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V týchto júnových dňoch 
v našom meste vrcholia prí-
pravy na oslavy 1150. výro-
čia príchodu svätých Cyrila 
a Metoda na naše územie. 
Na oslavy tohto jubilea sme 
sa intenzívne a systematic-
ky pripravovali od minulého 
roka. S prípravami súviseli 

rekonštrukcie ciest a chodníkov, úpravy verej-
ných priestranstiev, výzdoba ulíc a námestí a kve-
tinová výsadba. 

Tohtoročné slávnosti sú výnimočné tým, že 
majú silný duchovný rozmer, pretože sa vo všetkých 
pádoch budú skloňovať mená solúnskych bratov. 
Okrem zábavy ponúknu aj priestor na pripome-
nutie si našej historickej minulosti - na duchovný 
odkaz spolupatrónov Európy, ktorý zostal silný aj 

v súčasnosti. Svätí Cyril a Metod zostali aj v súčas-
nej modernej dobe zdrojom solidarity a slovanskej 
vzájomnosti pre Slovákov Moravanov, Čechov, Bul-
harov a Macedóncov. 

Sviatok sv. Cyrila a Metoda si pripomenieme 
Cyrilo-metodskou národnou púťou, spojenou so 
slávnostnou svätou omšou v piatok 5. júla, na ktorej 
vystúpi s príhovorom prezident republiky Ivan Gaš-
parovič. Slávnosti budú pokračovať počas víkendu 
6. a 7. júla a ich hlboký význam pre dnešok svojou 
účasťou zdôraznia svojou účasťou významní hostia 
z domova, zo zahraničia, ako aj cirkevní hodnostári. 

Vážení občania, buďte hrdými občanmi naj-
staršieho mesta na Slovensku a buďte hrdí na 
svojich predkov! Dovoľte mi zároveň, aby som vás 
srdečne pozval na tieto slávnosti, ktoré sa zapíšu do 
histórie nášho mesta. Jozef Dvonč

 primátor Nitry 
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Oslávime prínos bratov zo Solúna pre súčasnosť

Začiatkom júla si pripomenieme prínos so-
lúnskych bratov pre našu históriu a ich podiel 
na formovaní našej súčasnosti. Slávnosti sa za-
čnú Cyrilo-metodskou národnou púťou v piatok 
5. júla. Prvý deň bude mať duchovno-historický 
charakter, druhý sa ponesie v slovanskom  du-
chu a program tretieho dňa dostal prívlastok 
nitriansky. 

Počas prvého dňa osláv v piatok 5. júla pri-
pravila Slovenská pošta prezentáciu poštovej 
známky k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Me-
toda na naše územie. Nitriansky hrad otvorí svo-
je dvere pre návštevníkov, v podhradí sa začne 
historický festival Pribinova Nitrava, v rámci kto-
rého sa uskutoční historický turnaj O meč kráľa 
Svätopluka. Archeologický ústav SAV pripravil 
v hradnej katedrále výstavu Najstaršie doklady 
kresťanstva na Slovensku, v Nitrianskej galérii 
sa začne výstava Cyrilo-metodské motívy v slo-
venskej známkovej tvorbe. Program prvého dňa 
vyvrcholí na Svätoplukovom námestí koncertom 
Slovenskej filharmónie, ktorá ponúkne premiéru 
oratória podľa eposu Jána Hollého Cirillo-metodi-
ada a veľkomoravským orlojom – živými obrazmi 
dávnych cyrilo-metodských čias. 

Druhý deň osláv v sobotu 6. júla otvorí his-
torický seminár a výstava Sv. Cyril a Metod v Po-
nitrianskom múzeu. Po skončení seminára sa 
uskutoční vernisáž medovníkových umeleckých 
diel sv. Cyrila a Metoda stvárnených Andreou Pri-
bilincovou.

Na Svätoplukovom námestí sa v rámci me-
dzinárodného folklórneho festivalu Slavica fest 
predstavia súbory zo slovanských krajín. Program 
pre návštevníkov osláv bude pripravený aj na 
Martinskom vrchu, kde sa uskutoční prezentácia 
základov kostola sv. Martina. Najmä mladšiu ge-
neráciu poteší v sobotu večer koncert IMT Smile 
a piano show Jozefa Hollého. 

Nedeľa 7. júla bude mať charakter domácich, 
nitrianskych slávností. Popoludní sa na Svätoplu-
kovom námestí predstaví nitrianska umelecká 
scéna. Podvečer sa bude niesť v spomienkach na 

Adama Šangalu a pôjde o koncertnú verziu v po-
daní hercov Divadla Andreja Bagara. Večer o 20. 
hodine sa diváci môžu tešiť na Kulyho z Desmo-
du, La Gioiu, Close Harmony Friends, Evu Pavlíko-
vú a Campanu Batucadu, Itcha Pčelára, Old school 
brothers a Bruise,  Brigitu a ďalších účinkujúcich.

Počas trojdňových osláv nebude chýbať tra-
dičný Nitriansky jarmok s ponukou remesiel v tra-
dičných podobách a Pivné slávnosti. Nitrianske 
korzo bude plné umenia, výstav, hier a atrakcií, 
v parčíku pri DAB bude zraz historických vozidiel  
a vystavia a j vzácne exponáty zo zbierok Sloven-
ského poľnohospodárskeho múzea v Nitre.  

Hlavným organizátorom osláv je Mesto Nitra 
v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym kra-
jom a Rímsko-katolíckym biskupstvom Nitra.  
 Ľudmila Synaková  

NItRa sI pRIpomeNIe 1150. VýRočIe pRíChodu sV. CyRIla a metoda

Piesková replika Cvengrošovej súsošia svätých Cyrila 
a Metoda zdobila Svätoplukovo námestie v lete 2011.
 Foto: autorka
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Pamätnú známku predstavia počas národnej púte

Oficiálna prezentácia pamätnej poštovej 
známky k 1150. výročiu príchodu solúnskych 
bratov na naše územie bude počas Národnej cy-
rilo-metodskej púte v Nitre, ktorá sa uskutoční 
v piatok 5. júla 2013. Na známke je vyobrazený 
Pán Ježiš a vedľa neho po stranách kľačiaci svätí 
Cyril a Metod. Za nimi sú vyobrazení anjeli.

Známka vyjde v hárčekovej úprave, pričom 
na hárčeku budú okrem samotnej známky aj 
ďalšie motívy solúnskych bratov. Pamätnú 

známku vydala Slovenská pošta v počte 100 
000 kusov. Jej hodnota bude 1,60 eura. Zá-
ujemcovia si známku budú môcť zakúpiť na 
všetkých poštách, ktoré si ju objednajú a tiež 
vo filatelistických obchodoch. 

Prví záujemcovia a zberatelia poštových 
známok sa k vzácnemu úlovku dostanú už pri 
samotnej inaugurácii v Nitre. Vydanie známky 
iniciovala Konferencia biskupov Slovenska.  
 (s)  

Nitrianske univerzity spája spolupráca s mestom 

Vrcholným hudobno-umeleckým a spolo-
čenským podujatím, galavečerom Gaudeamus 
v Divadle Andreja Bagara, na ktorom vystúpili 
talentovaní študenti nitrianskych univerzít, 
vyvrcholil v pondelok 6. mája bohatý program 
11. ročníka  Nitrianskych univerzitných dní 
2013. 

Na koncerte sa zúčastnili poslanci NR SR 
Zoltán Daniš, Marián Kéry a Pavol Hrušovský, 
predseda ZMOS a primátor Nitry Jozef Dvonč, 
rektor UKF Libor Vozár a rektor SPU Peter Bie-

lik a tiež nitrianski mestskí poslanci. Na gala-
večere vystúpili s príhovormi rektori UKF Libor 
Vozár, rektor SPU Peter Bielik a primátor nášho 
mesta Jozef Dvonč, pričom všetci traja zdôraz-
nil hlboký význam nadštandardnej spolupráce 
medzi mestom a obomi univerzitami. 

Nitriansky primátor Jozef Dvonč sa zároveň 
poďakoval organizátorom tohto vrcholného 
podujatia, vďaka ktorému sa veselý študent-
ský život preniesol do všedného života nášho 
mesta. Zdôraznil aj skutočnosť, že tohto roku 
je pre nás, Nitranov, veľkou udalosťou aj 1150. 
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie a uviedol, že bude rád, ak sa takto spo-
lu stretneme aj na iných podujatiach, týkajú-
cich sa práve tohto významného jubilea. (sy)

Rektori UKF, SPU Libor Vozár a Peter Bielik a primátor Jozef 
Dvonč deklarovali vynikajúcu spoluprácu nitrianskych uni-
verzít s mestom.
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Z cyperských stromov vyrastie Park priateľstva

primátor Nitry Jozef dvonč prijal veľvy-
slanca Cyperskej republiky J. e. mariosa 
Kountouridesa. „Vítam vás v najstaršom slo-
venskom meste,“ privítal vzácneho hosťa 
primátor  dvonč. Cyperskému veľvyslancovi 
predstavil mesto a mestský úrad, poinformo-
val ho o možnostiach investovania v priemy-
selnom parku sever a Juh. predstavil mu tiež 
klientske centrum, ktoré osobne navštívili.

„Slovensko je pre Cyprus a Cyperčanov veľmi 
dôležitá krajina. Dá sa povedať, že nás, čo sa týka 
Turecka, spája spoločná história. V súčasnosti 
si vysoko ceníme, že vaši vojaci strážia prímerie 
medzi tureckou a gréckou komunitou na Cypre. 
Misia OSN UNFICYP patrí k najstarším mierovým 
operáciám slovenských ozbrojených síl. Ja sám 
som sa zúčastnil na slávnostnom nástupe v Nitre,“ 
uviedol veľvyslanec Cypru M. Kountourides. Nit-
rianskeho primátora informoval, že počas jeho 
prvej návštevy Nitry vznikla myšlienka vysadiť 
v niektorej lokalite nášho mesta Park priateľstva, 

ktorý by symbolizoval priateľstvo medzi našimi 
krajinami. Cyperská strana má k dispozícii 1000 
až 1500 stromov, ktoré by boli klimaticky vhodné 
do nášho prírodného prostredia. J.E. Marios Ko-
untourides zároveň ponúkol možnosť inštalovať 
v Nitre výstavu fotografií, prezentujúcu bohatú 
históriu Cypru v časovej osi od 19. storočia. 

Nitriansky primátor tieto iniciatívy vrelo pri-
vítal a na realizáciu Parku priateľstva navrhol lo-
kalitu bývalých zoborských kasární. Cyperského 
veľvyslanca zároveň pozval do Nitry na 24. snem 
ZMOS-u, ktorý sa uskutoční  v dňoch 28. a 29. 
mája. Tlmočil mu tiež pozvanie na športovo-ume-
lecké stretnutie veľvyslancov pod Zoborom, kto-
ré by sa malo konať koncom júna a zároveň mu 
adresoval pozvanie na júlové oslavy 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Cyperský diplomat sa na záver pobytu na 
radnici podpísal do Pamätnej knihy mesta Nitry 
a svoju návštevu zakončil prehliadkou Nitrianske-
ho hradu. Text a foto: (sy)

Nitriansky primátor Jozef Dvonč prijal cyperského veľvyslanca J. E. Mariosa Kountouridesa. Snímka zachytáva moment, 
počas ktorého primátor Dvonč ukazuje J.E. lokalitu, na ktorej by mohol vyrásť Park priateľstva.
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Akustický maják pomáha nevidiacim

Kamerový systém MsP zaznamenal skoro štyritisíc udalostí

Architektonické bariéry predstavujú pre nevidia-
cich ľudí prekážky, s ktorými sa stretávajú každý deň 
a obmedzujú ich vo voľnom pohybe. Debarierizácia 
prostredia je jedným zo základných prostriedkov, 
aby nevidiaci a slabozrakí ľudia mohli viesť plno-
hodnotný život. Hlavným nástrojom projektu je 
práve akustický maják, ktorý je však na Slovensku 
zatiaľ veľmi málo využívaný.

V rámci odstraňovania architektonických bariér 
a podpory vyrovnávania šancí pre ľudí so zrakovým 
postihnutím MsÚ v Nitre nainštaloval v spolupráci 
s Krajským strediskom ÚNSS v Nitre na svoju budo-
vu na Štefánikovej triede akustický maják. Akustický 
maják patrí medzi akustické stavebné úpravy, ktoré 
sú určené na zlepšenie orientácie pre nevidiacich 
a ťažko zrakovo postihnutých. Používajú sa na ozna-
čenie vchodov do verejných priestorov budov, do 
podchodov, na nástupištia a inde. Ich inštalácia za-
isťuje sebestačnosť a predovšetkým bezpečnosť pri 
pohybe takto postihnutých.

Akustický maják má význam pre tých nevidia-
cich, ktorí majú pri sebe povelový vysielač. Po stla-

čení príslušného tlačidla nevidiaceho informuje, 
kde sa nachádza a poskytne mu stručnú orientačnú 
informáciu o budove. Tieto majáky výrazne zvyšujú 
možnosť samostatného pohybu nevidiacich a prak-
ticky nevidiacich v mestách. Povelovú vysielačku 
môže dostať každý nevidiaci alebo slabozraký, ktorý 
o ňu požiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v príslušnom meste. Ten ju občanovi poskytne 
ako kompenzačnú pomôcku. Jedna takáto vysielač-
ka stojí do 103 eur, ÚPSVaR na ňu poskytuje finanč-
ný príspevok vo výške do 90 percent z ceny.  (ľs)

Na bezpečnosť obyvateľov v našom mes-
te dozerá 30 kamier mestskej polície, ktoré sú 
rozmiestnené v centre mesta a priľahlom okolí. 
V priestoroch strediska obsluhy kamerového sys-
tému na Cintorínskej ulici našli prácu zdravotne 
ťažko postihnutí občania, ktorí tu pracujú v rámci 
projektu chráneného pracoviska. Záznam z ka-
mier môže polícia uchovávať maximálne 7 dní. Po 
uplynutí tohto času software automaticky zmaže 
staršie údaje. Zatiaľ posledná kamera pribudla 
v roku 2012 v mestskej časti Dolné Krškany. 

Mestská polícia si nevedie samostatnú štatisti-
ku priestupkov a trestných činov. Rovnako nerozli-
šuje zistené priestupky autom a pešími hliadkami. 
Podozrenia z trestných činov bývajú odstúpené na 
riešenie príslušníkom Policajného zboru SR.

Zamestnanci kamerového systému v roku 

2012 zaznamenali 3893 udalostí. Toto číslo pred-
stavuje nárast o 422 prípadov oproti roku 2011. Na 
žiadosť Policajného zboru SR zamestnanci kame-
rového systému zálohovali celkom 196 prípadov, 
ktoré boli poskytnuté štátnej polícii za účelom vy-
šetrovania.  (ľ)
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V materských školách pribudnú nové triedy

Míľa pre mamu sa konala s podporou mesta

Väčší počet prihlásených detí ako sú kapacity 
materských škôl prinútil Mesto Nitra, aby od sep-
tembra 2013 otvorilo dve nové triedy v MŠ Piaris-
tická a jednu triedu v MŠ Mostná. Zároveň sa počí-
ta aj so zvyšovaním počtov detí v triedach v rámci 
zákonnej normy. Podľa primátora Jozefa Dvonča, 
rozšírenie kapacít škôlok bude stáť približne 24-ti-
síc eur, ďalšie finančné prostriedky pohltí zariade-
nie tried – skrinky, postieľky a podobne. 

Do materských škôl v Nitre prihlásili rodičia ten-
to rok 887 detí, z toho neumiestnených je zatiaľ 194 
detí. Časť z nich však ešte nedovŕšila tri roky. Mesto 
zvažuje aj možnosť otvorenia novej škôlky v ďal-
ších rokoch. Jedným z objektov, ktoré pripadajú na 
tento účel do úvahy, je budova na Javorovej ulici. 
Pôvodne tu bola materská škola, potom roky slú-
žila ako univerzitná knižnica. Mesto ju plánovalo 
prebudovať na bytovku, no ak si to situácia vyžia-
da, bude z nej škôlka. „Treba si však uvedomiť, že 
to sú obrovské náklady, pretože tam bola knižnica 
a dnes to vrátiť naspäť do podoby materskej školy 
nie je také jednoduché. Zatiaľ ideme najlacnejším 

variantom – v existujúcich škôlkach sa snažíme 
rozšíriť kapacitu o ďalšie triedy,“ povedal. Mesto 
možno bude musieť v budúcnosti prehodnotiť aj 
poplatok v materských školách, pretože v súčas-
nosti je podľa neho „symbolický.“ Od septembra to 
však určite nebude. Rodičia platia momentálne 12 
eur mesačne za dieťa. Poplatok sa nevzťahuje na 
deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky a na tie, ktorých rodičia sú poberateľmi 
dávok v hmotnej núdzi. Okrem toho rodičia platia 
1,19 eura na deň za stravovanie dieťaťa. (s)

V sobotu 11. mája bolo slnko skúpe na slneč-
né lúče, ale rodičov a ich deti to v žiadnom prípa-
de neodradilo od účasti na 10. ročníku podujatia 
Míľa pre mamu, ktoré sa uskutočnilo v mestskom 
parku. Na pódiu sa striedali muzikanti a tanečníci 
z nitrianskych ZUŠ, deti sa mohli dať pomaľovať, 
„potetovať“ či zasúťažiť si. Na štarte 1 609 m dlhej 
trasy nitriansky primátor J. Dvonč a L. Guzmická, 
koordinátorka „Míle pre mamu“ z Materského cen-
tra Klokanček, prestrihli pásku a účastníci vyrazili 
na trasu. Sprevádzali ich rozprávkové postavy a vy-
nikajúca nálada. Na Míli pre mamu sa zúčastnila 
poslankyňa R. Kolenčíková a tiež aj zástupca pri-
mátora Š. Štefek (na snímke) so svojou rodinkou. 
Spoločne s manželkou v kočíku hrdo tlačili svojho 
14-mesačného syna Samka, pomáhala mu pritom 
aj dcérka Emka. Text a foto: (S)
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V Dražovciach sa bojovalo o titul Supertrieda

Do kultúrneho života mesta pribudli významné publikácie

Kultúrny dom v Nitre-Dražovciach sa stal 
v minulých dňoch dejiskom krajského kola 8. 
ročníka súťaže Supertrieda. Ako informovala 
koordinátorka súťaže Martina Bodnárová, tento 
zaujímavý projekt vznikol na Slovensku a rozšíril 
sa celej EÚ. 

Krajské kolo je vyvrcholením sedemmesač-
nej práce triednych kolektívov, ktoré pracujú na 
príprave svojho projektu. Tohtoročnou témou je 
Moje mesto, moja obec a celoštátne finále sú-
ťaže bude v júni pod záštitou predsedu ZMOS 
a primátora Nitry Jozefa Dvonča. „Žiaci sedem 
mesiacov  spoznávali svoju obec alebo mesto, 
spracovávali poznatky z histórie, zemepisu, prí-
rodopisu a tieto potom spracovali do príbehov, 

z ktorých vznikol scenár pre hudobno–drama-
tický projekt a tento prezentovali pred porotou. 
Z Nitry sa do súťaže zapojili trieda zo ZŠ kráľa 
Svätopluka, ZŠ Cabajská a 2 triedy zo ZŠ Topo-
ľová,“ uviedla Martina Bodnárová, koordinátorka 
projektu. V náročnej konkurencii sa z cien  teši-
li žiaci 3.A zo ZŠ kráľa Svätopluka, ktorí získali 
cenu za pohybové stvárnenie a žiaci 6.B zo ZŠ 
Topoľová získali cenu za vtipné spracovanie 
témy. Cenu za výtvarné stvárnenie získala 7.B zo 
ZŠ Cabajská a Cenu za kostýmy získali siedmaci 
zo ZŠ Cabaj-Čápor. Do finále postúpili žiaci 6.B - 
ANG zo ZŠ na Topoľovej ulici v Nitre, 2.A zo ZŠ na 
Komenského, Nesvady a 7.A ZŠ Pri Podlužianke.
 Text a foto: (S)

Jubilejné 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 
a Metoda inšpirovalo tvorcov k vzniku viacerých 
významných knižných publikácií. Slávnostné 
uvedenie do života sa uskutočnilo v minulých 
dňoch v Synagóge.

Nitra – objav miesto, zaži príbeh: Výprav-
ná publikácia predstavuje súčasnosť Nitry pre-
dovšetkým exkluzívnymi fotografiami, ale aj 

výstižnými poetickými textami, ktoré umocňu-
jú jej výpovednú hodnotu. Prostredníctvom fo-
tografií má čitateľ možnosť spoznať nevšedné 
pohľady na známe lokality 

almanach 2012: Zborník nadväzuje na 
tradíciu Almanachu J. M. Hurbana a necháva 
odkaz aj pre ďalšie generácie. Je to priestor na 
prezentáciu osobností slovenského literárneho 
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Ďalšia podpora mesta pre Centrum Slniečko

Benefičný koncert „Slniečko zažiari v máji“ 
s podtitulom Keď hudba a krása pomáhajú zor-
ganizovala v sobotu 11. mája nitrianska speváč-
ka Brigita Tarinová na podporu krízových centier 
pre matky s deťmi. Na pódiu v hoteli Mikado si 
diváci pozreli módnu prehliadku značky Sugar-
bird mladej módnej návrhárky Karolíny Zálesňá-
kovej a tlieskali účinkujúcim, ktorí vystúpili bez 
nároku na honorár. Brigita Tarinová zorganizo-
vala tento koncert s jediným cieľom - podporiť 
projekty pre obete domáceho násilia a zaktivi-
zovať ľudí, aby sa nestavali k tomuto problému 
ľahostajne. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil pri 
príležitosti Dňa matiek, sa zúčastnil aj nitriansky 
primátor Jozef Dvonč, ktorý vyjadril podporu 
mesta pre nitriansku neziskovú organizáciu 
Centrum Slniečko. Riaditeľka a zakladateľka cen-
tra Mariana Kováčová vysoko ocenila podporu 
vedenia mesta a mestských poslancov pre Cen-
trum Slniečko. Zároveň ocenila vysoko humán-
ny prístup mesta, keď v minulom roku finančne 
podporili fungovanie detskej linky. „Nebyť vašej 
pomoci, telefón detskej linky záchrany by bol 
zostal hluchý,“ poďakovala sa primátorovi Joze-
fovi Dvončovi, ktorý opätovne prisľúbil pomoc 
týraným matkám a deťom. 

 „Dva roky sme prevádzkovali nízkoprahové 
centrum pre deti a rodiny z príspevku zo sociálneho 
fondu rozvoja a opätovne musím pochváliť mesto, 
pretože aj tohto roku si tento projekt vzali za svoj 
a vo vlastnej kompetencii podporili jeho činnosť. 
Je tam viac ako 140 ľudí, čiže 40 rodín, ktorým den-
ne  pomáhame,“ uviedla Mariana Kováčová. Ako 
dodala, radi by zriadili poradensko-špecializované 
zariadenie pre obete domáceho násilia, konkrétne 
pre týrané deti, ktoré sú dlhú dobu vypočúvané 
a tento proces trvá veľmi dlho. Pevne verím a dú-
fam, že sa to spolu s mestom a poslancami podarí,“ 
dodala M. Kováčová.  Text a foto: (S)

a spoločenského života. Almanach šíri národné 
hodnoty, duchovné hľadania a sociálnu spra-
vodlivosť. 

Cyrilo-metodské dedičstvo: Ťažiskom re-
prezentatívnej knihy je prehľadne predstaviť 
pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave 
a následne rozvíjanie cyrilo-metodského de-
dičstva s dôrazom na staroslávnu Nitru. Textová 
časť je doplnená o bohatú, neraz unikátnu ob-
razovú prílohu. Kniha slúži na vedecké, výchov-
no-vzdelávacie ciele i reprezentačné účely.

svätý Cyril a svätý metod v slovenskej li-
teratúre: Výberová antológia, ktorá vychádza 
pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila 
a Metoda na naše územie. Snahou zostavova-

teľov bolo ponúknuť čitateľom texty rôznych 
literárnych druhov a žánrov, a tak poukázať 
na rozličné podoby cyrilo-metodskej tradície 
v slovenskej literatúre.  Antológia je zároveň 
možnosťou pripomenúť si ich prínos pre slo-
venskú kultúru a literatúru, poukázať na obraz 
o duchovno-kultúrnom a umeleckom pôsobe-
ní misie tak, ako ho uchováva a zobrazuje slo-
venská spisba.

Cyrilo-metodská misia na medailách: Pub-
likácia prezentuje duchovný odkaz veľkomo-
ravskej misie v našich podmienkach prostred-
níctvom umeleckého spracovania na medailách 
a dielach drobnej plastiky, ktoré sa nachádzajú 
v našich numizmatických zbierkach.  (sy)
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Nitrianski seniori sa môžu hlásiť na olympiádu

Letné kúpalisko otvoria najskôr v polovici júna 

stalo sa už tradíciou, že Jednota dôchod-
cov slovenska mestská organizácia č.1 orga-
nizuje v spolupráci s mestom Nitra športové 
zápolenie najstarších občanov nášho mesta. 
V piatok 28. júna sa na atletickom štadióne 
tJ stavbár v Nitre uskutoční v poradí už V.  
olympiáda seniorov mesta Nitry. Rozhodli 
o tom členovia prípravného výboru na za-
sadnutí pod vedením zástupcu primátora 
mesta Nitry Štefana Štefeka a oľgy Csákay-
ovej, predsedníčky Jednoty dôchodcov slo-
venska mo č.1, Nitra. 

Pre seniorskú olympiádu sú pripravené tie-
to disciplíny: atletika, plávanie, šach, stolný 
tenis, streľba zo vzduchovky, petanque a malý 
futbal. Z atletických disciplín sú do seniorskej 
olympiády zaradené tieto kategórie: beh na 60 
m (muži a ženy), beh na 400 m (muži), beh na 
1500 m (muži), beh na 300 m (ženy), vrh gu-
ľou 4 kg (muži), vrh guľou 3 kg (ženy), skok do 
diaľky (muži a ženy). Plávať sa bude 50 m voľný 
spôsob, 50 m prsia, 100 m voľný spôsob (muži 

aj ženy), stolný tenis dvojhra (muži a ženy). Malý 
futbal  budú hrať 5-členné družstvá po dvakrát 
25 minút. Pretekári z radov seniorov sa do olym-
pijských disciplín môžu prihlásiť najneskôr do 
piatka 21. júna vyplnením prihlášky a vhodením 
do škatule, umiestnenej na prízemí Mestského 
úradu v Nitre.  (b)

Sezóna na nitrianskom letnom kúpalisku sa 
začne najskôr v polovici júna. Otvorené bude 
v závislosti od počasia najskôr v sobotu 15., ale-
bo v sobotu 22. júna. „Otvoriť skôr sa neoplatí, 
pretože dovolenková sezóna pred týmto dá-
tumom nie je rozbehnutá, ľudia sú ešte v práci 
a deti sú ešte stále v škole. A keď si uvedomíme, 
že spustením prevádzky kúpaliska idú čerpadlá, 
chemizácia a údržba vody 24 hodín denne, tak 
je to dosť vážna nákladová položka. Druhou sú 
zasa náklady na personál,“ skonštatoval Miloš 
Dovičovič, riaditeľ Správy športových a rekreač-
ných zariadení mesta Nitry.

Tento rok nepribudnú na kúpalisku žiadne 
nové atrakcie. Nepočíta sa ani s opravou det-
ského bazéna, ktorá by sa do začiatku sezóny 
nestihla. Porucha však nie je až taká vážna, ide 

len o prepúšťanie vody z bazénu. Problémom 
sú zrejme rozvody vody pod bazénom, cez kto-
ré uniká voda, ale z hľadiska funkčnosti to ne-
znamená prekážku, ktorá by bránila jeho vyu-
žitiu. Nehrozí, že by to malo spôsobovať nejaké 
hygienické problémy,“ vysvetlil. V prípade, že 
sa 30 000 eur vyčlenených na opravu detského 
bazéna neminie na iné účely, začne sa s jeho 
opravou až na jeseň, po ukončení prevádzky 
kúpaliska.

Počas letnej odstávky sa bude opravovať 
mestský kúpeľ. Prednedávnom sa vymenili roz-
vody, ktoré privádzajú vodu do budovy. Počas 
leta sa zasa budú opravovať vnútorné potrubia, 
z ktorých mnohé sú celkom zanesené. Opraví-
me zatekanie obtokového kanála, ktorý je po 
obvode veľkého plaveckého bazéna.  (ľ) 

Na slávnostnom otvorení seniorskej olympiády nechýba sláv-
nostný nástup zúčastnených športovcov.
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Začína sa 23. ročník festivalu Musica sacra

Festival ružových vín a jahôd

V nedeľu 9. júna slávnostne otvoria v Kostole sv. 
Ladislava v Nitre 23. ročník medzinárodného festi-
valu sakrálnej hudby Musica sacra. Záštitu nad fes-
tivalom prevzali primátor mesta Nitry Jozef Dvonč 
a J. E. Mons. Viliam Judák. Každú nedeľu a vo štvr-
tok budú od 19. hodiny znieť vznešené tóny du-
chovnej hudby. 

Tohtoročný festival sa ponesie v duchu osláv 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše 
územie. Otvárací koncert bude patriť Štátnemu 
komornému orchestru Žilina a Speváckemu zbo-
ru mesta Bratislavy. Populárny SPIRITUÁL KVINTET 
z Prahy, ktorý  pôsobí na hudobnej scéne už viac 
ako 50 rokov, vo štvrtok 13. júna   uvedie spirituály, 
gospely a historické piesne. Nedeľa 16. júna bude 
patriť gréckokatolíckemu katedrálnemu mieša-
nému speváckemu zboru KYRILLOMETHODEON 
a dielam klasikov sakrálnej hudby východného 
obradu. Maďarsko – slovenské komorné zoskupe-
nie AD LIBITUM 20. júna predstaví okrem baroko-
vého programu aj diela súčasných autorov. Ďalšia 
nedeľa, 23. júna bude patriť koncertu Gottes Stadt 

(Božie mesto) českého dámskeho barokového ko-
morného súboru ENSEMBLE FIORELLO s hosťom 
Jakubom Kydlíčkom. Záverečný koncert v nedeľu 
30. júna sa publiku predstaví Dámsky komorný or-
chester pod dirigentskou taktovkou Eleny Šarayo-
vej - Kováčovej. Vstup na všetky koncerty je voľný.

 Ľudmila Bratová

V sobotu 8. júna sa pod Zoborom uskutoční 
tradičný festival, ktorý každoročne prináša do 
nášho starobylého mesta osviežujúcu atmosféru 
v podobe prehliadky ružových vín a malých ro-
dinných vinárstiev. Je to jediný festival, ktorého 
zmyslom je oslava prichádzajúceho leta a s ním 
spájaných aktivít. 

Tvorcovia vína vám predstavia ružové víno, 
jeho rozmanité farby, nenapodobiteľné chute 
a neopakovateľné vône. Festival sa uskutoční 
v reštauráciách a baroch v centre mesta. V po-
nuke 25 vinárov bude od 13.00 do 21.00 hodiny 
sto druhov ružových vín.  Cena za degustačný 
balíček je 12 eur a zahŕňa pohár, taštičku, sprie-
vodcu po reštauráciach a baroch v Nitre a voľnú 
degustáciu u vinárov. Tento degustačný balíček si 
môžu návštevníci  festivalu vyzdvihnúť v sobotu 

8. júna od 13.00 v budove Ponitrianskeho múzea 
na Štefánikovej triede 1 v Nitre. Predaj lístkov 
bude prostredníctvom  Ticketportalu a cez vybra-
né prevádzky zapojené do festivalu. Sprievodný 
program zahŕňa exhibícia sabráže sektov. V Cof-
fee Markete môžete absolvovať ochutnávku kávy, 
pozrieť si alternatívnu prípravu kávy a na farmár-
skom trhu si od debničkárov kúpiť jahody a ovo-
cie. Viac informácii nájdete na webovej stránke 
www.slavnostivina.sk.

Druhú júnovú sobotu bude v nitrianskom Kostole 
sv. Ladislava slávnostne otvorený festival sakrálnej 
hudby Musica sacra.
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Úctu k ženám - matkám ako darkyniam ži-
vota prišli vyjadriť predstavitelia Mesta Nitry pri 
príležitosti Dňa matiek aj do Mlynáriec, kde sa 
v sobotu 11. mája uskutočnila milá oslava tohto 
sviatku. Prítomným mamičkám a babičkám sa za 
starostlivosť a výchovu detí poďakoval nitriansky 
primátor Jozef Dvonč. Mamičkám v Mlynárciach 

sa za výchovu mladej generácie úprimne poďa-
kovali aj členovia výboru mestskej časti a  poslan-
ci mestského zastupiteľstva Štefan Kľačko, Milan 
Burda a Milan Monček.  Po krátkom kultúrnom 
programe v podaní žiakov ZŠ Na Hôrke sa prítom-
né matky zabávali pri občerstvení s harmoniká-
rom Milanom Humpolcom. Podujatie pripravilo 
Mesto Nitra.  Text a foto: (S)

Aj matkám v Mlynárciach poďakovali za výchovu detí 

Kytica známych melódií patrila mamám v Krškanoch

Oslavy Dňa matiek boli vo všetkých mestských častiach

Vynikajúca atmosféra vládla v Kultúrnom 
dome v Nitre–Krškanoch, kam prišiel mamičky 
a babičky pozdraviť pri príležitosti Dňa matiek 
nitriansky primátor Jozef Dvonč. Spoločne s po-
slancom mestského zastupiteľstva za túto mest-
skú časť Františkom Bečicom prítomným dámam 
tlmočili úprimné slová vďaky za to, že celý svoj 
život zasvätili výchove mladej generácie. Potom 
sa už k mikrofónu dostala speváčka, známa „re-
peťáčka“ Gizela Oňová, ktorá „odovzdala“ prítom-
ným dámam Kyticu známych melódií. Éterom sa 

niesli známe evergreeny 
ako sú Najkrajšia hviez-
dička, Skryl sa mesiac za 
obláčik, Nesmúť za mnou, 
Široká cestička, So slzami 
v očiach a ďalšie. Kultúr-
ny dom spieval spoločne 
s hudobným hosťom, kto-
rého do Krškán pozvalo 
Mesto Nitra.  

 Text a foto: (S)

V jednotlivých mestských častiach sa druhú májovú nedeľu uskutočnili osla-
vy Dňa matiek. Vo všetkých mestských častiach zablahoželal mamám nitriansky 
primátor Jozef Dvonč. Matkám zablahoželali aj zástupca primátora Štefan Štefek, 
mestskí poslanci Renáta Kolenčíková a Marián Ivančík v Dražovciach, Milan Mon-
ček v Párovských Hájoch, Milan Burda, Miroslav Mikulášik a Štefan Klačko v Mlynár-
ciach a František Bečica v Krškanoch.   
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V nedeľu 2. júna sa v Mestskom parku na Sihoti 
uskutočnia oslavy Medzinárodného dňa detí. Od 
13.00 h sa park zaplní zábavychtivými deťmi, pre 
ktoré Mesto Nitra pripravilo pestrý program a vy-
zvalo ich, aby sa vybrali do krajiny detskej fantázie. 
V parku budú pre deti pripravené rozličné atrakcie. 
V programe budú účinkovať Lenka Šoóšová, Robo 
Opatovský, Anita Soul, Hello Brian, TS Eija, Mažo-
retky I.NIMA, Borinôčka a Borinka, Tanečná škola 
Old School Brothers, TS Madhouse, Karate Klub 
Real Team. Deti budú môcť absolvovať rôzne zá-
bavné stanovištia, kde získajú  odmeny. 

Pre dospelých návštevníkov parku sú pripra-
vené podujatia v rámci propagácie MESTA ZDRA-
VIA a to  fyzioterapia a záchrana života. Mesto vy-
zýva svojich obyvateľov, aby sa vybrali na cestu 
k dobrému zdraviu. Pripravený bude zaujímavý 
zdravotný program – zadarmo a to: meranie krv-
ného tlaku, hladiny cholesterolu, hustoty kostí, 

cvičenia na chrbticu a cvičenia pre deti. Zdravot-
né poradenstvo bude tvoriť informácia o preven-
cii v oblasti ochorení srdca a ciev, osteoporóze, 
detských ochoreniach,  gynekológii, bolestiach 
chrbta, onkológie, bolesti, zdravej výživy, fyzio-
terapie a zdravotné prednášky.  Text a foto: (sy)

Spestrením tohtoročnej letnej turistickej se-
zóny v Nitre bude znovu Nitriansky expres, ktorý 
spravuje súkromný majiteľ Peter Lenčeš. Tento 
turistický vláčik začal premávať ulicami Nitry po 
ročnej prestávke. Na svoju prvú cestu vyštarto-
val v sobotu 18. mája o 10.00 hodine, teda práve 
v deň, keď sa pod Zoborom oficiálne začala bo-
hatým kultúrnym programom letná turistická se-
zóna. V tento deň bola trasa vláčika prispôsobená 
podujatiam, odohrávajúcim sa v centre Nitry a na 
Nitrianskom hrade. Od nedele 19. mája však už jaz-
dí každý deň od 10.00 do 17.00 hodiny po obvyk-
lej trase ako v minulých rokoch. Cestovný lístok na 
jednu jazdu stojí jedno euro. 

Mesto Nitra oznamuje občanom, že nie je vlast-
níkom tohto vláčika, na základe zmluvného vzťa-
hu spolupracuje s prepravcom Petrom Lenčešom. 
(www.nitrianskyexpres.sk), a tak aj za komfort 
cestujúcich v plnej miere zodpovedá majiteľ tejto 
turistickej atrakcie. 

Majiteľ vláčika P. Lenčeš prevádzku vláčika kvô-
li stratovosti v minulom roku zastavil. Tento rok 
mu finančne pomôže Mesto Nitra a 5-mesačné 
fungovanie turistického vláčika podporí sumou 7 
500 eur s tým, že financie budú vrátené formou re-
klamného plnenia. Reklamné plochy vláčika bude 
mesto využívať  na informovanie verejnosti o svo-
jich aktivitách a podujatiach.  Text a foto: (sy)

Oslavy MDD spojené so starostlivosťou o zdravie

Nitriansky vláčik sa po roku znovu vrátil
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Svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom 
evanjelium v im zrozumiteľnom jazyku, písmo - 
hlaholiku, ktoré vytvoril Konštantín – Cyril ešte 
pred odchodom na Veľkú Moravu, kam prišli 
v roku 863, a preložil do slovanskej reči základ-
né dokumenty kresťanskej vierouky, napríklad 
výber z evanjeliových čítaní - Evanjeliár. Umož-
nili tak šírenie kresťanstva, kultúry a vzdelania 
na tomto území. Významná je skutočnosť, že sa 
im podarilo v Ríme presadiť u pápeža Hadriána 
II. to, aby sa slovanská reč stala ďalším liturgic-
kým jazykom, v ktorom sa mohli konať kresťan-
ské bohoslužby. 

Od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave 
museli čeliť kritike bavorských (čiže východofran-
ských) kňazov, predstaviteľov západného (čiže nie 
byzantského) kresťanstva, ktorí sa obávali, že stra-
tia v krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil tzv. 
Veľkomoravské učilište, v ktorom sa vychovávali 
budúci slovanskí kňazi a administratívni pracov-
níci, a ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. 
Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha učilišťa 
je neznáma, ale podľa archeologických nálezov 
existovala cirkevná škola na hrade Devín. Vedú-
cim učilišťa bol Konštantín.

Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej 
ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sfé-
ry Ríma (pápeža), vybrali sa roku 867 so súhla-
som veľkomoravských panovníkov Rastislava (v 
dnešnej Morave) a Svätopluka (v Nitrianskom 
kniežatstve, čiže dnešnom Slovensku) do Ríma, 
aby získali súhlas pápeža na používanie staro-
slovienčiny ako liturgického jazyka. Cestou do 
Ríma sa v lete zastavili v Blatenskom kniežat-
stve kniežaťa Koceľa, Pribinovho syna, a krátku 
dobu tam vyučovali.

Úspechom cyrilo-metodskej práce je dišputa 
solúnskych bratov s trojjazyčníkmi v Benátkach 
koncom roku 867 a obrana slovanského jazy-
ka a bohoslužby. V tomto konflikte sa najmar-
kantnejšie prejavujú Konštantínove vlastnosti 
– bohoslovecká odbornosť, vedecké znalosti, 
rečnícke majstrovstvo, humanizmus a obavy o 
osud národa.

Pozícia jeho protivníkov je dogmatická a ne-
oblomná: Človeče, povedz nám, prečo si zostavil 
teraz Slovenom (Slovanom) písmená a učíš ich, 
ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apošto-
lovia, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, 
ani Hieronym, ani Augustín. My totiž poznáme 
len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách chváliť 
Boha: hebrejský, grécky, latinsky. 

Na tieto argumenty Filozof reaguje poetic-
kou a precítenou rečou, v ktorej sa odráža silná 
osobná angažovanosť a humanistický pátos: Či 
neprichádza dážď od Boha na všetkých rovna-
ko? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či 
rovnako nedýchame na vzduchu všetci? To sa 
vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky a prikazo-
vať, aby všetky ostatné národy a kmene boli 
slepé a hluché? Povedzte mi, či robíte Boha 
bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistli-
vým, že to nechce? 

mIsIa V Ríme (867 – 869)
Potom, ako v dišpute bratia porazili trojjazyční-

kov, smerovali do Ríma, aby pápežovi Hadriánovi 
II., ktorý ich prijíma, odovzdali relikvie sv. Klimenta 
Rímskeho a súčasne si nechali vysvätiť svojich žia-
kov za kňazov a posvätiť slovanské knihy. Pápež 
roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil. 
Na Vianoce boli Konštantínom zostavené slovan-

Duchovný odkaz spolupatrónov Európy  
je silný aj v súčasnosti
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ské knihy slávnostne položené na oltár baziliky 
sv. Petra a bohoslužobné knihy na hlavný oltár 
baziliky Santa Maria Maggiore. Vo februári 868 v 
Ríme vysvätil biskup Formozus za kňazov Meto-
da a troch žiakov solúnskych bratov (z dnešného 
Slovenska pochádzajúceho Gorazda a Juhoslo-
vanov Klimenta a Nauma) a dvoch z nich urobi-
li diakonmi. V marci 868 pápež napokon povolil aj 
slovanský liturgický jazyk (staroslovienčinu) ako 
štvrtý jazyk západnej cirkvi popri latinčine, gréčti-
ne a hebrejčine, čo neskôr žiaden pápež až do 20. 
storočia nezopakoval.

Vo februári 869 Konštantín v Ríme zomrel 
a krátko predtým prijal mníšske meno „Cyril“. 
Pochovaný bol v Ríme, a to aj napriek tomu, že 
jeho starší brat nástojil na prenesení ostatkov do 
vlasti. Silná túžba rímskeho duchovenstva, ktoré 
chcelo poskytnúť tomuto všetkými váženému 
mužovi miesto posledného odpočinku, presved-
čila Metoda, ktorý nakoniec povolil pochovať 
Konštantína v bazilike San Clemente napravo od 
oltára, kde leží dodnes.

metod aRCIbIsKupom VeľKeJ moRaVy
Roku 869 poslali Metoda z Ríma s listom 

určeným slovanským kniežatám Rastislav (pri-
bližne dnešná Morava), Svätopluk (približne 
dnešné Slovensko) a Koceľovi (približne dnešné 
juhozápadné Maďarsko). List obsahoval pove-
renie Metodovi, aby vyučoval a prekladal vo 
Veľkomoravskom učilišti. Keď Metod nemohol 
pre odpor bavorského kléru založiť v Blatnohra-
de nové učilište, poslal Koceľ Metoda späť do 
Ríma, kde ho mal pápež Hadrián II. vymenovať 
za panónskeho biskupa, čo by mu umožnilo 
samostatne rozhodovať o zriadení slovanského 
učilišťa. Pápež začiatkom roka 870 Metoda vy-
menoval za nielen za biskupa, ale za arcibisku-
pa Panónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu 
vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil 
ju priamo Rímu. Na Veľkej Morave takto vzniklo 
prvé slovanské arcibiskupstvo a Metod bol jeho 
prvým biskupom. 
 (Pokračovanie v ďalšom čísle)

ilustračné foto (sy)
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Zoborské listiny sú dva najstaršie 
zachované listinné originály z úze-
mia Slovenska. Vznikli v rokoch 1111 
a 1113 z poverenia kráľa Kolomana 
v benediktínskom kláštore pri Nitre. 
Listina z roku 1113 obsahuje majet-

kový súpis zoborského opátstva. Medzi inými aj 
Dražovce, ktoré sú dnes mestskou časťou Nitry. 
V tejto  správe sa obec uvádza ako Villa Drasey 
S. Ypoliti. 

S myšlienkou dôstojne osláviť 900. výročie pr-
vej písomnej zmienky o obci Dražovce, ktoré sa 
uskutočnia v sobotu a nedeľu 29.- 30.júna, prišli 
členovia výboru  mestskej časti Dražovce. Spo-
ločne s ďalšími obyvateľmi vytvoril organizačný 
výbor v zložení Emília Domanová, Marián Ivan-
čík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre, 
Štefan Mišuta, člen VMČ Dražovce, Pavol Civáň, 
Pavol Varga, občan a miestny podnikateľ a Šte-
fan Doman, predseda Zväzu záhradkárov v Dra-
žovciach. Spoluorganizátorom je Občianske 
združenie pre Dražovce a občania Dražoviec.

Hlavná časť osláv sa začína v sobotu 29. júna 
pri dražovskom kostolíku o 10.00   slávnostnou 
svätou omšou. Po omši bude nasledovať sláv-
nostný príhovor a vystúpenie hostí so sprievod-
ným programom, otvorenie výstavy archeolo-
gických nálezov Odkryté tajomstvá v kostolíku. 
Výstava bude realizovaná v spolupráci s Arche-
ologickým ústavom SAV v Nitre. V Dražovskom 
domčeku bude sprístupnená expozícia výstav 
Z babičkinej truhlice a výstavy ručných prác 
a prác amatérskej výtvarníčky v záhradkárskom 
dome. V areáli kultúrneho domu budú od 13.00 
k dispozícii stánky s občerstvením. 

Ďalšia časť osláv bude v areáli KD v Dražov-
ciach od 15.00 na hlavnom pódiu, kde sa usku-
toční zábavný program, zostavený z vystúpení 
detí, folklórneho súboru, hudobné skupiny  rôz-
nych žánrov, tanečné vystúpenie a módna šou. 
Od 21.00 sa uskutoční koncert hosťujúcej hu-
dobnej skupiny BijouTerrier, od 22.00 bude dis-
kotéka pod holým nebom Nielen oldies party. 
Súčasne bude v sále kultúrneho domu prebie-

hať niekoľko podujatí: výstavy: Pocta predkom 
(svadobné fotografie do roku 1960) a súčasne 
výtvarné práce žiakov ZŠ v Dražovciach,  Tradície 
v súčasnosti – výstava fotografií a premietanie 
dokumentu o živote najstarších obyvateľov  Dra-
žoviec a prezentácia dražovských vín. Ďalej bude 
predstavená nová kniha, spojená s autogramiá-
dou mladej spisovateľky Zuzany Šedej z Dražo-
viec. Vo vedľajších miestnostiach KD sa budú 
premietať dokumentárne prírodopisné filmy 
z prostredia Dražoviec, ich okolia od dražovské-
ho autora Stanislava Kováča. Okrem toho budú 
k dispozícii aktivity pre deti - v rámci ,,Detského 
sveta“, kde budú rôzne tvorivé hry pre deti, pre 
deti a rodičov, športové aktivity. Zručnosti a tvo-
rivosť si budú môcť vyskúšať v rámci workšopu 
aj dospelí.V areáli kultúrneho domu budú stán-
ky s občerstvením, kaviareň, predaj výtvarných, 
remeselných výrobkov a vecičiek.

Nedeľný program je voľný. Od 10.00 hod. 
sa začne pri kostolíku veľký piknik ,,Raňajky 
v tráve“. Bude to hlavne stretnutie rôznych ľudí 

Dražovce oslávia 900. výročie prvej písomnej zmienky
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Kvety od nepamäti sprevádzali človeka počas 
celého života, spríjemňovali mu obydlie, jeho 
okolie, ulicu, či námestie.  V snahe oživiť  tra-
dície ocenenie krásy kvetín aj v našom meste, 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč spoločne 
s Odborom komunálnych činností a životného 
prostredia vyhlasuje súťaže o najkrajší balkón 
a predzáhradku 2013. Veríme, že táto forma 
súťaže podnieti obyvateľov mesta k aktivitám 
smerujúcim ku skrášleniu svojho obydlia a tým 
i nášho mesta.

Súťažné kategórie sú A) balkón (lodžia), B) 
predzáhradka - rodinného domu, inštitúcie, 
obytného bloku (činžiak) alebo obytného dvo-
ra. 

Podkategóriou skupiny B/ - obytné dvory 
chceme vyzdvihnúť vhodne riešené dvorné 
priestory v centre mesta s obchodmi, sedeniami 
a podobne.

Termín uzatvorenia prihlášok je 15. júla 2013. 
Prihlášky s menom, adresou, tel. číslom a kate-
góriou, do ktorej sa súťažiaci hlási, pri kategórii 

A/ treba uviesť aj poschodie. Prihlášku možno 
podať písomne na adresu MsÚ Nitra, OKČ a ŽP, 
Štefánikova trieda 60. Uvedené údaje možno 
priniesť na MsÚ osobne do klientského centra, 
prípadne nahlásiť telefonicky 6502 307, 6502 
270. Vyhodnotenie súťaže bude v 29. týždni 
roku 2013 a výsledky budú zverejnené v médi-
ách a víťazi obdržia od pána primátora vecné 
ocenenia.  (ľš)

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku 2013

nielen z Dražoviec. Okrem toho začne v lese na 
strelnici, neďaleko kostolíka, strelecká exhibícia 
,,Strelecké legendy“, kde vystúpia dražovskí stre-
leckí veteráni. V areáli kultúrneho domu začne 
odpoludnia maratón aerobicu, ktorý organizuje 
športový klub Línia. Súčasne bude na ihrisku 
exhibičný futbalový zápas. Po skončení futbalu 
a aerobicu bude  v areáli kultúrneho domu po-

poludnie s hudobnou skupinou BLUE NOTES JV 
BAND.

V Záhradkárskom dome a Dražovskom 
domčeku bude pripravené posedenie, kde bude 
možnosť ochutnávať dražovské vína a posúchy 
pečené tradičným spôsobom, priamo v peci 
Dražovského domčeka.  (sy)

Nitrianski mestskí policajti sa v prvom rade 
snažia pôsobiť na občanov preventívne. Ak to už 
inak nejde, pristupujú k pokutovaniu. V minulom 
roku inkasovali na pokutách v blokovom konaní 
77 228 eur. Celkovo zaznamenali 11629 priestup-
kov, čo je viac ako v predchádzajúcom roku. Naj-
viac, a to 7 627, ich bolo práve v doprave. 

Celková situácia v statickej doprave v meste 

priamo súvisí s možnosťami parkovania na území 
mesta, ale aj nezodpovednosťou vodičov, ktorí 
v mnohých prípadoch hlavne v centre mesta ne-
využívajú možnosti parkovania na označených 
parkoviskách alebo v parkovacom dome na uli-
ci Palackého, Bez pokuty sa vlani zaobišlo 5 522 
priestupkov.  (ľs)

Mestská polícia pôsobí v prvom rade preventívne
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75 ROKOV:
Ing. Marián Bačinský, Júlia Diano-
vá, Ing. Ján Doboš, Anna Dobošo-
vá, Antónia Eliášová, Pavol Fodor, 
Marta Géciová, Ján Hajaš, Oľga 
Hauserová, Ing. Gabriel Hupka, 
Oľga Chudová, Emil Jahoda, 
Anastázia Jehlárová, Eva Kaňová, 
Karol Karvay, Marta Lázniková, 
Edita Lešková, Milan Lipták, Karol 
Lisu, Kristína Luczaková, Alžbeta 
Makýšová, Marta Masaryková, 
Karel Musil, Anna Pagáčová, Jo-
zef Palkovič, Helena Paulusová, 
Elena Pekarovičová, Marianna 
Poliaková, Ladislav Riška, Margi-
ta Rjabininová, Božena Soboto-
vá, Dagmar Szӧllӧsyová, Priska 
Szomolányiová, Vladimír Tesárik, 
Klára Thurzová, Terézia Vaneková, 
František Vӧrӧš, Ing. Jozef Vrchov-
ský, Ivan Zábredský, Alexander 
Zálešák

80 ROKOV:
Ing. Vladimír Belák, Antónia 
Bernáthová, Margita Cipovová, 
Veronika Duchoňová, Mária 
Galbavá, Magdaléna Hanková, 
Magdaléna Horváthová, Ing. Ju-
raj Ivanočko, Margita Karbano-
vá, Ligia Kisová, Silvia Kováčová, 
Peter Madžo, Karol Masaryk, 
Rozália Molnárová, Irena Pavlíč-
ková, Mária Rejholcová,  Pavol 
Sečkár, Ing. Leonard Sečkár, Lí-
via Tomková

85 ROKOV: 
Margita Gottwaldová, Irena 
Labudová, Margita Lavová, 

Ing. Jozef Ludvík, PaedDr. Mi-
chal Magula, Ladislav Medový, 
Mária Palková, Verona Selecká, 
Ján Tóth, Helena Vašková

86 ROKOV: 
Valéria Andová, JUDr. Eugen 
Brečka,  Mária Gergelyová, Mar-
ta Hudecová, Helena Hurtajová, 
Paula Jóžová, Margita Kondeo-
vá, Irma Mesárošová, Eva Polho-
rová, Kornélia Solčanská, Margi-
ta Šedivá, Edita Švéciová, Mária 
Vajdová, Vojtech Vereš 

87 ROKOV: 
Mária Adámeková, Ján Bánov-
ský, Eugénia Bihuncová, Mária 
Halásová, Dominik Hrušovský, 
Jozef Kukla, Helena Majerčí-
ková, Júlia Májiková, Helena 
Marenčáková, Štefan Matejka, 
Július Mikuš, Magdaléna Pin-
terová, Rozália Urbanová

88 ROKOV: 
Alžbeta Cipová, Ľudmila Hor-
váthová, Ružena Kalmanová, 
Mária Nagyová, Elena Ondráš-
ková, František Plšek, Jozef Pru-
žinský, Gizela Slováková

89 ROKOV: 
Mária Árendásová, Ľudovít Ber-
náth, Sabina Blchová, Anna Fin-
torová, Valéria Kochová, Viliam 
Kolenčík, Klementína Košova-
nová, Ján Kraus, Ján Šimonides, 
Mária Urbanová

90 ROKOV: 
Veronika – Klarisa Bajzíková, 
Etela Fusková, Alžbeta Holko-
vičová, Irena Jeneyová, Pavlína 
Kuklová, Júlia Majorovičová, 
Ing. Viera Marendiaková, Mária 
Palatická, Július Prokop

91 ROKOV: 
Marta Bellová, Božena Civáňo-
vá, Ján Červeňák, Peter Foltín, 
Ľudmila Illéšová, Veronika Jan-
čovičová, Alžbeta Lavová, Emí-
lia Smateková, Daniel Stančík, 
Helena Tvrdoňová

92 ROKOV: 
Júlia Gregušová, Anna Kollá-
rová

93 ROKOV: 
Gejza Jambrikovič, Anna Kmeť-
ková, Júlia Mládeková, Rozália 
Záhonová, Margita Bitterová

94 ROKOV: 
Alžbeta Krištofová, Júlia Vlčková

95 ROKOV: 
Juliana Jarošová.

96 ROKOV: 
Anna Mojtová, Jolana Peprnová

97 ROKOV: 
Mária Hozlárová

Jubilanti v roku 2013
V júni 2013 sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:
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Navždy odišli
V apríli 2013 zomreli títo občania mesta Nitry::

tibor VaRINsKý, 56-ročný, Černicová 12, mária mesÁRoŠoVÁ, 73-ročná, trieda Andreja Hlinku 36, apolónia mI-
ŠutoVÁ, 97-ročná, Pod kostolíkom 22, František uRbÁNeK, 58-ročný, Škultétyho 34, Ing. Jozef VoNtoRčíK, Csc., 
76-ročný, Pod Zlatým brehom 54, anna blehoVÁ, 98-ročná, Inovecká 6, emília bRathoVÁ, 72-ročná, Doležalova 
34, Jozef mIstRíK, 58-ročný, Rýnska 6, alžbeta sýKoRoVÁ, 72-ročná, Ulica A. Žarnova 10, anna hÖlCoVÁ, 79-roč-
ná, Na Hôrke 6, Rút mIKuŠoVÁ, 71-ročná, Benkova 1, Jiřina tuRaNoVIčoVÁ, 73-ročná, Dolnohorská 45, milan 
maŽeC, 71-ročný, Ždiarska 26, oľga ŠRÁmKoVÁ, 82-ročná, Novozámocká 101, Katarína dImItRoVÁ, 84-ročná, 
Beethovenova 6, Kamil KRIstINa, 63-ročný, Štúrova 17, Radomír VaChtl, 78-ročný, Brezová 5, anna čambalo-
VÁ, 63-ročná, Ďumbierska 51, mária laKatoŠoVÁ, 65-ročná, Štúrova 26, lotka buŇoVÁ, 87-ročná, Fándlyho 11, 
mária paulíKoVÁ, 62-ročná, Novomeského 6, mária RoZsypaloVÁ, 82-ročná, Výstavná 37, helena ŠmIGuRo-
VÁ, 70-ročná, Ďumbierska 43, anna KIKoVÁ, 70-ročná, Benkova 7, Valéria sýKoRoVÁ, 81-ročná, Bazovského 18, 
monika doRKINoVÁ, 47-ročná, Partizánska 57,  Gabriela hoRVÁthoVÁ, 58-ročná, Čajkovského 20, mária ŽItNÁ, 
68-ročná, Ždiarska 24, Viera dostÁloVÁ, 90-ročná, Kláštorská 31, edita medVeĎoVÁ, 71-ročná, Železničiarska 52, 
mudr. milan toma, 53-ročný, Partizánska 93, Ján buRIaN, 66-ročný, Vašinova 12, alžbeta ChobotoVÁ, 79-roč-
ná, Svetlá 1, alžbeta tÓthoVÁ, 74-ročná, Fialková 2, helena tRoJčÁKoVÁ, 92-ročná, Novozámocká 61, ernest 
dubaJ, 81-ročný, Lúčna 2, oľga GaŠaJoVÁ, 54-ročná, Slávičie chodníky 31, edita latečKoVÁ, 77-ročná, Lesná 
2, milan mIŠKÓCI, 89-ročný, Hospodárska 6, peter VaRGa, 60-ročný, Vihorlatská 4, angela VeReŠoVÁ, 80-ročná, 
Novomeského 23, Jozef FÁbRy, 57-ročný, Bazovského 4, etela GaJdoŠoVÁ,  86-ročná, Murániho 23,  Júlia beZ-
ÁKoVÁ, 87-ročná, Schurmannova 27, mária budayoVÁ, 75-ročná, Železničiarska 52, emil VýRosteK, 75-ročný, 
Schurmannova 2, terézia KoŇaNoVÁ, 60-ročná, Petzvalova 15, anna KRaJčoVIčoVÁ, 79-ročná, Mikovíniho 
16, Ivan osteRtÁG, 82-ročný, Trieda Andreja Hlinku 51, Rudolf pRIValINeC, 75-ročný,  Trieda Andreja Hlinku 
49, Ing. ľudovít podsKlaN, 89-ročný, Svätourbanská 38, Ing. Štefan mINÁR, 72-ročný, Kozmonautov 12, Július 
stesZKÁl, 82-ročný, Nábrežie mládeže 83, etela ambRÓZIoVÁ, 79-ročná, Považská 14, tibor HORVÁTH, 72-ročná, 
Vikárska 2, mária RačeKoVÁ, 80-ročná, Štefánikova trieda 126, mudr. soňa sZalmoVÁ, 81-ročná, Komenského 
14, helena ĎuRoVCoVÁ, Dolnočermánska 43, miroslav NemčeK, 25-ročný, Čajkovského 28

Povedali si ÁNO 
20. apríla: martin Rojko z Nitry a miroslava tlacháčová z Rišňoviec, Milan Novotný a Zina Janočková, 
obaja z Nitry, patrik Vojtek z Nitry a miroslava Kováčová z babinca, Peter Somorovský z Jelenca a Si-
mona Cigáňová z Jelšoviec, lukáš tóth a michaela hainová, obaja z Nitry, Miroslav Čurgali a Jana Švan-
dová, obaja z Černíka, stanislav múka a Vlasta Šuhajdová, obaja z Nitry, Martin Huslica a Eva Daňová, 
obaja z Nitry, dominic how z Veľkej británie a Jana Zaujecová z Jarku, Michal Löffler z Tupej a Katarí-
na Zelovičová z Nitry, stanislav bezák a Jana blicklingová, obaja z Nitry, Ing. Ľuboš Tanaši z Hrkoviec 
a Ing. Daniela Setteyová z Nitry, Ing. ladislav Zuzik z Nitry a mgr. alena pretáková z Jarku, 
27. apríla: henrich morvay a Irena Velancová, obaja z Nitry, Daniel Andrášik a Eliána Gajdošová, 
obaja z Nitry, Ing. Jozef Varga z topoľčian a Ing. alexandra Kováčová z bratislavy-Ružinova, Rasti-
slav Fedor z Topoľčian a Zuzana Spáčová z Nitry, Vojtech Valkó z Nových Zámkov a Zuzana bališová 
z Vrbového, Juraj Krčmár z Nitry a Monika Galbavá z Hornej Kráľovej

4. mája: patrik szombath z Nitrianskych hrnčiaroviec a martina Vargová z Nitry, Juraj Lauko z Nitry 
a Žaneta Kocúrová z Veľkého Zálužia, tibor Kašparovský a milada danócziová, obaja z Nitry, MUDr. 
Vladimír Holec a MUDr. Marcela Malá, obaja z Nitry, mgr. Radovan Škulec zo Zlatých moraviec a mgr. 
Zuzana Gašparíková z Nitry, Ing. Štefan Lužbeťák z Veľkého Cetína a Beáta Micháleková z Nitry, an-
drej Kralovič z bratislavy-podunajských biskupíc a michaela Košťálová zo Zbehov, časť andač



Nitriansky 
samosprávny kraj

Mesto Nitra Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

Cyrilo-metodská národná púť v Nitre 

Pribinova Nitrawa   
historický festival

Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku  
výstava

Koncert Slovenskej filharmónie CIRILLO-METODIADA 

Veľkomoravský orloj   
audiovizuálna a divadelná show

IMT SMILE 

SLAVICA FEST   
medzinárodný folklórny festival

Galavečer nitrianskych hviezd 

Kostol na Martinskom vrchu  
prezentácia základov kostola z 9. storočia v areáli bývalých kasární 

Nitriansky jarmok / Pivné slávnosti 

Oslavy 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu
pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča 

5.-7. júla 2013 Nitra� milá Nitra


