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Šťastné a veselé 
vianočné sviatky

Počas Vianoc zvyk-
neme na chvíľu
spomaliť rýchly

kolobeh nášho života,
viac sa zamýšľame 
nad jeho zmyslom, nad
rýchlo plynúcim časom
i nad tým, kam chceme
ďalej smerovať. 

Znovu sa priblížil
čas, keď sa stretávajú
rodiny, keď si sadáme k
spoločnému stolu, aby
sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné
puto. Vianoce, ale i Nový rok sú pre nás obdobím, keď
sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac ako ktorýkoľ-
vek deň v roku uvedomujeme silu lásky, úcty, obeta-
vosti a priateľstva. Tieto hodnoty znamenajú veľa aj
pre našu veľkú rodinu Nitranov. Sú symbolické pre
každého, bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti
k niektorej z ľudských rás. Pre každého z nás je dôle-
žité, aby sa aj všedné dni napĺňali spokojnosťou 
a ľudskou spolupatričnosťou. Ak budeme vnímavejší
a ochotnejší navzájom sa počúvať, budeme pomáhať
slabším, máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci
a duši, nájsť si miesto v živote a zmysel svojho bytia.
Vzájomná úcta a dobrá spolupráca je základ pre
udržanie tradičných hodnôt v našej spoločnosti na
každej úrovni, štátom začínajúc a rodinou končiac. 

V mene mestského zastupiteľstva, pracovníkov
mestského úradu, ale aj osobne - za seba - želám
vám, milí občania, do nastávajúcich krásnych vianoč-
ných dní, veľa šťastia. Nech sú aj tohtoročné Vianoce
naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. 

Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre ra-
dosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, ži-
votnej iskry, človečej lásky a potešenia z prítomnosti
všetkých ľudí, blízkych  vášmu srdcu.

Želám vám nádherné vianočné sviatky a pokoj
v duši.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Šťastné a veselé vianočné sviatky ...................................................02
Na budúci rok oslávime 20. výročie spolupráce 
s americkým Napervillom ..................................................03
Jozef Dvonč: Funkciu primátora beriem ako službu občanovi ....... 04
Naštartovali sa opravy komunikácií ..................................... 06
Mesto Nitra ocení významné osobnosti ..................................07
Realizácia projektu priniesla prvé výsledky ............................ 08
Významná úloha samosprávy v boji proti hladu ...................... 09
Jubileum ZŠ kniežaťa Pribinu ............................................. 10
Žiakom vysvetľovali, že remeslo má zlaté dno ......................... 10
Žiaden iný národ sa nemôže pochváliť 
takým dielom ako je Proglas .............................................. 11
Cenu Pavla Straussa si prevzali osobnosti kultúry .................... 11
Desiatym partnerským mestom Nitry sa stal Veszprém .............. 12
Galakoncert Čaro Vianoc – darček primátora obyvateľom ........... 13
Chcete sochu generála Štefánika v Nitre? ............................... 14
Klub darcov s nádychom filantropie ..................................... 15
Primátor zablahoželal stavebnej priemyslovke ........................ 15
Zomrela nositeľka Ceny mesta Nitry Eva Ruthová ..................... 16
Advent prežite na Svätoplukovom námestí ............................ 17
Povedali si „áno“ ............................................................. 17
Jubilanti ....................................................................... 18
Navždy odišli ................................................................. 19

Text k fotke na titulnej strane:
Zimná atmosféra v Nitre. Foto: Ľudmila Synaková 



03

NITRA kultúrno-spoločenský magazín december 2012

Na budúci rok oslávime 20. výročie
spolupráce s americkým Napervillom

Dôvodom návštevy bola
príprava osláv 20. výro-
čia podpísania zmluvy 

o partnerskej spolupráci medzi
americkým mestom Naperville 
a Nitrou. Primátor Jozef Dvonč
infoormoval vzácnu hostku 
o rozvoji Nitry. Rosemary Macko
Wisnosky si so záujmom prezrela
mapu zoborských kasární, ktoré
mesto Nitra zdedilo od štátu.
Ústrednou témou stretnutia boli
oslavy 20. výročia nadviazania
partnerských vzťahov, ktoré sa
uskutočnia na budúci rok. Rose-
mary Macko Wisnosky tlmočila
primátorovi Dvončovi pozvanie

od primátora Napervillu Geor-
gea Pradela na návštevu tohto
mesta v americkom štáte Illinois.
Rovnako primátor Jozef Dvonč
poslal prostredníctvom R. M.
Wisnosky pozvánku primátorovi
Pradelovi na návštevu mesta
pod Zoborom. 

Na budúci rok môžeme oča-
kávať, že v rámci osláv 20-roč-
ného priateľstva vystúpi v Nitre
24-členný mládežnícky spevo-
kol, ktorý si Nitru zaradil do
svojho letného koncertného ka-
lendára na rok 2013.

V popoludňajších hodinách
R. M. Wisnosky navštívila Evanje-

lický kostol Svätého Ducha,
ktorý bol postavený práve s po-
mocou partnerského mesta Na-
perville. V tomto kostole sa vo
večerných hodinách uskutočnil
slávnostný koncert Evanjelic-
kého spevokolu pri príležitosti
15. výročia založenia tohto 
speváckeho zboru. Rosemary
Macko Wisnosky bola aj napriek
náročnému programu a namá-
havej ceste plná energie a s úža-
som sledovala všetko nové, čo
sa v Nitre zmenilo od jej posled-
nej návštevy.

/// Text a foto: (SYN)

Nositeľka titulu Čestná občianka mesta Nitry, honorárna konzulka Slovenskej republiky 
v USA Rosemary Macko Wisnosky navštívila v uplynulých dňoch Nitru. Na mestskom úrade
vzácneho hosťa prijal primátor Nitry Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján Vančo, vedúca útvaru
propagácie a CR Mariana Záturová, predseda Klubu priateľov s Napervillom Miloš Dovičovič 
a referentka partnerskej spolupráce Katarína Čepeláková.
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Súčasné volebné obdobie 
a plnenie volebného programu
Spolu ďalej je z hľadiska finanč-
nej situácie veľmi náročné. Ako
by ste ho zhodnotili?
Oproti rokom 2007 a 2008 máme
v súčasnosti k dispozícii vzhľadom
na zložitú ekonomickú situáciu na
rozvojové programy približne 
desaťkrát menej prostriedkov. Aj
napriek maximálnemu šetreniu
bežných výdavkov nie je možné
všetky požiadavky riešiť hneď, 
a preto chcem občanov požiadať
o určitú trpezlivosť. Túto potrebu-
jeme nielen pri zaraďovaní jedno-
tlivých investícií, ale aj pri ich
realizácii, keď hlavne pri opravách
ciest je nutné strpieť určité obme-
dzenia. 

Každý kto po dlhšom čase za-
víta do Nitry konštatuje, že
mesto sa mení k lepšiemu 
a stále napreduje. Čo považu-
jete pri svojej náročnej práci
za najdôležitejšie?
Určite nepretržitú komunikáciu 
s občanmi. Tí občania, ktorí s nami
diskutujú na stretnutiach v jedno-
tlivých mestských častiach, vedia,
že mne a mestským poslancom
ako aj pracovníkom úradu záleží
na tom, aby život v našom meste
napredoval a naše mesto bolo

krajšie. Našou prioritou tiež je, aby
naši mladí ľudia neodchádzali za
prácou do iných miest, ale zostali
pracovať v Nitre. Podporujeme
ich výstavbou dostupných ná-
jomných bytov, postavených 
s podporou štátu, ktorých bolo
odovzdaných za šesť rokov vyše
štyristo. Zachovali sme aj sociálne
benefity. Mladé rodiny s deťmi
dostávajú novorodenecký príspe-
vok, finančný príspevok poskytu-
jeme aj občanom s trvalým
pobytom v Nitre pri ich prvom
odchode do dôchodku. 

V Nitre boli za posledné dva
roky zrealizované viaceré vý-

znamné investičné akcie. Čo
považuje za najdôležitejšie?
Významným prínosom pre do-
pravnú infraštruktúru je rýchlostná
komunikácia R1 PR1BINA, ale aj
Chrenovský most, ktorý pomohol
vnútornej doprave. Vybudoval sa
Bytový dom Senior na Krčméryho
ulici, 92 nájomných bytov na síd-
lisku Diely, v procese výstavby je
kanalizácia v mestských častiach
Janíkovce, Dražovce, Horné 
a Dolné Krškany. Projekt bytového
domu Senior bol realizovaný ako
zámena za nehnuteľnosť vo vlast-
níctve mesta Nitry. V prevádzke je
Zariadenie pre seniorov Zobor, pre
mladých bol zrealizovaný skate-
park na sídlisku Diely a k zvýšeniu
estetickej úrovne širšieho centra
mesta prispelo Námestie Kráľov-
nej pokoja s kolumbáriom. Príno-
som pre životné prostredie 
a riešenie spracovania biologic-
kého odpadu je kompostáreň.
Verím, že občania pozitívne hod-
notia opravy miestnych komuni-
kácií Štúrova, Novozámocká,
Hviezdoslavova a Cabajská, ktoré
zvýšia kvalitu cestnej siete. Zreali-
zovali sa tiež opravy viacerých
chodníkov, pribudli nové parkova-
cie plochy, boli zateplené a rekon-
štruované budovy základných 
a materských škôl. Na realizácii in-

V týchto dňoch uplynuli dva roky od konania komunálnych volieb, v ktorých sa primátorovi
Jozefovi Dvončovi podarilo ako prvému primátorovi v novodobej histórii mesta obhájiť
primátorský post. Stalo sa tak i vďaka spolupráci s mestským zastupiteľstvom a pracovníkmi
úradu. Okrem toho, že získal dôveru občanov Nitry, podarilo sa mu získať i dôveru starostov
a primátorov slovenských miest a obcí a títo ho zvolili za predsedu Združenia miest a obcí.

Jozef Dvonč: 
Funkciu primátora beriem ako službu občanovi

ROZHOVOR
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vestície sa podieľame sami, pri
realizácii ďalších participujeme so
štátom, Nitrianskym samospráv-
nym krajom, Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, atď.

Ste primátorom, ktorý sa pra-
videlne stretáva s občanmi 
v klientskom centre služieb,
kam za vami môžu prísť každú
stredu.  Aj teraz na jeseň ste
absolvovali pravidelné stret-
nutia s občanmi v rámci výbo-
rov mestských častí.  Aký máte
dojem z týchto stretnutí?
Za posledné roky som absolvo-
val  desiatky stretnutí s občanmi
vo všetkých mestských častiach.
Každú stredu v klientskom
centre služieb sa v rámci časo-
vých možností snažím stretávať
s občanmi a riešiť ich najzložitej-
šie problémy. Teší ma záujem
o veci verejné zo strany občanov
a najmä ich pozitívna spätná
väzba na našu prácu a výsledky.
Verím, že sa nám spoločnými si-
lami podarí dosiahnuť ešte viac
v prospech kvalitnejšieho života
vás, občanov nášho mesta. Funk-
ciu primátora beriem ako službu
občanovi, ale s tým, že aj obča-
nia nám musia pomáhať 
a podporovať veci, ktoré si pred-
tým žiadali, ako je  čistota mesta,
poriadok na verejných priestran-
stvách, inštalovanie lavičiek 
a tiež účasťou na podujatiach,
ktoré pre nich mesto organizuje.
Treba priznať, že okrem pozitív-
nych reakcií sa občas vyskytnú aj
kritické pohľady občanov. 

Život netvoria len investície,
ľudia sa potrebujú vo voľnom
čase odreagovať. Aj preto mesto
podporilo vznik Nitrianskej 
organizácie cestovného ruchu.

Splnili sa vaše predstavy?
Nitrianska organizácia cestovného
ruchu je jediná svojho druhu na
území západného Slovenska.
Mesto ju založilo spolu s ďalšími
štyrmi subjektmi – biskupstvom,
Agrokomplexom, Veoliou Trans-
port a hotelom Mikado na jar
tohto roku s cieľom zvýšiť cestovný
ruch v meste. Mám dojem, že sa
nám podarilo úspešne odštartovať
činnosť, ktorá pomôže zvýšiť ces-
tovný ruch a Nitra sa postupne
stane vyhľadávanou mestskou tu-
ristickou destináciou.   

Je potešiteľné, že mesto aj na-
priek kríze a problémom 
s financiami naďalej výrazne
podporuje kultúrny život 
a športové dianie.
Organizujeme množstvo kultúr-
nych, spoločenských a športových
podujatí pre všetky vekové kate-
górie. Športové vyžitie občanov je
zabezpečené vybudovaním mo-
dernej infraštruktúry športovísk 
v každej mestskej časti multifunkč-
nými ihriskami, vybudované sú aj
ďalšie atraktívne športoviská –
mestská hala na sídlisku Klokočina
a korčuliarska aréna. Koncom roka
bude dokončený zimný štadión na
Škultétyho ulici. Mesto podporuje
a vytvára podmienky aj pre mlá-
dežnícky, juniorský a seniorský
šport. Som presvedčený, že stále je
čo zlepšovať a verím, že naše plány
sa nám podarí s poslancami mest-
ského zastupiteľstva splniť. 

Blížia sa Vianoce, najkrajšie
sviatky roka. Aké predvia-
nočné podujatia pripravilo
mesto pre občanov?
Od 2. do 23. decembra bude na
Svätoplukovom námestí otvorené
Vianočné mestečko so stánkami,

ktoré ponúknu rôzne dobroty 
a tradičné vianočné ľudovoume-
lecké výrobky. Atrakciou Vianoč-
ného mestečka bude vyrezávaný
Betlehem a 17–metrový vianočný
stromček s 900 žiarivkami. Strom-
ček rozsvieti Mikuláš v nedeľu 9.
decembra. Na Svätoplukovo ná-
mestie sa privezie na koči ťaha-
nom koňmi a pôjde od Starého
divadla Karola Spišáka. Deti 
v tento deň určite poteší aj netra-
dičný pyromuzikálový ohňostroj.
Pre Nitranov, ako aj pre obyvate-
ľov vo všetkých mestských čas-
tiach sú v predvianočnom tomto
období pripravené zaujímavé kul-
túrne podujatia. V Synagóge bude
Strieborný večer Evy Pavlíkovej 
s hosťami, v Mestskej hale na Klo-
kočine sa v piatok 7. decembra
uskutoční koncert špičkových
operných spevákov Čaro Vianoc. 

Ako vnímate Vianoce vy osobne
a ako ich najradšej trávite? 
Vianoce sú najkrajším obdobím
v roku, keď sa stretávajú rodiny,
sadáme si k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce a Nový rok sú obdobím,
keď sa každý snaží byť s blízkymi.
Vianoce najradšej trávim tak ako
každý z nás  – v kruhu rodiny.
Osobne za seba želám všetkým
do nastávajúcich krásnych via-
nočných dní veľa šťastia a po-
koja. Nech sú aj tohtoročné
Vianoce naplnené vzájomným
porozumením a spolupatričnos-
ťou človeka k človeku.
Želám všetkým, aby načerpali
počas Vianoc dostatok síl pre
vstup do nového roku 2013.

Zhovárala sa: ĽUDMILA SYNAKOVÁ
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Od volieb už uplynuli dva roky.
Povedzte nám, čo sa vám poda-
rilo, z čoho máte najväčšiu ra-
dosť?
Vo zvýšenej miere sa podarilo na-
štartovať súvislé opravy komuni-
kácií v mestských častiach Zobor 
a  Dražovce, navyše mestská časť
Dražovce bola vďaka investícii 
Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti kompletne odkanali-
zovaná. Projekt rekonštrukcie bý-
valej Základnej školy na Zobore je
v štádiu vybavovania stavebného
povolenia, kde by sa následne
malo pristúpiť k realizácii projektu.
V rámci športovo-rekreačných 
a kultúrnych aktivít sa podarilo
čiastočne sprístupniť verejnosti bý-
valý objekt zoborských kasární,
najmä ich historickú časť. Ďalej sa
spracováva predprojektová doku-
mentácia na cyklotrasu, ktorá
bude nadväzovať na existujúce cy-
klotrasy z centra mesta do mest-
ských častí Zobor a Dražovce.
Považujem ju za potrebnú v rámci
rozširovania turistickej a pracovnej
mobility, pretože vedie aj cez prie-
myselný park Sever. Za pozornosť
by určite stálo vytvoriť koncepciu
reálneho využitia hornej stanice 
lanovky a jej okolia ako význam-
ného turistického bodu v nadväz-
nosti na kamaldulský kláštor 
a Svoradovu jaskyňu. 

Na území VMČ č. 6 Zobor, Dra-
žovce ide o spojenie dvoch špe-
cifických častí nášho mesta –
mestskej a vidieckej. Obe územia
sú viac-menej posiate rodinnými
domami, určitá časť Zobora má
činžiaky a bytové domy. To
všetko prináša rôzne problémy.
Môžete ich špecifikovať?  
Keď zoberieme do úvahy, že 
v mestských častiach Zobor a Dra-
žovce žije bezmála 10-tisíc obyva-
teľov a výstavba sa i naďalej
zahusťuje, tak okrem veľkej roz-
lohy územia je to aj rozsiahla
cestná infraštruktúra, ktorá potre-
buje sústavné opravy. Ich tempo 
i v súčasnosti nepostačuje ani na

udržanie súčasného stavu a komu-
nikačná sieť sa neustále zhoršuje.
Vidiecke prostredie VMČ so zástav-
bou rodinných domov prináša
problémy so zberom biologického
odpadu a separovaného odpadu.
K zefektívneniu zberu biologic-
kého odpadu by mal pomôcť
zberný dvor biologického a sepa-
rovaného odpadu v objekte býva-
lých kasární pod Zoborom, ktorý
začne svoju činnosť v roku 2013.

Aké problémy ste pomohli
alebo momentálne pomáhate
riešiť obyvateľom týchto častí
nášho mesta?
V súčasnosti dosť často riešim 
problém neprimeranej rýchlosti na
vnútorných komunikáciách a zhus-
tenom parkovaní na verejných 
komunikáciách. Čo sa týka prekra-
čovania maximálnej povolenej rý-
chlosti, bude na Kláštorskej ulici
obnovený signalizačný panel
okamžitej rýchlosti a ďalší nový
bude osadený na Metodovej ulici.
V prípade neúčinnosti prijatých
opatrení požiadame štátnu políciu
o častejšie monitorovanie rýchlosti
na problémových komunikáciách.
Zhustené parkovanie na verejných
komunikáciách zaznamenávame
všade, ale v súčasnosti sme sa sú-
stredili na Hornozoborskú cestu,
kde sme formou schránkových le-

Miloslav Hatala je poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre prvé volebné obdobie.
Zároveň bol zvolený za predsedu Výboru mestskej časti č. 6 Zobor, Dražovce a pôsobí ako
člen komisie pre školstvo, mládež a šport. V civilnom živote pracuje ako geodet.

Naštartovali sa opravy komunikácií 
Predstavujeme poslancov MsZ v Nitre: Ing. MILOSLAV HATALA

ROZHOVOR
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tákov požiadali občanov o obojs-
merné sprejazdnenie komunikácie,
pretože tam vznikali z tohto dô-
vodu kolízne situácie. Po určitom
časovom období vyhodnotíme
účinnosť prijatých opatrení na 
výbore mestskej časti, prípadne 
prijmeme iné opatrenia.

Ste členom komisie pre školstvo,
mládež a šport. Mohli by ste čita-
teľom povedať, ako komisia pri-
stupuje k hodnoteniu vývoja,
resp. situácie v nitrianskych zá-
kladných a materských školách?
Situáciu v školstve treba rozdeliť
na dve skupiny , t.j. na mate-
riálno-technické zabezpečenie
vyučovacieho procesu  a počet
detí, ich skladbu a kvalitu vzdelá-
vania. Materiálno-technické za-
bezpečenie škôl sa neustále 
a viditeľne zlepšuje, či už v pred-
školských zariadeniach, alebo aj 
v základných školách, ktoré sú
postupne rekonštruované a ener-
geticky zhodnocované cez pro-
jekty, ktoré vypracovalo mesto
Nitra. V nemalej miere to platí aj
o obnove zariadenia školských 

jedální a modernizácii učebných
pomôcok.  

Na verejnosti sa hovorí o klesa-
júcej pôrodnosti, ktorá má vplyv
aj na pokles počtu žiakov. Ako to
vyzerá v našich podmienkach?
Dlhodobo sledujeme mierny po-
kles detí v ZŠ. Zatiaľ nejde o dra-
matické čísla. Mení sa však zloženie
tried, keď je potrebné otvárať nulté
ročníky, kde sa zvyšuje počet detí
zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia, ktoré sa majú začleniť do
riadneho vyučovacieho procesu.
Úzko s týmto problémom súvisí
záškoláctvo. Žiacka skladba úzko
súvisí aj s merateľnou kvalitou žia-
kov 9. ročníkov. 

Môžeme byť spokojní s mimo-
školskou činnosťou v školách?
Chcem pochváliť všetky základné
školy, ktoré si nájdu priestor na vy-
tváranie podmienok na  mimo-
školskú činnosť mládeže. Rovnako
by som chcel vydvihnúť výsledky
ZUŠ J. Rosinského a CVČ Domino,
ktoré nemalou mierou prispievajú
k rozvoju kultúrnosti našej mlá-

deže. Záujem o činnosť týchto za-
riadení je značný, aj keď na „trhu“ s
mimoškolskou činnosťou mládeže
je značná konkurencia.

Ste spokojný s úrovňou jednotli-
vých škôl? 
To by som si nedovolil hodnotiť,
pretože kritériá na hodnotenie
môžu byť rôzne. Určité výsledky by
mohli byť z monitorov žiakov 9.
ročníkov. Ani tie však celkom nevy-
jadrujú kvalitatívnu a mentálnu
úroveň žiakov tej-ktorej školy.

Na čo by sa mali upriamiť svoju
pozornosť nitrianske ZŠ a MŠ?
Každý riaditeľ v materskej a základ-
nej škole má špecifické problémy
a to podľa veľkosti školy a skladby
žiakov. Riaditelia najlepšie vedia
pomenovať problémy, ktoré treba
riešiť. Ja by som ich chcel počúvať
a v rámci svojich možností byť ná-
pomocný pri ich riešení. Aj touto
cestou ďakujem všetkým  pracov-
níkom v školstve, ktorí obetavo
pracujú v prospech našich detí.

Zhovárala sa: ĽUDMILA SYNAKOVÁ

Mesto Nitra ocení významné osobnosti

Na 21. mimoriadnom zasad-
nutí sa v stredu 7. novembra
zišli poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Nitre. Schôdzu
otvoril a viedol primátor Nitry
Jozef Dvonč. 

Poslanci schválili návrh na
udelenie Ceny mesta
Nitry Dr.h.c. prof. Ing. Pe-

trovi Bielikovi, PhD. za bohatú
vedecko-výskumnú a pedago-

gickú prácu, za výrazný rozvoj
vysokého školstva a za prezen-
táciu Nitry v medzinárodnom
kontexte. Schválený bol aj
návrh na udelenie Ceny mesta
Nitry JUDr. Pavlovi Hrušov-
skému, ktorá mu bude udelená
za dlhoročnú aktívnu prácu 
v prospech rozvoja mesta Nitry
a jeho zviditeľňovanie v medzi-
národnom kontexte. 

Rovnako súhlasili s návrhom

na udelenie Ceny mesta Nitry
Mgr. art. Jánovi Greššovi za vý-
razný prínos pre divadelné a fil-
mové umenie, za rozvoj kultúry
a reprezentáciu mesta Nitry. Po-
slanci vyjadrili svoj súhlas i s ná-
vrhom Dohody o spolupráci
medzi mestom Nitra a mestom
Veszprém.

/// Text :  (SYN)
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Vpriebehu mesiaca novem-
ber a december budú vy-
tlačené aj ďalšie brožúry:

Nitriansky hrad pripravená 
v spolupráci s Biskupským úra-
dom, Sakrálne pamiatky v spolu-
práci s Krajským pamiatkovým
úradom, Príroda Nitry, Šport 
v Nitre, Informačník 2013, Nitra a
Veľká Morava a Archeologické
pamiatky Nitry v spolupráci s Ar-
cheologickým ústavom SAV 
v Nitre a Nitra bez bariér, ktorú
pripravuje odbor sociálnych slu-
žieb. Pre návštevníkom mesta
Nitry sa vytlačili aj turistické
mapy – trhacia a skladacia 
a mapa Nitra bez bariér, ktorá
mapuje bezbariérové prístupy 
v meste Nitra a ponúka tipy na
bezbariérové výlety. V rámci rea-
lizácie projektu sa uskutočnili
dve medzinárodné konferencie
spojené s vydaním zborníka.
Cieľom konferencií, ktoré sa
uskutočnili v Park hotel Tartuf 
v Beladiciach bol rozvoj inco-
mingového cestovného ruchu 
v meste Nitra, podpora cestov-
ného ruchu medzi obyvateľmi
partnerských miest, tvorba
úspešnej destinácie, predstave-
nie pobytových balíčkov a prak-
tické skúsenosti zo zreali-
zovaných výmenných pobytov.
V rámci rozvoja spolupráce 
s partnerskými mestami sa kon-

ferencií zúčastnili zástupcovia
mesta Spišská Nová ves, Kromě-
říž, Zielona Góra, Osijek, Báčsky
Petrovec a Veszprém z Ma-
ďarska, s ktorým bola podpísaná
dohoda o  spolupráci 7.11.2012.
Súčasťou projektu v rámci
úspešnej prezentácie a propagá-
cie Nitry doma aj v zahraničí je aj
nový reprezentačný film o Nitre
formou krátkeho príbehu (DVD)
a kniha o Nitre v koženom obale
bohatá na umelecké fotografie a
poetické texty s cieľom predsta-

viť Nitru ako atraktívnu mestskú
destináciu. Náklad DVD a kníh je
1000 kusov. V spolupráci s odbo-
rom sociálnych služieb je v prí-
prave akčný plán „Nitra pre
všetkých – informácie nielen pre
hendikepovaných turistov“ s cie-
ľom zmapovať situáciu z hľa-
diska dostupnosti a bezbarié-
rovosti, predložiť návrhy a meto-
diku na odstránenie bariér a vy-
týčiť ciele  na zlepšovanie kvality
života nielen hendikepovaných.
V mesiacoch november 2012 
a január  2013 sa pripravuje ak-
tualizácia internetového portálu

www. nitra.sk pre hendikepova-
ných turistov – blind friendly.  

V roku 2012 sa mesto Nitra
prezentovalo ako atraktívna
mestská destinácia na výstave
ITF Slovakiatour 2012 v Brati-
slave, GO Regiontour 2012 
v Brne  a na Agrokomplexe – Re-
gióny Slovenska. Od marca
2012 je v areáli Agrokomplexu
pre návštevníkov výstav pripra-
vený aj  infopult NISYS-u, kde sú
pre návštevníkov pripravené
propagačné materiály o Nitre 
a poskytujú sa informácie o pri-
pravovaných podujatiach, ak-
ciách a atraktivitách v meste. 
S cieľom predstaviť balík služieb
a sortiment Nitrianskeho infor-
mačného systému širokej verej-
nosti, bola vydaná aj brožúra 
o Nisyse,  ktorý slúži ako
mestské informačné stredisko 
a turistická informačná kancelá-
ria zároveň.

Mesto Nitra aj v tomto roku
organizovalo podujatia súvisiace
s cestovným ruchom. Vo februári
v rámci osláv Svetového dňa
sprievodcov bolo pripravené po-
dujatie pre verejnosť, v rámci
ktorého bol k dispozícii infopult,
kvízy a súťaže a bezplatné pre-
hliadky mesta. V deň osláv sa
uskutočnil workshop pre profe-
sionálnych sprievodcov.

Začiatkom júna, v rámci otvo-

Realizácia projektu priniesla prvé výsledky

Mesto Nitra, prostredníctvom útvaru propagácie a cestovného ruchu začalo v roku 2011 
s realizáciou projektu „Podpora aktivít cestovného ruchu v meste Nitra“, ktorý je spolu-
financovaný z prostriedkov EÚ. V priebehu prvého polroka roku 2012 boli vytlačené propa-
gačné materiály v troch jazykových mutáciách, ako napríklad Informačník pre turistov 2012,
Národné kultúrne pamiatky, Synagóga, Výlety do okolia, Nitra – mesto múzeí a galérií.

Súčasťou projektu v rámci
úspešnej prezentácie a propagá-
cie Nitry doma aj v zahraničí je aj
nový reprezentačný film o Nitre

CESTOVNÝ
RUCH
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renia turistickej sezóny bol pri-
pravený na Svätoplukovom ná-
mestí bohatý kultúrny program,
bezplatné prehliadky mesta 
pre verejnosť, novinky – jazda 
s doubledeckerom, infostan turis-
tických atrakcií s cieľom prezen-
tovať Nitru ako zaujímavú
turistickú destináciu v spolupráci
s Nitrianskou organizáciou ces-
tovného ruchu, SACR a Nitrian-
skym samosprávnym krajom.
Súčasť podujatia bol aj festival
vína a tradičných špecialít i pre-
zentácia ľudových zvykov, na

záver programu vystúpila sku-
pina VIDIEK a Zuzana Smatanová. 

V rámci osláv Svetového dňa
cestovného ruchu sa v roku
2012 uskutočnil 1. ročník Dní
partnerských miest s cieľom
predstaviť kultúru partnerských
miest v Nitre prostredníctvom
bohatého kultúrneho pro-
gramu, ľudových remesiel a tra-
dícií a taktiež gastronómie.
Súčasťou osláv bola aj súťaž 
o naj suvenír v Nitre, regionálne
vzdelávanie pre žiakov ZŠ, pri-
pravené boli aj bezplatné pre-

hliadky s profesionálnymi sprie-
vodcami na trase „Pamiatky
môjho domova“ a tvorivé dielne
o Nitre pre deti.

V rámci osvety v oblasti ces-
tovného ruchu Mesto Nitra spo-
lupracovalo so ZŠ Fatranskou 
a SOŠ Levickou v oblasti regio-
nálneho vzdelávania a v rámci
osláv Svetového dňa cestov-
ného ruchu aj s ostatnými zá-
kladnými školami v meste Nitra. 

/// Text: Alena Pivarčiová

Významná úloha samosprávy v boji proti hladu
Tohtoročný Svetový deň po-
travín upozornil na problém
odstraňovania chudoby, hladu
a podvýživy. Podľa aktuálnej
Správy o stave potravinovej
bezpečnosti v tomto roku vo
svete väčšina hladujúcich (asi
852 miliónov) žije v rozvojo-
vých krajinách. 

Tento problém sa však ne-
týka len rozvojových krajín,
ale vyskytol sa už i v našich

podmienkach: boj proti hladu sa
preto v plnej miere dotýka i slo-
venských miest a obcí. Niečo 
o tom vie i samospráva, ktorá
chce tento problém riešiť. 

Na povinnosť samosprávy
upriamil pozornosť na národných
oslavách Svetového dňa potravín
v nitrianskom Agroinštitúte pri-
mátor Nitry a predseda Združenia
miest a obcí Slovenska Jozef
Dvonč. Zdôraznil, že problémy
hladu a podvýživy sa dotýkajú
časti nízkopríjmových a margina-
lizovaných skupín obyvateľov

Slovenska. Mesto Nitra sa v tomto
smere angažovalo zriadením so-
ciálnej výdajne potravín pre 
občanov nachádzajúcich sa 
v hmotnej a finančnej núdzi,
ktorá funguje od novembra 2010
na nitrianskej tržnici. V sociálnej
výdajni získajú potraviny, ktoré
vyradia obchodné reťazce pred
skončením záručnej lehoty alebo
z dôvodu poškodeného obalu 

a do predajne ich distribuuje Po-
travinová banka Slovenska.

Primátor a predseda ZMOS-u
Jozef Dvonč apeloval i na pred-
staviteľov vyšších územných cel-
kov, zástupcov miest a obcí, aby
v školskom stravovaní kládli
dôraz na kvalitné slovenské  po-
traviny.

/// Text: (SYN)
/// Foto: (A)

Mesto Nitra zriadilo pred dvomi rokmi v priestoroch mestskej tržnice 
sociálnu výdajňu potravín, ktorá slúži pre finančne slabších občanov
mesta Nitry.
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Pri príležitosti 75. výročia otvo-
renia budovy ZŠ kniežaťa Pri-
binu a zároveň 130. výročia
založenia školy sa uskutočnila v
aule Univerzity Konštantína Fi-
lozofa slávnostná akadémia.

Žiaci, rodičia, priatelia školy 
a pedagógovia školy si pri-
pomenuli slávnu históriu

tejto najstaršej nitrianskej školy,
ktorej prah prvýkrát prekročili
žiaci v roku 1937. Riaditeľka školy
Iveta Miková na akadémii privítala
zástupcu primátora Jána Vanča,
ako aj ďalších hostí. Viceprimátor
Ján Vančo zablahoželal škole ku
krásnemu jubileu a v mene pri-
mátora odovzdal Pozdravný list
oceňujúci dlhoročné pedago-
gicko-výchovné poslanie tejto
vzdelávacej inštitúcie, dlhé roky si
zachovávajúcej svoj vysoký kredit.
Zriaďovateľom tejto školy je
Mesto Nitra. Vďaka investíciám
prešla v uplynulom období bu-
dova tejto školy rekonštrukciou.
Žiaci môžu športovať na viacúče-

lovom ihrisku, ktoré bolo vďaka
investíciám mesta postavené na
školskom dvore.

Nitrianska meštianska škola
nadväzovala na tradície školy 
z roku 1881, ako súkromnej meš-
tianskej školy. Po vzniku ČSR bola
v roku 1919 škola poštátnená 
a presťahovaná na Piaristickú
ulicu. Vzhľadom na to, že školu
umiestnili do starých budov 
s malými priestormi, táto už ne-
vyhovovala požiadavkám doby.
Od roku 1924 sa riaditeľ Vojtech

Vlach snažil presadiť výstavbu
novej školy, až napokon 14. au-
gusta 1933 slávnostne položili zá-
kladný kameň školskej budovy 
s názvom Pribinova jubilejná
štátna meštianska škola v Nitre,
833 – 1933. Slávnostné otvorenie
Štátnej meštianskej školy v Nitre
sa uskutočnilo 31. októbra 1937.
Budova školy je pomerne málo
známa ako pozoruhodná funkcio-
nalistická stavba medzivojnového
obdobia.

/// Text: (SYN)

Jubileum Základnej školy kniežaťa Pribinu

ŠKOLSTVO

Klub darcov s nádychom filantropie
Za účasti zástupcu primátora
mesta Nitry Jána Vanča sa 
v stredu 7. novembra v nitrian-
skej Synagóge uskutočnil Klub
darcov. 

Nitrianska komunitná nadá-
cia oslovila už po deviaty
raz občanov, ktorým nie je

dobročinnosť ľahostajná, aby svo-
jou troškou prispeli k rozvoju

mesta a regiónu. Na Klokočine pri
Komunitnom centre vznikne kul-
túrny priestor pre všetky generácie
– Open Air Gallery Klokočina – ga-
léria pod holým nebom, v ZŠ Fa-
transká sa 600 žiakov bude
inovatívne vzdelávať v separovaní
odpadu, monitorovať čierne
skládky. Absolútnym víťazom 
hlasovania darcov sa stalo OZ
Campanulla, ktoré vymyslelo envi-

ronmentálny vzdelávací program
pre žiakov a pedagógov ZŠ Škulté-
tyho a MŠ over in the Meadov
Nitra. Spoločne vytvoria v priesto-
roch školy a škôlky ekozáhradky,
zapoja žiakov a pedagógov do
tvorby náučného chodníka v Hyde
parku na Vodnej ulici v Nitre, vyčis-
tia rieku Nitru, Park pod Borinou 
a lúku Tri duby. 

/// Text: (SYN)

Na akadémii sa zúčastnili zástupca primátora Ján Vančo, poslanec MZ
a predseda komisie pre školstvo, mládež a šport Ján Jech, vedúci
odboru školstva, mládeže a športu MsÚ Vladimír Ďuga a riaditeľka školy
Iveta Miková.  Foto: (A)



NITRA kultúrno-spoločenský magazín december 2012

11

Cenu Pavla Straussa si prevzali osobnosti kultúry

K nositeľom Ceny Pavla Straussa
sa od stredy 31. októbra 2012
zaradili básnik a prekladateľ Vi-
liam Turčány, speváčka ľudo-
vých piesní Darina Laščiaková,
scénograf Jozef Ciller a herečka
Božidara Turzonovová. V ni-
trianskom DAB si prevzali oce-
nenie za trvalý prínos v oblasti
kultúry a umenia. 

Darinu Laščiakovú a jej za-
nietenie pre slovenskú ľu-
dovú pieseň poznajú azda

všetci v našej krajine. Božidara Tur-
zonovová je jedna z našich najlep-

ších herečiek. Viliam Turčány je vy-
nikajúci básnik a excelentný pre-
kladateľ a jeden z posledných
ozajstných klasikov. Jozef Ciller je
zasa uznávaný scénograf, ktorý vy-
tvoril aj scénu pre tohtoročné
udeľovanie cien. Je známy viac vo
svete ako na Slovensku.

Ocenenie udeľuje od roku 2005
na návrh študentov a pedagógov
Katedry kulturológie FF UKF 
v Nitre, Kulturologická spoločnosť,
Katedra kulturológie a Filozofická
fakulta Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitre. Cena pozostáva 
z drevenej plastiky od umelec-

kého rezbára Miroslava Poláka 
a z grafického listu od akademic-
kého maliara Petra Galvánka. 

Ocenenie je pomenované
podľa humanistu, spisovateľa 
a lekára Pavla Straussa, ktorý bol
všestranným umelcom a väčšiu
časť svojho života prežil v Nitre.
Narodil sa v roku 1912 v Liptov-
skom Svätom Mikuláši, medicínu
vyštudoval vo Viedni a na ne-
meckej univerzite v Prahe. Od
roku 1956 pôsobil ako chirurg 
v Nitre, kde v roku 1994 zomrel.

/// Text: (SYN)

Silná prítomnosť slávenia
kultu vierozvestcov sv. Cyrila a
Metoda a vzácne duchovné
kultúrne pamiatky sú bezpro-
stredným dôkazom o ich pô-
sobení na našom území, čím
popierajú rôzne mýty. 

Pri príležitosti blížiaceho sa
1150. výročia príchodu
vierozvestcov na naše úze-

mie pripravil Dom Matice slo-
venskej v Nitre odborný seminár,
na ktorý prišlo asi dvesto účast-
níkov. Hlavnou myšlienkou se-
minára bolo motto „Dedičstvo
otcov zachovaj nám Pane“.

Odbornú časť semináru s cy-
klom prednášok otvoril nitrian-
sky sídelný biskup Viliam Judák,

témou Pápežské dokumenty 
a Cyrilo-metodská misia. Oboz-
námil prítomných s najdôležitej-
šími historickými dokumentmi 
a staroslovenskými liturgickými
textami, ktoré sú cenným pra-
meňom dokladujúcim pôsobe-

nie sv. Cyrila a Metoda na našom
území. 

„Žiaden iný kultúrny národ sa
nemôže pochváliť už pri svojich
počiatkoch takým dielom, ako je
Proglas,“ dodal Viliam Judák. Sv.

Gorazdovi ako jednému zo 
sedempočetníkov, prvému po
mene známemu prekladateľovi
slovenského pôvodu, diploma-
tovi, literátovi a pedagógovi, sa
vo svojom príspevku venoval Mi-
roslav Holeček. 

Vo svetle archeologických nále-
zov sv. Gorazda predstavil jeden
zo zakladateľov Spoločnosti Ju-
raja Selepčéniho Jarolím Koprda.

V kultúrnom programe odznel
v podaní katedrálneho spevo-
kolu Emerám Starosloviensky
Otčenáš a pieseň staroslovien-
skej liturgie Tebe pajom od hu-
dobného skladateľa Dmitrija
Bortňanského.

/// Text: (SYN)

Žiaden iný národ sa nemôže pochváliť takým
dielom, ako je Proglas

Žiaden iný kultúrny národ sa
nemôže pochváliť už pri svo-
jich počiatkoch takým dielom,
ako je Proglas
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Desiatym partnerským mestom Nitry sa stal Veszprém

Slávnostné podpísanie dohody o partnerstve a spolupráci medzi mestami Nitrou 
a maďarským mestom Veszprémom sa uskutočnilo v stredu 7. novembra v Obradnej sieni
mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Na slávnostnom akte sa 
zúčastnili radca a zároveň
zástupca veľvyslanca Ma-

ďarska na Slovensku Zsolt Harmati,
podpredseda NSK Juraj Horvát,
rektor SPU Peter Bielik, dekan Fa-
kulty stredoeurópskych štúdií UKF
Atilla Komzsík, zástupcovia primá-
tora Štefan Štefek a Ján Vančo 
a ďalší hostia. Listinu potvrdzujúcu
nadviazanie partnerských kontak-
tov podpísali primátor Nitry Jozef
Dvonč a primátor Veszprému
Gyula Porga. V dohode sa obe
strany zaviazali k rozvoju spolu-
práce medzi samosprávami, 
podnikateľskými subjektmi a inšti-
túciami v oblasti kultúry, vedy,
školstva, cestovného ruchu 
a športu. 

„Veszprém sme vybrali vzhľa-
dom na blízkosť oboch našich

miest. S touto oblasťou má pod-
písanú dohodu aj NSK. Veszprém
bude naším desiatym partner-
ským mestom,“ uviedol primátor
Jozef Dvonč.

„Prinášam pozdrav z mesta 
s bohatými tradíciami mestu,
ktoré má rovnaké historické tradí-
cie. Veszprém má prívlastok
mesto kráľovien. Pred storočiami
podaroval sa naše mesto Vesz-
prém stalo darom kráľa Štefana
svojej manželke – bavorskej krá-
ľovnej Gizele. Zaujímavosťou je, že
kráľovná Gizela sa pri ceste z rod-

ného Regensburgu do Veszprému
zastavila nakrátko v Nitre. Možno
práve to rozhodlo o dnešnom
spojení oboch našich miest,“ kon-
štatoval v príhovore primátor G.
Porga. Na záver svojho príhovoru
dodal: „Verím, že dobré vzťahy na-
šich miest budú posilňovať aj
dobré vzťahy našich krajín!“ 

Samotnému podpisu predchá-
dzali niekoľkomesačné intenzívne
rokovania medzi obomi mestami,
avšak až minulý rok v lete prvýkrát
navštívil Nitru primátor Vesz-
prému Gyula Porga. Krátko nato
zavítal i nitriansky primátor Jozef
Dvonč a zástupca Ján Vančo do
Veszprému. Obe mestá majú veľa
spoločných čŕt, Veszprém je rov-
nako ako Nitra sídlom biskupstva,
univerzity a kraja (župy). 

Spolupráca sa už začala na
úrovni kultúry a cestovného
ruchu – regionálna organizácia
cestovného ruchu z Veszprému sa
zúčastnila na konferenciách za-
meraných na rozvíjanie spolu-
práce a načrtli sa prvé vízie
vzájomnej spolupráce na úrovni
cestovného ruchu. Na podujatí

Obe mestá majú veľa spoloč-
ných čŕt, Veszprém je rovnako
ako Nitra sídlom biskupstva,
univerzity a kraja.
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Dni partnerských miest sa zúčast-
nil aj umelec z Veszprému, ktorý
Nitranom predviedol hru na tra-
dičných maďarských nástrojoch.
Mesto Veszprém prejavilo záujem
spolupracovať s Nitrou v rámci so-
ciálnej oblasti – naše nadané
rómske deti by chceli začleniť do
programu hudobného vzdeláva-
nia. Pripravuje sa tiež spolupráca
medzi umeleckými školami 
a sľubne sa rozbiehajú partnerské

kontakty medzi Krajskou knižni-
cou K. Kmeťka a knižnicou vo
Veszpréme. Tamojšia univerzita už
v súčasnosti spolupracuje s ni-
trianskou Univerzitou Konštan-
tína Filozofa. V obciach Jásd 
a Szápár v župe Veszprém žije slo-
venská menšina. Mesto Veszprém
je, podobne ako Nitra na Slo-
vensku, jedno z najstarších 
maďarských miest. Je sídlom 
župy Veszprém a arcibiskupstva, 

nachádza sa v blízkosti Balatonu.
Jeho územie je posiate množ-
stvom pamiatok z obdobia pano-
vania Arpádovcov. Turisti tu nájdu
mnoho atrakcií na oddych, okrem
iných je tu i ZOO. Toto mesto sa
podobne ako Nitra rozprestiera
na siedmich kopcoch. V minulosti
tu boli korunované maďarské krá-
ľovné.

/// Text a foto: (SYN)

Jediná otázka pre Ladislava Švihela

Galakoncert Čaro Vianoc – darček primátora obyvateľom

Stalo sa tradíciou, že krátko
pred vianočnými sviatkami sa
v Nitre koná slávnostný gala-
koncert Čaro Vianoc. V posled-
ných rokoch sa pod orga-
nizáciu podpisuje mesto Nitra
a Ladislav Švihel, ktorý je dra-
maturgom tohto jedinečného
koncertu. Opýtali sme sa ho na
tohtoročný program. 

“Podľa mňa je to krásne, že sa
v Nitre ujala táto tradícia. Tohto
roku v piatok 7. decembra 
o 18.00 h sa koná v Mestskej hale
na Klokočine už 12. ročník jedi-
nečného koncertu ČaroVianoc 
a som presvedčený, že je to jedi-
nečný darček primátora obča-
nom mesta. Som tiež potešený,
že mám kontakty, ktoré môžem
využiť pri získavaní najlepších 
a najznámejších umelcov na
tento koncert. I tento ročník pri-
pravujem v podobnom duchu
ako boli predchádzajúce ročníky.
Návštevníci budú prekvapení, že
do Nitry prídu významní operní

speváci, ktorí sú ozdobou sveto-
vých operných scén ako sú Ján
Babjak, Martin Babjak, Jana Ber-
nátová, Jolana Fogašová a On-
drej Šaling. Ľudia budú môcť
vidieť a počuť významné kapely
ako je Orchester Ľudových ná-
strojov Miroslava Dudíka a Dia-
bolské husle Jána Berkyho
Mrenicu ml.. Koncert sa začína 
o 18. h., vstup naň je zadarmo.
Sólisti zaspievajú krásne slo-
venské koledy. Predstavia sa aj
všeobecne známymi áriami, la-

hodiacimi uchu i srdcu. Nechá-
vam si aj rezervu na záverečné
prekvapenie, tak ako som to uro-
bil pri koncerte Hoj vlasť moja,
keď celá hala spoločne spievala
záverečnú pieseň. Teším sa, že di-
váci odídu spokojní a duchovne
pripravení na najkrajšie sviatky
roka. Pre mňa tento koncert zna-
mená veľa, je to ako keď sa stre-
táva rodina Nitranov.”

/// Text a foto: (SYN)
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Vyzbieralo by sa okolo 70-
tisíc euro, čo je polovica 
z ceny navrhovanej novej

sochy 133-tisíc eur, za ktorú by ju
sochár zhotovil. Ak by prispeli
dvomi eurami, tak by to pokrylo
náklady na celú sochu. Socha by
potom mohla  v krátkom čase oz-
namovať všetkým, ako si vážite
Štefánika.

Je pravda, že Nitra sa pýšila so-
chou generála Milana Rastislava
Štefánika, ktorú vytvoril akade-
mický sochár Milan Motoška. V ro-
koch 1939 až 1946 socha stála
pred budovou súdov v Nitre. Táto
socha nebola majetkom Nitry! Pri-
viezli ju slovenskí vojaci z Levíc,
keď ich obsadili na základe vie-
denskej arbitráže Maďari. Po na-
vrátení Levíc Slovensku musela
Nitra sochu vrátiť. 

Nie je pre veľkú Nitru hanba,
že odvtedy nemá sochu Štefá-
nika, hoci aj malé mestá a dediny
takúto sochu majú? Dokazujú, že
si vedia vážiť jeho činnosť v prvej
svetovej vojne pre naše oslobo-
denie. 

Mesto Nitra malo záujem 
o postavenie vlastnej sochy. Preto
vyhlásilo v roku 2008 verejnú
súťaž. Prečo sa do súťaže nikto 
z nitrianskych umelcov neprihlá-
sil? Na prvom mieste sa umiestnil
návrh na bronzovú sochu v nad-
životnej veľkosti od akademic-
kého maliara Miroslava Tomašku

z Bánoviec nad Bebravou. Návrh
je na kartičke, ktorú dostane
každý darca do zbierky na sochu.  

Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika, klub v Nitre sa snaží
podporiť úsilie mesta ďalšou
zbierkou od 14. mája do 31. de-
cembra 2012, ktorú jej povolil Ob-
vodný úrad v Nitre. Mnohí už
prispeli do zbierky, za čo im ďaku-
jeme, lebo aj tým vyjadrili svoj
vzťah k Štefánikovi. Doteraz sa na-
zbieralo len do 1500 eur, čo je na
sochu málo. Zbierka pokračuje.
Svoj finančný príspevok môžete
vložiť do pokladničiek, ktoré sú 
v podateľni Mestského úradu na
Štefánikovej triede číslo 60 v Nitre

a v NISYS-e na Štefánikovej triede
č. 1, alebo uložiť na osobitný účet
v Slovenskej sporiteľni v Nitre
číslo 5027791909/0900, do konca
decembra 2012. Všetky vyzbie-
rané prostriedky odovzdá po
ukončení zbierky Spoločnosť Mi-
lana Rastislava Štefánika na oso-
bitný účet mesta Nitry. Budú sa
môcť použiť výlučne na zhotove-
nie sochy generála Štefánika 
v Nitre.

Ďakuje vám Spoločnosť M. R.
Štefánika, klub v Nitre

Ing. Ján Maniaček st.
predseda klubu

Chcete sochu generála Štefánika v Nitre?

Milí Nitrania, prejavte svoje národné povedomie a prispejte na sochu generála Milana
Rastislava Štefánika v Nitre! Naše mesto má 81 000 obyvateľov, z nich je 71-tisíc
dospelých. Vyzývame všetkých dospelých obyvateľov Nitry, aby si položili otázku, či by
mohli prispieť  do zbierky na sochu minimálne symbolickou sumou najmenej jedno euro. 
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Primátor zablahoželal stavebnej priemyslovke 

Šesťdesiat rokov Strednej prie-
myselnej školy stavebnej oslá-
vili v piatok 9. novembra na
slávnostnej akadémii v Di-
vadle A. Bagara v Nitre, aby
zhodnotili slávnu históriu tejto
nitrianskej odbornej školy,
ktorá vychovala stovky úspeš-
ných absolventov. Na slávnosti
sa zúčastnil primátor Nitry
Jozef Dvonč, ktorý študentom
a pedagógom zablahoželal 
k tomuto významnému jubileu
a odovzdal im vecný dar.

História školy sa začala
písať 1. septembra 1952.
V školskom roku 1952/53

boli otvorené prvé tri triedy s cel-
kovým počtom žiakov 122. Vo

svojich počiatkoch sa táto vý-
chovno-vzdelávacia inštitúcia
borila s personálnymi a technic-
kými problémami, nemajúc
vlastné sídlo ani učebné prie-
story. Aj napriek týmto problé-
mom sa v školskom roku 1955/56
uskutočnili prvé úspešné matu-
ritné skúšky, v ktorých maturovalo
95 študentov. Obdobie provizória
sa pre SPŠ stavebnú v Nitre skon-
čilo začiatkom školského roka
1962/63 pridelením vlastnej bu-
dovy, v ktorej škola sídli dodnes. 
V súčasnosti škola poskytuje
vzdelávanie v širokom rozsahu, 
a to v oblasti staviteľstva, geodé-
zie, kartografie, katastra a realít.
Stala sa modernou výchovno-
vzdelávacou inštitúciou, ktorá pri-

pravuje vzdelaných odborníkov
pre výstavbu a rekonštrukciu sta-
vieb, do špecializovanej verejnej
správy, obchodu a tiež aj do škol-
stva pre výchovu ďalších generá-
cií. Vzdelávanie sa uskutočňuje
prostredníctvom študijných od-
borov: študijné odbory staviteľ-
stvo, technické a informatické
služby v stavebníctve, geodézia,
kartografia a kataster. Škola
počas svojej existencie vychovala
množstvo úspešných absolven-
tov, z ktorých viacerí zúročili zí-
skané vedomosti a zručnosti aj vo
svojom profesijnom, kariérnom 
a podnikateľskom živote. 

/// Text: (SYN)

Vzdelávanie žiakov v oblasti
fungovania ekonomiky štátu zá-
bavnou a edukatívnou formou
bolo hlavným cieľom nezvyčaj-
ného podujatia s názvom Zlaté
dno, ktoré sa uskutočnilo v Di-
vadle A. Bagara. 

K žiakom z nitrianskych škôl sa na
úvod prihovoril primátor Jozef
Dvonč. Hovoril o nevyhnutnosti
vážiť si životné prostredie, ale spo-
menul aj nedávne otvorenie skate-
parku na Dieloch.
Trojica mladých hercov spolu 
s moderátorkou Katarínou Bry-
chtovou vysvetľovali žiakom 5. a 6.
ročníka nitrianskych ZŠ prečo je

pre občanov našej republiky dôle-
žité nakupovať v prvom rade to, čo
sa u nás vypestuje a vyrobí a ako sa
to potom odrazí na kvalite ich ži-
vota a života celej spoločnosti. 
Žiakom boli atraktívnou formou

predstavené povolania, ktoré
možno nie sú až také atraktívne,
ale zato sú veľmi potrebné pre
našu ekonomiku.

/// Text a foto: (SYN)

Žiakom vysvetľovali, že remeslo má zlaté dno



www.nitra.sk

16

Z MESTA

Zomrela nositeľka Ceny mesta Nitry Eva Ruthová

Pod jej vedením sa tento
klub dostal do povedomia
kultúrnej verejnosti nielen

v Nitre, ale i na celom Slo-
vensku. Vo veľkej miere sa
počas svojho života pričinila 
o šírenie dobrého mena Nitry
ako mesta, ktoré si ctí tradíciu a
váži si svojich rodákov, dejate-
ľov na poli kultúrnom, umelec-
kom i spoločenskom. 

Vďaka veľkej dávke empatie
sa dlhé roky podieľala na smú-
točných rozlúčkach so zosnu-
lými, keď na poslednej ceste
vyprevadila viac ako 1500 Nitra-
nov. Jej kultivovaný a jemno-

citný prístup v smutných chví-
ľach rozlúčky oceňovali najmä
pozostalí. Mesto Nitra ocenilo 
v roku 2009 všestranné kul-
túrno-spoločenské aktivity Evy
Ruthovej,  prispievajúce k vytvá-
raniu dobrého mena mesta Nitry,
udelením Ceny mesta Nitry. 

Na poslednej rozlúčke s Evou
Ruthovou v Štúdiu Divadla An-
dreja Bagara v Nitre sa zúčast-
nilo niekoľko desiatok občanov.
Za mesto Nitru sa na rozlúčke
zúčastnil zástupca primátora
Štefan Štefek. Na rozlúčke od-
zneli príhovory, piesne a básne.
Zosnulej sa ako prvý prihovoril

riaditeľ divadla Ján Greššo,
potom riaditeľka medzinárod-
ného festivalu Divadelná Nitra
Darina Kárová, recitovala spie-
vala a ako dobrá sestra sa jej pri-
hovorila Milka Došeková, so
smútkom v duši zosnulej ďako-
vali z vydavateľstva Čakanka.
Smútočnú rozlúčku zakončil
farár ev. cikrvi a. v. Ivan Eľko. Po
skončení rozlúčky telesné pozo-
statky zosnulej uložili na Chre-
novskom cintoríne v Nitre.

/// Text a foto: (SYN)

Vo veku 78 rokov zomrela po ťažkej chorobe v pondelok 5. novembra 2012 bývalá redak-
torka a knihovníčka Eva Ruthová. Bola zakladateľkou Divadla poézie, organizovala 
Autorské večery pri fontáne, z ktorých napokon vznikol Literárny klub J. Jesenského v Nitre



NITRA kultúrno-spoločenský magazín december 2012

17

13. OKTÓBER
Pavol Andrášik z Veľkého Zálužia a Marcela Zimová z Nitry
Michal Kebísek z Ružomberka a Miroslava Kleimanová z Trnavy
Ing. Ján Dzurjanin z Vranova nad Topľou a Ing. Barbora
Beľová z Nitry

20. OKTÓBER
Juraj Hrivňák z Nitry a Iveta Kuklová z Ivanky pri Nitre
Ladislav Haberman a Ivana Krošláková, obaja z Nitry
Dominik Kosorín z Dubnice nad Váhom a Zuzana Kalusová z Nitry
Mgr. Milan Kováč a Ing. Katarína Buchová, obaja z Nitry

27. OKTÓBER
Jozef Löbb a Erika Konkušová, obaja z Nitry

Martin Porubský a Mgr. Zuzana Bartová, obaja z Nitry
Adrián Čeman z Galanty a Ivana Krčmárová z Nitry
Peter Ribarič zo Zlatých Moraviec a Lenka Pacherová z Nitry
Ing. Marek Molnár z Nitry a Cintia Kóšová z Veľkého Cetína
Ján Manduch z Ludaníc a Jana Adamková z Biskupovej

10. NOVEMBER
Michal Kresan z Nitry a Michaela Dragúňová z Komjatíc
Michal Balko a Jana Slezáková, obaja z Nitry
Marcel Karvai z Lúčnice nad Žitavou a Alena Bornemisszová 
z Nitry
Tomáš Minarovič a Petra Jantová, obaja z Nitry
Marián Jaruška z Horných Lefantoviec a Lenka Gráfelová z
Nitry

Povedali si “áno”

Advent prežite na Svätoplukovom námestí

Voňavé dobroty a darčeky pod
stromček od 2. decembra po-
núka Nitrianske vianočné
mestečko, ktoré rozprestrelo
svoje stánky okolo 18 metrov
vysokého vianočného smreku.
Vianočnú atmosféru na ná-
mestí dotvára tradičný dre-
vený Nitriansky betlehem

rezbára Štefana Réckeho. Mes-
tečko bude otvorené tri
týždne do  23. decembra.

Pre návštevníkov je pripra-
vený pestrý kultúrny 
program. V nedeľu 9. de-

cembra o 16.30 h zavíta na Svä-
toplukovo námestie Mikuláš 

s programom Ako Mikuláš k čer-
tom na návštevu prišiel. Nasle-
dovať bude veľký mikulášsky
ohňostroj. K vianočnej atmos-
fére patria viaceré koncerty: 7.
decembra Čaro Vianoc v Mest-
skej hale na Klokočine, 12. 
decembra Vianočný dar SPU 
v Aule SPU, 16. decembra v Sy-
nagóge Strieborný večer s Evou
Pavlíkovou. Príležitosť precítiť
blížiace sa sviatky budú mať aj
obyvatelia Klokočiny, kde sa 15.
decembra uskutoční program
Vianoce na sídlisku. Vianoce
prídu aj do mestských častí – do
Mlynáriec 1. decembra, do Pá-
rovských Hájov 7. decembra, do
Krškán 13. decembra, do Dražo-
viec 16. decembra a do Janíko-
viec 22. decembra.

/// Text a foto:  (SYN)
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

75 ROKOV 

Mária Balková, Eva Baráthová, Emília Bé-
diová, Ing. Štefan Boleček, Edita Botková,
Mária Budayová, Mária Cibulová, MUDr.
Anton Čaja, Ladislav Černák, Paulína Če-
ryová, Lýdia Ďurišová, Helena Farkašová, Va-
léria Filová, Hedvika Fleková, Mária
Franeková, Igor Fuzák, František Gála, Anton
Galamboš, Helena Gallovičová, Bernardína
Henčeková, Andrej Kluka, František Kmeť,
Štefan Krajčo, Ján Madleňák, Janka Marti-
šová, Pavel Maťo, Ing. Štefan Mikulášik, He-
lena Mudráková, Oľga Nemčeková, Viera
Neščáková, Vojtech Pálfy, Edita Petrincová,
Helena Rajčaniová, Eva Reháková, Jozef Ska-
ličan, Štefan Sládečka, Emília Starovičová,
Ondrej Svitač, Ing. Jozef Šesták, Mária Škor-
cová, Mária Tkáčiková, Emil Vágai, Ing. Pavel
Várady

80 ROKOV 

Emília Adamčeková, Terézia Bališová, Štefan
Bartoš, Anna Bašová, Július Belány, Helena
Čerešňová, Anna Danišová, Gabriela Danová,
Ján Ďurčovič, Terézia Gombíková, Michal
Hanko, Karol Hochman, Marta Jakubičková,
Viktor Jankovič, Mária Janovičová, Mária Ka-
rasová, Terézia Karasová, Ivan Kopecký, Mi-
chal Krško, Ing. Štefánia Lahová, Jozef
Mohorn, Jozef Pastier, Ing. Karol Rathouský,
Eva Smoláková, Edita Šabová, Irena Šup-
ková, Cecília Tóthová, Františka Tóthová

85 ROKOV

Sidónia Bečicová, Júlia Bistáková, Štefan De-
manko, Pavlína Fábryová, Anna Feketeová,
Jozef Grác, Vojtech Hudák, Jozef Karban, Šte-
fánia Kohoutová, Júlia Korienková, Ing. 

Vincent Malina, Klára Morvayová, PhMr.
Mária Mrvová, Mária Nagyová, Božena On-
drušková, Alžbeta Slížová, Irena Žáková

86 ROKOV 

Mária Benková, Hildegarda Brhlíková, Tibor
Brucker, Štefan Bulák, Štefan Garafia, He-
lena Hetmerová, Margita Hlavatovičová, Ka-
tarína Juhárová, Arnosť Kilian, Helena
Lipovská, Magdaléna Magdolenová, Artúr
Miškolczy, Jindra Opršalová, Hedviga Pulma-
nová, Anton Štefanec 

87 ROKOV 

Emília Augustínová, Jozef Gatial, Michal
Hulla, Helena Kupcová, Ing. Tomáš Kuzma,
Alžbeta Malagyiová, František Málek, Anna
Švecová, Viluše Vavřiníková

88 ROKOV 

Alžbeta Borošová, Augustína Brezovská,
Dagmar Čerňáková, Veronika Hájeková, Ľu-
devít Jankeje, Paulína Oberfranczová, Ing.
Štefan Páleník, Agneša Svýbová, Mária
Tučná

89 ROKOV 

Ing. Ladislav Fapšo, Jaroslava Fáziková, Jozef
Földeši, Zuzana Hýžďalová, Júlia Krivošíková,
Magdaléna Kukučková, Mária Maruniaková,
Veronika Mináriková, Ing. Ľudovít Podsklan,
Anna Slezáková

90 ROKOV 

Anna Ciglecká, Irma Farmanová, Štefan
Ivanka, Mária Kányiová, Mária Kurucová,
Anastázia Mendelová, Aurélia Šafáriková,
Pavel Števanka, Tibor Ťažár, Štefánia Vale-
hrachová, Anna Velčická

91 ROKOV 

Júlia Dupáková, Mária Kertészová, Paulína
Krčmáriková, MVDr. Vincent Krošlák, Zuzana
Kutrľová, Mária Turbová

92 ROKOV 

Juliana Filová, Valéria Forsterová, Juraj Ha-
velka, Rudolf Chrenko, Mária Paššová 

93 ROKOV 

Eva Balková, Anastázia Hudecová

95 ROKOV 

Michal Belik, Mária Perinová

97 ROKOV 

Mária Kleinová

100 ROKOV 

Anna Blehová 

Jubilanti       V decembri sa významného životného jubilea dožívajú títo občania



Navždy odišli

Ľudovít Adámek, 
72-r., Okružná 21

Margita Babková, 
77-r., Nábr. mládeže 35 

Mária Bačová, 
78-r., Beniakova 9

Antónia Balaďová,
93-r., Hodžova 16

Jiří Bánovský, 
50-r., Topoľčianska 22

Ing. Bohumil Bátora, 
75-r., Wilsonovo nábr. 142

Josef Bečička, 
78-r., Dolnočemánska 62

Kornélia Belovičová, 
66-r., Šulekova 2

Zuzana Budová, 
40-r., Štúrova 32

Alžbeta Bystrická,
90-r., Biovetská 10

Milan Cintula, 
62-r., Alexyho 4

Marta Čanakyová, 
70-r., Ďurčanského 3

Marta Čeligová, 
71-r., Jurkovičova 8

Mária Dobišová, 
76-r., Železničiarska 52

Róbert Duša, 
67-r., Čulenova 24

Oľga Folajtárová, 
92-r., Žilinská 54

MUDr. Jozef Garay, 
72-r., Javorová 4

Mária Gašparovičová, 
81-r., Považská 14

Michal Gombík, 
76-r., Janka Kráľa 53

Janka Gregušová, 
81-r., Stavbárska 8  

Erich Háden, 
70-r., Tehelná 92  

Tibor Holec, 
81-r., Novomeského 9

Ján Horák, 
74-r., Svätoplukovo nám. 3

Ján Hronec, 
84-r., Prešovská 39

Peter Ivan, 
65-r., Parkové nábr. 15 

Eduard Ivančík, 
64-r., Horeckého 7

Anna Ivančíková, 
80-r., Pri škole 13

Ing. Eva Karabínošová, 
68-r., Ďurčanského 6

Vlasta Kardošová, 
61-r., Nitra

JUDr. Miroslav Kelemen, 
55-r., Považská 5

Ladislav Kleman, 
74-r., Plynárenská 15

Melánia Kluková, 
68-r., Slamkova 25

Pavla Kmeťová, 
95-r., Dlhá 54

Helena Kňažická, 
91-r., Považská 14

Pavol Kobida, 
62-r., Benkova 24

Alexander Kollár, 
65-r., Dolnočemánska 62

Emília Kollárová, 
85-r., Bajkalská 4

Terézia Krištofovičová,
83-r., Novozámocká 46

Nataša Lakatošová, 
54-r., Nitra

Július Libárdy, 
75-r., Tr. A. Hlinku 27

Ladislav Lörincz,
61-r., Sitnianska 4

Mária Miklášová, 
84-r., Pri Čer. kríži 7

Oľga Nagyová, 
76-r., Štefánikova tr. 64

František Pajer,
63-r., Benkova 30

Emil Pavlovič,
52-r., Kvetná 5

Ing. Štefan Pleva,
87-r., Ružová 85

Jozefa Podávková,
76-r., Čajkovského 30

Milan Polák,
62-r., Tribečská 6

Marián Radecký, 
66-r., Hodžova 20

Mária Rodná,
71-r., Rekreačná 1

Jozef Sedláček,
61-r., Jurkovičova 16

Karol Schlarmann,
84-r., Červenova 18

Martin Slivka, 
90-r., F. Mojtu 28

Pavol Slovák, 
71-r., Kamenná 30

Ing. Ľudovít Straňák, 
47-r., Hlboká 17

Ľudmila Szabóová, 
81-r., Dolnozoborská 28

Jozef Szöke, 
61-r., Pod kostolíkom 35

Vincencia Šedivá, 
73-r., Podhorská 3 

Milan Šemelák, 
78-r., Brezová 5

Filoména Ševčíková, 
77-r., Hájska 8

Ing. Jozef Škrabák, 
63-r., Baničova 18

Štefan Škrovánek,
84-r., Železničiarska 52

Emília Šmigurová,
65-r., Škultétyho 12

Anna Štúrová, 
87-r., Rázusova 12

Mária Tatayová, 
87-r., Brezová 8

Anna Tomašeková, 
84-r., Štefánikova tr. 102

Jozef Turic, 
89-r., Párovská 5

Ivan Vančovský, 
61-r., Novomeského 4

Cecília Veselovská, 
84-r., Železničiarska 52 

Jozef Windisch, 
82-r., Štúrova 41

Božena Žiaková, 
85-r., Tr. A. Hlinku 51
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