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Do mestskej dopravy pribudli nové autobusy
Vekový priemer autobusov sa zníži na 7,65 roka

Zapojte sa do projektu
Mestské zásahy Nitra 2013
Staňte sa spolutvorcami vízie o podobe mesta a jeho 
ďalšom smerovaní
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Začína sa nový školský rok

Letné prázdniny sa skon-
čili a my opäť stojíme na 
prahu nového školského 
roka 2013/2014. V uply-
nulých dňoch na všetkých 
školách, ale aj v rodinách, 
v ktorých sú školáci, vrcho-
lili prípravy na nový školský 

rok. Podobne aj my sme sa starostlivo pripravova-
li na túto príležitosť. Na školách prebiehali opra-
vy, rekonštruovali sa viaceré materské školy spolu 
s rozšírením o tri nové triedy. Zároveň sa ďalej v 
zmysle rozhodnutia mestského zastupiteľstva 
zlepšovalo technické vybavenie našich škôl náku-
pom interaktívnych tabúľ. 

Každoročne o tomto čase si kladieme otázky, čo 
nám nový školský rok prinesie, aký bude a čo nás čaká. 
Som presvedčený, že všetkým školám sa väčšinu oča-
kávaní podarí naplniť a to najmä preto, že príprave na 
jeho otvorenie venovali náležitú pozornosť. 

Teší nás skutočnosť, že v novom školskom roku 
sa v Nitre otvoria brány všetkých 14 základných škôl, 
ktoré bude navštevovať viac ako 6-tisíc školákov, po 

prvýkrát zasadne do školských lavíc viac ako 700 prvá-
kov a 25 MŠ bude navštevovať takmer 2500 detí. Ako 
každoročne, aj tohto roku dostanú žiaci prvých roční-
kov odo mňa pozornosť vo forme školských pomôcok. 
Verím, že najmä rodinám s viacerými deťmi - školákmi 
a deťmi zo sociálne slabších rodín táto malá pomoc 
príde vhod. 

Nový školský rok sa od 2. septembra začne aj 
pre približne 900 žiakov ZUŠ J. Rosinského, kto-
rá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 
a veľmi úspešne si počína aj popri existencii ďal-
ších súkromných umeleckých škôl. Bohatá záuj-
mová činnosť sa začína aj v CVČ Domino, ktoré 
pomáha deťom zmysluplne napĺňať voľný čas 
v 60 krúžkoch a záujmových útvaroch. 

Na začiatku školského roka želám všetkým uči-
teľom veľa trpezlivosti, kreativity a radosti z práce, 
všetkým žiakom a študentom želám čo najviac získa-
ných cenných poznatkov a čo najlepšie hodnotenie. 
Vám, vážení rodičia, želám čo najviac radosti z práce 
a výsledkov vašich detí. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústa-
vy Slovenskej republiky a pod záštitou pre-
zidenta SR Ivana Gašparoviča sa v piatok 30. 
augusta uskutočnil v EH PKO v Nitre jubilejný 

benefičný koncert Hoj, vlasť moja. Hosťami 
tejto výnimočnej kultúrnej udalosti boli vzác-
ne osobnosti spoločenského, politického 
a cirkevného života mesta, kraja ako aj štátu.

Úvod koncertu patril slávnostnej 
kantáte na počesť príchodu Cyrila a 
Metoda. Diváci sa mohli započúvať 
do diel našich a svetových majstrov v 
podaní Ľubice Vargicovej, Jolany Fo-
gašovej, Jany Bernáthovej, Miroslava 
Dvorského, Martina Babjaka, Otokara 
Kleina a Jána Babjaka. Spoluúčinko-
val Miešaný zbor Technik Akademik 
a Symfonický orchester Bratislava. 
Dirigoval Pavol Procházka. Autorom 
programu, scenára a dramaturgie, 
ako aj režisérom koncertu bol Ladi-
slav Švihel. Vstupné bolo dobrovoľné 
a finančné prostriedky boli použité na 
opravu Nitrianskeho hradu. (sy)

Za účasti za účasti nitrianskeho primátora 
Jozefa Dvonča a predsedu NSK Milana Belicu 
odovzdali v areáli spoločnosti ARRIVA NITRA, 
a.s., do užívania nové autobusy pre mestskú a 
prímestskú dopravu. Mestskú hromadnú do-
pravu posilňuje deväť autobusov, pričom cel-
ková investícia na nákup dosiahla 1,41 milióna 
€. 

„Investícia ide na vrub dopravného podniku. 
Potom sa rozpočítava do výkonov vo verejnej 
preprave, ktorú hradí mesto i vyšší územný ce-
lok,“ skonštatoval primátor Nitry Jozef Dvonč. 

 Nové autobusy v mestskej hromadnej do-
prave nahradia staré, ktorých vek sa pohybuje 
od 16 do 20 rokov. Priemerný vek autobusov sa 
zníži na 7,6 roka. Z deviatich nových vozidiel 
bude šesť autobusov SOR BN 9,5 zabezpečovať 
obsluhu liniek s nižšou frekvenciou cestujúcich 
a horšou dostupnosťou pre štandardné mest-

ské autobusy. Tieto typy vozidiel dokážu pre-
praviť 81 cestujúcich, z toho 26 miest je na se-
denie a 55 na státie. Tri autobusy typu SOR NB 
12 majú obsaditeľnosť 97 cestujúcich, z toho 
26 miest je na sedenie a 71 na státie. 

Autobusy sú vybavené akustickými hlásičmi 
zastávok, majú elektronické smerové tabule, 
polovica z nich je vybavená klimatizáciou a 
40 percent vozidiel má inštalovanú Wi-Fi na 
bezplatné pripojenie cestujúcich k internetu. 
Mestská hromadná doprava prepraví v Nitre 
ročne 15,7 milióna cestujúcich. Všetky nové au-
tobusy majú klimatizačné zariadenie a dokážu 
prepraviť 72 až 75 cestujúcich. 

Všetky autobusy sú bezbariérové. Podľa Mila-
na Jankulára podiel bezbariérových autobusov 
v nitrianskej mestskej hromadnej doprave je 98 
percent. Nitra je lídrom v preprave imobilných 
cestujúcich na Slovensku. (sy)

Výnimočný koncert na počesť Dňa Ústavy

Do mestskej dopravy pribudli nové autobusy

Koncert Hoj vlasť moja sa koná pod záštitou prezidenta republiky 
Ivana Gašparoviča. Archívna fotografia zachytáva privítanie vzác-
neho hosťa primátorom Jozefom Dvončom a jeho partnerkou Mar-
gitou Štefánikovou.  Foto: (sy)
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S akými plánmi  
ste si sadli do po-
slaneckého kresla 
v mestskom zastu- 
piteľstve?

Ako obyvateľ mes-
ta Nitry mám určité 
predstavy o rozvoji 
nášho mesta, ktoré 

nie je možné popísať v krátkom rozhovore. Pre-
to som mal záujem stať sa poslancom, aby som 
tieto myšlienky mohol naplniť a prispieť tým 
k zveľadeniu nášho mesta. Bol by som veľmi rád, 
a urobím všetko preto, aby sa mi podarilo zre-
alizovať tieto predstavy. Sú to napr. posilnenie, 
rozšírenie. prípadne zriadenie služieb centier 
voľného času pre dorastajúcu mládež, dôchod-
cov, matky s deťmi, kde by mohli tráviť svoj čas 
a stretávať sa. Taktiež si myslím, že v našom 
meste je nedostatok detských ihrísk s atrak-
ciami. Pokúsime sa urobiť analýzu súčasného 
stavu a navrhneme ihriská obnoviť, aby slúžili 
svojmu pôvodnému účelu.

Stali ste sa predsedom Komisie pre sociál-
ne veci, bytové otázky a zdravotníctvo pri 
Mestskom zastupiteľstve v Nitre. Mohli by 
ste definovať vaše priority? Na čo sa chcete 
vo svojej práci zamerať?

V sociálnej politike nášho mesta sa za uply-
nulé obdobie udialo veľa pozitívneho, či to už 
bolo v oblasti koncepčných materiálov, alebo 
spolupráce s organizáciami tretieho sektoru, 
či investičných projektov. Mesto Nitra vysokou 
mierou podporuje sociálnu sféru. Je potrebné 
na toto nadviazať. Na základe zmapovaných 
sociálnych pomerov mesta Nitry bude nutné 
naďalej prispôsobovať riešenia sociálnej situá-
cie potrebám občanov. Moja predstava je napr. 
do istej miery rozčleniť ubytovne, samostatne 
pre matky s deťmi a samostatne pre ľudí v soci-
álnej núdzi, aby sa predchádzalo problémom.

Akými problémami sa v komisii momen-
tálne zaoberáte, resp. čo riešite, resp. 
s akými problémami sa na vás občania ob-
racajú?

Aktuálne je to napr. riešenie hlučnosti diaľ-
nice, kde sme dali odborníkom vypracovať 
merania hlučnosti v bezprostrednej blízkosti 
obytných domov a zisťujeme, že sa prekračujú 
povolené normy. Momentálne čakáme na za-
triedenie meraní. Začína sa tiež proces tvorby 
rozpočtu na rok 2014. Taktiež v tejto sfére mu-
síme vyjadriť názor komisie. Je toho, samozrej-
me, oveľa viac. 

Okrem toho, že ste členom spomínanej 
komisie, ste tiež členom Výboru mestskej 
časti č. 4 Klokočina. Ako sa angažujete 
v tomto smere? Čím chcete zlepšiť život 
obyvateľov Klokočiny? Čo chýba k spokoj-
nému životu obyvateľov tejto mestskej 
časti?

Od mnohých obyvateľoch Klokočiny mám 
informácie o problémoch a nedostatkoch 
tohto sídliska. Na základe rozhovorov s nimi 
som dal podnet na vybudovanie bezbariéro-
vého prístupu k obchodnému centru Family, 
ktorý bol už investične zrealizovaný.

Mám aj mnohé ďalšie pripomienky inves-
tičného charakteru, napr. na dobudovanie a 
opravu niektorých chodníkov, ihrísk, zábrad-
lí ku schodom v konkrétnych častiach Kloko-
činy.

Nedoriešeným problémom sú aj tzv. psíč-
kari. Navrhujem do rozpočtu financie na WC 
pre psov, aby trávniky nášho sídliska boli čis-
té. Týmto pripomienkam sa venujem nielen 
vo svojom záujme, ale najmä preto, aby boli 
spokojní obyvatelia.

 Zhovárala sa: (sy)

Slovo má poslanec MZ v Nitre Ing. František Refka
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Prínosom pre rozvoj cestovného ruchu 
v našom meste je turistická rozhľadňa s ďale-
kohľadom na vrchole nitrianskej Kalvárie, ktorý 
poskytuje prekrásny výhľad na celé mesto. Na 
túto turistickú atrakciu vyčlenilo mesto zo svoj-
ho rozpočtu spolu s mobiliárom 7500 €. 

Rozhľadňa s ďalekohľadom sa nachádza na 
mieste, kde sa kedysi vchádzalo do šachty ve-

dúcej do guľometného hniezda. Na plech, kto-
rý obkolesuje rozhľadňu spredu, bola osadená 
panoramatická mapa s vyobrazením najdôle-
žitejších budov v meste. Návštevníci tak budú 
presne vedieť na aký objekt sa pozerajú. Mesto 
Nitra sa postaralo aj o spríjemnenie prostredia 
tým, že je trikrát do týždňa zabezpečené vy-
prázdňovanie smetných nádob z tohto miesta.
 (sy)

Pri príležitosti 69. výročia od vypuknutia 
Slovenského národného povstania sa v utorok 
27. augusta uskutočnilo slávnostné zhromaž-
denie občanov. K Pomníku Osloboditeľa pred 
sídlom Nitrianskeho samosprávneho kraja boli 
položené kytice kvetov a vence vďaky. Na sláv-
nostnom akte sa zúčastnili predstavitelia Nit-
rianskeho samosprávneho kraja, obvodného 
úradu, mesta Nitry, Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, príslušníci Ozbrojených 
síl SR, Policajného zboru SR, politických strán a 
a hnutí, mládeže a občanov mesta Nitry. 

Na archívnej fotografii je pri slávnostnom 
akte kladenia vencov zachytené vedenie mesta 
Nitry - primátor Jozef Dvonč, zástupca primáto-
ra Štefan Štefek a prednosta mestského úradu 
Igor Kršiak. V slávnostnom príhovore zazneli 

spomienky na historické obdobie spred takmer 
siedmich desiatok rokov, keď v ozbrojenom 
povstaní Slovensko povstalo proti nenávidené-
mu fašizmu. Text a foto: (sy)

Nechajte sa očariť výhľadom z Kalvárie

Položili vence pri príležitosti výročia SNP 

Výhľad z vrcholu Kalvárie umožňuje rozhľadňa s ďalekohľadom.  Foto: A. Jančovič
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V nitrianskom Hospici u Bernadetky sa 
v utorok 13. augusta 2013 stretli zástupcovia 
Mesta Nitry, Diecéznej charity v Nitre a Zariade-
nia pre seniorov Zobor na Jánskeho ulici. Cie-
ľom stretnutia bolo odovzdanie nevyužívanej 
zdravotníckej techniky, ktorú Mesto Nitra pô-
vodne zakúpilo do Zariadenia pre seniorov ZO-
BOR na Jánskeho ulici, pre Hospic - dom pokoja 
a zmieru u Bernadetky v Nitre. Ide o defibrilátor 
s monitorom, vyšetrovacie stojanové svietidlo, 
dve elektrické pojazdné odsávačky, kyslíkové 
koncentrátory, parný stolový sterilizátor a EKG 
prístroj. 

Na odovzdaní zdravotníckej techniky sa zú-
častnili primátor Nitry Jozef Dvonč, zástupcovia 
primátora Štefan Štefek a Ján Vančo, prednosta 
Igor Kršiak, poslanci mestského zastupiteľstva 
Miloš Paliatka, Peter Košťál, Stanislav Vereš 
a Ján Greššo. 

V hospici s kapacitou 15 lôžok sa v tomto 
období nachádzalo 12 pacientov. Celkovo 
tu mali za sedem rokov vyše 700 pacientov, 
ktorým hospic nemohol vyriešiť ich základ-
né ochorenie. To ich ohrozovalo na živote, ale 
pomáhali im zmierniť to, čo daná choroba so 
sebou prinášala. Riaditeľka hospicu MUDr. 
Katarína Mičiaková povedala, že vypožičané 
prístroje, ktoré doteraz stáli nevyužité, budú 

pri starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pa-
cientov veľmi užitočné. Či už sú to odsáva-
cie prístroje, koncentrátor kyslíka, sterilizátor 
a ďalšie. Hospic by si ich nemohol dovoliť kúpiť. 
Vďaka výpožičke budú slúžiť pacientom.  (sy)

Zdravotnícke prístroje našli využitie v hospici

Primátor Jozef Dvonč odovzdal zmluvu o zápožičke prí-
strojov riaditeľovi Diecéznej charity Jurajovi Barátovi.

Zdravotnícka technika nájde uplatnenie v Hospici u Bernadetky na Chrenovskej ceste v Nitre. Foto: autorka
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Projekt MESTSKÉ ZÁSAHY NITRA 2013, kto-
rý oficiálne odštartuje 1. septembra, oživí 
v Nitre verejné priestranstvá, ktoré nefungujú 
tak, ako by mali. Na pracovnom rokovaní k re-
alizácii projektu sa v minulých dňoch zúčastnili 
zástupcovia primátora Nitry Štefan Štefek a Ján 
Vančo, hlavný architekt Nitry Jozef Hrozenský, 
autori myšlienky a realizátori projektu, košickí 
architekti Dušan Burák a Michal Burák, ako aj 
ďalší pracovníci mestského úradu. 

Témou rokovania boli zásadné otázky 
realizácie projektu, finalizácie výstupov 
a prezentácie výsledkov na verejnosti, keďže 
výstupom projektu bude vydanie publiká-
cie a výstava spojená s vernisážou. Finančné 
prostriedky sú určené na informovanie obča-
nov, vydanie publikácie s navrhovanými rie-
šeniami a realizáciu výstavy.

Do projektu sa môžu zapojiť architekti, zá-

hradní architekti, umelci, ale i občania, ktorí 
chcú niečo zmeniť vo svojom meste. Ide o to, 
aby vytypovali v meste na verejných priestran-
stvách miesta, ktoré je potrebné zmeniť. No 
nielen tieto našli a poukázali na ne, ale aj navrhli 
konkrétne riešenie, ako tento priestor posunúť 
na úplne inú kvalitatívnu úroveň. Budú mať čas 
asi jeden a pol mesiaca na to, aby vypracovali 
návrhy spolu s konkrétnym riešením týchto vy-
typovaných miest. Uzávierka pre návrhy, ktoré 
autori predložia prostredníctvom vzniknutej 
webovej stránky, bude 15. október. 

Projekt má poskytnúť víziu o podobe mes-
ta, jeho ďalšom smerovaní a zásahoch, ktoré 
by umocnili a doplnili charakter Nitry. Pôjde 
aktiváciu ‚dobrého ducha‘ našich občanov, 
odborníkov, aktivistov a vizionárov. Cieľom 
je zapojiť do spolupráce obyvateľov mesta 
a zároveň dostať Nitru do povedomia sloven-
skej verejnosti.  (sy)

Zapojte sa do projektu Mestské zásahy Nitra 2013

Na snímke košický architekt Dušan Burák (prvý vľavo) vysvetľuje princíp projektu Mestské zásahy Nitra 2013
 Foto: (sy)
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Mesto Nitra v OC Mlyny organizuje zaujíma-
vú výstavu architektonických štúdii pre mesto 
Nitra študentov Fakulty architektúry v Bratisla-
ve. Výstava sa uskutoční od 6. do 22. septem-
bra na 1. poschodí OC Mlyny. V rámci spolu-
práce s Fakultou architektúry STU v Bratislave, 
prostredníctvom útvaru hlavného architekta, 
zadalo študentom tejto fakulty na ich študent-
ské práce konkrétne priestory v meste, ktoré 
sa v súčasnosti riešia alebo sú nejakým iným 
spôsobom pre Nitru dôležité z hľadiska rozvoja 
ako i samotnej architektúry, alebo siluety. Návr-
hy sú orientované hlavne do sféry bývania, ale 
i občianskej vybavenosti. Architektonické štú-
die študentov nastoľujú nové impulzy výstav-
by mesta, mestu sa tak otvára nové spektrum 
podnetom a inšpirácii. 

Spoločným menovateľom štúdii sú inovatív-
ne vízie pre ďalší rozvoj mesta. Uskutočnením 
výstavy sa mesto Nitra chce podieľať na pro-
pagácii výsledkov tvorivej práce a obyvatelia 
mesta tak nájdu názorné a investičné návrhy 
pre rozvoj svojho mesta. Cieľom tejto výstavy 
je i propagácia architektúry a architektonickej 
tvorby na báze konkrétnych návrhov prezento-
vaných 2D a 3D metódami a to grafickými vizu-
alizáciami a modelmi.

Mesto Nitra v rámci spolupráce zadalo štu-
dentom FA v Bratislave pre ich študentské 
práce konkrétne priestory v meste, ktoré sa v 
súčasnosti riešia alebo sú nejakým iným spôso-
bom pre Nitru dôležité z hľadiska rozvoja ako i 
samotnej architektúry, alebo siluety. Návrhy sú 
orientované hlavne do sféry bývania ale i ob-
čianskej vybavenosti .

Obytné prostredie tvorí významnú súčasť 
zástavby mesta a nemalou mierou sa podieľa 
na kvalite života obyvateľov. Je preto pochopi-
teľný záujem širokej verejnosti nielen o kvalitu 
obytného prostredia, ale hlavne o pripravova-
né riešenia do budúcnosti.

„Často sme svedkami vášnivých diskusií a aj 
protestov verejnosti najmä vtedy, keď by mohlo 
intenzifikáciou obytných zón dôjsť k zhoršeniu 
kvality bývania. Ale opak môže byť pravdou. 
Nove tendencie rozvoja mesta sa opierajú o ná-
zory trvalo udržateľného rozvoja a to z pohľadu 
urbanistického, ekonomického a ekologického. 
Áno v niektorých prípadoch na jednej strane je 
developer, ktorý by chcel postaviť takmer čo-
koľvek kamkoľvek len na základe dostupného 
pozemku a komerčného investorského záme-
ru, na druhej strane je staromilný obyvateľ, kto-
rý by dnešný stav vecí najradšej zakonzervoval 
ako nemenný. Musíme si uvedomiť, že ak má 
mesto žiť, musí sa vyvíjať. Zmena je základná 
charakteristika života. Ak hovoríme o stabilite 
v území nemáme tým na mysli nemennosť, 
ale neustále vyvažovanie zmien, ktoré sa dejú 
v území s cieľom zabezpečiť udržateľný roz-
voj. Stabilita nie je statickosť, naopak je pre ňu 
príznačná dynamika,“ uviedol hlavný architekt 
Nitry Jozef Hrozenský.

Architektonické štúdie študentov nastoli-
li nové impulzy výstavby mesta, mestu sa tak 
otvára nové spektrum podnetom a inšpirácii. 
Spoločným menovateľom štúdii sú inovatívne 
vízie pre ďalší rozvoj mesta. 

Možno sa budú zdať niektoré návrhy zvlášt-
ne, bizarné, nadčasové, vizionárske, ale tak tre-
ba tuto spoluprácu chápať. Sú to návrhy pre-
zentované mladými ľuďmi, ktorí chcú v živote 
niečo dosiahnuť, niečo ukázať, chcú nájsť svoje 
miestečko na tej zemi. Tvoriť v konkrétnom 
priestore nádherného mesta, akým Nitra nepo-
chybne je , je vzrušujúce a neopakovateľné. Cie-
ľom tejto výstavy je i propagácia architektúry a 
architektonickej tvorby na báze konkrétnych 
návrhov prezentovaných 2D a 3D metódami 
a to grafickými návrhmi a modelmi. Uskutoč-
nením výstavy sa mesto podieľa na propagácii 
výsledkov tvorivej práce a obyvatelia mesta tak 
nájdu názorné a investičné návrhy pre rozvoj 

Architektúra pre Nitru



9

www.nitra.skKultúrno spoločenský mesačníkNITRA

svojho mesta. Výstava architektonických štúdii 
pre mesto Nitra iste prinesie nové pohľady na 
tieto problémy a bude vítanou konfrontáciou 

so súčasným stavom a s pohľadmi obyvateľov 
mesta na riešenie toho-ktorého problému.  
 (rm)

Pre približne 5940 žiakov nitrianskych ZŠ 
sa 2. septembra začína škola. Po prvýkrát za-
sadne do školských lavíc aj 722 prvákov, čo je 
o 24 menej, ako v minulom školskom roku. 

Ako každoročne, aj tohto roku dostanú žia-
ci prvých ročníkov od nitrianskeho primátora 
Jozefa Dvonča pozornosť vo forme školských 
pomôcok. „Verím, táto malá pomoc príde vhod 
najmä rodinám s viacerými deťmi - školákmi a 
deťmi zo sociálne slabších rodín,“ uviedol pri-
mátor J. Dvonč. 

Najviac žiakov prejde prahom Základnej 
školy na Benkovej ulici, kde sú okrem bežných 
tried zriadené aj triedy pre nadaných žiakov. 

Okrem celkového počtu žiakov, ktorí sa budú 
vzdelávať v mestských školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Nitry, si ďalší školáci 
mohli vybrať aj niektorú z troch cirkevných ZŠ. 
Rodičia zapisujú svoje deti do škôl aj podľa ich 
záujmov. A tak športovo nadané deti sa mohli 
prihlásiť do „športových“ škôl. V Nitre si môžu 
vyberať medzi ZŠ Tulipánova, ktorá je zamera-
ná na futbal, ZŠ Nábrežie mládeže - špecializuje 
sa na hokej, ZŠ kniežaťa Pribinu so zameraním 
na volejbal a ZŠ Škultétyho, ktorá vychováva 
mladých hádzanárov. 

Do nitrianskych materských škôl by 2. sep-
tembra malo nastúpiť 2439 detí, ale presnejšie 
číslo bude známe až po tomto dátume.

 Text a foto: (sy)

Žiaci 1. ročníkov dostanú od primátora mesta 
Nitry Jozefa Dvonča školské pomôcky
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Na Svätoplukovom námestí bol nainštalova-
ný nový elektronický panel, ktorý bude nepre-
tržite poskytovať informácie turistom aj domá-
cim obyvateľom.

V rámci zavádzania moderných informačných 
prostriedkov zakúpila Nitrianska organizácia 
cestovného ruchu jedinečný model vonkajšie-
ho informačného kiosku s dotykovým LCD dis-
plejom a zabudovaným minipočítačom. Panel 
spĺňa funkciu externej informačnej kancelárie.

 Turisti, ale aj obyvatelia Nitry si v ňom môžu 
nájsť informácie o pamiatkach, výletoch do 
okolia, program podujatí, pobytových balíčkov, 
zoznam ubytovacích a stravovacích zariadení 
ako aj cestovný poriadok, aktuálny dátum, čas 
a počasie. Okrem toho sa na panely premieta 
najnovší propagačný film o meste Nitra. Všetky 
turistické informácie budú v blízkej budúcnosti 
uvedené aj v anglickej a nemeckej mutácii.

 (ta)

Turistom poslúži elektronický informačný panel

Do všetkých nitrianskych domácností distri-
buovalo mesto Nitra informačné noviny o naj-
zaujímavejších udalostiach a novinkách Mesta 
Nitry v rokoch 2011 - 2012. Tieto informácie 
vyšli na 28 stranách vrátane obálky. Ako bolo 
uvedené v príhovore s názvom Pár slovách 
na úvod: „Mesto Nitra má záujem na tom, aby 
bolo vo vzťahu k svojim obyvateľom otvorené. 
Mesto verí, že tieto informácie prispejú k lep-
šej informovanosti obyvateľov nášho mesta.

 Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč v prího-
vore popisuje priebeh rokov 2011 a 2012. Rok 
2011 bol z pracovného pohľadu mimoriadne 
náročným. V dôsledku dlhovej krízy sme rie-
šili mnoho nečakaných a úplne nových úloh. 
Okrem dôsledného šetrenia celého spektra vý-
davkov sme pristúpili k úsporným opatreniam. 
Na 5. strane čitateľ nájde osobnosti, ktoré získa-
li Ceny mesta Nitry v rokoch 2011: PhDr. Karol 
Pieta, DrSc. a Alexander Ruttkay a roku 2012: 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a Mgr. art. Ján 
Greššo a JUDr. Pavol Hrušovský. Zverejnený je 
tiež zoznam osobností, ktoré navštívili mestský 
úrad a mesto Nitru v uplynulých dvoch rokoch. 
V novinách je zverejnená fotogaléria poslancov 
mestského zastupiteľstva. Na ďalších stranách 
sú informácie o počte obyvateľov k 1. januáru 

2012 (81 798) a k 1. januáru 2013 (81 358). 
Ďalšie zaujímavé informácie mohli čitatelia 

nájsť v kapitolách „Vzdelávanie“, „Rodina, mládež, 
seniori“, Šport a voľný čas“, „Zdravie a bezpečnosť“, 
„Cestovný ruch a partnerské mestá“, „Kultúra“, „Ži-
votné prostredie,“ „Doprava“, „Rozvoj mesta“. 
 (sy)

Mesto informovalo občanov o výsledkoch 
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Čím sa zaoberal Vý-
bor mestskej časti č. 4 
na zasadnutí?

Riešime problémy 
obyvateľov Klokočiny. 
VMČ sa schádza pravi-
delne každý mesiac na 
niektorej z klokočinských 
ZŠ v pôsobnosti mesta 

Nitry, alebo v priestoroch MÚ. Augustové za-
sadnutie sa konalo v pondelok 19. augusta. 
Členovia VMČ sa zaoberali prípravou Kloko-
činského jarmoku, ktorý sa uskutoční 30. 8. až 
1. 9., kde sa bude v piatok podávať fazuľovica 
a v sobotu guláš. V sobotu sa uskutoční aj ak-
cia „VMČ deťom - maľovanie na asfalt“, kde má 
VMČ pripravené ceny pre zúčastnené detičky. 
Téma bude voľná a do kreslenia sa môžu zapo-
jiť deti vo veku od 3 do 15 rokov, no môžu byť 
aj mladšie, či staršie. V nedeľu popoludní bude 
tradične súťaž o najkrajšieho strašiaka z tekvice. 
Táto súťaž bude rovnako hodnotená vecnými 
cenami. Každý účastník dostane sladkú odme-
nu a víťaz bude dekorovaný vecnou cenou. 

Na zasadnutí sme riešili požiadavky obča-
nov, ktoré sa týkajú hlavne rušenia nočného 
pokoja a sťažností na jednotlivé prevádz-
ky, taktiež na doplnenie mobiliárov, lavičiek 
k jednotlivým domom a doplnenie kríkov  
a zábradlí k schodištiam. Najmä starší ľudia sa 
dožadujú zábradlí na schodiskách a to napr. 
na Hviezdoslavovej, Bizetovej, Čajkovského, na 
Baničovej smerom k Senior centru, zo Škultéty-
ho na Petzvalovu ulicu. 

Takisto sa hovorilo o opravách výtlkov na 
chodníkov ako aj na cestách.

Nedávnom som sa zúčastnil na výberovom 
konaní na rekonštrukciu povrchu chodníka 
od Párovského cintorína po Kavcovu ulicu, 
ktorá bude vybudovaná s bezbariérovými 
priechodmi. Taktiež sa budú robiť súvislé 
opravy chodníka od autobusovej zastávky 
v smere od Hviezdoslavovej č. 1 po Mikovíniho 
č. 19. V nasledujúcom období nás čaká riešenie 
mnohých ďalších problémov, ktoré trápia ob-
čanov Klokočiny.

 (sy)

Jediná otázka pre Františka Hollého, 
poslanca MZ a podpredsedu VMČ č. 4 Klokočina

Podujatie sa nieslo v znamení konca žatvy 
a tematicky bolo orientované na žatevné 
piesne, zvyky počas žatvy a dožiniek. Súčas-
ťou bola slávnostná svätá omša v miestnom 
Kostole sv. Fr. Xaverského a v kázni bolo po-
ďakovanie za nový chlieb, ktorý úspešne za-
končenou žatvou v PD Čakajovce a Dražovce. 

Účinkujúci a návštevníci mali možnosť navští-
viť dražovský kostolík, Záhradkársky domček 
s výstavou kuchynských výšiviek, Dražovský 
domček s etnografickou expozíciou a „koš-
tovkou“ osúchov pečených v peci domčeka. 
Odtiaľ sa pobral sprievod s dožinkovým ven-
com do kultúrneho domu, kde sa prítomným 

Sviatok nového chleba a Matičný deň v Dražovciach

Posledný júlový víkend patrí v Nitre - Dražovciach už tradične podujatiu, ktorého organizáto-
rom sú OZ Tradícia a MO MS v Nitre - Dražovciach s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 
a Mesta Nitry. Spolu s MO SZZ, Vinárskym spolkom a členmi DHZ v Nitre - Dražovciach pripravili 
Sviatok nového chleba a Matičný deň, ktorý sa stal súčasťou Nitrianskeho kultúrneho leta. 
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Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MZ) 
poslanci prerokovali a schválili návrh na pred-
loženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpoč-
tu na realizáciu projektu Bezpečné priechody 
pre chodcov v Nitre. Po schválení tejto dotá-
cie budú na križovatke Wilsonovo nábrežie – 
Chrenovský most – Kmeťkova na dvoch prie-
chodoch umiestnené výstražné blikajúce LED 
svetlá, ktoré upozornia vodičov na prítomnosť 
chodca na komunikácii. 

Poslanci súhlasili s návrhom na predlože-
nie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
z Operačného programu Informatizácia spo-
ločnosti (OPIS), na realizáciu projektu „Elektro-
nizácia služieb mesta Nitra“. Mesto reaguje na 
výzvu ministerstva financií, ktorú vyhlásilo pre 
Operačný program Informatizácia spoločnosti. 
V rámci tejto výzvy môže mesto Nitra získať 
maximálne 2,3 mil. eur s DPH. Podmienkou je 
5-perc. spolufinancovanie projektu, čo pred-
stavuje 115-tisíc eur. Cieľom projektu je uľahčiť 

občanom kontakt s mestským úradom.
MZ vzalo na vedomie informatívnu správu 

o zmene obchodného mena spoločnosti Veolia 
Transport Nitra od 1. júla na ARRIVA Nitra, a. s. 
Dôvodom zmeny obchodného mena je sku-
točnosť, že skupinu Veolia Transport v strednej 
a východnej Európe prevzala spoločnosť De-
utsche Bahn, ktorá je materskou spoločnosťou 
dopravnej skupiny ARRIVA. 

 Poslanci súhlasili s návrhom na zmenu uzne-
senia MZ týkajúceho sa výstavby Mestskej 
elektrárne, a. s., ktorá mala byť paroplynová. 
Podľa nového návrhu sa vybuduje kogenerač-
ná. Investor Mestská elektráreň Nitra, a. s. sa 
rozhodol zmeniť technológiu na kogeneračné 
jednotky a uchádzať sa na základe výzvy mi-
nisterstva hospodárstva o nenávratný finančný 
príspevok na výstavbu generátorov. Dôvodom 
je, že sa mu doteraz nepodarilo rokovaniami 
doriešiť centrálne zdroje tepla pre mesto Nitra.  
 (sy)

predstavili FS Tradícia, Konopa a Matičiar 
z Kozároviec, Bádičanka z Bádic a Prameň 
z P. Kesova. 

Sviatok nového chleba svojou prítomnosťou 
poctili poslanci MZ v Nitre Ing. Marián Ivančík 
a Ing. arch. Juraj Gajdoš, starostka Bádic Dari-
na Pčelináková a starosta P. Kesova Pavol Bed-

nárik. Prítomným sa prihovorila predsedníčka 
slovenskej samosprávy v maďarskom meste 
Oroszlány Alžbeta Szabová, ktorá vyslovila ná-
dej, že spolupráca medzi kultúrnymi telesami 
v Oroszlányi a Dražovcami bude v budúcnosti 
úspešná.

 Ing. Miroslava Zaujcová

Mimoriadne zastupiteľstvo schválilo projekt 
Bezpečné priechody



13

www.nitra.skKultúrno spoločenský mesačníkNITRA

V roku 2012 Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre oslavovala 60-te výročie 
svojej histórie. My študenti, ktorí sme nastu-
povali do jej lavíc v školskom roku 1973/1974 
sme ju poznali pod názvom Vysoká škola poľ-
nohospodárska (VŠP) a náš odbor bol eko-
nóm, ktorý sme študovali na Prevádzkovo-e-
konomickej fakulte (PEF). Rektorom školy bol 
prof. Ing. Jozef Kliment, DrSc., prorektor našej 
fakulty doc. Ing. Milan Branický, CSc., ktorý bol 
aj náš ročníkový. Sme hrdí na takéto vedenie 
školy, ktoré si ctilo človeka a študentom dalo 
dobré základy, ako národ zabezpečiť kvalitný-
mi výrobkami z našej výroby a zároveň, aby 
ich výroba bola rentabilná a vysoko efektívna. 
Najdôležitejší faktor bola chuť, láska k práci 
a kolektívna radosť z dosiahnutých výsledkov. 
Nezabudnuteľné argumenty nás spájajú do-
dnes. Končili sme v školskom roku 1977/1978.

Za účelom spomínania sme sa opäť stretli 
po 35. rokoch v Nitre. Určite starší, mnohí už 
v dôchodkovom veku. Zo 187 študentov pri-
šlo na stretávku 93. Miestom stretnutia bola 
Spojená škola na Slančíkovej ulici č. 2 v Nitre. 
Bolo 24. mája 2013 - v piatok popoludní. 
O zmenách na pohľad nebudeme hovoriť, 
lebo sme aj tak všetci rovnakí ako predtým. 

Tento článok by mal byť motivá-
ciou ako žiť a stretávať sa, kým sa to 
dá. Najväčšiu zásluhu na organizácii 
stretnutia mali naše kolegyne - Ing. 
Mária Rakovská, Ing. Edita Paulovi-
čová a samozrejme, že aj náš spo-
lužiak, terajší primátor mesta Nitry 
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. Všetkým 
menovaným, ale aj ďalším patrí veľ-
ké poďakovanie a úcta. Vrátiť sa opäť 
aspoň na chvíľku do života mladosti 
a zaspomínať si na študentské časy, 
je vzácna atmosféra. Ako sa to v živo-
te deje, „začína sa rúbať“ aj v našom 
lese. Roky utekajú a vzácna je každá 

chvíľka, keď sa poďakujeme že sme dožili ďal-
šie ráno. Tí, ktorí sa už nemôžu nikdy vrátiť 
medzi nás sme si na stretnutí uctili minútou 
ticha. Všetci ostatní, čo sme sa na stretávku 
zišli, sme ďakovali, že sme sa stretli. Naše 
konštatovanie bolo, že sme naozaj dozreli 
a v živote sme už niečo ukázali a dokázali 
sebe, ale aj pre iných. Zanechali sme odkaz 
vo svojej práci a vo svojich deťoch. Čo viac 
vydrží, ukáže čas. Ostali sme obyčajnými ľuď-
mi, ktorí majú ešte stále svoje sny. Jedným 
z nich je aj túžba, aby sme sa ešte veľa rokov 
stretávali v nádeji a chuti žiť. Náš ročník po-
zostával z desiatich krúžkov.

Vzácna škola a ľudia - odborníci z nás vy-
chovali pedagógov, riaditeľov, predsedov, vý-
skumníkov, manažérov, podnikateľov, banká-
rov, policajtov, starostov, primátorov, vedcov, 
ochranárov, účtovníkov, informatikov, zástup-
cov štátnej správe a ostatné odbornosti. Čo je 
však podstatné, že sme ostali pri zemi a sme 
ľudia. Nie sme bez chýb, ale sme šťastní, že 
sme ešte tu a že našou súčasťou života bola 
a zostane naša škola - Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita v Nitre. Ďakujeme za všetko 
a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 Ing. Mária Švikruhová, rodená Teplanová

Stretnutie po 35 rokoch a krásne spomínanie
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Druhý ročník podujatia Nitrianske mestské 
behy, sa uskutoční v nedeľu 15. septembra. 
Tak ako minulý rok, aj tohto roku sa budú be-
hať tri behy. 

Prvým behom je Beh Nitranov na 2 míle. 
Tento beh je bezplatný a je vytvorený pre 
širokú verejnosť, ktorá si chce zašportovať 
a zasúťažiť. Trasa behu povedie cez Mestský 
park na Sihoti so štartom pri Zimnom štadió-
ne. Prezentácia na tento beh sa začína o 8.00 
hod. a končí sa o 9.45 hod. Štart behu je na-
plánovaný na 10.00 hod. 

Ďalšie dva behy sú už pre registrovaných 
športovcov, kde je potrebné zaplatiť si štar-
tovné (bližšie info na: www.citysports.sk/
beh). Pôjde o certifikovaný Citysports polma-
ratón a beh na 10 km.

Trasa týchto behov sa nezmenila a vedie 
od Zimného štadióna smerom na Pešiu zónu 
a následne k nábrežiu rieky a cez Univerzitný 
most až k lávke pri futbalovom štadióne až 
späť do cieľa. Bežci na 10 km musia túto tra-
sa zvládnuť dvakrát a polmaratónski bežci ju 
musia odbehnúť štyri razy. Prezentácia týchto 
behov začína o 8.00 hod a končí o 10.45 hod. 

„Štart behov je naplánovaný na 11.00 hod. 
Každému, kto zvládne zabehnúť 10 km alebo 
aj 21 km odporúčame, aby sa zaregistrovali, 
prišli si zabehať a vytvorili svoj vlastný rekord 
na takýchto tratiach,“ uviedol Vladimír Ballay 
z odboru školstva, mládeže a vzdelávania 
MsÚ v Nitre, ktorá toto významné mestské 
bežecké podujatie spoluorganizuje.

 (az)

Na jeseň sa uskutočnia Nitrianske mestské behy 
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Jubilanti v roku 2013
V septembri 2013 oslávili významné životné jubileum títo občania mesta Nitry:

75 ROKOV:
Mária Bačová, Eliáš Brňo, 
Mitra Dobišová, Mária Galu-
sová, doc. Ing. Ján Jech, To-
máš Keusch, Jaroslav Koča, 
Terézia Kotorová, Mária Kri-
žanová, Božena Kuťková, 
Juliana Marciová, Margita 
Michaličková, Otília Miková, 
Erika Ondrejčeková, Libuša 
Peniašková, Vojtech Pintér, 
Mária Pochabová, Jozefa 
Pomfyová, Terézia Puchero-
vá, Róbert Schmuck, Marce-
la Šišovičová, Erika Žáčiková, 
Viktor Žežovský

80 ROKOV: 
Margita Bíliková, Melánia 
Brunovská, Ing. Gabriel Buj-
doš, Alica Čampišová, Štefá-
nia Danišová, Pavol Gucký, 
Jolana Hallová, Mária Herdo-
vá, Gizela Hrobárová, Terézia 
Hucíková, Helena Ivaničová, 
Mária Kenessyová, Terézia 
Kuťková, Milan Mada, Ing. 
Tibor Mederly, Imrich Mišák, 
Libuša Ocelková, Jozef Pe-
niaško, Ing. Emil Polin, Voj-
tech Szabó, Mária Tarková, 
Marta Tináková, Milan Zaba-
dal

85 ROKOV: 
Zuzana Adámiová, Jolana 
Brezinová, Júlia Fusková, Ire-
na Gogová, Margita Grujbá-
rová, Anna Hrnčárová, Ing. 
Jozef Kačala, Štefánia La-
hučká, Mária Madová, Emília 
Martošová, Mária Maslien-
ková, Imrich Maťašovský, 

Jozefa Maťová, Albert Panák, 
Ľudmila Pavlechová, Alžbe-
ta Soósová, Vojtech Surma, 
Margita Szárazová, Jozefína 
Šubová, Štefan Žitný

86 ROKOV: 
Karol Belák, Irena Civáňo-
vá, Alžbeta Čibíková, Paed-
Dr. Michal Durovič, Ľudovít 
Farkaš, Helena Guzmická, 
Mária Jeneyová, Helena Ka-
menská, Agneša Klimentová, 
Michal Kolenčík, Ján Kontár, 
Alžbeta Korpášová, Ľudmila 
Kováčová, Mária Kováčová, 
Jozef Kubica, Rozália Kubič-
ková, Oskár Láznik, Julianna 
Marenčáková, Jolana Marti-
šová, Helena Poláková, prof. 
Michal Soták, PhD., Júlia 
Verešová, Ladislav Veszelei, 
Mária Zaujecová

87 ROKOV:
Antónia Buranská, Katarí-
na Fogelová, Ladislav Gáži, 
Margita Korčeková, Ján 
Krčmár, Marta Martincová, 
Helena Richtáriková, Mária 
Verčinská

88 ROKOV:
Jozefína Albertová, Gizela 
Beňovská, Margita Brunzo-
vá, Helena Březinová, Terézia 
Kopecká, Antónia Oravcová, 
Zlatica Sýkorová, Ing. Ján 
Virág

89 ROKOV:
Alžbeta Maťová, Ing. Gejza 
Mlynek, Oľga Moravčíková, 

Adela Ostertágová, Mária 
Pňačeková, Jolana Richtári-
ková, Mária Sýkorová, Joze-
fína Zábradiová

90 ROKOV:
Alojzia Chalániová, Ľudmila 
Melišová, Helena Rybárová, 
Peter Salaj, Anna Slezáková, 
Mária Ščasná, Edita Tlapová 

91 ROKOV:
Františka Fajerová, Jozefí-
na Mrštinová, Irena Steine-
mannová, Mária Šantavá, 
Magdaléna Táborská, Mária 
Tóthová

92 ROKOV:
Michal Bojda, Michal Krajčo, 
Serena Krausová, Hermína 
Malinaričová, Veronika Mar-
tišová, Margita Repková, Zu-
zana Sucháčová

93 ROKOV: 
Mária Lahučká, Mária 
Schweizerová

94 ROKOV: 
Karol Benovic

97 ROKOV:
Anna Dvorská

98 ROKOV:
Elvíra Boriová

99 ROKOV:
Mária Lacková

100 ROKOV: 
Eugen Stecker



16

september 2013Kultúrno spoločenský mesačníkNITRA

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

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

Mária Adamkovičová, 87-r., Hodžova 5, 
Eduard Balko, 72-r., Fatranská 8,
Jozef Balko, 85-r., Na Hôrke 16,
Oto Bernáth, 80-r., Hodžova 13,
Ľubomír Borza, 25-r., Partizánska 57,
Ladislav Brath, 65-r., Družstevná 14
Anton Bublinec, 63-r., Dlhá 66,
Jozef Cigáň, 88-r., Za Ferenitkou 3,
Agnesa Cyprianová, 74-r., Dlhá 71,
Anton Černý, 73-r., Dlhá 13,
Ľudmila Dallošová, 67-r., Lúčna 2,
Zora Fúdorová, 83-r., Jánskeho 7,
Dušan Gajdošík, 37-r., Mikovíniho 12,
Anton Galamboš, 75-r., ul. Richtára Peregrina 15,
Tibor Gergel, 80-r., Hlboká 30,
Anton Gnoth, 80-r., Dlhá 62, 
Eva Heringová, 71-r., Martinská dolina 18,
Mária Hrabecová, 82-r., Výstavná 37,
Helena Hrnčárová, 83-r., Nitra, 
Margita Hrnčárová, 76-r., Na Priehon 47, 
Zlatice Hubinská, 90-r., Mostná 31, 
Rudolf Chobot, 63-r., Remeselnícka 1,
Edita Ikrényiová, 81-r., Hodžova 6,
Zlata Jillyová, 72-r., Plynárenská 17, 
Eva Klčovanská, 72-r., Párovská 30,
Vilma Kollárová, 81-r., Športová 11 
Alžbeta Korčeková, 79-r., Považská 14,
Helena Kosírová, 88-r., Partizánska 93,
Ján Krajmer, 73-r., Jurkovičova 18,

Josefa Kratochvílová, 89-r., Železničiarska 52,
Anna Kristeková, 72-r., Považská 14,
Helena Kršková, 78-r., Partizánska 71, 
Ľudovít Laca, 73-r., Novomeského 25,
Tomáš Ladányi, 85-r., Jarmočná 11,
Katarína Lajdová, 38-r., Nitra,
Jozef Lakatoš, 71-r., Cintorínska 2, 
Alojz Macho, 79-r., Hanulova 45,
Štefan Majtényi, 84-r., Misionárska 6,
Mária Malecová, 85-r., Svätourbanská 10,
Mária Marková, 79-r., Dolnočermánska 62,
Ing. Ján Meleg, 68-r., Wilsonovo nábrežie 150, 
Ing. Eva Mikšovská, 82-r., Trieda A. Hlinku 43, 
Anna Mojtová, 96-r., Vodná 22
Anna Mokošová, 70-r., Látečkovej 2,
Dezider Morvay, 82-r., Stračia 17, 
Emília Muziková, 62-r., Škultétyho 28,
Štefan Nemec, 78-r., Považská 14,
Jozef Patkoló, 72-r., Mariánska 8,
Michal Pavlovič, 53-r., Hviezdna 4,
Júlia Peťovská, 83-r., Klinčeková 23,
MUDr. Mária Petrušková, 65-r., Panská dolina 24,
Margita Rutkovská, 90-r., Párovská 22,
Ján Stupka, 39-r., Štúrova 17,
Ing. Ján Szabó, 78-r., Dolnočermánska 55, 
Pavel Turák, 84-r., Za Ferenitkou 3,
Igor Valkovič, 44-r., Ružová 81,
Ing. Jozef Vyskoč, 80-r., Dubová 8.

Ladislav Maruniak, 68-r., Alexyho 22,
Július Lidík, 64-r., Bartókova 29,
Viera Vivienn Volešíniová, 60-r., Bazovského 3,
Ladislav Lakatoš, 54-r., Borová 4,
Anna Feketeová, 92-r., Dolnozoborská 10,
František Čery, 80-r., Ul. Dr. J. Budayho 12, 
Štefánia Chrupková, 91-r., Ďumbierska 45, 
Stanislav Gardoň, 54-r., Dvorská 5,
Ľudmila Smutná, 79-r., Fándlyho 22,

Eva Hattašová, 73-r., Ul. Fraňa Mojtu 44,
Peter Šišovský, 56-r., Hattalova 37,
Ľubomír Gavula, 61-r., Hodžova 3,
Štefánia Bystrická, 92-r., Holotka 30,
František Béreš, 87-r., Chmeľová dolina 55,
Anna Janečková, 92-r., Ul. Janka Kráľa 14,
Ing. Štefan Mikulášik, 75-r., Jazerná 25,
Apolónia Vašková, 92-r., Jurkovičova 22,
Stanislav Burian, 58-r., Kopanická 56, 
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Anna Vrublovská, 65-r., Kremnická 3,
Anton Mokoš, 74-r., Látečkovej 2,
Mária Krupová, 69-r., Lomnická 38,
Alexander Zálešák, 75-r., Lúčna 3,
Mária Furková, 78-r., Martinská dolina 51,
Gabriela Žitná, 54-r., Matičná ul. 4,
Katarína Borzová, 90-r., Metodova 57,
Alojz Tomašovič, 81-r., Nábrežie mládeže 27,
Elena Zvalová, 72-r., Nábrežie mládeže 69,
MUDr. Anton Káčer, 73-r., Nad baňou 26,
Peter Košec, 58-r., Nitra,
Marián Štefánik, 46-r., Nitra,
Gabriela Straňáková, 31-r., Novomeského 11,
Jozef Daniš, 73-r., Novozámocká 108,
Blažena Andrášiková, 77- r., Považská 14,
Ing. Emil Ščasný, 75-r., Považská 14,
Eva Šulganová, 81-r., Považská 14,
Soňa Palková, 18-r., Prešovská 16,
Eva Ficová, 78-r., Pri strelnici 21,
Etela Lovászová, 76-r., Radová 33,
Štefan Čellár, 68-r., Rázusova 6,
Juliana Szabová, 92-r., Ul. richtára Peregrina 11,
Magdaléna Štavjarská, 89-r., Schurmannova 9,
Ľudovít Bene, 83-r., Slamkova 11,
Margita Horváthová, 90-r., Stračia 81,

Milan Majerčík, 68-r., Svätourbanská 1,
Mária Pustaiová, 90-r., Široká 4,
Peter Porubský, 65-r., Štúrova 34,
Jozef Talapka, 84-r., Šúdolská 30,
Július Czeller, 72-r., Tehelná 22, 
Ivan Ševčík, 50-r., Tokajská 16,
Terézia Bališová, 80-r., Topoľčianska 81,
Ing. Ľubomír Kubina, CSc., 77-r., Trieda A. Hlinku 24, 
Ing. Jozef Ondreáš, 83-r., Trieda A. Hlinku 33, 
Margita Gmiterková, 89-r., Vajanského 2,
Ján Turba, 64-r., Vihorlatská 2,
Eva Kuklová, 78-r., Vikárska 1,
Soňa Kapustová, 78-r., Vikárska 13,
Jolana Macháliková, 76-r., Vodná 8,
Anna Ilavská, 80-r., Výstavná 33,
Helena Sentešová, 74-r., Za Ferenitkou 27,
Júlia Jánošíková, 82-r., Záborského 30,
Albína Burianová, 79-r., Záhradkárska 5,
Anton Kapusta, 56-r., Zvolenská 22,
Rozália Darnadiová, 73-r., Železničiarska 52,
Rudolf Mihalik, 57-r., Železničiarska 52,
Cecília Moravčíková, 86-r., Železničiarska 52,
Rudolf Tomšík, 77-r., Železničiarska 52,
Jozef Folajtár, 56-r., Žilinská 54

Súťažné kategórie: Najzaujímavejší hrnček zo Slovenska a zo zahraničia, najoriginálnejšia 
magnetka zo Slovenska a zo zahraničia, najkrajšia pohľadnica zo Slovenska a najvzdialenejšia 
pohľadnica zo zahraničia.

Pravidlá súťaže: Ak máte doma hrnček, magnetku či pohľadnicu, ktorá spĺňa súťažné kritériá, 
prineste ho do NISYS-u, Štefánikova tr. 1 v termíne od 2. 9. - 13. 9. 2013 v čase od 8.00 do 18.00 ho-
diny. V dňoch 16. 9. - 26. 9. 2013 sa uskutoční v priestoroch NISYS-u výstava suvenírov, kedy budete 
môcť zahlasovať za NAJ suvenír v jednotlivých kategóriách. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 27. 
septembra 2013 o 17.40 h na Svätoplukovom námestí (pódium festivalu Divadelná Nitra). 

Špeciálnu cenu získa každý súťažiaci, ktorý prinesie suvenír podľa súťažných kritérií 
z Maldív, ktoré sú tento rok hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv Svetového dňa cestovného 
ruchu (WTD) 2013. Kontakty: 037/16 186, 7 410 906, www.nisys.sk, www.nitra.sk, visitnitra.eu

Súťaž o NAJ suvenír tohto roku pokračuje
Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa uskutoční 
v dňoch od 2. do 13. septembra súťaž o NAJ suvenír.
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15. júna:  Erich Špirk z Podhorian a Jana 
Machatová z Nitry  Michal Móri a Lýdia 
Kročáková, obaja z Nitry  Juraj Varga a Zuzana 
Kiková, obaja z Nitry  JUDr. Matej Sedláček 
zo Stupavy a Mgr. Daša Bahelková z Nitry  
Ing. Michal Bosák z Kapiniec a Ing. Katarína 
Meňhertová z Nitry  Jozef Škrobánek a Daniela 
Bedeová, obaja z Nitry  Marek Fuska a Simona 
Kucharová, obaja zo Šurianok
 
21. júna:  Peter Kredátus zo Zbehov a Miroslava 
Skripčáková z Nitry
 
22. júna:  JUDr. Alexander Grell z Nitry 
a Zuzana Gajdošová z Lukáčoviec  Daniel 
Rubeš a Denisa Máčeková, obaja z Nitry  Ing. 
Miloš Gajdoš a Mgr. Martina Danišová, obaja 
z Nitry
 
29. júna:  Benedikt Alfred Fey z Nemeckej 
spolkovej republiky a MUDr. Juliana Dubajová 
z Nitry  Marián Ďurech a Michala Pažitná, 
obaja z Nitry
 
6. júla:  Juraj Šimák z Nitry a Volha Andreevna 
Prudnikava z Bieloruskej republiky  Andrej 
Mrosko a Lenka Nevínová, obaja z Nitry  Bronislav 
Rybanský z Veľkých Ripnian a Andronika Vargová 
z Nitry  Pavol Hlavačka a Magdaléna Kováčová, 
obaja z Nitry  MUDr. Peter Odnoga z Považskej 
Bystrice a MUDr. Ivana Tóthová z Nitry  Tomáš 
Brat z Nitry a Jaroslava Farkašová z Mojmíroviec 
 Dániel Lőkös z Maďarska a Kristína Szárazová 
z Nitry
 
13. júla:  Róbert Kuruc a Martina 
Horváthová, obaja z Mojmíroviec  
Filip Šiška z Nitry a Jana Jozafová 
z Jatova  Ing. Jozef Lukáč a Andrea Juriková, 
obaja z Nitry  Marek Dubaj z Rišňoviec 
a Lenka Vargová z Nitry  Martin Valnoha a 
Eva Šulíková, obaja z Nitry  Michal Mikulášik 
a Barbara Grobarčíková, obaja z Nitry  Matúš 
Turanovič a Lucia Minárová, obaja z Nitry  

Igor Tábi z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Veronika 
Zakálová z Levíc
 
20. júla:  Lukáš Gábriš z Mojzesova a Lucia 
Papírníková z Nitry  Miroslav Mikle a Alica 
Obertová, obaja z Levíc
 
27. júla:  Roman Kozár a Barbora Civáňová, 
obaja z Nitry  Roman Duchoň a Soňa 
Šottníková, obaja z Nitry  Pavol Pavelka a 
Lenka Michalcová, obaja z Nitry  Marcel 
Demský z Bratislavy a Lenka Hlavinová z Nitry  
Emil Karkoš a Barbora Bečárová, obaja z Nitry, 
Ing. Peter Štulajter a Mgr. Zuzana Cibová, obaja 
z Nitry  Peter Andrášik a Ing. Jana Kováčová, 
obaja z Lužianok  MUDr. Martin Spitz z Trnavy 
a MUDr. Erika Polyáková z Nitry  Marián 
Zachar z Nitry a Mária Jakubová zo Sečoviec  
Ing. Ľuboš Čvirik a Mgr. Erika Kárpátyová, obaja 
z Nových Zámkov
 
3. augusta:  Michal Pajer a Lenka Račeková, 
obaja z Nitry  Martin Bíňovský z Vrábľov a Silvia 
Neuročná z Bratislavy - Petržalky
 
10. augusta:  Ján Bečka z Bojnej a Ľudmila 
Szabová z Nitry  Lukáš Lazarov z Mojmíroviec 
a Gertrúda Čičová z Nitry  Miroslav Marko 
a Mgr. Michaela Grenušová, obaja z Nitry  
Carlos Javier Campillo Farled z Nitry a Zlata 
Kuffová zo Skerešova  Peter Horný z Bratislavy 
a Klaudia Szokolová z Veľkého Kýra
 
16. augusta: Ján Hovaňák zo Spišskej Starej Vsi 
a Stanislava Doskočová z Mankoviec
 
17. augusta:  Milan Barta a Jana Čerešníková, 
obaja z Nitry  Khemais Aboudi a Miroslava 
Fazakašová, obaja z Nitry  Martin Dirnbach 
a Monika Šlachtová, obaja z Nitry  
Juraj Šebők z Nitrianskych Hrnčiaroviec 
a Martina Brindzová z Dolných Obdokoviec 
 Andrej Berec a Lucia Hubáčeková obaja 
z Nitry

Povedali si ÁNO
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Pred výstaviskom Agrokomplex sa v dňoch 
23. až 25. augusta uskutočnil ďalší ročník Chre-
novských stánkov. Podujatie ponúklo bohatý 
program s tradičnými ľudovými remeslami. 
V rámci kultúrneho programu, okrem iných 
interpretov, vystúpili aj skupiny Queenmania, 
Taktici a Bojnická kapela. Samozrejme, pripra-
vené bolo občerstvenie, takže Chrenovčania 
sa mohli zabávať a pochutnávať si na špeciali-
tách do neskorých večerných hodín. 

Pripravená bola tiež súťaž, ktorej výherco-
via dostali zaujímavý benefit v podobe na-
čapovaného piva od primátora Nitry Jozefa 
Dvonča. Na podujatí sa zúčastnili aj nitrianski 
mestskí poslanci za Chrenovú Anton Kretter, 
Peter Košťál, Marek Šesták, prítomní boli i 
riaditeľ Výstaviska Agrokomplex František 
Ďurkovič ako aj poslanci za iné mestské časti 
- Ján Greššo a Miloš Paliatka.

 (aj) 

Na Chrenovských stánkoch opäť výborná zábava

Chrenovské stánky slávnostne otvoril primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč za účasti poslancov a riaditeľa AX 
Františka Ďurkoviča.

Známe pesničky zahralo i hudobné zoskupenie zložené 
z veľvyslancov a primátorov.

Pripravená bola tiež súťaž, ktorej výhercovia dostali zaujímavý benefit v podobe načapovaného piva od primátora 
Nitry Jozefa Dvonča.  Foto: autor



Do mestskej dopravy pribudli nové autobusy

Pri nových autobusoch pásku slávnostne prestrihli predseda NSK Milan Belica, riaditeľ ARRIVA, a.s. Juraj Kusý a nit-
riansky primátor Jozef Dvonč.

V Nitre jazdí najviac bezbariérových autobusov MHD v rámci našej republiky. Ich podiel do-
siahol v tomto období 98 %. Fungovanie prímestskej a mestskej autobusovej dopravy pod-
poruje Nitriansky samosprávny kraj ako aj Mesto Nitra.

Na dvore a.s. ARRIVA v stredu 21. augusta takto defilovali nové bezbariérové autobusy mestskej a prímestskej 
hromadnej dopravy.


