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Vážení a milí naši dôchodcovia,

dovoľte mi, aby 
som sa vám prihovoril 
pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším ľuďom. 
Október je mesiac, kto-
rý je jedným z troch po-
sledných v roku, mož-
no už trochu chladný, 
avšak skrýva v sebe 
nezvyčajné čaro. 

Staroba čaká na každého z nás. Prichádza 
tak pomaly, že si ju niektorí uvedomia v po-
slednej chvíli a nestihnú si ju vychutnať. Sú ľu-
dia, ktorí tvrdia, že nie je čo vychutnávať. Pro-
ti ich tvrdeniu stoja životy mnohých starcov 
a stareniek, ktorí svoju jeseň života prežili v nádher-
ných pokojných farbách. Zažili takmer celé 20. sto-
ročie, prežili minimálne jednu svetovú vojnu, mnohí 
už pochovali svojich manželov, či manželky a za sto-
lom zostalo navždy prázdne miesto. Strata blízkeho 

človeka, s ktorým sa stretávate každý deň, je veľkou 
ranou. Ranou, ktorá bolela, určite veľmi bolela. Veď 
spolu so svojimi partnermi vedeli o živote veľa, po-
znali pocit radosti, spolu sa smiali, prežívali najkraj-
šie chvíle so svojimi deťmi. Zrazu prišla prázdnota. 
Čas je najlepší lekár a životom treba kráčať ďalej. 
Možno nebude už taký krásny ako predtým, ale stále 
je to váš život. Nevzdávajte sa ho. Život vás naučil 
prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa... To všetko 
môžeme vyčítať vo vašich tvárach.

Milí naši dôchodcovia, prajem vám pevné zdra-
vie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo 
života. Nech je pre vás jeseň života plná farieb, 
z ktorých každá bude znamenať jedno krásne preži-
té obdobie vášho života. Mesto Nitra sa snaží robiť 
všetko preto, aby sme vám spríjemnili a uľahčili jeseň 
vášho života.

Všetko dobré vám zo srdca želá 
JOZEF DVONČ

primátor mesta Nitry

Obsah Október 2013

Prezident Grécka zavítal do Nitry 3
Do Synagógy chodíme za kultúrou 10 rokov 4
Študenti navrhli novú architektúru pre Nitru 4
Vyhodnotili súťaž o najkrajší balkón a prezáhradku  5
Deväťdesiat rokov krajskej knižnice 6
Školákov bude viac baviť biológia, fyzika a chémia  7
Elektronizácia služieb mestského úradu 8
Výťažok z benefičného podujatia poslúži invalidom  9
Príďte na Primátorskú kvapku krvi 9
Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu 10
Jubilant za svoju vitalitu ďakuje prechádzkam 11
Odišiel politický väzeň Dezider Greguš 11 
Jesenné stretnutia s vážnou hudbou 12
Spomínali na režiséra Bednárika 13
Zoborský skrášľovací spolok 14 
Mládežnícky kemp priniesol zážitky i poznanie 15
Reálny obraz o histórii Veľkej Moravy 16 

Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre
Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra
IČO: 00 308 307, tel.: 65 02 111, 
fax: 65 02 331, www.msunitra.sk
e-mail: msunitra@msunitra.sk; 
webstránka: www.nitra.sk

Primátor mesta: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.; e-mail: primator@nitra.sk
Zástupca primátora: PhDr. Ján Vančo, PhD.; e-mail: vanco@msunitra.sk
Zástupca primátora: Ing. Štefan Štefek; e-mail: stefek@msunitra.sk
Prednosta MsÚ: JUDr. Igor Kršiak; e-mail: prednosta@msunitra.sk
Hlavný kontrolór: Ing. František Halmo; e-mail: halmo@msunitra.sk

Stránkové hodiny: Po, Ut, Št: 8.00-15.00 h, St: 8.00-16.45 h, Pia: 8.00-13.45 h
Pokladnica: Po., Ut, Št: 8.00-14.30 h, St: 8.00-16.15 h, Pia: 8.00-11.30 h 

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník
Vychádza vždy 1. v mesiaci
Vydáva: Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre 
Adresa redakcie a sídlo vydavateľa: Mestský úrad, Štefánikova 
trieda 60, 950 06 Nitra; e-mail redakcie: synakova@msunitra.sk; 
Grafická koncepcia: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Tlač: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Evidenčné číslo: EV 3918/09
Temat. skupina A11, ISSN 1336-4685

Fotka na titulnej strane: Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč prijal na 
oficiálnej návšteve prezidenta Gréckej republiky J. E. Károlosa Papoúliasa 
s manželkou. Foto: Andrej Jančovič



3

www.nitra.skKultúrno spoločenský mesačníkNITRA

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč prijal 
v utorok 17. septembra na oficiálnej návšteve 
na mestskom úrade prezidenta Gréckej repub-
liky J. E. Károlosa  Papoúliasa s manželkou, na 
ktorej ho informoval o bohatej histórii nášho 
mesta, ako aj o súčasnej, modernej Nitre s dvo-
ma univerzitami, výstaviskom a priemyselnými 
zónami. 

Prezident krajiny z Peloponézskeho polo-
strova sa poďakoval za pozvanie do Nitry a zá-
roveň, okrem iného, vyjadril presvedčenie, že 
slovenskí turisti budú častejšie počas dovolen-
kového obdobia navštevovať Grécko. 

Po návšteve mestského úradu si prezident 
Grécka, spoločne s predstaviteľmi nitrianskej 
samosprávy prezrel Katedrálu Baziliky sv. Eme-
ráma a tiež položili veniec k súsošiu Sv. Kon-
štantína – Cyrila a Metoda. 

Na podujatí boli prítomní i nitrianski mestskí 
poslanci, zástupcovia vedenia mesta Nitry ako 
aj vedúci pracovníci mestského úradu. (j)

Prezident Grécka zavítal do Nitry

Grécky prezident Károlos Papoúlias sa podpísal do pa-
mätnej knihy mesta Nitry.  Foto: autor

Primátor Jozef Dvonč obdaril vzácneho hosťa rezbárskym dielom. Foto: autor
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Pri príležitosti 10. výročia otvorenia Synagógy 
ako koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry sa 
v utorok 17. septembra uskutočnila malá sláv-
nosť. Vedúca odboru kultúry Mestského úradu 
v Nitre Dagmar Bojdová na tejto slávnosti pri-
vítala predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja (NSK) Milana Belicu, primátora Nitry Joze-
fa Dvonča, podpredsedu NSK Juraja Horvátha, 
zástupcov primátora mesta Nitry Štefana Šte-
feka a Jána Vanča a poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Nitre Jozefa Trandžíka, Františka 
Hollého a Miloša Paliatku, riaditeľku Krajského 
pamiatkového úradu v Nitre Annu Valekovú, 
podpredsedníčku Židovskej náboženskej obce 
v Nitre Katarínu Potokovú a ďalších hostí. 

Synagóga sa po rekonštrukcii v roku 2003 v 
plnej kráse zaskvela ako chrám kultúry. Primá-
tor Jozef Dvonč sa poďakoval všetkým, ktorí 
sa zasadili o rekonštrukciu tejto historickej bu-
dovy. Vyzdvihol tiež význam synagógy pre nit-
riansku kultúru a odovzdal ďakovný list Alene 
Bugárovej za prepojenie a kontakty medzi Žid-
mi a Nežidmi. Súčasťou slávnosti bol koncert 
Mazal Tov. (sy)

V OC Mlyny bola inštalovaná výstava archi-
tektonických štúdií, ktoré vytvorili študenti  
Fakulty architektúry STU v Bratislave.  Výstava 
bola výsledkom spolupráce Mesta Nitry, útvaru 
hlavného architekta s touto fakultou. Obyvate-
lia si mohli pozrieť študentské práce, ktoré boli 
vytvorené pre konkrétne priestory v Nitre, pri-
čom návrhy boli orientované hlavne do sféry 
bývania a občianskej vybavenosti. Architekto-
nické štúdie študentov  nastolili  nové impulzy 
výstavby. Ako uviedol hlavný architekt Nitry Jo-
zef Hrozenský, spoločným menovateľom štúdií 

boli inovatívne vízie  pre ďalší rozvoj mesta. (s)

Študenti navrhli novú architektúru pre Nitru

Do Synagógy chodíme za kultúrou a umením už 
desať rokov

Návštevníci ZOC Mlyny si mohli pozrieť študentské práce 
mladých architektov, ktorí vytvorili novú podobu nášho 
mesta. Foto: autorka

Primátor Jozef Dvonč odovzdal ďakovný list Alene Bugá-
rovej za prepojenie a kontakty medzi Židmi a Nežidmi.

Na slávnosť zavítali popredné osobnosti nášho mesta.
 Foto: autorka
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Kvety od nepamäti sprevádzali človeka počas 
celého života, spríjemňovali mu obydlie, jeho 
okolie, ulicu, či námestie.  V snahe oživiť  tradí-
cie a podporiť krásu kvetín aj v našom meste, 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč spoločne 
s odborom komunálnych činností a životného 
prostredia MsÚ vyhlásil súťaž o najkrajší balkón 
a predzáhradku 2013. 

Táto forma súťaže každoročne podnieti oby-
vateľov mesta k aktivitám smerujúcim ku skráš-
leniu svojho obydlia a tým i nášho mesta. Prihlá-
sené predzáhradky a balkón hodnotila komisia 
v zložení: poslanec mestského zastupiteľstva 
Ing. Miloslav Hatala, Ing. Ľudmila Šterdasová 
z OKČ a ŽP MÚ Nitra, Ing. Terézia Vencelová 
(Mestské služby Nitra) a Ing. Štefan Lančarič 
z útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre. Všetci 
zhodne konštatovali, že je potešiteľné, že ob-
čania majú eminentný záujem o zlepšovanie 
životného prostredia a nie sú ľahostajní k tomu, 
ako vyzerá ich balkón, či okolie pri ich panelá-
ku. Tohto roku sa komisii najviac páčili balkóny, 
záhradky a predzáhradky Albíny Zdurienčíkovej 

z Novomeského ulice, Heleny Chrenkovej zo 
Záhradnej ulice, Michala Kukučku z Metodovej 
ulice, Márie Gutmanovej z Potravinárskej ulice, 
Alžbety Ižovej a Margity Vnučkovej z Lúčnej uli-
ce,  Jarmily Bencovej z Beniakovej ulice, Mateja 
Juráka z Gorazdovej ulice, Zlaty a Petra Šašurov-
cov z Dlhej ulice, p. Kabrhelovej z Triedy A. Hlin-
ku a p. Klementíkovej a Magdalény Šamšonovej 
zo Škultétyho ulice.

Vedenie mesta verí, že prostredníctvom ta-
kýchto pozitívnych príkladov sa podarí motivo-
vať čoraz viac občanov ku skrášľovaniu životné-
ho prostredia v Nitre.  Mestské zastupiteľstvo 
v minulých dňoch súhlasilo s tým, aby mesto 
vzalo do rúk starostlivosť o verejnú zeleň, keď-
že v rámci Mestských služieb vznikne údržba 
zelene. Prostriedky z mestského rozpočtu ne-
stačia na starostlivosť o všetku mestskú zeleň, 
vedenie mesta preto víta každú iniciatívu ob-
čanov, ak priložia ruky k dielu. Veď  vytváranie 
kvetinových oáz a zákutí sídliskovej zóne má 
pozitívny dopad aj na všetkých spoluobčanov, 
vďaka čomu sa formuje ich trvalý vzťah k mes-
tu. (s)

Pietnym kladením vencov k Pomníku oslobo-
diteľa si pripomenuli 69. výročia od vypuknutia 
SNP. Na slávnostnom akte sa zúčastnili pred-
stavitelia NSK, obvodného úradu, mesta Nitry, 
SZPB, príslušníci OS SR, PZ SR, MsP v Nitre, po-
litických strán a a hnutí, mládež a občania Nitry. 
Za mesto Nitra sa na pietnom akte kladenia ven-
cov zúčastnili zástupca primátora mesta Nitry 
Štefan Štefek, prednosta mestského úradu Igor 
Kršiak, hlavný kontrolór mesta Nitry František 
Halmo, náčelník MsP Erik Duchoň a ďalší. Vence 
k pomníku položili aj poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Nitre za stranu SMER – SD. 

V slávnostnom príhovore, ktorý predniesol 
predseda NSK Milan Belica, zazneli spomienky 

na historické obdobie, keď Slováci po boku s 
ďalšími národmi povstali proti nenávidenému 
fašizmu, aby sa i týmto činom priblížili k vytú-
ženej slobode. (s)

Vyhodnotili súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku

Ani po rokoch ich hrdinstvo nezostane zabudnuté

K Pomníku osloboditeľa položili kvety aj poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Foto: (s)
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Pracovníci Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre 
si pripomenuli 90. výročie založenia knižnice. 
Na slávnosti sa nitriansky primátor Jozef Dvonč 
poďakoval knihovníkom za významný prínos pri 
vzdelávaní a bývalej riaditeľke knižnice Marte 
Pernickej odovzdal Cenu primátora mesta Nitry 
za významný prínos k rozvoju výtvarného ume-
nia, knižničnej kultúry a zviditeľnenia mesta Nit-
ry. Za 90 rokov využilo služby krajskej knižnice 
vyše pol milióna čitateľov, ktorým požičala viac 
ako 22 miliónov kníh. História knižnice sa začala 

v roku 1923, keď bola rozhodnutím mestského 
zastupiteľstva založená mestská verejná knižni-
ca s názvom Knižnica Ruženy Svobodovej. Jej zá-
klad tvoril súbor českých kníh, čo bol knižný dar 
ctiteľov českej spisovateľky Ruženy Svobodovej 
z okolia Plzne a Nymburka. Z malej požičovne 
kníh s 1 200 zväzkami sa vyvinula za 90 rokov 
významná kultúrna, informačná a vzdelávacia 
organizácia, ktorá vplývala a vplýva na vzdela-
nostnú úroveň nielen Nitranov, ale i obyvateľov 
ďalších regiónov. (sy)

Deväťdesiat rokov krajskej knižnice

Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili významné osobnosti: predseda NSK Milan Belica, primátor Jozef Dvonč, správca 
Diecéznej knižnice Ladislav Belás a ďalší. Foto: autorka

Primátor Jozef Dvonč odovzdal bývalej riaditeľke knižnice 
Marte Pernickej Cenu primátora.

Za činnosť knižnice sa primátor Dvonč poďakoval aj sú-
časnej riaditeľke Monike Lobodášovej.
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Dve nitrianske základné školy a to ZŠ  Fatranská 
a ZŠ Nábrežie mládeže boli vybraté ako pilotné 
školy v rámci Nitrianskeho kraja na rozšírené vy-
učovanie polytechnickej výchovy. V ZŠ Fatranská 
sa podstatne viac ako inde zameriavajú na fyziku, 
techniku a biochémiu, v ZŠ Nábrežie mládeže sú-
streďujú pozornosť na fyziku a chémiu. 

Deje sa tak na základe zmluvy uzatvorenej me-
dzi Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR k projektu „Podpora profesijnej orientácie 
žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech-
nickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami.“ V národnom 
projekte, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ, sa 
využijú inovatívne formy a metódy výučby ako 
pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom 
štúdiu či kariére. Projekt sa sústreďuje na aktu-
álne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je 
príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej 
práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vy-
žaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.

„Prostredníctvom národného projektu bude 
podporený aj  rozvoj  práce s talentami na ZŠ, ktorá 

je nevyhnutná na zvyšovanie záujmu žiakov o od-
borné vzdelávanie a prípravu. V rámci práce s ta-
lentami sa uskutočnia tzv. odborné súťaže kom-
binovaných družstiev ZŠ a SŠ s cieľom zoznámiť 
žiakov s prostredím stredných škôl, vďaka čomu sa 
prepojí teória s praxou už na základnej škole. 

Vďaka tomuto projektu sa žiaci zapojených 
ZŠ lepšie zorientujú v problematike profesijnej 
orientácie na OVP a podľa toho budú vedieť 
vykonať optimálnu profesijnú voľbu vo vzťahu 
k OVP. Do celého projektu sa v rámci SR zapoji-
lo až 500 ZŠ zo 7 krajov, v každom kraji vybrali 
7 ZŠ (spolu 49), ktoré vybavili z národného pro-
jektu zariadením odborných učební. Celkovo sa 
na projekte zúčastňuje okolo 5000 žiakov ZŠ vo 
veku 10-16 rokov. Projekt sa orientuje aj na prí-
pravu  a ďalšie vzdelávanie pedagogických za-
mestnancov na získanie a rozvoj kompetencií 
potrebných na premenu tradičnej školy na mo-
dernú.  Na pláne je preškolenie približne 1000 
pedagógov biológie, chémie, fyziky a techniky 
ako aj 500 výchovných poradcov, aby pomohli 
základným školám usmerniť žiakov študovať 
ďalej, podľa ich talentu a schopností. (SY)

Krajčíri boli v minulosti vysoko cenenými re-
meselníkmi, poznali svojich zákazníkov doslova 
od hlavy až po päty. Takýmto remeselníkom bol 
aj Augustín Vagai, ktorý zomrel dňa 30. augusta 
vo veku 71 rokov. Svoju dielničku mal na prvom 
poschodí nitrianskej tržnice 23 rokov. Dlhé roky 
za ním so svojimi zákazkami prichádzali nielen 
Nitrania, ale aj ľudia zo širokého okolia. 

Augustín Vagai si svojich zákazníkov vážil. 
Bol úslužný, vedel vždy poradiť. Dokázal vytvá-
rať strihy na náročné odevy, vyznal sa v látkach, 
komunikoval so zákazníkmi. Bol jednoducho 
majstrom svojho remesla.  Napriek tomu, že bol 
ťažko chorý a uvedomoval si vážnosť svojho 

zdravotného stavu, 
naobjednával si 
množstvo krajčír-
skeho materiálu, 
aby mal všetko po 
ruke a vyšiel každé-
mu v ústrety. 

V súčasnosti sa do 
jeho dielne presťahoval krajčír Pavol Knapčík, 
ktorý poskytoval krajčírske služby v susedstve. 
Zákazníkom, ktorí si dosiaľ neprišli pre svoje 
zákazky odkazuje, že si ich môžu prísť prevziať, 
prípadne sa dohodnúť na novej objednávke. 
 (r) 

Školákov bude viac baviť biológia, fyzika a chémia

Krajčírske umenie Augustína Vagaia
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Mesto Nitra požiada o nenávratný finančný 
príspevok z eurofondov na elektronizáciu slu-
žieb. Schválili to mestskí poslanci. Ministerstvo 
financií vyhlásilo výzvu pre Operačný program 
Informatizácia spoločnosti, v rámci ktorej môže 
mesto Nitra získať maximálne 2,3 milióna eur 
vrátane DPH. Podmienkou je päťpercentné 
spolufinancovanie projektu, čo predstavuje 
115-tisíc eur. Cieľom projektu je uľahčiť obča-

nom kontakt s mestským úradom. „Veľa vecí, 
ktoré sa dnes vybavujú osobne, bude možné 
vybavovať z domu – napríklad podávanie rôz-
nych žiadostí, platby. Uvidíme, koľko takýchto 
procesov sa do projektu dostane a od toho 
bude závisieť aj výška schválených finančných 
prostriedkov,“ povedal primátor Jozef Dvonč. 
 (s)

Albert Panák, baťovec, bývalý 
riaditeľ OD Prior a výrazná osob-
nosť nitrianskeho futbalu, sa 4. 
septembra dožil krásneho život-
ného jubilea, 85 rokov. Patrí mu 
zásluha za výstavbu krytej tribúny 
na nitrianskom štadióne, ktorá slú-
ži dodnes. 

Albert Panák sa narodil vo Veľ-
kých Bieliciach. Svoj profesionálny 
život začínal nástupom do Baťovej 
školy práce. Pôvodný zámer štúdia 
bol staviteľský odbor, no zmenil sa 
na obchodný smer. Po získaní vý-
učného listu začínal v Obchodnom 
dome Baťa Baťovany ako predavač potravín. 
Začiatkom roku 1948 bol menovaný za vedú-
ceho oddelenia potravín a zástupcu vedúceho 
OD. V roku 1953 sa pán Panák oženil s Ruženou 
Bulajčíkovou, podľa slov pána Panáka, skrom-
nou a krásnou dievčinou. 

Jeho pracovná kariéra v Partizánskom gra-
dovala funkciou riaditeľa OD  Mladosť. Sedem 
rokov bol generálnym riaditeľom OD Prior 
Partizánske. Neskôr sa stal riaditeľom OD Pri-

or v Nitre, ktorý sa pod jeho vedením stal naj-
úspešnejším Priorom v rámci celého Česko-
slovenska a jeho vybavenie bolo na vtedajšie 
pomery nevídané. Medzi jeho najvýznamnejšie 
úspechy patrí vytvorenie jednotnej organizácie 
automatizovaného spracovania objednávok, 
expedície a zúčtovanie dodávok obuvi a kože-
nej galantérie do predajní celého Českosloven-
ska. Len na Slovensku bolo dvetisíc predajní. 
Vo voľnom čase venoval Albert Panák veľa času 
športu, najmä stolnému tenisu a lyžovaniu. Od 
roku 1970 žije v Nitre. (s)

Elektronizácia služieb mestského úradu

Bývalý riaditeľ OD Prior Albert Panák
oslávil 85 rokov
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Za účasti primátora Nitry Jozefa Dvonča a pre-
zidentky Nitrianskej humanitnej spoločnosti 
Homo Nitriensis Margity Štefánikovej sa v piatok 
13. septembra uskutočnila v Synagóge módna 
prehliadka s charitatívnym poslaním pod názvom 
Srdce a krása, ktorú zorganizovala Nitrianska hu-
manitná spoločnosť Homo Nitriensis v spolupráci 
s Mestom Nitra a ďalšími 9 spoločnosťami. 

Na úvod sa prítomným hosťom prihovorila 
prezidentka Homo Nitriensis Margita Štefániko-
vá. Uviedla, že spoločným cieľom bolo pripraviť 
podujatie, ktoré bude kombináciou módnej 
prehliadky a spoločenského večera. Zároveň sa 
poďakovala všetkým prítomným za podporu 
a ochotu pomáhať ľuďom, ktorí sa nepriazňou 
osudu stali závislými od pomoci druhých. 

„Charitatívne poslanie tohto večera spočívalo 
v tom, že výťažok sa stal súčasťou združovania 
prostriedkov na zakúpenie zariadenia na presun 
zdravotne ťažko postihnutých osôb z invalidné-
ho vozíka do bazéna. Z podujatia sme dosiahli 
výťažok vo výške 670 eur. Dosiahli sme ho len 
vďaka tomu, že nás podporilo viac hostí ako sme 
predpokladali. A našli sa aj mimoriadne štedrí 
ľudia, od ktorých sme okrem vstupného dostali 
320 eur,“ uviedla M. Štefániková. 

Veľký podiel na tom, že sa dosiahol tento výťa-
žok, majú spoluorganizátori a partneri podujatia: 
Mesto Nitra poskytlo priestory a potrebnú techni-
ku, spoločnosť Glamour Ibiza Style a Salón Katleen 
financovali náklady spojené s módnou prehliad-

kou a modelkami, salón Schwarzkopf sa postaral 
o účesy modeliek, salón Beauty EB zabezpečil 
líčenie modeliek a spoločnosť Randezous zabez-
pečila výzdobu priestorov. Podujatie bez nároku 
na honorár moderovala herečka Eva Pavlíková, 
ktorá zároveň zaspievala niekoľko piesní. Ďalším 
účinkujúcim bol mladý talentovaný spevák Peter 
Antoš. Z príjemného večera sa všetci rozchádzali 
s dobrým pocitom, že pomohli dobrej veci. (s)

Výťažok z benefičného podujatia poslúži invalidom 

Zakúpenie prenosného zariadenia pre hendikepovaných 
občanov podporil aj primátor Jozef Dvonč, prezidentka 
Homo Nitriensis Margita Štefániková a herečka Eva Pavlí-
ková. Foto: autorka

Príďte na Primátorskú kvapku krvi
V stredu 2. októbra od 8.00 do 12.00 h sa 

uskutoční na Mestskom úrade v Nitre Primá-
torská kvapka krvi. Odber krvi mobilnou jed-
notkou Národnej transfúznej služby sa bude 
realizovať na prvom poschodí MsÚ v Nitre, č. 
dverí 634 pod záštitou primátora mesta Nitry 
Jozefa Dvonča a Národnej transfúznej služby 

SR,pracovisko Nitra. Darovanie krvi je preja-
vom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou 
nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude 
on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať. 
Pridajte sa k stovkám dobrovoľných darcov a za 
vašu odvahu budete odmenení malým darče-
kom. (s)
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Vedenie mesta pravidelne každý rok prijme v Obradnej 
sieni mesta zaslúžilých seniorov.  Foto: (s)

Primátor Jozef Dvonč spolupracuje s Radou seniorov, kto-
rú tvoria významné osobnosti, podieľajúce sa na rozvoji 
nášho mesta.

Od piatku 27. do nedele 29. septembra sa 
v Nitre konali oslavy Svetového dňa cestovné-
ho ruchu. Počas týchto troch dní sa na Sväto-
plukovom námestí prezentovalo Mesto Nitra 
spolu s partnerským mestom Veszprém, ktoré 
sa predstavilo už počas prvého dňa jazzovým 
vystúpením v hoteli Atrium a v sobotu v Piano 
Café folkovým vystúpením. Záujemcovia mohli 
ochutnať aj maďarské menu. V infostane v rám-
ci Divadelného jarmoku sa návštevníci mohli 
zapojiť do rôznych súťaží a kvízov a za to získať 
darčeky..., ale aj ochutnať rôzne krajové špecia-
lity. 

Od piatku do nedele boli pre všetkých pripra-
vené bezplatné prehliadky Nitry s rôznym te-
matickým zameraním po stopách nitrianskych 
legiend, podvečerná prehliadka Nitry, Striebor-
ná turistika alebo sa mohli vyviezť vláčikom na 
Kalváriu, ísť na prechádzku Farskou ulicou alebo 
sa vybrať po stopách nitrianskych legiend II. na 
Dražovský kostolík. Súčasťou osláv bolo vyhod-
notenie druhého ročníka súťaže o Naj suvenír. 
V rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu 
bola v hoteli Capital od 27. septembra do 11. ok-
tóbra inštalovaná výstava umeleckých fotografií 
mesta Veszprém.  (dp)

Aj tohto roku organizuje Mesto Nitra Nitrian-
sky deň úcty k starším.  Jeho cieľom je prejaviť 
úctu a vďaku seniorom, ktorí svojou prácou zvi-
diteľnili mesto. 

Program sa začne stretnutím žiakov základ-
ných škôl a gymnázií s významnými nitriansky-
mi seniormi. Popoludní prijme primátor Jozef 

Dvonč v Obradnej sieni významné osobnosti 
vedy, umenia, športu, pedagógov a členov 
Rady seniorov. Títo sa zapíšu do Pamätnej knihy 
mesta. Deň úcty k starším zavŕši hudobný dar-
ček. Súčasťou Nitrianskeho dňa úcty k starším 
bude aj výstava tvorivosti a zručnosti seniorov 
v priestoroch mestského úradu.  (S) 

Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu s koncertmi 
a prehliadkami mesta

Mesto chystá Nitriansky deň úcty k starším
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V piatok 13. septembra sa 
dožil významného životné-
ho jubilea 100 rokov Nitran 
Eugen Stecker. Pri tejto prí-
ležitosti jubilantovi osobne 
zablahoželal nitriansky pri-
mátor Jozef Dvonč. Eugen 
Stecker sa počas svojho 
profesionálneho života 
venoval  práci v doprave, 
pracoval ako vodič taxíku, 
vodič v nákladnej a auto-
busovej doprave. 

Jubilantovi môžu jeho 
zdravie a vitalitu závidieť aj podstatne mladší 
seniori. Počas návštevy zaspomínal na svoje 
zamestnania i na život v starej Nitre. Je obdi-
vuhodné, že bol ženatý 71 rokov. S manžel-
kou, ktorá zomrela pred tromi rokmi, vycho-
vali tri, dnes už dospelé deti. Dnes mu robí 
radosť veľká rodina, ktorá mu dodáva silu 
a chuť do života. Za svoju dlhovekosť vďačí  
každodenným prechádzkam a striedmej strave.
 (sy)

Na snímke jubilant 100-ročný Eugen Stecker s primátorom 
Jozefom Dvončom a svojím synom s nevestou. Foto: (sy)

Storočný jubilant za svoju vitalitu ďakuje
prechádzkam

Dňa 2. septembra sa členovia Regionálnej 
pobočky Politických väzňov - Zväzu protiko-
munistického odboja v Nitre, členovia Klubu 
dôchodcov v Nitre, kamaráti a rodinní prísluš-
níci rozlúčili s dlhoročným členom a neskôr 
predsedom tejto organizácie, Deziderom Gre-
gušom, ktorý zomrel vo veku 78 rokov. 

„Toľko nám toho chcel povedať a už nestihol. 
Tak nám zanechal len odkaz, aby sme nezabud-
li a vzdali úctu, lebo z ich sĺz bolestí a utrpenia 

vyrástol najkrajší kvet 
SLOBODA nášho ná-
roda a nášho Sloven-
ska. Bol dobrým člo-
vekom, bol priateľský, 
kamarátsky, dobrosr-
dečný a láskavý, kaž-
dému pomohol, za čo 
mu patrí veľká vďaka.“ Česť jeho pamiatke! 

 Alžbeta Loudová

Odišiel politický väzeň Dezider Greguš
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Mesto Nitra a Súkromné konzervatórium 
v Nitre pripravili pre milovníkov hudby už 9. 
cyklus koncertov vážnej hudby Nitrianska 
hudobná jeseň 2013, nad ktorým prevzal 
záštitu primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.

Nitrianska Synagóga poskytne priestor 
na vzácne stretnutia s domácimi, ale aj 
zahraničnými umelcami. Dňa 3. októbra 
o 18.00 hodine sa hudobnej verejnosti uve-
die Zemlinsky Quartet z Českej republiky 
(František Souček / husle, Petr Střížek / Hus-
le, Petr Holman / viola a Vladimír Fortin / vi-
olončelo); 6. októbra sopranistka Eva Šuško-
vá s klavírnym sprievodom Petra Pažického. 
S poslucháčmi medzinárodnej klavírnej 
triedy Stanislava Tichonova z Konzervatória 
Josepha Haydna v Eisenstadte sa budeme 
môcť stretnúť na koncerte 10. októbra, kde 

sa predstavia: Jakub Podhoranský (Sloven-
sko), Matias Alzola (Chile, Švajčiarsko), Yunus 
Hermann (Rakúsko) a Julian Yo Hedenborg 
(Rakúsko). Bratislavský chlapčenský zbor 
s dirigentkou Magdalénou Rovňákovou uve-
dú svoj program 17. októbra; zoskupenie 
Fiori di Musica (Helga Varga Bach / soprán, 
Kristína Janičkovičová / violončelo a Miriam 
Gašparíková / klavír) 24. októbra. Posledný 
koncert bude patriť spomienke na gitarové 
koncerty, ktoré 30 rokov patrili neodmysli-
teľne k jesennej Nitre. Na gitarovom koncer-
te sa predstaví Vladimír Ondrejčák.

Organizátori podujatia pozývajú všetkých 
priaznivcov vážnej hudby , aby si prišli sprí-
jemniť jesenné večery na koncerty, ktoré 
ponúkajú neopakovateľné hudobné zážitky.
 (ľb)

Aj tohto roku sa synagóga stane miestom podvečerných stretnutí s vážnou hudbou. Foto: (sy)

Jesenné stretnutia s vážnou hudbou 
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Na divadelného mága, režiséra a charizmatic-
kého človeka Jozefa Bednárika, ktorý nečakane 
zomrel koncom augusta, spomínali vo Veľkej 
sále Divadle A. Bagara v utorok 17. septembra, 
v deň jeho nedožitých 66. narodenín. Na tomto 
spomienkovom večere pod názvom „Zadymte, 
zostávam!“ sa zúčastnil aj nitriansky primátor 
Jozef Dvonč, zástupca primátora Štefan Štefek 
a ďalšie nitrianske osobnosti. 

Réžiu vyše 2-hodinového spomínania mal 
Svetozár Sprušanský, ktorý bol zároveň sprie-
vodcom (moderátorom) večera. Na Beďa spo-
mínala rodina, rodáci zo Zelenča, herci, speváci, 
scenáristi, kostyméri, hudobníci, choreografi,... 
no proste všetci, čo s touto výnimočnou osob-
nosťou slovenskej, ale aj českej kultúry prišli do 
kontaktu. Spomínalo sa na jeho režisérske za-
čiatky v Zelenči, na vznik televíznych inscená-
cií pod jeho taktovkou i na súčasný šansónový 
klub, ktorému sa venoval v poslednom období. 
Gro spomienok patrilo Bednárikovi ako muziká-
lovému mágovi. Celé divadlo vzdalo hold jeho 
veľkému talentu, ktorým prispel k povýšeniu 
muzikálu na umenie. Nielen nitrianski kolego-

via, ale aj ďalší pozvaní hostia si smutno-smieš-
ne zaspomínali a zaspievali „svojmu Beďovi“. Za 
mikrofónom sa počas večera vystriedali Kata-
rína Hasprová, Andrea Zimányiová, Mária Eli-
ášová, Oto Klein, Eva Pavlíková, Milan Ondrík, 
Kristína Turjanová, Majo Labuda, Zoro Laurinc, 
Klaudia Kolembusová, Lenka Barilíková, Danie-
la Kuffelová, Martin Frátrič a ďalší. 

„Divadlo tu bolo pred Bednárikom a bude aj 
po Bednárikovi“, povedal sprievodca večerom 

Sveťo Sprušanský a potom 
dodal: „Ale určite bude 
iné!“ 

Po skončení spomien-
kového večera asi o 22. 
hodine ešte pustili dva 
dokumentárne filmy, ktoré 
o ňom natočila Ivonne Vá-
vrová. V sále sedeli osob-
nosti politického, spo-
ločenského, kultúrneho 
života, ale aj bežní občania 
Nitry, ktorí Jožka Bedná-
rika milovali a chodievali 
radi na jeho predstavenia.
 (sy)

V nitrianskom DAB sa spomínalo na režiséra Jozefa Bednárika.  Foto: (sy)

Spomínali na režiséra Jozefa Bednárika

Pred vstupom do veľkej sály sa kondolovalo.  Foto: (sy)
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V pondelok 16. septembra sa v kaviarni Gus-
toso uskutočnila ustanovujúca schôdza občian-
skeho združenia Zoborský skrášľovací spolok. 
Toto občianske združenie bolo zaregistrované 
na Ministerstve vnútra SR v júni 2013. Pôvodný 
Zoborský skrášľovací spolok bol založený v roku 
1888 a mal 136 členov, o rok neskôr ich mal už 
196. Nový spolok nadväzuje na jeho činnosť. Na 
programe ustanovujúcej schôdze bolo oboz-
námenie s plánmi činnosti, ako je úprava Svora-
dovej jaskyne, revitalizácia areálu Zoborského 
kláštora a získanie námetov od ďalších členov. Prí-
tomní členovia sa dozvedeli viac o histórii spolku 
z roku 1888, ktorú spracoval pán Ing. Štefan Ko-
šovan. Členovia spolku sa s verejnosťou kontak-
tovali aj prostredníctvom webovej stránky: júni 
tohto roku vzniklo občianske združenie Zoborský 
skrášľovací spolok. Cieľom spolku je starostlivosť 
o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti 
Nitra – Zobor a jeho rozvoj. Obnovený Zoborský 
skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovateľom 
pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku 
Chmeľovej doliny, založeného ešte v roku 1888. 
Prvou aktivitou súčasného spolku bolo zhotove-
nie a umiestnenie informačnej tabule o Zobor-
skom kláštore pred vstupom do Špecializovanej 
nemocnice (liečebne) na Zobore. 

RNDr. Marián Samuel z AÚ SAV Nitra pripravil 
textovú a obrazovú časť informačnej tabule, ktorá 
predstavuje históriu kláštora a  výsledky archeo-
logického výskumu. Ruiny kláštora sa nachádzajú 
v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada. 
Ďakujeme aj touto cestou mestu Nitra za financo-
vanie a zhotovenie informačnej tabule, rovnako 
patrí vďaka vedeniu nemocnice za ústretovosť 
umiestnenia tabule. Zrúcaniny objektov kláštora 
dnes nie sú, žiaľ, verejnosti prístupné. Zoborský 
Benediktínsky kláštor vznikol podľa historikov 
najneskôr v roku 880 v období Veľkej Moravy. 
Kláštor plnil dôležitú úlohu jedného z centier ná-
boženského, verejnoprávneho a kultúrneho cen-
tra. Ale o tom niekedy na budúce. 

Plánujeme prispieť k revitalizácii územia tejto 
unikátnej historickej pamiatky - bývalého kláš-
tora, konzervácii ruín a jeho sprístupnenia verej-
nosti. V krátkodobom horizonte chceme obnoviť 
kaplnku v Svoradovej jaskyni, aby bola dôstoj-
ným pietnym miestom na modlitbu, zamyslenie 
a poznávanie našej slovenskej histórie. Ako sme 
už uviedli, v roku 1888 bol založený Nitriansky 
skrášľovací spolok Chmeľovej doliny, s cieľom 
ovplyvňovať novú výstavbu. Predsedom bol ka-
nonik Gabriel Ceisel. Spolok mal 136 členov, rok 
po vzniku sa premenoval na Zoborský skrášľova-
cí spolok. Činnosť spolku bola zameraná okrem 
iného aj na úpravu ciest, chodníkov, oddycho-
vých plôch pre turistov a samozrejme, zelene 
povedľa ciest. Sám biskup daroval každý rok 
pre spolok 25 forintov, v prvom rade uprednost-
niť Chmeľovú dolinu a zvyšok na ostatné časti. 
Pre porovnanie hodnoty peňazí dnes a vtedy, 
uvádzame zaujímavé porovnanie. V roku 1888 
po založení Skrášľovacieho spolku Chmeľovej 
doliny sa konal juniáles v Zoborskom kláštore. 
Štvorchodový kompletný obed, vrátane dezer-
tu, stál 1 forint a 10 grajciarov. V roku 1898 pri 
príležitosti posvätenia nového oltára v kaplnke 
sv. Urbana na Zobore sa konala slávnosť, kde 
ponúkali obed za 1 forint. Pri založení spomína-
ného spolku bolo ročné členské 1 forint, ale už o 
dva roky sa zvýšilo na 2 forinty. Obyvatelia Nitry 
prejavovali od počiatku svojmu patrónovi  sv. 
Svoradovi veľkú úctu. Po morovej epidémii v 
roku 1739, kedy zahynula štvrtina obyvateľov 
mesta, miestny kult doplnili o prísny pôst, kto-
rý dodržiavali každoročne 16. júla. Dňa 17. júla 
konali púť k Svoradovej jaskyni, ktorú Zoborský 
skrášľovací spolok v roku 1898 dal upraviť na 
kaplnku. Umiestnili v nej drevený oltárik a obraz 
pustovníkov sv. Svorada a Benedikta. Vchod do 
jaskyne dali uzavrieť oceľovou mrežou. Inventár 
kaplnky bol v roku 1961 zničený.

Súčasný Zoborský skrášľovací spolok získal od 
Slovenskej správy jaskýň povolenie na obnove-

Zoborský skrášľovací spolok začal bojovať o záchranu 
unikátnej pamiatky – zoborského kláštora
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nie tohto pietneho miesta, kde podľa tradície žil 
mních sv. Svorad. Oslovili sme akademických vý-
tvarníkov, aby navrhli interiér jaskyne. Revitalizá-
cia areálu bývalého kláštora je dlhodobý projekt. 
Od vedenia Špecializovanej nemocnice sv. Svora-
da, Zobor, sme dostali súhlas na revitalizáciu ruín 
Zoborského kláštora. Vyžiada si veľa úsilia, dobrej 
vôle, trpezlivosti a úsilia pre získanie materiálnej, 
ale aj morálnej podpory mnohých obyvateľov, 
ale najmä zanietených ľudí, ktorým leží na srdci 
obnova veľkej histórie nášho starobylého mesta.  

V prípade, že máte záujem sa stať členom 
občianskeho združenia Zoborský skrášľovací 
spolok, alebo ho inou formou podporiť, infor-
mácie nájdete na webovej stránke. Každú for-
mu pomoci srdečne privítame a Vaše členstvo 
bude pre nás veľkým povzbudením do ďalšie-
ho skrášľovania a záchrany neopakovateľných 
kultúrnych pamiatok nášho milovaného mes-
ta. (Členstvo je bez poplatku). www.zoborsky-
skraslovaci-spolok.webnode.sk.  (jk)

Na pozvanie maďarskej strany sa zástupcovia 
Mesta Nitry a Fóra mladých zúčastnili v dňoch 
28. júla až 8. augusta na Letnom mládežníc-
kom kempe neďaleko partnerského mesta 
Veszprém. Okrem toho, že reprezentovali 
mesto Nitru, vymenili si skúsenosti v prežívaní 
voľného času a zapojili sa do rôznych súťaží. 
Okrem mesta Nitry sa na mládežníckom kem-
pe zúčastnili zástupcovia ďalších partnerských 
miest z Európy. 

„Okrem skvelých zážitkov sme získali aj Eu-
rópske pasy, ktoré nám pomôžu uplatniť sa 
v krajinách Európskej únie,“ uviedol Dalibor 

Daňko z Fóra mladých, ktorý bol vedúcim nit-
rianskej delegácie. 

„Na hudobnom workshope kempu sme 
zložili spoločnú pieseň Connection, čo bolo aj 
hlavnou úlohou tohto workshopu, ktorá autor-
sky prišla zo slovenského teamu a prezentovali 
ju hudobníci Slovenska, Poľska, Nemecka, Fran-
cúzska a Maďarska. Skladba mala veľký ohlas, 
dokonca na ňu natočil aj mediálny workshop 
video. Skladbu plánujeme na Slovensku nahrať 
aj štúdiovo v spolupráci so zúčastnenými stra-
nami,“ konštatoval na margo zážitkov Dalibor 
Daňko.  (s)

Mládežnícky kemp priniesol zážitky i poznanie

Mládež z Nitry sa zúčastnila na letnom kempe v maďar-
skom partnerskom meste Veszprém. Foto: (dd)Študenti sa aktívne zapojili do kvízov a rôznych súťaží.
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Úvaha nad vzťahom kráľa Svätopluka k arci-
biskupovi Metodovi a jeho učeníkom (I.)

Druhá polovica minulého storočia sa niesla 
nielen v znamení rozvoja archeologického vý-
skumu nášho územia zameraného na obdobie 
existencie Veľkej Moravy, ale najmä aj nových 
poznatkov na poli našej histórie. Na základe 
dnes už dostupných historiografických doku-
mentov a komparatívnej logiky si môžeme utvo-
riť celkom reálny obraz o histórii Veľkej Moravy, 
o jej zahraničnopolitickom a vnútornom vývoji, 
vládnej organizácii ako aj o zmenách v oblasti 
spoločenských, mocenských a ekonomických 
vzťahov. Z hľadiska tohto nového zorného uhľa 
pohľadu môžeme dnes hodnotiť konanie vte-
dajších našich vladykov oveľa objektívnejšie 
a bez akejkoľvek tendenčnej príťaže.

V posledných desaťročiach dochádzalo k no-
vým kompletným a porovnávacím analýzam 
historiografických prameňov, pričom sa ukáza-
la neudržateľnosť celého radu starších koncep-
cií a dospelo sa k novému pohľadu na mnohé 
menej i viac závažné otázky.

Jednou z takýchto mylných predstáv je aj 
pravde nezodpovedajúci názor, s ktorým sa 
často stretávame nielen medzi laickou verej-
nosťou, ale aj medzi niektorými historikmi, že 
Metodových učeníkov vyhnal z Veľkej Moravy 
samotný kráľ Svätopluk . Opak je pritom prav-
dou. O tom svedčia aj historiografické záznamy 
v ktorých sa hovorí, že keby bol býval kráľ Svä-
topluk v tom čase prítomný (najpravdepodob-
nejšie na Bratislavskom hrade), nikdy by nebol 
dovolil nitrianskemu biskupovi Vichingovi za-
chovať sa ku Gorazdovi a k ďalším Metodovým 
učeníkom tak, ako sa to stalo.

  Preto o tom, aký bol skutočný vzťah  krá-
ľa Svätopluka k arcibiskupovi Metodovi a jeho 
učeníkom nechajme prehovoriť historiografic-
ké dokumenty.

Mocenský nátlak Frankov na Veľkú Moravu, 
ktorý sa v roku 846  prejavil intervenciou Ľudovíta 
Nemca voči Mojmírovi I. a dosadením Rastislava 

na Veľkomoravský stolec bol už v roku 852 para-
lyzovaný samotným Rastislavom, ktorý proti vôli 
franskej ríše poskytol azyl franskému veľmožovi 
Albgisovi. Taktiež dosadenie Svätopluka v roku 
853 na kniežací stolec Nitravy, ktorým chcel Rasti-
slav zabezpečiť aj ochranu východnej časti Veľkej 
Moravy sebe oddaným a silným vládcom, bolo 
zrejme súčasťou Rastislavovho odbojového úsilia 
voči Franskej ríši. Svedčí o tom aj odrazenie fran-
ského útoku na Veľkú Moravu v roku 855. 

(Fuldské letopisy k rokom 846, 852, 855, Krá-
ľovstvo Slovanov. Dukjanská kronika, kap. IX.).

V roku 862 dozrelo v Rastislavovi rozhodnu-
tie zabezpečiť v rámci rímskeho univerza Veľkej 
Morave samostatné postavenie. Jedným z naj-
vhodnejších a najpriechodnejších spôsobov 
dosiahnuť tento cieľ sa mu javilo cirkevné osa-
mostatnenie sa. Moravania hľadali spojenca 
proti susednej Franskej ríši najprv vo vzdiale-
nejšom Ríme . Keď tam neuspeli, obrátili sa na 
Byzanciu.

V „Živote Metoda, arcibiskupa moravského, 
kap. V., Živote Konštantína Filozofa, kap. XIV, 
Rímskej   legende, kap.7,“  ako aj v  „Povesti dáv-
nych rokov k r. 6396-6406 „ sa píše:

„Slovania a ich kniežatá Rastislav i Svätopluk 
a Koceľ žili pokrstení a poslali k cisárovi Micha-
lovi / vyslancov/ ktorí hovorili : Zem naša je po-
krstená a nemáme učiteľa, ktorý by nás viedol, 
vzdelával a vyložil nám sväté knihy, pretože 
nerozumieme ani gréckemu, ani latinskému 
jazyku. Veď nás jedni učia tak a iní zase onak. 
Takto nerozumieme knižným výrazom ani ich 
zmyslu. Tak pošlite nám učiteľov, ktorí nám 
môžu vyložiť slová kníh a ich význam.“

Z uvedených dokumentov, okrem toho že sa 
v nich prvý raz stretávame s oficiálnou historio-
grafickou správou o Svätoplukovi ako vládcovi 
Nitravy,  jednoznačne vyplýva, že Svätopluk, 
v tom čase ešte knieža,  bol s týmto pozvaním 
nielen uzrozumený, ale sám sa na ňom aktívne 
podieľal. 

  Doc. Dr. Zora Lazarová, CSc.
 (pokrač. v ďalšom čísle)

Reálny obraz o histórii Veľkej Moravy
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Nitrianska komunitná nadácia vydala výročnú 
správu za uplynulý rok. Publikácia podáva obraz 
o výsledkoch desaťročného úsilia tejto organizá-
cie a jej snaženia o zlepšenie kvality života v na-
šom meste a blízkom regióne. Podľa správkyne 
nadácie Ľubice Ľachkej sa im podarilo vybudo-
vať pozíciu dôveryhodnej organizácie a vytvoriť 
trvalé partnerstvá v našom meste. 

NKN nachádza a podporuje aktívnych ľudí, 
ktorým záleží na meste, v ktorom žijú. Motivuje 
tiež ďalších vynikajúcich ľudí, ktorí sú ochotní 
venovať poslaniu nadácie svoj čas, um, krea-
tivitu a veľakrát aj financie. 
Nadácia oživila pojem fi-
lantropie so zameraním na 
pochopenie nevyhnutnosti 
pomáhať jeden druhému, na 
aktivizáciu ľudí, aby neboli ľa-
hostajní k svojmu okoliu. 

NKN v roku 2012 udelila 59 
grantov v celkovej hodnote 
viac ako 76 000 eur. V ďalších 
7 grantových kolách podpo-
rila nadácia množstvo komu-
nitných projektov zamera-
ných na zlepšovanie života na 
sídliskách, podporu voľnoča-
sových, športových a kultúr-

nych aktivít. NKN v r. 2012 vyčlenila prostriedky 
aj na mnohé aktivity zamerané na podporu 
dopravnej výchovy, vzdelávania či ochranu ži-
votného prostredia. K najvýznamnejším pod-
poreným projektom patril vznik skejtparku 
na nitrianskom sídlisku Diely, kde hlavným in-
vestorom bolo Mesto Nitra. Výsledkom spolu-
práce Mesta Nitry a NKN je aj novovybudovaný 
Park pod Borinou. Pôsobenie NKN oceňuje aj 
primátor mesta Jozef Dvonč.  Počas celého ob-
dobia existencie poskytla NKN granty pre 836 
verejnoprospešných aktivít v celkovej sume 
617 550 eura.  (s)

Skejtpark na Dieloch ako aj park pod Borinou

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

Mária Andelová, 85-r., Dubíkova 27, 
Magdaléna Antalová, 63-r., Dr. J. Budayho 7
Ivan Bališ, 54-r., Štiavnická 20,
Oľga Ballaiová, 67-r., Schurmannova 3,
Ivan Barborík, 67-r., Mikovíniho 16,
Ľubomíra Benková, 56-r., Bizetova 31,
Milan Bódi, 79-r., Damborského 7,
Terézia Bosáková, 84-r., Železničiarska 52,
Anna Boťanská, 91-r., Považská 14,

Peter Brláš, 49-r., Nitra,
Jaroslav Broďáni, 66-r., Novomeského 75,
Zdeněk Cirók, 57-r., Jurkovičova 26,
Jiřina Civáňová, 65-r., Hattalova 43,
Alexander Černey, 83-r., Doležalova 6,
Mária Čmárová, 93-r., Hlboká 57,
Štefan Držík, 50-r., Štefánikova tr. 64,
Júlia Dupáková, 91-r., Banská 2,
Štefan Farkaš, 75-r., Vodná 16, 

Obyvateľom Klokočiny slúži aj park pod Borinou. foto: autorka
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24. augusta:  Marián Molnár a Žaneta Mikušková, 
obaja z Čabu  Roman Kralovič a Mgr. Mária 
Pietová, obaja z Nitry  Michal Slíž z Cabaja a Erika 
Mikušová z Mojmíroviec  Richard Baláž z Trnavy 
a Zuzana Kajanová zo Šurian  Martin Zeman 
a Erika Gálová, obaja z Jelenca
31. augusta:  Jozef Palkovič a Ivana Mandáková, 
obaja z Nitry  Michal Sýkora zo Zbehov a Lucia 
Krajancová z Lužianok  Marián Kilian a Margaréta 
Terlandayová, obaja z Nitry  Marek Zuzík a Zuzana 
Bálešová, obaja z Nitry  Viktor Smejkal a Ivana 
Vaneková, obaja z Nitry  Mgr. Maroš Pavel z Veľkého 
Zálužia a Mária Hudecová z Nitry  Ján Babulík 
a Petra Mačkayová, obaja z Nitry  Ing. Milan 
Margetín z Nových Sadov a Marcela Baráthová 
z Klasova  Daniel Koterec z Liptovského Hrádku 
a Nikoleta Kondéová z Pohraníc  Peter Foltin 
z Černíka a Zuzana Laurová z Mojzesova  Ing. 

Ladislav Ďurický a Ing. Lucia Janegová, obaja z Nitry 
 Marek Martiš  a Katarína Hutlasová, obaja z Nitry  

Ján Minarčík zo Zbehov a Lenka Králová, z Nitry 
4. septembra:  Filip Mikloš a Zuzana Cimráková, 
obaja z Nitry
6. septembra:  JUDr. Martin Polák a Mgr. Eva 
Malá, obaja  z Košíc
7. septembra:  Ondrej Flajžík z Nitry a Zuzana 
Radulovová z Ivanky pri Nitre  Tibor Hubinský 
a Mgr. Lenka Poláková, obaja z Tovarníkov  Stanislav 
Taliga zo Šurian a Dana Sojková z Hulu  Juraj Galo 
a Miriama Poljačeková, obaja z Nitry  Marek Hrúz 
a Michaela Bečárová, obaja z Nitry  Ondrej Vindiš 
z Lehoty a Ing. Alexandra Holíková z Nitry  Michal 
Hamar a Alexandra Teplá, obaja z Nitry  Ivan 
Chovanec z Bratislavy a Lenka Majerčíková z Nitry  

Jozef Búš zo Žirian a Nikola Kapustová z Rumanovej  

Peter Demeš a Mgr. Katarína Benčová, obaja z Nitry

Povedali si ÁNO

Drahomíra Földešiová, 60-r., Malíková 28,
Gertrúda Grácová, 91-r., Brezová 6,
Dezider Greguš, 78-r., Vihorlatská 4,
Jozef Grznár, 62-r., Novomeského 21,
Blažej Hajabáč, 81-r., Kostolná 15,
František Halenár, 52-r., Novozámocká 108,
Helena Horníková, 78-r., Párovská 30,
Ing. Gabriel Hupka, 75-r., Hraničná 10,
Zuzana Hýžďalová, 89-r., Považská 14,
Daniel Chlebo, 72-r., Dolnočermánska 62,
Michal Ivančík, 81-r., Považská 14,
Mária Kaiserová, 84-r., Tr. A. Hlinku 3,
Štefan Kaňa, 78-r., Inovecká 15,
Mária Kleinová, 97-r., Ul. J. Kráľa 126,
Andrej Kluka, 75-r., Slamkova 25,
Ing. Milan Kojdiak, 68-r., Kvetná 2,
Júlia Kondlová, 81-r., Železničiarska 52,
Anna Korcová, 80-r., M. S. Trnavského 1,
Monika Korytárová, 82-r., Dolnočermánska 62,
Júlia Kováčová, 84-r., Pod Katrušou 2,
Helena Krajčová, 55-r., Misionárska 5, 
Mária Krajčová, 77-r., Lesná 2,
Alžbeta Kűhnová, 87-r., Železničiarska 52,
Mária Lacková, 98-r., Nábr. mládeže 65,

Anton Málik, 77-r., Willermova 1,
Juliana Matejovičová, 78-r., Vikárska 10,
Emília Morvayová, 78-r., Rabčekova 17,
Klára Morvayová, 85-r., Chrenovská 8,
Dr. Félix Nemčovič, 89-r., Strmá 48,
Emil Nitriansky, 78.-r., Ľ. Okánika 4,
Júlia Ostertágová, 86-r., Piešťanská 33,
Július Pócsik, 63-r., Ďurčanského 14,
Ján Psota, 74-r., Tr. A. Hlinku 27,
Štefan Repaský, 62-r., Čajkovského 15,
Barbora Salijiová, 80-r., Čajkovského 1,
Janka Slížová, 60-r., Hlboká 61,
Pavel Slovák, 92-r., Za Ferenitkou 27,
Katarína Slováková, 65-r., Štúrova 131,
Zuzana Sucháčová, 91-r., Čajkovského 18,
Ján Švec, 67-r., Vihorlatská 4,
Augustín Vágai, 71-r., Štúrova 41,
Ivan Vacho, 53-r., 53-r., Nitra
František Vajteršic, 88-r., Tabaková 4,
Ján Vencel, 67-r., Čajkovského 38,
Jozef Wohland, 89-r., Štefánikova tr. 64,
Ivona Žideková, 67-r., Nábr. mládeže 9,
Marek Žoldoš, 20-r., Tokajská 3
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Jubilanti v roku 2013
V októbri 2013 si významné životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:

75 ROKOV: 
Štefánia Kuklišová, Ján Plevka, 
Valéria Stopková, Jozefa Ková-
čiková, Vojtech Máčay, Mária 
Hillová, Margita Zajícová, Mária 
Čermáková, Ing. Vojtech Schus-
ter, Terézia Tkáčová, Mária Tvrdo-
ňová, Ing. Alexander Bádovský, 
Ernestína Baráthová, Katarína 
Ďurišová, Terézia Gajdošíková, 
Alžbeta Studená, Mária Gondová, 
Irena Matušková, Peter Šmehyl, 
Anna Lužinská, Mária Kováčová, 
PaedDr. Elena Belajová, Helena 
Gašparovičová, Marta Holková, 
Otto Počarovský, Alojzia Porub-
cová, Oľga Stredáková, PaedDr. 
Olga Šulganová, Ladislav Žem-
ber, Klára Bungerová, Ing. Vojtech 
Petrovič, Anna Sisáková, Jolana 
Dobiášová, Mária Futáková, Emí-
lia Hučková, Imriška Lénártová, 
Jozefa Vindišová, Mária Poláková, 
Jozef Botka, Valéria Šumichrasto-
vá, Ján Szilecký, Michal Mikulec, 
Emília Ciblíková, Irena Matúšová, 
Koloman Kukla, Anna Žitná

80 ROKOV: 
Ing. Milan Janečka, Františka Mu-
ziková, Mária Belková, Ľudmila 
Pašková, Ing. Ľudovít Kováč, Teré-
zia Podhorná, Gizela Šándorová, 
Alžbeta Švecová, Jozef Ott, Viera 
Rekošová, Karol Lyko, Helena Pu-
kyšová, Emília Žitná, Ján Bartolen, 
Jozef Lehoťák, Štefánia Bubeníko-
vá, Pavel Galo, Karol Korec, Estera 
Vartíková, Magdaléna Ďuriačová, 
Lukáč Kollár, Rudolf Daňo, Teodor 
Kmeta, Alžbeta Lacová, Štefánia 
Křepelová, Jiřina Kučová, Leona 
Kunská, Rozália Tóthová, Imriška 

Kelemenová, Františka Mráziko-
vá, Miloslav Zaťko, Katarína Mi-
kulášiková, Mária Žitná, Alžbeta 
Maslenová, Július Bečár, Terézia 
Dvorská, Emília Pavlíková

85 ROKOV: 
Emília Kuklová, Elena Benčuri-
ková, Jolana Čentéšová, Alžbeta 
Ferencziová, Katarína Froncová, 
Rozália Khunová, Rudolf Sobčák, 
Jozef Zabloudil, Pavol Hrabec, 
Anna Cabalová, Mária Širáková, 
Mária Paulusová, Mária Čičman-
cová, Jozef Holka, Helena Gráco-
vá, Paulína Junasová, Mária Má-
leková, Bernardína Krajčíková 

86 ROKOV:
Ján Arbet, Valéria Teplanová, 
Anna Ambrozová, Pavol Smida, 
Mária Kollárová, Mária Pauerová, 
Maximilián Vnučko, Terézia Ze-
linková, doc. Ing. Štefan Novák, 
Lýdia Vlčková, Helena Mojská, 
JUDr. Oleg Rjabinin, CSc., Ing. 
Zinaida Kuzinová, CSc., Anna 
Jánošíková, Jozef Vojtech, Ján 
Virág, Justína Koncová

87 ROKOV: 
Jozef Štefek, Eugen Pécsy, Anna 
Gatciová, Anton Bezák, Tibor 
Henyey, Anna Hudecová, Viliam 
Novotný, Július Vörös, Terézia 
Bullová, Mária Dobáková

88 ROKOV:
Štefan Janík, Mária Viglášová, 
RSDr. Štefan Potocký, Anna Dro-
bová, Mária Koncová, Anna Si-
monidesová, Amália Civáňová, 
Ladislav Haringa, Alžbeta Po-

rubská, Johanna Dianová, Dezi-
der Páleník

89 ROKOV: 
Helena Majerčíková, Karol Čana-
ky, Jolana Drábeková, Bedrich 
Hecht, Helena Ďurovičová, Klá-
ra Mičíková, Valéria Bakalová, 
Anastázia Boháčiková, Bernar-
dína Orichová, Helena Majerská, 
Rozália Vajdová

90 ROKOV:
Mária Nagyová, Mária Bajová, 
Mgr. Mária Bezáková, Mária Tere-
mová, Irma Lužbeťáková, Blanka 
Kubiňanová, Ján Vörös, Jarmila 
Bugarová

91 ROKOV:
Margita Maďarová, Šarlota 
Siczová, Viola Nagyová, Michal 
Dekan, Matilda Lipovská, Este-
ra Hlavačková, Mária Gondová, 
MUDr. Jozef Zrubec, Ľudovít 
Mankovecký

92 ROKOV:
Helena Kelemenová, Oliver Ju-
hari, Zuzana Máhriková, Rozália 
Miškolciová, Emil Bušovský, Zu-
zana Králiková

94 ROKOV:
Helena Križanová, Jozefína Kali-
nová, Emerencia Vnučková

96 ROKOV:
Anna Tencerová, doc. PhDr. Karol 
Jedlička, CSc., Rozália Zajacová

99 ROKOV:
Mária Kĺbiková



Komerčná slovenská televízia JOJ zavítala 
v nedeľu 22. septembra do Nitry.  Počas celého 
popoludnia boli pre ľudí pripravené koncerty, 
súťaže, autogramiáda známych hercov a veľa 
dobrej hudby. Veľké TV noviny moderovali Ad-
riana Kmotríková a Ján Mečiar.

V spektre bežných správ z celého Slovenska 
i zahraničia zaznela spomienka na nedávno zo-
snulého režiséra Jozefa Bednárika, riaditeľ Ponit-
rianskeho múzea Anton Števko hovoril o tom, 
že Nitra, ako najstaršie slovenské mesto, bola 
sídlom kráľov. Divákov najviac pobavila správa, 
že pod Zoborom hovoríme nitránčinou, v ktorej 

sa skloňuje podľa vzoru „breskyňa“ a „svoker“. 
V reklamných prestávkach na pódiu tancovali 
redaktori a moderátori tejto televízie. Po živom 
vysielaní Veľkých televíznych novín ľudí na 
Svätoplukovom námestí pozdravil nitriansky 
primátor Jozef Dvonč. Televízii sa poďakoval za 
to, že Nitru zaradili do televízneho výjazdu po 
slovenských mestách, ako aj za program, ktorý 
televízia odvysielala priamo z tohto námestia. 
Zároveň zhodnotil, čo všetko sa v Nitre v posled-
nom čase zmenilo a prezradil, aké nové plány 
má samospráva s rozvojom mesta. Po 20.00 h 
si vytrvalí diváci mohli užiť koncert nitrianskych 
kapiel Desmod a Horkýže Slíže. (s)

Televízia JOJ vysielala zo Svätoplukovho námestia

Pohľad na veľkoplošnú obrazovku s nasnímaným plným 
námestím.

Primátora Jozefa Dvonča spovedali moderátori Vlado 
Voštinár (vľavo) a Mišo Hudák. Foto: autorka


