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Šťastné a veselé Vianoce 

Ani sme sa nena-
zdali a opäť klopú na 
dvere najkrajšie sviatky 
roka - Vianoce. V tomto 
období zvykneme na 
chvíľu spomaliť rýchly 
kolobeh nášho života a 
zamýšľame sa nad jeho 
zmyslom, nad rýchlo 
plynúcim časom. 

        Vianoce, ale i Nový rok sú pre nás obdobím, 
keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac ako kto-
rýkoľvek iný deň v roku uvedomujeme silu lásky, úcty, 
obetavosti a priateľstva. Tieto hodnoty znamenajú 
veľa aj pre našu veľkú rodinu Nitranov. Sú symbo-
lické pre každého, bez rozdielu viery, národnosti, či 
príslušnosti k niektorej z ľudských rás. Pre každého 
z nás je dôležité, aby sa aj všedné dni napĺňali spo-
kojnosťou a ľudskou spolupatričnosťou. Ak budeme 
vnímavejší a ochotnejší navzájom sa počúvať a 
budeme pomáhať slabším, máme šancu nájsť hľa-

danú harmóniu v duši. Veď vzájomná úcta a dobrá 
spolupráca je základom pre udržanie tradičných 
hodnôt v našej spoločnosti na každej úrovni, štátom 
začínajúc a rodinou končiac.  

Vážení občania, milí Nitrania, v mene mestského 
zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu, ale aj 
osobne, za seba, želám vám do nastávajúcich via-
nočných dní veľa šťastia. Nech sú aj vaše Vianoce 
naplnené láskou človeka k človeku a vzájomnou 
spolupatričnosťou, ktorú k životu potrebujeme. Pra-
jem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z ma-
lých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, 
ľudskej lásky a potešenia z prítomnosti všetkých ľudí, 
blízkych  vášmu srdcu.

Želám vám nádherné vianočné sviatky a pokoj 
v duši.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Divadlo A. Bagara v Nitre uviedlo v piatok 15. 
a sobotu 16. novembra v premiére pôvodný 
slovenský muzikál Tisícročná včela. Na túto vý-
nimočnú udalosť pricestovali významné osob-
nosti spoločenského, kultúrneho a politického 
života z celej republiky – v piatok bývalý pre-
zident Rudolf Schuster, zástupcovia primátora 
Štefan Štefek a Ján Vančo, členovia hudobnej 
skupiny Elán. Hosťami najvzácnejšími boli v 
sobotu prezident SR Ivan Gašparovič s manžel-
kou, predseda NSK Milan Belica s manželkou a 
primátor Nitry a predseda ZMOS Jozef Dvonč s 
partnerkou. 

Prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého v di-
vadle uvítal riaditeľ Ján Greššo, v slávnostnom 
prípitku zaželal muzikálu mnoho  spokojných 
divákov. Spokojní, ba priam nadšení, boli aj 
premiéroví diváci, ktorí protagonistov odmenili 
neutíchajúcim standing ovation. Román spiso-
vateľa Petra Jaroša zdramatizoval Martin Kákoš, 
ktorý hru aj režíroval. Spoluautormi muzikálu 
boli textár Kamil Peteraj a hudobník – spevák 
Vašo Patejdl. Muzikál nie je kópiou filmovej ver-
zie Tisícročnej včely, ide o celkom nové spraco-

vanie príbehu rodiny Pichandovcov. Tisícročná 
včela je divadelnou metaforou o Slovensku a 
Slovákoch a v plnej miere nadviazala na to naj-
pozitívnejšie v muzikálovej tvorbe v Nitre, na 
tvorbu pôvodných slovenských tém, tak ako 
to bolo v prípade muzikálu Pacho sa vracia, 
Báthoryčka, alebo Adam Šangala. 

Vo veľkovýpravnom epose sa predstavil 
takmer kompletný umelecký súbor nitrian-
skeho divadla, Marián Slovák a ďalší hosťujúci 
herci. Tisícročnú včelu stvárnila Eva Pavlíková. 
Pre nákladný projekt vzniklo približne 220 kos-
týmov, zaznelo v ňom 22 piesní a na javisku vy-
stúpilo okolo 30 účinkujúcich. (SY)

Rolu Tisícročnej včely stvárnila Eva Pavlíková.

Na premiére sa zúčastnil aj prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou, predseda NSK Milan Belica s manželkou a primá-

tor Nitry Jozef Dvonč s partnerkou. Foto: Ľ. Synaková

Prezident SR Ivan Gašparovič na premiére muzikálu  
Tisícročná včela v Divadle A. Bagara
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V novembri navštívil Nitru v rámci dvojdňo-
vej návštevy Slovenskej republiky prezident 
Bulharskej republiky Rosen Plevneliev. Hlava 
štátu z Balkánskeho polostrova si  v rámci pri-
jatia na mestskom úrade prezrela aj priestory 
Klientskeho centra služieb, o  činnosti tejto 
služby občanom bol prezident  informovaný 
primátorom Jozefom Dvončom a prednostom 
úradu Igorom Kršiakom.  

Na mestskom úrade ho prijali primátor mes-
ta Nitry Jozef Dvonč  a prednosta Igor Kršiak. 
Na stretnutí sa tiež zúčastnili predseda NSK 
Milan Belica, rektor UKF v Nitre Libor Vozár, zá-
stupcovia primátora Nitry Štefan Štefek a Ján 

Vančo, nitrianski mestskí poslanci, zástupcovia 
diplomatických zborov a iní významní protoko-
lárni hostia.  

Prezident Rosen Plevneliev i primátor Jozef 
Dvonč sa, okrem iného, zhodli, že partnerstvo 
medzi oboma krajinami by malo napredovať 
aj v rámci turistického ruchu  zvýšením  počtu 
slovenských turistov, ktorí navštívia Bulharsko 
a tiež by bolo optimálne, ak by sa zvýšil počet 
bulharských turistov, ktorí objavia krásy Slo-
venska a aj Nitry. Prezident Rosen Plevneliev 
si v Nitre prezrel aj  areál Nitrianskeho hradu, 
kde si pripomenul  spoločné cyrilo-metodské 
dedičstvo. Text a foto: (J)

Primátor prijal prezidenta Bulharskej republiky
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Otvorenie slovenskej výstavy s názvom „Svätí 
Cyril a Metod – patróni Európy“ vo Vatikánskych 
múzeách v utorok 12. novembra malo reprezen-
tačný charakter a prebehlo v bohatom zastúpení 
predstaviteľov kultúrneho a náboženského živo-
ta. Riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci 
vyjadril radosť z toho, že kresťanské duchovné a 
historické dedičstvo Slovenska sa touto výstavou 
prezentuje svetovej verejnosti. Na pozvanie AÚ 
SAV sa na otvorení za Mesto Nitru zúčastnili zá-
stupcovia primátora Štefan Štefek a Ján Vančo.

Za slovenskú stranu výstavu otvoril štátny ta-
jomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, ktorý 
pripomenul celospoločenský význam veľkého 
jubilea 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda 
pre všetkých obyvateľov Slovenska. Riaditeľ Arche-
ologického ústavu SAV z Nitry Matej Ruttkay pri 
inaugurácii poukázal na fakt, že absolútna väčšina 

vystavovaných exponátov sú originály. Upozornil 
na výnimočný charakter niektorých predmetov, ako 
sú nedávno objavené nálezy medených pozláte-
ných plakiet s kresťanskými motívmi a najmä uni-
kátny zvon z Bojnej. Slonovinovú pyxidu z Čiernych 
Kľačian, ktorá podľa mienky viacerých bádateľov 
mohla predstavovať dar prinesený sv. Cyrilom a Me-
todom z Byzancie pre knieža Rastislava. Nitriansky 
biskup Mons. Viliam Judák v inauguračnom prího-
vore nazval otvorenie výstavy momentom prejave-
nia historickej vďačnosti zo strany Slovenska. 

Výstava „Svätí Cyril a Metod – patróni Európy“ 
vo Vatikánskych múzeách, ktorá sa koná pod 
záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a nit-
rianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama 
Judáka, bola zrealizovaná vďaka finančnému 
príspevku Ministerstva kultúry SR. Návštevní-
kom bude prístupná do 26. januára 2014.  (TK)

Vo Vatikánskych múzeách Slovensko predstavuje 
svetu svoju identitu

Na pozvanie AÚ SAV sa na otvorení výstavy za Mesto Nitru zúčastnili zástupcovia primátora Štefan Štefek (vpravo) 

a Ján Vančo, na snímke s J. Em. Jozefom kardinálom Tomkom. Foto: Jozef Bartkovjak, Radio Vaticana
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Vďaka výraznej podpore vedenia mesta a pod 
záštitou primátora Nitry Jozefa Dvonča sa v so-
botu 16. novembra konal už 8. ročník úspešnej 
prehliadky horských filmov Vysoké hory Nitra. 
Preplnenú veľkú sálu mestského úradu na úvod 
srdečne pozdravil primátor Jozef Dvonč spolu 
s Patrikom Egyűdom z Nitrianskeho horského 

spolku, ktorý je organizátorom festivalu. Priaz-
nivci hôr, cestovania a filmov si v priebehu dňa 
pozreli pútavú prehliadku filmov a prezentácií 
od známych osobností, horolezcov, cestovate-
ľov i filmárov z nitrianskeho regiónu a celého 
Slovenska. Ťahákom tohtoročného festivalu bol 
film Pavla Barabáša. Hlavný program festivalu 

Vďaka podpore mesta sa opäť konal úspešný 
8. ročník festivalu Vysoké hory Nitra  

Aj v Nitre sa spomínalo na november 1989
Pri Pamätníku obetiam komunizmu pred 

mestským úradom sa spomínalo na novembro-
vé udalosti z r. 1989 a na to, čo im predchádzalo. 
Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili 
primátor Jozef Dvonč, zástupca primátora Ján 
Vančo, poslanci mestského zastupiteľstva Anna 
Šmehilová a František Hollý, medzi prítomnými 

boli aj zástupcovia vedenia UKF. 

K zhromaždeným občanom sa prihovorili 
primátor Nitry Jozef Dvonč, člen predsedníctva 
Konfederácie politických väzňov Peter Sandt-
ner, čestný predseda Zväzu protikomunistické-
ho odboja, Politickí väzni Pavol Lavo a zástupca 
Študentského parlamentu Igor Tyšš. 

Od pamätníka občania prešli do Univerzitné-
ho pastoračného centra Pavla Straussa, kde sa 
premietal film Svedectvo o neslobode. Večer, 
venovaný novembrovým udalostiam, pokra-
čoval sviečkovým pochodom po trase: Štu-
dentský domov Zobor - pešia zóna k pamätnej 
tabuli na Dome módy, venovanej udalostiam v 
r. 1989. Večer zavŕšil študentský koncert s verni-
sážou vo Fóre mladých. (SY)
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prebiehal počas celej soboty v štyroch blokoch, 
v ktorých sa striedali jednotlivé filmy a prezen-
tácie hostí. Sprievodnými festivalovými akciami 
bola výstava fotografií s tematikou hôr, cesto-
vania, fauny a flóry. Súčasťou podujatia bola aj 
anketa Cena diváka. Hlavným organizátorom 
festivalu bolo občianske združenie Nitriansky 
horský spolok. Vstup na festival bol bezplatný. 
História festivalu siaha do roku 2006. Aj tohto 
roku sa stretol s mimoriadnym záujmom verej-
nosti a navštívilo ho približne 700 divákov.  (SY)

Za nadštandardnú pomoc a podporu ďako-
vali Mestu Nitre zástupcovia Krajského stredis-
ka Únie nevidiacich a slabozrakých  v Nitre na 
slávnosti, ktorá sa konala v piatok 8. novembra 
v nitrianskej Synagóge pri príležitosti 20. výro-
čia vzniku tejto organizácie. Zástupca KS ÚNSS 
v Nitre Josef Zbranek, ako aj súčasná vedúca 
krajského strediska Petra Ajdariová, nešetrili 
slovami vďaky za poskytovanú finančnú pod-
poru, no najmä za možnosť, že stredisko sídli v 
priestoroch Komunálneho centra na Nedbalo-
vej ulici, patriacich mestu. 

Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnil zástup-
ca primátora Ján Vančo, poslanci mestského za-
stupiteľstva Anna Šmehilová a František Refka, 
predseda ÚNSS Branislav Mamojka, riaditeľka 
ÚNNS Ivana Potočňáková a ďalší hostia. Pomoc 
a podporu  v nasledujúcom období deklaroval 
v mene primátora Jozefa Dvonča aj zástupca 

primátora Ján Vančo. Jubilujúcemu stredisku 
zablahoželala k úspešnej činnosti aj poslanky-
ňa MZ Anna Šmehilová. 

Toto pracovisko  poskytuje nevidiacim a 
slabozrakým občanom akreditované odborné 
služby kompenzujúce dôsledky ich zrakového 
postihnutia, vrátane poskytovania sociálneho 
poradenstva, sociálnej prevencie a rehabilitá-
cie. Petra Ajdariová hodnotila kladne spoluprá-
cu s mestom a príležitosť aktívne sa zapojiť do 
tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Nitry. Únia sa tiež výraznou mierou priči-
nila k vzniku Bezbariérovej mapy Nitry.  (SY)

Únia nevidiacich a slabozrakých ďakovala mestu

Primátor Nitry Jozef Dvonč a Patrik Egyűd z NHS otvorili 

8.ročník festivalu Vysoké hory.

Vedúcej krajského strediska Petre Ajdariovej poďakoval za 

činnosť zástupca primátora Ján Vančo.

Na slávnosti sa zúčastnil zástupca primátora Ján Vančo, 

poslanci MZ Anna Šmehilová a František Refka.
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Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa vo veľkej 
sále mestského úradu uskutočnilo v poradí 35. 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci 
prerokovali protest prokurátora voči dvom vše-
obecne záväzným nariadeniam (VZN) mesta 
Nitra, ktoré neboli podľa okresnej prokuratúry 
v súlade s platnou legislatívou. Prokurátor na-
padol VZN o miestnych daniach a nariadenie o 
používaní mestských symbolov. Vo svojom pro-
teste uviedol, že viaceré ustanovenia v oboch 
VZN sú nad rámec zákona. 

V prípade protestu voči nariadeniu o miest-
nych daniach sa mestské zastupiteľstvo s ar-
gumentmi prokuratúry nestotožnilo a označi-
lo podanie za neodôvodnené. Námietky voči 
VZN o používaní mestských symbolov poslanci 
uznali a nariadenie zrušili. Okresná prokuratúra 
vytýkala mestu okrem iného to, že vo svojom 
právnom predpise vytvárala symboly, ktoré zá-
kon nepozná, ukladalo povinnosti nad rámec 
zákona a používanie symbolov mesta tretími 
osobami spoplatňovalo. Na základe toho MZ 
zrušilo toto VZN a zároveň pripravili nové rie-
šenie, ako riešiť otázku používania mestských 
symbolov, ako je erb, znelka. 

Poslanci sa zaoberali žiadosťou OZ ŠOK – 
Šport Osveta Kultúra, ktoré chcelo získať do 
prenájmu od mesta časť areálu bývalej ZŠ na 
Nedbalovej ulici v Nitre. V areáli plánujú vytvoriť 
priestor na park pre oddych a kultúru, ktorého 

súčasťou má byť multifunkčné a interaktívne 
múzeum. Členovia združenia predložili Mestu 
Nitra návrh, podľa ktorého by chceli časť budo-
vy využiť na vytvorenie multifunkčného múzea 
spolu s kaviarenským posedením.  Mesto však 
nevylúčilo, že budovu bývalej ZŠ predá v bu-
dúcnosti investorovi, ktorý o ňu bude mať zá-
ujem. Združenie by v prípade predaja budovy 
zostalo v malých samostatných priestoroch. Ak 
však Mesto investora nenájde, pokúsilo by sa 
združenie využiť aj ostatné priestory objektu.

 
Poslanci prerokovali aj zámer na zriadenie 

jazykovej školy, ktorú predložila spoločnosť 
Orpheus Production s.r.o. Zbehy. Jej konateľom 
je spevák skupiny Desmod Mário „Kuly“ Kollár. 
V elitnej súkromnej škôlke a škole by sa okrem 
slovenčiny vyučovalo po španielsky, anglicky, 
čínsky a rusky. Výučba by prebiehala konfe-
renčným spôsobom, čiže deťom by chodili 
prednášať odborníci z rôznych oblastí. Model 
pochádza z Japonska. Na Slovensku fungujú 
dve takéto škôlky - v Bratislave a v Topoľčanoch. 
Orpheus Production chce preto svoj projekt v 
Nitre rozbehnúť už od septembra 2014. Zámer 
počíta s tým, že škôlku by navštevovalo 70 detí 
a základnú školu 100 detí v ročníkoch jedna až 
štyri, neskôr by ju chceli rozšíriť aj na ďalšie roč-
níky. Poplatok za škôlku v Topoľčanoch je 420 
eur mesačne. Koľko by sa platilo v Nitre, zatiaľ 
ešte nie je stanovené.  (TASR)

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre
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Na Mestskom úrade v Nitre sa stretlo vede-
nia mesta Nitry s predstaviteľmi duchovného 
života – zástupcami cirkví a farností  pôsobia-
cimi na území mesta. Na stretnutí sa zúčastnili 
primátor Jozef Dvonč a  zástupcovia primátora 
Štefan Štefek a Ján Vančo. Na úvod stretnutia 
sa primátor Jozef Dvonč poďakoval všetkým 
za prácu, ktorú vykonali v oblasti duchovné-
ho života a ich celkového pôsobenia na území 
mesta. Obzvlášť ocenil skutočnosť, že niektoré 
kostoly umožňujú šírenie kultúrnych hodnôt 
zapožičaním chrámov na koncerty a hudob-
né festivaly.  Ocenená bola aj ochota farností 
zapájať sa do podujatia Noc kostolov, ktoré 
mesto organizuje v máji.  Na stretnutí sa disku-
tovalo o viacerých témach, ktoré trápia nielen 
duchovných. Medzi najproblematickejšie patrí 
vandalizmus, ktorý sa do značnej miery preja-
vuje v poslednom období aj v blízkosti kostolov 
a sídiel farností. Duchovní spolu s primátorom 
a jeho zástupcami otvorili problematiku dopra-
vy a parkovania v niektorých častiach mesta, 
poukázali na niektoré problémové úseky. Za 
účelom zatraktívnenia mesta pre jeho turistov 

a návštevníkov sa na spoločnom stretnutí ho-
vorilo o možnosti sprístupniť niektoré kostoly 
v Dolnom meste pre turistov, širokú verejnosť 
s možnosťou podrobného výkladu o histórii 
týchto pamiatok.  (SY)

Stretnutie so zástupcami cirkví a farností

Vedenie mesta sa stretlo so zástupcami farností a cirkví.

V pondelok 11. novembra sa v Zariadení 
pre seniorov Zobor v Nitre konala prednáška 
mestskej polície pod vedením inšpektorky 
Mgr. Z. Bucheňovej. Prednáška bola zameraná 
hlavne na bezpečnosť, seniori sa dozvedeli ako 
sa chrániť pred zlodejmi a podvodníkmi, ako 
sa obrániť pred zneužitím osobných údajov, 
prečo neposkytovať neznámym ľuďom údaje 
o sebe cez telefón a tiež ako sa chrániť na ulici 
pred okradnutím... 

„Pani inšpektorka Mgr. Z. Bucheňová našim 
klientom priblížila novelu zákona o cestnej 
premávke a vysvetlila zmeny, ktoré nadobud-
nú platnosť po Novom roku,“ uviedla Zuzana 
Konvická zo Zariadenia pre seniorov Zobor. Od 

prednášajúcich príslušníkov nitrianskej Mest-
skej polície dostali klienti reflexné pásiky, ktoré 
– ako im bolo vysvetlené  –  by mali nosiť vždy 
za zníženej viditeľnosti.  (ZK)

Príslušníci MsP prednášali v Zariadení pre seniorov na 

tému, ako sa chrániť pred zlodejmi a podvodníkmi. 

Mestská polícia prednášala v ZPS ZOBOR
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Nitrianska komunitná nadácia spolu s firem-
nými partnermi programu Aby ľudia ľuďom 
pomáhali už po siedmykrát podporila projek-
ty zlepšujúce kvalitu života detí. Na vyhlásení 
výsledkov v OC Centro sa zúčastnili vzácni hos-
tia, zástupca primátora Štefan Štefek, poslanci 
mestského zastupiteľstva Anna Šmehilová a 
Marián Ivančík. Zástupca primátora Štefan Šte-
fek v príhovore (na snímke) vysoko vyzdvihol 
zapojenie sa firiem do tohto programu, vďaka 
ktorému sa môžu zlepšiť životné podmienky 
detí a mládeže. Vyzdvihol ochotu firiem daro-
vať zo svojho zisku na verejno-prospešné akti-
vity. 

Do programu sa zapojili OC CENTRO Nitra, 
Giesecke & Devrient Slovakia, Západosloven-
ská energetika, člen skupiny E.ON, GRANVIA, 
Nitrianska teplárenská spoločnosť – NTS a ALL 
MONT. Nitrianska komunitná nadácia udelí 6 
grantov v hodnote 5 700 € na inovatívne ná-
pady podporujúce vzdelávanie a zmysluplné 
trávenie voľného času detí a mladých ľudí v 
nitrianskom kraji. 

„Firemní partneri kladú pri výbere dôraz na 
skvalitnenie vzdelávania a vytvorenie lepších 
podmienok pre deti. Tento rok bude podpore-
ná osveta o týraní a zneužívaní detí, inovatívne 
vzdelávanie v krízovom stredisku, zážitkové 
vzdelávanie pri rekonštrukcii hradu, integrácia 
zdravých a znevýhodnených detí a voľno-časo-
vé aktivity detí s rodičmi.  (SY)

Aby ľudia ľuďom pomáhali 

S príhovorom vystúpil zástupca primátora Štefan Štefek, 

ktorého uviedla Petra Hadžová z Nitrianskej komunitnej 

nadácie. 

Občianske združenie „očkári“ odovzdalo de-
ťom zo zrakovým znevýhodnením v Materskej 
škole na Piaristickej ul. v Nitre pracovné zošity, 
ktoré by im mali napomôcť pri terapii. Každý 
zošit je navrhnutý podľa náročnosti a prihlia-
da či už na diagnózu dieťaťa, alebo vekovej 
kategórii. Dúfame, že tieto zošity napomôžu k 
zlepšeniu zdravotného stavu a taktiež zabavia. 
Občianske združenie „očkári“ 

PhDr. Petra Lovasová, Mgr. Andrea Sanyová

Očkári, strúhajte pastelky
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Opäť sa blížia najkrajšie rodinné sviatky 
v roku. Nitra sa zaodeje do vianočného plášťa a 
dýchne svojím čarom do všetkých zákutí nášho 
mesta. Ako diadém na vianočnom závoji Nitry sa 
1. decembra rozžiari hviezda na bráne vianočné-
ho mestečka a bude žiariť do 23. decembra. 

Kultúrny program v mestečku v nedeľu 8. 
decembra spestrí audiovizuálno – divadelné 
predstavenie „Ako Mikuláš zasa čertov nahá-
ňal“ v podaní ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Sta-
rého divadla Karola Spišáka, Umeleckej spo-
ločnosti TAMBORES a video mappingu Erika 
Bartoša. Po príchode Mikuláša a rozsvietení 
stromčeka sa Nitrania môžu tešiť na veľkolepý 
mikulášsky pyromuzikálový ohňostroj. Miku-
lášsky večer zavŕši koncert skupiny Pengagi. V 
ďalších dňoch budú k spríjemneniu predvia-
nočnej atmosféry spievať a hrať folklórne sú-
bory, dychová a ľudová hudba, spevácke zbory, 
country skupiny, džezové a popové zoskupe-
nia či katedrálny spevokol. Študenti si prídu na 
svoje 4. decembra počas programu s názvom 
Univerzitný vianočný punč. Do ríše rozprávok 
nás zavedú divadelné predstavenia z dielne di-
vadla Rád červených nosov, divadla Pod hríbi-
kom a divadielka Svetielka či zážitkové čítania 
s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka. V utorok 
10.12., vo štvrtok 12.12. a opäť v utorok 17.12. 
je pripravený vianočný program 
detí z materských a základných 
škôl. Vianočný program spestrí 
aj premietanie známych animo-
vaných rozprávok. Popri boha-
tom programe vianočnú atmo-
sféru umocnia voňavé dobroty, 
darčeky pod stromček a pestrá 
ponuka drobností s vianočnou 
tematikou od výmyslu sveta. 

Okrem tradičnej rozprávkovej 
pohody vianočného mestečka 
spríjemní obdobie adventu vo 
štvrtok 12. decembra koncert 
Vianočný dar SPU v réžii Sloven-

skej poľnohospodárskej univerzity. Nedeľný 
strieborný lesk pričarí 15. decembra jubilejný 
X. Strieborný večer Evy Pavlíkovej v Synagóge. 
Sviatky v Nitre spríjemní vo štvrtok 26. decem-
bra sviatočný koncert salónneho orchestra 
Afrodíté v Piaristickom kostole sv. Ladislava a 
príchod troch kráľov tu oslávia 6. januára 23. 
ročníkom Kolied kresťanov Slovenska. Veselo v 
detských očkách bude od 28. do 29. decembra 
na zimnom štadióne, kde svoje umenie pred-
vedú detskí a mládežnícki krasokorčuliari v sú-
ťaži o Veľkú cenu Nitry v krasokorčuľovaní. Sil-
vester v Nitre nespestria len výbuchy petárd a 
silvestrovské zábavy, ale tradične si v záverečný 
deň roka môžu všetci prísť zhodiť nazbierané 
kilečká v tradičnom Zoborskom silvestrovskom 
behu či vychutnať silvestrovský program na 
Svätoplukovom námestí.

Vianočný program je pripravený aj v jed-
notlivých mestských častiach. Do kultúrnych 
domov v Mlynárciach (1.12.) a v Párovských Há-
joch (1.12.) zavíta Mikuláš, v Dome Matice slo-
venskej v Nitre (7.12.) a v kultúrnych domoch v 
Krškanoch (7.12.), Dražovciach (15.12.) a v Janí-
kovciach (21.12.) priblížia vianočnú atmosféru 
vianočné koncerty. Obyvateľov sídliska Kloko-
čina potešia vianočnými vystúpeniami deti zo 
škôl a folkloristi v rámci programu Vianoce na 
Klokočine (14.12.) Pavol Ferčák 

Vianočná Nitra prinesie zaujímavý program

V mestečku bude účinkovať aj OZ Tradícia z Dražoviec. Foto: (SY)
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V Obradnej sieni mesta Nitry na Mestskom 
úrade v Nitre sa v uplynulých dňoch stretli zá-
stupcovia mesta a Fakulty architektúry Sloven-
skej technickej univerzity (FA STU) Bratislava s 
cieľom zhodnotiť prvú etapu projektu, ktorého 
cieľom bolo priniesť formou architektonických 
štúdií nové pohľady na konkrétne priestory v 
našom meste. Na podujatí sa zúčastnili zástup-
ca primátora Štefan Štefek, poslanci mestského 
zastupiteľstva Miloš Paliatka a František Hollý, 
dekanka FA STU v Bratislave Ľubica Vitková, 
hlavný architekt Nitry Jozef Hrozenský, ako aj 
ďalší architekti. Zástupca primátora Štefan Šte-
fek sa k študentom prihovoril, poďakoval sa 
im za nasadenie, s ktorým pristúpili k riešeniu 
úloh. Zároveň im zaželal, aby sa pri svojej  práci 
riadili srdcom a nepodľahli tlaku developerov a 
finančných skupín. Spolupráca Nitry s FA STU 
sa začala prostredníctvom útvaru hlavného ar-
chitekta, ktorý študentom fakulty určil pre ich 
študentské práce konkrétne priestory v meste. 

Návrhy boli orientované hlavne do sféry býva-
nia, ale i občianskej vybavenosti. Študentské 
práce nastolili  nové impulzy výstavby mesta. 
Výsledkom niekoľkomesačného úsilia študen-
tov architektúry bola výstava grafických vizua-
lizácií a modelov, ktorú si občania mohli ešte v 
septembri pozrieť na 1. poschodí v ZOC Mlyny. 
Súčasťou stretnutia bola výstava a ocenenie 
najlepších prác, ktoré prevzali študenti  Martin 
Mikovčák (foto dole), Hana Šišuláková, Michal 
Varga a Katarína Bergerová.  (SY)

Architektúra podaná študentmi zaujala nielen 
odborníkov, ale aj laikov   

Zástupca primátora Štefan Štefek a poslanci si so záujmom prezreli vystavené práce.
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Priestory Synagógy patrili v stredu 6. no-
vembra dopoludnia deťom. Školákov sem ne-
pritiahla povinnosť, ale projekt Celé Slovensko 
číta deťom. Cieľom organizátorov bolo pre-
svedčiť rodičov, starých rodičov, ale aj starších 
súrodencov, aby svojim najmenším čítali aspoň 
dvadsať minúť denne.

Nitra sa do projektu Celé Slovensko číta de-
ťom zapojila po prvýkrát. Organizátori oslovili 
významné osobnosti mesta, či by prečítali de-
ťom zo svojich obľúbených detských knižiek. 
Nitriansky primátor Jozef Dvonč si vybral svoju 
najobľúbenejšiu knihu Grécke báje a povesti a 
malým poslucháčom prečítal príbeh o Daida-
losovi a Ikarusovi. Skôr ako sa pustil do čítania 
prezradil, že táto knižka patrila medzi jeho a 
bratove najobľúbenejšie: „Môj brat ju prečítal 
hádam aj 50-krát, ja o niečo menej, ale brat ve-
del všetky príbehy naspamäť.“

Nitrianska spisovateľka Ružena Smatanová 

čítala z vlastnej knihy Príbehy u starej mamy, 
na svoje detstvo si zaspomínal a knižky, ktoré 
vtedy čítal, spomínal aj nitriansky architekt Vik-
tor Šabík, herečka Divadla A. Bagara Lenka Ba-
rilíková a herec Starého divadla K. Spišáka Ivan 
Gontko. Bolo to príjemné dopoludnie. Slová 
striedali piesne, verše piesne. V sprievodnom 
programe vystúpili žiaci hudobného odboru 
Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v 
Nitre. (SY)

Čítajte deťom, budú mať krajšie detstvo
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Úvaha nad vzťahom kráľa Svätopluka k arci-
biskupovi Metodovi a jeho učeníkom (IV.) 

„Moravskí Slovania si zvolili za vládcu kňaza 
Slavomíra, príbuzného onoho vojvodcu (Svä-
topluka). Hrozili mu záhubou, ak neprijme nad 
nimi vládu. Bol teda nutnosťou donútený s nimi 
súhlasiť a pokúsiť sa bojovať s Karlomanovými 
vojvodcami Engelšalkom a Wiliamom a vyhnať 
ich z obsadených miest. (Fuldské letopisy k r. 
871)

Frankovia sa pripravovali na boj so Slavo-
mírom. Pretože všetky obvinenia vznesené 
na Svätopluka sa ukázali byť nepravdivé, ale 
najmä preto, že Svätopluk poznal dobre kraji-
nu a bojovú stratégiu moravských Slovanov, 
Karloman ho z väzenia prepustil a v nádeji na 
jeho vďačnosť, postavil ho na čelo svojho voj-
ska proti domnelému Svätoplukovmu súpero-
vi Slavomírovi. Po potupných skúsenostiach z 
franského väzenia sa však z bývalého spojenca 
stal zarytý nepriateľ Bavorov a preto po prí-
chode s franským vojskom na Veľkú Moravu 
sa knieža Svätopluk ihneď tajne dohovoril so 
Slavomírom a spojenými silami napadli nič ne-
tušiace franské vojská v ich tábore. Väčšinu vo-
jakov pobili a mnohých zajali živých. Karloman 
utrpel doteraz najväčšiu porážku a „...Ľudovít 
Nemec stratil zem, ktorú v minulých rokoch zís-
kal...“ (Bertiniánske letopisy k r. 871.)

Víťazstvo Svätopluka znamenalo obnovenie 
samostatného postavenia Veľkej Moravy a vy-
manenie sa z podriadenosti franskému kráľovi 
a pasovskému biskupovi.

Svätopluk sa opäť dostáva na veľkomoravský 
panovnícky stolec pričom sa v ňom upevnilo 
rozhodnutie vybudovať z Veľkej Moravy moc-
nú a rozsiahlu ríšu. Pochopil aj úsilie svojho 
strýka Rastislava vybudovať na svojom území 
nezávislú cirkevnú organizáciu ako oporu štát-
nej moci. 

Už koncom roka 871 sa obrátil Svätopluk na 
pápeža s prosbou o zakročenie proti uväzneniu 
Metoda vo franskom väzení. Pápež Ján VIII. sa 

však o uväznení Metoda dozvedel až začiat-
kom roka 873, pretože mních Lazar, ktorý mal 
pápeža informovať o osude arcibiskupa Me-
toda, bol na ceste do Ríma zavraždený. (Život 
Metoda, kap. X)

 „A keď sa pápež / Ján VIII./ dozvedel / o Me-
todovom väznení / vyslovil kliatbu:  „nech žiad-
ni kráľovi biskupi nespievajú omše či služby, 
pokiaľ ho budú držať / vo väzení / a tak ho pre-
pustili hovoriac Kocelovi. „ Ak budeš mať tohto 
/ Metoda / u seba, nezbavíš sa nás po dobrom. 
„(Život Metoda , arcibiskupa Moravského, kap. 
X.) Pápež ihneď poslal protestný list aj kráľovi 
Ľudovítovi Nemcovi a pokarhal pasovského 
biskupa Hermanricha, že dal arcibiskupa a pá-
pežského legáta Metoda vo väzení trýzniť.

So žiadosťou o prepustenie Metoda sa v aprí-
li 873 obrátil na Ľudovíta Nemca aj Svätopluk.

Po prepustení Metoda z franského väzenia 
a jeho príchode do Ríma, vyhovel nový pápež 
Ján VIII. žiadosti kniežaťa Svätopluka a vyslal 
biskupa Metoda teraz už priamo na Veľkú Mo-
ravu.

„Legát Pavol dostal od pápeža príkaz sprevá-
dzať Metoda až na Veľkú Moravu k Svätopluko-
vi. Tam mohol vykonávať svoj úrad už nerušene 
ako arcibiskup Veľkej Moravy v Panónskej cir-
kevnej provincii.“ (Život Klimenta, kap. III, 10).

 „...Keď potom Metod prišiel do Moravských 
zemí, kdekoľvek vstupoval do mesta alebo do 
občiny, dvorca, všetci ľudia ho vítali s radosťou. 
Od toho času začalo veľmi rásť učenie božie a 
duchovní sa /začali/ množiť vo všetkých mes-
tách a pohania veriť v pravého Boha odriekáva-

Reálny obraz o histórii Veľkej Moravy 
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V Nitre pokračuje aj v týchto dňoch cyklus 
športových podujatí pod názvom Dni športu 
2013. Rôzne akcie zamerané na rozvoj pohybo-
vých aktivít všetkých vekových a záujmových 
skupín sa začali už v októbri a ich cieľom je 
vytvárať vo verejnosti pozitívny a trvalý vzťah 
k športu. Po paraglidingovom Zatváraní neba 
nad Nitrou i Chodeckej Nitre, sa v novembri 
uskutočnili ďalšie podujatia. 

V nedeľu 10. novembra sa v Mestskej špor-
tovej hale uskutočnil turnaj v halovom americ-
kom futbale s názvom Memoriál Viktora Kin-

cela. Súčasťou Dní športu bol aj Večerný beh 
Nitrou, ktorý sa konal 13. novembra. Novem-
brový program uzavreli Majstrovstvá Nitrian-
skeho kraja v šachu v sobotu 16. novembra v 
Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. 

Na záver roka je pripravená Veľká cena Nitry 
v krasokorčuľovaní, ktorá sa bude na Zimnom 
štadióne konať v dňoch  28. a 29. decembra. 
Bodku za tohtoročným cyklom športových 
podujatí urobí Zoborský silvestrovský beh, kto-
rý v posledný deň tohto roka štartuje napolud-
nie od Špecializovanej nemocnice sv. Svorada 
Zobor (bývalého  liečebného ústavu). (SY)

Dni športu ukončí Zoborský silvestrovský beh

júc sa svojich bludov....“(Život Metoda – doda-
tok Života Konštantína) 

„A keď ho prijal knieža Svätopluk so všetkými 
Moravanmi, zveril mu do správy všetky kostoly 
a duchovenstvo vo všetkých mestách.„(Život 
Metoda, arcibiskupa moravského, kap. X).

Z uvedených historiografických dokumentov 
jasne vyplýva a na to sa akosi stále zabúda, že 
to bol práve Svätopluk, ktorý sa výraznou mie-

rou pričinil o prepustenie arcibiskupa Metoda 
z franského väzenia, vďaka ktorému mohol 
arcibiskup Metod už pokojne vykonávať svoju 
pastoračnú činnosť až do konca svojho života 
a ktorému sa, ako prvému, podarilo vytvoriť sa-
mostatnú arcidiecézu priamo na území Veľkej 
Moravy.

 doc. Dr. Zora Lazarová, CSc.
 (pokračovanie v ďalšom čísle)

Bežci sa už tradične stretávajú v Nitre v posledný deň roka na Zoborskom silvestrovskom behu, ktorý odštartuje od 

Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor. 
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Navždy odišli
V októbri 2013 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:  

Viliam Bako, 64-r., Ďurčanského 4
Emília Bocánová, 89-r., Lesná 2
Emília Boledovičová, 79-r., Vašinova 43

Elvíra Boriová, 98-r., Kmeťova 14
Pavel Depeš, 77-r., Párovská 3
Ing. Slavko Dvorák, 77-r., Krčméryho 27

Jubilanti v roku 2013
V decembri 2013 si významné životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:  

75 ROKOV: Jolana Balušková, 
Ing. Pavel Bohony, Mária Bo-
rovská, Michal Burian, Štefan 
Černý, Zoltán Deák, Ing. Ján 
Dinga, Irena Duchoňová, Hele-
na Ďuricová, Ján Ferko, Štefan 
Francúz, František Franko, RSDr. 
Július Góra, Eva Hindická, Ing. 
František Hvalčák, Aurélia Kop-
rdová, Emília Hlaváčová, Mária 
Kršková, Štefan Kukla, Anton 
Liška, Oľga Machová, Melánia 
Mankovecká, Tibor Mihálik, Ing. 
Edmund Orlík, Mária Ostradec-
ká, Elena Planková, Mária Poláč-
ková,  Ing. Anna Portelekyová, 
Anastázia Prasličková, Mária 
Rafaelová, Jozef Sékeli, Milan 
Ťulák, Barbora Verešová   
80 ROKOV: Ing. Nina Andrusová, 
Ing. Eva Balážová, Ema Blaťáková, 
Anna Černeyová, Mária Dragú-
ňová, Ján Gál, Veronika Grácová, 
Mária Hajduová, Ľudovít Halás, 
Ivan Hatiar, Mária Hercegová, 
Prof. Ing. Štefan Hraška, DrSc.,  
Emília Hudíková, Jolana Izakovi-
čová, Mária Karabínová, Filomé-
na Karasová, Urban Kotora, Ing. 
Antonín Kučera, Helena Lies-
kovská, Helena Lohyňová, Mária 
Madová, Emília Malovecká, Valé-
ria Miklášová, Mária Opoldová, 
Margita Orlíková, Ing. Anna Pa-

takiová, Vladimír Piesecký, Vilma 
Pirošová, Elena Poláková, Jolana 
Reháková, Valéria Smatanová, 
Imrich Sýkora, Anna Synaková, 
Melánia Uhelská, Tibor Vereš, 
Eva Volšíková
85 ROKOV: PhDr. Ľudmila Be-
nediková, CSc., Mária Bočková, 
Jozef Černo, Ján Földeši, Mária 
Fridrichová, Magdaléna Hyčko-
vá, Ing. Anton Kryštin, Dionýz 
Kurča, Ernestína Martišová, 
Štefan Mihalik, Mária Móciko-
vá, Helena Molnárová, Štefan 
Pahulyi, Emília Paulovičová, 
Kristína Priedhorská, Herta Ste-
inerová, Dezider Ševčík, MVDr. 
Jozef Švelan, Ján Takáč, Edita 
Vágnerová
86 ROKOV: Sidónia Bečicová, Jú-
lia Bistáková, Štefan Demanko, 
Anna Feketeová, Jozef Grác, Voj-
tech Hudák, Jozef Karban,  Štefá-
nia Kohutová, Júlia Korienková, 
Ing. Vincent Malina, PhMr. Mária 
Mrvová, Mária Nagyová, Božena 
Ondrušková, Alžbeta Slížová
87 ROKOV: Mária Benková, Hilde-
garda Brhlíková, Tibor Bruckner, 
Štefan Bulák, Štefan Garafia, 
Helena Hetmerová, Margita Hla-
vatovičová, Katarína Juhárová, 
Helena Lipovská, Magdaléna 
Magdolenová, Artúr Miškolczy, 

Jindra Opršalová, Hedviga Pul-
manová, Anton Štefanec
88 ROKOV: Emília Augustínová, 
Jozef Gatial, Michal Hulla, Hele-
na Kupcová, Ing. Tomáš Kuzma, 
Alžbeta Malagyiová, František 
Málek, Anna Švecová, Viluše Va-
vřiníková    
89 ROKOV: Augustína Brezov-
ská, Dagmar Čerňáková, Vero-
nika Hájeková, Ľudevít Jankeje, 
Paulína Oberfranczová, Ing. Šte-
fan Páleník, Agneša Svýbová, 
Mária Tučná
90 ROKOV: Ing. Ladislav Fapšo, 
Jaroslava Fáziková, Jozef Földe-
ši, Magdaléna Kukučková, Mária 
Maruniaková,Anna Slezáková
91 ROKOV: Anna Ciglecká, Irma 
Farmanová, Štefan Ivanka, Má-
ria Kányiová, Anastázia Mende-
lová, Aurélia Šafáriková, Tibor 
Ťažár, Štefánia Valehrachová, 
Anna Velčická
92 ROKOV: Mária Kertészová, 
MVDr. Vincent Krošlák, Zuzana 
Kutrľová, Mária Turbová,
93 ROKOV: Juliana Filová, Va-
léria Forsterová, Juraj Havelka, 
Rudolf Chrenko, Mária Paššová
94 ROKOV: Eva Balková, Anastá-
zia Hudecová
95 ROKOV: Michal Bielik, Mária 
Perinová    
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Lýdia Ferková, 70-r., Jaseňova 30
Emília Gavulová, 79.-r., Železničiarska 52
Anna Hlavačková, 92-r., Na priehon 2
Ing. Darina Ižoldová, 68-r., Potravinárska 17
Jolana Jeseničová, 89-r., Koceľova 2
Alena Kečkéšová, 52-r., Novomeského 47
Anna Kmeťková, 93-r., Štúrova 21B
Emília Konšteková, 83-r., Novomeského 11
Mária Kotešovská, 80-r., Vodná 2
Anna Kotlárová, 63-r., J. Zelenáka 2
Mária Kováčová, 90-r., Výstavná 19
Veronika Kovalčíková, 68-r., Kanálová 2
Johana Krčmáriková, 91-r., Považská 14
Peter Krumpolec, 62-r., J. Kráľa 47
Alžbeta Lavová, 91-r., Trnavská 6
Marta Lavová, 78-r., Výstavná 15
Ivan Mistrík, 53-r., Dunajská 1
Alžbeta Moravská, 64-r., Škultétyho 10
Valentín Nitrianský, 55-r., Za Humnami 53
Margita Očkaiová, 74-r., Novomeského 17  
Božena Ostrošková, 56-r., Nitra

Zuzana Patúcová, 53-r., Novomeského 75
Štefan Pekar, 92-r., Ďumbierska 41
Alžbeta Petríková, 86-r., Štefánikova tr. 64
Peter Plonec, 52-r., Schurmannova 19
Vendelín Porubský, 59-r., Brezová 2
Ján Rác, 84-r., Čulenova 6
Anna Sihlovcová, 42-r., Dubíkova 42
Metod Sládeček, 88-r., Malíkova 3
Alžbeta Srnková, 85-r., Čulenova 90
Jozef Šereda, 71-r., Trieda A. Hlinka 23
Ľubomír Švelan,  57-r., Piešťanská 52
Tatiana Tirolová, 32-r., Štúrova 67
Anna Tomanová, 87-r., Považská 14
Stanislav Turček, 69-r., Kamenná 5
Agneša Véberová, 77-r., Baničova 4
Štefan Vršanský, 53-r., Ul. Janka Kráľa 76
Rozália Zajacová, 95-r., Dolnočermánska 62
PaedDr. Tibor Zapletal, 71-r., Vendelínska 5
Peter Zelko, 73-r., Ul. 8. mája 10
Soňa Zrubcová, 63-r., Ul. Ľ. Okánika 8
Jozef Žilka, 74-r., Nábrežie mládeže 41    

4. októbra:  Martin Stančík z Ivanky pri Nitre a 
Mária Buková z Nitry
5. októbra:  Erich Kočner z Nitry a Renata 
Huliaková z Bojníc  Lukáš Kysel  z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec a Miriama Vízyová z Nitry  Roman 
Illáš a Kristína Karabinošová, obaja z Nitry  
Marek Horák a Karolína Hnrčárová, obaja z 
Nitry  Vladimír Kotian a Lucia Ivančíková, 
obaja z Nitry
11. októbra:  Ing. Martin Miklis a Ing. Veronika 
Húsková, obaja z Nitry
12. októbra:  Ivan Pastier zo Starého Hrádku 
a Petra Bachová z Nitry  Martin Macko z 
Bátorovej a Martina Adamkovičová z Topoľčian 

 Milan Gier z Močenku  a Lenka Andrašková z 
Jelenca  Juraj Kollár z Trnavy a Mária Imreová 
z Dolných Obdokoviec  Michal Toman a 
Katarína Kucharíková, obaja z Nitry  Michal 
Tóth a Kristína Hritzová, obaja  z Nitry  Mgr. 

Peter Laník z Nitry a Ing. Mária Drienovská z 
Novej Vsi nad Žitavou
16. októbra:  Mgr. Viliam Smatana a Veronika 
Piršelová, obaja z Nitry
19. októbra:  Mgr. Pavol Fronc z Nitry a Martina 
Sláviková z Rumanovej  Stanislav Grznárik z 
Horných Obdokoviec a Katarína Poláčiková z 
Levíc
26. októbra:  Daniel Ostriž z Močenku a Radka 
Straňáková z Hornej Kráľovej  Tomáš Kovalinka 
a Jana Szélešová, obaja z Nitry  Juraj Halmeš 
a Andrea Vozáriková, obaja z Nitry  Martin 
Štubňa z Nitry a Ľudmila Mikitová z Hanušoviec 
nad Topľou  Juraj Šuňal z Prievidze a Mária 
Diazová z Nitry  Richard Bleho a Klaudia 
Liszyová zo Žirán
31. októbra:  Lukáš Horský a Michaela 
Virgalová, obaja z Nitry

Povedali si ÁNO



18

december 2013Kultúrno spoločenský mesačníkNITRA

Primátor a zástupcovia poľskej ambasády sa poklonili 
pamiatke padlých vojakov v 1. svetovej vojne

Primátor zablahoželal 100-ročnej Márii Korecovej 

Pri príležitosti ukončenia 1. svetovej vojny 
položili vence k pomníku na Vojenskom cintorí-
ne v Nitre – Mlynárciach. Na pietnom akte sa zú-
častnil nitriansky primátor Jozef Dvonč, konzul 
Grzegorz Nowacki a vojenský atašé Zbigniew 
Komański. Cintorín bol postavený v rokoch 
1914 - 1915 a je miestom večného odpočinku 
vojakov rôznej národnosti a vierovyznania, kto-
rí položili svoje životy v prvej svetovej vojne. 
Napriek tomu, že bojovali na rôznych stranách 
konfliktu, ich hroby sú rovnaké, rôznia sa len 

symbolmi na náhrobných kameňoch. (SY)

Významného životného jubilea 100 rokov sa 
14. novembra dožila Nitrianka Mária Korecová, 
rodáčka zo Šaštína – Stráží. V deň okrúhleho 
jubilea jej prišiel zagratulovať primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč, ktorý jej zaželal dobré zdra-
vie. Pani Mária sa v prítomnosti primátora roz-
hovorila o svojom živote. 

Za 100 rokov sa veru nazbieralo veľa spomie-
nok. Aj v takomto úctyhodnom veku sa drží v 
zdraví, pamäť jej celkom dobre slúži, trápi ju 
len slabší sluch, okuliare pri čítaní nepotrebu-
je. Za svoju dlhovekosť vďačí možno trošku aj 
genetike, jej rodičia sa dožili tiež deväťdesiat-

ky. Na otázku, aký je jej recept na dlhovekosť, s 
úsmevom odpovedala: „Ja sama neviem, prečo 
som sa dožila takého vysokého veku, keď všet-
ky moje 4 sestry pomreli a ja som zostala sama.“ 
Ako mladá robila u Baťu v práčovni v Partizán-
skom, kde sa zoznámila so svojím manželom 
(pozn. red.: bratom kardinála Korca). Neskôr sa 
presťahovali do Nitry. Tu dlhé roky pracovala 
ako predavačka v Zelovoci.  

Napriek vysokému veku je sebestačná, vie 
sa ešte o seba postarať, varí a pečie, aj si bež-
ne poupratuje, bez problémov vyjde do svojho 
bytu na 3. poschodí. Vychovala dvoch synov 
a dcéru, má 9 vnukov, 14 pravnukov a 3 prap-
ravnukov, ktorí k nej radi prichádzajú. Babička 
ich vždy poteší tradičnými špecialitami z vlast-
nej kuchyne, dokonca pre nich vyrába slížiky a 
je odborníčkou na pagáčiky.

Pani Mária Korecová sa teší dobrému fyzické-
mu a duševnému zdraviu a neopúšťa ju ani jej 
vlastný zmysel pre humor. Hoci slabšie počuje, 
rada si zaspomína na mladšie roky. Na oslave 
svojej 100-ročnice si dokonca nakrátko zatan-
covala. Aj v mene ostatných občanov Nitry jej 
želáme ešte veľa šťastných chvíľ, o ktoré, ako 
sme videli, nemá núdzu.  (SY)
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Primátor nášho mesta Jozef Dvonč, zástupca 
primátora Ján Vančo, poslanci mestského za-
stupiteľstva Miloslav Hatala, Renáta Kolenčíko-
vá sa v minulých dňoch zúčastnili na slávnost-
nom otvorení relaxačnej časti v Zariadení pre 
seniorov Zobor. Relaxačná miestnosť poslúži 
klientom tohto mestského zariadenia k skvalit-
neniu ich pobytu v tomto sociálnom zariadení. 

V moderne vybavenej miestnosti majú klien-
ti k dispozícii tri celotelové hydromasážne vane 
a dve vane určené na masáž dolných končatín.  

 
Súčasťou relaxačnej miestnosti sú interiérové  
doplnky ako vonné sviečky, relaxačná hudba 
a iné, ktoré prispejú k celkovému uvoľneniu 
organizmu a relaxu klientov. V mene klientov 
sa za zriadenie tohto relaxačného centra po-
ďakovala poverená riaditeľka Správy zariadení 
sociálnych služieb Viera Škablová. Klienti tohto 
mestského zariadenia dostali od primátora 
mesta Jozefa Dvonča darček v podobe uterá-
kov, ktoré budú používať počas oddychu v re-
laxačnom centre.  (SY)

Relaxačná časť spríjemní seniorom jeseň život
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Na otvorení relaxačnej časti sa zúčastnilo vedenie mesta 

Nitry a poslanci MZ, ktorí sa potom stretli s klientmi ZPS.

V moderne vybavenej miestnosti majú klienti k dispozícii 

tri celotelové hydromasážne vane a dve vane určené na 

masáž dolných končatín



Primátor Jozef Dvonč a jeho zástupca Šte-
fan Štefek prijali v Obradnej sieni mesta Nitry 
pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty k starším 
zaslúžilých seniorov – obyvateľov Nitry, ktorí sa 
pričinili o šírenie dobrého mena nášho mesta 
za jeho hranicami. Primátor Jozef Dvonč sa se-
niorom poďakoval za všetko, čo počas svojho 
života vykonali na svojich pracovných postoch. 
Do pamätnej knihy pribudli podpisy týchto 
významných seniorov, ako aj podpisy viacdet-
ných matiek, ktoré svoju kariéru dobrovoľne 
zamenili za výchovu svojich detí. Súčasťou 
tohto výnimočného dňa boli besedy význam-
ných seniorov so žiakmi a študentmi na nitrian-
skych základných školách a gymnáziách.  (SY)

Nitriansky deň úcty
k starším

Nitriansky primátor Jozef Dvonč a jeho zástupca Štefan 

Štefek, sa poďakovali seniorom za prácu.

Pohľad na časť zaslúžilých seniorov. L. Petrovičovi sa poďakoval primátor J. Dvonč a poslan-

kyňa R. Kolenčíková.

V Obradnej sieni mestského úradu bolo slávnostné prijatie nitrianskych seniorov pri príležitosti Nitrianskeho dňa úcty 

k starším. 


