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Deň učiteľov je symbolom „vďaky a uznania“ nie-
len pre učiteľov v pravom význame slova, ale aj pre 
všetkých tých pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou sú-
časťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Tento deň 
je príležitosťou na oslavu, ale je aj výzvou na prezen-
tovanie učiteľskej profesie a zdôrazňovanie dôleži-
tosti a významu vzdelávania. Je to prezentovanie 
výsledkov práce školských kolektívov, ale aj jednot-
livcov na poli výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Tradícia má v sebe čaro a nemyslím si, že rokmi 
by strácala táto tradícia „dňa učiteľov“ na význame. 
Práve naopak, je nadčasová, pretože ako povedal už 
dávno Ján Amos Komenský: „Učiteľ bude vždy ten, 
ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného 
premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“.

Dovoľte preto vyjadriť vďaku a uznanie vám 
všetkým, ktorých zásluhou fungujú vaše školy. Oce-
ňujem v mene mesta váš profesionálny a ľudský 
prístup k žiakom, k práci a prezentácii vašej školy na 
verejnosti. Vďaka a uznanie patrí samozrejme aj tým, 
ktorí už nie sú aktívne činní, ale svoje si v školstve 
„odžili“ a teraz si vychutnávajú iné dimenzie života. 

Jar a Deň učiteľov patria k sebe a aj keď v prírode 
tento rok jarné teplo ešte chýba, nech nechýba vo 
vašich srdciach. Nechajte prebudiť svoju „učiteľskú 
dušu“ naplno a napriek všetkému a všetkým buďte 
učiteľmi hodnými tohto mena... 
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Už pol storočia patrí 28. 
marec Dňu učiteľov. Každý 
rok koncom marca si pripo-
míname mimoriadne ná-
ročnú a zodpovednú prácu 
učiteľov, hodnotíme ich po-
diel na výchove a vzdeláva-
ní najmladšej generácie. 
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Za priateľmi budeme cestovať aj do Maďarska

Historické maďarské mesto Veszprém, ležiace 
v blízkosti Balatónu, sa stalo desiatym partner-
ským mestom Nitry. Svojimi podpismi túto skutoč-
nosť potvrdili primátori Jozef Dvonč a Gyula Porga 
na stretnutí v maďarskom Veszpréme v sobotu 9. 
februára. Nadviazali týmto na zmluvu o spoluprá-
ci, popísanú v Nitre dňa 7. novembra 2012. Obe 
spriatelené strany sa navzájom dohodli, že budú 
rozvíjať spoluprácu medzi samosprávami, podni-
kateľskými subjektmi a inštitúciami v oblasti kultú-
ry, vedy, školstva, cestovného ruchu a športu

V delegácii, ktorá zavítala na návštevu tohto 
najnovšieho partnerského mesta bol aj zástupca 
primátora Ján Vančo. Slávnostný akt podpisu zá-
stupcov oboch partnerských miest – nitrianskym 
primátorom Jozefom Dvončom a primátorom 
mesta Veszprém Gyulom Porgom, sa uskutoč-
nil v hoteli Malomkert. Následne si zástupcovia 
oboch partnerských strán vymenili darčeky. 
Nitriansky primátor venoval maďarským priate-
ľom drevorytinu Nitrianskeho hradu, primátor 

Veszprému Gyula Porga podaroval primátorovi 
Dvončovi obraz Hradu Vezsprém. 

Po slávnosti si spoločne prehliadli miestnu 
galériu. Po krátkom kultúrnom programe sa de-
legácia zúčastnila na zápase Ligy majstrov v há-
dzanej medzi mestami Veszprém a rumunským 
mestom Constanta. (syn)

Foto: Tamás Mátyus

Územie mesta Veszprém je jedno 
z najstaršie osídlených území v Maďar-
sku. Nachádza sa v západnom Ma-
ďarsku v Bakonskom lese. Je hlavným 
mestom Veszprémskej župy a leží pri-
bližne 15 km severne od jazera Balaton 
a 110 km od hlavného mesta Budapešť. 
Podľa legendy bol Vesprém postavený 
na 7 pahorkoch. Hovorí sa, že keď prišli 
Maďari na dnešné územie Veszprému, 
už tu stál kamenný zámok, ktorý bol 
pravdepodobne bývalou pevnosťou 
Frankov. Veszprém bol obľúbeným mes-
tom kráľovnej Gizely, manželky kráľa 
Štefana. Po stáročia boli maďarské krá-
ľovné korunované veszprémskym bis-
kupom, preto sa mestu dodnes hovorí 
„mesto kráľovien“. Vesprém je jedno z pr-
vých miest v Maďarsku, ktoré malo uni-
verzitu, študovalo sa tu právo a umenie.

Nitriansky primátor Jozef Dvonč prevzal darček – obraz 
Hradu Veszprém.

Slávnostný akt podpisu partnerskej zmluvy medzi primátormi  
Jozefom Dvončom a Gyulom Porgom.
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Mesto Nitra má nový rating na úrovni BBB+

European rating agency, a.s. priradila Mes-
tu Nitra nové ratingové hodnotenie. Dlho-
dobý rating v domácej mene je na úrov-
ni BBB+ s platnosťou na jeden rok od jeho 
zverejnenia t.j. od 7.1.2013. Výhľad ratingu 
je pozitívny. Nitra je prvé krajské mesto, ktoré 
získalo rating od registrovanej agentúry, pod-
ľa nových regulačných pravidiel, ktoré sprís-
ňujú vydávanie ratingov v Európskej únii.

V súčasnosti stále pretrváva pomerne ne-
priaznivý makroekonomický vývoj v globál-
nom prostredí a i na Slovensku a je zvýšené 
riziko, že tento vývoj bude pokračovať aj 
v priebehu roka 2013. Vývoj a výhľad makro-
ekonomického prostredia Slovenska agentúra 
hodnotí ako relatívne zhoršujúci sa. To priamo 
ovplyvňuje aj podstatnú časť príjmov rozpoč-
tov obcí prostredníctvom príjmov z podielo-
vých daní. 

Na tvorbu rozpočtov miest a obcí na rok 
2013 má vplyv aj Memorandum o spoluprá-
ci prijaté medzi vládou SR a Združením miest 
a obcí Slovenska, ktorého cieľom je udržanie 
stability verejného sektora. Memorandum 
o spolupráci predpokladá pri tvorbe rozpočtu 
na rok 2013 zníženie osobných výdavkov v roz-

sahu 5% a zníženie výdavkov na tovary a služby 
o 10% v porovnaní so schváleným rozpočtom 
na rok 2012.  

Rozpočet mesta Nitry na rok 2013 bol schválený 
ako prebytkový, a to s celkovými príjmami 45 542 ti-
síc eur a celkovými výdavkami 44 082 tis. eur. v pod-
mienkach mesta Nitry predstavuje premietnutie 
odporúčaní memoranda úsporu vo výdavkovej 
časti rozpočtu v celkovom objeme 1 460 tisíc eur. 

Finančné hospodárenie mesta hodnotí agen-
túra priaznivo. Nosnými investíciami na rok 2013 sú 
oprava ciest v nevyhovujúcom stave prostredníc-
tvom verejno-súkromného partnerstva a zníženie 
energetickej náročnosti komunálnych objektov 
pomocou komerčného úveru. Trend úverovej za-
dlženosti krajského mesta je klesajúci. Hodnota 
úverovej zadlženosti k bežným príjmom je prijateľ-
ná, čo mu umožňuje prijatie nového úveru v roku 
2013. Aj keď ho mesto bude čerpať, dodrží ukazo-
vatele rozpočtových pravidiel v zmysle platnej le-
gislatívy. Na mestskom úrade ako aj v jednotlivých 
mestských organizáciách mesto začalo s proce-
som organizačných zmien, čo agentúra hodnotí 
pozitívne. Uvedené zmeny prinesú ekonomické 
efekty – finančné úspory v rozpočte mesta a zefek-
tívnenie vykonávaných činností. 

Uvedené ratingové hodnotenie 
je vyjadrením nezávislého názoru 
European rating agency, a. s. na 
schopnosť a vôľu hodnoteného 
subjektu splácať svoje záväzky včas 
a v plnej výške. Rating nepredsta-
vuje investičné odporúčanie ani 
odporúčanie na nákup, predaj 
alebo držbu konkrétneho cenné-
ho papiera. Rating je doplnkovým 
nástrojom komplexnej investičnej 
a finančnej analýzy, ktorá by mala 
predchádzať každému rozhodnu-
tiu o transakcii s hodnoteným sub-
jektom.  (hn)Foto: Peter Rafaj
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Do Nitry môžu prísť aj hendikepovaní turisti 

Projekt Bezbariérové mesto, ktorého záme-
rom je systematicky vytvárať podmienky 
pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie na území 
mesta Nitry, zrealizovalo Mesto Nitra v spo-
lupráci s občianskymi združeniami – Repub-
likovou špecifickou organizáciou SZTP, ťažko 
telesne postihnutých a vozičkárov a s Úniou 
nevidiacich a slabozrakých, EFFETOU – Stre-
diskom sv. Františka Saleského a Združením 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Nitre. 

V prvej fáze projektu boli prostredníctvom 
ankety zmapované najmarkantnejšie problé-
my, s ktorými zápasia hendikepovaní pri pohybe 
a orientácii v meste.

 Občania v nej mohli vyjadriť svoje názory 
a požiadavky na bezbariérovosť. Výsledkom je 
brožúrka – sprievodca pod názvom Nitra bez 
bariér, ktorou Mesto Nitra pozýva ľudí s hendike-
pom na návštevu pod Zobor.„Sprievodca je vý-
sledkom snahy o debariérizáciu prostredia a mal 
by poslúžiť na lepšiu orientáciu v Nitre, ktorá sa už 
niekoľko rokov spolupodieľa na búraní fyzických 
a sociálnych bariér v rámci Európy. Uverejnené 

informácie odrážajú zatiaľ len časť vybraných mo-
nitorovaných objektov. Tento monitoring vyústil 
do akčného plánu s prioritami, zameranými na 
všetky skupiny osôb so zdravotným postihnutím,“ 
uviedla Anna Šmehilová, poslankyňa MZ a pred-
sedníčka pre sociálne veci, bytové otázky a zdra-
votníctvo pri MZ. 

Nitra sa pravidelne zúčastňuje i na súťaži Os-
kar bez bariér, ktorej ústrednou témou je hlavne 
pokrok a postup v debariérizácii a integrácii mar-
ginalizovaných skupín obyvateľstva. 

Dôkazom tohto snaženia je aj zisk titulu Oskar 
bez bariér v roku 2009, či postup do finále v minu-
lých ročníkoch tejto súťaže a tiež v roku 2011. 

 
„Každý, i malý krôčik v oblasti odstraňovania 

bariér, či už bezbariérové zastávky na mnohých 
linkách MAD, akustické hlásenie zastávok v au-
tobusoch, indukčné slučky pre nedoslýchavých, 
zvukový maják a varovné pásy pre nevidiacich na 
mestskom úrade, postupné odstraňovanie bariér 
na chodníkoch i v budovách a hlavne búranie 
sociálnych bariér, prináša radosť nám všetkým,“ 
dodala Anna Šmehilová.  

Text a foto: (sy)

objav miesto, zaži príbeh
discover the place, live the story

Projekt je spolufi nancovaný z ERDF
„Investícia do Vašej budúcnosti“

EURÓPSKA ÚNIA

NITRA 
BEZ BARIÉR
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Svätoplukovo námestie a za-
čiatok pešej zóny zaplnili 
v utorok 12. februára stánky 
s občerstvením, zabíjačko-
vými špecialitami a rozlič-
nými remeselníckymi výrob-
kami. Popoludní prešiel po 
pešej zóne bujarý fašiango-
vý sprievod. 

Dominovali v ňom ľudové mý-
tické bytosti z folklórneho súboru 
Koranti z Lancovej Vasi zo Slovin-
ska. Nebolo človeka, ktorý by sa 
týchto tvorov nechcel dotknúť, 
prípadne sa s nimi odfotografo-
vať. Sprievod sa po trase viackrát 
zastavil, chlpáči sa zatriasli a zadu-
potali a zvonce, ktoré mali okolo 
seba opásané, zvonili na všetky 
strany. Centrom mesta sa niekoľ-
kokrát nieslo aj práskanie slovin-
ských bičov, no a samozrejme, 
v sprievode nechýbali maškary, 
mažoretky a folkloristi zo súborov 
Kamenec, Drienka, Čerdavanka, 

Tradícia, spevácka skupina Nevä-
dza, MO Matice slovenskej z Le-
hoty a ďalší. 

Po príchode na tribúnu sa 
veselá folklórna chasa stretla 
s gazdom – nitrianskym pri-
mátorom Jozefom Dvončom, 
ktorý im podľa tradície udelil 
povolenie na fašiangovanie. 
Veselá nálada pokračovala až 
do chvíle pochovania basy, čím 

sa definitívne ukončilo obdobie 
zábav. Zvláštnosťou tohtoroč-
ných nitrianskych fašiangov 
boli megavýrobky z prútia pri 
tradičnom rebriňáku, tróniace 
uprostred zadebnenej fontány. 
Fašiangovú atmosféru dopĺňalo 
vystúpenie skupín Gipsy Episss, 
Gipsy Tomi a originálnej štajer-
skej muziky zo Slovinska.  

Text a foto: (sy)

Fašiangy si Nitrania napriek zime užili
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Poďakovanie sponzorom Mestského 
reprezentačného plesu

Mestský reprezentačný ples finančne podpori-
li: K Finance SK, s.r.o., CoraGeo, s.r.o.,  Compex Nitra, 
s.r.o.,  Elcomp,  s.r.o.,  Envi geos Nitra, s.r.o.,  LEMUS 
združenie Nitra,  Megaspol, s.r.o.,   Štefan Zaujec, 
stavebná firma CESTY,  Visteon Interiors Slovakia, 
s.r.o.,  Poinfo – sprostredkovateľ poistenia,  Funny 
Sport Slovensko, s.r.o., McDonald´s Slovensko.

Plesové ceny venovali: MOREZ GROUP, a.s., 
NUBIUM, s.r.o. Bratislava, Microcomp, s.r.o. Nit-
ra, SOLA SWITZERLAND EU Ltd, Ivett Axamitová, 
Osobný dar prezidentky Nitrianskej humanitnej 
spoločnosti Homo Nitriensis Margity Štefánikovej, 
Dr. Hranaiová, City Hotel Nitra,  Muehlbauer Tech-
nologies, s.r.o., KATLEEN – požičovňa svadobných 

šiat, MESTO  Nitra, Tibor Glenda, poslanec Národ-
nej rady SR, TOMKA MEDOVINA, DREVAR – Ing. 
Gejza Varga, Zábavno-obchodné centrum MAX, 
Nitra, Glamour Ibiza Style, HEINEKEN Slovensko, 
a.s., Veterinárna klinika s pohotovosťou Nitra-
Mlynárce, Status Alfa, s.r.o., HYPOXI Štúdio Nitra, 
Správa športových a rekreačných zariadení, COOP 
Jednota Nitra, Mc Donald´s, DAHLIA - veľkoob-
chod s kvetmi, FunFly – Miloš Paliatka, Práčovne 
a čistiarne, s.r.o. Nitra, Folk  Slovakia Ltd.,  Nitrazdroj 
a.s. Nitra, Víno Nitra, s.r.o., Služba Nitra, s.r.o.

Organizátori pozývajú všetkých na Mestský re-
prezentačný ples v roku 2014, ktorý sa uskutoční 
dňa 24. januára.

V Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre sa 25. januára uskutočnil Mestský reprezentačný 
ples, ktorý organizovali Mesto Nitra, Nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis a Lions 
Club Nitra. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí ples podporili a tiež všetkým, ktorí sa na plese zú-
častnili. Vďaka podpore bude časť z ceny vstupeniek použitá na humanitné účely. Homo Nitrien-
sis prostriedky použije na zakúpenie bazénového zdviháka pre ŤZP osoby, Lions club na projekt 
Levie očko, zber použitých okuliarov pre krajiny tretieho sveta a na dostavbu nemocnice v Keni. 

Primátor Nitry Jozef Dvonč prijal 21. februára 
na oficiálnej návšteve na mestskom úrade veľ-
vyslanca Indonézskej republiky J. E. Djumantora 
Purwokoputra Purba. 

Primátor Nitry Jozef Dvonč ambasádora z krajiny, 
ktorá patrí medzi 20 najlepších svetových ekonomík 
informoval o možnosti investovania v priemysel-
nom parku SEVER. Indonézsky veľvyslanec bol tiež 
pozvaný na oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda, ktoré sa uskutočnia začiatkom júla. Vzácny 
hosť vyjadril presvedčenie, že počas svojho trojroč-
ného pôsobenia na Slovensku vznikne sľubná príle-
žitosť spolupráce medzi oboma krajinami, v rámci 
Nitry vidí ako možnú spoluprácu s výstaviskom, ne-
bráni sa však ani príchodu indonézskych investorov 
do priemyselného parku SEVER. text a foto: (j)

Radnicu navštívil indonézsky veľvyslanec 
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V priebehu jedného roka sa 
vám podarilo vytvoriť pod-
mienky pre aktívny cestovný 
ruch, propagáciu Nitry a sko-
ordinovať subjekty poskytujú-
ce služby v cestovnom ruchu. 
Išlo to ľahko?

Cesta rozvoja cestovného 
ruchu celkovo nie je vôbec 
jednoduchá. Počas minulého 
roka sme si pripravili pod-
klady na realizáciu produk-
tových balíčkov a projektov, 
ktorými chceme osloviť 
nielen turistov z celého 
Slovenska, ale aj domácich 
obyvateľov. Už začiatkom 
marca štartujeme marketin-
govú kampaň. 

K turisticky najatraktívnejším 
sa zaradili výlety poschodo-
vým autobusom Double-dec-

kerom do okolia. Budete v nich 
pokračovať aj v tomto roku?

Tento rok budeme 
pokračovať „Autobusom 
za zážitkami“. Pestrú paletu 
zážitkov a nových poznatkov 
bude predstavovať ponuka 
tzv. Zážitkových autobusov. 
Tieto zavezú záujemcov na 
populárne miesta v Nitre 
i do blízkeho okolia. Už tento 
mesiac, to znamená v marci 
je príležitosť zoznámiť sa 
mojmírovskými strašidlami. 
Uprostred rozkvitnutých 
mesiacov máj a jún prídeme 
s ponukou na návštevu Arbo-
réta Tesárske Mlyňany. Verím, 
že pre turistov bude zaují-
mavý aj výlet s možnosťou 
zúčastniť sa na tanečnej škole 
v kaštieli v Beladiciach Park 
Hoteli Tartuf. Toto zariadenie 

je vybavené wellness centrom 
a dokonalý zážitok účastní-
kom dotvorí aj prírodná galé-
ria umeleckej keramiky, ktorá 
obklopuje Park Hotel Tartuf. 

Pripravili ste niečo aj pre 
obdivovateľov sakrálnych 
pamiatok?

Určite áno, pretože pre 
milovníkov histórie sme 
pripravili informáciami 
a dojmami nabitý dvojdňový 
výlet zameraný na prehliadku 
sakrálnych pamiatok v širšom 
okolí Nitry a v Hronskom 
Beňadiku. V programe nebude 
chýbať relax v termálnej vode 
wellness centra Thermal 
Kesov v Poľnom Kesove. 
Možnosti výletov týmto zážit-
kovým autobusom sa budú 
ďalej rozširovať. 

Turistov budeme lákať na jahodové pochúťky

Vďaka novému zákonu o podpore 
cestovného ruchu vznikla 9. marca 

m. r. Nitrianska organizácia cestovného 
ruchu (NOCR). Za krátky čas 

svojej existencie preukázala svoju 
angažovanosť a životaschopnosť. 
Okrem Mesta Nitry sú jej členmi 

Agrokomplex – výstavníctvo, 
Nitrianske biskupstvo, hotel Mikado 

a Veolia Transport. V spolupráci 
s Útvarom propagácie a cestovného 

ruchu Mestského úradu v Nitre sa 
organizácii podarilo zviditeľniť Nitru 

ako atraktívnu mestskú destináciu a pod 
Zoborom rozprúdiť aktívny cestovný 
ruch. Vo funkcii výkonnej riaditeľky 

NOCR pôsobí Marta Hároníková, 
ktorú sme požiadali o rozhovor. 
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V uplynulej sezóne ste zazna-
menali úspech s viacerými 
balíčkami Strieborná turistika 
pre seniorov, Po stopách 
legiend, Zážitok z podhradia, 
výlety za strašidlami do Moj-
míroviec. S akými reakciami 
turistickej verejnosti ste sa 
stretli? 

Turisti uvítali nové formy 
zážitkov, podporené aj 
sprievodcovskými službami. 
Boli spokojní najmä s ústre-
tovosťou a ochotou nášho 
sprievodcu, ktorý sa im počas 
celého zážitkového balíčka 
aktívne venoval.

Za dvanásť mesiacov vašej 
existencie ste sa stali lídrom 
v oblasti destinačného 
manažmentu. Aké atraktivity 
pripravujete pre novú turistic-
ké sezónu? 

V máji až júni tohto roka 
pripravujeme veľmi zaujímavý 
projekt Nitra s chuťou jahôd.

Pobytové balíčky pod 
názvom Jahodová Nitra sú 
určené pre každého, kto má 
rád netradičný relax a v ponu-
ke budú počas päť víkendov 
od 17. mája do 16. júna.

Okrem sprevádzania po 
Hornom a Dolnom meste sa 
môžu návštevníci tešiť naprí-
klad na Jahodovú tanečnú 
party a scénické prehliadky 
Nitrianskeho hradu. Milovníci 
vína ocenia Festival ružo-
vého vína a jahôd. Deti iste 
poteší divadelné predstavenie 
Starého divadla Karola Spišáka 
s názvom Koľko jahôd rastie 
na mori? alebo pokus o rekord 

vo výrobe najväčšej jahodovej 
cukrovej vaty, o ktorý sa bude 
bojovať 2. júna v rámci MDD 
v Mestskom parku na Sihoti. 
V rámci „jahodového poby-
tu“ turisti navštívia i Kaštieľ 
Mojmírovce, kde sa stretnú 
s mojmírovskými strašidlami. 
Súčasťou tohto pobytu v Nitre 
je aj ubytovanie v hoteli 
s raňajkami a s možnosťou ja-
hodového obedového menu 
a ešte všeličo zaujímavé...

 
Na valnom zhromaždení 
NOCR sa hovorilo o ďalších 
záujemcoch o vstup do orga-
nizácie. Bude sa posilňovať 
súčasná členská základňa 
NOCR o nových členov? 

Tohto roku sa členská 
základňa rozhodla na zákla-
de zmluvy spolupracovať 
s Kaštieľom Mojmírovce, 
Hotelom Tartuf Beladice, ne-
ziskovou organizáciou Cas-
tellum pri Nitrianskom hrade 
a s Thermalom Kesov. Našimi 
partnermi budú aj nitrianske 
divadlá Staré divadlo Karola 
Spišáka a Divadlo Andreja 
Bagara. Nových členov sa 
rozhodli zatiaľ nepribrať. 

Tento rok sa v Nitre usku-
točnia oslavy 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda? 
Pripravujete niečo špeciálne 
pre túto príležitosť?

Práve v súvislosti s týmto 
výročím je dnes Nitra často 
skloňovaná nielen doma, 
ale i za hranicami Slovenska. 
Nitrania si čoraz intenzívnej-
šie uvedomujú, aký skvost 

ich rodisko predstavuje. 
A pri sv. Cyrilovi a Metodovi 
tieto historické poklady Nitry 
nekončia, ba práve naopak, 
ešte sa len začínajú. Práve pre-
to sme sa rozhodli pripraviť 
Divadelný Nitriansky hrad. 

Vysvetlíte, na čo sa môžu 
ľudia tešiť?

Pre návštevníkov sme 
pripravili turisticky atraktívnu 
možnosť scénickej pre-
hliadky Nitrianskeho hradu 
s hercami Starého divadla 
Karola Spišáka. Originálna 
návšteva historického jadra 
Nitry sa v tomto programe 
úzko viaže práve na históriu 
spred 1150 rokov. Účastníci 
sa budú môcť stať súčas-
ťou série výjavov zo života 
svätcov, ktoré sa odohrá-
vajú na Nitrianskom hrade. 
Svätci Cyril a Metod, zbavení 
sošnosti a mýtickej nedo-
stupnosti, sa predstavia ako 
silné a hlboké ľudské bytosti. 
Prechádzka najpoetickejšími 
a najzaujímavejšími zákutiami 
Nitrianskeho hradu odhalí 
prítomným hradnú katedrálu, 
Vazulovu vežu, kazematy či 
Diecézne múzeum. Cesta po 
stopách učencov sa uzavrie 
na nádvorí Nitrianskeho 
hradu, kde sa nízke ume-
nie komédie a kaukliarstva 
stretne s vysokou a cnostnou 
hrou o významných bratoch. 
Na tento vskutku jedinečný 
projekt a nezabudnuteľný 
zážitok sa ľudia môžu tešiť 
v mesiacoch máj až septem-
ber počas vybraných sobôt.  

(sy)
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Vládne tu rodinná atmosféra, 
na školské akcie chodia pra-
videlne aj rodičia a deti sa na 
vyučovanie tešia. Najlepšou 
školou v Nitre v školskom roku 
2011/12 je podľa celonárod-
ných deviatackych testov ZŠ na 
topoľovej ulici v Nitre. 

KONTaKT S RODIčMI
Recept na úspech spočíva 

podľa riaditeľky školy Heleny Babu-
šíkovej v poctivej príprave žiakov 
a úzkej spolupráci učiteľov s rodič-
mi. Vyučujúci slovenského jazyka 
a matematiky úzko spolupracujú 
s triednymi učiteľmi, ktorí násled-
né nedostatky riešia s rodičmi detí, 
prípadne si dohovoria stretnutie 
priamo s vyučujúcim daného 
predmetu a vzájomnou komuni-
káciou riešia vzniknuté problémy 
a nedostatky. Za vynikajúci vý-
sledkami v testoch je špeciálna 
príprava. Výsledky z deviatackych 
testov sú zatiaľ jediným spoloč-
ným ukazovateľom, ktorým môžu 
rodičia merať kvalitu škôl. Druhou 
najlepšou nitrianskou školou je ZŠ 
Škultétyho, kde je riaditeľom Ivan 
Javorník. Ten vidí za vynikajúcimi 
výsledkami žiakov pedagogickú 
prácu učiteľov. Aj preto odpo-
vedali na naše otázky vyučujúca 
matematiky Mgr. Zlatica Pileková 
a slovenčinárka Mgr. Marta Javoro-
vá, ktoré tvrdia, že úspech dosiahli 
dôslednou prípravou vyučovacích 
hodín, rôznymi formami hodno-
tenia žiakov, prípravou samostat-
ných prác, testov, využitím IKT na 
vyučovacích hodinách. V ZŠ kráľa 

Svätopluka, kde je riaditeľkou Ľud-
mila Jakabová, sami žiakov vedú 
k systematickej práci. 

Rebríček bol zostavený podľa 
výsledkov žiakov oboch testova-
ných predmetoch – matematike 
aj slovenskom jazyku a literatúre. 
Priemernú úspešnosť žiakov v tes-
te z matematiky sčítali s priemer-
nou úspešnosťou žiakov v teste 
zo slovenského jazyka a literatúry 
a následne vypočítali aritmetický 
priemer. 

aNKETa S RIaDITEĽMI 
NaJÚSPEŠNEJŠÍCH NITRIaN-
SKYCH ZÁKLaDNÝCH ŠKOL

Riaditeľom najlepších ZŠ v Nitre 
sme položili rovnaké otázky:

1. Akým spôsobom ste tento 
úspech dosiahli?

2. Akou formou prebieha na 
vašej škole vyučovanie?

3. Akou formou pristupujú vy-
učujúci k žiakom?

4. Má na tomto úspechu po-

diel aj kontakt s rodičmi? 
5. Aká je úspešnosť pri prijíma-

ní na gymnáziá a stredné školy?
6. Koľko prvákov sa prihlásilo 

na vašu ZŠ?

HELENa BaBUŠÍKOVÁ,  
ZŠ TOPOĽOVÁ, NITRa

1. Podarilo sa nám to precvičo-
vaním si učiva zo slovenského ja-
zyka a matematiky v záujmovom 
útvare „Budem stredoškolák – 
2-krát týždenne, rozšírením a do-
plnením učiva preberaného na 
hodinách. Prispelo k tomu pravi-
delné testovanie nadobudnutých 
vedomostí zo slovenčiny a mate-
matiky a tiež zadávanie cvičných 
úloh a testov na domácu úlohu.

2. Záujmové útvary prebiehajú 
prezenčnou formou, to znamená, 
že učitelia vyžadujú od žiakov, aby 
ich účasť v záujmových útvaroch 
bola pravidelná – samozrejme, 
s výnimkou choroby. Vyučovanie 
a záujmové útvary sú teoretickým 

Najmúdrejší deviataci vychádzajú zo ZŠ Topoľová, 
Škultétyho a kráľa Svätopluka 

Zdroj: NÚCEM, národný úrad centralizovaných meraní

Priemerné výsledky na školách

ZŠ Topoľová 8

Priemerná známka z matematiky 2,5 

Priemerná známka zo slovenského jazyka a literatúry 2,0

Priemerná úspešnosť z matematiky a zo slovenského jazyka 70,05

ZŠ Škultétyho 1

Priemerná známka z matematiky 2,4

Priemerná známka zo slovenského jazyka a literatúry 2,4

Priemerná úspešnosť z matematiky a zo slovenského jazyka 67,30

ZŠ kráľa Svätopluka 

Priemerná známka z matematiky 2,8

Priemerná známka zo slovenského jazyka a literatúry 2,2

Priemerná úspešnosť z matematiky a zo slovenského jazyka 62,65
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vstupom do praktických ukážok. 
Využíva sa pritom zážitková forma 
vzdelávania, cieľom je získané po-
znatky použiť aj v praxi. Vyučujúci 
kladú dôraz na čitateľskú a mate-
matickú gramotnosť. 

3. Učiteľova činnosť je oriento-
vaná na odovzdávanie vedomostí 
a skúseností z predchádzajúcich 
rokov pri príprave na Testovanie-9. 
Podstata vzdelávacie-
ho pôsobenia učiteľovej 
osobnosti voči žiakom je 
v tom, že učiteľ odovzdá-
va žiakom hlbšie a širšie 
vedomosti, než by im 
ich poskytla len samotná 
učebnica.

4. Vyučujúci slovenské-
ho jazyka a matematiky 
úzko spolupracujú s tried-
nymi učiteľmi, ktorí násled-
né nedostatky riešia s rodičmi detí, 
prípadne si dohovoria stretnutie 
priamo s vyučujúcim daného 
predmetu a vzájomnou komuni-
káciou riešia vzniknuté problémy 
a nedostatky. 

5. O úspešnosti žiakov v prijí-
maní na stredné školy a gymnáziá 
povedia nasledujúce čísla. Devia-
taci - prijatí na SOŠ: 33 žiakov, čo 
je 67,34 % z počtu 49 žiakov, pri-
jatí na gymnáziá: 16w , čo je 32,65 
% z počtu 49 žiakov, ôsmaci prijatí 
na SOŠ je 1, čo je 1,78 % z počtu 
56 žiakov. Pri prijímaní piatakov na 
gymnáziá sme mali úspešných 15 
žiakov, čo je 21,73 % z počtu 69 
žiakov.

 IVaN JaVORNÍK,  
ZŠ ŠKULTéTYHO 1, NITRa:

1. Úspech sme dosiahli dô-
slednou prípravou vyučovacích 
hodín, rôznymi formami hodno-
tenia žiakov, prípravou samostat-

ných prác, testov, využitie IKT na 
vyučovacích hodinách.

2. Tvorba testov na domácu 
prípravu, popoludňajšia príprava 
formou krúžkov, vyhodnotenie 
na vyučovacích hodinách.

3. Individuálny prístup, samo-
statné zadania žiakom s porucha-
mi učenia, popoludňajšia práca so 
žiakmi v menších skupinách.

4. Čiastočne má vplyv na prácu 
s deťmi, ale len v prípadoch, kedy 
rodičia majú záujem o výsledky 
svojich detí.

5. Úspešnosť žiakov v prijímaní 
na gymnázia a stredné školy žia-
kov je na 100 %. 

6. Prvákov sa na našu ZŠ pri-
hlásilo zatiaľ 38.

ĽUDMILa JaKaBOVÁ,  
ZŠ KRÁĽa SVäTOPLUKa, DRa-
žOVSKÁ CESTa, NITRa

1. Úspech v Testovaní 9 je kaž-
doročne ovplyvnení skladbou 
žiakov, ich danosťami, záujmom 
rodičov a prístupom vyučujúce-
ho. Začať s prípravou v 9. ročníku 
je už veľmi neskoro. Systematic-
ká práca riešenia úloh formou 
testov musí začať minimálne 
v 5. ročníku. Základy čítania s po-
rozumením položiť už na prvom 
stupni. Sú alfou a omegou úspe-
chu. Každoročne sa zapájame do 

riešenia cvičných testov Kompa-
ro, získame tým spätnú väzbu, 
ktoré oblasti predmetov robia 
žiakom ešte problémy. K úspe-
chu prispievajú i rôzne súťaže 
(Klokan, Klokanko, matematická 
olympiáda, Pytagoriáda, olym-
piáda zo slovenského jazyka...). 
Žiaci získavajú zručnosť v riešení 
testov.

2. Pravidelne v 9. roční-
ku praktizujeme záujmový 
útvar všetko o slovenči-
ne, všetko o matematike. 
Okrem iných úloh sa ve-
nujeme aj nácviku testo-
vania, robíme simulované 
testy, učíme žiakov praco-
vať s ceruzou v ruke, robiť 
si do testov poznámky 
a neustále sa k štandard-
ným úlohám vracať. Vyu-

žívať vylučovaciu metódu a riešiť 
negatívne formulované otázky.

3. Trpezlivosť a opakovanie, 
neustále vysvetľovanie a vrátenie 
sa k už zodpovedanej otázke. Ne-
nechať sa znechutiť ľahostajným 
prístupom niektorých žiakov.

4. Rodičia sú pravidelne infor-
movaní o práci žiakov na kľúčo-
vých hodinách. Uprednostňu-
jeme osobný kontakt a väčšina 
rodičov ho aj využíva. Rodič má 
voľný prístup na vyučovaciu hodi-
nu. Záujem rodičov je veľký, mno-
hí zabezpečujú aj individuálne 
doučovanie svojich detí.

5. 100.%-ná úspešnosť v pri-
jímaní na gymnáziá a stredné 
školy. Na osemročné gymnáziá sa 
dostane každý rok v priemere 20 
žiakov 5. ročníka.

6. Do prvého ročníka máme 
zapísaných 33 prvákov.  

 Ľudmila Synaková
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V minulom roku sa v našom 
meste rozhodlo vstúpiť do 
manželského zväzku 404 pá-
rov, v roku 2011 ich bolo 401. 
Zo záznamov matričného úra-
du vyplýva, že 242 dvojiciam 
požehnal kňaz pred oltárom 
a zvyšných 162 dvojíc si sľúbi-
lo manželskú vernosť na civil-
nom sobáši. 

Mimo obradnej siene si po-
vedalo „áno“ 20 mladomanžel-
ských dvojíc. Nezabudnuteľné 
sobáše si zamilované páry užili 
v penzióne u Grófa (9 sobášov), 
na Agrokomplexe (4 sobáše) 
a v reštaurácii Zlatý kľúčik (3 
sobáše). Za sobášne miesto si 
novomanželia zvolili Botanickú 
záhradu Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity, Mestský 
park na Sihoti, Divadlo Andreja 
Bagara a hotel River.

Uzatvoriť manželstvo s cu-
dzincom sa rozhodlo 28 Nitra-
nov, čo je skoro 100-perc. ná-
rast v porovnaní s rokom 2011, 
keď sa zosobášilo 15 takýchto 
párov. Nitrania, resp. asi skôr 
Nitrianky si za manžela vybrali 
v 4 prípadoch občanov Írska 

a Českej republiky, trikrát ob-
čanov Talianska, po dva sobá-
še matrika zaznamenala sobáš 
s občanmi Rumunska, Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska, Grécka 
a Srbskej republiky. Za svojím 
životným šťastím sa Nitrianky 
rozhodli kráčať sobášom s ob-
čanmi Albánskej republiky a Fi-
lipínskej republiky, Nemeckej 
spolkovej republiky, Maltskej 
republiky, Holandského kráľov-
stva, Ruskej federácie a Liba-
nonskej republiky. Čo sa týka 

veku snúbencov, najstarší mal 
79 rokov, najmladší 17 rokov 
a najväčší vekový rozdiel medzi 
snúbencami bol 30 rokov. 

Rok 2012 bol v tejto súvis-
losti bohatý aj na tzv. magické 
dátumy. Matrikárky v Nitre do-
stali od snúbencov špeciálne 
požiadavky na netradičný ter-
mín podľa numerologických 
výkladov týchto dátumov a to 
na sobáš 12.12. 2012, keď sa pre 
vstup do manželstva rozhodlo 
šesť zamilovaných párov.  

 (syn)

Snúbencov lákajú sobáše na výnimočných miestach 

V minulom roku zomrelo 1502 Nitranov, čo je o 65 úmrtí viac ako v roku 2011. Zomrelo 683 žien 
a 819 mužov. Keďže vlani prišlo na svet 1833 detí, možno hovoriť o pozitívnom trende demografické-
ho vývoja. Príčiny úmrtí boli rôzne – najčastejšie ochorenia, dopravné nehody, ale i následky úrazov. 
Priamou príčinou predčasného odchodu zo života boli choroby obehovej sústavy, chronická ische-
mická choroba srdca, onkologické ochorenia a najmä dopravné nehody. „Zubatá“ pritom najčastejšie 
zasiahla ľudí vo veku od 75 do 79 rokov. Na akútny infarkt myokardu zomierali ľudia vo veku od 70 
do 74 rokov. Druhou skupinou smrteľných ochorení boli nádory pľúc a priedušiek, zhubné nádory 
prostaty a žalúdka. Tieto ochorenia najviac postihovali ľudí starších ako 60 rokov.  (sy)

Mužov zomiera viac
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Mesto Nitra a Nitrianska or-
ganizácia cestovného ruchu sa 
v rámci spoločnej výstavnej expo-
zície Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zúčastnilo na dvoch výsta-
vách cestovného ruchu. Prezen-
tovalo sa v priestoroch Incheby 
Expo Bratislava v dňoch 24. až 27. 
januára na medzinárodnom veľtr-
hu ITF Slovakiatour a tiež v dňoch 
od 15. do 17. februára na veľtrhu 
Holiday World 2013 v Prahe.  

Spoločná prezentácia nitrian-
skeho regiónu na veľtrhu využila 
najnovšie trendy v oblasti ces-
tovného ruchu, návštevníkom 
predstavila možnosti atraktívnej 
ponuky prírodných, kultúrnych 

a historických pamiatok formou 
propagačných materiálov regió-
nu, CD, DVD, ktoré mali za úlohu 
pozvať turistov na cestu spozná-
vania mesta pod Zoborom.

Mesto Nitra ponúkalo turistom 

a cestovateľom možnosti objavo-
vania, spoznávania kultúrno-po-
znávacieho turizmu, prepojenie 
tradícií regiónu s tradíciami Eu-
rópy na základe motta: „Spoznaj 
mesto, zaži príbeh“. (sy)

URBaNIZMUS 
a aRCHITEKTÚRa 
Vo štvrtok 7. marca o 17.00 v Sy-
nagóge slávnostne otvoria výsta-
vu Urbanizmus a architektúra na 
Slovensku. Prezentované budú 
diela ocenené Cenou Dušana 
Jurkoviča za architektúru  a Ce-
nou Združenia pre urbanizmus 
a územné plánovanie na Sloven-
sku. Výstavu pripravilo Mesto Nit-
ra a Spolok architektov Slovenska. 
Výstava potrvá do 14. apríla. 

UKÁžKY VOJENSKEJ 
TECHNIKY
Mesto Nitra a Oblastný výbor 
SZPB Nitra pozývajú 27. marca 
o 14.30 h na slávnostné zhro-
maždenie pri príležitosti 68.vý-
ročia oslobodenia mesta Nitry 
pri Pamätníku osloboditeľov 
pred budovou Obvodného 
úradu v Nitre. Novinkou budú 
ukážky historickej vojenskej 
techniky, výstroja a výzbroje 
z obdobia II. svetovej vojny.

KONCERTY MUSICa  
Da CaMERa
V nitrianskej Synagóge budete 
mať v marci možnosť prežiť ne-
zabudnuteľný hudobný zážitok 
na koncertoch 12. marca, 20. 
marca a 26. marca vždy o 18.00 
h, keď na vás čakajú jedineč-
né koncerty klasickej hudby 
študentov Katedry hudby Pe-
dagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. 
Vstup na koncerty je voľný. (s)

Nitra sa propaguje na veľtrhoch cestovného ruchu

Mesto Nitra vás pozýva:
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Mesto Nitra pripravuje v priebehu roka 2013 
výstavbu a obnovu týchto miestnych komunikácií 
a chodníkov vo svojom vlastníctve. Pôjde o tieto 
nehnuteľnosti: chodník popri ceste III. triedy Dlhá 
ulica od rodinného domu orient. č. 95 po kom. 
sprístupňujúce letisko, súvislá oprava miestnej ko-
munikácie Štúrova, od železničného priecestia po 
Hlohoveckú, súvislá oprava miestnej komunikácie 
Strmá, súvislá oprava miestnej komunikácie Sväto-
urbanská od Jánskeho po Ul. Pod Zlatým brehom, 
Cirmánska Ul. Ľ. Podjavorinskej, Ovocinárska (časť 
od konca úpravy po Šúdolskú), Štúrova (časť od 
železničného priecestia po Merkury Market), Svä-
toplukova, Svätourbanská cez Ulicu Pod zlatým 
brehom (od Dolnozoborskej po Hornozoborskú), 
Hlavná (časť od odbočky z Dlhej po obratisko MAD), 

Párovské Háje (časť od odbočky po obratisko), Ja-
seňova, Malá kamenná, Kamenná, Vinohradnícka, 
Vendelínska, Kochova Potočná (medzi Trnavskou 
a Hájskou), oprava chodníka na Hattalovej na pravej 
strane smerom k Bottovej, súvislá oprava chodníka 
Štúrova (od kostola po Topstroj), oprava chodníka 
Hydinárska, chodník Topoľčianska ul. (od J. Zelenáka 
po kultúrny dom, chodník Topoľčianska ulica (oproti 
OD COOP Jednota) a prepojovací chodník Rabčeko-
va – Golianovská. 

Vzhľadom na to, že Mesto Nitra nebude po vý-
stavbe, či oprave komunikácií povoľovať rozkopávky 
komunikácií za účelom plánovaných prípojok sietí, 
vyzývame týmto majiteľov pozemkov a nehnuteľ-
ností, aby sa so svojim zámerom a žiadosťou o roz-
kopávku obrátili na MsU do konca marca 2013.  (b)

Nitriansky informačný systém má k dispozí-
cii 16 profesionálnych sprievodcov, ktorí spre-
vádzajú turistov po Nitre. Vo štvrtok 21. febru-
ára sa v zasadačke NISYS-u uskutočnilo ich 
pracovné stretnutie pri príležitosti osláv Sve-
tového dňa sprievodcov cestovného ruchu.  

Na stretnutí sa zúčastnil zástupca primátora 
Ján Vančo, predseda komisie pre kultúru, cestov-
ný ruch a zahraničné vzťahy MZ Jozef Trandžík, 
vedúca útvaru propagácie a cestovného ruchu – 
NISYS na MsÚ v Nitre Mariana Záturová a výkon-
ná riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného 
ruchu (NOCR) Marta Hároníková. 

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s pri-
pravovanými podujatiami a aktivitami na tento 
rok. Sprievodcom na úvod premietli nový pro-
pagačný film o Nitre a zároveň im boli predsta-

vené produktové balíčky, ktoré pripravuje NOCR 
a Mesto Nitra na tohtoročnú letnú turistickú se-
zónu. Turistov budeme pod Zobor lákať na oslavy 
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a na 
projekt Nitra s chuťou jahôd. Text a foto: (sy) 

Mesto bude rekonštruovať cesty a chodníky

Turistickí sprievodcovia sa pripravujú na letnú sezónu 

Pri príležitosti Cyrilo-metodského roka pripravuje Mesto Nitra v spolupráci s ďalšími spoluorgani-
zátormi celý rad kultúrno-spoločenských podujatí. Ich presný zoznam zoradený v tabuľkovom pre-
hľade nájdete na webovej stránke mesta Nitry www.nitra.sk.



15

Kultúra / Šport www.nitra.sk

Útvar hlavného kontrolóra mesta Nitry vykonal 
v dňoch od 9. júla do 13. decembra m. r. štrnásť kon-
trol v zariadeniach školského stravovania. Štyri kon-
troly boli vykonané v Zariadeniach školského stravo-
vania (ZŠS) pri ZŠ a 10 kontrol v ZŠS pri MŠ. Kontrola 
navštívila MŠ na Bazovského, MŠ na Mostnej ul., MŠ 
na Zvolenskej ul., MŠ na Štiavnickej ul., MŠ na Piaris-
tickej ul.,  MŠ na Platanovej ul., MŠ na Štefánikovej 
triede, MŠ na Rázusovej ul., MŠ na Ulici T. Vansovej, 
MŠ Za Humnami a  ZŠ na Cabajskej ul., ZŠ na Fatran-
skej ul., ZŠ na Benkovej ul. a  ZŠ na Tulipánovej ulici.  

Pod drobnohľadom bolo dodržiavanie materi-
álno-spotrebných noriem a receptúr, kontrolovalo 
sa dodržiavanie odporúčaných výživových dávok a 
zostavovanie jedálnych lístkov. Kontrolóri sa pozreli 
na kvalitu pokrmov  a  hmotnosť porcií hotových 
jedál. Posvietili si na HACCP (Hazard Analysis Criti-
cal Control Point) – zásady správnej výrobnej praxe 
a pozreli aj do skladov, či v nich nenájdu tovary po 
garančnej lehote. Na mušku si vzali osobnú a pre-
vádzkovú hygienu, odoberanie vzoriek jedál a pre-

verili či zamestnanci spĺňajú odbornú a zdravotnú 
spôsobilosť zamestnancov zariadení školského stra-
vovania. Týždňový jedálny lístok je pestrý a kvalitný. 
Obsahuje dve hlavné mäsové jedlá, jedno hlavné so 
zníženou dávkou mäsa s nadstavením, dve hlavné 
jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú spra-
vidla v pondelok. Hlavné jedlá z rýb sa podávajú 
pri jednozmennej prevádzke jedenkrát v týždni, ze-
miaky deti jedia vo forme prílohy dva až trikrát do 
týždňa. 

Kontrolovala sa aj hmotnosť hotových jedál, 
ktorú určujú MSN a receptúry vydané MŠVVaŠ SR 
v roku 2011. S výsledkami kontrol môžu byť rodičia 
detí a žiakov, navštevujúcich školské jedálne, relatív-
ne spokojní, pretože kontrola žiadne vážnejšie poru-
šenia nenašla. Drobné pochybenia, ako boli nájde-
né potraviny po lehote garancie kuchyne odstránili. 
Napriek všetkým zisteniam sú obedy v školskej je-
dálni zárukou, že ich dieťa má k dispozícii kvalitnú 
a plnohodnotnú stravu, ktorá je predpokladom pre 
ich správny vývoj. (sy)

Primátor Nitry Jozef Dvonč vo februári zablahoželal pri príležitosti okrúhleho životného jubilea tréne-
rovi hokejistov HK Nitra Antonínovi Stavjaňovi. Bývalý vynikajúci ofenzívny obranca a čerstvý päťdesiatnik 
má s trénovaním nemalé skúsenosti, trénoval viacero prvoligových mužstiev na Slovensku i v Čechách. 
Do Nitry sa ako hlavný kouč vrátil po druhýkrát. Jeho trénerské schopnosti pomáhajú  nitrianskym hoke-
jistom aj v prebiehajúcej sezóne. Nitra bola pred koncom základnej časti na výbornom treťom mieste.  (j) 

Školské jedálne opäť pod drobnohľadom 

Blahoželanie trénerovi hokejistov Stavjaňovi
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Mesto Nitra spravuje a pre-
vádzkuje niekoľko športových 
objektov. Ich široká paleta sia-
ha od viacúčelovej mestskej 
haly, cez hlavný futbalový šta-
dión, päť menších futbalových 
štadiónov, hokejový štadión 
s dvoma hracími plochami, 
mestskú plaváreň so saunou, 
letné kúpalisko s piatimi otvo-
renými bazénmi, tenisový areál 
s deviatimi vonkajšími antuko-
vými kurtmi a štyrmi krytými 
kurtmi s umelým povrchom, 
atletický štadión pre všetky 
atletické disciplíny, zápasnícku 
telocvičňu až po celomest-
skú sieť 15 otvorených multi-
funkčných ihrísk, slúžiacich pre 
športujúcu verejnosť. V týchto 
športových zariadeniach sa 
organizujú podujatia a zápasy 
najvyšších celoštátnych, regio-
nálnych a lokálnych súťaží od 
najnižších vekových kategórií 
až po súťaže dospelých. Okrem 
toho sa v týchto športových 
objektoch konajú aj medzi-
štátne zápasy a medzinárodné 
športové podujatia.

Správu, údržbu a prevádzku 
týchto športovísk mesto zve-
rilo svojej organizácii Správe 
športových a rekreačných za-
riadení. Úlohou tejto mestskej 
organizácie je v rámci ročného 
rozpočtu, ktorý je parciálne tvo-
rený dotáciou z rozpočtu mesta 
a z vlastných príjmov, udržiavať 
objekty a poskytovať ich verej-
nosti a športovým klubom. 

MESTSKÁ HaLa
Pýchou športových objek-

tov mesta Nitra je Mestská hala 
s kapacitou 2 000 divákov. Do 
užívania bola odovzdaná v roku 
2008. Slúži vrcholovému basket-
balu, volejbalu, hádzanej, futsa-
lu a florbalu. Širokej verejnosti 
zároveň umožňuje zahrať si 
bedminton, squash, stolný tenis, 
aerobik, prípadne sa tu môžu 
venovať ďalším športovým akti-
vitám. Veľkou prednosťou Mest-
skej haly je jej multifunkčnosť 
a možnosť organizovať okrem 
spomínaných športových aktivít 

aj kultúrne a spoločenské podu-
jatia. Prím medzi nimi zohrávajú 
najmä koncerty modernej a tiež 
aj vážnej hudby, ktoré sa tešia 
veľkému záujmu verejnosti. 

FUTBaLOVÝ ŠTaDIóN
Hlavný futbalový štadión 

s ďalšími tréningovými plocha-
mi je umiestnený v malebnom 
prostredí medzi nitrianskym 
hradom a riekou Nitra. jeho ak-
tuálny technický stav iba limito-
vane spĺňa požiadavky dnešnej 
doby. Z toho dôvodu mesto 
Nitra v súčasnom období vedie 
intenzívne rokovania s potenci-
álnym zahraničným partnerom 
zo Švajčiarska. Ich cieľom je do-
spieť k dohode o vybudovaní 
moderného futbalového štadi-
ónu, spĺňajúceho všetky atribú-
ty doby. 

ZIMNÝ ŠTaDIóN
Hlavná plocha zimného šta-

dióna v Nitre bola vybudovaná 
v roku 1972. Dobudovanie ved-

Podpora športu má pod Zoborom zelenú

Šport a športové aktivi-
ty sú významnou súčasťou 
každodenného života nášho 
mesta. Táto téza platí pre 
masový šport mládeže a do-
spelých a rovnako aj pre vý-
konnostný a vrcholový šport. 
Podpora športu má v Nitre ze-
lenú. Je tomu tak pre význam 
športu v živote mesta, pre 
zdravý rozvoj jeho občanov, 
ako aj pre potešenie športo-
vých fanúšikov.

Foto: Ondrej Bobek
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ľajšej ľadovej plochy sa uskutoč-
nilo v rokoch 2002 – 2003. Šta-
dión slúži pre potreby ľadového 
hokeja, krasokorčuľovania ako aj 
pre športovú verejnosť na voľné 
korčuľovanie. 

Z hľadiska bezpečnosti pre-
vádzky štadióna mesta v rokoch 
2007 – 2008 vykonalo zásadnú 
rekonštrukciu celého chladiace-
ho systému. Naplnil sa tak účel 
zabezpečiť zmenu chladiaceho 
média, kedy sa nebezpečný čpa-
vok nahradil bezpečnou a ekolo-
gickou látkou a inštaláciou mo-
derného chladiaceho zariadenia 
znížiť energetickú náročnosť 
prevádzky. Podobne ako v prí-
pade futbalového štadióna aj tu 
mesto plánuje a zvažuje výrazný 
stavebný zásah a modernizáciu. 

LETNé KÚPaLISKO / 
aqUaPaRK 

Otvorené kúpalisko je 
umiestnené v prostredí zreno-
vovaného mestského parku a je 
prevádzkované iba v letnom 
období. Disponuje troma pla-
veckými bazénmi, dvoma det-
skými bazénmi a tobogánom. 
Rozkladá sa na ploche viac ako 
3 ha a jeho okamžitá kapacita 
je 3 200 návštevníkov.Kapacita 
a hlavne sezónnosť prevádzky 
viedli k rozhodnutiu mesta za-
merať sa na vybudovanie aqua-
parku s celoročnou prevádzkou. 
Mesto v súčasnosti disponuje 
štúdiou budúceho aquaparku 
s uvažovaným prepojením na 
vonkajšie otvorené bazény. Zá-
mer predpokladá vybudovanie 
moderného štvorpodlažného 
objektu s viacerými vodnými 
atrakciami, plaveckým bazé-
nom, službami wellness, rešta-

uračnou časťou a príslušným 
technologickým zázemím. V ná-
slednej etape mesto plánuje aj 
modernizáciu existujúcich von-
kajších bazénov a celého areálu. 
Vzhľadom na rozsah budúcej 
investície, ktorá sa pohybuje 
v objeme 11-13 mil. eur, vedie 
mesto rokovania s potenciál-
nymi spoluinvestormi. Cieľom 
týchto rokovaní je zabezpečiť 
potrebný finančný objem na 
realizáciu tohto zámeru. 

MULTIFUNKčNé IHRISKÁ 
V koncepcii mesta plní dô-

ležitú úlohu aj sieť otvorených 
multifunkčných ihrísk, ktoré boli 
vybudované v období pred-
chádzajúcich cca šiestich rokov. 
Tieto ihriská poskytujú obyvate-
ľom možnosti športových akti-
vít v pre nich blízkej dostupnej 
vzdialenosti a tým sa stávajú 
významnou zložkou masového 
športu. Slúžia pre viaceré druhy 
športov, ako sú futbal, volejbal, 
basketbal a tenis. 

SKaTEPaRK 
Mesto Nitra zareagovalo aj 

na narastajúcu požiadavku, ktorá 
vzišla z prostredia aktívnej ko-

munity skateboardistov. Od 6. 
októbra minulého roku tu uviedli 
do prevádzky nový športovo-re-
kreačný komplex so skateboar-
dovou dráhou a U-rampou. Tento 
moderný komplex poskytuje vše-
stranné podmienky pre milov-
níkov tejto populárnej športovej 
aktivity. 

CYKLOTRaSY
Súčasťou športovej ko-

munity v Nitre sú aj korčuliari 
a cyklisti. Mesto pre túto sku-
pinu obyvateľov postupne 
buduje sieť cyklistických a kor-
čuliarskych tratí. Najlepšie 
cyklistické trasy sú popri rieke 
Nitre. Šport je významnou sú-
časťou života našich obyvate-
ľov. To je dôvod prečo mesto 
trvalo pracuje na vytváraní 
čo najlepších podmienok pre 
túto sféru. Či už výstavbou, 
údržbou a prevádzkovaním 
športových objektov, pria-
mou i nepriamou finančnou 
podporou masového, vý-
konnostného a vrcholového 
športu ako aj organizáciou 
širokej palety športových pod-
ujatí v priebehu celého roka.   
 (md)

Foto: archív FC Nitra
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75 ROKOV:
Anna Bačová, Tibor Belan, MUDr. 
Paulína Bencová, Mária Bereco-
vá, Ladislav Bíro, Rudolf Čápek, 
Anna Danová, Jaroslav Dubeň, 
Matilda Főldešiová, Viliam Fraňo, 
Jozefína Gyurkovičová, Zdenka 
Hrubá, Edita Khűrová, Jaroslav 
Kliha, Ing. Alois Kolář, CSc., Teré-
zia Komárová, Ernestína Kozíko-
vá, Anna Kožená, Juraj Krčmárik, 
Viliam Lačný, Mária Larischová, 
Marta Lászlová, Ing. Július Láz-
nik, Alena Lehmanová, Rozália 
Maťašovská, Otília Mihálková, 
Eduard Michalička, Mária Miku-
lová, Gabriela Mokrá, Matej Nikel, 
Katarína Ordódyová, Ing. Margi-
ta Podoláková, Ing. Jozef Rigoci, 
Mária Sláviková, Eva Sopóciová, 
Helena Stančíková, Mária Strako-
vá, Mária Strapková, Jozef Šefčo-
vič, RNDr. Margita Šimková, Jozef 
Šiška, Mária Šulganová, Vladimír 
Švec, Margita Vachalová, Juraj 
Žifčák, Elena Žoldošová

80 ROKOV:
Benedikt Bajla, Ondrej Baráth, 
Jarmila Benceová, Elena Bérešo-
vá, Ing. Jozef Čalkovský, Emília 
Dubajová, Jozefa Fančovičová, 
Ing. Ján Fecák, Anna Francisty-
ová, Štefan Gerši, Rudolf Haček, 
Július Ivančík, Veronika Jedličko-
vá, Matej Jurák, Etela Karkošová, 
JUDr. Ľudmila Kochová, Jozef 
Konečný, Ing. Imrich Krcho, Vi-
ola Kučerová, Gabriela Libová, 
Oľga Mandalová, Edita Mičová, 
Viliam Nosáľ, Valéria Ondrušková, 
Terézia Opoldová, Albína Pavel-
ková, Arnošt Pospíšil, Ing. Jozef 

Potančok, Jaroslav Saferthal, Jú-
lia Svateníková, Anna Šerfőzővá, 
Ing. Miroslav Škultéty, doc. Ing. 
František Špánik, Jozefína Šubo-
vá, Anna Vachtlová, Gabriela Var-
gová, Hedviga Vičanová

85 ROKOV: 
Jozef Berky, František Čagala, 
Helena Karabinová, Ján Kme-
ťo, Miroslav Kohout, Veronika 
Lőrinczová, Mária Martišová, 
Miroslav Rojko, Veronika Sládeč-
ková, Milan Soviš, Emil Stecker, 
Jozef Tonkovič, Magdaléna Zent-
ková

86 ROKOV: 
Johana Bahelková, Anna Gardlí-
ková, Anna Gregorová, Ladislav 
Hajtinger, Magda Holenková, 
Jozef Matuška, Gizela Megová, 
Mária Meňhartová, Mária Petrá-
ková, doc. Ing. Vlastimila Pevná, 
CSc., Elena Starinská, Irena Staš-
ková, PhDr. Jozef Šulgan, Dezider 
Vaňo, Jozefína Záborská, Šarlota 
Živčáková

87 ROKOV: 
Viktória Dimová, Jozef Hora, 
Anna Jášiková, Paulína Martono-
vá, Štefánia Slančíková, Margita 
Slaténiová, Gregor Szolár, Jozef 
Šebők

88 ROKOV: 
Helena Bahelková, Martin Gre-
guš, Anna Jerigová, Antónia Ju-
ráková, Jozef Mlynek, František 
Porubský, Metod Sládeček, Anna 
Slivková, Sidónia Tomašeková, 
Vilma Uváčiková

89 ROKOV: 
Mária Adamíková, Hermína Hil-
debrandová, Helena Himlerová, 
Jozefína Inovecká, Jozef Korček, 
Anna Magdinová, Helena Mate-
jíčková, Mária Mesárošová, Jozef 
Pagáč, Rozália Tomková, Rudolf 
Vacula, Erich Veselský, Mária Zen-
tálová

90 ROKOV: 
Katarína Borzová, Helena Fridri-
chová, Anna Havelková, Zlatice 
Hubinská, Ondrej Ilavský, Albína 
Kunová, Helena Laurinská, Anna 
Marková, Lenka Ormisová, Mar-
gita Poláková, Jozef Sládeček, 
Juraj Štefánik, Ľudovít Zaujec

91 ROKOV: 
Mikuláš Bánoš, Júlia Baranovičo-
vá, Jolana Fábryová, Anna Kol-
lárová, Mária Mikulíková, Mária 
Mošaťová, Anna Ostertágová

92 ROKOV: 
Anna Černošková, Vincent Fu-
chs, Jozefína Hanulová, Gabriela 
Korcová, Terézia Michalíková, An-
drej Pallár, Juliana Szabová, Mária 
Tancíková, Helena Trojčáková, 
Apolónia Vašková

93 ROKOV: 
Emília Duchoňová, Margita Hr-
batá, Katarína Vencelová, 

96 ROKOV: 
Mária Očenášová

101 ROKOV: 
Anna Sihlovcová 

Jubilanti v roku 2013
V marci 2013 oslávia významné životné jubileum títo občania mesta Nitry:
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Navždy odišli
V januári 2013 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Jana albrechtová, 51-r. - Murániho 8, Eleonóra Barantalová, 74-r. - Výstavná 3, Marta Belčíková, 
60-r. - Golianova 52, Júlie Bihariová, 64-r. - Hollého 2, Klára Bógyiová, 83-r. - J. Kráľa 2, Michal Bojda, 
75-r. - Párovská 10, Vilma Bollová, 79-r. - Čulenova 45, Stanislav Borovský, 63-r. - Partizánska 65, Jozef 
Cerulík, 61-r. - Ovocinárska 20, Július Czakó, 79-r. - Benkova 10, Mária čurgaliová, 84-r. - Golianovská 
31, Jozef Dóczy, 83-r. - Karpatská 8, Robert Felix, 79-r. - Šulekova 10, Ing. Ladislav Felsen, 65-r. - Pri 
Červenom kríži 9, Michal Gombík, 81-r. - Golianovská 49, alica Gregorová, 90-r. - Železničiarska 52, 
Július Hečko, 82-r. - Kasárenská 4, Daniela Homolová, 64-r. - Svetlá 1 , Ľudmila Horská, 94-r. - Panská 
dolina 1, Mária Chroboczková, 80-r. - Piesková 28, Vladimír Chytrý, 67-r. - Štefánikova tr. 67, Stanislav 
Ivančík, 71-r. - Šulekova 14, Viera Juhásová, 78-r. - Kmeťkova 17, Erika Klepáčová, 58-r. - Ďurčanského 
3, Karol Kopecký, 75-r. - Schurmannova 21, Ladislav Kováč, 41-r. - Južná 6, Pavol Kukla, 61-r. - Du-
bíkova 44, anna Kuncová, 57-r. - J. Kráľa 47, Mária Kunová, 83-r. - Dolnočermánska 62, Pavol Kuťka, 
51-r. - Nitra, Emília Ložeková, 91-r. - Železničiarska 52, Peter Macek, 50-r. - Petzvalova 22, Margaretta 
Madariová, 90-r. - Ľ. Okánika 2, Viliam Mikulášik, 85-r. - Škultétyho 20, Veronika Mináriková, 89-r. - 
Dolnočermánska 62, anna Mlyneková, 87-r. - J. Kráľa 2, Ondrej Mojský, 86-r. - Prešovská 7, Emília Mu-
chová, 75-r. - Kláštorská 57, Emil Muran, 84-r. - Novomeského 27, Klaudia Naščáková, 86-r. - Ďurková 
25, Mária Nemešová, 90-r. - Staromlynská 27, Verona Ondrejičková, 90-r. - Nitrianska 8, Jozef Pánek, 
84-r. - Trnavská 9, Štefan Račko, 72-r. - Novozámocká 87, Helena Rožičová, 69-r. - Za Ferenitkou 4, Juraj 
Samek, 69-r. - Štúrova 26, Júlia Sýkorová, 84-r. - Kollárova 8, Milan Szekereš, 51-r. - Nitra, Mária Sztra-
peková, 80-r. - Bajkalská 3, Emília Škodová, 81-r. - Gemerská 2, Helena Valkovičová, 92-r. - Rázusova 
30, Tibor Vnučko, 79-r. - Na Hôrke 40, Oľga Vozárová, 87-r. - Ružová 37, anna Vrbová, 79-r. - Kostolná 
27, František Zemanček, 68-r. - Bazovského 14, Františka Zentková, 70-r. - Golianova 73, Irena žáko-
vá, 85-r. - Pod vinohradmi 17, Mária žežovská, 74-r. - Kozmonautov 7, 

Povedali si „ÁNO“
19.januára: Marcel Čížik z Kolíňan a Monika Selešiová z Mojmíroviec, Martin Smolárik a Ľudmila  
Skalická, obaja z Nitry 26. januára: Pavol Klein a Michaela Holecová, obaja z Nitry, 2. februára: Ľudovít  
Poledník zo Šamorína a Slávka Voleková z Nitry, Zoltán Sabo z Bratislavy-Ružinova a Lucia Hubinská 
z Nitry 9. februára: Roman Horváth zo Zlatých Moraviec a Erika Madarová z Nitry

Mesto zvýšilo dotácie športovcom
Mesto Nitra navýšilo dotácie pre futbalový klub o 10 500 eur a pre hokejový klub o 10 000 eur. FC 
Nitra dostane dotácie na revitalizáciu svojej činnosti po zmenách v akciovej spoločnosti a hokejový 
klub za úspešnú reprezentáciu mesta. z rezervy pre oblasť dotácií na šport bolo vyčlenených 80 000 
eur na nákup rolby na úpravy ľadu na zimnom štadióne. Mesto sa rozhodlo riešiť situáciu, ktorá vznikla 
v FC Nitra. Preto bol predložený návrh na mimoriadnu dotáciu pre tento klub 80 000 eur. Ako uviedol 
primátor Jozef Dvonč: „Každá dotačná oblasť mesta – šport, kultúra aj sociálne veci – majú ešte určitú 
rezervu. Ak by podielové dane neboli v takej výške, ako mesto počíta a vznikli by problémy s financo-
vaním týchto oblastí, je tam určitá malá rezerva, s ktorou sa dá v priebehu roka narábať.“ (s)



Delegácia z Iraku navštívila Nitru
Vedenie Mesta Nitry prijalo dňa 18. 
februára delegáciu Irackej republiky 
na čele so zástupcom ministerstva re-
gionálnych záležitostí Fadilom Abaa-
som Mohammedom a veľvyslancom 
Matheelom Al Sabtim.  (vpravo)

S delegáciou rokovali rektor SPU Peter 
Bielik, primátor Jozef Dvonč, jeho zá-
stupcovia Štefan Štefek a Ján Vančo, 
prednosta úradu Igor Kršiak, výkonný 
riaditeľ Nitrianskej investičnej, s. r. o. 
Miroslav Ondrejička a ďalší. (dole)

Delegáciu sprevádzali 
veľvyslanec Iraku v SR 
Matheel Al Sabti a zástup-
ca ministerstva regionál-
nych záležitostí Fadil Abaas 
Mohammed. Po skončení 
rokovania sa vzácni hostia 
podpísali do Pamätnej kni-
hy mesta Nitry. 
 Text a foto: (sy)


