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Zapáľme sviečky a spomínajme    

Znovu je tu novem-
ber. Spomienka na 
zosnulých, sviatok duši-
čiek. Preniká nami nos-
talgia a smútok za blíz-
kymi, ktorí odišli z tohto 
sveta. Rok čo rok mieria 
naše kroky na cintoríny. 
V tomto období rozkvi-
tajú záplavami kvetov a 

žiaria očistným svetlom tisícok sviečok. 
    
Skláňame hlavy pred majestátom smrti s ve-

domím, že tam sa cesta končí. Stojíme pri hroboch 
mlčky, s pohľadom upretým do minulosti. Uvedo-
mujeme si, že ľudský život je ohraničený smrťou, ako 
deň dvadsiatou štvrtou hodinou. Je to definitíva. 
Príde bez zľutovania. Strata blízkeho človeka je vždy 
bolestná. Nie sme na ňu pripravení nikdy. Zasiahne 
nás bolestivo, vždy nečakane, aj keď vieme, že táto 
chvíľa raz musela prísť. Zaskočený zostaneme aj ná-
hlym odchodom známeho, najmä ak jeho vek tento 
odchod nesignalizoval. 

Pre spomienku a z piety dávame vyrobiť náhrob-
né kamene. Náhrobky zosnulých môžu byť rôzne – 
veľkolepé i úplne nenápadné. Na cintoríne nájdeme 
hroby slávnych, známych, tých, čo sa zapísali do 
dejín nášho mesta, ale sú tam i hroby obyčajných 
a celkom neznámych ľudí. Každý si na tejto zemi 
splnil svoje životné poslanie a odišiel... Zastavme sa 
pri týchto hroboch na chvíľu a zamyslime sa nad 
životom. Siahnime do svojho vnútra a nechajme 
sa unášať pokorou, ktorú v sebe v dennom zhone 
potláčame. Podajme ruku blízkemu - na zmierenie 
s ním i so sebou. 

   
Spomínajme na všetkých, čo už nie sú medzi 

nami. Spomínajme na to pekné, čo v našich mys-
liach zanechali. Na ich slová, úsmev a lásku, ktorú 
rozdávali. Zapáľme sviečku a prihovorme sa každé-
mu, koho medzi hrobmi stretneme, milým slovom. 
Nájdime si čas na rodinu, pre ľudí nám blízkych. Ko-
najme tak nielen v tento novembrový sviatok.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Nitriansky primátor Jozef Dvonč bol ocenený 
náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl 
SR generálporučíkom Petrom Vojtekom, ktorý 
mu udelil pamätnú medailu pri príležitosti 20. 
výročia vzniku Ozbrojených síl SR. 

Medailu, ktorou bola ocenená pomoc 
a ústretovosť primátora Jozefa Dvonča k po-
žiadavkám Ozbrojených síl, mu odovzdal ve-
liteľ Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre 
plk. gšt. Miroslav Lörinc na Mestskom úrade 
v Nitre. Na krátkom stretnutí sa hovorilo o 20-
ročnom pôsobení Ozbrojených síl SR, ktoré 
zodpovedne zabezpečujú zachovanie mieru 
a bezpečnosti našej republiky a popritom si pl-
nia aj záväzky vyplývajúce z medzinárodných 
zmlúv, ktorými je naša vlasť viazaná. V rámci 
rozhovoru sa konštatovalo sa, že výsledky, kto-
ré profesionálni vojaci dosiahli vo vojenských 
cvičeniach, mierových pozorovateľských mi-

siách a vojenských operáciách, potvrdzujú ich 
vysokú pripravenosť.  (sy)

Medaila Ozbrojených síl pre primátora Jozefa Dvonča 

Veliteľ Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre plk. gšt. 

Miroslav Lörinc odovzdal v mene náčelníka generálneho 

štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka  

primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi pamätnú medailu 

k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR. Foto: autorka

Delegácia Nitry na Vinobraní v Zielonej Góre  
V uplynulých dňoch sa delegácia Nitry zú-

častnila na mestských slávnostiach v part-
nerskom meste Zielona Góra. Predstavitelia 

mesta Nitry zástupca primátora Štefan Štefek, 
poslanci Marek Šesták a Peter Košťál a referent-
ka pre partnerské mestá Katarína Čepeláková 
sa okrem iného zúčastnili na Fóre partnerských 
miest. Tento rok sa fórum  zaoberalo témou 
Zvyšovania kompetencií miest, na ktorom vy-
stúpil s príspevkom aj zástupca primátora Šte-
fan Štefek. 

Delegácia sa zúčastnila na pracovnom  stret-
nutí so zástupcom primátora Zielonej Góry 
Krisztofom Kubickim. V rámci podujatia vystú-
pili aj nitrianski hudobníci Karol Kompas a Bar-
bora Kolářová. Koncert bol súčasťou projektu 
„Hudba a Víno – Muzyka i Wino“, v rámci kto-
rého 21.9. 2013 vystúpili hudobníci zo Zielonej 
Góry v nitrianskej synagóge. (kč)

Delegácia Nitry na zástupca primátora Štefan Štefek, po-

slanci Marek Šesták a Peter Košťál a referentka pre part-

nerské mestá Katarína Čepeláková. Foto: (a)
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František Bečica, 
predseda VMČ č.1 Hor-
né a Dolné Krškany

Výbor rieši predo-
všetkým požiadavky 
občanov tejto mestskej 
časti, ktorú už dve voleb-
né obdobia zastupujem 

v mestskom zastupiteľstve ako poslanec. Podľa na-
šich možností a kompetencií sa im snažíme pomôcť 
pri ich problémoch v čo najkratšom čase. Medzi 
naše hlavné investičné požiadavky na r. 2014 patrí 
dokončenie kanalizácie, nakoľko na každom za-
sadnutí výboru mestskej časti riešime problematiku 
kanalizácie, ktorá v tejto mestskej časti nie je do-
budovaná kompletne. Zatiaľ nie je kanalizácia vy-
budovaná na týchto komunikáciách: Záborského, 
časť Roľníckej, časť Dvorčianskej, Lieskovej, Jabloňo-

vej a v celých  Horných  Krškanoch. Treba ešte do-
riešiť  prípojky, ktoré neboli napojené na jestvujúcu 
dažďovú kanalizáciu, ktorá bola prekvalifikovaná 
aj na splaškovú, a to na týchto uliciach: časť Biovet-
skej, Pri mlyne a  Na Priehon. Trápi nás  doriešenie 
záchytného zberného kanála, ktorý prechádza cez 
Staromlynskú ulicu, ale pri prívalových dažďoch aj 
tak  vznikajú záplavy.  Čo sa týka kultúrnych akcií, 
spolupracujeme najmä s mestom, miestnou far-
nosťou a Jednotou dôchodcov z Krškán. O akcie je 
mimoriadny záujem, za čo  chceme najmä mestu 
Nitra poďakovať  za finančnú a organizačnú pod-
poru poďakovať.V sobotu 26. októbra sme si v KD 
v Dolných  Krškanoch pripomenuli Mesiac úcty k 
starším a poďakovali sme seniorom za všetko, čo 
pre našu mestskú časť ako aj mesto urobili.  Zá-
roveň sa pripravujú stretnutia s občanmi pred 
vianočnými sviatkami, čas a dátum občanom 
v predstihu oznámime. 

Doc. Ing. Anton 
Kretter, PhD., predse-
da VMČ Chrenová, Ja-
níkovce

Som rád, že aj  v ob- 
dobí nedostatku finanč-
ných prostriedkov sa 
mesto a poslanci MZ 

snažia aktívne napĺňať niektoré každodenné po-
treby občanov. V  spolupráci s investormi, ktorí ak-
cie vopred zafinancujú a Mesto ich bude následne 
splácať, sa pustilo do opravy viacerých komuniká-
cii. V našej mestskej časti ešte v tomto roku by sa 
mala urobiť rekonštrukcia povrchu jednej z najpo-
škodenejších ciest – paralelnej cesty Výstavná pred 
domom  č. 29 – 35 a ďalej ukončenie Hlavnej ul. 
(chodník) v Janíkovciach.  

V budúcom roku sa začne budovať chodník po-
zdĺž Dlhej ul. od letiska smerom do Nitry po č. d. 93. 
Dobrou správou je, že v roku 2014 sa začne aj s vý-
stavbou cesty (od zástavky MHD č. 13 na Levickej 
ul.) smerom k pripravovanému novému Chrenov-

skému cintorínu. Veľa požiadaviek občanov je aj na 
doplnenie prístreškov na zástavkách MHD. V meste 
ich pribudne 29, z  toho 5 na Chrenovej (Výstavis-
ko, Sitnianska, Atletický štadión, Ďurčanského 
– v smere Janíkovce a Levická pred školou).  Aj keď 
je po letnej sezóne, na Chrenovej ešte na jeseň bude 
rozmiestnených 36 nových lavičiek. Túto aktivitu 
časovo zabrzdilo povinné verejné obstarávanie 
dodávateľa. Sme však radi, že sme naplnili všetky 
požiadavky občanov. 

 V tomto roku sa primerane realizovali aj kos-
by verejnej zelene. Niekedy až príliš iniciatívne, keď 
v auguste na Chrenovej I. boli za 1,5 dňa „pokosené“ 
a zaplatené aj všetky plochy, na ktorých letné slnko 
trávu temer vypálilo(!). Z predchádzajúcich riadkov 
by si čitateľ mohol myslieť, že všetko je v poriadku. 
Áno veľa vecí je. Ak k tomu tak nie je úplne, tak je to 
úsek opráv chodníkov. Mestské služby aj napriek nie-
koľkonásobným písomným urgenciám, urgencii  na 
vedenie Mesta  na listy neodpovedajú a požiadavky 
domových samospráv z mája  minulého roku(!) ne-
realizovali. A pritom ide (pri vyselektovaní požiada-
viek) o opravu cca 160 m2  na 5 miestach.

Slovo majú predsedovia VMČ
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V Správe zariadení sociálnych služieb na Ba-
ničovej ulici sa pri príležitosti 5. výročia otvo-
renia denného stacionára pre ľudí s ťažkým 
zdravotným postihnutým uskutočnila malá 
slávnosť, na ktorú prijali pozvanie nitriansky 
primátor Jozef Dvonč, poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Nitre Renáta Kolenčíková 
a  František Refka, prezidentka Homo Nitriensis 
Margita Štefániková a viceprezidentka Homo 
Nitriensis Oľga Csákayová. 

Poverená riaditeľka Správy zariadení sociál-
nych služieb Viera Škablová, ako aj klienti a ich 
rodičia, pozitívne hodnotili vznik stacionára, 
ktorého základy položilo  vedenie mesta Nitry 
svojou ústretovosťou. Slová vďaky zazneli na 
adresu Homo Nitriensis, vďaka ktorej získalo 
centrum viaceré zdravotnícke pomôcky. Do 
centra na Baničovu ulicu prichádzajú „dospelé 
deti“, ktoré po skončení povinnej školskej do-
chádzky trávili svoj voľný čas väčšinou uzavreté 
v kruhu rodiny a svojich opatrovateľov. Po vzni-
ku stacionára sa môžu stretávať so seberovný-
mi a aktívne tráviť voľný čas. Na slávnostnom 
stretnutí sa veľakrát spomenulo, že myšlienku 
rozšíriť denný stacionár pre ľudí s ťažkým zdra-
votným postihnutím si vedenie mesta Nitry na 
čele s primátorom Jozefom Dvončom osvojilo 

hneď po prvej návšteve MUDr. Čepelákovej, 
ktorá sa o takto postihnuté dospelé deti starala 
v špeciálnej škole. V začiatkoch tu bolo miesto 
pre 9 klientov, v súčasnosti sem prichádza 29 
klientov. Pod odborným vedením sa tu venujú 
rozličným aktivitám, ktoré im dávajú zmysel ži-
vota. (S)

V Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom 
hrade v minulých dňoch otvorili výstavu Svätý 
Otec na Slovensku, ktorá bola zostavená z vý-
beru fotografií z troch návštev bl. pápeža Jána 
Pavla II. na Slovensku v rokoch 1990, 1995 a 
2003. Na vernisáži sa zúčastnili osobnosti spo-
ločenského, politického a cirkevného života Vý-
stavu inštalovali pri príležitosti 10. výročia po-
slednej návštevy bl. Jána Pavla II. na Slovensku 
v Trnave, Banskej Bystrici, Rožňave a Bratislave 
a 35. výročia jeho inaugurácie do úradu. 

Súčasťou programu vernisáže bolo premieta-
nie dokumentárneho filmu Ján Pavol II. - hľadal 
som vás v aule Kňazského seminára sv. Gorazda 
v Nitre na Pribinovom námestí.  Výstavu pripra-
vilo Mesto Nitra v spolupráci s Ministerstvom 
zahraničných vecí SR a Nitrianskou diecézou v 
rámci Roku viery a jubilejného roku 1150. výro-
čia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. 
Výstava potrvá do 8. decembra a do 7. novembra 
bude možnosť pozrieť si tieto fotky aj v priesto-
roch Obchodného centra MLYNY v Nitre.  (S)

Klienti denného stacionára ďakovali mestu 

Návšteva Sv. Otca na fotografiách
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Slovenská nadácia srdca so Slovenskou kardi-
ologickou spoločnosťou vyhlásili celonárodnú 
kampaň MOST – mesiac o srdcových  témach,  
ktorej cieľom bolo oboznámiť občanov o naj-
závažnejších rizikových faktoroch srdcovo-ciev-
nych ochorení. Do tejto kampane sa zapojila aj 
Poradňa zdravia pri RÚVZ v Nitre. Kampaň sa 
organizovala s cieľom predchádzať kardiovasku-
lárnym ochoreniam zvýšenou informovanosťou, 

identifikáciou osôb s vysokým stupňom rizika, 
rozpoznaním prvých príznakov týchto ocho-
rení a najmä prevenciou a dodržiavaním zásad 
správneho spôsobu života. Meracie miesto bolo 
aj na prízemí MsÚ v Nitre. Ľudia sem prišli vedo-
mím, že niečo urobia pre svoje zdravie a dokážu 
správnou prevenciou  do značnej miery zabrániť 
zníženiu hlavných rizikových faktorov srdcovo – 
cievnych ochorení.  (s)

Primátorská kvapka krvi zaujala študentov
Na Mestskom úrade v Nitre sa uskutočnila 

Primátorská kvapka krvi – hromadný odber 
krvi mobilnou jednotkou nitrianskeho pra-
coviska Národnej transfúznej služby. Darovať 
najcennejšiu tekutinu - krv sa odhodlalo 78 
ľudí. Išlo o zamestnancov MsÚ Nitra, DÚ, RÚVZ 
a COOP Jednoty Nitra. Krv prišlo darovať aj 18 
študentov  Strednej zdravotníckej školy v Nitre 
a 19 žiakov SOŠ polytechnickej na Novozámoc-
kej ulici v Nitre. S prvodarcami prišli ich učitelia, 
zdravotníkov priviedol učiteľ informatiky Mgr. 
Michal Trnka a mladých polytechnikov sprevá-
dzal profesor telesnej výchovy Mgr. Ivan Nagy. 
Obaja zhodne potvrdili, že darovanie krvi v 

priestoroch mimo nemocnice je pre študentov 
príjemným zážitkom, ktorý je pre nich odrazo-
vým mostíkom pre celoživotné darcovstvo. 

Mesto Nitra a NTS Nitra každému darcovi 
venovali malú pozornosť – fľašu červeného 
vína, tričko a drobné darčekové predmety. NTS 
prispela stravnými poukážkami a sladkosťami. 
Referentka pre spoluprácu s tretím sektorom 
na Mestskom úrade v Nitre Dana Barbaričová, 
ktorá Primátorskú kvapku krvi zorganizovala sa 
vyjadrila, že darovanie krvi by malo prejavom 
ľudskosti a by byť bežnou súčasťou nášho živo-
ta. Veď nikto z nás nevie, kedy bude krv potre-
bovať on alebo niekto z jeho blízkych. (sy)

MOST – mesiac o srdcových témach 

Do Primátorskej kvapky krvi sa zapojili aj študenti Strednej zdravotníckej školy 

a Strednej odbornej školy polytechnickej na Novozámockej ulici. Foto: autorka
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V minulých dňoch navštívili policajti z part-
nerského Báčskeho Petrovca Nitru. Hneď v prvý 
deň sa im dostalo prijatia na mestskom úrade, 
kde ich v mene odcestovaného primátora Jo-
zefa Dvonča prijal zástupca primátora Štefan 
Štefek, ktorý policajtov privítal a predstavil 
im Nitru ako dynamicky sa rozvíjajúce mesto. 
Dvanásťčlennú delegáciu Policajnej stanice 
z Báčskeho Petrovca viedol náčelník stanice 
Ján Vozár, ktorý vedeniu nášho mesta tlmočil 
srdečný pozdrav od starostu Báčskeho Petrov-
ca a zástupcovi primátora Š. Štefekovi odovzdal 
vecný dar starostu.

Na prijatí sa zúčastnil náčelník nitrianskej 
MsP Erik Duchoň a zástupca náčelníka Pavel 
Sabo. Cieľom návštevy bolo rozvíjanie part-
nerských vzťahov medzi príslušníkmi polícií, 
výmena a rozširovanie odborných skúseností v 
oblasti ochrany verejného poriadku, prevencie 
kriminality a posilňovania spolupráce a rozvoja 
kultúrnych a športových aktivít medzi obomi 
mestami. Veliteľ stanice Ján Vozár konštatoval, 
že v B. Petrovci zavádzajú rôzne formy eduká-
cie, poskytujú pomoc žiakom na priechodoch 

pre chodcov a v rámci mesta začali v posled-
nom období umiestňovať bezpečnostné kame-
ry. Policajti si vo štvrtok 3. októbra popoludní  
pozreli ako funguje detské dopravné ihrisko na 
Chrenovej a oboznámili sa so systémom výuč-
by vo výcvikovom stredisku MsP  v ZŠ Fatran-
ská, kde sa momentálne školí 27 frekventantov 
z celého Slovenska. Vo večerných hodinách zo-
hrali priateľský futbalový zápas v Mestskej hale. 
 (sy)

Nad Skateparkom na Dieloch bolo vysa-
dených osemdesiat stromčekov, ktoré mestu 
Nitra darovala Cyperská republika.  Občanom 
tejto lokality mesta skrášlia priestor pred by-
tovkami borovice čierne a platany východné. 
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a minister 
obrany Cyperskej republiky Photisom Photiou 
slávnostne odhalili i pamätník, ktorý bude túto 
udalosť pripomínať.  Primátor Nitry Jozef Dvonč 
zároveň prezentoval  cyperskej delegácii súčas-
nú modernú tvár Nitry s dvoma univerzitami, 
výstaviskom a priemyselnými zónami.  Okrem 
členov cyperskej delegácie, kde bol i cyperský 
veľvyslanec na Slovensku Marios Kountouri-
des, sa na tejto akcii zúčastnili i nitrianski mest-

skí poslanci Štefan Klačko, Miroslav Mikulášik,  
Marta Rácová, František Refka, Stanislav Vereš, 
František Hollý a Miloš Paliatka (nie je na sním-
ke).  Text a foto: (j)

Obojstranne prospešná výmena skúseností

Stromy z Cypru deklarujú priateľstvo

Náčelník stanice J. Vozár odovzdal zástupcovi primátora 

Š. Štefekovi vecný dar starostu.
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Zomrel Ing. František Kukla, nositeľ Ceny mesta Nitry

V stredu 2. októbra sa na Mestskom cinto-
ríne v Nitre konala posledná rozlúčka s Ing. 
Františkom Kuklom, bývalým generálnym 
riaditeľom Pozemného staviteľstva, a.s. Nit-
ra, ktorý zomrel 29. septembra vo veku 68 
rokov. František Kukla bol od roku 1998 nosi-
teľom Ceny mesta Nitry. So zosnulým, ktorý bol 
od roku 1998 nositeľom Ceny mesta Nitry, sa 
o. i. rozlúčil aj nitriansky primátor Jozef Dvonč. 
V smútočnom príhovore zdôraznil  mimoriad-
ne zásluhy zosnulého  o výstavbu a rozvoj 
Nitry, šírenie dobrého mena Nitry prostredníc-
tvom výsledkov podniku Pozemné staviteľstvo 
Nitra, a.s. a to nielen doma, ale i za hranicami 
našej krajiny. Ing. František Kukla bol prostred-
níctvom podniku, na ktorého čele stál, aj pod-
porovateľom nitrianskeho športu, keď zastával 
funkciu viceprezidenta FC Nitra, mestského 
futbalového klubu. 

Ing. František Kukla sa narodil 15. 11. 1944 
v Nitre. Pochádzal zo stavbárskej rodiny, čo sa 
odrazilo aj na jeho ďalšom živote a profesio-
nálnom smerovaní. Po úspešnom ukončení 
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratisla-
ve, odbor pozemné stavby a konštrukcie ab-
solvoval aj 4 semestre postgraduálneho štúdia 
so zameraním na ekonomiku stavebných pod-
nikov na VŠE v Bratislave. V roku 1967 nastú-
pil pracovať do Pozemných stavieb š. p. Nitra, 
ktoré sa 1.9.1994 transformovali na Pozemné 
staviteľstvo Nitra, a.s Nitra. Počas  svojho pôso-
benia na tomto pracovisku prešiel rôznymi pra-
covnými zaradeniami od stavebného asistenta, 
stavbyvedúceho, hlavného stavbyvedúceho, 
vedúceho inžiniera závodu, riaditeľa závodu, 
výrobného námestníka a riaditeľa podniku 
až na post generálneho riaditeľa Pozemné-
ho staviteľstva Nitra, a.s. Nitra, ktorý zastáva 
od 1.9.1994. Ako riadiaci pracovník výroby 
sa podieľal na budovaní bytovej, občianskej 
a technickej vybavenosti nových sídlisk v Nitre. 
V tom čase sa uskutočňovala najintenzívnejšia 

výstavba Nitry. Okrem toho riadil pracovné čin-
nosti aj v iných mestách západného Slovenska 
a hlavného mesta Bratislavy. Mal veľký podiel 
na úspešnom uplatňovaní sa podniku a jeho 
zamestnancov aj na zahraničných stavebných 
trhoch – stavba bývalého Československého 
veľvyslanectva v Bonne, rekonštrukcia České-
ho veľvyslanectva vo Viedni, Slovenského veľ-
vyslanectva v Budapešti, výstavba oceliarne 
v Nisurate – Lýbia a viaceré iné stavby v SRN.

Rozsiahlu výstavbu zabezpečoval tento pod-
nik v Krasnodare a Krivom Rogu. Z popredných 
stavieb na Slovensku si zasluhuje zmienku 
vybudovanie Divadla Andreja Bagara v Nitre, 
Dispečerského centra Slovtransgasu v Nitre, 
Kláštora v Topoľčanoch, rímskokatolíckeho  
farského kostola v Dudinciach, atypických by-
tových domov v Nitre, predajne automobilov 
OPEL v Nitre, rádiometovej stanice na Zobore 
v Nitre a mnohých iných stavieb. Pod jeho ve-
dením Pozemné staviteľstvo v Nitre pokračova-
lo v činnosti Pozemných stavieb v Nitre, ktoré 
sa okrem uvedených spájalo aj s výstavbou 
bytov, škôl, nemocníc, stavieb pre kultúru, služ-
by a spracovateľský priemysel v celom regióne 
i v Bratislave a okolitých štátoch. 

S nositeľom Ceny mesta sa rozlúčil primátor mesta Nitry 

Jozef Dvonč. Foto: (sy)
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Za účasti predsedu vlády Roberta Fica a pred-
sedu NSK Milana Belicu sa v minulých dňoch 
v historickej sále Župného domu uskutočnili 
oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky 
o obciach v Nitrianskom kraji.

Zišli sa tu starostovia 36 obcí, pripomínajúcich 
si toto významné jubileum vďaka druhej Zobor-
skej listine z roku 1113, v ktorej je zaznamenaný 
najstarší historický zápis ich názvov. Na stretnutí 
s premiérom Robertom Ficom a predsedom Nit-
rianskeho samosprávneho kraja Milanom Beli-
com si 36 starostov a primátorov prevzalo pa-
mätný list s vyobrazením druhej Zoborskej listiny 
z roku 1113 a pozlátenú pamätnú mincu, ktorú 
obciam venovalo Nitrianske biskupstvo. Medzi 
starostami boli aj primátor Nitry Jozef Dvonč, 
primátori Šale a Zlatých Moraviec.Na slávnosti 
sa zúčastnili poslanci NR SR Tibor Glenda, Pavol 
Hrušovský, Marián Kéry a Marián Záhumenský 
a ďalšie osobnosti Nitrianskeho kraja. S hlavným 
príhovorom vystúpil premiér Robert Fico, ktorý 
zdôraznil, že listinu z r. 1113 spolu s listinou z r. 
1111 považuje za unikát a ako predseda vlády 
SR aj za nevyčerpateľnú batériu silnej pozitívnej 
energie a dobíjačku slovenského sebavedomia, 
ktorá má schopnosť obnovovať sa a pôsobí mo-
tivujúco aj po 900 rokoch od svojho vzniku. 

Prvá Zoborská listina z roku 1111 je najstaršou 
na Slovensku vydanou listinou. Listina je súd-
nym rozsudkom o mýte ako príjme zoborského 
kláštora. V spore išlo o právo benediktínskeho 
opátstva sv. Hipolyta z vrchu Zobor na tretinu 
výnosov zo všetkých mýtnych poplatkov v Nitre, 
Trenčí¬ne a pozdĺž celého Váhu, ktorými opát-
stvo obdaroval kráľ sv. Štefan I. Na pergamene 
s rozmermi 55,5 x 32,7 centimetra kaligrafickým 
písmom napísaná listina má necelých 21 riadkov 
a zachovala sa v dobrom stave. Pokračovaním 
udalosti opisovanej v prvej Zoborskej listine je 
dokument z roku 1113. Pergamen s pôvodný-
mi rozmermi 43 x 62 centimetrov má 51 riad-
kov.  Touto druhou Zoborskou listinou z roku 
1113 kráľ Koloman potvrdil staré pozemkové 
vlastníctvo zoborských benediktínov na území 

západného a stredného Slovenska. Listi-na ob-
sahuje súpis niekoľkých desiatok majetkov zo-
borského opátstva roztrúsených po rozsiahlom 
území Slovenska. Práve táto ich rozptýlenosť na 
rozsiahlom území spôsobila dvojročný časový 
odstup od vydania prvej Zoborskej listiny. Tak 
dlho trvalo, kým príslušná komisia obišla a overi-
la všetky majetky zoborského benediktínskeho 
opátstva. Druhá Zoborská listina sa zachovala 
značne poškodená, v jej spodnej tretine chýba 
takmer celý ľavý okraj. Zostavovateľ obidvoch 
Zoborských listín zostáva neznámy. Podľa názo-
ru historikov by ním mohol byť zoborský opát 
Gottfried. Z osnovania listiny je totiž zrejmé, že 
ich zostavovateľ musel byť na svoje časy veľmi 
vzdelaným človekom. Originál Zoborskej listiny 
je v súčasnosti uložený v depozite Nitrianskeho 
biskupstva. Kópiu vystavuje Diecézne múzeum 
na Nitrianskom hrade. (sy)

V zoborskej listine z r. 1113 sa spomína aj Nitra 

Tridsaťšesť starostov a primátorov prevzalo pamätný list 

s vyobrazením druhej Zoborskej listiny z r. 1113 a pozlá-

tenú pamätnú mincu, ktorú obciam venovalo Nitrianske 

biskupstvo. Medzi nimi bol aj primátor Jozef Dvonč (na 

snímke druhý zľava).

Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert 

Fico, predseda NSK Milan Belica a diecézny biskup Viliam 

Judák.
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Na Svätoplukovom námestí mohli ľudia navštíviť infor-

mačný stánok, v ktorom dostali informácie o najnovšom 

partnerskom meste Veszprém.   Foto: autorka

Primátor Jozef Dvonč a viceprimátor Ján Vančo a výkon-

ná riaditeľka NOCR Marta Hároníková vyhlásili v piatok 

večer na Svätoplukovom námestí výsledky súťaže o NAJ 

suvenír.

Priblížiť históriu, ale aj súčasnosť nášho mes-
ta, si dali za cieľ organizátori osláv Svetového 
dňa cestovného ruchu. Výhodou bolo, že oslavy 
sa uskutočnili počas medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra, kedy do nášho mesta zavítali 
stovky návštevníkov. Na Svätoplukovom námes-
tí sa v rámci divadelného jarmoku prezentovalo 
v informačnom stánku naše mesto Nitra, partner-
ské mesto Veszprém a Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch. Návštevníci sa mohli zapojiť do 
rôznych súťaží a kvízov a získať za to darčeky, prí-
padne mohli ochutnať rôzne krajové špeciality. 

Súčasťou osláv bolo vyhodnotenie 2. roční-
ka súťaže o Naj suvenír. Výsledky oznámili na 
improvizovanom pódiu primátor Jozef Dvonč, 
viceprimátor Ján Vančo a výkonná riaditeľka 
NOCR Marta Hároníková. V kategórii hrnček zo 
Slovenska vyhral hrnček z Terchovej od p. Bole-
dovičovej, hrnček zo zahraničia priniesla z Lon-
dýna p. Farkašová. Prvé miesto v kategórii mag-

netka a zároveň aj absolútnym víťazom sa stala 
ručne vypletaná hlava leva z Juhoafrickej repub-
liky od p. Buršáka. Medzi pohľadnicami zvíťazi-
la Karavána z Afganistanu od p. Jarábeka. Špe-
ciálnu cenu získala p. Pintérová, ktorá priniesla 
pohľadnicu z Maledív, pretože to bola hosťujúca 
krajina SDCR 2013. Najvzdialenejšiu pohľadnicu 
z Nového Zélandu priniesla p. Šillerová. 

Maďarské mesto Veszprém sa predstavilo 
už počas piatku jazzovým vystúpením v hoteli 
Atrium a v sobotu v Piano Café folkovým vy-
stúpením. Milovníci maďarskej kuchyne mohli 
zájsť do reštaurácií a ochutnať typické maďar-
ské menu. 

Ako informovala Dana Póčiková z NOCR, veľ-
kému úspechu sa tešili bezplatné prehliadky 
Nitry. Záujem bol najmä o výstup na Kalváriu 
a dražovský kostolík. Do pestrej palety podujatí 
patrila aj výstava umeleckých fotografií mesta 
Veszprém. (S) 

Prehliadky, koncerty, výstava a súťaže, také boli 
nitrianske oslavy cestovného ruchu 



11

www.nitra.skKultúrno spoločenský mesačníkNITRA

Predseda predstavenstva COOP Jednoty Nitra 
Gabriel Csollár a generálny riaditeľ tohto druž-
stva Peter Šipčiak prevzali v sobotu 21. septem-
bra 2013 v sále Divadla Andreja Bagara v Nitre 
z rúk primátora Nitry Jozefa Dvonča pozdravný 
list a vecný dar pri príležitosti 60. výročia COOP 
Jednoty Nitra. Primátor J. Dvonč pozdravil pri 
príležitosti tohto významného jubilea predstavi-
teľov Jednoty a poďakoval nielen za seba, ale aj 
za poslancov MZ v Nitre za ich vklad pri rozvoji 
družstevných foriem podnikania v obchode.

Súčasťou osláv bolo ocenenie verných pra-
covníkov Jednoty, ktorí v obchode odpracovali 
takmer celý svoj život. Vyhodnotená bola tiež 
súťaž o najlepší obchod. Na slávnosti v DAB sa 
zúčastnili minister pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Ľubomír Janátek, poslanci NR SR 
Tibor Glenda a Marián Kéry.  V príhovoroch 
zaznelo, že história dáva aj po rokoch za prav-
du, že družstevníctvo patrí medzi zvláštne fe-
nomény modernej doby 19. a 20. storočia ako 
jedna z foriem podnikania, ktorá mala za cieľ 
zlepšiť existenčné podmienky svojich členov. 
Jednota spotrebné družstvo Nitra vznikla 20. 8. 
1953 na ustanovujúcom valnom zhromaždení. 
V súčasnosti má COOP Jednota takmer 27-ti-

síc členov a aj keď orientuje viac na vidiek, má 
v Nitre má 2 veľké obchody – Terno v OC Max 
a Progres. Činnosť nitrianskej Jednoty sa rozší-
rila aj na východ Slovenska do okresu Trebišov. 
V kultúrnom programe dominoval saxofonista 
Félix Slováček, ktorý pricestoval z Prahy, mode-
rovala a spievala herečka Eva Pavlíková, spieval 
aj bratislavský džezový spevák Berco Balogh, 
piesne z muzikálov zazneli v podaní mladých 
nitrianskych hercov.  (sy)

Predseda COOP Jednoty G. Csollár a generálny riaditeľ P. 

Šipčiak prevzali od primátora J. Dvonča pozdravný list a 

vecný dar k 60. výročiu COOP Jednoty Nitra. Foto: autorka

Šesťdesiatka COOP Jednoty Nitra

Pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa 
Dvonča sa uskutoční v nedeľu 1. decembra 
v Divadle Andreja Bagara pri príležitosti Sve-
tového dňa prevencie týraných detí benefičný 
koncert Bez modrín. Centrum Slniečko počas 
tohto slávnostného večera vyjadrí udelením 
ocenenia Šľachetné srdcia svoju vďaku všetkým 
dobrým a významným ľuďom, ktorí Slniečku 
dlhodobo podávajú pomocnú ruku a pomáha-
jú pri realizácii jeho programov a aktivít. 

Hlavným účinkujúcim na tomto výnimoč-
nom koncerte bude klavírny virtuóz a šoumen 
Jozef Hollý. V programe ďalej vystúpia hereč-

ka Eva Pavlíková, kapela Campana Batucada, 
speváčka Brigita a „Superstarista“ Štefan It-
cho Pčelár. Večerom budú sprevádzať mode-
rátori Janka Buršáková, známa ako sudkyňa 
zo Súdnej siene TV Joj a Peter Pinďo Lengyel. 
V priestoroch DAB sa zároveň uskutoční ver-
nisáž obrazov Andrey Zahradníkovej, výťažok 
z ktorej venuje Centru Slniečko. Kúpou vstu-
penky v hodnote 10 eur podporíte Centrum 
Slniečko n.o. Vstupenky si môžete zakúpiť 
v predpredaji v DAB a CD Andante na pešej zóne 
v Nitre. Koncert Bez modrín organizuje Centrum 
Slniečko n.o. v spolupráci s Mestom Nitra. (S)

Benefičný koncert pod záštitou primátora
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V stredu 2. októbra boli na Mestský úrad v 
Nitre pozvaní  občania, ktorí sa aktívne zapo-
jili do súťaže o najkrajší balkón, záhradku a 
predzáhradku. Súťaž, vyhlásená Mestom Nitra, 
odborom komunálnych činností a životného 
prostredia, oslovuje najmä starších obyvateľov, 
ktorým nie je ľahostajné ich životné prostredie. 
Primátor Jozef Dvonč konštatoval, že vedenie  
mesta si od tejto súťaže sľubuje väčšiu aktivi-
záciu a motiváciu občanov ku skrášľovaniu 
životného prostredia v našom meste.  Prvú 

cenu  získal Michal Kukučka za kaktusovú oázu 
na Metodovej ulici č. 41, druhé miesto patrí 
Magdaléne Šamšonovej a p. Klementíkovej 
zo Škultétyho č. 26, kde pri dome vybudovali 
jazierko a vysadili skalničky, trvalky aj letnič-
ky. Z tretieho miesta sa tešili Terézia Bartíková 
a Apolónia Ivančíková, ktoré vysadili a celé leto 
polievali priestor pri dome na Jurkovičovej č. 
11. Primátor Jozef Dvonč sa týmto občanom 
poďakoval a ich snahu bez určenia poradia  od-
menil vecnými cenami.   (S)

Vieme, kto mal najkrajší balkón a predzáhradku 

Mesto Nitra vás v piatok 14. novembra po-
zýva na spomienkové podujatie s názvom 
Spomienky na November, ktoré organizuje v 
spolupráci s Konfederáciou politických väzňov 
Slovenska, Študentským parlamentom UKF a 
Zväzom protikomunistického odboja pri príle-
žitosti 17. novembra - Dňa boja za slobodu a 
demokraciu. Spomienkové zhromaždenie sa 
uskutoční pri pomníku v parčíku pred budovou 

mestského úradu o 15.00 h. V rámci ďalšieho 
programu si vo Fóre mladých na Ul. Fr. Mojtu 
18 môžete o 16.00 h pozrieť film Zamatoví tero-
risti. V Pastoračnom centre Pavla Straussa UKF 
na Dražovskej ulici č. 4 bude slúžená sv. omša a 
večer sa uskutoční sviečkový pochod, ktorý sa 
skončí pri pamätnej tabuli, venovanej udalos-
tiam r. 1989 na pešej zóne.   (s)

Spomienky na November 1989

Primátor Jozef Dvonč s občanmi, ktorým záleží na životnom prostredí a zapojili sa do súťaže o najkrajší balkón, záhradku 

a predzáhradku.
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Slávnostným zasadnutím Pedagogickej rady 
vo štvrtok 10. októbra 2013 v spoločenskej 
miestnosti školy oslávila Stredná priemyselná 
škola potravinárska v Nitre 50. výročie svojej 
existencie.

Vzácnych hostí na slávnosti však nevítal ria-
diteľ tejto úspešnej trojškoly Jaroslav Maček, 
ale jeho zástupca Ing. Jozef Porubský. Ten 
ospravedlnil chýbajúceho riaditeľa Mačeka z 
dôvodu práceneschopnosti. Na slávnosti pri-
vítali vzácnych hostí, poslanca Národnej rady 
SR Tibora Glendu, predsedu NSK Milana Belicu, 
zástupcu primátora Nitry Štefana Štefeka, po-
slancov zastupiteľstva NSK a MsZ. Absolventi, 
ktorí opustili brány školy, sa úspešne zaradili 
do pracovného procesu, alebo pokračovali v 
štúdiu na vysokých školách. Vzdelávacie úspe-
chy ako aj spoluprácu s Mestom Nitra ocenil aj 

zástupca primátora mesta Nitry Štefan Štefek, 
ktorý škole, študentom a pedagógom zablaho-
želal a odovzdal im v mene primátora Jozefa 
Dvonča pozdravný list a vecný dar.  (S)

Primátor mesta Nitry a predseda ZMOS Jozef 
Dvonč prijal delegáciu akademických funkci-
onárov a pedagógov z kirgizských univerzít, 
ktoré zabezpečujú vzdelávanie primátorov a 
starostov, ako aj predstaviteľov štátnej správy. 

Hosťom z Kirgizskej republiky predstavil 
mesto a informoval ich o výsledkoch, ktoré 
Nitra dosiahla  v poslednom období. Z pozície 
predsedu ZMOS im objasnil systém fungovania 
samosprávy a štátnej správy v našej republike.    

Účastníkov vzde-
lávacieho programu 
HONOR – TEMPUS, 
ktorí pôsobia na uni-
verzitách Akadémia 
of Public Adminis-
tration, Naryn Uni-
versity a ISSYK – KUL 
State University, 

sprevádzala profesorka Mária Kadlečíková z ka-
tedry manažmentu Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu SPU v Nitre a Renata Chosraviová, 
vedúca kancelárie vzťahov s verejnosťou SPU. 
 (sy)

Ocenenie potravinárskej priemyslovky 

Pedagógovia z kirgizských univerzít prišli načerpať 
skúsenosti 

Pozdravný list primátora prevzal od zástupcu Štefana Šte-

feka zástupca riaditeľa Mačeka Jozef  Porubský.

 Foto:  autorka

Primátorovi Jozefovi Dvončovi venovali darček – obrázok 

vyrobený z kože, z ktorej si domorodí obyvatelia Kirgizsta-

nu budujú jurty.  Foto: autorka
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Pohľad na účastníkov konferencie – architektov z európskych miest.

Za účasti architektov a odborníkov z Talian-
ska, Španielska, Veľkej Británie, Írska, Nórska, 
Rumunska, Lotyšska a Slovenska sa v nitrian-
skom hoteli Mikado uskutočnilo v dňoch 1.- 2. 
októbra v poradí už druhé stretnutie siete part-
nerských miest projektu USEAct eur. programu 
URBACT II.

Zástupcovia mesta sa v priebehu týchto 
dvoch dní zaoberali problematikou rozvoja 
mestských sídiel a tvorbou lokálnych akčných 
plánov, ktoré budú pre jednotlivé mestá odra-
zovým mostíkom pri získavaní dotácií a finanč-
ných prostriedkov z fondov EÚ.

„Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným,“ 
konštatovali pracovníci  z útvaru hlavného ar-
chitekta mesta Nitry, podieľajúci sa na projekte 
USEAct. Lokálne akčné plány, ktoré jednotlivé 
partnerské mestá v rámci projektu spracujú, 
prispejú k stratégii udržateľného rozvoja miest. 
Nitru v súčasnosti trápi postupné vyľudňova-
nie centra nášho mesta, ktoré má množstvo 
príčin a dôsledkov, dotýkajúcich sa rôznych 
skupín obyvateľstva  a práve pri analýze tých-
to problémov a hľadaní riešení  spolupracuje 

mesto Nitra s renomovanými odborníkmi z 9 
európskych miest.

Účastníkov II. projektového stretnutia  v Nitre 
privítal zástupca primátora mesta Nitry Štefan 
Štefek. Zároveň im zaželal úspešný priebeh ro-
kovania a tiež mnoho pozitívnych výsledkov, 
ktoré budú prínosom pre každú zo zúčastne-
ných strán. Organizátorom II. projektového 
stretnutia implementačnej fázy tematickej sie-
te programovej osi Urbact II. bolo mesto Nitra.
 (ľu-sy)

Pod Zoborom o problémoch európskych miest  

Architekti riešia problém, ako zabrániť vyľudňovaniu 

centra nášho mesta.
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Odbor školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Nitre a Nitrianska organizácia cestov-
ného ruchu zorganizovali prvý ročník 
podujatia s názvom „Šarkaniáda“, ktoré sa 
uskutočnilo 12. októbra  na Kalvárii. Poča-
sie organizátorom prialo, čo sa odzrkadlilo 
aj na počte zúčastnených. Pre „púšťačov 
šarkanov“ boli pripravené súťaže v štyroch 
kategóriách: najzaujímavejší, najkrajší, 
najvtipnejší a najväčší. Vybrať z takého 
množstva šarkanov bolo veľmi náročné, 
a preto v jednotlivých kategóriách boli 
ocenení aj viacerí.

Popoludn9 13.00 hod., kedy začala prezen-
tácia šarkanov, sa nad Kalváriou rozpútal boj 
drakov. Vo vzduchu sa  v priebehu pár minút 
ocitlo množstvo šarkanov. Vo veľa prípadoch 
sa rodičia vrátili do čias detstva. Počas štyroch 
hodín sa na kopci vystriedalo množstvo rodín 

s deťmi, ktorí si užili krásne jesenné dni. Pre 
tých, ktorí prišli bez šarkanov, boli pripravené 
tvorivé dielne, kde si mohli šarkana vyrobiť 
alebo zakúpiť. Príjemnú atmosféru dotvorilo aj 
divadelné predstavenie.  (r)

V priebehu októbra a novembra sa organi-
zoval cyklus športových podujatí pod názvom 
Dni športu 2013. Tieto podujatia boli zamera-
né na rozvoj pohybových aktivít rôznych ve-
kových a záujmových skupín s cieľom vštepiť 
účastníkom trvalý vzťah k športu. 

Už v roku 2012  bolo v priebehu septembra, 
októbra, novembra a decembra pripravených 
množstvo športových podujatí a väčšina z 
nich organizovaná aj pre verejnosť. Podujatia 
organizovali športové kluby, združenia, ale aj 
nitrianske školy. Najznámejšími športovými 
akciami bolo Zatváranie neba nad Nitrou, kto-
ré zaujalo všetkých priaznivcov paraglidingu, 
ako aj Chodecká Nitra, ktorá privítala  našich 
najlepších chodcov a účastníkov nedávnych 
majstrovstiev sveta v Moskve. V novembri sa 
pod Zoborom stretnú bežci na Večernom behu 
Nitrou a bodku za tohtoročným cyklom špor-
tových podujatí urobí Zoborský Silvestrovský 

beh. V rámci Dní športu sa uskutoční turnaj žia-
kov ZŠ a SŠ v stolnom tenise, XIX. ročník medzi-
národnej verejnej súťaže a výstavy plastových 
a papierových modelov v ZŠ Nábrežie mláde-
že, memoriál Viktora Kincela -  turnaj v halovom 
americkom futbale v Mestskej hale, majstrov-
stvá Nitrianskeho kraja v šachu v kategórii 8 až 
18 rokov, Veľká cena Nitry v krasokorčuľovaní 
na Zimnom štadióne a na záver roka, 31. de-
cembra populárny Zoborský silvestrovský beh, 
ktorý organizuje Čakanka.  (s) 

Dni športu prinesú športové zážitky

Šarkaniáde prialo aj počasie
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Úvaha nad vzťahom kráľa Svätopluka k arci-
biskupovi Metodovi a jeho učeníkom (III.) 

Po príchode byzantskej misie v r. 863 na Veľ-
kú Moravu, vytváral Svätopluk v úzkej súčin-
nosti s kniežaťom Rastislavom všetky potrebné 
podmienky pre úspešnú prácu a pokojné pô-
sobenie Konštantína Filozofa a opáta Metoda 
aj na svojom území t.j. v Nitrave, zvanej v tom 
čase tiež  „regnum Zuentebaldi“ (kráľovstvo 
Svätopluka).

Samostatnú cirkevnú organizáciu sa však 
Rastislavovi nepodarilo získať ani v Byzancii 
a preto bolo treba uskutočniť ďalšie jednania 
s rímskym pápežom.

„... a tak strávil [Konštantín] na Morave štyrid-
sať mesiacov a vydal sa (v roku 867) do Ríma 
vysvätiť‘ svojich učeníkov. Cestou ho prijal Ko-
cel, knieža panónsky. Veľmi si obľúbil slovanské 
písmená a naučil sa ich. A zveril mu päťdesiat 
učeníkov a prejavil mu veľkú úctu a odprevadil 
ďalej... „ ( Život Konštantína Filozofa, kap. XV. )

Ale pasovskí biskupi vzniesli proti solúnskym 
bralom u pápeža obžalobu, že konajú na Veľ-
kej Morave slovanskú bohoslužbu. Konštantín 
a Metod u pápeža Hadriána II. nielenže obhájili 
seba, slovanskú liturgiu a bohoslužobné knihy, 
ale pápež vysvätil Metoda a Konštantínových 
žiakov za kňazov a diakonov.

Konštantín Filozof bol už dlhodobo chorľavý 
a obhajoba slovanského liturgického jazyka 
v Benátkach, kde „... zaútočili na neho latinskí 
biskupi, popi a mnísi ako havraní na sokola...“ 
(Život Konštantína Filozofa kap. XVI.), aj keď 
bola triumfálna, ho natoľko vyčerpala, že už 
nemal dosť síl vrátiť sa na Moravu. Vstúpil 
v Ríme do kláštora, prijal rehoľné meno Cyril 
a 14. februára 869 zomrel.

Po smrti Konštantína, prevzal Metod, aj keď 

s istým váhaním, na seba úlohu dokončiť misiu 
na Veľkej Morave a v Panónii. Jeho prvou úlo-
hou bolo vrátiť sa vo funkcii učiteľa do sídla Pri-
binovho syna Kocela na Blatnohrad. Odchádzal 
s osobným listom pápeža „Gloria in excelsis“ 
Rastislavovi, Svätoplukovi a Kocelovi, knieža-
tám Slovanov, so žiadosťou, aby prijali Metoda, 
ktorý má právo ďalej pokračovať v staroslovan-
ských prekladoch náboženskej liturgie.

Po krátkej dobe vyslal knieža Kocel znovu 
Metoda aj s jeho družinou naspäť do Ríma 
s prosbou, aby pápež Metoda vysvätil na bis-
kupský úrad v Panónii, na stolec svätého apoš-
tola Andronika. Pápež Hadrián II. vyhovel aj  
tejto žiadosti, vysvätil Metoda za biskupa a zá-
roveň ho ustanovil za arcibiskupa a pápežské-
ho legáta pre Panóniu a Veľkú Moravu.

Obnovenie arcibiskupstva na čele s Meto-
dom podriadil pápež priamo Rímu pričom dú-
fal, že tak sa mu podarí časom získať pod svoju 
jurisdikciu naspäť aj tie časti Illyrika, ktoré Rímu 
odňala Byzancia ešte v 8. storočí.

V cirkevných kruhoch Východofranskej 
ríše vládla však aj naďalej veľká nespokojnosť 
s vysvätením Metoda za arcibiskupa.  Zo „Spi-
su o pokrstení Bavorov a Karatáncov, kap. 12“  
vyplýva, že Metod pôsobil u Kocela dlhšie ako 
tri mesiace. Keď sa  dopočul o rozkole medzi 
Rastislavom a Svätoplukom a následnom Ras-
tislavovom zajatí a uväznení vo franskom väze-
ní, rozhodol sa ísť na Veľkú Moravu. Cestou ho 
však  franské duchovenstvo zajalo, predviedlo 
pred kráľa Ľudovíta Nemca, obvinilo že učí na 
ich území a uväznilo v Švábskom kláštore.

Onedlho (871) obvinili u Karlomana neprav-
divo z nevernosti a zrady aj Svätopluka. Svä-
topluk bol uvrhnutý do bavorského väzenia 
a stratil Nitravu. ( Fuldské letopisy k r. 871)

Takže v rokoch 870 - 71 sa Veľká Morava ocit-

Reálny obraz o histórii Veľkej Moravy 
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Metro otvorilo novú distribučnú platformu
V utorok 8. októbra bola slávnostne otvorená 

nová, väčšia a zmodernizovaná platforma pre 
službu METRO Distribúcia. Každý deň zákazní-
kom zamestnanci veľkoobchodu METRO Nitra 
v rámci služby METRO Distribúcia rozvážajú 15 
ton tovaru. Obchod v súčasnosti rozváža tovar 
do podnikateľských prevádzok 
vzdialených aj 100 km. Záujem 
o službu neustále rastie, preto 
v Nitre otvorili zmodernizovanú 
a zväčšenú distribučnú platformu. 

Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnil aj primátor Nitry Jozef 
Dvonč, ktorý s vedením spoloč-
nosti prestrihol pásku (na sním-
ke). Vynovené priestory majú roz-
lohu 338 m2 a predstavujú nárast 
približne o tretinu. Disponujú 4 
nakladacími rampami pre vozový 

park rozšírený o 6 automobily. „Nová platforma 
zatiaľ počíta s postupným zvýšením počtu zá-
kazníkov asi o 30 percent, no kapacitne by bez 
problémov zvládla aj väčší nárast objemu roz-
vozov,“ uviedol riaditeľ METRO Nitra Igor Los-
man. (r)

Navždy odišli
V septembri 2013 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:  

František Ašverus, 62-r., Štúrova 2
Mária Balabánová, 80-r., Lipová 10
Karol Benovic, 94-r., Kalvária 3
Aurélia Blehová, 84-r., Schurmannova 27
Emil Bruchter, 70-r., Dlhá 64
Ing. Marián Brunai, 60-r., Za Humnami 57
Július Částa, 80-r., Tríbečská 7

Helena Červenková, 86-r., Považská 14
Vojtech Daniš, 83-r., Kozmonautov 7
Jozef Dano, 57-r., 1. mája 22  
Mária Dolinská, 89-r., Stračia 7
Otília Dragúňová, 75-r., Štúrova 13
Stanislav Dvorský, 61-r., Hollého 2
Ján Fúska, 73-r., Novomeského 17

la v nezávidenia hodnej situácii. Všetci jej čelní 
svetskí aj cirkevní predstavitelia, Rastislav, Me-
tod aj Svätopluk, boli  vo franských väzniciach. 
Uväznenie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka 
„vyvolalo všeľudové povstanie Moravanov“ 
(Fuldské letopisy k r. 871).  Zrejme sa jednalo 
o Nitranov, pretože územie starej Moravy bolo 
už v tom čase okupované Frankami.

„Moravania sa domnievali, že ich vojvodca 
zahynul. .... Vtedy sa stalo, že keď Moravania 
zistili, že bavorskí kňazi, ktorí žili medzi nimi, im 
nepriali a kuli proti ním pikle, všetkých ich vy-
hnali...“ (Život Metoda, arcibiskupa moravského 
kap. X.).

 (pokračovanie v ďalšom čísle)

 doc. Dr. Zora Lazarová, CSc.
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Jubilanti v roku 2013
V novembri 2013 si významné životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:  

75 ROKOV: Ing. Ľudovít Babu-
šík, Cecília Bebjaková, Helena 
Bublová, Alžbeta Buffová, Oľga 
Depešová, Hedviga Dujíčková, 
Mária Ehrenholdová, Gabri-
ela Gambošová, Magdaléna 
Grambličková, Jolana Hamlíko-
vá, Anna Hanzenová, Veronika 
Holanová, MUDr. Ľudevít Holý, 
Gabriel Horváth, Anna Ješková, 
Alžbeta Kondelová, Anna Kon-
déová, Hedviga Kukučková, Te-
rézia Kukučková, Otília Kuťková, 
Martin Kysel, Alžbeta Lacová, 
Juraj Lakatoš, Božena Marcio-
vá, Ján Mésároš, Eva Nováková, 
Ján Novosedlík, Marta Pekári-
ková, Helena Pioková, Ladislav 
Pipíšková, Ján Polóny, Mária 
Prešinská, Gabriela Ragasová, 

Milan Richtárik, Anna Rybánska, 
Zuzanna Sórádová, Albína Sta-
nová, Ing. Jozef Steszkál, Štefan 
Szterenka, Anna Štefanovičová, 
Marta Trnková, Ľudmila Valen-
tová, MUDr. Jozefína Vaňková, 
doc. PhDr. Ida Zubacká, CSc.
80 ROKOV: Božena Arbeto-
vá, Viliam Bališ, Milan Hluchý, 
Alžbeta Ivanová, Alžbeta Jaku-
bíková, Janka Kačalová, Mária 
Lieskovská, Emília Malíková, 
Albína Martišová, Agneša Mé-
szárošová, Júlia Paulíková, Ing. 
Ján Pavelka, Ladislav Starovič, 
Gertrúda Sýkorová, Mária Va-
láriková, Antónia Valašeková, 
Jeannine Vašíčková, Emília Zá-
horská, Irena Závodná, Antónia 
Zverková 

85 ROKOV: Jolana Andrášiková, 
Margita Arvayová, Libuša Fran-
tišová, Martin Fukas, Helena 
Harmatová, Helena Jedličková, 
doc. PhDr. Milan Juríček, Irena 
Kadlubecová, Helena Kmeťo-
vá, Helena Magdinová, Jolana 
Ondrejičková, Viliam Opoldus, 
Vladimír Orieška, Božena Pollá-
ková, Edita Ravingerová, Žofia 
Skočíková, Mária Váliková, Silvia 
Veselá, PhMr. Lívia Veselská
86 ROKOV: Zlatica Arpášová, 
Ing. Pavol Bajči, Božena Beszé-
dešová, Viliam Dokupil, Katarí-
na Gonová, Alžbeta Hrnčárová, 
Jozef Jeleň, Anna Juhásová, Jo-
zefína Karkošková, Eva Labová, 
Mária Mistríková, Katarína Mol-
nárová, Želmíra Nemčovičová, 

Gabriela Gábrišová, 77-r., Štefánikova tr. 64
Pavlína Galová, 72-r., Janka Kráľa 2
Milan Gubo, 70-r., Jurkovičova 29
Ladislav Hanáček, 70-r., Partizánska 73
Ing. Karol Hanzlík, CSc., PhD., 77-r., Petzwalova 48
Matilda Hesková, 92-r., Škultétyho 12
Štefan Hlavatý, 68-r., Výstavná 39 
Emília Chobotová, 92-r., Kamenecká 35
Božena Chovancová, 63-r., Wilsonovo nábr. 44
Alžbeta Janošíková, 81-r., Česko-slov. armády 3
Imrich Jaruška, 65-r., Bazovského 20
Irena Kĺbiková, 84-r., Železničiarska 52
Karol Klenko, 69-r., Štúrova 37
Xénia Kováčiková, 82-r., Výstavná 31
Ing. Andrea Kováčová, 38-r., Nábr. mládeže 73
Magdaléna Krämerová, 84-r., Železničiarska 52
Ján Kubík, 75-r., Partizánska 40
Ing. František Kukla, 68-r., Urbancova 1
Margita Kunkelová, 64-r., Dvorčanská 66
Mgr. František Kurkin, 62-r., Dolnohorská 6
Ivan Leckeš, 59-r., Čajkovského 19
Ľudovít Mankovecký, 90-r., Železničiarska 52

Štefan Maťašovský, 80-r., Bohúňova 11
Stanislav Mládenek, 56-r., Dlhá 7
Ing. Gejza Mlynek, 89-r., Pod Zlatým brehom 34
Magdaléna Molnárová, 81-r., Železničiarska 52
Viola Nagyová, 81-r., Wilsonovo nábr. 76
Viola Nagyová, 90-r., Levická 18
Vladimír Naňo, 80.-r., Wilsonovo nábr. 166
Mária Odvarková, 74-r., Žibrická 10
Anastázia Rončková, 77-r., Gladiolová 12
Ing. Jozef Rožič, 76-r., Za Ferenitkou 4
František Slamka, 56-r., Golianova 64
Daniel Stančík, 91-r., Martinská dolina 40
Vilma Suchaňová, 90-r., Jánskeho 7
Helena Sýkorová, 77-r., Dlhá 38
Emília Šimunová, 81-r., Doležalova 80
Aurélia Šurabová, 82-r., Janka Kráľa 2
Rozália Vajdová, 88-r., Dlhá 40
Mária Valentová, 82-r., Ľ. Okánika 8
Alžbeta Vyhnáliková, 89-r., Wilsonovo nábr. 34
Juraj Zelenák, 54-r., Na Hôrke 7
Zuzana Zúriková, 86-r., Hlboká 41
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Mária Strapeková, Ondrej Šúnik, 
Valéria Záhumenská
87 ROKOV: Irena Bánovská, Ko-
loman Benkovič, Helena Bezá-
ková, Katarína Cilliová, Ľudovít 
Demeter, Terézia Hajlová, Štefan 
Jaššo, Mária Jelenáková, Rudolf 
Kotešovský, Ján Kováč, Irena Ku-
nová, Mária Paulovičová, Alžbe-
ta Petríková, Štefan Popovič, 
Ing. Ondrej Potančok, Jolana 
Singerová, Oľga Töröková, Ing. 
Michal Valíček, Emília Zaťková
88 ROKOV: Anna Babušíková, 
Anna Bubáková, Katarína Čer-
náková, Anna Fapšová, Helena 
Gabulová, Oldřich Havlík, Imrich 

Hrobár, Katarína Ivančíková, 
Mária Kelemenová, Mária Krč-
máriková, Terézia Malenčíková, 
Jozef Malík, Július Melicher, He-
lena Pápayová, Anton Vicena, 
Brigita Zacharová
89 ROKOV: Pavlína Jakubeko-
vá, Júlia Karajancová, Eduard 
Mokráš, Žofia Nemešová, Júlia 
Szöllöšiová, Elígia Turi Nagyová, 
Štefánia  Vargová, MUDr. Vladi-
mír Zubácky 
90 ROKOV: Emília Bocánová, 
Edmund Boháčik, Paula Drá-
biková, Mária Lukášová, Mária 
Polgárová, Petrina Szorádová  
91 ROKOV: Mária Jamrichová, 

Jozef Jusna, Alžbeta Strnadová
92 ROKOV: MUDr. Jozef Klečka, 
Rozália Meravá, Pavol Rafaj 
93 ROKOV: Helena Amrichová, 
Veronika Hercová, Mária Kele-
menová, Mária Magová, Helena 
Mečiarová, Valéria Struhárová
94 ROKOV: Terézia Hromadová
95 ROKOV: Helena Náhlovská
96 ROKOV: Terézia Zábušková
97 ROKOV: Hilda Schulzová
100 ROKOV: Mária Korecová
101 ROKOV: Mária Korecová, 
Martin Holka, Alžbeta Zsakay-
ová

13. septembra 2013:  Vojtech Majda a Alena 
Csermanová, obaja z Hlohovca  Ing. Ján Kováč a 
Mgr. Katarína Káčerová, obaja z Nitry
14. septembra 2013:  Martin Lopašovský z Nitry 
a Ivana Žilinčíková z Piešťan  Drahomír Šimončič 
a Paulína Kňažíková, obaja z Nitry  Jozef Duda 
z Nitry a Adriána Darnadiová z Hulu  Juraj 
Maňuch z Tovarníkov a Eva Kopčeková z Nitry 

 Martin Jazvinský zo Štefanovičovej a Zuzana 
Nemčeková z Nitry  Vladimír Varga z Lužianok a 
Alžbeta Barátová z Nitry  Lukáš Brňo a Nikoleta 
Máčiková, obaja z Nitry
20. septembra:  Marcel Stražanec z Nitry a 
Veronika Žemberová zo Zbehov
21. septembra 2013:  Tomáš Kubrický z Topoľčian 
a Mária Renčková z Nitry  Peter Zrubec z Dolných 
Lefantoviec a Lenka Stískalová z Jarku  Matej 
Vojtek z Kokavy nad Rimavicou a Jana Oláhová 
z Nitry  Ing. Jaroslav Čakovský z Nitry a Ing. 
Barbora Lipovská z Trnavy  Ing. Jozef Lopata 
z Dolných Lefantoviec a Ing. Zuzana Martišová z 
Nitry  Viliam Nemček a Markéta Krousová, obaja 
z Nitry  Štefan Bleho a Lenka Pintérová, obaja z 
Nitry  Ing. Peter Bradáč a Ing. Veronika Burešová, 
obaja z Nitry  Jozef Bako z Klasova a Kristína 

Klinková z Nitry  Mgr. Dušan Valábik a Ing. 
Andrea Ševčíková, obaja z Nitry  Miloš Záhorský 
z Rišňoviec a Jana Lieskovská z Nitry  Tomáš 
Novosad a Božena Kolláriková, obaja z Nitry
28. septembra 2013:  Michal Benko  a Iveta 
Horváthová,  obaja z Nitry  Michal Zetocha z Nitry 
a Ingrida Hulíková z Nových Sadov  Ing. Mgr. 
Martin Hriňák z Košíc a Mgr. Katarína Škrovinová 
z Nitry  Mário Pustai z Nitry a Ivana Seničová z 
Podhorode  Andrej Stehlík z Nitry a Ing. Monika 
Jeloková PhD. zo Zvolena  Michal Zelenický z 
Nitry a Naďa Renčková z Bratislavy  Lukáš Lukács 
a Zuzana Habdáková, obaja z Nitry  Lukáš Gál 
z Tesárskych Mlyňán a Michaela Virágová z Nitry 

 Juraj Kuzma z Bratislavy a Alžbeta Gyepesová 
z Dolných Obdokoviec  Ing. Peter Bača z 
Čakajoviec a Ing. Lenka Bányiová z Kolíňany  
Ing. Tomáš Krošlák z Nitry a Ing. Jana Deáková zo 
Sládkovičova  Patrik Kajuch z Bratislavy a Mgr. 
Kristína Kreškócziová z Nitry  MUDr. Andrej 
Bajo z Príbeliec a MUDr. Silvia Muziková z Nitry  
Marek Kačák z Radavy a Soňa Kotrecová z Dolných 
Obdokoviec  Bohuslav Lincmaier a Ing. Katarína 
Bástiová, obaja z Nitry  Jozef Hubinský a Terézia 
Madová, obaja z Nitry

Povedali si ÁNO



Župné námestie bude krajšie a modernejšie

Vďaka rekonštrukcii Župného námestia 
v Nitre, ktorá prebiehala počas septembra 
a októbra, sa zmenila celková podoba tohto 
priestoru, ktorý doteraz slúžil ako parkovisko 
pre osobné autá a autobusy.  Vstupná brána do 
Nitrianskeho hradu dostala úplne „nový imidž“. 
Stavbári v prvej fáze rekonštrukcie odstránili 
pôvodný asfaltový povrch námestia, ktorý na-
hradili asfaltobetónom. Nové parkovacie mies-
ta vybudovali zo zámkovej dlažby a priestor 
pred Župným domom pokryli žulovými platňa-
mi. Súčasná okružná križovatka zostala zacho-
vaná. Na Župnom námestí pribudne zeleň a la-
vičky, jeho celkový vzhľad skrášli ďalší mobiliár. 
V plnej kráse by sa námestie malo zaskvieť do 
konca októbra.   (S)


