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Nepretržitý dialóg 
s občanmi

Kultúrno-spoločen-
ský časopis NITRA
vstupuje v tomto

marcovom čísle do
novej etapy svojej exis-
tencie, pretože po prvý-
krát vo svojej 37-ročnej
histórii vychádza v plno-
farebnom prevedení. Aj
v tomto ročníku chceme
byť prostredníctvom ča-
sopisu v priamom kon-
takte s  občanmi, chceme
Vám poskytovať infor-
mácie o aktuálnom dianí na mestskom úrade a zvi-
diteľňovať fungovanie organizácií, riadených
Mestom Nitra, prinášať Vám aktuálne spravodajstvo,
zaujímavé rozhovory a živé reportáže.  

Ako ste iste zaregistrovali, vedenie Mesta Nitry si
osvojilo novú pracovnú metódu – a tou je nepretr-
žitý dialóg s občanmi. Mesto po komunálnych voľ-
bách prehodnotilo v tomto smere svoju mediálnu
politiku. Už viac ako rok sme s Vami, občanmi, v kon-
takte aj prostredníctvom online diskusií, kde máte
možnosť klásť nám priamo rôzne otázky. Nevyhý-
bame sa ani priamemu kontaktu s Vami - občanmi
a to formou stretnutí v klientskom centre mest-
ského úradu.  

Informácie o dianí v Nitre prinášame viacerými
spôsobmi, svoju pozornosť zameriavame na mo-
derné komunikačné nástroje ako je webová stránka
mesta www.nitra.sk a od nového roka aj cez NE-
WSLETTER. V tlačenej podobe zostávame s Vami 
v kontakte prostredníctvom Nitrianskeho Echa, 
v ktorom zverejňujeme stranu Mesto Nitra infor-
muje. Naším cieľom však aj naďalej zostáva ešte viac
zvýšiť efektívnosť v komunikácii, čo znamená, via-
cerými spôsobmi osloviť čo najviac občanov. 

Pevne verím, vážení čitatelia, že všetky ďalšie
čísla časopisu Nitra sa budú tešiť Vašej trvalej priazni. 

JOZEF DVONČ, primátor mesta Nitry
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V autobusovej doprave
ide najmä o úspory

Podľa neho bol návrh predložený na pripomien-
kovanie v jednotlivých výboroch mestských
častí a veľká väčšina pripomienok bola do ná-

vrhu zapracovaná. Odhadovaná úspora výkonov do-
pravcu v kilometroch je 3,5 percenta z ročného
objemu výkonov.

Straty v mestskej doprave 
boli vysoké
Mesto Nitra sa už dlhší čas usiluje znižovať náklady

na mestskú hromadnú dopravu, ktoré sú podľa po-
slancov stále vysoké. V novembri minulého roka sa za-
stupiteľstvo zaoberalo stratou, ktorú dopravca utrpel
za výkony vo verejnom záujme vykonané v mestskej
hromadnej doprave v Nitre ešte v roku 2010. Strata
dosiahla 1,45 milióna eur. Keďže Mesto nemalo fi-
nančné zdroje na zaplatenie tejto sumy, pohľadávku
od dopravného podniku podľa dohody odkúpila
ČSOB. Náklady na finančnú operáciu v hodnote
50.000 eur mala znášať Veolia, ktorej však banka vy-
platila peniaze naraz. Mesto bude dlžnú sumu splácať
banke v priebehu 12 mesiacov.

Zmeny od 1. apríla
Zmeny v mestskej autobusovej budú platiť od 

1. apríla tohto roku. Cena cestovného lístka, zakúpe-
ného u vodiča, sa upravila z doterajších 0,60 eura  na
0,70 eura. Na čipovú kartu občan zaplatí za jednu

jazdu 0,50 eura, kým do 30. marca to bolo 0,40 eura.
Dôchodca do 70 rokov zaplatí za jednu jazdu 0,30 €,
doteraz to bolo 0,27 €. Detský, študentský lístok zvýšili
z 0,20 na 0,25 €. 

Najväčšie zvýšenie ceny nastalo pri cenách jedno-
razových cestovných lístkov pre ľudí, ktorí cestujú
menej. Na rokovaní MsZ toto zvýšenie zdôvodnil zá-
stupca dopravcu Veolia Transport Nitra Vladimír
Šimko. Ten povedal, že cestujúcich, ktorí cestujú pra-
videlne a používajú predplatné lístky, sa toto zvýšenie
bude dotýkať menej ako nepravidelne cestujúcich. 

Zlacnie cestovanie seniorom 
nad 70 rokov
Zdražel aj 24-hodinový cestovný lístok, a to z 1,70

eur na dve eurá a týždenný zo 6,70 na 8 eur. Dôchod-
covia do 70 rokov budú platiť pri mesačnom lístku
menej – z 13,50 eura sa cena zníži na 12 eur. Zníži sa
pre nich aj cena štvrťročného lístku, ktorý zlacnie 
z 33,50 na 30 eur. Ročný lístok mesto pre nezáujem
obyvateľov zrušilo, namiesto toho pribudol polročný
za 90 eur. Dôchodcovia nad 70 rokov, držitelia pre-
ukazu ZŤP, držitelia Jánskeho plakiet a Kňazovického
medaily si môžu kúpiť polročný lístok za symbolické
euro, čo je oproti dovtedajším 10 centom za jednu
jazdu výrazné zlacnenie. Bezplatne sa môžu mestskou
hromadnou dopravou voziť bývalí politickí väzni, čle-
novia Zväzu protikomunistického odboja, deti do za-
čatia povinnej školskej dochádzky, vozičkári, nevidiaci,
sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, detské
kočíky, batožina a pes. Vek študenta bude po novom
ohraničený 26 rokmi, doteraz to bolo 28 rokov. Čipová
karta nebude stáť 0,03 eura, ale tri eurá. Opakované
vydanie karty po strate v období do štyroch rokov
bude stáť štyri eurá.   

„Aj v prípade úsporných opatrení bola pone-
chaná možnosť alternatívneho spojenia a ne-
zhoršenia základnej obsluhy,“ tvrdí Pavol
Jakubčin, vedúci odboru komunálnych čin-
ností a životného prostredia MsÚ v Nitre. 

Na februárovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva poslanci schválili nový grafikon
mestskej autobusovej dopravy a rozhodli 
o zvýšení cestovného. Cieľom zmeny je
účelná adresná optimalizácia v miestach,
kde je najviac žiadúca. 

/// Text a foto: ĽUDMILA SYNAKOVÁ



Od komunálnych volieb uply-
nulo vyše roka. Môžete nám po-
vedať, s akými ambíciami ste si
sadali do poslaneckého kresla a
ako sa vám darí v práci komu-
nálneho politika? 
Za poslanca som kandidoval pod
ústredným heslom „Lepší život 
v Dražovciach niečo stojí!“ a za
týmto si stojím. Od prvých dní 
po voľbách som začal s riešením
najväčšieho problému, aký tam
máme a to sú problémy s róms-
kou populáciou. Túto situáciu 
riešime spoločne s primátorom
mesta Jozefom Dvončom 
a mestskou políciou. Začali sme
obhliadkami domov, v ktorých
bývajú títo občania. Je zaráža-
júce, že medzi obyvateľmi Dražo-
viec je z nich evidovaná snáď len
jedna pätina, ale my sme zistili, že
v  jednom dome býva aj 45 ľudí. Na jednej adrese
bývajú rodičia s dcérami, k nim pribudli partneri,
deti a kto vie kto ešte... Tento stav je potrebné za-
staviť a normalizovať. Chceme to riešiť aj využitím
vypísanej  exekúcie na nehnuteľnosť v ich vlast-
níctve  a ďalšími zákonnými prostriedkami. 

Netajíte sa svojím mimoriadne blízkym vzťahom
k rodným Dražovciam, ktoré považujete za jedno
z najkrajších častí Nitry...
Presne tak. Žijem tu od narodenia a Dražovce 
považujem za jednu z najkrajších mestských častí 

v našom meste, a to svojou z časti
podhorskou  polohou ako i krás-
nym výhľadom na unikátny 
kostolík. Preto budem tvrdo pre-
sadzovať svoj postoj, aby tí, čo 
v Dražovciach nemajú čo robiť,
odišli preč z našej mestskej časti! 

Dražovce sú vaším trvalým byd-
liskom a problémy tejto časti
poznáte najlepšie. Bude vaša
„poslanecká misia“ prostried-
kom na skvalitnenie života Dra-
žovčanov? 
Iste! Je to mojím prvoradým cie-
ľom, pretože ďaľším momentom,
pre ktorý som kandidoval,  je vízia
odčleniť hlavný  ťah štátnej cesty I.
triedy I/64 mimo zastavané územie.
Hlavne v ranných hodinách majú
občania problém dostať sa z vedľaj-
ších ulíc mestskej časti na túto

hlavnú komunikáciu, ba vôbec prejsť na opačnú stranu
cesty. Premávka je tu veľmi hustá. Treťou aktivitou, ktorú
som zabezpečoval ešte počas môjho predchádzajú-
ceho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve, bolo vybu-
dovanie kanalizácie. Už v minulosti som sa snažil
presadiť do rozpočtu mesta Nitry odkanalizovanie tejto
mestskej časti. Moje chcenie a snaha sa v tom čase ne-
dočkala realizácie. Bohužiaľ, nemal som nasledovníkov.
Tej som sa dočkal až v tomto volebnom období. V sú-
časnosti môžem povedať, že kanalizácia je už na 60 %
zrealizovaná, sú zakopané suchovody a do konca au-
gusta tohto roku by mohla byť celá stavba zrealizovaná.  

INTERVIEW www.nitra.sk

Ing. Marián Ivančík neprišiel do mestského zastupiteľstva ako úplný nováčik pretože v ňom
pôsobil už dve volebné obdobia v minulosti. Posilnený skúsenosťami z komunálnej politiky
v tomto volebnom období sa okrem priameho výkonu poslaneckej funkcie angažuje ako člen
výboru mestskej časti Zobor, Dražovce a je tiež členom Komisie MsZ pre dopravu, životné
prostredie, verejno-prospešné služby a verejný poriadok.
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”Chcem pochváliť iniciatívu
mesta, že zber rastlinného 
odpadu, ktorý sa uskutočňuje
v jarných mesiacoch je na 
dobrej úrovni.

Za lepší život v Dražovciach
Rozhovor s poslancom Mestského zastupiteľstva v Nitre

Ing. MARIÁNOM IVANČÍKOM



Pracujete v Komisii pre dopravu, životné prostre-
die, verejno-prospešné služby a verejný poriadok,
čo v sebe obnáša pestrú paletu problémov a rie-
šení. V minulom roku pribudol v meste tretí most,
motoristi využívajú rýchlostnú komunikáciu R1,
zostávajú však problémy s nedostatkom parko-
vacích miest. Mohli by  ste povedať, čo sa vám v
rámci komisie podarilo a čo momentálne riešite?
V komisii sme sa pustili do riešenia parkovania. Vý-
chodisko vidíme v zjednosmernení miestnych ko-
munikácií s využitím týchto častí na parkovacie
miesta. Táto téma je predmetom rokovania skoro
každej komisie. Aj ďalší členovia komisie sú toho ná-
zoru, že by to bolo pre mesto najoptimálnejšie rie-
šenie. Ja tiež verím,
že občania by si na
túto novinku zvykli.
V prvej fáze by išlo
o pokusné parkova-
nie na vybraných
uliciach,   pokračo-
vať na Kalvárii, 
no podľa môjho ná-
zoru by sme túto
novinku mohli vy-
skúšať aj na Kloko-
čine a postupne 
vo všetkých mest-
ských častiach Nitry.
Inšpiroval som sa z
Viedne. Stavať na sídliskách parkovacie  domy by
podľa mňa nebolo rozumné, pretože – ako vieme zo
skúseností – občania chcú na svoje auto vidieť  
z okna svojho bytu.

Naďalej nám však zostávajú problémy s divo-
kými skládkami a s udržiavaním kvality život-
ného prostredia...
Problémy s divokými skládkami máme aj v mestskej
časti Dražovce. Vytvorená divoká skládka pri železnič-
nej stanici bola ukážkovo brigádnicky uprataná. Na
tejto brigáde sa zúčastnil  aj vedúci odboru komunál-
nych činností a životného prostredia, pán Jakubčin, čo
si vysoko vážim.  Priestor bol vyzbieraný a vyčistený
do posledného papierika! Žiaľ, prešlo niekoľko mesia-
cov a toto miesto je opäť znečistené. Predpokladám,
že tento problém nespôsobili obyvatelia mestskej
časti Dražovce. Mám silné podozrenie, že neporiadok

tu robia tí, ktorí tadiaľto len prechádzajú automobilmi.
Vyzerá to tak, že tento priestor je vhodný na odstave-
nie ich vozidla a schovaní za krovinami, jednoducho
sa tohto neporiadku a odpadu zbavia. Ponúkal som
najjednoduchšie riešenie problému. Kroviny je po-
trebné vyrúbať, pretože kým budú títo nespratníci
krytí, toto miesto  bude i naďalej  využívané na zba-
venie sa odpadkov bez svedkov.
Chcem  pochváliť iniciatívu mesta, že zber rastlinného
odpadu, ktorý sa  uskutočňuje v jarných mesiacoch je
na dobrej úrovni. Škoda len, že  táto forma pomoci vraj
končí. Občania Zobora a Dražoviec už boli zvyknutí,
že odpad, ktorý v záhradkách vyprodukovali,  bol
počas týchto zberových dní zvezený pracovníkmi

mestských služieb
za účelom jeho ďal-
šieho využitia.

Na februárovom
zasadnutí mest-
ského zastupiteľ-
stva sa riešila
p r o b l e m a t i k a
mestskej autobu-
sovej dopravy. Čo
môžete k tomuto
povedať?
Najviac ma trápi
náš prepravca –
Veolia Transport  a

to v súvislosti s doplácaním mesta Nitry do straty,
ktorú tento prepravca vytvára. Mesto má  zo zá-
kona ako objednávateľ prepravy povinnosť dopla-
tiť vzniknutý rozdiel medzi vynaloženými nákladmi
a výkonmi. Dovolím si tvrdiť, že nie je spravodlivé,
aby mesto uhrádzalo celú stratu prepravcu. Nie
som s takýmto riešením spokojný. Som presved-
čený, že prepravca (Veolia Transport), nemá zá-
ujem vzniknutú  stratu zmysle uvedeného riešiť.Je
žiadúce aby  tento problém bo riešený zmenou zá-
kona. Moja  predstava je, aby sa o stratu rovným
dielom podelili obaja zainteresovaní t.j.  50 % tejto
straty bude znášať prepravca a 50 % mesto. Nazdá-
vam sa, že by to bol dostatočný stimul k efektívnej-
šiemu správaniu sa prepravcu. 

/// Zhovárala sa: ĽUDMILA SYNAKOVÁ
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Takouto zmenou sa sledo-
valo zníženie ceny za ener-
gie pri väčšom odbere 

a týmto zníženie týchto výdav-
kov. Odbremenili sa tiež kluby,
ktoré s vyúčtovaním dotácií na
energie mali ku koncu roku pro-
blémy. Podľa primátora Jozefa
Dvonča je za týmto krokom
snaha zefektívniť podporu špor-
tových klubov a športovísk.

„Pokiaľ budeme hradiť energie
cez Správu športových a rekreač-
ných zariadení, tak budú tieto pro-

striedky pod kontrolou, budú vyna-
kladané len na energie. Neraz sa
stáva, že poskytneme dotáciu na
základe schválenej skutočnosti 
z predchádzajúceho roka, klub ich
použije na niečo iné a má potom
veľké problémy so zúčtovaním fak-
túr. Náš cieľ je, aby sme jednak ku-
povali energie v nejakom balíku za
výhodnejšie ceny a tiež aby sme ne-
mali problém s vyúčtovaním dotá-
cií," uviedol primátor Jozef Dvonč.

Mesto Nitra dotáciami na cie-
ľovú oblasť telesná kultúra pod-

porilo 53 športových klubov 
a občianskych združení, ktoré
vykonávajú športovú činnosť.
Vďaka týmto dotáciám mnohé
kluby dokážu prefinancovať
značnú časť svojho pôsobenia 
v jednotlivých súťažiach, alebo

zabezpečiť zorganizovanie po-
dujatia. V mnohých prípadoch
sú dotácie z mesta pre nich exis-
tenčnou záležitosťou. 

Na februárovom zastupiteľ-
stve boli schválené dotácie na
podujatia nad 2000 € a do 2000
€. Spoločne bude podporených
v roku 2012 až 87 podujatí, na
ktoré sa môžu občania mesta
Nitry zúčastniť, či už aktívne,
alebo ako diváci. Týmto spôso-
bom sa Mesto Nitra snaží rozvíjať
športové povedomie medzi ob-
čanmi mesta.  

/// Text: ĽUDMILA SYNAKOVÁ
/// Foto: ANDREJ JANČOVIČ

V roku 2012 došlo k zmene pri prideľovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Nitry na energie. Kluby, ktoré 
sa nachádzajú v mestských priestoroch dostávali
doteraz od mesta maximálne 80% z celkovej sumy
faktúr na úhradu nákladov za energie. V súčasnosti
platby za energie prešli pod Mesto Nitra, ktoré ich
bude hradiť v plnej výške. 

Mesto podporilo vrcholový
aj mládežnícky šport
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Odbremenili sa tiež kluby,
ktoré s vyúčtovaním dotácií 
na energie mali ku koncu roku
problémy.



Kontroly boli zamerané na
dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych pred-

pisov v oblasti školského stravo-
vania a na dodržiavanie kvality
jedál v zariadeniach školského
stravovania. Z celkovo 15 kontrol
boli 4 kontroly vykonané v zaria-
deniach školského stravovania
pri ZŠ a 11 kontrol v zariadeniach
školského stravovania pri MŠ.  

Útvar hlavného kontrolóra pri
kontrolách odhalil nedostatky 
v piatich  z pätnástich kontrolova-
ných subjektov. 

„Kontrola bola vykonaná v sú-
lade s legislatívou v oblasti škol-
ského stravovania. Predmetom
vykonaných kontrol bolo dodržia-
vanie materiálno-spotrebných
noriem pri príprave jedál v škol-
ských jedálňach, dodržiavanie po-
travinového sortimentu a
množstva normovaných druhov
potravín podľa vekových kategó-
rií, výťažnosť pokrmov a jedál po
tepelnom spracovaní,“ uviedol
hlavný kontrolór František Halmo.

ÚHK v školských jedálňach vy-
konal za II. polrok 2011 v 15 zaria-
deniach školského stravovania
138 kontrolných úkonov, z ktorých
bolo v  7 prípadoch zistené poru-
šenie predpisov v oblasti škol-

ského stravovania, okrem iného
odhalila kontrola v jednom prí-
pade potraviny - konkrétne sirup
po dátume spotreby. Kontrolou
bolo ďalej zistené, že za kontrolo-
vané obdobie v mesiaci október
2011 bola výživová hodnota po-
dávaných pokrmov v ZŠS pri ZŠ
Topoľová ul. v Nitre z obsahu výži-
vového faktoru a to konkrétne
energie v KJ splnená na
132,01 % čo nie je v sú-
lade s § 10 ods. 2 vy-
hlášky MZ SR č.
533/2007 Z.z. o pod-
robnostiach o požia-
davkách na ZŠS.
Priemerné hodnoty
obsahu energie sa
môžu od hodnôt OVD
(odporúčaných výživo-
vých dávok) odlišovať v roz-
pätí od 5 – 10 %.    

V novembri 2011 boli odporú-
čané výživové hodnoty jedál v za-
riadení školského stravovania pri
MŠ na Piaristickej a v MŠ na Most-
nej ulici splnené na 113,28 %, čo
je mierne prekročenie plnenia po
zohľadnení povolenej tolerancie.
Vo všetkých troch  prípadoch
bola stravníkom za kontrolované
obdobie jedného mesiaca po-
daná strava  kaloricky výdatnej-

šia, ako predpisuje vyhláška. 
V jednom prípade kontrola od-
halila nižšiu hmotnosť hotového
jedla a v dvoch prípadoch ne-
mali pracovníčky školskej je-
dálne povinnú pokrývku vlasov.
Ako sa uvádza v kontrolnej
správe, vo všetkých prípadoch
boli prijaté opatrenia na odstrá-
nenie zistených nedostatkov. Po-
vinnosť vykonať nápravu bola
uložená všetkým školským jedál-
ňam, v ktorých boli zistené ne-
dostatky.

Z celkového počtu vykona-
ných kontrolných úkonov v po-
mere ku kontrolným zisteniam

možno konštatovať, že  úroveň
školského stravovania v zaria-
deniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Nitry je na dobrej úrovni.
V 95 % boli výsledky kontrol bez
zistení a v 5 % boli zistené poru-
šenia legislatívy v oblasti škol-
ského stravovania.

/// Text a foto: ĽUDMILA SYNAKOVÁ

Oči kontrolórov nad taniermi 
v školských jedálňach 

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Nitry kontroloval 
kvalitu pripravovanej stravy a podmienky prí-
pravy jedál v zariadeniach školského stravovania v je-
dálňach v základných školách (ZŠ) a materských
školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry. 
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Kompetencie hlavného architekta mesta definuje zákon. Hlavný mestský architekt je
odborným garantom samosprávy pre oblasť urbanizmu a architektúry. Priamo sa podieľa
na tvorbe územnoplánovacích podkladov, vstupuje do prípravy územného plánu Nitry a tak-
tiež zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk mesta Nitry k investičnej činnosti. 

S akými ambíciami ste prijali
funkciu hlavného architekta?
Okrem plnenia základných úloh
vyplývajúcich z pozície hlavného
architekta a Útvaru hlavného 
architekta mesta Nitry ako je ob-
starávanie, prerokovanie a aktua-
lizácia územných plánov a iné, 
sa chcem sústrediť na verejné
priestory, námestia, ulice, partery
a obytné súbory. Nitrančania
majú radi zeleň, preto sa vynasna-
žím podporovať rozvoj zelene 
v našom meste a jej koncepčnosť
v mestských priestoroch. Pri
schvaľovaní jednotlivých projektov,
investičných celkov budem mať na
mysli aj dotvorenie okolia stavieb v
kontexte s celkovým riešením v šir-
ších súvislostiach. Rovnako chcem
podporovať modernú architektúru
a dynamickú štruktúru nových  ur-
banistických celkov. 

Akým spôsobom môžete zo
svojej pozície ovplyvňovať,
resp. regulovať výstavbu 
v meste?
Ovplyvňovanie a regulovanie vý-
stavby v meste vyplýva z postave-
nia Útvaru hlavného architekta.
Spôsob je vo vzájomnej komuni-
kácii vedenia, poslancov a obča-

nov mesta a hlavného architekta.
K tomu má hlavný architekt k dis-
pozícii aj komisie a výbory mest-
ských častí. Lenže regulovať 

a ovplyvňovať sa dá to, čo ešte len
vzniká - a to základné zámery,
koncepty, myšlienky a námety.
Niekedy sa stane , že investori, ar-
chitekti, projektanti prídu na
Útvar hlavného architekta s vy-
soko rozpracovanými projektami,
a to je potom problém. 

Je pravda, že ako hlavný archi-
tekt nemáte kompetencie pod-
pisovať stanovisko mesta k
projektom. Môžete ich nejako
inak ovplyvňovať? 
Územné rozhodnutia a stavebné
povolenia podpisuje Mesto Nitra.
Hlavný architekt sa vyjadruje k
všetkým pripravovaným urbanis-
tickým a  stavebným zámerom 
a iným investíciám. Mesto a sta-
vebný úrad na stanovisko útvaru
hlavného architekta prihliada 

a rešpektuje ho. Útvar hlavného
architekta má možnosti ovplyv-
ňovať jednotlivé akcie svojim vy-
jadrením. V oblasti územného
plánovania to platí dvojnásobne.

Ako sa dajú podľa vás posilniť
kompetencie hlavného archi-
tekta v meste? 
Myslím si, že to nie je potrebné,
ale vychádza to z môjho stupňa
poznania, pretože som na úrade
veľmi krátku dobu. 

Ktoré problémy Nitry pokladáte
za ťažiskové?
Nedá sa jednoznačne povedať, že
Nitra má významný ťažiskový pro-
blém, ktorý je treba riešiť špe-
ciálne. Je to viacero problémov a
otázok vo vzájomnej súvislosti.
Problémy vyplývajú prirodzene
tak, ako sa mesto mení a aké sú na
neho nároky a požiadavky. V po-
slednom období je to doprava –
predovšetkým automobilová 
a s tým súvisiace parkovanie auto-
mobilov, ale tiež riešenie ale aj cy-
klistickej dopravy. Ďalej sú to
funkčné a priestorové štruktúry,
verejné mestské priestory, zeleň a
iné. Nezanedbateľným faktorom je
kvalita samotnej architektúry, jej

INTERVIEW www.nitra.sk

Podporí modernú architektúru a dynamickú 
štruktúru nových urbanistických celkov

Predstavujeme nového hlavného architekta mesta Nitry:
Ing. arch. JOZEFA HROZENSKÉHO, PhD.
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”Hlavný architekt sa vyjadruje
k všetkým pripravovaným
urbanistickým a stavebným
zámerom a iným investíciám.
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mierka a atraktivita okolia. Dôleži-
tou súčasťou mesta sú početné ve-
rejné priestory, ktoré vytvoria
príležitosť na spoločenský život 
a zároveň vytvárajú ekologickú mi-
kroklímu zastavaného prostredia. 

Mesto organizovalo pred
časom verejnú súťaž o do-
stavbe Svätoplukovho námes-
tia, ktorá bola prezentovaná na
výstave v Nitrianskej galérii.
Občania túto dostavbu prijali
kriticky. Aký je váš názor na do-
stavbu námestia?
Sám som sa na tejto súťaži zú-
častnil. Možno nebudem celkom
objektívny, ale myslím si, a to
som prezentoval aj vo svojom
návrhu, že námestie je potrebné
revitalizovať s možnosťou vý-
stavby multifunkčného objektu
v severnej časti námestia ako ar-
chitektonickú skulptúru, ktorá

by odlišovala Nitru od ostatných
miest - a tak by sa stalo námestie
výnimočné. Je treba upraviť
dlažbu, fontánu, doplniť zeleň 
a modernizovať priľahlé sta-
vebné štruktúry. Súčasťou rieše-
nia by malo byť  aj podzemné
parkovisko pod námestím.

Viedli sa tiež diskusie na tému
výškovej zástavby podhradia,
keď verejnosť kritizovala vý-
stavbu budov, ktoré postupne
zakrývali výhľad na Nitriansky
hrad. Aký máte názor na tento
problém?
Výškové zónovanie je moja srdcová
záležitosť. Moje diskusie upozorňo-
vali na to, že mesto sa rozvíja v jed-
nej výškovej úrovni. Na tieto
podnety reagoval aj územný plán v
zmenách a doplnkoch a štruktúru
mesta doplnil o niekoľko výškových
dominánt. Samozrejme, že o tejto

problematike budeme na útvare
rokovať a ako hlavný architekt
budem iniciovať koncepčné rieše-
nie výškových dominánt. Je treba
podotknúť, že v takomto prípade je
potrebné veľmi dôsledne sledovať
siluetu mesta, hlavne vo vzťahu 
k historickým dominantám Nitry,
ku ktorým patrí Nitriansky hrad, Kal-
vária, kostoly a podobne.  

V architektúre je dôležitá tvor-
ba verejných priestorov, dá sa 
povedať, že je medzi hlavnými
úlohami, ktoré treba riešiť... ne-
myslíte si, že Nitra urobila chybu
tým, že postupne zlikvidovala
takmer všetku industriálnu ar-
chitektúru? Staré priemyselné
budovy sa v iných mestách
menia na galérie, hotely, tvorivé
dielne, ateliéry a loftové byty.
Takýto potenciál Nitra nemá.
Prečo je tomu tak? 

KRÁTKO ZO ŽIVOTOPISU

Ing. arch. JOZEF HROZENSKÝ, PhD.,
nastúpil začiatkom februára tohto
roku do funkcie hlavného architekta
mesta Nitry. Študoval architektúru na
Fakulte architektúry Slovenskej vyso-
kej školy technickej v Bratislave. Pôso-
bil v Stavoprojekte a Stapringu, a.s.
Nitra. Vytvoril niekoľko architektonic-
kých diel v rámci celej republiky,
podpísal sa tiež pod projektovú do-
kumentáciu Internátu SPU, nad-
stavbu rektorátu UKF, ďalej pod
rekonštrukciu budovy bývalej Poľno-
banky (dnes Unibanky) na Štefániko-
vej triede, poisťovne UNION na
Štefánikovej triede a ďalších.

FOTO: ĽUDMILA SYNAKOVÁ
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Tvorba verejných priestorov určite
patrí k dôležitým úlohám, ktoré
treba riešiť. Nemyslím si, že to je
priamo chyba, keď sa „hnedé plo-
chy“ nahradia novými štruktúrami
a slúžia novému spôsobu života 
a prispievajú ku komfortu mesta. 
V niektorých prípadoch – ako je
napríklad pivovar – časť historic-
kých industriálnych budov sa na-
vrhuje na revitalizáciu a je
začlenená do celkového konceptu.

Nitra sa v poslednom období
roztiahla do okolia – vznikli celé
nové obytné štvrte, ako naprík-
lad Šúdol, pripravujú sa Pá-
rovské Lúky. Vznikli však aj
zóny na existujúcich sídliskách
s luxusnými bytmi, ktoré sú
prázdne. Považujete za správne
rozvoľňovanie do prímestských
častí či zahusťovanie zástavby 
v meste – alebo je lepšie nechať
vývoj na prirodzenú trhovú re-
guláciu? 

Je pozitívne, keď sa mesto rozvíja
a má pripravené plochy pre bu-
dúcu výstavbu a musí tieto plo-
chy ďalej pripravovať. Pre územie
Šúdol je to prirodzený spôsob sa-
turácie požiadaviek na individu-

álne bývanie. V prípade výstavby
bytových domov a prislúchajúcej
vybavenosti som zástancom vy-
užitia potenciálu „vnútorného“
mesta a to aj z dôvodu vybudo-
vanej infraštruktúry. Tento spô-

sob rozvoja bytovej výstavby na-
ráža niekedy aj na negatívne
reakcie obyvateľov.  Primeranosť
tohto spôsobu výstavby musí byť
dobre pripravená. Preto dôleži-
tou úlohou  je  komunikácia
mesta s občanmi z hľadiska po-
znania ich názorov. To však ne-
znamená zastaviť prípravu
nových území pre stavebnú čin-
nosť, ba práve naopak... V súčas-
nosti Útvar hlavného architekta
zabezpečuje prerokovanie územ-
ných plánov zón a to Párovské
Lúky časť Mlynárce I, kde sú na-
vrhované bytové a polyfunkčné
domy a UPN-Z  Šindolka I. s rieše-
ním zástavby bytovými, ako i ro-
dinnými domami. 

/// Zhovárala sa: ĽUDMILA SYNAKOVÁ

”Je pozitívne, keď sa mesto 
rozvíja a má pripravené 
plochy pre budúcu výstavbu 
a musí tieto plochy ďalej 
pripravovať. Pre územie 
Šúdol je to prirodzený 
spôsob saturácie požiadaviek 
na individuálne bývanie.

10



Srdce na dlani pre dobrovoľníkov
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To „niečo“ je schopnosť výni-
močnej empatie a akejsi pri-
rodzenej ľudskej potreby

byť osožní v rámci pomoci dru-
hým. Zrejme aj tieto myšlienky,
položené na papier, dávajú tušiť,
že v tento večer sa Mesto Nitra 
v spolupráci s Nitrianskym cen-
trom dobrovoľníctva (NCD) roz-
hodli oceniť ľudí, ktorí nezištne 
a bez nároku na odmenu pomá-
hajú druhým. 

Cieľom organizátorov je založiť
v Nitre tradíciu oceňovania najlep-
ších a najaktívnejších dobrovoľní-
kov a takto prispieť k zviditeľneniu
dobrovoľníckej práce. Nominovať
kandidátov na ocenenie najlep-
ších nitrianskych dobrovoľníkov
mohli inštitúcie, občianske zdru-
ženia či neziskové a dobrovoľnícke
organizácie, pôsobiace v sociálnej,
environmentálnej či kultúrnej ob-
lasti, vo sfére zdravotníckych slu-

žieb a v práci s deťmi a mládežou. 
Organizátori dostali celkom

31 nominácií. Bolo veľmi ťažké
vybrať najlepších  na udelenie
ocenenia Srdce na dlani. Ťažkú
úloha mala porota, zložená zo zá-
stupcov NDC a Mesta Nitry. Ceny
odovzdávali primátor Jozef
Dvonč, zástupca primátora Šte-
fan Štefek a predsedníčka správ-
nej rady NCD Naďa Šimová. Na
podujatí sa zúčastnil i druhý zá-
stupca primátora Ján Vančo 
a mestskí poslanci. Ocenenie
Srdce na dlani si prevzali 10 ni-
trianski dobrovoľníci: Jana Šimo-

rová, pôsobiaca v hospici u Ber-
nadetky, Izabela Kadlečíková 
z Materského centra Klokanček,
Jela Šiková z Nitranskeho komu-
nitného centra, Mária Billíková 
z Občianskeho združenia Ara-
beska, Ľubica Drlíková z Gymná-
zia na Párovciach, Filip Hlinka 
z Asociácie Divadelná Nitra, Ivana
Fúsková z Nitrianskej komunitnej
nadácie, Zlatica Bielická z nezi-
skovej organizácie SINA, ktorá
združuje nevidiacich a slabozra-
kých, bývalá stredoškolská profe-
sorka Magdaléna Griesbachová,
ktorá v Správe zariadení sociál-
nych služieb cvičí so seniormi 
a Radka Kúrová z neziskovej orga-
nizácie Centrum Slniečko. Sláv-
nostnú atmosféru podujatia
podčiarklo vystúpenie vokálna
skupina Close  Harmony Friends.  

/// Text a foto: ĽUDMILA SYNAKOVÁ

”Cieľom organizátorov je založiť
v Nitre tradíciu oceňovania
najlepších a najaktívnejších
dobrovoľníkov a takto 
prispieť k zviditeľneniu 
dobrovoľníckej práce.

Nitrianska Synagóga dýchala jedinečnou atmosférou, 
pretože sa do jej priestorov postupne zišli ľudia, ktorí sú svojím
prístupom k životu a k spoločnosti niečím výnimoční.
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Vedenie mesta Nitry plnou
mierou podporilo realizáciu
týchto priestorov pre voľno-

časové aktivity klientov, ktoré 
sú súčasťou Centra pre seniorov
a Správy zariadení sociálnych
služieb.  V časoch, keď stacionár
začínal, mal niečo okolo troch
klientov, dnes záujem o jeho
služby neporovnateľne stúpol. 

Denný stacionár na Baničovej
ulici sa nachádza v areáli bývalej
základnej školy. Vyše dvadsať-
ročný objekt prešiel kompletnou
rekonštrukciou.

"Mesto do nej investovalo
zhruba 45 000 eur. Interiérové vy-
bavenie denného stacionára pre
autistov bolo zrealizované z pro-
jektu Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny vo výške 5000 eur, mesto
sa na financovaní podieľalo spo-
luúčasťou vo výške 10 percent.
Ostatné zariadenie centra bolo
dodané z vybavenia Správy zaria-
dení sociálnych služieb, prípadne
sme ho získali darom,“ uviedla
Moravčíková.

Mesto chce zabezpečiť ťažko
zdravotne postihnutým ľuďom,

aby boli plnohodnotnými ob-
čanmi Nitry. Práve preto sme sa
rozhodli podporiť myšlienku roz-
šírenia tohto zariadenia,“ uviedol
zástupca primátora Štefan Štefek.    

Sociálne kontakty
„V súčasnosti má stacionár ka-

pacitu 35 až 40 klientov. Do sta-
cionára prichádzajú mladí ľudia,
ktorí ukončia štúdium na špeciál-
nych školách alebo na rôznych ty-
poch  učňovských škôl. V praxi
existovala diera, nebolo jasné, čo s
nimi ďalej a ani nemajú kam ísť,“
konštatovala riaditeľka Správy za-
riadení sociálnych služieb Janka
Moravčíková. Klienti stacionára sa
pre svoj hendikep ťažko zamest-
návajú a väčšinou by po skončení
školskej dochádzky zostávali vo
svojom domácom prostredí. Sta-
cionár im poskytuje možnosť so-
ciálnych kontaktov, umožňuje im
tiež rozvíjanie zručnosti a ďalšie
vzdelávanie.

Delili sa o priestory 
so seniormi
„Od roku 2006, keď sme do

Centra pre seniorov prichýlili ŤZP
občanov, sa klienti delili o prie-
story so seniormi. V roku 2010 sme
pod ochranné krídla nášho zaria-
denia prijali aj mládež postihnutú
autizmom. Dnes, vzhľadom 
na veľký záujem klientov o služby
v dennom stacionári, sme sved-
kami rozšírenia prevádzky.“ V den-
nom stacionári môžu klienti
pobudnúť 4 alebo 8 hodín
denne, v závislosti od toho, či
rodič poberá opatrovateľský prí-

V rozšírenom dennom stacionári
nachádzajú zmysel života

Mesto Nitra rozšírilo kapacity svojho denného stacio-
nára pre ťažko zdravotne postihnutých klientov. 

Záujem o tieto služby každým rokom rástol, hlasy 
o jeho rozšírenie zaznievali z radov klientov, ale aj ro-
dičov. Zväčšenie a úpravu priestorov financovali zo
sponzorských príspevkov a z kapitálových položiek pre
Správu zariadení sociálnych služieb.
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”V dennom stacionári 
v krátkom čase pribudne 
terapeutická jaskyňa
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spevok. Služby stacionára vítajú
aj samotní rodičia, pretože  
v čase, keď ich deti trávia čas 
v stacionári, môžu si ísť vybaviť
svoje záležitosti.  

Terapeutická jaskyňa
V dennom stacionári v krát-

kom čase pribudne terapeu-
tická jaskyňa, ktorá by mala
slúžiť na terapiu a zlepšenie
zdravotného stavu klientov
Denného stacionára pre ťažko
zdravotne postihnutých, Den-
ného stacionára pre ľudí s au-
tizmom, ale aj  starších ľudí,
navštevujúcich Centrum pre
seniorov.  

„Na mestskom reprezentač-
nom plese dámy z Nitrianskej
humanitnej spoločnosti HOMO
NITRIENSIS oslovili účastníkov
plesu s požiadavkou o podporu

tohto projektu. Som šťastná, že
nám podarilo vyzbierať 810
EUR, ktoré sme odovzdali
Správe zariadení sociálnych slu-
žieb na spolufinancovanie tera-
peutickej jaskyne,“ povedala
Oľga Csákayová, ktorá na sláv-
nostnom otvorení rozšíreného
Denného stacionára zastupo-
vala Margitu Štefániková, prezi-
dentku nitrianskej humanitnej
spoločnosti HOMO NITRIENSIS. 

/// Text a foto: ĽUDMILA SYNAKOVÁ

Mesto podporilo dotáciami
kultúrny život 

Na výzvu zareagovalo 25 žia-
dateľov, z nich uspeli sedem-
násti.  Celkovo bolo rozdelených
55 000 €.

Pri prideľovaní dotácií sa brali
do úvahy priority – programy 
zamerané na akcentovanie
spoločnej Európy, programy
partnerov z krajín V4, prezentácia
výsledkov spolupráce so sloven-
skými kultúrnymi inštitútmi v Eu-
rópe a partnerskými mestami
Nitry, programy zamerané na
významné výročia, historické
udalosti a významné osobnosti 
a na vznik pôvodnej tvorby 
s dôrazom na mesto Nitra. 

Zohľadňujúc tieto skutočnosti
nitriansku mestskí poslanci
schválili dotácie pre týchto žia-
dateľov: Asociácia Divadelná
Nitra (10 000 €), spoločnosť CE
Media s.r.o., Nitra na zorganizo-
vanie súťaže Miss Nitra 2012 
(2 000 €), Divadlo Andreja Bagara
Nitra na realizáciu inscenácie
Pýcha a predsudok (3 500 €), Di-
vadelné spoločenstvo Le Mon na
pouličné divadelné predstavenie
Čudo Judo (1 000 €), organizácia
EFFETA na zorganizovanie Medz-
inárodného festivalu nepočujú-
cich sv. Františka Saleského 
(10 700 €), Komunita Emanuel 
a Bratstvo Ježišovo na Slovensku
na medzinárodné stretnutie
mladých On je živý (3 000 €), Kul-
turologická spoločnosť pri Uni-

verzite Konštantína Filozofa 
v Nitre na slávnostné oceňovanie
osobností Cenou Pavla Straussa
za trvalý prínos v oblasti kultúry 
a umenia (1 500 €), Literárny klub
Janka Jesenského na realizáciu
autorských literárnych večerov 
a besied s významnými osob-
nosťami (1 500 €), Občianske
združenie Original na prípravu
medzinárodného festivalu gi-
tarovej hudby Cithara aediculae
2012 (2 000 €), Renata Lenčešová
na prípravu podujatia Crazy Cou-
ture (1 000 €), Slovenská poľno-
hospodárska univerzita Nitra na
realizáciu Nitrianskych univerzit-
ných dní  2012 (3 500 €), Spevácky
zbor Nitria na činnosť zboru 
(1 500 €), Staré divadlo Karola
Spišáka na medzinárodnú prehli-
adku divadiel a divadelných škôl
krajín V4 Stretnutie, Setkání,
spotkanie, talalkozás (3 000 €),
Súkromné konzervatórium na di-
vadelné predstavenie Bosorky zo
Salemu (1000 €), Univerzita Konš-
tantína Filozofa v Nitre na festival
folklórnych súborov Akademická
Nitra 2012 (7 500 €), Združenie
výtvarníkov N´89 (1 000 €), Cen-
trum výskumu živočíšnej výroby
na Deň otvorených dverí (1 800
€). Mesto Nitra aj touto formou
podporuje aktivity kultúrnych in-
štitúcií a rôznych spoločností 
s cieľom ešte viac spestriť kultúrny
život v našom meste. 

Nitrianski mestskí poslanci schválili dotácie z rozpočtu Mesta
Nitry na rok 2012, prideľované v súlade s VZN Mesta Nitry
č.1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na
rozvoj a ochranu duchových hodnôt, tvorbu, ochranu alebo
šírenie duchovných hodnôt.
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/// Text: Ľudmila Synaková



Tento festival k nám príde
spolu s prvými nesmelými
dotykmi slnečných lúčov,

na ktoré sa najmä citlivé ľudské
duše už veľmi tešili. Vznešené
prvé hudobné tóny zaznejú na
otváracom koncerte v nitrianskej
Synagóge v piatok 23. marca
o 18.00 hodine v podaní Štátneho
komorného orchestra Žilina. Hrať
bude aj huslista  – nitriansky rodák
Henrich Tatar a jeho manželka 
klaviristka Junko Kinoshita z Ja-
ponska. Pod dirigentskou taktov-
kou Leoša Svárovského uvedú Jar
Antonia Vivaldiho z cyklu Štyri
ročné obdobia; Koncert d mol pre
husle, klavír a sláčikový orchester
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho

a Českú suitu D dur Antonína Dvo-
řáka. 

V nedeľu 25. marca bude 
cyklus koncertov pokračovať
koncertom zoskupenia troch skú-
sených muzikantov: huslistu Sta-
nislava Palúcha, cimbalistu
Marcela Comendanta a kontraba-
sistu Róberta Ragana pod ná-
zvom PaCoRa trio. Ich hudba je
postavená na prelínaní džezu 
a folklóru. V nedeľu  1. apríla sa
nitrianskemu publiku predstaví
České klavírne duo z Prahy, man-
želia Helena a Radomír Melmu-
kovci, ktorí patria k všestranným
klavírnym interpretom s veľkým
repertoárovým záberom. Ďalšie
štyri večery sa ponesú v duchu

festivalu mladých interpretov 
zo základných umeleckých škôl 
s medzinárodnou účasťou – Ni-
trianska hudobná jar ZUŠ Jozefa
Rosinského v Nitre. 

V pondelok 26. marca sa
predstavia talentované deti z do-
mácej Základnej umeleckej školy
Jozefa Rosinského v Nitre. Vo
štvrtok 29. marca bude Syna-
góga patriť gitaristom zo sloven-
ských základných umeleckých
škôl – „Stretnutie pri strunách“.
Na treťom večere v pondelok 2.
apríla budú koncertovať ko-
morné zoskupenia Základnej
umeleckej školy Ferka Špániho 
v Žiline. Na poslednom koncerte
v stredu 4. apríla sa predstavia
žiaci Základnej umeleckej školy
Voborského z Prahy 4. Súčasťou
hudobnej jari býva medziná-
rodný organový festival ARS OR-
GANI, ktorý svoje brány otvorí už
po piatykrát v nedeľu 29. apríla
v piaristickom Kostole sv. Ladi-
slava v Nitre. 

/// Text: ĽUDMILA BRATOVÁ

Organizátori hudobného života v Nitre pripravili na 
jar pestrú ponuku koncertov 39. ročníka Nitrianskej 
hudobnej jari. 

KULTÚRA www.nitra.sk

Nitrianska hudobná jar 2012
Nové zážitky s hudbou
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Obrovskú zásluhu na úspe-
chu tohto ohnivka z cyklu
festivalov, spoluorgani-

zovaných Slovensko-českým klu-
bom, má veľké pochopenie 
a veľkorysý prístup radnice juho-
českej metropoly, na čele ktorej
je už Slovák a dokonca Nitran
Juraj Thoma. 

V Českých Budějoviciach žije 
početná slovenskú menšina. 
K Slovensku a slovenskej kultúre
majú v tomto meste mimoriadne
srdečný vzťah. To je zjavné aj
podľa spontánneho záujmu 
o Dni slovenskej kultúry. Na
otázku, prečo je to tak, existuje
veľmi jednoduchá odpoveď.
České Budějovice boli do roku

1989 sídlom jednej z najväčších
vojenských posádok v Českoslo-
vensku. Medzi vojakmi základnej
služby aj dôstojníkmi bolo
mnoho Slovákov, niektorí si pri-
viedli zo Slovenska aj manželky,
iní si vzali miestne dievčatá. Podľa
sčítania z roku 1991 tvoria Slováci
2,74 percenta tohto stotisícového
mesta, čo už predstavuje po-
merne veľký počet. Viacerí z nich
sa nikdy nezžili s rozdelením
ČSFR a v podstate – České Budě-
jovice sú vlastne stále česko-slo-
venské mesto. 

Juhočeská metropola má
dobré družobné vzťahy práve 
s naším mestom – Nitrou, ofi-
ciálne podpísané partnerstvo

máme od roku 1994. Spolupráca
je však omnoho dlhšia, pretože
obe mestá majú veľa spoloč-
ného. Napríklad úzko kooperujú
organizátori výstav Agrokomplex
a Zem živiteľka, obe  poľnohos-
podárske univerzity, a samo-
zrejme, samosprávy. 

Myšlienka organizovať v Če-
ských Budějoviciach Dní sloven-
skej kultúry vznikla 7. septembra
1994. Tohto roku vo februári sa
konal už 12. ročník. Nitru repre-
zentovala vokálna skupina Close
Harmony Friends. „Účasť tohto te-
lesa finančne podporilo Mesto
Nitra,“ uviedla Katarína Čepelá-
ková, referentka pre partnerské
mestá Nitry.   

„Účinkovali sme na otvorení vý-
stavy Slovenskej maľby 60.-90.
rokov v radničnej výstavnej sieni.
Nasledoval koncert v jazzovom
klube Horúca vaňa, kde sme zažili
vynikajúci divácky ohlas,“ hovorí
František Vlasák z Close Harmony
Friends. 

Dni slovenskej kultúry v Če-
ských Budějoviciach zakončil
Česko-slovenský ples v Kultúr-
nom dome Metropol, kde nechý-
bala poriadna dávka slovenskej
muziky. Pozvanie na ples dostal aj
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč
s partnerkou.

/// Text: ĽUDMILA SYNAKOVÁ
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Za dvanásť rokov sa stihli stať Dni slovenskej kultúry
v Českých Budějoviciach skutočným pojmom, ktorý 
rezonuje ďaleko za hranicami regiónu.

Close Harmony Friends
na Dňoch slovenskej kultúry
v Českých Budějoviciach  ”Účinkovali sme na otvorení 

výstavy Slovenskej maľby 
60.-90. rokov v radničnej 
výstavnej sieni. Nasledoval
koncert v jazzovom klube 
Horúca vaňa, kde sme zažili
vynikajúci divácky ohlas.



Autor študoval na Umelec-
kej škole Luis Morales 
v Quite v Ekvádore a zú-

častnil sa na umeleckých dielňach
v New Yorku a v Connectitate 
v Spojených štátoch amerických.
Jeho diela boli vybrané pre vý-
stavu Side Walk Art Exhibition 
v Old Greenwich v USA. Vystavo-
val tiež v Stamforde, New Yorku,
Londýne, Viedni, Bratislave a Nitre. 

„Nepretržité štúdium farby 
a formy ho vedú k surrealistickým
umelcom, no prelínajú sa s har-
móniou a ikonografiou umenia
Inkov. Hojnosť farieb je neustáva-
júcim štýlom jeho diel. Vernosť

svojim koreňom je zasa ich ne-
menným prvkom," povedala 
o umelcovi kurátorka výstavy
Marta Hučková. Na vernisáži sa
okrem iných hostí zúčastnil vice-
primátor mesta Nitry Ján Vančo.   

William Caceres Garcia žije 
so svojou rodinou od roku 2009
v Nitre. Svojou zručnosťou 
majstrovsky ovládol estetiku kra-
jiniek, zátiší, figurálnych a ab-
straktných motívov. Tvorí
prostredníctvom techniky akrylu,
oleja a iných kombinovaných ma-
liarskych techník. 

/// Foto: ĽUDMILA SYNÁKOVÁ 

Andské korene zapustil pod Zoborom
V nitrianskej Synagóge si do 18. apríla môžete pozrieť
výstavu Andské korene výtvarníka ekvádorského
pôvodu Williama Caceresa Garciu. 

KULTÚRA www.nitra.sk
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/// Foto: ĽUDMILA SYNÁKOVÁ 
JANA ČERVENÁKOVÁ

Jej život nebol ľahký. Osud
jej pripravil všakovaké ži-
votné skúšky. Jednou z nich,

v ktorej nezlyhala, bola zá-
chrana židovských rodín počas
II. svetovej  vojny. Z vďaky za do-
žité roky, počas ktorých zachrá-
nila približne dvadsiatku ľudí, sa
11. februára uskutočnila sv.
omša v rímskokatolíckom Kos-
tole na Zobore. 

Jubilantka Emerencia Meň-
hartová patrí k nositeľom titulu
Spravodlivý medzi národmi, ktorí
nezištne zachraňovali židovských
spoluobčanov počas druhej sve-
tovej vojny. Meno pani Meňhar-
tovej je vytesané do Múru cti 
v Záhrade spravodlivých Jad
Vašem v Jeruzaleme. Spravodlivý
medzi národmi je jedným z naj-
významnejších uznaní, ktoré

Málokomu sa v živote pošťastí, že sa dožije stovky. 
Z tohto krásneho jubilea sa v pondelok 8. februára
spoločne so svojimi blízkymi tešila Emerencia
Meňhartová z Nitry. Storočná jubilantka vychovala 8
detí, 15 vnúčat, 13 pravnúčat a 2 prapravnúčatá. 

SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI
Izraelské múzeum Jad Vašem začalo od
roku 1963 udeľovať ocenenie Spravod-
livý medzi národmi ľuďom z celého
sveta ktorí riskovali svoje životy, aby
počas holokaustu zachránili Židov. Ve-
rejnej výberovej komisii predsedá pen-
zionovaný sudca Najvyššieho súdu
Izraela. Projekt je jediný svojho druhu
na svete. Každému ocenenému vysadia
na Ceste spravodlivých medzi národmi
strom ako významný univerzálny sym-
bol života. Do januára 2004 bolo vyzna-
menaných 20 205 ľudí. Múzeum Jad
Vašem vydáva lexikon Spravodlivých,
kde uverejňuje príbehy týchto ľudí. 

Vyvážila život životom. Dožila sa stovky! 
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Verejnosť ho poznala najmä
z aktivít nitrianskeho
Literárneho klubu Janka

Jesenského, kde predstavoval
nové knihy svojich kolegov zo ni-
trianskej odbočky Spolku sloven-
ských spisovateľov. Bol však
známy aj organizovaním rôznych
slovenských i medzinárodných
kultúrnych podujatí.  Jeho či-
norodú prácu ocenili udelením
Pocty Alexandra Matušku, ktorú
mu udelil minister kultúry
Slovenskej republiky v roku 1997,
Radom Alexandra Sergejeviča

Puškina, ktorým ho vyznamenal
prezident Ruskej federácie v roku
2000 a Radu Ľudovíta Štúra,
ktorým ho dekoroval prezident
Slovenskej republiky v roku 2002.

Profesor Červeňák absolvoval
slovenčinu a ruštinu na Filo-
zofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Pred-
nášal na Vysokej škole pedagog-
ickej, neskôr na Filozofickej
fakulte Univerzity P. J. Šafárika 
v Prešove. Pre politické postoje 
k udalostiam v roku 1968 musel 
z fakulty odísť a pracoval ako lek-

tor divadiel v Prešove a v Košici-
ach. Od roku 1977 bol opäť
vysokoškolským pedagógom,
pôsobil na Univerzite Konštan-
tína Filozofa v Nitre. Andrej
Červeňák bol autorom 27
knižných publikácií, vedeckým
garantom 25 vedeckých semi-
nárov a vydaní 25 zborníkov ven-
ovaných slovenským spisovateľom,
hlavným editorom 10 ročníkov
Almanachu Nitra a spolutvorcom
mnohých ďalších knižných pro-
jektov.  Andrej Červeňák symbol-
izoval historický zlom a odklon
od sociologicky orientovaného
chápania literárnych fenoménov
a predstavuje výnimočný kvali-
tatívny skok spočívajúci v rozpra-
covaníesteticko-antropologickej
koncepcie literatúry. Verejnosť sa
so zosnulým rozlúčila vo štvrtok
16. februára na Cabajskom cin-
toríne v Nitre.  

///Text a foto: ĽUDMILA  SYNÁKOVÁ

Zomrel popredný literárny vedec Andrej Červeňák

V sobotu 11. februára 2012
zomrel vzácny obyvateľ
nášho mesta, popredný
slovenský vedec, rusista,
komparatista, autor mno-
hých odborných publikácií
a editor Almanachu Nitra,
nositeľ Ceny primátora
mesta Nitry – profesor An-
drej Červeňák. 

udeľuje štát Izrael záchrancom
Židov prenasledovaných nacis-
tami. Týmto ocenením vzdali
hold šľachetnému ľudskému ko-
naniu, keď ľudia vyvážili život ži-
votom. 

Pri tejto príležitosti jej k jubi-
leu zablahoželal primátor mesta
Nitry Jozef Dvonč. ked uviedol:
Pani Meňhartová sa v ťažkom voj-
novom období rozhodovala
medzi dobrom a zlom, je obdivu-
hodné, že v tomto čase našla od-
vahu a zachovala sa hrdinsky, keď

zachránila židovských občanov.
Rozhodli ste sa pre dobro, čím ste
dosiahli stupeň humanity, aký
nedokáže každý. štát Izrael ocenil
jej pomoc židovským rodinám
Gellértovcov, Menczerovcov, Stei-
novcov, Lászloovcov, Wolnerov-
cov, ale aj vašej susede vdove
Adlerovej. Ako nám je známe, cel-
kovo ste zachránili približne dve
desiatky ľudí.      

/// Text: ĽUDMILA SYNÁKOVÁ
/// Foto: ANDREJ JANČOVIČ



75 ROKOV 
Mária Babková, Štefan Blaži, Margita Brezi-
nová, Emília Činčurová, Terézia Dekanová, Emí-
lia Depešová, Jozefína Ďurišová, Elena Fileová,
Alžbeta Fűleová, Demián Gajdošík, Valéria Gaš-
parovičová, Elena Haláková, Božena Hrašková,
Ing. Ervín Hulák, Helena Jašíková, Petronela Ka-
sanová,  Sylvia Kenessyová, Alžbeta Kočnerová,
Zdena Kóňová, Karol Kopecký, Anton Krajanec,
Jozef Kyselica, Anna Lavová, Mária Malá, Irena
Mederlyová, Anna Micháleková, Marta Mikli-
sová, Emília Nemčeková, Zoltán Neumann, Ing.
Jozef Ondrejček, Ignác Paštiak, Mgr. Libuša Pa-
túšová, Emília Pekalová, Marta Plevková, Alica
Priečinská, Magdaléna Reháneková, Alžbeta
Sedláčková, Božena Svobodová, Imrich Šiman-
ský, Dušan Šturdík, Jozef Toman, Mária Tráčová,
Jozef Vajda, František Vozár, Helena Žitná

80 ROKOV 
Filoména Bališová, Božena Baloghová, Helena
Bányiová, Anton Částa, Etela Čechová, Pavol Če-
liga, Jozefína Čerbová, František Demanko, Bo-
žena Feješová, Blažej Hajabáč, Jozef Havetta,
Etela Hritzová, Helena Jurkovičová, Ján Kele-
men, Ing. Ľudmila Kopčanová, CSc., Jozef
Kukla, Otília Macková, Jozef Martiška, doc.
RSDr. Jozef Mátel, CSc., Antónia Muchová, Gi-
zela Rožková, Jolana Sklenárová, doc. RNDr.
Mária Slamečková, Jaroslav Švarc, Gabriela Vul-
ganová, Justína Zaťková

81 ROKOV
Jozef Babka,Magdaléna Bartalská, Emília Bar-
tošová, Anna Belenčíková, Mária Bóbová, He-
lena Boháčiková, Dominik Čulák, Ladislav
Ďatko, Ľudmila Demeterová, Mária Gabašová,
Antónia Golasová, Matilda Habayová, Jolana
Ivančíková, Dana Jakubcová, Mária Jamborová,
Monika Korytárová, Juraj Kotrady, Anna Ký-
šková, Juraj Majer, Dušan Martoš, Imrich Ma-
túška, Eliška Pavlásková, Milan Pihorňa, Ján
Pintér, Rozália Pintérová, Július Steszkál, Valéria
Šantavá, Anna Tkáčová, Františka Tóthová,
Mária Valentová, Otília Vnučková, PhMr. Ga-
briela Zacharová

82 ROKOV 
Jozef Bóňa, Viola Civáňová, Ján Darnady, Jozef

Filipčík, Margita Galgánková, Aladár Helle-
brandt, doc. Ing. Ján Hubinský, Valentín Karas,
PhDr. Dagmar Kleinová, Margita Krekáňová,
Oľga Miklúšová, Jozefína Oriešková, doc. Ing.
Mikuláš Pačuta, Mária Sásiková, Anna Sirotia-
ková, Mária Špániková

83 ROKOV 
Františka Bencová, Alica Bogyová, Ružena Če-
peláková, Katarína Dimitrová, Justína Ďuria-
čová, Viliam Fačkovec, Augusta Farská, Mária
Franková, Irena Gajdošová, Matilda Depešová,
Viktor Hrotek, Mária Hubinská, Mária Husárová,
Ing. Jozef Janák, Magdaléna Jesenská, Matilda
Karabínová, Anna Karabová, Mária Katerin-
ková, Mária Kysucká, Štefan Majtényi, Anna
Maťová, Mária Maťová, Alžbeta Mináriková,
Mária Panáčková, Ľudmila Peciarová, Mária Pe-
haničová, Aladár Pekár, Jozef Porubský, Otília
Račeková, PhMr. Katarína Šurániová, Jozef Ta-
lapka, Vilma Vöröšová, Ing. Milan Žiška

84 ROKOV 
Jozef Berky, František Čagala, Mária Francú-
zová, Helena Karabinová, Ján Kmeťo, Miroslav
Kohout, Veronika Lörinczová, Mária Martišová,
Miroslav Rojko, Veronika Sládečková, Milan
Soviš, Emil Stecker, Júlia Sýkorová, Ján Škorec,
Jozef Tonkovič, Magdaléna Zentková, Anna Ze-
tochová 

85 ROKOV 
Johana Bahelková, Ján Bolla, Anna Gardlíková,
Anna Gregorová, Ladislav Hajtinger, Magda Ho-
lenková, Jozef Matuška, Gizela Megová, Mária
Meňhartová, Mária Petráková, doc. Ing. Vlasti-
mila Pevná, Elena Starinská, Irena Stašková,
PhDr. Jozef Šulgan, Dezider Vaňo, Jozefína Zá-
borská, Šarlota Živčáková

86 ROKOV 
Viktória Dimová, Jozef Hora, Anna Jášiková,
Paulína Martonová, Klaudia Naščáková, Štefan
Osif, Štefánia Slančíková, Margita Slaténiová,
Gregor Szolár, Jozef Šebök

87 ROKOV 
Helena Bahelková, Martin Greguš, Anna Jeri-
gová, Antónia Juráková, Jozef Mlynek, Franti-

šek Porubský, Metod Sládeček, Anna Slivková,
Sidónia Tomašeková, Vilma Uváčiková

88 ROKOV 
Mária Adamíková, Margita Fodorová, Hermína
Hildebrandová, Helena Himlerová, Jozefína
Inovecká, Jozef Korček, Anna Magdinová, He-
lena Matejíčková, Mária Mesárošová, Jozef
Pagáč, Herbert Schronk, Rozália Tomková, Ru-
dolf Vacula, Erich Veselský, Mária Zentálová

89 ROKOV
Katarína Borzová, Helena Fridrichová, Anna Ha-
velková, Zlatice Hubinská, Ondrej Ilavský, Al-
bína Kunová, Helena Laurinská, Anna Marková,
Lenka Ormisová, Margita Poláková, Jozef Slá-
deček, Juraj Štefánik, Ľudovít Zaujec                                      

90 ROKOV
Mikuláš Bánoš, Júlia Baranovičová, Jolana Fá-
bryová, Anna Kollárová, Mária Mikulíková,
Mária Mošaťová, Anna Ostertágová

91 ROKOV
Anna Černošková, Vincent Fuchs, Jozefína Ha-
nulová, Gabriela Korcová, Terézia Michalíková,
Andrej Pallár, Juliana Szabová, Mária Tancíková,
Helena Trojčáková, Apolónia Vašková

92 ROKOV
Emília Duchoňová, Margita Hrbatá, Katarína
Vencelová

93 ROKOV
Valéria Kručayová

94 ROKOV
Mária Láziková

95 ROKOV
Mária Očenášová

100 ROKOV
Anna Sihlovcová

Jubilanti  V marci sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry

JUBILANTI www.nitra.sk
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14. JANUÁRA
Ľubomír Arpáš a Martina Dubeňová, obaja z Nitry 
Kamil Dubík z Nitry a Lucia Kučerová z Pane
Václav Jemelka z Jarku a Martina Bernátová z Nitry
Marián Laca a Soňa Červená, obaja z Nitry

21. JANUÁRA
Peter Bartoš a Zuzana Rácová, obaja z Lužianok

11. FEBRUÁRA
Daniel Gábriš z Kmeťova a Dominika Šinkovičová z Nitry 
Štefan Práznovský a Zuzana Hubáčková, obaja z Nitry
Marek Levický zo Svätoplukova a Erika Magová zo Štitár

14. FEBRUÁRA
Marián Hallo zo Zbehov a Eva Plesníková z Nitry          

Povedali si “áno”

Navždy odišli V januári 2012 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry

Ing. Antónia Jakabovičová,
59-r., Beniakova 7
Helena Forrová,
90-r., Mikovíniho 20
Rastislav Lazan, 
46-r., Murániho 11
Emília Petrovicsová, 
85-r., Štefánikova tr. 80
Marta Šimánska, 
65-r., Hanulova 18
Bartolomej Blahunka,
86-r., Nábr. mládeže 33
Štefan Nosko,
94-r., Urbánkova 2
Eva Harangozová, 
56-r., Bazovského 22
Anna Koncová, 
91-r., Levická 28
Anton Minárik,
67-r., Alexyho 18
Štefan Windiš,
75-r., Golianova 123
Alžbeta Zsebiová, 
65-r., Pri strelnici 49
Rudolf Holka, 
64-r., Jurkovičova 16
Helena Tomastová, 
92-r., Ľ. Okánika 14

Milan Cíbik, 
72-r., Jurkovičova 19
Štefan Dillongh, 
80-r., Misionárska 7
Ján Pavlovič,
78-r., Narcisová 23
Ján Zelenák, 
72-r., Smetanova 8
Apolónia Hubáčeková, 
89-r., Podzámska 44   
Hedviga Molnárová,
63-r., Mariánska 12
Peter Panáček, 
60-r., Banská 1
Margita Obuchová, 
80-r., Jurkovičova 21
Mikuláš Satin, 
66-r., J. Kráľa 57
Ján Beňo, 
61-r., Dolnočermánska 62
Anna Šivarová, 
70-r., Šípová 23
Patrik Pohrebovič, 
0-r, Lukov dvor 11
Ján Pláňovský, 
93-r., Chrenovská 8
Milan Pomothy, 
55-r., Dobšinského 27

Mária Šuníková, 
52-r., Škultétyho 3
Pavel Baracký,
80-r., Oravská 29
Jolana Menzlová, 
79-r., Bernolákova 8
Ľudovít Rozgoň, 
73-r., Pútnická 4
Miroslav Laluha, 
64-r., Štiavnická 18
Ľudmila Moravčíková,
65-r., Chotárna 11
Mária Vaváková, 
87-r., Železničiarska 52
Milada Jedličková, 
92-r., Štefánikova tr. 96
Stanislav Medus, 
77-r., Považská 14
Edmund Mikulec, 
67-r., Kremnická 3
Mária Poláková, 
85-r., Kopanická 32
Marta Kišová, 
81-r., Hlboká 59
Paula Sabová, 
88-r., Železničiarska 52
Oľga Martišková, 
72-r., Topoľčianska 75

Cecília Spišiaková, 
79-r., Piešťanská 26
Tibor Andel, 
75-r., Vodná 11
Alžbeta Kovácsová, 
84-r., Beethovenova 7
Jozef Bačinský, 
62-r., Výstavná 39
Mária Barbíriková, 
85-r., Hornočermánska 9
Félix Majerník, 
84-r., Kalvária 3
Imrich Vöröš,
75-r., Párovská 24
Mária Gaálová, 
83-r., Vodná 1
Viola Pytľová, 
64-r., Považská 14
Margita Titková, 
90-r., Svätoplukova 5
Mária Zeleňáková, 
72-r., Lipová 3
Alžbeta Merková,
83-r., Roľnícka 35
Dušan Helma, 
65-r., Výstavná 13
Marta Lénartová, 
72-r., Nábr.mládeže 67
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