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Počas Chrenovských stánkov primátor Jozef Dvonč čapoval pivo značky Primátor.  Foto: (sy) 



Klokočinský jarmok má už 10 rokov

Hudobné legendy na Gold Feste 

Aj tohto roku sa obyvate-
lia najväčšieho nitrianskeho 
sídliska Klokočina mohli  za-
baviť na tradičnom Kloko-
činskom jarmoku. Pestrá 
paleta podujatí jubilejného 
10.  ročníka sa začala v pia-
tok bohatou ponukou tova-
ru, jedál, nápojov a burčia-
ku a varením kotlíkovej fazu-
ľovice. Sobota bola v 
znamení súťaží VMČ deťom 
a vystúpeniami Salca alias 
Juraja Gahéra, revivalom 

Michala Tučného, hudbou a 
zábavou Števa Hruštinca a 
Juraja Chlebana. Večer si 
prišli na svoje milovníci Klo-
kočinského gulášu.

Nedeľňajší program štar-
toval súťažami s CVČ Do-
mino, ukážkami práce 
mestskej polície a motoris-
tickou šou Fénix Motoklubu 
Nitra. Nedeľnú zábavu orga-
nizátori spojili so zaujímavý-
mi súťažami o najatraktív-
nejšieho strašiaka z tekvice, 

najnápaditejšieho šarkana  
a o najkrajší dámsky klo-
búk. Po výučbe brušných 
tancov so Šeherezádou na-
sledovalo jarmočné hodo-
vanie s Ivanom „Tulim“ 
Vojtekom a vyvrcholením 
podujatia bola Fantázia z 
Orientu ako rozprávok Tisíc 
a jednej noci.  Bodkou za 
jarmočným veselím boli re-
vival Nestarnúce hity 
Michala Davida. 

(sy) 

Legendy českej a sloven-
skej populárnej hudby vy-
stúpia na novom hudob-
nom festivale Gold Fest, 
ktorý sa premiérovo koná 
v Nitre v dňoch 9. a 10. sep-
tembra. Na scéne nitrian-
skeho amfiteátra postupne 
vystúpia interpreti ako 
Dalibor Janda, Peter Nagy 
so skupinou Indigo, Janek 
Ledecký, Vašo Patejdl, Mi-

chal David, skupiny 
Tublatanka, Vidiek, Oceán, 
Modus a ďalší. Dvojdňový 
Gold Fest, ktorého organi-
zátormi sú Produkčný dom 
Forza a Mesto Nitra, po-
núkne návštevníkom tie 
najväčšie česko-slovenské 
hity. Nepôjde tu vraj o retro 
a už vôbec nechcú spomí-
nať, pretože všetci interpre-
ti majú stále čo povedať do 

súčasnej hudby. Hudobný 
maratón plný českosloven-
ských muzikantských le-
giend bude jednou z naj-
väčších akcií v meste pod 
Zoborom, ktoré je ľahko 
dostupné aj fanúšikom z 
okolitých miest. Vstupenky 
si v predpredaji môžete za-
kúpiť aj v NISYS-e na 
Štefánikovej triede.  

(sy) 

Vlani sa na jarmoku stretli heligonkári, tohto roku sa bude súťažiť o najkrajší klobúk.      
                      Foto: Ľudmila Synaková  
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Synagóga je postavená v 
maursko-byzantskom štý- 
le. Stojí na úzkej uličke, na 
mieste bývalej Mercade-
rovej záhrady a je výsled-
kom staviteľského umenia 
staviteľa Leopolda Baum-
horna. Výstavba sa začala 
v r. 1908 na objednávku 
nitrianskej neologickej 
náboženskej obce a bola 
dokončená na Nový rok 
- Roš ha Šana - v septem-
bri 1911. Zároveň je ukáž-
kou eklektickej sakrálnej 
stavby, napodobňujúcej 
byzantskú a orientálnu 
architektúru. Inšpirácia 
orientálnymi slohmi dáva 

tomuto objektu atraktív-
ny architektonický výraz. 
Stavba má centrálny štvor-
cový pôdorys, na južnej 
strane rozšírený o poly-
gonálny rizalit. Fasády sú 
členené plochými glazo-
vanými tehlami kombino-
vanými omietkou, ktorá je 
zdobená výtvarnými detail-
mi orientálnej architektúry. 

Stavba je ukončená cen-
trálnou kupolou s polygo-
nálnym plášťom a nárožný-
mi kupolami. Interiér tvorí 
štvorcový sieňový priestor 
otvorený do kupoly do-
sadajúcej na štyri piliere, 
ktoré súčasne podopie-
rajú poschodovú emporu 
– ženskú galériu. Táto je 
uzatvorená vyrezávaným 
parapetom s motívom 
slepej arkády. Uprostred 
východnej steny centrál-
neho priestoru modlitebne 
v posvätnej arche – svä-
tostánku (aron ha Kodeš), 
orientovanej smerom k Je-
ruzalemu, bol uchovávaný 
najcennejší a najdôležitejší 
predmet v synagóge – zvit-
ky Tóry. 

Pôvodným vlastníkom 
synagógy bola nitrianska 
Židovská obec a od r. 1982 
prešlo vlastníctvo pod 
Okresný národný výbor v 

Nitre. V r. 1991, v súlade 
so zákonom o majetku 
obcí, sa majiteľom budovy 
stalo Mesto Nitry. Obnova 
nevyužívanej a schátralej 
budovy začala sa začala v 
roku 1983 po vypracovaní 
potrebnej projektovej do-
kumentácie. 

Do roku 1990 bola zrea-
lizovaná oprava strechy – 
zastrešenie medenou kry-
tinou, klampiarske práce a 
oprava fasády. 

Ďalšia etapa rekonštruk-
cie sa začala po r.  1996 
aj vďaka podpore Minis-
terstva kultúry SR, kul-
túrnych a náboženských 
obcí partnerského mesta 
Zoetermeer, no prevažná 
časť financií sa čerpala z 
rozpočtu Mesta Nitry. Cel-
kovo mesto investovalo do 
obnovy synagógy viac ako 
1 milión eur. 

Synagóga je vzácnou 
historickou pamiatkou 
mesta Nitry, zapísanou v 
Ústrednom zozname kul-
túrnych pamiatok  SR. 
Počas hlavnej turistickej 
sezóny je cieľom počet-
ných návštev  z domova i 
zo zahraničia.  

Keby historické múry 
100-ročnej Synagógy moh- 
li prehovoriť, dozvedeli by 
sme sa veľa zaujímavostí 
z dávnej minulosti nášho 
starobylého mesta. Sláv-
nostný program pri prí-
ležitosti osláv storočnice 
synagógy sa uskutoční  v 
utorok 13. septembra. 

(sy)
foto: Ľ. Synaková    

Keby múry vedeli rozprávať …
V týchto septembrových dňoch si pripomíname 

100 rokov od vzniku skvostnej budovy, ktorá stojí 
v samom centre mesta. Nitrianska Synagóga pat-
rí k najkrajším na Slovensku a v súčasnosti slúži 
ako koncertná a výstavná sieň. Jej sprístupnením v 
roku 2003 sa vytvoril priestor na realizáciu rôznych 
kultúrnych podujatí, komorných koncertov, divadel-
ných predstavení, literárnych večerov a výstav. 
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Parkovacie domy a zberový dvor 

V komunálnych voľbách 
ste dostali dôveru občanov 
už po druhýkrát. Hovorí sa, 
že dôvera zaväzuje. S akými 
plánmi ste vstúpili do komu-
nálnej politiky?

V súčasnom období pretr-
vávajúcej hospodárskej krí-
zy chcem splniť očakávania 
občanov, ktorí  ma zvolili za 
poslanca, bude veľmi ťažké, i 
keď v rámci finančných mož-
ností sa budeme snažiť pre 
občanov vykonať čo najviac. 
Volebný program chceme 
naplniť, zlepšiť životné prostre-
die, zlepšiť statickú dopravu, 
zriadiť zberový dvor pre sídlis-
ko Klokočina, Diely, Mlynárce 
a Čermáň. I keď zlepšenie sta-
tickej dopravy odporuje požia-
davke na parkovanie. Z toho 
vyplýva, že ak chceme zvýšiť 
počet parkovacích miest, mu-
síme občanom zobrať zeleň. 
Zlepšenie situácie sľubuje 
investor, ktorý sa uchádza o 
možnosť vybudovať na Kloko-
čine 3 parkovacie domy – na 
rohu Čajkovského a Partizán-
skej, na Čajkovského hore vo 
svahu a na Petzvalovej ulici, 
čo však prinesie záber verej-
nej zelene. Občania žiadajú 
zberový dvor. Tento by prichá-
dzal do úvahy v lokalite útulku 
Slobody zvierat, kde je nevyu-
žitý priestor. Občania by tak s 
odpadom nemuseli chodiť cez 
celé mesto na Katrušu, alebo 
na Nábrežie mládeže. 

A čo životné prostredie a 
zeleň na tomto sídlisku?

Určite, že by sme chceli 
dosiahnuť zlepšenie života na 

sídlisku – rozšíriť nejaké parky 
a dobudovať atrakcie pre deti. 
Aj keď pod Borinou sa vytvoril 
park, ale ten bude atraktívny 
až za pár rokov, keď vyrastú 
stromy. V tejto súvislosti mi je 
ľúto, že nám nevyšiel zámer s 

rozšírením Parku pod Borinou. 
Obracajú sa na vás obča-

nia s nejakými požiadavka-
mi?

Od občanov nám prichádza 
veľa požiadaviek na vybudo-
vanie zábradlí vedľa schodíšť, 
resp. prudkých stúpaní. Žiaľ, 
aj v týchto prípadoch ide všet-
ko cez peniaze. Súčasná fi-
nančná kríza sa týka aj Nitry. 
Momentálne sme v situácii, že 
sa nezačínajú nové investičné 
akcie, ale dokončujú rozosta-
vané. Verím, že sa finančná 
situácia bude  časom vylep-
šovať, aj ohľadne platieb za 
dane a tiež platieb za komu-
nálny odpad. Ak občania za-
čnú splácať, aj mesto sa bude 
môcť lepšie rozvíjať.  

Ste členom Komisie pre 
dopravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby 
a verejný poriadok. Akými 
problémami sa zaoberáte, 
resp. čo ste vyriešili, resp. s 
akými problémami sa na vás 
občania obracajú?

V rámci Komisie pre dopra-
vu, životné prostredie, verejný 
poriadok a verejno-prospeš-
ných  služieb sa zaoberáme 
verejným osvetlením, čistením 
komunikácií a správcovstvom 
zelene. Riešime aj  priechody 
pre chodcov, aj tie, kde je sve-
telná signalizácia načasovaná 
na krátky čas. Chodci, najmä 
tí skôr narodení, nestihnú  
prejsť na druhú stranu  a 
nervózni vodiči používajú aj 
zvukové zariadenia. Vyhláška 
však hovorí, že chodec má 
právo prejsť cez priechod, aj 
keď mu zasvietila červená... 
Riešili sme aj  petíciu od ob-
čanov a VMČ Staré mesto, 
týkajúcu sa križovatky na 
Štúrovej a Cintorínskej ulici 
smerom k Domu služieb. Je 
tam nastavený veľmi krátky in-
terval, ľudia žiadali, aby zelená 
pre chodcov trvala dlhšie, ale 
nám (pozn. red.: poslancom) 
bolo vysvetlené, že zmena 
by nabúrala celý systém. Mo-
mentálne problém vyšetruje 
dopravný inžinier Sitkey.

Ďalší problém sa týka čiste-
nia mesta. Nie všetci občania 
sú spokojní s čistotou, aj keď 
sa toho veľa urobilo - čistia sa 
krajnice, odstraňujú sa buriny 
medzi asfaltom a obrubníkmi. 

Vymieňajú postupne plas-
tové pätice – kryty na spodnej 
časti verejného osvetlenia a 
robia sa nové skrinky – je to 
estetickejšie, keď kovové po-
stupne zmiznú. Bude to lep-

František HollýPredstavujeme poslancov MsZ v Nitre:

Medzi 31 poslancami MsZ v Nitre je aj František Hollý, 
ktorý sa na dianí v Nitre aktívne podieľa aj z pozície člena 
mestskej rady. Súčasne je členom Komisie pre dopravu, 
životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný po-
riadok a aktivizuje sa ako podpredseda VMČ č. 4 Klokočina. 
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šie aj z hľadiska bezpečnosti, 
pretože teraz bude skrinka 
uzatvorená.   

S problematikou verejnej 
zelene súvisí aj to, že v súčas-
nosti je veľa bytov odkúpe-
ných do vlastníctva. Občania 
si však chcú skrášľovať svo-
je životné prostredie, napr. 
výsadbou kríkov. Nedávno 
sme prisľúbili obyvateľom na 
Čajkovského 28, ktorí si chcú 
svojpomocne vysadiť živý plô-
tik, že sa táto zeleň na jeseň 
zakúpi a spolu s ďalšími vlast-
níkmi bytov ju môžu vysadiť.

Motorizovaní obyvatelia 
Klokočiny od nás žiadajú par-
kovacie miesta, aby boli čo 
najbližšie k ich bytom, aby na 
svoje autá videli...  

Splniť im túto požiadavku 
je problematické, pretože na 
Klokočine nie je priestor na vy-
budovanie pakovacích miest a 
ak, tak len na úkor zelene. Uvi-
díme ako to dopadne. 

Ďalším problémom je  ne-
čistota v okolí tržnice San-
dokan. Občania poukazujú, 
že tento priestor nie je čis-
tený a že odpad nie je odve-
zený…

 Tento priestor je plne v 
kompetencii správcu tržnice, 
ktorý by si mal objednať túto 
službu a priestor udržiavať v 
čistote. Aj z tohto dôvodu som 
zato, aby sa upravil priestor 
tržnice na Klokočine, aby bola 
vyhlásená zvlášť súťaž aj s op-
ciou na 5 rokov.  Člen nášho 
VMČ Ing. arch. Císar pripravil 
maketu celého priestoru, ktorý 
by mohol byť prekrytý s fon-
tánkou a kolonádou. Dotvore-
nie tohto priestoru máme aj v 
našom volebnom programe a 
máme aj prísľub od primátora, 
ale kým sa na realizáciu ne-
nájdu financie, bude to ťažko 
realizovateľné. 

V rámci práce výborov 
mestských častí ste boli zvo-
lený za podpredsedu VMČ 

č. 4 Klokočina. Čím chcete 
zlepšiť život obyvateľom Klo-
kočiny?

Na sídlisku ešte stále chý-
bajú priestory pre deti, ani 
mládež sa nemá kde schá-
dzať, potom sa vybíja na rôz-
nych negatívnych činnostiach, 
venuje sa sprejerstvu a čmára 
po budovách, ničia lavičky. 
Mrzí ma, že nemáme mládež 
podchytenú, nemá miesto, 
kde by sa mohla stretávať a vy-
žiť sa kultúrne aj športovo. Zišli 
by sa verejne prístupné ihris-
ká, samozrejme výsadba stro-
mov a kríkov, aby sa skrášlilo 
sídlisko. Teší ma, že občania 
aj z vlastnej iniciatívy majú zá-
ujem skrášľovať si prostredie, 
v ktorom žijú. Čo sa týka ve-
rejnej zelene, niektoré stromy 
dosluhujú a niektoré sa musia 
vypíliť, pretože byty na prízemí 
tienia. Ak sa začne so zatepľo-
vaním budov, budeme musieť 

dať vypíliť ďalšie stromy, ktoré 
sú vysadené veľmi blízko. Leží 
mi na srdci aj celkové skultúr-
nenie života na sídlisku.  Som 
rád, ak sa občania na mňa ob-
racajú so svojimi problémami. 

Moje telefónne číslo je zve-
rejnené na mestskej stránke 
a kto cíti potrebu, alebo rieši 
nejaký problém, môže sa na 
mňa obrátiť.  V rámci mojich 
možností a schopností sa im 
budem snažiť pomôcť. 

V týchto dňoch sa vo vašej 
mestskej časti koná jubilej-
ný X. ročník Klokočinského 
jarmoku ...

Áno, tradíciu tohto jarmoku 
sa budeme snažiť zachovať, aj 
keď nie každému občanovi vy-
hovuje, že sa centrum Kloko-
činy na víkend zmení na rušné 
miesto. 

Zhovárala sa:  
Ľudmila Synaková

Poslanec MsZ František Hollý sa na Klokočinskom jar-
moku 2010 ocitol v úlohe pomocného kuchára pri šéfku-
chárovi Mimovi Aboudim.                        Foto: Ľ. Synaková 
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Dôvera občanov ma zaväzuje
Ing. Marek Šesták, PhD.

V komunálnych voľbách 
ste dostali dôveru občanov. 
Hovorí sa, že dôvera zavä-
zuje. S akými plánmi, resp. 
predstavami ste vstúpili do 
komunálnej politiky?

V komunálnej politike som 
de facto pôsobil aj pred mo-
jou kandidatúrou na poslan-
ca MsZ ako konateľ dcérskej 
spoločnosti Mesta Nitra - Nit-
rianskej investičnej, s.r.o.. Z 
hľadiska tohto môžem pove-
dať, že za uplynulé štyri roky 
vo funkcii konateľa som získal 
veľký prehľad a cenné skú-
senosti v oblasti etablovania 
developerov a investorov v 
našom meste a všeobecný 
prehľad v komunálnej politike. 
Od nástupu do tejto funkcie 
som vyvíjal maximálne úsilie 
pri budovaní Priemyselnej 
zóny Nitra JUH a pomáhal 
riešiť požiadavky už etablova-
ných investorov v PP Sever. 
Na základe tohto som sa roz-
hodol kandidovať za poslanca 
za mestskú časť Chrenová – 
Janíkovce a pokračovať v po-
moci aj pre občanov. V prvom 
rade ma baví pomáhať, riešiť, 
vybavovať žiadosti a problé-
my obyvateľov tejto mestskej 
časti. Som vďačný za dôveru 
občanov, ktorí mi dali vo voľ-
bách svoj hlas a rovnako mám 
úplné presvedčenie o tom, že 
ich nesklamem. Komunálna 
politika nie je o poskytnutých 
výhodách poslancom, ale o 

každodennej aktívnej práci, z 
väčšej časti na vlastné nákla-
dy a vo svojom voľnom čase. 

Ste členom Komisie pre 
územné plánovanie, archi-
tektúru a investičnú činnosť. 
Akými problémami sa zao-
beráte, resp. čo ste vyriešili, 
resp. s akými problémami sa 
na vás občania obracajú?

Členom tejto komisie som 
sa stal z dôvodu toho, že ako 
konateľ mestskej spoločnos-
ti som sa počas uplynulých 
štyroch rokov zaoberal investí-
ciami a vstupom investorov do 
nášho mesta. V komisii rieši-
me návrhy, zmeny a doplnky 
k územnému plánu zóny na 
základe požiadaviek obyva-
teľov, zaoberáme sa návrhmi 
investičných projektov a ich 
štúdiami a vždy sa snažíme 
nezhody či už medzi samot-
nými občanmi, alebo rôznymi 

inštitúciami vyriešiť k spokoj-
nosti zainteresovaných strán.   

Okrem toho, že ste členom 
spomínanej komisie, ste tiež 
členom VMČ č. 7 Chrenová, 
Janíkovce. Ako sa angažuje 
v tomto smere? Čím chcete 
zlepšiť život Chrenovčanov a 
Janíkovčanov?

V prvom rade sa angažujem 
v tom, aby bol naplnený náš 
volebný program, ktorý sme 
v novembri obyvateľom týchto 
mestských častí sľúbili. Mô-
žem už s hrdosťou povedať, 
že volebný program v bode tý-
kajúceho sa revitalizácie chre-
novského ihriska a janíkovské-
ho ihriska sa doteraz už naplnil 
na 75 %. Pravidelne sa všetci 
zástupcovia za VMČ č. 7 zú-
častňujeme zasadnutí a často 
diskutujeme a riešime požia-
davky od občanov dlhé hodi-
ny. Ako konštatoval predseda 
VMČ doc. Kretter za ostatný 
polrok, účasť na stretnutiach 
VMČ bola o 90 % vyššia ako za 
uplynulé roky. V tomto trende 
budeme naďalej pokračovať. V 
rámci VMČ riešime požiadavky 
rôzneho druhu od občanov, tý-
kajúce sa zlepšenia životného 
prostredia, čistoty a poriadku. 
Z hľadiska bezpečnosti sme 
navrhovali zvýšenie počtu ka-
mier a hliadok mestskej po-
lície. Z hľadiska investičných 
akcií máme všetci poslanci za 
VMČ, ale aj ostatní členovia 
nepísanú dohodu, že všetky 
investičné podnety od obča-
nov, týkajúce sa realizácie ich 
projektov budeme vybavovať 
v čo najkratšom čase. Samo-
zrejme, každý takýto projekt 
musí byť v súlade so všetkými 
potrebnými pravidlami. Reali-
zácia takýchto projektov bude 
aj našou vizitkou. Ľ.Synaková                          

Predstavujeme poslancov MsZ v Nitre:

Novým poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre sa 
v tomto volebnom období stal aj Ing. Marek Šesták, PhD., 
ktorý je súčasne členom Mestskej rady,  členom Komisie 
pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť 
a pôsobí aj ako člen Výboru mestskej časti č. 7 Chrenová, 
Janíkovce. S jeho osobou je spojený vznik spoločnosti Nit-
rianska investičná, s.r.o. , kde pôsobí ako konateľ a priemy-
selnej zóny Juh, v ktorom sa postupne začínajú etablovať 
investori z domova i zo zahraničia.   
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„K výrazným zmenám, ktoré 
naše školy v tomto šk. roku 
čakajú, patrí okrem iného aj to, 
že po zrušení Správy mater-
ských škôl, budú aj materské 
školy riadené z Odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v 
Nitre. Činnosti škôl sa dotkne 
aj novelizovaná vyhláška mi-
nisterstva školstva o ZŠ, ktorá 
začne platiť od 1.9.2011. Sú v 
nej viaceré zmeny, ktoré posil-
ňujú kompetencie riaditeľov 
škôl. Jednou z nich je aj mož-
nosť posunúť vyučovanie na 
základe súhlasu rodičov aj na 
9. hodinu. Vyhláška striktne 
neurčuje ani dĺžku malých pre-
stávok, menia sa možnosti vy-
učovania  jednotlivých pred-
metov na prvom stupni, spôso-
by označovania tried atď.,“ 
konštatuje Vladimír Ďuga (na 
snímke), vedúci Odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ 
v Nitre. „Čo sa týka opráv a re-
konštrukcií, toto leto v školách 
prebiehali rekonštrukčné prá-
ce: rekonštrukcia kanalizácie v 
ZŠ Ščasného v Dražovciach, v 
ZŠ kniežaťa Pribinu a tiež v ZŠ 
kráľa Svätopluka na Dražovskej 
ulici. K tomuto výpočtu môže-
me priradiť aj bežné opravy 
a údržby. Okrem žiakov 9. roč-
níkov sa v tomto šk. roku pri-
pravuje testovanie žiakov 5. 
ročníkov ZŠ a bude mu pred-
chádzať pilotné testovanie 
štvrtákov v závere  školského 
roka. Je to aj kvôli tomu, aby 
sa poznala ich vzdelanostná 
úroveň, keďže postupujú  na II. 
stupeň, prípadne odchádzajú 
na 8-ročné gymnáziá. 

„Školské učebnice chýbajú 
aj v našich školách.  Nie je to 
najlepšie učenie, keď sa učiteľ 
musí pripravovať na vyučova-
nie tak, že si hľadá materiály na 
internete a potom ich rozmno-
žuje, alebo deťom diktuje. 
Ministerstvo urobilo niektoré 
opatrenia tým, že sa pripravujú 
alternatívne vydávania učeb-

níc, ale zatiaľ niektoré učebni-
ce chýbajú. Dá sa to pochopiť, 
pretože zvyčajne takáto situá-
cia nastáva pri nábehu škol-
skej reformy. Nedostatok 
učebníc býva jej sprievodným 
javom.“ 

Základom dobrej prípravy 
na školách sú kvalitní pedagó-
govia, k čomu má  naše mesto 
výborné predpoklady. Okrem 
toho, že Nitra je sídlom univer-
zity s prísunom absolventov, 
ďalšie odborné vzdelávanie 
zastrešuje  riaditeľ každej ško-
ly. Jeho povinnosťou  je na 
začiatku šk. roka vypracovať 
plán ďalšieho vzdelávania uči-
teľov. Vychádza sa z potrieb 
školy a záujmu učiteľov. Tieto 

dve veci sa musia skĺbiť s cie-
ľom naplniť potreby školy - ino-
vačné programy ako aj výučbu 
cudzích jazykov. Ústrednou 
myšlienkou celého školského 
roka je premena tradičnej ško-
ly na školu modernú.

„Nie je to však len vo vý-
počtovej technike, ide najmä 
o to, aby škola bola moderná 
v metódach a postupoch a do-
kázala deti zaujať a nie nudiť. 
Lebo nie je nič horšie, ako keď 
sa žiaci v škole nudia,“ konšta-
tuje Vladimír Ďuga, ktorý chce 
prispieť k tomu, aby  bola ško-
la pre deti zaujímavá a zmenila 
sa z klasickej na školu moder-
nú a z výchovného hľadiska na 
školu v duchu myšlienky J.Á 

Komenského – „Škola by mala 
byť dielňou ľudskosti “. 

S týmto cieľom sa na rekon-
štruovanom odbore pripravuje 
aj zmena celkovej organizácie 
a štruktúry športovania v ško-
lách, čo sa týka aj záujmovej 
telesnej výchovy. „Spolu s ria-
diteľmi škôl a učiteľmi telesnej 
výchovy pripravujeme projekt, 
ktorý v sebe spája mnoho ná-
padov a podnetov. Chceme 
novým  spôsobom organizo-
vať a zabezpečiť  priebeh škol-
skej športovej ligy so zamera-
ním na kolektívne i individuál-
ne športy a robiť ich tak, aby sa 
športovanie okrem  hodín po-
vinnej TV stalo súčasťou voľné-
ho času detí.       Ľ. Synaková

Škola deti nesmie nudiť
V novom školskom roku 2011/2012 nastúpi do ZŠ v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry celkovo 6052 žiakov, 
z toho 715 prvákov. Do cirkevných škôl je zapísaných ďalších 
92 prvákov. Potešiteľná je skutočnosť, že celkový počet de-
tí navštevujúcich nitrianske ZŠ rastie a tohto roku ich je o 132 
viac ako vlani. Najpočetnejšou je ZŠ Benkova, do ktorej 2. 
septembra nastúpi 830 žiakov. 
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Divadelnú sezónu odštar-
tuje v novembri premiéra 
svetovej muzikálovej klasiky 
Sladká Charity od známych 
autorov N. Simona, C. Co-
lemana a D. Fieldsovej. Prí-
beh dievčaťa, ktoré chcelo 
byť milované, dojímavá ces-
ta hľadania lásky a šťastia 
v živote, humor i slzy spre-
vádzajú hudobné lahôdky, 
zapamätateľné songy a 
strhujúce tanečné čísla. V 
réžii Svetozára Sprušan-
ského sa v hlavnej úlohe 
Charity predstavia Kristína 
Turjanová a Klaudia Kolem-
busová. V januári uvedú v 

štúdiu inscenáciu Dvaja 
úbohí Rumuni hovoriaci po 
poľsky.  Táto hra sa stala di-
vadelným hitom dnešných 
európskych javísk, pretože 
spája komické momenty 
s vážnymi tónmi, hovorí o 
komplexe malosti či pod-
ceňovania ľudí v krajinách 
bývalého východoeuróp-
skeho bloku. V marci bude 
mať premiéru dramatizácia 
najslávnejšieho románu 
Jane Austenovej Pýcha a 
predsudok. Hlavné postavy 
románu sú mladá, dôvtipná 
a citlivá Elizabeth Benne-
tonová a inteligentný, no 

neprístupný a navonok ne-
citlivý pán Fitzwiliam Darcy. 
V réžii Ľubomíra Vajdičku sa 
v hlavnej postave predstaví 
hosťujúci Tomáš Maštalír. 
Na záver sezóny divákov 
čaká komédia Larsa von 
Triera Kto je tu riaditeľ?, kto-
rá divákov zavedie do nie 
príliš prosperujúcej počíta-
čovej firmy, ktorá sa ocitla 
vo finančných problémoch 
a je tesne pred krachom. 
Tvorcovia DAB pripravili aj 
pre túto sezónu všehochuť 
– zábavu i poučenie, ako aj 
filozofické úvahy nad zmys-
lom života.                     (sy)

V novej sezóne si v Nitre zahrá aj Tomáš Maštalír

V 9. storo-
čí nebol ešte 
veľký rozdiel 
medzi poľno-
hospodárom 
a remeselní-

kom. Aj keď zrejme výrobcovia 
zbraní alebo šperkári pracovali 
v opevnených hradiskách, kde 
mali odbyt svojich výrobkov u 
najzámožnejšej vrstvy. Okrem 
toho existovali aj hrnčiari, ko-
váči, sklári a kamenári. V 12. 
storočí mala Nitra kvitnúce 
poľnohospodárstvo a bola vý-
znamným trhovým strediskom. 
Remeselníci umiestňovali svoj 
tovar na pravidelne konaných 
trhoch. Trhové mýto plynu-
lo do kráľovskej pokladnice, 
avšak časť tejto sumy dával 
panovník nitrianskemu špitálu. 

V 13. storočí mala Nitra už 
úplne mestský charakter a 2. 
septembra 1248 boli Nitre pri-
delené mestské výsady. Toto 
umožnilo ešte rýchlejší rozvoj 
remesiel a obchodu. 

V 14. storočí stredoveká 

spoločnosť bola na svojom 
vrchole. V Nitre bola situácia 
sťažená  tým, že mesto aj s 
hradom zničili vojská Matúša 
Čáka Trenčianskeho. Obyvate-
lia sa len pomaly vracali späť 
do mesta. Odbyt remeselných 
výrobkov bol hlavne u mešťa-
nov a biskupského dvora. Naj-
rozšírenejšie boli remeslá spo-
jené s pôdohospodárstvom 
ako mlynár, mäsiar, kováč, ale 
pracovali tu aj čižmári, súken-
níci a krajčíri. O vážnosti po-
stavenia remeselníkov svedčí 
to, že od druhej polovice 14. 
storočia sa remeselníci obja-
vujú aj v mestskej rade. 

Dynamický rozvoj remesiel 
nastal v 16. storočí, v čase 
tureckých vojen. Nitra sa sta-
la pohraničnou protitureckou 
baštou a v meste sa pohy-
bovalo značné množstvo vo-
jakov, ktorí kupovali výrobky 
miestnych remeselníkov. Vý-
znamným odbytom ich výrob-
kov boli pravidelné týždenné 
trhy, ktoré sa konali v utorok a 

piatok a štyri výročné jarmoky. 
Remeselníci pracovali vo svo-
jich dielňach spolu s tovarišmi 
a len máloktorí mali popri diel-
ni aj svoj obchod. V tomto ob-
dobí sa aj nitrianski remeselní-
ci začali združovať do cechov. 

Cech - pochádza zo staro-
nemeckého zëche - bratstvo, 
združenie. Je to profesijné 
združenie pracovníkov jedné-
ho remesla v jednom meste. 
Ich činnosti  bola riadená ar-
tikulami, ktoré koordinovali 
spoločnú výrobnú a obchodnú 
činnosť príslušného remesla, 
ale aj kvalitu, cenu a množstvo 
výrobkov a výučbu učňovské-
ho dorastu. Prvé cechy sa ob-
javili na začiatku 14. storočia. 

V Nitre vznikol ako prvý cech 
obuvníkov roku 1583 a nasle-
dovali v roku 1585 - kováči, 
zámočníci a mäsiari a roku 
1593 – gombíčkári, roku 1630 
- kožušníci 

Do konca 17. storočia v 
Nitre pracovalo 13 cechov. 

Koncom 18. storočia vyví-

Rozvoj cechov a remesiel v Nitre
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Literáti o Cenu Andreja Červeňáka

jali činnosť nasledovné cechy 
spájané s potravinárskou výro-
bou - mlynári, pekári a mäsiari, 
s potrebami pre gazdovstvo 
- kamenári, kováči, zámoční-
ci, stolári, povrazníci, hrnčiari 
a tí, ktorí pracovali pre oblasť 
odievania - tkáči, halenári, 
krajčíri, kožušníci, gombíkári, 
obuvníci, čižmári a klobuční-
ci. Ostatné remeslá (asi 40) 
sa združovali do spoločných 
cechov. Najvýnosnejším re-
meslom bolo mäsiarstvo. 

Rozvojom priemyselnej vý-
roby v 19. storočí nastal úpa-
dok remeselného stavu. Keďže 
cechy predpisovali aj cenu a 
množstvo výrobkov a vylučo-
vali akúkoľvek konkurenciu, 
stávali sa postupne brzdou po-
kroku a do popredia sa dostal 
manufaktúrny spôsob výroby. 
V roku 1851 vyšlo kráľovské 
nariadenie, ktoré obmedzilo 
práva cechov a zakazovalo 
zriaďovať nové. V roku 1872 
boli cechy zrušené. Remesel-

níci sa neskôr začali združovať 
v korporáciách, ktoré ich mali 
chrániť pred neregistrovaný-
mi a vidieckymi výrobcami a 
zároveň sa starali o chorých, 
starých členov a dorast. V roku 
1885 vznikla Nitrianska priemy-
selná korporácia. 

Počet osôb v remeslách a 
živnostiach v Nitre v rokoch 
1752: 20 čižmári, 3 debnári, 1 
garbiar, 2 gombikári, 17 hale-
nári, 1 hodinár, 1 hrebenár, 3 
hrnčiari, 2 hudobníci, 1 ihliar, 
1 klampiar, 5 klobučníci, 2 
kníhviazači, 1 kolár, 5 kováči, 
6 kožušníci, 1 krajčír nemecký, 
6 krajčíri uhorskí, 6 kramári, 6 
mäsiari, 1 medikováč, 1 me-
dovnikár, 3 murári, 2 mydliari, 
1 obchodník s volmi, 7 obuvní-
ci, 1 pekár, 3 ránhojiči, 1 reme-
nár,  1 sedlár, 1 sitár, 1 sklenár, 
1 sochár, 1 staviteľ, 3 stolári, 1 
strihač súkna, 3 súkeníci, 1 te-
sári, 1 tkáč a 1 tokár. Celkovo 
bolo v Nitre v roku 1752  evido-
vaných 114 remeselníkov.  

O necelých osemdesiat ro-
kov sa situácia v remeslách 
a živnostiach spôsobom ži-
vota vtedajších ľudí zmenila a 
niektoré cechy z Nitry úplne 
vymizli. Jasne o tomto hovorí 
prehľad v počte osôb v re-
meslách a živnostiach v Nitre, 
kedy v Nitre bol 1 cukrár, 19 
čižmárov, 4 gombikári, 17 
halenári, 3 hodinári, 2 hrebe-
nári, 4 hrnčiari, 1 klobučník, 
1 kníhviazač, 8 kolárov, 1 kot-
lár, 15 kováči, 6 kožušníci, 38 
krajčírov, 12 kramárov, 1 ma-
liar kariet, 4 mäsiari, 1 mediar, 
1 medovnikár, 49 murárov, 2 
mydliari , 23 obchodníci so 
železom, 10 obuvníci, 1 oce-
liar, 1 okuliarnik, 7 pekárov, 1 
potrubník, 2 puškári, 1 ruka-
vičkár, 1 sedlár,  4 sklenári, 3 
stavitelia, 10 stolári, 18 tesári, 
1 tkáč, 1 tokár, 6 zámočníci a 
1 zlatník. Celkovo bolo v Nitre 
v roku 1828  evidovaných 262 
remeselníkov.  

(sy) 

Na počiatku bolo slovo 
(Božie), ktoré stvorilo Svet 
a svoju stvoriteľskú silu odo-
vzdalo Človekovi, aby on za 
pomoci svojho Slova stvoril 
a odhaľoval tajomstvo vesmí-
ru, prírody a človeka.  Mesto 
Nitra, Spolok slovenských 
spisovateľov, vydavateľstvo 
Čakanka a Literárny klub 
Janka Jesenského v Nitre 
robia veľa (ak nie všetko) 
preto, aby v Nitre a na Slo-
vensku rástla a prehlbovala 
sa kreativita – tvorivosť , kto-
rej človek a ľudstvo vďačí za 
všetko, počnúc kameňom, 
sekerou a počítačmi a koz-
mickými korábmi doteraz 
končiac ... Vo freskovej sále 
kaštieľa Márie Henriety Cho-
tekovej v Dolnej Krupej pri 
Trnave sa stretli milovníci 

literárneho slova. Súčasťou 
spomienky na Máriu Hen-
rietu Chotekovú a Rudolfa 
Geschwinda bolo odovzdá-
vanie cien I. ročníka súťaže 
o Cenu profesora Andreja 
Červeňáka na tému „Dedina 
– jedna rodina“. Na vyhlaso-
vaní súťaže sa rozhodlo, že 
druhý ročník tejto literárnej 
súťaže sa ponesie v duchu 
témy Vežiaky - ich vraky a 
v treťom ročníku sa autori 
zamerajú na tému Planéta 
zem ako jedna dedina. Ria-
diteľka vydavateľstva Mária 
Častová, riaditeľka súťaže 
Janka Svítková a profesor 
Andrej Červeňák odovzdali 
ceny týmto víťazom súťaže: 
Próza: 1. miesto –Ľudovít 
Čutrík za román Sága slo-
venskej dediny, 2. miesto 

– Imrich Točka za poviedky 
Zo starej Chrenovej, veselo 
i vážne), 3. miesto – Jozef 
Hudec (za  poviedky Život 
na okraji mesta) a Drahomíra 
Pechočiaková (za prózu Cy-
rilometodiáda). V kategórii 
poézia si ocenenia odnieslo: 
za 1. miesto Jana Štefánia 
Kuzmová (Hymnus tráv), 2. 
miesto - Bohuslava Vargo-
vá (Kúsok od Chrenovej), 
3. miesto - Barbora Vaculo-
vá (Fialový týždeň) a Peter 
Korman (Dedinka moja).  
Odovzdávanie cien, ako aj 
spomienkový koncert veno-
vaný Rudolfovi Geschwindo-
vi spestrili nádherou hudby 
a slova žiaci a pedagógovia 
ZUŠ J. Rosinského z Nitry, 
recitátori a tvorivé osobnosti. 

(sy) 
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Synagóga
Ulica pri Synagóge, koncertná a výstavná sieò,  
tel.: 037/6525 320, 0907 790 298.
13. (ut) 17.00. Slávnostné otvorenie Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva a vernisáž Národné kultúrne 
pamiatky mesta Nitry. 
100 rokov NITRIANSKEJ SYNAGÓGY - slávnostný ga-
laprogram. Kol han ΄shama / Z celej svojej duše. JANA 
ORLICKÁ a ASSOCIATION ETNIQUE (ČR), Petr Kořínek 
– kontrabas , klavír / Milan Kašuba – gitara / Víťezslav 
Vavrda – bicie / Ondřej Kabrna – akordeón, oud, klavír 
22. (št) 19.00. Recitál Lenky Filipovej. 

Medzinárodný festival DIVADELNÁ NITRA 2011
23. (pi) Asociácia Divadelná Nitra, ZŠI pre slabozrakých 
a nevidiacich v Bratislave, ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre: 
DARUJEM TI TULIPÁN, projekt integračných a tvori-
vých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti.
9.00 – 10.30 divadelné predstavenie pre deti  
12.30  – 15.00 Maľovanie vo veľkom, integrovaný 
workshop, odborné  vedenie: akad. sochárka Elena Ká-
rová, organizované pre spolupracujúce školy
24. (so) Biela noc 
18.00 – 24.00  nočná prehliadka Synagógy s lektor-
ským výkladom   
22.30 – 23.30 Martin Bies a Flamenco Clan, Jardines 
del Corazon - koncert španielskeho flamenca.
Podujatia v rámci sprievodného programu Medzinárod-
ného festivalu Divadelná Nitra 2011 usporadúva Asoci-
ácia Divadelná Nitra v spolupráci s Mestom Nitra, info: 
www.nitrafest.sk 

NITRIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ 2011
pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča 
29. 9. (št) 18.00. Slávnostné otvorenie  AVE MUSICA                                                                                
AVE MUSICA, komorný súbor židovskej renesančnej 
a barokovej hudby (ČR)
6. 10. (ne) Jordana Palovičová – klavír / Ivan Palovič 
– klarinet 
13. 10. (št) Taras piano trio (ČR)  
16. 10. (ne) Brigitte Buxtorf - flauta (Švajčiarsko) / Vie-
ra Bartošová - klavír
27. 10. (št) Vokálny koncert 
17. – 22. 10. CITHARA AEDICULAE 2011, XXIX. ročník 
Medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby
Stále výstavy: Osudy slovenských �idov (expozícia 
holokaustu). Shraga Weil: Grafika. 
Prehliadky: ut individuálne vstupy: 13.00 - 18.00 h
st, št individuálne vstupy: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 h
so, ne individuálne vstupy: 13.00 -18.00
Vstupy pre organizované skupiny prostredníctvom 
NISYS-u: 11.00 - 14.00. Nitriansky informaèný systém, 
Štefánikova tr.1, 949 01 Nitra, infotel: 037/16 186

Nitrianska galéria
�upné námestie, tel.: 037/6579 641, otvorené denne 
okrem pondelka od 10.00 do 18.00.
REPREZENTAČNÉ SÁLY 22. 9. – 13. 11. Lovu zdar! 
Kurátorský výstavný projekt situovaný do obdobia jele-
nej ruje ponúkne divácky atraktívnou formou nový uhol 
pohľadu na súčasné umenie, v ktorom majú ručiace 
jelene, poľovnícke trofeje, lovecké zátišia a podobné 
motívy stále čo povedať, a to veľmi aktuálnym, humor-
ným i ironickým jazykom. 
SALÓN 29.6. – 18.9. Ladislav Guderna. Výstava auto-
ra, nitrianskeho rodáka, ktorého tvorba je zaraďovaná a 
patrí k trvalým a významným hodnotám nielen sloven-
ského, ale i svetového maliarstva 20. storočia. 
21.9. – 30.10. 50 pokladov Divadelného ústavu. Vý-
stava predstaví 50 najvzácnejších dvoj – a trojrozmer-
ných predmetov zo zbierok jubilujúcej inštitúcie. 
GALÉRIA MLADÝCH 8. 9. – 16. 10. Galéria mladých 
kurátorov Boyband. Autori: Peter Cvik, Andrej 
Dúbravský, Matej Fabian, Alex Zelina. Výstava predstaví 
tvorbu študentov 4. ateliéru na Katedre maľby a iných 
médií na VŠVU, ktorý vedie prof. Ivan Csudai. Ako na-
povedá názov, výstava je reakciou na fenomén chlap-
čenských skupín, ktorých hlavným marketingovým ťa-
hom sú mladí chlapci hrajúci na city fanúšičiek svojim 
výzorom. 
BUNKER  11.8. – 11.9. Doma.  Autorka: Lucia Horňáková 
Černayová. Cieľom autorky je vytvoriť v Bunkri rodinné 
zázemie, zútulniť priestor. Autorka zariadi Bunker nábyt-
kom a predmetmi nájdenými v priestoroch Nitrianskej 
galérie, počas vernisáže-kolaudácie privíta hostí spolu 
s manželom-„kurátorom“ a ich dcérkou.
22. 9. – 30. 10. Galéria mladých kurátorov. 100m PR-
SIA. Autor: Mário Kastelovič. Projekt autora, bývalého 
vrcholového športovca, povýši športový akt v podobe 
prázdnej performancie na akt plne umelecký a výtvarný.
Kultúrne podujatia:
VEČERY VÝTVARNÝCH REFLEXIÍ. 
7.9. o 17.30 hod. (po vernisáži výstavy). Diskusia o 
výstave BOYBAND s autormi Petrom Cvikom, Andre-
jom Dúbravským, Matejom Fabianom, Alexom Zelinom 
a kurátorkou Alexandrou Niczovou
4-3-2-1 Cyklus stretnutí so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi Moderátor: DADO NAGY
14.9. o 18.00 hod. Jana Juráňová
  o 18.00 hod. Pavel Vilikovský
GALÉRIA HUDBY
Cyklus komorných koncertov / 6. ročník
21.9. o 18.00 hod. Helga Varga Bach - soprán
Ivan Šiller - klavír. Program: B. Bartók, I. Stravinskij, M. 
Ravel, J. Cage

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
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24. 9. BIELA NOC. Podujatie sa koná pri príležitosti 
Divadelnej Nitry. Prehliadka výstavných priestorov až 
do 24.00 h zdarma. Počas Bielej noci budú v galérii 
pripravené aj ďalšie zaujímavé podujatia.
Viac informácií na www.nitrianskagaleira.sk

DNI KULTÚRNEHO EURÓPSKEHO DEDIČSTVA 
ČAS UMENIA III. ROČNÍK, 27.  – 30. 9. 

27. 9. KRESBA. Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvori-
vou dielňou.
28. 9. MAĽBA. Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie. Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvo-
rivou dielňou
29. 9. GRAFIKA. Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvori-
vou dielňou.
30. 9. SOCHA. Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie Interaktívny lektorský výklad s výtvarnou tvori-
vou dielňou 10.00 – 11.30 hod. / 13.00 – 14.30 hod. 
pre školy a organizované skupiny 15.00 – 16.30 hod. 
pre organizované skupiny a verejnosť.
TAJOMSTVÁ ZÁKULISIA NITRIANSKEJ GALÉRIE. 
Sprievod depozitárom Nitrianskej galérie s odborníkom: 
výklad o vzniku, založení a význame depozitára Nitrian-
skej galérie, oboznámenie verejnosti  o tom ako depo-
zitár funguje. Vstup 3x denne, vždy od 10.00., 11.00 
a 14.00 h Ak sa vytvorí väčšia skupina, ktorá sa nahlási 

vopred, môžeme sa dohodnúť aj na inom čase vstupu.Ponitrianske múzeum
Štefánikova tr. 1, tel. 037/6510 000, 6514 245, Otv. 
po 9.-15.00 h, ut-pi od 9.-17.00 h, v so a ne od 10.-
17.00 h.
24. 9. Biela noc. 18.00 – 24.00 hod. sprievodná ak-
cia v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 
2011. Vstup voľný.
Do 31.12.  Nitrianske premeny. Veselo i vážne zo 
života Nitranov na konci 19. storočia a začiatku 20. 
storočia.      
Stále výstavy: Skvosty dávnovekého Slovenska, 
Nitriansko v zrkadle dejín, �ivot v lesných a vodných 
biotopoch, Dermoplastické preparáty zo zbierok múzea.
Ka�dý pondelok o 14. 30 hod. Klub palièkovanej èipky
Ka�dú párnu nede¾u o 10. 00 hod. stretnutie èlenov 
Slovenskej numizmatickej spoloènosti. Klub filatelistov 
– každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

Diecézne múzeum
Námestie Jána Pavla II., 950 50 Nitra, 037/7721 747, 
otvorené denne okrem po: 10.00 - 18.00.
Múzeum ponúka faksimile rôznych dokumentov (úryvok 
spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako 
napr. potvrdenie Pribinovej donácie ¼udovítom Nem-
com, list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveï toho 
istého pápeža Metodovi, ukážky z buly Industriae tuae a 

Quia te zelo fidei, ukážky z hlaholík.

Misijný dom na Kalvárii
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrie� predmety 
pochádzajúce zo zberate¾skej èinnosti misionárov. 

Slovenské po¾nohospodárske múzeum
Dlhá ul. 94, areál AX, 950 50 Nitra, 037/65 72 573, 
Modely ako učebná pomôcka v budove historickej 
školy 
Akcie: Tradičné senobranie, Tradičný jarmok, 
Traktorparáda, 25 rokov Nitrianskej poľnej železničky, 
Výstava keramiky Jozefa Kalinu, sprístupnenia expozície 
múzea a skanzenu, ukážky lisovania oleja. 
Po: zatvorené, ut - so: 9.00 – 17.00 hod. Vstupy s lek-
torom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod. Ne: 13.00 - 
17.00 hod. Vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00 hod.

Vivárium SPU
Areál SPU, Tr. A. Hlinku, tel.: 65 08 791
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených dru-
hov plazov (korytnačky, hady, jaštery), ktoré boli pred-
metom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. Pre verejnosť otvo-
rené: v pon. a v str. od 14.00 do 16.00 h. Organizo-
vané skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť exkurzie aj 
na termíny mimo otvár. hodín (tel., resp. na e-mailovej 
adrese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

Botanická záhrada  SPU
Areál SPU, Tr. A. Hlinku, tel: 65 11 751, kl. 743
Skleníky, otv. celoročne okrem po. a pia.  9.00 – 16.00
Park, otv. denne 9.00-16.00, okrem zimných mesiacov   
Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989
14. 9. Celoslovenské kontrakty spotrebného tovaru 
25. 9. Burza exotov, hydiny, králikov a holubov
29.9. - 3.10. Autosalón Nitra. 18. medzinárodná výsta-
va osobných, nákladných, úžitkových vozidiel a príslu-
šenstva 

Divadlo Andreja Bagara Nitra
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra, 037/7721 577 
9.9. (pi) 10.00 DARK PLAY. 
10. 9. (so) 18.30 TESTOSTERÓN. 
13. 9. (ut) 18.30 KONIEC HRY. 
14.9. (st) 18.30 SKOK Z VÝŠKY
16.9. (pi) 10.00 LAVV 
17.9. (so) 18.30 DVOJITÁ REZERVÁCIA
17. 9. (so) 18.30 SKLENENÝ ZVERINEC 
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20.9. (ut) 10.00 ADAM ŠANGALA 
30.9. (pi) 18.30 STATKY – ZMÄTKY
DIVADELNÁ NITRA
23. (pi)(18.30 - 20.30) DAB – Veľká sála. POĽSKO TR 
Warszawa. Dorota Masłowska: Medzi nami v pohode 
24. (so) (16.00 - 17.30, 21.00 - 22.30) DAB – Veľká 
sála. ČR Divadlo Komedie, Praha. Johannes Urzidil, 
David Jařab: Weissenstein 
24. (so) (16.00 - 17.10, 21.30 - 22.40) Staré Divadlo, 
LITVA  OKT / Mestské divadlo Viľňus. Maxim Gorkij: 
Na dne. 
24. (so) (18.30 - 20.30) DAB – Veľká sála. BELGICKO 
Jan Lauwers & Needcompany, Brusel. Dom jeleňov.
25. (ne) (16.00 - 17.20, 20.30 - 21.50) Staré Divadlo
SLOVENSKO, Divadlo SkRAT, Bratislava. Napichovači 
a lízači 
25. (ne) (16.00 - 17.20, 20.30 - 21.50) DAB – Veľká 
sála. V. BRITÁNIA Forced Entertainment, Sheffield. 
Tim Etchells & Forced Entertainment: Prázdny príbeh
26. (po) (15.30 - 17.15, 21.00 - 22.45) PKO MAĎAR-
SKO Národné divadlo, Budapešť. Martin Sperr Poľov-
nícke scény z Dolného Bavorska
26. (po) (16.00 - 17.00) Staré divadlo SLOVENSKO 
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Terry Johnson: 
Absolvent 
26. (po) (18.30 - 20.30) DAB – Veľká sála. RUSKO 
MTJuZ Moskva, Seneca, Jean Anouilh, Josif Brodskij: 
Médea. 
27. (ut) (18.30 - 20.30) Staré divadlo, SLOVENSKO 
Slovenské komorné divadlo Martin, Jozef Hollý: Kubo 
(remake).
performancia
27. (ut) (20.30 - 22.30) Staré divadlo, PORTUGAL-
SKO Ana Boralho, João Galante Intersekcia: Pánsleč-
naslečnapán 
27. (ut) (21.30 - 22.30) Staré divadlo, POĽSKO Teatr 
Studio, Varšava, Wojtek Ziemilski: Malé rozprávanie 
28. (st) (17.00 - 18.00) DAB – Veľká sála. SLOVEN-
SKO  Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Arnold Wesker: 
Kuchyňa 
28. (st) (19.00 - 21.30) DAB – Veľká sála. FRANCÚZ-
SKO Théâtre des Lucioles, Rennes, Rafael Spregel-
burd: Paranoja 

Staré divadlo K. Spišáka
7. (st) 10.00 CESTA DO KRAJINY TUWIM Štúdio Tatra
8. (št) 9.30 CESTA DO KRAJINY TUWIM Štúdio Tatra 
9. (pi) ) 9.30 CESTA DO KRAJINY TUWIM Štúdio Tatra
13. (ut) 9.30 AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
14. (st) 9.30 AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
16. (pi) 8.30 a 10.30 ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A 7 
ZAKLIATYCH
19. (po) 9.30 ČINTET, ALEBO MORE NA KONCI SVETA
25. (ne) 16.00 KMEŇ Z VEĽKÉHO LESA Litva. 
26. (po) 16.00 ABSOLVENT Štúdio Tatra 

Biela noc
sobota 24. septembra 

Nočné prehliadky výstav a výstavných priestorov:
18.00 – 24.00, Nitrianska galéria, 
18.00 – 24.00, Ponitrianske múzeum
18.00 – 24.00, Synagóga, 
Podujatia Bielej noci:
18.30 – 19.20, Nitrianska galéria – Nádvorie Vlkabaret,  
19.00 – 21.00, Projekt Bunka, trávnik za Hlavnou poš-
tou. Premietanie študentských filmov a pozvánka na 
festival Áčko. Vysoká škola múzických umení Bratisla-
va, Filmová a televízna fakulta. 
20.00 – 22.00, Svätoplukovo námestie. Buď Mesiá-
šom. interaktívna projekcia. Akadémia umení v Ban-
skej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra inter-
médií a digitálnych médií. 
20.00 – 20.30, od začiatku pešej zóny cez Svätoplu-
kovo nám. do Mestského parku. Lampiónový sprie-
vod v sprievode Swingless Dixieland Jazz Band 
na vlečke nitrianskeho vláčika a súboru Amani-
tas Súkromná základná umelecká škola Tralaškola,
Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej. 
20.30 – 21.00, Mestský park. Záver lampiónového 
sprievodu. Amanitas Ohňová performancia
21.30 – 22.20, Ponitrianske múzeum. Diva-
dlo DNO, Česká republika. Svet podľa Fagi
Fagin Facebookový kabaret(2010). Komix faceboo-
kovej postavy Fagi v divadelnom spracovaní. Kabaret, 
improvizácia, piesne, humor, bláznivosť i v srdci.
22.30 – 23.30, Synagóga Martin Bies a Flamenco 
Clan. koncert španielskeho flamenca v štýle Paca de 
Luciu
Divadelný jarmok:
23. – 25. september. Pestrá ponuka jarmočných špe-
cialít a ľudovo-umeleckých výrobkov

Kino MAX
Od 11.8. Mrcha učiteľka, komédia, USA, MN-15. 
Od 1. 9. Nezvratný osud 5. 3D horor, USA, MN-15. 
1.9. – 14.9. Zoošetrovateľ, komédia, USA, MN - 12. 
Od 8.9. Super 8, USA, MN - 12.
Od 1.9. – 14.9. Saxana a lexikon kúziel, ČR, MN - 12
Od 15.9. Bláznivá, hlúpa láska, komédia, USA, MN  
Od 22. 9. Pina 3D, dráma, Nemecko, 106 min., MN-12
Od 29.9. Ide len o sex, komédia, USA, MN -12. 

Literárny klub Janka Jesenského
14. 9. (str.) 16.00 Stretnutie so spisovateľkou Marínou 
Čeretkovou – Gálovou pri príležitosti jej životného jubi-
lea. Kaviareň DAB 

Koncert
31. 8. o 18.00 Benefičný galakoncert Hoj, vlasť moja 
2011. Mestská hala na Klokočine. 
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KNI�NICE V NITRE
Krajská kni�nica Karola Kme�ka

Fraòa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po.: 7.45 - 17.45 h, 
ut.: 8.45 - 17.45 h, st. - pia.: 8.45 - 17.45 h
Klokoèina - Jurkovièova ul., tel. 651 98 61: po. - pia.: 
9.00 - 17.00 h. Bibliograficko-informaèné oddelenie, 
Samova 1, tel. 651 98 87: po. - pia.: 8.00 - 15.30 h - 
ponúka regionálnu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 500 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD 
a patentové spisy), okolo 500 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie poduja-
tia pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú 
ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu i v poboč-
ke na Klokočine. Na začiatku nového školského roka 
bude knižnica väčšiu pozornosť venovať kolektívom 
žiakov prvých ročníkov, pre ktorých bude organizovať 
slávnostný zápis za čitateľov knižnice. Knižnica bude 
realizovať podujatia na rôzne témy pre organizované 
skupiny zo škôl. 
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva knižnica 
uskutoční viacero podujatí určené kolektívom zo škôl. 
Jedným z nich bude beseda s regionálnym spisovate-
ľom Ľudovítom Čutríkom, ktorá sa uskutoční dňa 28. 
9 2011 so začiatkom o 10.00 hod. na tému Sága slo-
venskej dediny.
Podujatia sú určené pre organizované návštevy zo škôl 
všetkých stupňov a druhov. V prípade záujmu si treba 
dohodnúť termín osobne alebo telefonicky na vyššie 
uvedených číslach. 

Knižnica Agroinštitútu
Akademická 4, Nitra, tel. èíslo: 037/ 79 10 211
Špecializovaná odborná kni�nica v oblasti mana�mentu 
po¾nohospodárstva, pedagogiky  a psychológie prístupná 
pre verejnos�. Výpo�ièné hod.: po - pi 8.00 - 15.00

Slovenská po¾nohospodárska kni�nica pri SPU
Štúrova 51, Nitra. Verejná vedecká kni�nica špecia-
lizovaná na po¾nohospodárstvo a príbuzné oblasti. 
Èitatelia majú k dispozícii elektronický katalóg, elektron-
ické plnotextové dokumenty, internet a široký okruh in-
formaèných slu�ieb. Otváracie hodiny: po. - štv.: 8.30 
- 18.00 h, pia: 8.30 - 17.00 h, tel. 6517 743, 

Univerzitná knižnica UKF
Dra�ovská cesta, 949 74 NItra, tel./fax: 037/7336977, 
www.lib.ukf.sk. 
Akademická kni�nica, ktorá poskytuje kni�nièné a infor-
maèné slu�by pracovníkom, študentom univerzity 
a širokej verejnosti. Kni�nica je vedecko-informaèným, 
bibliografickým a poradenským pracoviskom. Zabez-
peèuje bibliografickú registráciu publikaènej èinnosti 
pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov.  
Otváracie hodiny: výpo�ièné oddelenie: po-št: 9.00-
18.00, pi: 9.00-16.00, so: 8.00-13.00
študovòa Dra�ovská cesta: po-št: 9.00 - 20.00, pi: 
9.00-16.00, so: 8.00-13.00
študovòa ŠD Zobor: po-st: 10.00 - 18.00, št: 8.00-
16.00, pi: 8.00-14.00, so: 8.00-13.00
študovòa Hod�ova ul.: po: 9.00-18.00, ut-št: 8.00-
18.00, pi: 8.00-16.00, so: 8.00-13.00
študovòa Kraskova ul.: po-pi: 8.00.-16.00
BRITSKÉ CENTRUM, pôsobiace pri Univerzitnej kni�nici 
UKF v Nitre, pozýva návštevníkov do svojich priestorov 
na Hod�ovej ul. 1. Po�ièiavame aktuálne britské èa-
sopisy, súèasnú britskú beletriu a najnovšie publikácie 
z oblasti výuèby a štúdia anglického jazyka. 
Kontakt: www.uk.ukf.sk, tel. 037/6408105.

Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra 037/6531 545, 7335 988,
otvorené v prac. dòoch okrem utorka 10.00 - 17.00                                           
VÝSTAVY 
7. a 21. 17.00 Grafológia - klub        
8. 17.00   FOTOKLUB 
8. 16.00 Česko-slovenský poznávací klub - Jan Žižka 
film, Žižkov vojenský poriadok - lektor V. Štourač
8. 16.00 KLUB DIABETIKOV s poradenstvom 
9. 16.00 Výtvarné dialógy - stretnutie priateľov výtvar-
ného umenia na tému Ľudová tradícia
14. 17.00 EQUILIBRIUM - klub o zdravom bývaní
21. 15.30 Poznávanie liečivých rastlín 

Divadelná Nitra 2011 - sprievodné podujatia
24. 15.30 – 17.30 Pre potešenie... akcia pre deti
25. 14.40 Hrad z piesku - DDS Márna snaha pri I. ZŠ 
Levice
25. 15.30 – 17.30 Zázračný prsteň - drotárske techni-
ky pre malých a veľkých
28. 15.00 Servítková technika - naučíte sa servítkovú 
techniku s krakerovým efektom
Kurzy - zápis 12.9. / 16.00 - 16.30 ORIENTÁLNY TA-
NEC - začiatočníčky a absolventky
12. 9. / 15.30 - 16.00 a 13. 9. / 15.30 - 16.00  a 17.00 
- 17.30 JOGA 
13.9. / 13.00 - 13.30   RELAXAČNÉ CVIČENIA
ŠACH utorok / 15.30 deti, 16.30 dospelí
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Rímskokatolícke bohoslužby:
Katedrálny chrám - Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky 
hrad: : po - so 7,30; ne - 7.00, 9.00 h
Kostol sv. Ladislava - piaristi: po - pia 7.00, 12.15, 
18.00, so 7.00, 18.00; ne 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 - 
de�om, 18.00 h  
Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor: 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, františkáni: 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 - pi o 15.30 h; ne o 10.30  
Kostol sv. Gorazda, Klokoèina: po - pi 6.30 h a 18.00 h  - 
po-pi; v so 6.30; 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. Ur., Èermáò: 8.30; 9.30 a 11.00 h
Kostol sv. Františka Xaverského, Dra�ovce: št - so: 
7.00; denne o 17.00;  ne 8.00 a 10.00 h
Kostol sv. Petra, Janíkovce: po - pia v zime o 18.00, v 
lete o 19.00; so o 7.00; ne o 8.00 a 10.45 h
Kostol - Nar. Panny Márie, Horné Krškany: pi 17.00;  
ne 9.00 h  
Kostol sv. Ondreja, Dolné Krškany:  7.30, 10.30 h
Kostol Všetkých svätých, Kynek: št 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 pi v mesiaci 19.00 h
Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Marianum): po - so 
6.25; ne 9.00 h
Kostol sv. Imricha, Štitáre: st 19.30 h, ne 9.00 h alebo 
10.30 h pod¾a vyhlásenia
Kostol sv. Urbana, Zobor: ut - so 18.00; ne 8.00, 11.00 h
Kaplnka sv. Svorada, LÚ Zobor: st 15.45; ne 11.00 h

Kláštor Najsvätejšej Trojice, Slu�obnice Ducha svätého 
ustaviènej poklony.Bohoslu�by: po-so o 6.45, ne o 8.00 h.

Kres�anský zbor
Podzámska 17, Nitra, ut. 18.30, ne. 9.30, 16.00,. pi 
10.00 h

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

Gréckokatolícke bohoslužby:
Párovce - Kostol sv. Štefana, - iba v nede¾u o 10.00 h.

Cirkev adventistov siedmeho dòa
Bohoslu�by v ka�dú sobotu o 9.45 h v modlitebni za 
kostolom na Ulici Fraòa Mojtu è. 10.  www.casd.sk

Cirkev bratská
V nede¾u o 10.00 h na Nitrianskej ulici è. 21

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

Reformovaná kres�anská cirkev
V nede¾u o 8.30 h v modlitebni za starým kalvínskym 
kostolom na Ulici Fraòa Mojtu

Pravoslávna cirkev
Náhradné bohoslu�obné priestory na Cabajskej ulici è. 
30 (tzv. bývalý Stavospol, pod �eleziarstvom Tóth). St: 
9.00 Svätá liturgia (ak je v tý�dni sviatok, liturgia sa 
presúva na dotyèný deò), so: 17.00 (v zimných mesia-
cocg, 18.00 v letných mesiacoch) Ve¾ká veèeròa, ne: 
10.00 Svätá liturgia

BOHOSLU�BY V NITRE

Výstavy
9.9. - 7. 10. Ľudové remeslá kedysi a dnes - diela  
remeselníkov z okolia Tatabányi vernisáž 9.9. o 18.00
19. 9. - 7. 10. Kábelky - alternatívne materiály vo vý-
tvarnej tvorbe študentov, vernisáž 23.9. o 17.00
19.9. - 12.10. Tradičné ľudové remeslá - výstava diel 
súčasných ľudových remeselníkov z Nitry

Nitrianska hvezdáreò           
8. o 17.00 h  Zasadnutie astronomickej rady
9. od 18.00 h  Astronomický večer - 18.00 premieta-
nie populárno-vedeckých filmov, - 18.30 prednáška – 
Mars v roku 2012, - 19.30 pozorovanie Mesiaca                                  
Každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30 a 13.00 exkurzie 

do astronomickej pozorovateľne pre skupiny zo škôl. 
Návštevy, prosíme, dohodnúť vopred  037/653 74 49, 

Dom Matice slovenskej
Dolnočermánska737, 949 01 Nitra, tel.: 656 6228
3. Spomienka na Alexandra Rudnaya – oduševnené-
ho Slováka, pri príležitosti 180. výročia smrti v DMS 
v Nitre 
22. 10.00 hod.-  v DMS v Nitre Premietanie filmu  zo 
života M.R.Štefánika – v spolupráci so  Spoločnosťou  
M. R. Štefánika v Nitre 
29. Pripomenutie si  vzniku prvej Slovenskej národ-
nej rady (19.9.1848) v DMS v Nitre (prednáška his-
torika)
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V SEPTEMBRI 2011 oslávia �ivotné 
jubileum títo obèania mesta Nitry:
75 ROKOV: Tibor Andel, Jozef Balog, 
Ing. Milan Barta, Mária Beláková, Milan 
Bene, Helena Biháryová, Helena Do-
biašová, Veronika Dreveňáková, Jolana 
Gálová, František Habán, Otília Haľa-
mová, Marta Heraldová, Vincent Hunka, 
Etela Jarošeková, Jolana Karlubíková, 
MUDr. Zuzana Korčeková, Ing. Jozef 
Kordoš, Alfréd Kotek, Veronika Koteková, 
Veronika Kotešovská, Margita Kotuľá-
ková, Anton Kováč, Emília Kučerová, 
Viera Lachká, Ľudmila Machatová, Emília 
Marečková, Jozef Mihalik, RNDr. Ladislav 
Morvay, Mária Országhová, Ľudmila 
Pavlovičová, Ľudmila Pindešová, Anna 
Pisárová, Milan Pudmera, Mária Saláto-
vá, Jolana Schmidtová, Cecília Svitková, 
Helena Sýkorová, Vlasta Szorádová, 
Štefan Šandor, Jozef Šramka, Terézia 
Turanová, Ján Vozaf, Ladislav Závodszký
80 ROKOV: Emil Adamík, Rozália Arpá-
šová, Barbora Biliková, Doc. Ing. Július 
Bíly, Karol Brat, Anna Čančová, Ing. 
Milan Demo, CSc., Margita Duchoňová, 
Marie Ďurčová, Marína Gallová, Filip 
Gendiar, Jozef Grman, Mária Hlavinová, 
Lýdia Hrapková, Edita Ikrényiová, Ing. 
Jaroslav Jambor, Jozefína Jančovičová,  
Maria Oľga Judy, Kvetoslava Karhanová, 
Valeria Karlíková, Valéria Kiačková, Anna 
Kilianová, Juraj Komora, Vojtech Kozár, 
Václav Krišák, Július Kuna, Viliam Lohy-
ňa, Šimon Malý, Ing. Michal Marko, Mar-
ta Matúšková, Edita Molnárová, Helena 
Nováková, Jozef Orel, Anna Račeková, 
Jozef Ravinger, Irena Sobčáková, Ing. 
Marián Staník, Emília Šimunová, Pavlína 
Škorecová, Jolana Špitalská, Emília Šu-
michrastová, Magdaléna Zjarová, Anna 
Zvaríková, Anna Žiaková
85 ROKOV: Antónia Buranská, Kata-
rína Fogelová, Ladislav Gáži, Margita 
Korčeková, Ján Krčmár, Anna Lauková, 

Marta Martincová, Aurélia 
Mesárošová, Helena Rich-
táriková, Mária Verčinská
86 ROKOV: Jozefína 
Albertová, Gizela Beňovská, Margita 
Brunzová, Helena Březinová, Vojtech 
Gúčik, Oľga Kolláriková, Terézia Kopec-
ká, Gizela Mičátková, Antónia Oravcová, 
Zlatica Sýkorová, Ing. Ján Virág
87 ROKOV: Michal Kmeťo, Alžbeta Maťo-
vá, Ing. Gejza Mlynek, Oľga Moravčíko-
vá, Anton Ostertág, Adela Ostertágová, 
Mária Pňačeková, Jolana Richtáriková, 
Mária Sýkorová, František Vajteršic, 
Jozefína Zábradiová 
88 ROKOV: Mária Bálešová, Katarína 
Hozáková, Alojzia Chalániová, Jozefína 
Jukubičková, Ľudmila Melišová, Helena 
Rybárová, Peter Salaj, Anna Slezáková, 
Mária Ščasná, Edita Tlapová
89 ROKOV: Františka Fajerová, Jozefína 
Mrštinová, Irena Steinemannová, Mária 
Šantavá, Magdaléna Táborská, Mária 
Tóthová, Anna Valášková
90 ROKOV: Michal Bojda, Bernardína 
Chovanová, Mária Járeková, Michal 
Krajčo, Serena Krausová, Hermína Mi-
narovičová, Veronika Martišová, Margita 
Repková, Michal Slivka, Zuzana Suchá-
čová, Mária Zelenáková
91 ROKOV: Pavlína Kukučková, Mária 
Lahučká, Barbora Molnárová, Ing. Milan 
Petrovský, Mária Schweizerová
92 ROKOV: Karol Benovic, Mária Gajar-
ská, František Halter, Mária Horňáková, 
Anna Rétiová
93 ROKOV: Ľudmila Horská
94 ROKOV: Anna Hrnčiarová, Emil Konc, 
Mária Kreháková
95 ROKOV: Anna Dvorská, 
Mária Wilhelmsová
96 ROKOV: Elvíra Boriová
97 ROKOV: Mária Lacková
98 ROKOV: Eugen Stecker  

Jubilanti v roku 2011
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Edita Ballová, 75-r., Chalupkova 20
Anna Baštrnáková, 94-r., Považská 14
Terézia Bedeová, 49-r., Škultétyho 42
Helena Billová, 61-r., Hodžova 3
Alojz Boroš, 80-r., Lukov dvor 9
Ján Borovský, 88-r., Hodžova 14
Magdaléna Bruckerová, 81-r., J. Kráľa 60
Rudolf Civáň, 69-r., Šulekova 6
Emília Danková, 91-r., Výstavná 9
Ing. Jozef Daňo, 60-r., Benkova 1
Valéria Demenyová, 87-r., Hollého 9
Vojtech Doro, 85-r., Dolnočermánska 62
Ing. Ján Duraj, 71-r., Tŕnistá 5
Lýdia Fehérová, 66-r., Považská 14
Štefan Greč, 93-r., Tr. A. Hlinku 30
Dominik Holka, 76-r., Pri strelnici 67
Anna Hriníková, 78-r., Jurkovičova 1
Mária Hrnčárová, 87-r., Železničiarska 52
Eva Ivanová, 61-r., Výstavná 19
Ľuboš Jedlička, 55-r., J. Kráľa 64
Jaroslav Křivánek, 50-r., Pri Červ. kríži 1
Veronika Laciková, 74-r., Kraskova 13
Karol Ligač, 84-r., Ľ. Okánika 4
Júlia Madová, 70-r., Vŕbová 10
Jozef Matejka, 87-r., Ľ. Okánika 8
Helena Mikéciová, 91-r., Ďurkova 22
Ing. František Mikle, 66-r., Štefánikova tr. 16
Júlia Nagyová, 79-r., Česko-slov. armády 7
Ing. Ervín Neščák, 80-r., Nábr. mládeže 43
Veronika Nováková, 78r., Doležalova 46
Pavol Nozdrovický, 55-r., Nitra
Edita Ondrášiková, 75-r., Vodná 1
Jozef Pánis, 72-r., Novozámocká 106
Emil Paučo, 77-r., Chmeľová dolina 2
Karol Poljak, 82-r., Kalvária 3
Jozef Rumančík, 52-r., Vikárska 13
Jozef Ružička, 71-r., Štúrova 41
Stanislav Senylník, 61-r., Nitra
Jozef Stražanec, 52-r., Štefánikova tr. 2
Elena Šeďová, 81-r., Pri Červ. kríži 1
Michal Šimko, 96-r., Chrenovská 11
Mária Šurinová, 99-r., Železničiarska 52
Emília Šušlová, 73-r., Štúrova 49
Koloman Toma, 76-r., Novozámocká 137 
Katarína Tomanová, 80-r., Vikárska 15
Vladimír Uhlár, 62-r., Jedlíkova 3
František Vančo, 40-r., Pod kostolíkom 19
Anna Vrabcová, 90-r., Čulenova 8

Ján Arpáš, 81-r., Wilsonovo nábr. 160
Martin Ballay, 29-r., Považská 6
Milan Bánovský, 67-r., Štúrova 37
Štefan Barát, 60-r., Nová 4
Ľudovít Bednárik, 72-r., Hlboká 89
Michal Bíro, 69-r., Nábrežie mládeže 13
Oľga Ďurčová, 88-r., Ďurková 21
Rudolf Fabiš, 81-r., Nécseyho 17
Eduard Farman, 83-r., Dlhá 35
MUDr. Zuzana Frantová, 62-r., Kollárova 1
Dušan Furka, 61-r., Ďurčanského 25 
Mária Gábrišová, 83-r., Železničiarska 52
Marta Hertlová, 53-r., Trnavská 26
Juraj Hrnčír, 41-r., Hydinárska 50
Klára Imreová, 59-r., Benkova 5
Katarína Ivančíková, 84-r., Horeckého 6
Ing. Ignác Jenis, 82-r., Dlhá 44
Ing. Jozef Jurák, 63-r.,Tríbečská 1
Marián Juríček, 59-r., Ďurčanského 13
Adrian Káčerík, 45-r., Vansovej 19
Ing. Edita Kontšeková, 54-r., Baničova 6
Valéria Kopcová, 72-r., Schurmannova 21
Beatrix Kopperová, 49-r., Jaseňová 3
Peter Kováčik, 61-r., Nitra
Pavel Kovan, 79-r., Kostolná 11
Júlia Križanová, 91-r., Dlhá 27
Marián Kudrík, 54-r., Borová 20
Mária Matická, 73-r., Damborského 7
Ing. Helena Mičeková, PhD., 57-r., Novozá-
mocká 98A
Emil Moravčík, 67-r., Dolnočermánska 62
Vladimír Moravčík, 63-r., Dlhá 40
Viera Mudrochová, 77-r., Dlhá 48
Ján Nemčík, 89-r.,Kalvária 3
Mária Odrušeková, 81-r., Za Ferenitkou 17
Juraj Paulovič, 47-r., Bernolákova 12
Magdaléna Polakovičová, 74-r.,Vihorlatská 4
Otília Ružičková, 80-r., Brigádnická 4
Štefan Sádovský, 43-r., Nitra
Vladimír Sollár, 63-r., Sitnianska 7
Františka Spišáková, 85-r., Považská 14
Hana Ševčíková, 2 dni, Výstavná 29
Mária Šillíková, 68-r., Dolná 3
Jozef Škvaril, 54-r., Novozámocká 151
Ing. Ján Švihra, DrSc., 81-r., Svätourbanská 4
Valentín Takáč, 72-r., Hodžova 8
Ing. Cyprian Tehlár, 79-r., Kalvárska 4
Eva Tobiášová, 75-r., Bajkalská 2
Karol Uhrín, 49-r., Hlboká 49
MVDr. Augustín Valentovič, 85-r., Petzwalova 
Titus Varga, 75-r., Wilsonovo nábr. 190

Odišli spomedzi nás
V JÚNI 2011

nás opustili títo obèania mesta Nitry:

V JÚLI 2011
nás opustili títo obèania mesta Nitry:
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Helena Vozafová, 88-r., Benkova 26
Terézia Zaťková, 81-r., Slamková 7

Marián Zimmerman, 55-r., Dvorčanská 9
Jozef Zsebi, 67-r., Pri strelnici 49

2. júla:  Ing. Ivan Mesároš a Ing. Vladimíra 
Malá, obaja z Nitry, Ing. Igor Kalčok a Ing. 
Petra Mečiarová, obaja z Nitry, Juraj Šimeg 
a Klaudia Feketeová, obaja z Nitry, Michal 
Šrank z Veľkého Lapáša a Kristína Kapustová 
z Ludaníc, Alexander Arpáš z Zürichu a Niko-
leta Michajlová z Nitry, Ing. Marek Hrušovský 
z Vinohradov nad Váhom a Ing. Zuzana Šte-
fanková z Nitry, Ing. Ján Uhliarik a Paulína 
Vargová, obaja z Nitry
9. júla: Juraj Palatický a Veronika Danišová, 
obaja z Mojmíroviec, Zdenko Beňačka a Jana 
Chlpačová, obaja z Nitry, Ľudovít Gerhát z 
Nitry a Slavka Lajdová z Ivanky pri Nitre, Ivan 
Husár a Andrea Mikleová, obaja z Nitry, To-
máš Vanko a Jana Pohančeníková, obaja z 
Nitry, Gergely Béreš  z Veľkých Slemeniec a 
Eva Lehoťáková z Nitry, Jozef Baláži z Nitry a 

Magdaléna Barčová zo Štitár, Viktor Lohyňa z 
Banskej Bystrice a Diana Užovičová z Jarku, 
Peter Kohút z Nitry a Monika Palicová z Hor-
ných Lefantoviec
16. júla: Vojtěch Merenda z Brna a Zuzana 
Senáriková z Nitry, Oto Oreško a MUDr. Vivia-
na Petrušková, obaja z Nitry, Ján Uličný a Má-
ria Vargová, obaja z Nitry, Radovan Adler zo 
Zvolena a Katarína Vendleková z Nitry, Jozef 
Klementík z Cabaja - Čápora a Lenka Molná-
rová z Veľkých Chyndíc
22. júla: Miroslav Kiss a Barbara Sedilková, 
obaja z Nitry
23. júla: Miroslav Olach z Vinodolu a Darina 
Víteková z Nitry, Ing. Dušan Kučera a Ing. Ka-
tarína Gallová, obaja z Nitry
24. júla: Peter Kováč z Klasova a Zuzana Ga-
landáková z Nitry 

POVEDALI SI „ÁNO“

Aj seniori majú športového ducha
O tomto sa presvedčili 

všetci, čo sa prišli pozrieť 
na XIV. ročník Celoslo-
venských športových hier, 
ktoré sa uskutočnili na TJ 
Stavbár v Nitre. Podujatie 
zorganizovala nitrianska 
Krajská organizácia Jedno-
ty dôchodcov Slovenska, 
vedená predsedníčkou Oľ-
gou Csákayovou. Do Nitry 
pricestovalo viac ako 60 
seniorských športovcov a 
funkcionárov JDS. 

Súťažnému zápoleniu 
predchádzalo slávnostné 
otvorenie so všetkým, čo 
k tomu patrí – slávnost-
ným nástupom, prísahou 
športovcov aj rozhodcov. 
Seniorských športovcov 
prišli pozdraviť aj zástup-
covia primátora Ján Vančo 
a Štefan Štefek, ktorý sa k 
športujúcim dôchodcom 

prihovoril a poprial im veľa 
športových úspechov. Ďal-
šie pozdravy predniesol 
poslanec NR SR Braňo 
Ondruš a predseda NSK 
Milan Belica. Seniori súťa-
žili v rôznych atletických 

disciplínach, v streľbe zo 
vzduchových zbraní, v plá-
vaní, šachu a stolnom teni-
se. Absolútnymi víťazmi sa 
stali seniori z Trenčianske-
ho kraja.

Ľudmila Synaková
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Náš útulný domov
Určite mi dáte za pravdu, ak 

napíšem, že  Nitra patrí medzi 
mestá s najkrajšou polohou nie-
len na Slovensku, ale možno aj 
v rámci celej Európy. Panorama-
tické pohľady na naše mesto zo 
všetkých hlavných prístupových 
ciest sú vždy iné a  neopakova-
teľné. Malebná poloha je daná 
tým, že súčasné mesto sa roz-
prestiera na siedmich pahorkoch 
- hradná skala, Kalvária, Vŕšok 
zvaný Andráško, Čermáň, Bori-
na, Martinský vrch a Zobor. Ak 
do tejto scenérie započítame jej 
dominanty, ako je hradný areál, 
kostolné veže, budovu divadla, 
Kalváriu, ba aj výškové budovy, 
nadobudneme malebný pohľad, 
ktorý rodákov chytá za srdce 
a chladných nenechá ani náv-
števníkov. Pohľady sú odlišné z 
každej svetovej strany a rovnako 
krásne sú nielen v priebehu dňa, 
ale aj počas nočného osvetlenia. 

V posledných rokoch sa k 
lepšiemu zmenili aj mnohé časti 
Starého mesta, pešia zóna, oko-
lie nového Chrenovského mosta, 
priestory pred Centrom, ale aj v 
blízkosti hlavnej brány na výsta-
visko AX. Nitra je plná zelene a 
kvetov, čo nám v dobrom slova 
zmysle závidia občania iných 
miest. Historické budovy do-
stávajú nové rúcho a aj mnohí 
podnikatelia odievajú schátralé 
staršie štýlové domy do nové-
ho šatu. Keď k tomu pripočíta-
me históriu nášho mesta, ktorá 
priam vyžaruje v starších čas-
tiach mesta, môžeme byť naozaj 
na naše mesto hrdí.  Snažme sa 
všetci naozaj úprimne o to, aby 
sa naša Nitra páčila nám domá-
cim. Potom sa  bude páčiť aj 
hosťom zo zahraničia.           (sy)

MAREC 2001

Štefánikova tr. è. 60, 950 06 Nitra, 
Tel.: 65 02 111, fax: 65 02 331, www.msunitra.sk
E-mail: msunitra@ msunitra.sk, www.nitra.sk
Primátor mesta:  ......... doc. Ing. Jozef Dvonè, CSc. 
e-mail:  ........................................  primator@nitra.sk
Zástupca primátora: ..................... Bc. Štefan Štefek 
e-mail:  .....................................  stefek@msunitra.sk
Zástupca primátora: ...........  PhDr. Ján Vančo, PhD.
e-mail:  .....................................  vanco@msunitra.sk
Prednosta MsÚ:  .......................... JUDr. Igor Kršiak
e-mail:  ..............................  prednosta@msunitra.sk
Hlavný kontrolór:  ................... Ing. František Halmo 
e-mail:  .....................................  halmo@msunitra.sk
Web stránka:  ............................... www.msunitra.sk
Referát klientskeho centra slu�ieb: (prízemie budo-
vy vpravo), po, ut, št: 8.00 - 15.00, str: 8.00 - 16.45, pi: 
8.00 - 13.45, so: 8.00 - 12.00 (podate¾òa a pokladnica). 
Tel: 65 02 325, fax: 65 02 331.
Klientske centrum slu�ieb MsÚ: matrièný úrad, eviden-
cia obèanov a domov, stavebný úrad, od. komunálnych 
èinností a �ivotného prostredia, poradenstvo - projekt 
Solidarita s obèanom, odbor soc. slu�ieb, odd. miest-
nych daní a poplatkov, podate¾òa.
STRÁNKOVÉ HODINY: v pondelok, utorok, štvrtok od 
8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.45 h, v piatok 
od 8.00 do 13.45 h.
POKLADNICA: po., ut., št. 8. - 14.30 h, st. 8. - 16.15 h, 
pi. 8.- 11.30 h, so. 8.-12.00 h (prízemie).
MESTSKÁ POLÍCIA: Cintorínska ul., è. tel.: 69 22 555, 
sídl. Klokoèina, è. tel.: 77 30 845 alebo 159, internet: 
www.nitra.sk, alebo (www.mspnitra.sk).
Nitriansky informaèný systém - NISYS, prevádzka - 
Štefánikova trieda è. 1, INFOTEL:037/16 186, è. tel.: 
037/741 09 06, fax: 741 09 07, e-mail: info@nitra.sk.

Web stránka: www.nitra.sk
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Nitra na snímkach z minulosti



Nitra, milá Nitra 2011

Vo Vazulovej veži otvorili za účasti primátora 
J. Dvonča, biskupa V. Judáka 1. časť expozí-
cie Dejiny Nitry, ktorú vytvoril rezbár Š. Récky.

Cenou mesta Nitry ocenili celoživotné dielo 
archeológa a bývalého riaditeľa AÚ SAV v Nit-
re Alexandra Ruttkaya.         

Spevácky zbor Lúčnica priniesol hudobný 
zážitok divákom na záverečnom koncerte me-
dzinárodného festivalu sakrálnej hudby Musi-
ca sacra.                                       

Primátor J. Dvonč, riaditeľ Opery SND P. Dvor-
ský a riaditeľka OC Mlyny S. Tóthová prestrih-
nutím pásky otvorili výstavu pieskových sôch 
Golden Sand Festival.

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva prevzal Cenu mesta Nitry z rúk pri-
mátora J. Dvonča archeológ K. Pieta, ktorý má 
za sebou bohatú bádateľskú minulosť.

Výstava Nitrianske premeny v Ponitrianskom 
múzeu priniesla rôzne zaujimavosti, ktoré si 
prezrel aj primátor Nitry J. Dvonč.

Foto: Ľ. Synaková


