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Novoročný príhovor primátora mesta Nitry

Vážení a milí spo-
luobčania!  

Prežívame prvé 
hodiny nového roka, 
podávame si ruky 
s priateľmi a známymi, 
vyslovujeme svoje žela-
nia pre rok, do ktorého 
sme práve vstúpili. Na 
prahu Nového roku 

mi dovoľte mi zaželať Vám, milí spoluobčania, veľa 
zdravia, šťastia a radosti v roku 2014. 

Rok 2013, ktorý sme prežili v každodenných ra-
dostiach i starostiach, zostane už len v našich spo-
mienkach. Pritom to bol rok mimoriadne významný 
pre naše mesto. 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na územie Veľkej Moravy sme si pripome-
nuli početnými duchovnými a kultúrno-spoločen-
skými aktivitami v rámci celého Cyrilo-metodského 
roka - a to od jeho vyhlásenia 5. júla 2012 až do 31. 
decembra 2013. Verím, že sme sa so cťou zhostili ce-
lonárodných osláv a oslavy jubilea príchodu solún-
skych bratov zostanú natrvalo zapísané v spomien-
kach našich občanov, ale aj návštevníkov z domova 
a zo zahraničia. Pre naše mesto boli výnimočné aj 
historické návštevy prezidenta Grécka a Bulharska.

    V roku 2013 boli začaté, ale aj ukončené viaceré 
investičné akcie. Medzi tie najvýraznejšie možno po-
važovať rekonštrukciu Polikliniky na sídlisku Klokoči-
na, parčíka pri mestskom kúpeli, prestavbu Župné-
ho námestia, ale aj zníženie podjazdu na Nitriansky 
hrad. Ďalej boli zrekonštruované MŠ Párovská, MŠ 
Za humnami, MŠ Benkova, MŠ Nábrežie mládeže. 
Okrem toho boli tiež obnovené a zmodernizované 
viaceré miestne komunikácie a chodníky, v dôsledku 
zvýšenia dopravnej zaťaženosti vznikla okružná kri-
žovatka pri Amfiteátri. V rámci rozvoja cestovného 
ruchu pribudla na Kalvárii rozhľadňa so zábradlím 
a oddychový priestor pre turistov na Pyramíde.

Rok, do ktorého práve vstupujeme, bude taktiež 
veľmi náročný a nás všetkých čaká množstvo prá-
ce vyplývajúcej nielen z každodenných povinností, 
v ktorom sú naplánované mnohé pre mesto potreb-
né investičné akcie. Verím, že sa nám ich spoločnými 

silami podarí zrealizovať. Mesto  v roku 2013 hospo-
dárilo s prebytkom, na rok 2014 má schválený vyrov-
naný rozpočet s výrazným posilnením investícií do 
všetkých oblastí.

V nastávajúcom novom roku 2014 Vám ešte raz 
v mene svojom a v mene svojich spolupracovníkov 
želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. 
Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia a poho-
dy, nech nás v našom meste neťaží nezamestnanosť 
a iné problémy, nech Vám robia radosť Vaši potom-
kovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Va-
šich najbližších.

So želaním do nového roku sa chcem zároveň 
i poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o rozvoj nášho mesta a jeho zveľaďovanie: 
poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom 
MsÚ, organizáciám zriadeným mestom, firmám, 
inštitúciám, podnikateľom a živnostníkom. V nepo-
slednom rade patrí úprimné poďakovanie Vám, milí 
občania, za všetko, čo pomáha k skvalitneniu spo-
ločného života v našom meste.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na r. 2014

Seniorkami roka sa stali Ľudmila Šišáková a Libuša 
Ocelková

Vo štvrtok 12. decembra sa vo veľkej zasa-
dačke mestského úradu uskutočnilo 36. zasad-
nutie MsZ v Nitre. Jedným z najdôležitejších 
bodov rokovania bolo schválenie rozpočtu na 
budúci rok.  Mesto Nitra bude v novom roku 
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 
47,3 mil. eur. 

„Rozpočet bol schválený jednomyseľne, čo 
je dobrý signál, ktorý hovorí o tom, že bola 
v poslaneckom zbore jednota. Odsúhlasili sa 
aj návrhy, ktoré sme predkladali dodatočne po 
rokovaniach s odbornými pracovníkmi našich 
útvarov, riaditeľmi organizácií, aj s predsedami 
jednotlivých výborov mestských častí,“ uviedol 
primátor Jozef Dvonč. V rozpočte sú zahrnuté 
aj údržby všetkých cintorínov. Najviac investícií 
bude smerovať  na výstavbu cestnej infraštruk-
túry, chodníkov a parkovísk, na dobudovanie 
kanalizácie v Krškanoch a revitalizáciu sídlisk 
Párovce a Chrenová. 

Pomerne značná časť prostriedkov je veno-
vaná na projekt, ktorý mal byť pôvodne platený 
z EÚ a to je revitalizácia sídliska Párovce. Na Pá-
rovciach pôjde o vnútrobloky a kanalizáciu, na 
Chrenovej pribudnú lavičky, chodníky a pod. 

Takmer 100-tisíc eur z rozpočtu pôjde na rekon-
štrukciu športovísk, najmä na tenisový areál, 
hokejový a futbalový štadión, na ktorý mesto 
dostane od štátu 2,4 mil. eur. Ďalšie financie by 
mali ísť aj na dobudovanie útulku pre bezdo-
movcov, prípravu projektov z eurofondov, ale 
aj na nové cyklotrasy. Približne 100-tisíc eur 
dostane mesto ako dar od firmy Granvia, ktoré 
sa použijú na vybudovanie trasy popri rieke od 
internátu SPU po Priemyselnú ulicu.  (SY)

V Zlatej sále Bojnického zámku vyhlásili 9. de-
cembra výsledky 8. ročníka celoslovenskej ankety 
Senior roka 2013. Ocenenie si spolu s ďalšími 17 
ocenenými slávnostne prevzali z rúk prezidentky 
Fóra na pomoc starším (FpPS) Ľubice Gálisovej aj 
obyvateľky nášho mesta Ľudmila Šišáková a Libu-
ša Ocelková.

Nevidiacu Ľudmilu Šišákovú ocenili za jej ak-
tivity pri organizovaní podujatí pre seniorov, 
pričom do úvahy vzali skutočnosť, že sama je ak-
tívnou hráčkou slovenskej ligy v kolkoch. Druhá 
ocenená, 80-ročná Libuša Ocelková, je od r. 2001 

klientkou Zariadenia sociálnych služieb v Nitre. 
Denne navštevuje chorých a imobilných, ktorých 
podporuje v duchovnej činnosti a pomáha im 
zvládať problémy. Jej optimizmus, empatia a ne-
zištná pomoc je príkladom a výzvou pre ďalších 
seniorov. 

Nad podujatím prevzal záštitu minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý za-
blahoželal oceneným a vyzdvihol záslužnú prácu 
FpPS. Podujatie podporilo aj  Ministerstvo zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí SR. (SY)

Krátku prestávku počas zasadnutia MsZ vyplnil kultúrny 

program v podaní KS Borinka z CVČ Domino. Foto:(SY)
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Na vernisáži vo štvrtok 19. decembra v nit-
rianskej Synagóge predstavili výsledky ini-
ciatívy s názvom Mestské zásahy 2013, ktorá 
priniesla pre Nitru 54 inšpiratívnych projektov. 
Architekti, dizajnéri a aktivisti vypracovali rie-
šenia pre rôzne priestory a lokality, ktoré sú 
z nejakého dôvodu problematické, prípadne 
ich potenciál nie je plne využitý. „Niektoré z ná-
vrhov sú také zaujímavé, že sme ich zapracovali 
do investičných zámerov pre rok 2014,“ konšta-
toval nitriansky primátor Jozef Dvonč. 

Autormi konceptu Mestské zásahy sú ar-
chitekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský, ktorí v 
roku 2008 pripravili prvý ročník tohto projektu 
a spolu s kolegami priniesli takmer 40 projek-
tov pre Bratislavu. Neskôr sa táto idea ujala aj 

v ďalších mestách na Slovensku a v susednej 
Českej republike. Tento rok sa k nim pridala aj 
Nitra. Všetky nápady na zlepšenie prostredia 
a života v tomto meste vystavili v nitrianskej Sy-
nagóge. Súčasťou otvorenia bolo predstavenie 
projektov samotnými autormi a krst publikácie 
Mestské zásahy Nitra 2013. 

Všetky projekty sú prístupné aj na stránke www.
zasahy.sk, kde je možné hlasovať za najlepší pro-
jekt. „Mestské zásahy ponúkajú niekoľko možnos-
tí ako meniť mesto k lepšiemu. Ale aj tie najlepšie 
projekty zostanú prázdne, ak im nedáme dušu, 
ak ich nebudeme používať a ak nebudú súčasťou 
nášho každodenného života. To či naozaj k týmto 
zmenám dôjde je aj na nás, obyvateľoch mesta,“ 
pripomenuli organizátori. (SY)

Kúpou tradičných vianočných špecialít mohli 
pomôcť Nitrania získať peniaze na prístroj ur-
čený pre onkologickú liečbu. Nitrianska huma-
nitná spoločnosť Homo Nitriensis malo aj tento 
rok svoj stánok vo Vianočnom mestečku na 
Svätoplukovom námestí, kde predávali vlast-
noručné výrobky, aby tak pomohli získať finan-
cie na kúpu zdravotníckeho prístroja. 

„Tento raz vychádzala naša charitatívna myš-
lienka z odhodlania prispieť k riešeniu závažné-
ho problému, ktorým je rastúci počet onkolo-
gických ochorení. Naša spoločnosť je členom 
neformálnej skupiny neziskových organizácií, 
ktoré združujú prostriedky na prístroj pre bra-
chyterapiu. Po združení prostriedkov a jeho 
kúpe sa stane súčasťou vybavenia Fakultnej 
nemocnice v Nitre,“ povedala Margita Štefáni-
ková, prezidentka Homo Nitriensis. Prispieť na 
kúpu prístroja mohol každý, kto navštívil stánok 
Homo Nitriensis a kúpil si niektorý z výrobkov. 

„Členky Homo Nitriensis vlastnoručne pri-

pravili mnohé dobroty. Napríklad horúcu čoko-
ládu, horúce jabĺčko, varené víno, ale aj kapust-
nicu, lokše a veľa druhov slaného a sladkého 
pečiva. Kúpou týchto produktov sa návštevníci 
mohli nielen občerstviť, ale zároveň urobiť aj 
dobrý skutok,“ uviedla Margita Štefániková. 

 (SY), Foto: (AJ)

Vďaka iniciatíve Mestské zásahy vznikli desiatky
zaujímavých projektov na premenu Nitry

Homo Nitriensis pomáhal zbierať financie
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Mesto Nitra pripravilo a pozýva na tradičný 
Trojkráľový koncert, ktorý sa uskutoční 6. janu-
ára o 19.00 hodine v piaristickom Kostole sv. 
Ladislava v Nitre. Na koncerte vystúpia Detská 
folklórna skupina  Hájiček z Chrenovca - Brusna, 

Detská folklórna skupina Dolina z Mane, Detský 
folklórny súbor Jaročan z Jarku a gajdoš Drahoš 
Daloš z Lehoty. Moderátorom programu bude 
herec Jozef Šimonovič. Súčasťou programu 
bude aj koleda Daj Boh šťastia tejto zemi. (ĽB)

Výsledky jubilejného 10. ročníka grantové-
ho programu Klub darcov vyhlásili  vo štvrtok 
12. decembra v nitrianskej Synagóge za účasti 
primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča a ďalších 
vzácnych hostí.

Cieľom tejto akcie bolo podporiť zaujímavé a 
originálne verejnoprospešné aktivity, ktoré v Nitre 
prispejú k skrášleniu mesta a zlepšeniu života oby-
vateľov. Neformálne skupiny občanov, občianske 
združenia, neziskové organizácie a iné verejno-
prospešné organizácie sa uchádzali o grant v ma-
ximálnej výške 1000 eur na neziskové projekty, 
ktoré budú na území Nitry slúžiť širšej komunite 
ľudí a budú mať dlhodobý prínos. O priazeň dar-
cov sa uchádzala Komunitná ekozáhrada pre ve-
rejnosť v nitrianskom Hideparku, nové búdky pre 
chránené živočíchy na Klokočine, netradičné me-
dzinárodné podujatie - festival bubnov priamo 

v centre Nitry, terénna práca a prevencia proti 
drogám na nitrianskych sídliskách, oddychová 
zóna v školskom areáli pre 120 detí s rôznymi 
druhmi postihnutia a napokon chcú v MŠ Pá-
rovská zatočiť s narastajúcou obezitou športom 
a zdravou výživou pre deti aj rodičov. Partnermi 
podujatia boli Mesto Nitra, firma ENVI-GEOS Nit-
ra, Podpecníky a tlačiarne Garmond Nitra. (SY)

Nitrianske Mestské služby majú na zimnú 
údržbu ciest pripravených deväť sypačov a dva 
traktory so snehovými radlicami. K dispozícii je 
tiež niekoľko stoviek ton soli a drviny. Ďalší po-
sypový materiál budú zabezpečovať od zmluv-
ných dodávateľov. 

Tohtoročná zimná údržba ciest sa oficiálne zača-
la 15. decembra a skončiť sa má 15. marca 2014. 
V prípade zlého počasia však potrvá aj dlhšiu dobu. 
Mestské služby budú prioritne posýpať mestské 
komunikácie, po ktorých jazdia autobusy Mestskej 
autobusovej dopravy. Okrem toho sa pracovníci 

MS postarajú aj o schodnosť chodníkov, ktoré pri-
liehajú k mestským komunikáciám, okrem tých, 
kde prejazd odpratávacích mechanizmov skom-
plikujú zle zaparkované automobily.

Sypače a traktory s radlicami vyrazia na cesty  
v prípade, ak teplota vozovky klesne pod jeden 
stupeň Celzia a relatívna vlhkosť vzduchu stúp-
ne nad 85 percent, ak budú vozovky mokré 
a začne snežiť alebo sa začne tvoriť poľadovi-
ca. Operačný plán zimnej údržby bol schválený 
mestským zastupiteľstvom.  (SY)

Trojkráľový koncert bude u Piaristov

Nitrianska komunitná nadácia rozdeľovala granty

Zima je tu! Cestári sú nachystaní
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Minulý rok 2013 bol významným rokom 
osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Meto-
da na územie Veľkej Moravy. Okrem Bratislavy 
a Nitry sa veľké oslavy tohto jubilea konali na 
Velehrade. Cieľom bolo upozorniť na hodnoty 
minulosti a význam kultúry, ktorá vyrástla na 
základoch kresťanstva. Cyrilo-metodské jubi-
leum zdôraznilo význam pútnickej turistiky, 
ktorá sa v Európe v posledných rokoch teší stú-
pajúcej popularite. 

Práve tejto myšlienky sa ujalo záujmové 
združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila 
a Metoda pri Centrále cestovného ruchu Vý-
chodná Morava a odbore strategického rozvoja 
Zlínskeho kraja. 

V minulých dňoch sa na Mestskom úrade 
v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie s vede-
ním Mesta Nitry, Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a ďalšími partnermi Európskej kultúrnej 
cesty sv. Cyrila a Metoda. 

Tento originálny projekt, využívajúci poten-
ciál európskeho historického a kultúrneho de-
dičstva, spojeného s misiou solúnskych bratov 
pre rozvoj pútnickej turistiky, začal rozvíjať 
Zlínsky kraj spoločne s Centrálou cestovné-
ho ruchu Východnej Moravy. Na stretnutí boli 
prezentované doteraz dosiahnuté výsledky 

a konzultovaný ďalší vývojový plán. Nitriansky 
primátor Jozef Dvonč sa poďakoval za príle-
žitosť vstúpiť do tohto projektu a deklaroval 
eminentný záujem Nitry zapojiť sa do partner-
skej spolupráce  prostredníctvom spoločných 
európskych projektov, keď za našu stranu bude 
vstup do projektu zastrešovať Nitriansky samo-
správny kraj.  Členmi organizácie Kultúrna ces-
ta sv. Cyrila a Metoda  by sme sa mali stať v máji 
tohto roka.

Do programu Kultúrnej cesty sa postupne 
zapojila široká sieť partnerov. Deklaráciu o spo-
lupráci podpísalo celkovo už dvanásť partnerov, 
vrátane Juhomoravského a Olomouckého kraja, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Arche-
ologický ústav SAV v Nitre, Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave, mesto Celje v Slovinsku, pro-
vincia Udine v Taliansku, mesto Ochrid v Mace-
dónsku a Aristotelova univerzita v Grécku.   

 Ďalšie aktivity sa realizujú v rámci projektu 
CERTESS (Európskej kultúrnej cesty) prostred-
níctvom Operačného programu Medziregi-
onálnej spolupráce INTERREG IV C s cieľom 
realizovať kultúrny cestovný ruch. Do tohto 
projektu sa zapojilo ďalších jedenásť partnerov 
z Luxemburska, Talianska, Fínska, Rakúska, Ru-
munska, Poľska, Nemecka a  Španielska. Partne-

Nitra sa zapojí do projektu 
Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Na stretnutí sa zúčastnili primátor Nitry Jozef Dvonč, zá-

stupcovia primátora Štefan Štefek a Ján Vančo, vedúca 

odboru kultúry Dagmar Bojdová a ďalší.  Foto: autorka

Zástupcovia Zlínskeho kraja na čele s vedúcim odboru 

strategického rozvoja Zlínskeho kraja Milanom Filipom 

sa dohodli na ďalšej spolupráci pri realizovaní projektu 

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda.  
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Estrádna hala Parku kultúry a oddychu 
v Nitre sa v piatok 24. januára o 18.30 hodine 
stane miestom konania Mestského charitatív-
neho plesu 2014. Organizátorom tohto výni-
močného podujatia je Mesto Nitra, Nitrianska 
humanitná spoločnosť  – Homo Nitriensis, 
Nadácia na pomoc onkologickým pacientom, 
Lions Club Nitra, Združenie Nitraonko. 

Na plese budú účinkovať Orchester Pavla 
Zajačka, Andrea Zimányiová, Close Harmony 
Friends, Akadémia pohybu a umenia, Ľudová 
hudba Fidlikanti a Janissa Band. Celým veče-
rom bude sprevádzať  Vlado Vondrák.  Výťa-
žok z plesu bude použitý na kúpu prístroja na 
brachyterapiu, ktorý sa najčastejšie využíva pri 
liečbe karcinómu krčka maternice, prostaty, 
prsníka a kože. Jeho nespornou výhodou je, že 

v porovnaní s inými typmi liečby trvá ožarova-
nie  podstatne kratšiu dobu.

Cena vstupenky je na prízemí 60 eur, na 
poschodí PKO 50 eur. Rezervácia vstupeniek 
je možná do 10. januára 2014 na telefónnom 
čísle 0902 960 672, prípadne mailom: bratova@
msunitra.sk.  (RM)

ri prisľúbili odbornú garanciu v týchto piatich 
oblastiach: 1. Kooperácia vo výskume a vývoji, 
2. Posilnenie vedomia, histórie a európskeho 
kultúrneho dedičstva, 3. Kultúrna a vzdelávacia 
výmena mladých Európanov, 4. Súčasná kultúr-
na a umelecká prax, 5. Kultúrny cestovný ruch a 
udržateľný rozvoj kultúry.

Na rokovaní sa za Mesto Nitru o. i. zúčastni-
li aj zástupcovia primátora mesta Nitry Štefan 
Štefek a Ján Vančo, vedúca odboru kultúry 

Dagmar Bojdová, riaditeľ Divadla Andreja Ba-
gara Ján Greššo, riaditeľka Nitrianskej galérie 
Renáta Niczová, riaditeľ Ponitrianskeho múzea 
Anton Števko, za Archeologický ústav SAV Vla-
dimír Bednár, výkonná riaditeľka Nitrianskej 
organizácie cestovného ruchu Marta Hároníko-
vá, vedúca odboru kultúry, školstva, mládeže 
a športu NSK Ľubica Libová, vedúci oddelenia 
kultúry Anton Živčic a ďalší.  (SY)

Výťažok zo vstupného na Mestský charitatívny ples 
bude použitý na kúpu prístroja na brachyterapiu
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Slovenská gymnastika oslávila v uplynulých 
dňoch 60. výročie svojho vzniku (1953 - 2013). 

V aule Fakulty humanitných vied Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zišli pamät-
níci a vrcholní predstavitelia medzinárodných 
federácií. „Nad všetkými zažiarila aura Věry Čá-
slavskej, legendy športovej gymnastiky, ktorej 
charizma dodala slávnostnému zhromaždeniu 
nádych veľkoleposti,“ uviedla na margo sláv-
nosti Magdaléna Griesbachová, ktorá bola na 
túto slávnosť pozvaná. Pri tejto príležitosti pre-
vzala z rúk Jána Nováka, prezidenta Slovenskej 
gymnastickej federácie Pamätný list 
za osobný prínos pre rozvoj gym-
nastiky na Slovensku. Dlhoročnú 
stredoškolskú profesorku telesnej 
výchovy, propagátorku pohybu a 
cvičiteľku Magdalénu Griesbacho-
vú spoznal prezident Medzinárod-
nej gymnastickej federácie Bruno 
Grandi, s ktorým mala tú česť sa 
stretnúť na gymnastickom festivale 
ľudí zlatého veku. „Len čo ma zba-
dal, zvolal „Charlie!“, čo bola moja 

postava v choreografii, s ktorou sme sa pred-
stavili na festivale Golden Age.  Nebudem tajiť, 
potešilo ma to, že si ma z tej spleti cvičencov 
a cvičeniek zapamätal. Bola to pre nás – cvi-
čenky Gymnasionu veľká česť, že sme mohli 
už trikrát  reprezentovať na týchto festivaloch 
naše mesto - Nitru. Naše poďakovanie musíme 
adresovať pánu primátorovi Jozefovi Dvončovi, 
ktorý nám poskytol financie,“ s vďakou konšta-
tovala M. Griesbachová. V týchto dňoch pripra-
vujú choreografiu na ďalšiu účasť na festival 
ľudí  strieborného veku. Text a foto: (SY)

Za účasti primátora Nitry a predsedu ZMOS 
Jozefa Dvonča sa 6. decembra v zasadacej sále 
Mestského úradu v Nitre stretli zakladajúci, 
ako aj súčasní členovia Regionálneho centra 
vzdelávania samosprávy. Zišli sa na mieste, kde 
pred 20. rokmi  položili základy na vznik tejto 
unikátnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá im do-
dnes napomáha pri odbornom raste volených 
funkcionárov a pracovníkov obecných a mest-
ských úradov. 

Kým v začiatkoch malo RVC 159 členov, 
v súčasnosti združuje 353 členských obcí z Nit-

rianskeho kraja a patrí k najväčším vzdelávacím 
inštitúciám v rámci Slovenska. Jeho funkcia zo-
stáva i naďalej nemenná - organizovanie vzde-
lávacích aktivít pre obce a mestá a iné subjekty 
pôsobiace v obciach a mestách v územnom 
pôsobení združenia. ZO – RVC Nitra je spolu 
s ďalšími 8 slovenskými centrami členom Aso-
ciácie vzdelávania samosprávy. 

Slovami vďaky nešetrila prvá riaditeľka RVC 
Nitra Margita Švarcová, ani súčasná riaditeľka 
Monika Bokorová. Obe tlmočili slová vďaky za 
pomoc a ústretovosť všetkým doterajším nit-
rianskym primátorom, no najmä súčasnému 

Gymnasion bude opäť reprezentovať Nitru

Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 
bilancovalo 20 rokov činnosti

Cvičenky Gymnasionu pravideľne účinkujú na rôznych kultúrnych akciách.
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primátorovi Jozefovi Dvončovi, pretože práve 
priestory mestského úradu sú pravidelne kaž-
dý utorok miestom, kde sa konajú vzdelávacie 
aktivity. Obzvlášť vysoko obidve ocenili spolu-
prácu so ZMOS-om. 

Primátor a predseda ZMOS Jozef Dvonč  za-
blahoželal jubilujúcemu RVC a jeho súčasnej 

riaditeľke Monike Bokorovej odovzdal pozdrav-
ný list primátora a vecný dar. Predsedníčka 
Rady RVC Helena Spišiaková ocenila primátora 
Jozefa Dvonča pozdravným listom RVC za dlho-
ročnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Súčas-
ťou slávnostného zasadnutia bolo oceňovanie 
zakladajúcich členov RVC, prvého primátora 
Nitry Silvestra Štefanku, starostov obcí Branč, 
Čechynce, Machulince, Mojmírovce, Rišňovce, 
Šurianky, Žabokreky nad Nitrou a Vinodol. (SY)

Primátor a predseda ZMOS Jozef Dvonč  zablahoželal 

jubilujúcemu RVC a jeho súčasnej riaditeľke Monike 

Bokerovej odovzdal pozdravný list primátora a vecný dar.

Predsedníčka Rady RVC Helena Spišiaková ocenila 

primátora Jozefa Dvonča pozdravným listom RVC za 

dlhoročnú spoluprácu v oblasti vzdelávania.

Na nitrianskej Pyramíde v Zoborských vr-
choch vznikol nový oddychový priestor pre 
návštevníkov a turistov. Na južnom predvr-
chole Zobora vo výške 556 metrov nad morom 
dalo Mesto Nitra a Nitrianska organizácia ces-
tovného ruchu (NOCR) osadiť drevený altánok, 
šesť lavičiek a piknikové sedenie. 

V priebehu decembra na Pyramíde nainšta-
lovali ďalekohľad, v budúcom roku by mala pri-
budnúť  panoramatická tabuľa. Pyramída po-
skytuje panoramatický výhľad na Nitru a široké 
okolie. Návštevníci mesta si ju často mýlia so 
Zoborom, ktorý na rozdiel od Pyramídy ponú-
ka len obmedzený výhľad  na východnú stranu. 
Do roku 1994 premávala z Nitry na Pyramídu 
sedačková lanovka, ktorú v roku 2009 demon-

tovali.  Jej vrcholová stanica bola v blízkosti 
telekomunikačnej veže, kde stojí aj podstavec 
kedysi nesúci Miléniový pamätník. Slávnostne 
ho odhalili 30. augusta 1896 na počesť osláv 
založenia Uhorska. Pamätník však neprežil 
útok legionárov po vzniku Československa v 
roku 1921. V okolitých lesoch možno ešte stále 
rozpoznať zvyšky kamenných valov vymedzu-
júcich praveké sídlisko z mladšej doby bron-
zovej. V období Veľkej Moravy tu stálo jedno z 
obranných hradísk v okolí Nitry. Najjednoduch-
šie sa turisti dostanú na Pyramídu a Zobor po 
náučnej trase. Začína sa pri Špecializovanej ne-
mocnici sv. Svorada a pokračuje cez Pyramídu 
až na Zobor. Jej zvládnutie trvá menej zdatným 
turistom necelú hodinu.  (RM)

Na Pyramíde vznikol oddychový priestor pre turistov
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Historické míľniky spoločnosti
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

V roku 2013 spoločnosť oslávila už 20. vý-
ročie pôsobenia na slovenskom trhu. Obdo-
bie dvadsiatich rokov býva často medzi ľuďmi 
označované ako obdobie jednej generácie. Vo 
fungovaní firiem na domácich, či svetových tr-
hoch, je však takéto výročie oveľa dôležitejšie 
a len najlepšie a najstabilnejšie firmy prežijú 
desaťročia. Spoločnosť Nitrianske komunálne 
služby sa k nim chce taktiež zaradiť.

Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s. r. 
o. sa počas svojho pôsobenia etablovala medzi 
popredné firmy zaoberajúce sa komplexným 
nakladaním s odpadom. V súčasnosti zamest-
náva 77 pracovníkov, z toho 13 žien.

Spoločnosť disponuje moderným technic-
kým a materiálnym vybavením, ktoré umožňu-
je optimálne riešiť všetky náležitosti spojené 
s prevzatím, transportom a ďalším nakladaním 
s odpadmi všetkých kategórií a konzistencií. 
K tomuto stavu prispieva hlavne neustála ob-
nova a investície do prevádzkových zariadení.

AKO TO BOLO NA ZAČIATKU? 
Spoločnosť vznikla v roku 1993, z bývalých 

Technických služieb mesta Nitra, založením 
spoločného podniku, EDELHOF – Nitra spol. 
s r.o., ktorého spoločníkmi sa stali Mesto Nitra 
a nemecká spoločnosť Edelhoff Slovakia s. r. o.

V roku 1994 došlo k premenovaniu spoloč-
níka spoločnosti Edelhoff Slovakia na LOBBE 
Slovakia, a tým sa zmenil aj názov spoločnosti 
na LOBBE NITRA s.r.o. Spoločnosť pôsobila na 
trhu s týmto názvom až do roku 2003, keď sa 
v rámci zmeny spoločníka z LOBBE Slovakia 
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na Marius Predersen a.s. zmenil súčasný názov 
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. a spoloč-
nosť sa stala členom skupiny Marius Pedersen 
na Slovensku.

Doposiaľ posledná významná zmena spoloč-
níkov nastala v roku 2013, keď sa mesto so 100 
% stalo jediným vlastníkom spoločnosti.

VÝZNAMNÉ UDALOSTI ZA UPLYNULÝCH 20 
ROKOV
1994 – nová koncepcia zberu
  a zneškodňovania odpadov
1994 – nový areál na Nábreží mládeže 87 
1994 – začiatky separácie odpadu
1996 – zavedenie logistického systému L.S.L. 
1996 – skládkovanie odpadov mesta Nitry
  v Novom Tekove
1996 – zberový dvor Katruša

1996 – 2002 – obdobie rozširovania
  aktivít spoločnosti v komerčnej sfére
2003 – intenzifikácia separovaného zberu
  v Nitra
2006 – zberový dvor Nitrianske komunálne 
  služby
2007 – nové regionálne dotrieďovacie 
  centrum 
2012 – dobudovanie regionálneho
  dotrieďovacieho centra o ďalšie 
  priestory
2013 – zberný dvor Tehelná ul.

SÚČASNOSŤ A VYHLIADKY
DO BUDÚCNOSTI

Ako bolo spomenuté, pôsobenie 20 rokov na 
slovenskom trhu, je pre každú spoločnosť vý-
znamná udalosť. Niesť ďalej odkaz dobre vyko-
nanej práce je preto veľký záväzok a zodpoved-
nosť pre každého jej pracovníka. Spoločnosť sa 
bude snažiť naďalej udržať v slovenskej špičke 
spoločností zaoberajúcimi sa komplexným 
nakladaním s odpadmi a garantovať kvalitu 
svojich vykonávaných činností a svoj pozitív-
ny prístup k životnému prostrediu zavedeným 
„Integrovaným manažérskym systémom“ čoho 
dôkazom sú certifikáty zhody s medzinárod-
nými normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 
18001, a to na všetky vykonávané činnosti. 
 Miloš Ballay

V Zariadení sociálnych služieb v Senior cen-
tre na Baničovej ulici v Nitre zorganizovali 
predvianočnú výstavku ručných prác členiek 
klubu. Svoju šikovnosť a fantáziu predstavili aj 
deti z denného stacionára. Otvorenie poduja-
tia svojim spevom spestrili členovia speváckej 
skupiny Nevädza a úvodným slovom Mária Lie-
tavová, predsedníčka klubu seniorov. -s- 

Šikovné ruky našich 
senioriek
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V Kostole sv. Ladislava v Nitre sa v nedeľu 8. 
decembra uskutočnil koncert adventných a via-
nočných piesní troch zmiešaných speváckych 
zborov - Zmiešaného zboru Zoltána Kodálya 
z Galanty, Maďarského speváckeho zboru UKF 
Nitra a Zmiešaného zboru Hlas Zobora z Kolí-
ňan. Koncert pripravili v jubilejnom roku 2013, 
v ktorom viaceré obce Podzoboria oslávili 900 
rokov prvej písomnej zmienky v Zoborských 
listinách z roku 1113. Piaristickým kostolom 
sa niesli tóny adventných a vianočných piesní 
v maďarskom, slovenskom a latinskom jazyku. 
Pre obyvateľov Nitry to bola výnimočná príle-
žitosť ako si  spríjemniť druhú adventnú ne-
deľu. Účinkujúce spevácke zbory chceli týmto 
programom navodiť príjemnú predvianočnú 
atmosféru a zároveň vzdať česť jubilujúcim ob-

ciam, a najmä každej obci, v ktorej žijú občania 
maďarskej národnosti v menšom alebo väčšom 
počte. Ako uviedla zbormajsterka Mgr. art. Mo-
nika Józsová, na koncertnú cestu po kostoloch 
Podzoboria sa vybrali už po siedmykrát, aby 
ako poslovia Vianoc priniesli plameň lásky, 
mier a anjelský spev na radostné očakávanie 
príchodu Mesiáša. Text a foto: (SY)

Okrem tradičnej rozprávkovej pohody Nit-
rianskeho vianočného mestečka spríjemnil 
obdobie adventu vo štvrtok 12. decembra sláv-
nostný koncert SPU v Nitre s názvom Vianočný 
dar SPU. Cieľom bolo podporiť asi štyridsiatku 
hendikepovaných študentov, ktorí študujú na 
univerzite a potrebujú financie na prekonanie 
svojich zdravotných problémov. Na úvod kon-
certu vystúpili rektor SPU Peter Bielik a štátny 
tajomník ministerstva škol-
stva Štefan Chudoba. Na 
koncerte sa okrem iných 
hostí zúčastnili rektor Uni-
verzity Konštantína Filozo-
fa a prezident Slovenskej 
rektorskej konferencie Li-
bor Vozár, zástupcovia In-
donézskeho veľvyslanec-
tva v Bratislave, členovia 
Správnej rady SPU, peda-

gógovia a študenti. V programe účinkovali Det-
ský folklórny súbor Borinka, Folklórny súbor 
Zobor, speváčka Dominika Titková s kapelou 
Friends, Cimbalová hudba Zobor pod vedením 
Viliama Hubinského a Mária Eliášová. Súčasťou 
benefičného podujatia bolo vianočné mesteč-
ko, ktorého stánky sa rozprestreli pod aulou 
univerzity, ako aj výstava prác zdravotne po-
stihnutých umelcov. Text a foto: (SY)

Adventný koncert maďarských zborov u Piaristov

Vianočným darom pomôžu hendikepovaným 
študentom poľnohospodárskej univerzity
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Ocenili výkony žiakov špeciálnych škôl
V aule UKF sa 3. decembra uskutočnil 12. 

ročník prehliadky tvorivosti žiakov špeciál-
nych škôl a zariadení nášho regiónu. Vzácnym 
hosťom tohto výnimočného podujatia, orga-
nizovaného Spojenou školou internátnou na 

Červeňovej ulici v Nitre, bol nitriansky primátor 
Jozef Dvonč, ktorý ocenil talent  žiakov špeci-
álnych škôl a  poďakoval sa im za mimoriadne 
emotívne zážitky. Na prehliadke sa zúčastnili 
zástupcovia NSK, UKF Nitra, Katolíckej univer-

zity Ružomberok, Sprá-
vy zariadení sociálnych 
služieb Nitra, Rotary 
clubu Nitra, Centra Sr-
diečko, KRAD, firiem 
Recyplast, Bramac a 
ďalších, ktoré podpo-
rujú žiakov navštevu-
júcich tieto špeciálne 
školy v regióne. (SY)

Šedý múr neďaleko internátu Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v prie-
behu štyroch hodín zmenil na umelecké dielo. 
V rámci iniciatívy Transform Today tu vo štvrtok 
21. novembra známy slovenský streetartový 
umelec Animo vytvoril pouličný obraz Gene-
rácie. Stenu pri internáte Nová doba tak zdobí 
obraz plný postáv a farieb. 

„Motív pre Generácie som zvolil, pretože je to 
nadčasová téma. Vždy sa medzi sebou máme čo 
učiť. Mladší od starších a skúsenejších, ale aj na-
opak. Staršia generácia by nemala ignorovať ná-
zory tej mladšej,“ povedal o svojom diele umelec 
Animo. Ako pripomenula jedna z organizátoriek 
podujatia, Eva Šoucová, iniciatíva Transform Today 
sa začala v San Franciscu a postupne prišla aj na 
Slovensko. Jej cieľom je inšpirovať mladých ľudí, 
aby zmenili svoj život, skrášlili svoje okolie. Chce 
v nich vybudiť kreatívneho umeleckého ducha a 
pocit, že môžu niečo zmeniť, môžu prispieť k skráš-
leniu svojho prostredia. „Často to trvá veľmi dlho, 
schvaľuje to viacero organizácií na viacerých stup-
ňoch. Rozhodne to nie je tak, že niekam prídeme, 
rozložíme si farby a začneme voľne tvoriť. Našťastie 

v Nitre sme sa stretli s pochopením vedenia SPU aj 
u hlavného architekta Nitry Jozefa Hrozenského,“ 
povedala Šoucová. Útvar hlavného architekta Nit-
ry akciu schválil a zvažuje podporu takýchto inicia-
tív aj v budúcnosti. „Aj tento projekt nás presvedčil, 
že má zmysel sa do budúcnosti zaoberať vyčleňo-
vaním plôch na takéto inšpiratívne vyjadrenie sa. 
Ak k pouličnému umeniu dokážeme pristupovať 
koncepčne a na báze vzájomnej dohody, môžeme 
verejný priestor obohatiť tak, aby sa v ňom cítili 
dobre všetky generácie,“ konštatoval hlavný archi-
tekt mesta Nitry Jozef Hrozenský. Text a foto: (SY)

Transform Today priniesol do ulíc umenie 

Šedý múr neďaleko internátu Nová doba SPU v Nitre sa 

v priebehu štyroch hodín zmenil na umelecké dielo.

Účinkujúcich ako aj divákov 12. ročníka prehliadky tvorivosti pozdravil nitriansky primátor Jozef Dvonč.  Foto: (SY)



14

január 2014Kultúrno spoločenský mesačníkNITRA

V sobotu 30. novembra sa v Kultúrnom dome 
v Nitre – Dražovciach uskutočnil slávnostný 
program pri príležitosti 45.výročia založenia 
FS Tradícia - Združenia priateľov kultúrnych 
tradícií  Dražoviec. Dražovským folkloristom, 
ktorých vedie Miroslava Zaujcová, zablahože-
lal predseda NSK Milan Belica, poslanci MsZ 
v Nitre Jozef Trandžík a Miloslav Hatala a vedúca 
odboru kultúry MsÚ v Nitre Dagmar Bojdová. 

Účastníkov koncertu vítala vyzdobená sála 
Kultúrneho domu, jej súčasťou bola zaujímavá 
výstava fotografií, dokumentujúcich nespo-
četné vystúpenia FS, diplomy, čestné uznania, 
propagačné materiály tejto folklórnej skupiny. 
Vedúca Ing. Miroslava Zaujcová v príhovore 

uviedla, že folklórna skupina sa snaží o zacho-
vanie starých zvykov a tradícií a zároveň sa sna-
ží o oprášenie zabudnutých obyčajov. 

Diváci uvítali, že v rámci slávnostného progra-
mu členovia predviedli  najzaujímavejšie zvyky, 
ktoré sa v minulosti udržiavali aj v Dražovciach. 
Diváci tlieskali pásmu k sviatku sv. Urbana, pat-
róna vinohradníkov, s ktorým zvyknú vystúpiť v 
máji vo viniciach. V ďalšom programe pod ná-
zvom „Vojanice, vojanice...“ pripomenuli Jánske 
ohne a ich čarovné zaklínadlá a napokon uviedli 
starý, ale krásny a dodnes žiadaný zvyk a to je 
čepčenie nevesty. Ako spomenula M. Zaujcová, 
s týmto pásmom chodia vystupovať do Piešťan 
kúpeľným hosťom. Spestrením programu boli 
piesne v podaní Jozefa Rybára z FS Ponitran 
a dievčenskej skupiny FS Ponitran s ľudovou hud-
bou, ktorú vedie  primáška Svetlana Kolláriková 
- Zaujcová. Na záver mužská časť Tradície zaspie-
vali regrútske piesne z Dražoviec a speváčky FS 
Ponitran pieseň „A tá moja žena...“. Záverečný 
blok programu patril čardášu z Dražoviec a bol 
vyvrcholením slávnostného programu. 

Záver potom patril poďakovaniu a odovzdá-
vaniu diplomov bývalým i súčasným členom 
skupiny. Slová vďaky išli aj na adresu vedúcej 
skupiny Miroslavy  Zaujcovej. Za Mesto Nitru 
sa členom Tradície poďakovala vedúca od-
boru kultúry Dagmar Bojdová. Predseda Nit-
rianskeho samosprávneho kraja Milan Belica 
odovzdal M. Zaujcovej najvyššie uznanie FS 
Tradícia, a to – Zlatú plaketu a pamätný list. 
V mene poslancov, členov VMČ Zobor, Dražov-
ce folkloristom zablahoželal predseda VMČ č.6, 
poslanec Miloslav Hattala. Text a foto: (SY)

Folklórny súbor Tradícia oslávil 45 rokov činnosti
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Pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa 
Dvonča sa v Divadla Andreja Bagara v Nitre 
uskutočnil v nedeľu 1. decembra 2013 pri prí-
ležitosti Svetového dňa prevencie týraných 
detí benefičný koncert s názvom Bez modrín. 
Centrum Slniečko počas tohto slávnostného 
večera vyjadrilo udelením ocenenia Šľachetné 
srdcia svoju vďaku všetkým dobrým a význam-
ným ľuďom, ktorí Slniečku dlhodobo podávajú 
pomocnú ruku a pomáhajú pri realizácii jeho 
programov a aktivít. 

Hlavným účinkujúcim bol klavírny virtuóz 
a šoumen Jozef Hollý. V programe  vystúpili he-

rečka Eva Pavlíková, kapela Campana Batucada, 
speváčka Brigita a „superstarista“ Štefan Itcho 
Pčelár. Večerom sprevádzali moderátori Janka 
Buršáková, známa ako sudkyňa zo Súdnej siene 
TV Joj a Peter Pinďo Lengyel. 

V priestoroch divadla sa zároveň uskutočnila 
predajná výstava obrazov Andrey Zahradníko-
vej, výťažok z ktorej venovala Centru Slniečko. 
Kúpou vstupenky v hodnote 10 eur podporili 
ľudia Centrum Slniečko n.o. Koncert Bez mod-
rín organizovalo Centrum Slniečko n.o. v spolu-
práci s Mestom Nitra. Text a foto: (SY)

Benefičný koncert Bez modrín podporil týrané ženy 
a trpiace deti 

O význame pomoci týmto skupinám obyvateľstva hovo-

ril aj primátor Nitry Jozef Dvonč.

Svojou novou piesňou Rieka sa v rámci programu pred-

stavil aj Itcho Pčelár s Kristínou.

V Kongresovej sále mestského úradu rokovali 
v stredu 4. decembra členovia Oblastného výbo-
ru Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov (OV SZPB) v Nitre. Rokovanie na pôde mes-

ta Nitry srdečne pozdravil nitriansky primátor 
Jozef Dvonč, ktorý o. i. v plnej miere deklaroval 
pomoc a podporu mestskej samosprávy sme-
rom k členom OV SZPB. Vo svojom príhovore 
uviedol, že v priebehu roka mali príležitosť stret-
núť sa na viacerých aktivitách, organizovaných 
mestom, alebo inými inštitúciami. Na zasadnutí 
sa zúčastnili predsedníčka KO Jednoty dôchod-
cov Slovenska Oľga Csákayová, predseda  Klubu 
vojenských dôchodcov Nitra – Zobor František 
Chuda a veliteľ Protilietadlovej raketovej brigá-
dy Nitra - Zobor plk. gšt. Ing. Miroslav Lörinc. 
 Text a foto: (SY)

Mesto podporuje aj protifašistických odbojárov
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Úvaha nad vzťahom kráľa Svätopluka k arci-
biskupovi Metodovi a jeho učeníkom (V.) 

V „Živote Konštantína a Metoda“ sa označuje 
Metod ako arcibiskup „Horných Moráv“. Pod 
duálnym označením „Moráv“ sa rozumie úze-
mie dnešnej Moravy vrátane severnej časti Dol-
ného Rakúska a dnešného Slovenska (Nitravy).

„...Metod bol od kráľa Moravy, ktorý sa nazý-
val Svätopluk, zbožného a oddaného, ktorý toho 
času bol najmocnejší a ako cisár mal najroz-
siahlejšie kráľovstvo, ustanovený arcibiskupom 
a bolo mu podriadených sedem iných sufragá-
nov (biskupstiev).“ (Epilóg o pokrstení Moravy 
a Čiech (Diffundente sole), kap. 3).

Prvé roky pôsobenia arcibiskupa Metoda na 
Veľkej Morave sa niesli v znamení vzájomnej 
úcty a úzkej spolupráce so Svätoplukom, pre-
tože ich spájal spoločný cieľ a to upevniť po-
stavenie Veľkej Moravy v rímskom univerze ako 
z hľadiska mocenského tak cirkevného. 

Treba si však uvedomiť, že v tomto obdo-
bí sa v strednom Podunajsku, t.j. aj na našom 
území, výrazne prejavovali prvky byzantského 
a západovýchodného ponímania života 
v zmysle splývania starého s novým a rôznych 
protirečivých, vzájomne sa vylučujúcich názo-
rov (tzv. synkretizmus). Napríklad, išlo o zlučo-
vanie rozličných pohanských kultov a božstiev 
do predstavy jedného Boha a kresťanských ná-
boženských rituálov.

Zrejme aj knieža Svätopluk, najmä v mlad-
šom veku, aj keď si v plnej miere uvedomoval 
dôležitosť kristinizácie krajiny, ešte stále, tak 
ako veľká časť starých Slovanov, podvedome 
inklinoval k pohanskému ponímaniu života 
a najmä k pohanským zvykom. Na skutočnosť, že 
aj napriek tomu plne rešpektoval pokyny arcibis-
kupa Metoda poukazuje aj text v „Živote Metoda, 
arcibiskupa moravského, kap. XI“, kde sa hovorí: 

„Inokedy zasa, keď Svätopluk bojoval proti 
pohanom nemal žiadny úspech a vyčkával. Keď 
sa približovala omša svätého Petra t. j. služba, 
odkázal mu (Metod) po posloch: < Ak mi sľúbiš, 

že so svojimi bojarmi stráviš deň sv. Petra u mňa, 
verím v Boha, že ti ich skoro vydá. >“ To sa aj sta-
lo. Z uvedeného je vidieť, že sa Metod pokúsil 
odvrátiť Svätopluka a jeho družinu od účasti na 
pohanských slávnostiach, pretože predvečer 
Petrovho dňa (29. júna) bol tiež vyvrcholením 
konca neviazaných slnovratových slávností ne-
zlučiteľných s kresťanstvom a knieža Svätopluk 
sa jeho želaniu podriadil.

Keď si už Svätopluk dostatočne upevnil svo-
je mocenské postavenie, mal záujem o miero-
vé urovnanie sporov s franským kráľom Ľudo-
vítom Nemcom, aby mohol v mieri zveľaďovať 
svoju krajinu. (Fuldské letopisy k roku 874)

Po mierovom rokovaní medzi Svätoplukovým 
vyslancom kňazom Jánom z Benátok a Ľudoví-
tom Nemcom, ktoré prebiehalo vo Forchheime 
v roku 874, sa vytvoril priestor na mocenský 
a teritoriálny rast Veľkej Moravy. Hospodársky 
rozmach a zvýšenie moci Svätopluka, zabezpe-
čovalo Veľkej Morave ochranu pred ďalšími ag-
resiami zo strany Frankov. Morava sa postupne 
stávala jadrom rozsiahlej Veľkomoravskej ríše, 
s ktorou boli v podstate všetky okolité slo-
vanské územia s rôznym stupňom hospodár-
sko-spoločenského vývoja späté rôznym spô-
sobom. Buď boli podmanené, závislé, alebo 
odvádzali Svätoplukovi poplatky.

V pripojených a podrobených krajinách po-
nechával Svätopluk pri moci domáce kniežatá 
a uspokojil sa s odvádzaním vazalských poplat-
kov a vojenských kontingentov. V kronikách 
je toto obdobie charakterizované nasledov-
ne: „Moravské panstvo sa začalo rozširovať do 
všetkých zemí a porážalo svojich nepriateľov a to 
bez úhony...“ (Život Metoda, arcibiskupa morav-
ského. kap. X.)

Mier s Ľudovítom Nemcom však znamenal 
aj postupný návrat viacerých franských kňazov 
na Veľkú Moravu. Medzi nimi prichádza aj kňaz 
Viching (Ostrogót), ktorý sa vedel veľmi dob-
re votrieť do priazne panovníkov. Spočiatku 
Viching zrejme spolupracoval s arcibiskupom 
Metodom a podieľal sa aj na šírení kresťanstva 

Reálny obraz o histórii Veľkej Moravy 
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Šikovné ruky telesne postihnutých sa majú čím
pochváliť 

V Centre voľného času Domino v Nitre sa 
v minulých dňoch uskutočnila jednodňová 
prezentácia zručnosti pod názvom Večne živá 
krása ľudských rúk. Predsedníčka SZTP v Nitre 
Mária Stejskalová na výstave privítala okrem 
členov organizácie aj vzácnych hostí, zástup-
cov mesta, okresu a kraja, ktorí si prišli pozrieť 
výsledky tvorivej činnosti telesne postihnu-
tých. Ako uviedla v príhovore: „Ak je človek 
chorý neznamená to, že celé dni trávi so zalo-
ženými rukami.“

Na výstave bolo možné obdivovať výšivky, 
obrúsky, obrázky, plastiky vytvorené Zdeňkom 
Stejskalom, Vierou Petrovičovou, Julianou Ba-
bošovou, Máriou Stejskalovou, Máriou Barabá-
šovou, Júliou Horňákovou, čipky vyhotovené 

Júliou Babotovou, paličkovanú krásu zručnej 
Kataríny Karkoškovej a Evy Hudecovej, štriko-
vané  a háčkované práce Heleny Kabátovej, ob-
razy Evy Hudecovej a šperky z drôtu vytvorené 
Máriou Jukubiškovou. Činnosť organizácie sa 
môže rozvíjať aj vďaka finančnej podpore mes-
ta Nitry. Text a foto: (SY) 

v krajinách, ktoré Svätopluk postupne pričle-
ňoval k svojej ríši. Na to naráža aj J. T. Aventínus 
v Letopisoch Bavorov IV. XX-50, kde píše, že: “Vi-
ching bol poslaný kráľom Svätoplukom Veľkým 
k národu novopokorenému zbraňami (Vislanom), 
aby ho kristianizoval.“ Franskí kňazi sa usilovali 
získať si dôveru najmä vo vládnych kruhoch 
a súčasne eliminovať činnosť arcibiskupa 
Metóda. Pričinili sa o to, aby sa ich obvinenia 
„Z Trojičného bludu a používania staroslovenskej 
reči v liturgii“ dostali v r. 879 prostredníctvom 
kňaza Jána z Benátok až do Ríma, kam ho vy-
slal Svätopluk ako svojho poradcu. Pápež preto 
píše list ako Svätoplukovi, tak Metodovi, ktoré-
ho pozýva do Ríma...

Metod po príchode do Ríma znovu obhájil na 
pápežskej synode svoje učenie aj starosloven-
skú liturgiu a súčasne, v mene Svätoplukovom, 
odovzdal pápežovi, spolu s veľmožom Zeme-
žízňom, veľkomoravské posolstvo, aby láskavo 
prijal pod osobitnú ochranu pápežskej stolice 
celú Veľkú Moravu. Iniciátorom tohto preziera-
vého štátnického kroku bol sám Metod, ktorý 
bol aktívnym činiteľom v presadzovaní Sväto-
plukových zámerov pri upevňovaní zahranično 

– politického postavenia Veľkej Moravy v rím-
skom univerze a v jeho protifranskej politike. 
Pričinil sa tiež o to, aby pápež vytvoril pre Veľkú 
Moravu samostatné arcibiskupstvo.

 V následnom liste „Milovanému synovi Svä-
toplukovi, slávnemu vladárovi“, označované-
mu tiež ako Pápežská bula „Industriae Tuae“ 
z r. 880, píše pápež Ján VIII., že po vypočutí 
arcibiskupa Metoda zistil, „že je v celom cirkev-
nom učení a zvykoch pravoverný a prospešný 
a posiela ho zase späť, aby riadil jemu zverenú 
cirkev božiu.“ Potvrdzuje privilégium jeho arci-
biskupstva a schvaľuje staroslovenské písmo. 
Ďalej prikazuje, aby sa sväté omše spievali 
v staroslovenskom jazyku a sväté evanjelia, čí-
tané najprv v jazyku latinskom, boli preložené 
ľudu do staroslovenčiny. Ďalej oznamuje: „Tiež 
onoho kňaza menom Viching, ktorého si nám 
poslal vysvätili sme za biskupa pre svätú nit-
riansku cirkev.“ Nariaďuje tiež, aby všetci kňa-
zi a duchovní arcibiskupa Metóda poslúchali 
a riadili sa jeho pokynmi. 

 doc. Dr. Zora Lazarová, CSc.
 (pokračovanie v ďalšom čísle)
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Navždy odišli
V novembri 2013 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry: 

Štefan Agošton, 84-r., Fr. Kráľa 13
Dr. Jozef Korček, Ph.mr., 89-r., Pribinovo nám. 1
Eva Mikulcová, 83-r., Bizetova 18
Agneša Meňhartová, 72-r., Fatranská 4
Miroslav Pfeifer, 67-r., Hanulova 45
Ing. Štefan Cabadaj, 84-r., Hornozoborská 34
Štefánia Gajdošová, 76-r., Kláštorská 61
Marta Kasalová, 75-r., Železničiarska 52
Terézia Bullová, 87 r., Železničiarska 52
Anton Martiška, 79-r., Topoľčianska 19
Zuzana Čemesová, 83-r., Považská 14
Valéria Volfová, 64-r., Ďumbierska 51
Ing. Milan Demo, CSc., 82-r., Ľudovíta Čuláka 3
Viliam Nguyen, 29-r., Nitra
Ladislav Kukla, 77-r., Petzwalova 46
Anna Rapavá, 83-r., Čajkovského 14
Vilma Bernáthová, 83-r., Železničiarska 52
PaedDr. Michal Durovič, 86-r., Strmá 5
Viliam Hudec, 78-r., Brigádnická 32
Helena Kmeťová, 64-r., Dlhá 22
Katarína Koptáková, 53-r., Nedbalova 13
Svetoslava Kecskesová, 70-r., Alexyho 4

Mária Kuchtová, 88-r., Jarmočná 14
Agneša Svýbová, 88-r., Nedbalova 1
Július Pilo, 62-r., Roľnícka 29
Emília Civáňová, 90-r., Dubíková 32
Veronika – Klarisa Bajzíková, 90-r., Pánska dol. 56
Ján Straka, 78-r., Hydinárska 11
Valéria Forsterová, 92-r., Štúrova 42
Ing. Serafín Lukáš, 92-r., Hlboká 55
Jolana Hamlíková, 74-r., Južná 30
Ing. Jozef Berek, 61-r., Škultétyho 18
Božena Pfeiferová, 90-r., Hanulova 45
Viliam Bors, 51-r., Jedlíkova 2
Ing. Anton Pukan, 56-r., Golianova 52  
Štefan Mihalík, 84-r., Ul. 8.mája 31
Lýdia Červenová, 72-r., Nábr. mládeže 19
František Kosiba, 72-r., Dolnočermánska 62 
PaedDr. Ladislav Spišiak, 64-r., Dlhá 9
Eugen Czakó, 67-r., Kozmonautov 7
Jozef Kiš, 87-r., Janka Kráľa 98
Katarína Vencelová, 93-r., Železničiarska 52
Erika Mandáková, 71-r., Stavbárska 18

V novembri 2013 sa na spoločnú cestu životom 
vybrali tieto dvojice:
9. novembra:  Ján Kučo a Simona Kúdolová, 
obaja z Nitry  Róbert  Olle a Marta Olleová, 
obaja z Nitry  Adam Kroščen z Trávnice 
a Margita Rožárová z Nitry  Giovanni Gravino 
z Talianska a Mária Šípková z Nitry  Miroslav 
Kočiš a Janka Bedeová, obaja z Nitry  Peter 
Baláž z Hnúšte a Mgr. Lucia Sihelská z Nitry

15. novembra:  Peter Ruttkay z Jarku a Renáta 
Civáňová z Nitry

16. novembra:  Ing. Jozef Palkovič z Levíc 
a Ing. Martina Šušuková zo Žarnovice

22. novembra:  Jozef Fehér z Nemšovej 
a Žaneta Šimová z Nitry

23. novembra:  Miroslav Ružička a Marcela 
Hudecová, obaja z Nitry  Oliver Beňo 
a Veronika Fölkelová, obaja z Nitry  Peter Turba 
z Nitry a Zuzana Malá z Vrábľov

30. novembra:  Andrej Zradula z Vinodolu 
a Aneta Nagyová z Jelenca  Ing. Roman Bédi 
z Nitry a Ing. Ivana Kollárová z Hlohovca

6. decembra:  Vladislav Bublinec z Nitry 
a Zuzana Prčíková z Jelenca

Povedali si ÁNO
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Jubilanti v roku 2014
V januári 2014 oslávia významné životné jubileum títo občania mesta Nitry: 

75 ROKOV: Štefan Bacskor, Má-
ria Balogová, Margita Benčová, 
Štefan Bernáth, Vasiľ Čerkala, 
Edita Deménová, Pavel Ducho-
vič, Jozefína Grófová, Anna Guz-
mická, Mária Habánová, Ján Ha-
viar, Rozália Horváthová, Mária 
Hrnčárová, Justína Hudecová, 
Alžbeta Ižová, Otília Jančová, 
Viliam Kapusta, Veronika Kné-
zlová, Ivan Kormuth, doc. Ing. 
Karol Kováč, CSc., Eulália Kroč-
ková, Klára Kučerová, Karolína 
Lakatošová, Ivan Lieskovský, 
Ing. Pavol Meňhart, Emil Mo-
ravčík, Hajnal Morvayová, Igor 
Nemtušiak, Marta Ondrušková, 
František Paduch, Anna Pagá-
čová, Ján Páleš, Jolana Pálková, 
Ján Podbehlý, Irena Poláčiková, 
Rozália Poláková, Mária Révajo-
vá, Rudolf Riška, Anna Ružičko-
vá, Magdaléna Rybárová, Jozefa 
Schronerová, Valéria Slížová, 
Cyril Sopoliga, Helena Szabová, 
Ing. Milan Šarišský, Irena Šimo-
nová, Vincent Ťapušík, Emília 
Vajdová, Helena Vargová, Jozefa 
Vašinová, Karol Víglašský, Pavel 
Vrábel, Eva Zálešáková, Hele-
na Zemeková, Mária Zúziková, 
prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

80 ROKOV: Alžbeta Bahelková, 
Vincent Bali, Karel Burdil, Michal 
Čápora, Ladislav Ďatko, Mar-
gita Gálisová, Anton Havelka, 
Apolónia Horváthová, Elena 
Hozáková, Karol Hranai, Mária 
Juhásová, Samuel Kollár, Ernest 
Kopáčik, Vlasta Košovanová, 
Štefan Krajčo, Jozef Lóži, Mária 
Markovičová, Margita Mojžišo-

vá, Katarína Móriová, Jarmila 
Nečadová, Emil Orel, Ľudovít 
Rendek, Štefan Straňák, Ján Šiš-
ka, Mária Talapková, Mária Tar-
ková, Zdena Urbáneková, Mar-
gita Urbanová, Mária Váciová, 
Helena Vartíková, Pavol Veslár, 
prof. Jozef Vladár, PhD., Micha-
ela Zemanová, Ján Zvalo

85 ROKOV: Aladár Balogh, Má-
ria Dorová, Juliana Horňáková, 
Rozália Jakabová, Mária Kve-
tanová, Mária Lacková, Jolana 
Macáková, Ján Matesko, Helena 
Mečiarová, Paula Pinková, Emí-
lia Rudická, Edita Šindlerová, 
Katarína Švecová, Ing. Jozef Ur-
ban, Mária Zelníková

86 ROKOV: Zuzana Badinková, 
Helena Bakošová, Valéria Bere-
cová, Helena Bobulová, Alžbeta 
Čitáryová, MUDr. Magdaléna 
Dubravická, Ing. Jozef Ernihold, 
Dušan Gajdošík, Helena Hole-
cová, Ing. Bohumil Kollár, CSc., 
Elena Kostandová, Irena Kysle-
rová, Pavol Lavo, Valéria Madur-
kayová, Ján Pavelka, Ľudmila 
Rišková, Štefan Svitač, Irena 
Švehlová, JUDr. Vladimír Trávni-
ček, Vojtech Valent

87 ROKOV: JUDr. Ján Bradáč, 
Mária Brathová, Etela Filová, 
Melánia Hubnerová, Vojtech 
Kováč, Irena Mackovičová, Anna 
Mačugová, Ružena Májiková, 
Priska Marenčáková, Margita 
Osuská, Jozef Padych, Janka 
Ploščinská, Katarína Prešková, 
Helena Šimoníková, Pavla Šme-

hilová, František Šrank, Elena 
Zaťková, František Zíka

88 ROKOV: Michal Bališ, Mária 
Boháčiková, Anna Čimborová, 
Konštantín Holobradý, Helena 
Chválová, Mária Kalnová, Ing. 
Vladimír Pevný, CSc., Júlia Po-
spíšilová, Peter Stodola, Mar-
gareta Štolcová, Ľudovít Šuba, 
Oľga Užovičová

89 ROKOV: Ing. Jozef Belej, Mar-
gita Bernáthová, Imrich Bleho, 
Emília Gabulová, Margita Gaj-
došíková, Mária Gálová, Emília 
Hankeová, Rozália Konečná, 
Imriška Raškovičová, Jozefína 
Šišková, Ing. Michal Tarabčák

90 ROKOV: Mária Balážová, Ján 
Chryzostom kardinál Korec, 
Margita Kuzmová, Júlia Szalay-
ová, Irma Ševellová, Aurélia To-
máneková
91 ROKOV: Margita Ďuríková, 
Františka Ivaničová, Gabriela 
Kováčiková, Júlia Slamková, 
Emília Svetlanská, Viera Šimo-
nidesová
92 ROKOV: Zoltán Adler, Anna 
Danková, Alžbeta Glesgová, Jo-
lana Karabínová, Terézia Svitko-
vá, Ing. Karol Škula
93 ROKOV: Alžbeta Macáneko-
vá
94 ROKOV: MUDr. Alexander 
Gála, Júlia Zákopčanová
95 ROKOV: Ing. Ján Dzunka
96 ROKOV: Bartolomej Kolibár, 
Elena Ondrášiková
97 ROKOV: JUDr. Pavel Vančo
99 ROKOV: Emília Chobotová




