskom divákovi v pred-
�kolskom a mlad�om �kolskom ve-
ku. Úèastníkmi 8. roèníka festivalu
by mali by� opä� poslucháèi
Katedry alternatívneho a bábkové-
ho divadla DAMU Praha, posluchá-
èi Bábkarskej katedry z Vroclavu,
Budape�ti a akýmisi hostite¾mi z ra-
dov �tudentov, by sa mali sta� po-
slucháèi Bábkovej katedry V�MU z
Bratislavy.              V. GABÈÍKOVÁ
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Koncom apríla sa
v Divadle Andreja Bagara
odohrala ïal�ia výluène pán-
ska divadelná jazda. Tento
raz na tému: Keï dvaja robia
to isté, nemusí to by� to isté.
Ak dvaja ¾udia chcú zabavi�
publikum, nemusí to dopad-
nú� rovnako. Existujú dva po-
h¾ady na svet; dva poh¾ady
na humor! Aj na to, ako ro-
zosmia� publikum, aké pro-
striedky zvoli� a k èomu sa
uchýli�...? V inscenácii
Trevora Griffithsa zavítame
do obyèajnej �kolskej triedy,
kde sa práve zaèína jedna
z hodín rýchlokurzu �oume-
nov. Stretávajú sa tam rôzne
¾udské indivíduá s rozdielny-
mi predstavami o vlastnom
�ivote, o jeho smerovaní
a ��astí, ktoré chcú nájs� vo
svete �oubiznisu. Chcú jed-
noducho urobi� kariéru a sta�
sa slávnymi a bohatými. Kto
z nás by to nechcel?! Ale za

akú cenu! Odpoveï na túto
otázku sa dozvieme práve
z tejto inscenácie. Spolu
s protagonistami nazrieme
za oponu nablýskaného sve-
ta ve¾kých zábavných �ou.
Praktiky a zákulisie �oubizni-
su, jeho krutosti a tvrdos�,
lesk a pompa, ale aj úbohos�
aj nepredvídate¾nos� sa nám
mô�u zda� nepochopite¾né.
Preto vás pozývame do nit-
rianskeho divadla, aby ste sa
dozvedeli aj to, ko¾ko síl stojí
jedného uèite¾a humoru
(Milan Ki�) nauèi� svojich
adeptov, èo je podstata kva-
litnej komiky a dobrej zába-
vy? Zistíte aj to, èo doká�e
spôsobi� mocný producent
(Du�an Lenci), ktorý urèuje
beh a charakter humoru v je-
ho a� obludných rozmeroch
a podobách? Inscenácia �o-
umenov si dáva za cie¾ pub-
likum zabavi�, ale aj upozor-
ni� na hodnoty, ktoré v �ivote

stále nestrácajú na cene ako
sú obyèajná ¾udskos�, solida-
rita, èloveèenská spolupat-
riènos�, zmysel pre pravdu,
láskavos�, porozumenie,
èes�. To v�etko dáva na�ej
existencii zmysel. A nielen
jej. Aj humoru a komike, kto-
rú ponúkajú protagonisti hry,
ktorí sa v tejto skvelej insce-
nácii predstavia: Milan
Ondrík, Ivan Vojtek, Martin
Nahálka, Milan Ki�, Du�an
Lenci, Juraj Hrèka, Martin
Fratriè, Peter Oszlik, Anton
�ivèic a Ernest �migura.
V ka�dom predstavení èaká
na divákov v�dy originálne
prekvapenie. Realizaèný tím
tvoria prekladatelia Zora
a Martin Bútorovci, drama-
turg Svetozár Spru�anský,
hudobný skladate¾ Michal
Nièík, scénická a kostýmová
výtvarníèka Eva Rácová. Text
inscenaène pripravil a re�ijnú
taktovku dr�al v ruke Peter
Mankovecký. (red)

O slovo sa hlásia �oumeni
Najnov�ia inscenácia Divadla A. Bagara

Protagonisti najnov�ej komédie DAB s názvom 
�oumeni.                                       Snímky: Collavino
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Agáta h¾adá prácu 
V hlavnej úlohe Kristína Turjanová

�V roku 2004, poèas de-
siatich mesiacov bez práce,
som jedného dòa dospela
k záveru, �e samotné h¾ada-
nie práce nemô�e by� pre
mòa stratou èasu�, hovorí
Ukasiska. Ukázalo sa, �e ma-
la pravdu. Jej �Agátu� uve-
rejnil Dialóg (mesaèník do-
mácej po¾skej a svetovej dra-
matiky); potom ju v monolo-
gickej verzii uviedlo wroclav-
ské divadlo �Pracownia
Krawiecka�. Strastiplnú pú�,
ktorou hlavná hrdinka pre-
chádza, zobrazuje autorka
v pokrivenom zrkadle humo-
ru, sarkazmu a irónie.
Odzrkad¾ujú sa v òom ¾udské
chyby a slabosti, ako aj v�et-
ky podoby ná�ho dne�ka.
Agáta za�ije nevyberané
spôsoby byrokratických úra-
dov, realitu pochybných re-
kvalifikaèných kurzov, hoch-
�taplerské praktiky ve¾kých
korporácií, èi mafiánske �ahy

majite¾ov podozrivých podni-
kov plných podvodníkov.
�Agáta, nezamestnaná ab-
solventka �túdia sociálnej
práce, chodí na stretnutia za
úèelom získania pracovnej
príle�itosti. Nav�tívi krachu-
júci bar, absolvuje kurz
Zbo�ných Sekretárok, psy-
choterapeutické stretnutia
Uvedomelej Vagíny. Chytá sa
ka�dej príle�itosti, aby si ove-
rila vlastný, trochu naivný po-
h¾ad na svet. A v�ade nará�a
na mantinely. Kapitalizmus,
feminizmus, cirkev, byrokra-
cia... 

Konkurencia, depresia,
preteky prehnanej ambicióz-
nosti... Agáta sa rýchlo uèí,
a svoje tragikomické skúse-
nosti zúroèuje v ïal�om
správaní sa. Len vïaka nim si
poopraví svoj poh¾ad na svet.
Nechce u� vo svojom �ivote
robi� tie isté chyby. A ka�dým
svojím novým stretnutím je

o nieèo múdrej�ia a múdrej-
�ia�, hovorí o svojej hre
Ukasiska. V hlavnej postave
Agáty uvidíte Kristínu Turja-
novú; v postave Virginie (in-
�truktorky rekvalifikaèných
kurzov pre �eny) Danielu
Kuffelovú; jej zatrpknutou
asistentkou bude Zuzana
Moravcová. Agátinu tak tro-
chu strelenú matku si zahrá
Gabriela Dolná. Eva Veèero-
vá sa premení na sestru
Lukréciu, sekretárku v�et-
kých sekretárok. Eva Pavlí-
ková si zahrá neústupèivú
úradníèku z úradu práce.
Petra Kadleèíka uvidíte ako
pois�ovacieho mana�éra;
Marcel Ochránek sa stane
prevádzkarom pochybného
baru a Vladimír Bartoò ta-
jomným Neznámym so svoj-
skými spôsobmi a mo�nos-
�ou by� budúcim zamestná-
vate¾om. 

A� antický rozmer bude
ma� v inscenácii Zbor �ien -
akési alter ego hlavnej hrdin-
ky, alebo skôr �enskej du�e
v jej celistvosti aj rozporupl-
nosti. 

Jeho premenlivos� nám
preuká�u: Kristína Greppe-
lová, Renáta Ryníková a ¼ud-
mila Trenklerová. V preklade
Bohdany Spru�anskej, v dra-
maturgii Daniela Majlinga, na
scéne a v kostýmoch Ale-
xandry Gruskovej, text re�ij-
ne na�tudoval re�isér Sveto-
zár Spru�anský. Dátum pre-
miéry: 5. mája 2006 v �túdiu
DAB.  

(red)

Nová inscenácia Divadla Andreja Bagara
Agáta h¾adá prácu mladej po¾skej autorky
Dany Ukasiskej je príbehom priam vychádza-
júcim z na�ej ka�dodennej reality. Je hrou o sú-
èasnosti, príbehom mladej vzdelanej �eny, kto-
rá si h¾adá kúsok ��astia a radosti; vlastné
miesto v tejto spoloènosti. A to vo svete mu-
�ov a ich konvenèných predstáv o �enách. Vo
svete stereotypov v nazeraní a správaní sa
k �enám. Iba�e Agáta je hra zafarbená absurd-
ným humorom. Je plná vtipných gagov a zá-
bavných situácií. Ukasiska napísala tento prí-
beh v období, keï bola sama nezamestnaná.
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Poèas uplynulých mesia-
cov sa viacerí Nitrania s ¾útos-
�ou pozerali na búranie mly-
nov, ktoré sa v centre mesta
rozprestierajú na dvojhektá-
rovom pozemku. Pred búra-
ním v nich bolo 23 objektov.
Spoloène s hradom sa pova-
�ujú za dominantu mesta pod
Zoborom. Na tomto lukratív-
nom pozemku sa investor
rozhodol postavi� obchodné
a zábavné stredisko za dve
miliardy korún. Staré malo
(muselo?) ustúpi� novému.
Èas� z mlynov u� zbúrali, a�
potom pri�lo rozhodnutie
Krajského stavebného úradu,
�e búranie mlynov bolo nezá-
konné.

Primátor Ferdinand Vitek
priznal pochybenie oddelenia
stavebného poriadku v súvis-
losti s vydaním búracieho po-
volenia na likvidáciu areálu
mlynov v pamiatkovej zóne
historickom centre mesta pod
Zoborom. Na tlaèovej besede
11. apríla priznal, �e na mest-
skom úrade urobili chybu
a poru�ili stavebný zákon. Za
tento skutok viní oddelenie
stavebného poriadku a jeho
vedúceho. Pri podpisovaní bú-
racieho povolenia sa v plnej
miere spo¾ahol na ich stano-
viská, èo ho dnes ve¾mi mrzí.

�Stavebný úrad pochybil
v tom, �e neèakal na stano-
visko pamiatkového úradu.
Nere�pektoval tie� oznáme-
nie vedúcej oddelenia urba-
nizmu a architektúry mesta,
�e chýbajú podstatné nále�i-
tosti na vydanie búracieho
povolenia. Uviedol ma do
omylu, z akého dôvodu, to ne-

viem,� povedal F. Vítek. Ve-
dúci oddelenia stavebného
poriadku mal dosta� výpoveï
s dvojmesaènou výpovednou
lehotou, no sám ponúkol
ukonèenie pracovného po-
meru dohodou. Primátor si

chce ujasni� zodpovednos�
ïal�ích pracovníkov úradu.

Kde sa stala chyba?
Mestský stavebný úrad ne-
re�pektoval, �e nemá vyjadre-
nie Krajského pamiatkového
úradu, ktorý má zo zákona
právo na vyjadrenie sa k bú-
raniu. Èi i�lo o úmyselnú chy-
bu alebo náhodu, ktorú mo�-
no charakterizova� ako neve-
domos�, resp. nedbalos� sa
primátor vyjadri� nevedel.

Z rozhodnutia KSÚ vyplýva,
�e �tyri stavby mlynov - funk-
cionalistické obilné silo, ne-
skorogotická chrumkáreò,
obytný dom a administratívna
budova - sa nesmú búra�. Ak
sa stavebník rozhodne stavby
odstráni�, musí po�iada� o no-
vé búracie konanie. Ïal�ie
objekty sa budú môc� búra�,

keï investor získa potrebné
povolenia úradov. Mesto ani
stavebník sa zatia¾ proti roz-
hodnutiu krajského stavebné-
ho úradu neodvolali. Ak sta-
vebník bude chcie� odstráni�
aj ïal�ie �tyri stavby, musí po-

�iada� o nové konanie. Mesto
bude trva� na tom, aby inves-
tor predlo�il �túdiu vyu�itia
priestoru. Ponúknu ju na ve-
rejné prerokovanie, kde sa
budú môc� vyjadri� poslanci aj
verejnos�. Pod¾a výsledku od-
poruèia pripomienky, ktoré je
potrebné dodr�a� pri spraco-
vaní dokumentácie na územ-
né rozhodnutie. Poslanci
mestského zastupite¾stva ako
aj ostatní obyvatelia Nitry ma-
jú právo hovori� do toho, ako
má vyzera� budúca podoba
ich mesta. Takáto chyba, aká
sa stala pri búraní historic-
kých mlynov, sa u� viackrát
opakova� nesmie. A �tyri ob-
jekty, chránené pamiatkarmi
musia zosta� zachované.          

(syn)
Foto: autorka

Mlyny búrali nezákonne
Krajský stavebný úrad zachránil �tyri stavby  
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Úspech �iakov ZU� Jozefa Rosinského

Mô�e by� zaujímavé prís� do
divadla v priebehu dòa, aj keï
sa nehrá �iadne predstavenie?
Ak chcete vidie� zákulisie
a v�etko, èo súvisí s doskami
znamenajúcimi svet, pozývajú
vás na Deò otvorených dverí
v sobotu 20.mája v èase od
10.30 hod. do 17.00 hodiny.
Divadlo chce �irokej verejnosti
priblí�i� svoju umeleckú tvorbu,
sprostredkova� stretnutia s her-
cami, umeleckými aj technic-
kými pracovníkmi. Náv�tevníci
si mô�u prezrie� javisko, na-
hliadnu� do priestorov so �pe-
ciálnou osvet¾ovacou a zvuko-
vú technikou, vidie� sklady ku-
lís, rekvizít a garderóby, �atne
a maskérne hercov, a to v�etko
v sprievode hercov a kvalifiko-
vaných odborníkov.

Ponuka z pripravovaného
programu:
* v èase o 11.00, 12.30, 14.00

a 15.30 h prehliadka priesto-
rov divadla

* na ve¾koplo�nej obrazovke
prehliadka filmov o muziká-
loch DAB (Fidlikant na stre-
che, Grék Zorba, Adam �an-
gala, Kabaret )

* rozhovory s dramaturgom,
hercami a autogramiáda

* hudba z muzikálov a èino-
herných inscenácií (predaj
CD Adam �angala)

* prehliadka divadelných kos-
týmov a divadelné líèenie de-
tí

* divadelná technika, divadel-
né dekorácie a rekvizity

* propagácia v divadle, diva-
delný plagát a bulletin

Nazrite do zákulisia

Triumfy zo Schneiderovej Trnavy

TTaalliiaannsskkee  uummeenniiee
Verejnosti sa v najbli��ích

tý�dòoch predstaví skupina
mladých talianskych výtvarní-
èok. Poèas víkendu 20. a 21. 5.
uvedú v priestoroch Synagógy
a malej galérie AKCENT svoju
dvojvýstavu. Bude to po prvý-
krát, keï výtvarníèky a zároveò
dobré priate¾ky vystavia svoje
diela spoloène ako skupina so
zaujímavým názvom. �Spazio
Môj� (Môj priestor) tvoria Elena
El Asmar, Lucia Fattorini, Orietta
Fineo, Valentina Renzi a Elisa
Sacchini. Výstavu Trado....over-
ro trasmetto, tramando, tradis-
co (Trado...alebo prená�am,
postupujem, zrádzam) spoluor-
ganizuje s malou galériou AK-
CENT mesto Nitra. V�etkých
pozývame na stretnutie s ume-
ním z talianskeho Toskánska,
slávnej renesanènej Sieny
a Florencie.                       (rb)

Zaèiatkom apríla sa �iaci
klavírneho oddelenia ZU�
J. Rosinského v Nitre zú-
èastnili na celoslovenskej
sú�a�i v �tvorruènej hre
Schneiderova Trnava. �es�
nominovaných dvojíc z vý-
berového kola vynikajúco
reprezentovalo svoju �kolu
a v�etci priniesli ocenenia -
tri dvojice získali zlaté pás-
mo: Anna a Terézia Pri�en-
gerové v I. kategórii, Anna
a Matú� Babèanovci v I. ka-
tegórii, Vladimír Porubský
a Juraj Vaník vo IV. kategó-
rii a tri dvojice získali strie-
borné pásmo: Juraj Èief
a Michal Holúbek v II. kate-
górii, Hana a Ivana Valeko-
vé vo IV. kategórii, Izabela
Lörinczová a Magdaléna

Stýblová vo IV. kategórii.
Okrem týchto hlavných vý-
hier si ví�azné dvojice pri-
niesli aj mimoriadne oce-
nenia Anna a Terézia Pri-
�ingerové dosiahli aj celko-
vé ví�azstvo vo svojerj kate-
górii, Anna Babèanová si
odniesla cenu najmlad�ie-
ho úèastníka, Vladimír Po-
rubský a Juraj Janík získali
aj cenu Ministerstva �kol-
stva SR. Týchto úspe�ných

�iakov do sú�a�e pripravili
pani uèite¾ky Mária Hron-
cová, Adriana Ïuri�ová,
Mgr. art. Martina Èiefová,
PhD., Zlatica �alkovská a
Zuzana Babuljaková. Zák-
ladná umelecká �kola J.
Rosinského týmito výbor-
nými výsledkami opä� po-
tvrdila svoju vysokú profe-
sionálnu úroveò.

MÁRIA HRONCOVÁ 

Nitra v Prahe
V pra�skom Divadle Bez zábradlí pokraèuje festival

Slovenské divadlo v Prahe. Ïal�ím hos�om divadelnej pre-
hliadky bolo 27. apríla Divadlo Andreja Bagara z Nitry, ktoré tu
uviedlo Enquistovu hru Obrázkari. Pozvanie do Prahy prijal aj
nórsky dramatik Per Olov Enquist, autor hry Obrázkari. Pre nit-
rianske divadlo to opä� bola skvelá príle�itos� predvies� svoje
divadelné umenie v Prahe.                                                 (sy)
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�tefánikove návraty
V parèíku pred historickou budo-

vou nitrianskej sédrie je dobre vi-
die�, �e toto miesto bolo pripravo-
vané pre väè�í pamätník a fontána,
èi tabu¾a, pripomínajúca nièivé
bombardovanie mesta sú nieèím,
èo ho iba nahrádzajú. Star�í
Nitrania ale vedia, �e na zlikvidova-
nom podstavci pred budovou súdu
sa poèas pribli�ne dvoch desa�roèí
vystriedali dve sochy, ktoré tento
priestor dotvárali, a� ho napokon
z rozhodnutia vy��ej moci natrvalo
opustili.

V medzivojnovom období to bola socha
prvého prezidenta Èeskoslovenskej re-
publiky, pôvodne univerzitného profesora

PhDr. Tomá�a Garrique Masaryka.
Udalosti v rokoch 1938 a 1939 sa stali dô-
vodom na odstránenie aj tohto pamätníka,
ktorý sa ale vïaka obetavosti nieko¾kých
milovníkov umenia zachoval. Po mnohých
úvahách po roku 1989 sa stal súèas�ou vý-
zdoby ka�tie¾a v Topo¾èiankach, bývalého
letného sídla na�ich prezidentov.

Druhým monumentálnym dielom, ktoré
pred sédriou (súdom) stálo, bola socha
vynikajúceho Slováka, generála PhDr.
Milana Rastislava �tefánika. Poh¾ad na
prieèelie budovy dotváral v období
Slovenského �tátu a krátko po obnovení
Èeskoslovenska. Osud umeleckého diela
akademického maliara bol ove¾a drama-
tickej�í a viedol k jeho likvidácii. Na za-
èiatku tejto èasti treba uvies�, �e socha
patrila mestu Levice a do Nitry ju previez-
li po odstúpení mesta horthyovskému
Maïarsku. Postavi� sochu M.R. �tefánika
v Leviciach sa rozhodol výbor 82. zboru
Slovenskej ligy v tomto meste na svojej
schôdzi 6.apríla 1929. Ocenenie zásluh
�tefánika pri vytváraní Èeskoslovenska
v podobe sochy sa malo uskutoèni� for-
mou dobrovo¾ných peòa�ných zbierok.
Po vypísaní sú�a�e na pamätník sa jej zú-
èastnili traja sochári - Ondrej Kováèik,
Ladislav Majerský a Frico Moto�ka!
Návrhy posudzovala komisia vedená Ing.
arch. Du�anom Samuelom Jurkovièom,
ktorý je okrem iného aj tvorcom stredoeu-
rópskeho unikátu - �tefánikovej mohyly na
Bradle. Komisia vybrala návrh Frica
Moto�ku, s ktorým sa autor predtým zú-
èastnil na podobnej sú�a�i v Ko�iciach. Za
súso�ie, parkovú úpravu a ohradu vyplati-
li autorovi honorár 185 tisíc korún. Sochu
odliali z bronzu, figurálna èas� dosahova-
la vý�ku 3,10 m a podstavec vytesali zo �u-
ly. Sochu odlievala firma ANÝ� a podsta-
vec vyhotovila firma FEIGER z Prahy.
Pamätník M. R. �tefánika stál v strede vte-
daj�ieho Republikánskeho námestia



v centre Levíc. Slávnostné
odhalenie sa uskutoènilo 5.
mája 1932 za prítomnosti
mno�stva hostí a �irokej ve-
rejnosti. Na tomto mieste
stál do 4. novembra 1938,
keï ho dva dni po Vieden-
skej arbitrá�i a zneuc�ovaní
miestnymi maïarskými na-
cionalistami a nevyhnut-
ným strá�ením previezli do
Nitry. Sochu aj rozobratý
podstavec previezli sloven-
skí vojaci do Nitry, kde die-
lo ako celok pod odborným
dozorom umiestnili pred
budovu sédrie (súdu).

Slávnostné odhalenie le-
vickej sochy M. R. �tefáni-
ka v Nitre sa uskutoènilo 7.
mája 1939 a na tomto akte
sa zúèastnilo viac ako 20-ti-
síc ¾udí. K triumfálnemu pri-
vítaniu �tefánika prispeli
vojaci nitrianskej posádky,
ktorí nastúpili na teraj�om
parkovisku pred domom
slu�ieb, kde poèas sloven-
skej hymny strie¾ali salvy
z pu�iek. Slávnostné preja-
vy a príhovory predniesli
predstavitelia Slovenskej
republiky - predseda vlády
ThDr. Jozef Tiso, poslanec
JUDr. ThDr. Jozef Buday,
spisovate¾ a politik Tido
Jozef Ga�par a biskup
ThDr. Karol Kme�ko.
Pamätník M. R. �tefánika
sa v Nitre opä� zaskvel v ce-
lej kráse a na mieste, ktoré
e�te viac zvýrazòovalo jeho
symboliku. �tefánik v nad-
�ivotnej ve¾kosti, v uniforme
francúzskeho generála
pravou rukou ukazoval na
orla rozpínajúceho krídla
k letu do vý�in. Slovensko
bolo pripravené na takúto

cestu a poh¾adnice z Nitry
s novým súso�ím sa �írili do
celého sveta. Pri pamätní-
ku sa uskutoènili mnohé ci-
vilné i vojenské slávnosti
a v parèíku okolo neho kon-
certovali dychové hudby
a spevácke zbory. Najmä
poèas takýchto podujatí
vzniklo ve¾a fotografií, z kto-
rých sa ale zachovalo iba
nieko¾ko. Celkový poh¾ad
na súso�ie v Nitre má na
rozdiel od Levíc iba zopár
��astlivcov.

V roku 1946 �tefánikov
pamätník previezli do
Levíc, kde ho umiestnili
a slávnostne odhalili pred
bývalou me�tianskou �ko-
lou, v blízkosti �elezniènej
a teraz aj autobusovej sta-
nice. Ani po druhej svetovej
vojne �tefánikova socha
nena�la v Leviciach dlh�ie
zotrvanie. Generála, v me-
ne ktorého bojovali a hrdin-
sky zomierali, oznaèovali
svoje tanky a pancierové
vlaky vojaci a partizáni, ten-
to raz odsúdili na ideolo-
gickú smr�. V Leviciach sa

to prejavilo tak, �e sochu
násilne strhli a odtiahli na
lane, upevnenom za ná-
kladným autom do neïale-
kého parèíku. K èinu hod-
ného neskor�ej maoistickej
kultúrnej revolúcie v Èíne
do�lo pod¾a pamätníkov
v noci na jar v roku 1949
alebo 1950. Strhnutú so-
chu previezli e�te v ten deò
podveèer na nádvorie zá-
vodu Zlatý onyx, kde sa
stopy po nej stratili.
Povráva sa, �e sochu rozpí-
lili a odovzdali do �rotu.
Orla zo súso�ia niekto za-
chránil a schoval, ale táto
verzia sa doteraz nepotvr-
dila. Pre Nitranov je v�ak
najdôle�itej�ie, �e zo �tefá-
nikovej sochy v dôsledku
ve¾kého èasového rozpätia
nemohla vzniknú� socha V.
I. Lenina, ktorá necelých 20
rokov, a� do roku 1990 stá-
la na námestí ved¾a novo-
stavby divadla. �ia¾, aj ta-
kéto reèi sa v Leviciach ve-
dú e�te aj teraz.

pokraèovanie na 30 str.
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Nitrania v Madride (2.)
Preto�e som sa do Madridu

vypravil za Nitranmi, rád by
som vám ich predstavil.
Zaslú�ia si to, lebo v�etci, èo sa
uchytili v Madride, alebo sa od-
tia¾to vydali ïalej do sveta, zo-
stali nielen s Madridom, ale aj
so Slovenskom natrvalo spoje-
ní. S Madridom zostali prepo-
jení akademickým vzdelaním
a rodinnými putami, preto�e si
za man�elky vzali �panielky,
Madridèanky. So starou vlas-
�ou ich spája cit, jazyk a kultú-
ra. �Pamätaj si,� povedal kedy-
si kaplán Kolégia sv. Jakuba
don Benito mladému Karolovi
Belákovi ako �tudentovi, ��e
najväè�í poklad, ktorý si so se-
bou odtia¾to odvedie�, je man-
�elka. �panielky sú pracovité,
verné a milujú svoju vlas�!� Asi
sa to potvrdilo nielen v jeho
man�elstve, ale aj v man�el-
stve priate¾ov, ktorí si tie� vzali
za man�elky �panielky
z Madridu; v�etky man�elstvá
vydr�ali dodnes a to je èo po-
veda� vzh¾adom na ve¾kú odli�-
nos� zvykového prostredia
a národných kultúr, z ktorých
vy�li man�elskí partneri.

Z rozhovorov s nitrianskymi
rodákmi usadenými v Madride
som sa dozvedel, �e Slováci
majú mnoho spoloèného so
�panielmi: v prvom rade ich
zbli�uje zápas o svoju národnú
identitu a existenciu. �panie-
lom trvalo tie� vy�e pol tisícro-
èia, èo sa im podarilo vydoby�
z rúk moslimov spä� väè�iu
èas� krajiny. Ve¾ká èas� �panie-
lov rovnako vzdorovala v ob-
èianskej vojne, keï medziná-
rodné ¾avicové sily a Sovietsky
zväz im chceli implantova� ko-
munistický re�im. Ale najpod-
statnej�í spoloèný prvok sa od-
rá�a v religiozite obyvate¾stva
a v príslu�nosti väè�iny obyva-

te¾stva ku katolíckej cirkvi. K to-
mu treba e�te poznamena� nie-
èo, èo vie málokto na
Slovensku a v Nitre, �e v �pa-
nielskej krvi je ve¾ká genetická
dávka z krvi na�ich predkov,
stredoeurópskych Slovenov,
ktorých ako otrokov vyviezli do
�panielska. Dialo sa tak najmä
poèas rozpadu
Ve¾komoravskej rí�e v 10. str.
Napr. v období panovania Abd-
er Rahmana III. v rokoch 912-
961 len v meste Cordoba po-
èet Slovenov dosiahol 3 700
osôb. Celkovo v tejto dobe sa
v Andalúzii usadilo okolo 300
tisíc Slovenov, ktorí postupne
prenikali do v�etkých spolo-
èenských vrstiev, i do armády
a dosiahli aj vysoké postavenie
na dvore i v spoloènosti. �ia¾-
bohu, nie doma, ale ïaleko od
vlasti. Na rozdiel od iných, �pa-
nielska historiografia nezaml-
èuje tieto skutoènosti a uvádza
ich stále aj v uèebniciach deje-
pisu.
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Pred letným sídlom Ber-
narda Navrátila (vpravo) v
horách Quadarramy. V¾avo
môj sprievodca Madridom
Dr. Fr. Chajma.

dokonèenie z 29. str.
Nitrania si pamiatku ge-

nerála Milana Rastislava
�tefánika uctili pomenova-
ním hlavnej ulice v centre
mesta. Stalo sa tak vïaka
prvému mestskému zastu-
pite¾stvu a primátorovi Ing.
Silvestrovi �tefankovi v ro-
ku 1992. Z iniciatívy po-
slancov za demokratickú
stranu sa zaèala peòa�ná
zbierka na nový pamätník
Milana Rastislava �tefáni-
ka. Nejednotný názor vte-
daj�ích politických strán
spôsobil, �e sa na konte
objavilo iba 926 Kès, èo ne-
staèilo ani na tabu¾u so zá-
kladnými údajmi o �tefáni-
kovi. Ako náhrada mala by�
umiestnená na zaèiatku uli-
ce nesúcej jeho meno, na
budovu teraj�ieho Ponit-
rianskeho múzea. 

�ivot v�ak ide ïalej
a v týchto dòoch sa v Nitre
povráva, �e socha �tefáni-
ka je u� hotová a mala by
stá� niekde v Nitre. 

Zbierka na novú sochu
geniálneho Slováka pokra-
èuje aj v Leviciach a dielo je
u� tie� v podstate priprave-
né. Zdá sa teda, �e ná� ná-
rodný hrdina bude ma� no-
vé a dôstojné pamätníky
v oboch mestách.

Èi to bude skôr v Levi-
ciach alebo v Nitre, na tom
vôbec nezále�í.

MIKULÁ� GÁL

�tefánikove
návraty
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Zo slovenských Madridèa-
nov a svetobe�níkov na prvom
mieste mi treba uvies� dvojicu
nerozluèných priate¾ov, s kto-
rými najviac udr�ujem kontakt.
Narodili sa v jeden rok, mesiac
a deò, jeden v Nových
Zámkoch, druhý v Dolných
Vesteniciach. V Nitre �ili na jed-
nej ulici, na Farskej a sedeli
v jednej lavici piaristického
gymnázia; oboch �a�ko pozna-
èilo bombardovanie mesta nie-
len citovo, ale v prípade jedné-
ho aj rodinne; sú to prof.
Stanislav Ïuri� (poèas bom-
bardovania Nitry 26. marca
1945 mu zahynul otec) a Dr.
Karol Belák. Obaja sa hádam
najviac zapísali do slovenskej
národnej kultúry aj napriek ne-
priazni osudu a emigrácii.

Hneï po novembri ¾avicová
tlaè u nás nerada písala o za-
hranièných Slovákoch a dnes
sa masmédia viacej venujú tzv.
celebritám a reality show, ne�
vá�nym problémom na�ej
spoloènosti. A pritom v nejed-
nom prípade sa zabúda na na-
�ich krajanov, ktorí pracovali
v �a�kých podmienkach v cu-
dzom svete za nás, aby sa na-
plnil èas k pádu berlínskeho
múru a odstráneniu �eleznej
opony i drôtených zábran, kto-
ré v Bratislave a jej okolí odde-
¾ovali ná� tzv. socialistický tá-
bor od ostatného sveta. Obaja
Nitrania toti� zanechali �túdi-
um práva na Komenského uni-
verzite a tajne s ohrozením �i-
vota prekroèili hranice pri
Chebe do SRN. Z uteèenecké-
ho tábora vo Valke pri
Norimberku sa dostali do
Kolégia sv. Jakuba v Madride,
kde sa zapísali na univerzitu v r.
1951.

Stano Ïuri� vy�tudoval deji-
ny a po odchode do USA za-
kotvil na Lewis University
v Chicagu, kde sa vypracoval
na univerzitného profesora.
Av�ak po 18 rokoch pôsobenia

zanechal spokojný univerzitný
�ivot a odi�iel do Hlasu
Ameriky do Washingtonu. Tu
pracoval od roku 1981 ako re-
daktor a� do odchodu do dô-
chodku pod menom Juraj
Stanislav, ale v posledných ro-
koch sa venoval ré�ii.
S Franti�kom Lysym, ktorý pí-
sal pod menom Fr. Marek
a s Agnesou Jergovou, zná-
mou v éteri ako Marína
Havranová, tvorili zohranú sku-
pinu, ktorá presadila do vysie-
lania ako externých spolupra-
covníkov také osobnosti slo-
venského exilu, ako boli:
Du�an Tóth z Toronta, Dr.
Rudolf Blatnický z Ríma, Karol
Strmeò z Clevelandu, Felix
Litva z Kanady, a najmä Dr.
Anton Hlinka z Mníchova.
Mô�em sa pochváli�, �e Dr.
Franti�ek Lysy je aj môj priate¾,
ktorého pri ceste do USA ne-
obídem. A� do svojho odcho-
du do dôchodku v r. 1991 bol
�éfom slovenskej sekcie vysie-
lania Hlasu Ameriky.

Vïaka literárnemu nadaniu
a dvom memoárovým knihám,
ktoré napísal a ktoré sme

v Nitre vydali, osobnos� Dr.
Karola Beláka nie je v na�om
meste úplne neznáma. Okrem
toho mnoho Nitranov ho po-
zná z èastých náv�tev svojho
brata, kedysi známeho ès. fut-
balistu a to e�te poèas komu-
nistického re�imu. Vy�tudoval,
tak ako jeho priate¾, dejiny, ale
v USA musel �tudoval ïalej,
aby sa uplatnil ako lektor �pa-
nielskeho jazyka a literatúry na
amerických vysokých a stred-
ných �kolách. Svoj pohnutý
osud, ako aj osudy svojich
madridských priate¾ov zveènil
v knihe �Madrid: zastávka a kri-
�ovatka slovenského �tudenta
(1951-1960)�. Osudy svojej ro-
diny i osudy desiatok priate¾ov
zo slovenskej komunity v New
Yorku a èiastoène i v New
Jersey zachytil v obsiahlom �i-
votopisnom románe ��ivot
v tieni mrakodrapov (1960-
2004)�, ktorého prezentácia
(zatia¾ bez autorovej úèasti) sa
uskutoènila v januári 2005
v aule Misijného domu na
Kalvárii.
dokonèenie v budúcom èísle

EMIL VONTORÈÍK

Plaza de Mayor s jazdeckou sochou Filipa III. nám pripo-
mína Viedeò, preto�e námestie bolo budované v období pô-
sobenia Habsburgovcov v �panielsku.             Foto: autor



Nevidiaci slabozrakí
�portovci zdru�ení v �por-
tovom klube Scorpioni
Nitra sa v kolkárni Tenis klu-
be na sídlisku Chrenová
stretli so svojimi súpermi z
Mestského úradu v Nitre.
Na dvoch dráhach sa odo-
hrávali skutoèné �portové
�tragédie�, keï si hostia aj
domáci merali na dráhach
svoje �portové ��astie.
Riadite¾ka turnaja ¼udmila
�i�áková, ktorá pracuje na
mestskom úrade ako infor-
mátorka, vyjadrila vysokú
spokojnos� s priebehom
turnaja. Priate¾ská kolkár-
ska sú�a� má síce aj svojich
ví�azov, ale výsledková listi-
na nebola tým najdôle�itej-
�ím ukazovate¾om spokoj-
nosti. V prvom rade tu i�lo o
prehåbenie priate¾stva a vzá-
jomné pochopenie sa. Veï
zdravý a �vidiaci� èlovek sa
nevie celkom v�i� do �ivot-
ných situácií zrakovo hendi-
kepovaných obèanov.

Domáce dru�stvo: Jozef
�tefák (262), Mária Ducho-
òová (249), Irena Èente�o-
vá (238), ¼udmila �i�áková
(253), Alena Bliscová (221),
Ing. Peter Bujna (266),
Mária Krèmáriková (231)
Jozef Orel (195), Jozef
Zbranek (244 b).

Hostia: Helena Karásová
(229), Vladimír Adamèík
(220), Ing. Franti�ek Balá�
(201), Ing. Peter Nány
(203), Ing. Pavol Petrák

(190), Ing. Jozef Korec
(191), Al�beta Tomanová
(258), Ing. Sa�a Hanzelová
(238), ¼udmila �i�áková
(233). Celkovým ví�azom
sa stalo dru�stvo �K NS�
SCORPIONI Nitra, ktorý vy-
hral s náskokom 196 bo-
dov. Ocenili aj troch najlep-
�ích hráèov - za prvé mies-
to Ing. Petra Bujnu, Jozefa
�tefáka a Al�betu Tomano-
vú.  

(syn)
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Historické bronzové medaily 
Hokejová Nitra v piatok 7. apríla oslavovala. Oslavy sa za-

èali v hypermarkete autogramiádou, odkia¾ sa hráèi Hk
Dynamax Nitra vláèikom previezli na zimný �tadión. Tu na-
stala dlho oèakávaná chví¾a dekorovania bronzovými meda-
ilami, ktoré mu�stvu a celému realizaènému �tábu odovzdal
primátor Nitry Ferdinand Vítek a riadite¾ klubu Ján Plandora.

Primátor Ferdinand Vítek hokejistom pris¾úbil väè�iu pod-
poru od mesta. V návrhu rozpoètu je vraj u� pripravená do-
tácia na zlep�enie podmienok na �tadióne, vrátane väè�ie-
hio komfortu pre divákov, ktorí si ju za svoju vernos� hoke-
jistom urèite zaslú�ia. Diváci ïakovali nielen svojim hokejis-
tom, ale aj �éfom klubu, ktorí sa zaslú�ili o toto historické
umiestnenie na�ich hokejistov. Hokejistu ¼ubomíra Kolníka
si nitrianski fanú�ikovia v hlasovaní vybrali za najob¾úbe-
nej�ieho hráèa.

Scorpioni na kolkárskych dráhach



Práca  ako
vzácnos�

Sviatok práce je
príle�itos� pripo-
menú� si takú nad-
èasovú hodnotu,
akou je práca.
Na�a krajina patrí k
11 európskym �tá-
tom, ktoré si 1. máj
ako Sviatok práce
zachovali v kalen-
dári a je �tátom uznaným za vo¾ný deò.
Dovolím si tvrdi�, �e preva�ná èas� ¾udí si
svoju prácu vá�i a sú radi, �e ju majú.
Iste�e, nájdu sa  aj takí, èo na robotu fr-
flú. My ¾udia sme u� raz takí. Skutoèné
hodnoty si vá�ime a� vtedy, keï ich strá-
came. Práca v�ak  zostáva nevyhnutnou
�ivotnou potrebou, vyjadrením uplatne-
nia sa ka�dého èloveka a priam základ-
ným predpokladom existencie - a urèite
aj  pre�itia ¾udstva. Veï èlovek sa lí�i od
zvierat tým, �e pracuje a èlovek od èlo-
veka zasa tým - ako pracuje. Pre leni-
vých býva ráno priskoro a veèer u� ne-
skoro. Opakom sú workoholici - ¾udia
posadnutí prácou - a beda ka�dému
podriadenému, ak takto postihnutý je je-
ho priamy nadriadený.

Ma� dobrú, zaujímajú, tvorivú a k to-
mu aj slu�ne platenú prácu je dnes ve¾-
kým ��astím. Práca sa stala luxusom a
dobre platená práca je vyh¾adávaným
artiklom. Kto sa dnes chce zamestna�,
musí disponova� vedomos�ami, zruè-
nos�ami, ale aj ochotou prispôsobi� sa,
chu�ou neustále sa vzdeláva�. Ná� pra-
covný trh v�ak má aj odvrátenú tvár.
Poèu� o vyu�ívaní zamestnávate¾mi, o
nízkom ohodnotení, o bezbrehom  vy-
nucovaní si poslu�nosti a neúmernom
zvy�ovaní nadèasových hodín, o práci
poèas víkendov bez primeraného ohod-
notenia. ¼udia sa s�a�ujú na  neúmerný
pracovný nápor, na  stres a  rýchlos� roz-
lièných zmien, ktorým sa treba rýchlo
prispôsobova�. Problémy v medzi¾ud-
ských vz�ahoch sú osobitnou kategóri-
ou, ktorá ¾udí vyháòa na iné pracovné
miesta.  No a na druhej strane,  v zo-
strujúcej sa konkurencii nie je pre niko-
ho ¾ahké udr�a� si svoju  prácu a tým aj
postavenie v spoloènosti. Práca a za-
mestnanie má v�ak skôr pozitíva a je pre
nás  veènou hodnotou, bez ktorej ná� �i-
vot nemá zmysel.   ¼UDMILA SYNAKOVÁ

Nitriansky expres jazdí od 17. apríla.
Foto: ¼. Synaková

�tefánikova tr. è. 60, 950 06 Nitra,
Tel.: 65 02 111, fax: 65 02 331, www.msunitra.sk
E-mail: msunitra@ msunitra.sk,http://www.nitra.sk
Primátor mesta: ................ Mgr. Ferdinand Vítek
e-mail: ................................... primator@nitra.sk
Zástupca primátora: ........... Ing. Franti�ek Balá�
e-mail: ................................. balaz@msunitra.sk
Zástupca primátora:........... Ing. Milo� Dovièoviè
e-mail: .......................... dovicovic@msunitra.sk
Prednosta MsÚ: ............ Mgr. ¼ubomír Martinka
e-mail: ......................... prednosta@msunitra.sk
Hlavný kontrolór: ................ Ing. Ladislav Fúska
e-mail: ................................. fuska@msunitra.sk
Web stránka: ........................... www.msunitra.sk

Kancelária prvého kontaktu: po, ut, �t: 7.30 - 15.30,
str: 7.30 - 17.00, pi 7.30 - 14.00 (prízemie budovy v¾a-
vo). Tel: 65 02 325, fax: 65 02 331.
Klientske centrum slu�ieb MsÚ: matrièný úrad: è.
11., evidencia obèanov a domov: è. 9, 10, odbor
strategických èinností a stavebný úrad è. 29 S, fi-
nanèný odbor: è. 29 CD, odbor komunálnych èin-
ností: è. 29 A, podate¾òa è. 29.
STRÁNKOVÉ HODINY: v pondelok, utorok, �tvrtok
od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.45 h, v pia-
tok od 8.00 do 13.45 h. 
Oddelenie kultúry a �portu, Kupecká 16, tel. 6524125
POKLADNICA: pondelok 8. - 14.30 h, utorok, �tvr-
tok 9. - 14.30, streda 8. - 16.15 h, piatok 8.- 11.30 h
- è. dverí 28.
MESTSKÁ POLÍCIA: Cintorínska ul., è. tel.: 65 13
311, sídl. Klokoèina, è. tel.: 77 308 45 alebo 159, in-
ternet: http://www.nitra.sk, alebo (www.mspnitra.sk).
Mestský informaèný systém - NISYS, �tefánikova
trieda è. 1, INFOTEL:037/16 186, è. tel.: 037/741 09
06, fax: 037/741 09 07, e-mail: info@nitra.sk.
Web stránka: http://www.nitra.sk

Mesto Nitra �
Mestský úrad v Nitre

kultúrno-spoloèenský mesaèník. Vychá-
dza v�dy 1. v mesiaci. Vydáva Mesto

Nitra - Mestský úrad v Nitre. Zodpovedný redaktor:
Ing. Milo� Dovièoviè, �éfredaktorka: Mgr. ¼udmila
Synaková. Redakèná rada: PhDr. Milo� Baèa, O¾ga
Csákayová, Mikulá� Gál, Ing. Jozef Korec, RNDr.
Marta Rácová, PhDr. Matej Ruttkay, PhDr. Emil
Vontorèík. Adresa redakcie: Nitriansky informaèný
systém, �tefánikova tr. 1, 949 01 Nitra, èíslo tel.:
741 09 06, fax: 741 09 07, e-mail: info@nitra.sk.
Sadzba a tlaè: Cart print, s.r.o., Nitra. Registraèné èís-
lo RP 15/2004. Temat. skupina A11, ISSN 1336-4685.
Uzáv. èísla: 17. 4. 2006, zadané do tlaèe 18. 4. 2006.



Severný cestný obchvat Nitry ovplyvnil pred 30 rokmi aj celkový vzh¾ad Chrenovskej uli-
ce a ostatných na òu nadväzujúcich komunikácií. Výsledkom bolo zrýchlenie dopravy a
zlep�enie �ivotného prostredia v centre mesta a na sídlisku Chrenová. 

Palánok a pri¾ahlé ulice boli e�te na zaèiatku 70. rokov minulého storoèia malebnou èas-
�ou ná�ho mesta. Staré domy v�ak postupne ustupovali novostavbe gymnázia a ïal�ím bu-
dovám, ktoré vyrástli v tejto èasti Pároviec.                              Text a snímky: MIKULA� GÁL  

Nitra na snímkach z minulosti




