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Návšteva nemeckého veľvyslanca 
v Nitre

 V stredu 6. februára dopo- 
ludnia zavítal na oficiálnu 
návštevu Nitry veľvyslanec Spol- 
kovej republiky Nemecko J. E. 
Michael Schmunk. Na pôde mesta 
vzácnu návštevu privítal primátor 
Nitry Jozef Dvonč a zástupcovia 
primátora Štefan Štefek a Ján 
Vančo. 
 Primátor Jozef Dvonč hosťovi 
predstavil Nitru v celom širokom 
spektre. Informoval ho o súčasnej 
modernej podobe Nitry s dvomi 
univerzitami, priemyselnými  
parkami Sever a Juh, ako aj 
výstaviskom Agrokomplex, ktoré 
je najväčším v republike. Osobitne 
sa venoval nemeckým investorom, 
pôsobiacim na území mesta Nitry, 
z ktorých najprogresívnejšou je 
spoločnosť Giesecke & Devrient 
Slovakia, s.r.o., Nitra. Ďalšie 
rozhovory sa niesli v duchu  hľada- 
nia partnerského mesta pre Nitru, 
pričom J. E. Michael Schmunk 
odporúčal osloviť mesto historicky 
previazané s Nitrou. Mesto Nitra 
má v súčasnosti 10 partnerských 

pod Zobor. Primátor Dvonč hosťa 
ubezpečil, že pre zviditeľnenie 
Nitry mesto podniká viacero 
krokov. Jedným z nich je aj vznik 
NOCR, ktorú Mesto Nitra zriadilo 
spolu s partnermi pred dvomi 
rokmi. Úlohou tejto organizácie je 
intenzívna propagácia Nitry doma 
i v zahraničí.  
 Veľvyslanec Nemecka  netajil 
svoj obdiv k historickej Nitre 
a obzvlášť k Nitrianskemu hradu, 
ktorý ho očaril na prvý pohľad. „Pred 
príchodom na diplomatickú misiu 
som o Slovensku nevedel takmer 
nič a to patrím k informovanejšej 
časti obyvateľstva. Niečo som 
tušil o Bratislave, ale o Nitre vôbec 
nič. Pritom Nitra je krásne mesto 
s jedinečnou polohou. Po vystúpení 
z automobilu som si povedal - 
tu všade by mali byť turisti, aby 
spoznávali toto atraktívne miesto,“ 
tlmočil  vedeniu Nitry svoje dojmy 
nemecký veľvyslanec. Zároveň 
prisľúbil, že jeho návšteva Nitry 
určite nebola  poslednou. 

Text a foto: (S)

miest, pred dvomi rokmi podpísala 
zmluvu o partnerskej spolupráci 
s maďarským Vezprémom, tohto 
roku v auguste je na programe 
podpis zmluvy s kórejským 
mestom Gyeongju. 
 Pestrá škála rozhovoru sa niesla 
v duchu úsilia o zatraktívnenie a 
zviditeľnenie turistických atraktivít, 
vedúcich k prilákaniu turistov 

 Oslavy Dňa učiteľov sú 
vzácnou chvíľou, kedy sa učitelia 
vracajú v spomienkach k  chvíľam, 
ktoré ich priviedli k tomuto 
povolaniu. Zároveň si pripomínajú 
všetky dôležité okamihy strávené 
za katedrou. Pre niekoho sú to 
roky, pre iného desaťročia. Pre celú 
spoločnosť sa však tento deň spája 
s príležitosťou poďakovať sa im za 
nasadenie a každodenné úsilie, 
ktoré vynakladajú pri výchove a 
vzdelávaní našich detí. 
 Učiteľ  –  toľkokrát skloňovaná 

skĺbiť hodnoty, ku ktorým bude 
viesť i svojho žiaka, a to múdrosť, 
tolerancia, empatia či férovosť.
 S plnou vážnosťou môžem 
povedať, že toto povolanie 
vždy bude patriť k tým, na 
ktorom stojí budúcnosť našej 
spoločnosti.  Chcem vás preto 
ubezpečiť, že mesto Nitra  bude 
neustále presadzovať konkrétne 
kroky pre zvyšovanie kvality 
školstva. Aby sa práca pedagóga 
stala v spoločnosti povolaním 
vnímaným so všetkou úctou 
a vážnosťou. Želám vám, aby 
vaše ďalšie pedagogické roky boli 
naplnené tvorivosťou, podnetným 
prostredím a inšpiráciou. Želám 
vám veľa energie, optimizmu 
a úspechov vo vašom povolaní, 
ale aj pochopenie a oporu zo 
strany vašich blízkych.

                                   JOZeF DVONč
                                    primátor Nitry

profesia, poslanie, osobnosť, 
nositeľ hodnôt, no pre niektorých 
jednoducho len obyčajné 
zamestnanie. Mrzí ma, že 
mnohokrát je v širšej verejnosti 
povolanie učiteľa vnímané len cez 
tzv. výhody, ktoré sú s ním spájané. 
Či už je to dĺžka pracovnej doby 
alebo prázdniny.
 Sami učitelia však najlepšie 
vedia, že profesia učiteľa kladie 
na osobnosť človeka obrovské 
požiadavky. Na jednej strane 
musí byť učiteľ „vedcom“, ktorý 
musí veľa poznať, ovládať, tvoriť. 
Svojím profesionálnym prístupom 
a odbornosťou rozvíjať  vedomosti 
a praktické schopnosti žiakov, 
upevňovať ich zručnosti. Na druhej 
strane sa však od učiteľa očakáva, 
že bude zároveň „umelcom“, aby 
deti a žiakov „nainfikoval“ láskou 
k hľadaniu, objavovaniu, múdrosti 
a dobru. Neraz sa ocitá v pozícii 
psychológa či starostlivého 
rodiča. Často sa v ňom musia 

Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko J. E.  Michael Schmunk sa podpísal do pamätnej knihy 
mesta Nitry. Na fotografii s primátorom Jozefom Dvončom, zástupcami primátora Štefanom 
Štefekom a Jánom Vančom.

Nitriansky primátor Jozef Dvonč privítal veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko J. E. Michaela 
Schmunka a K. Podivínsku z protokolu veľvyslanectva.
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nemalé finančné prostriedky

 Prinášame vám rozhovor s 
poslancom mestského zastu- 
piteľstva a predsedom komisie pre 
školstvo, mládež a šport Jánom 
Jechom, v ktorom hodnotí činnosť 
komisie za uplynulý rok a načrtáva 
plány na tento rok.
 Ako hodnotíte činnosť komisie za 
uplynulý rok?
Komisia MZ v Nitre pre školstvo, 
mládež a šport zasadala každý 
mesiac v zmysle schváleného 
plánu práce. Na zasadnutiach riešila 
aktuálne problémy základných, 
materských škôl, detských jaslí, 
Základnej umeleckej školy Jozefa 
Rosinského a CVČ Domino. 
Priebežne na zasadnutia komisie 
boli prizývaní riaditelia základných 
škôl, ktorí informovali členov 
komisie o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch a taktiež o problémoch, 
ktoré vo svojej práci najčastejšie 
riešia. Na základe prejednávania 
problémov detí vyrastajúcich 
v sociálne znevýhodnenom 
prostredí sme navštívili materskú 
školu na Orechovom dvore.  
 A čo sa týka športu?
 Členovia komisie sa zaoberali  
i problémami, ktoré vznikli v ob- 
lasti športu a v činnosti práce 
s mládežou. V rámci svojich 
aktivít sme vykonali obhliadku 
športovo-rekreačných zariadení 

26 materských škôl s počtom 
detí 2412, ktorých súčasťou 
sú školské jedálne, 1 detské 
jasle s počtom detí 64, ktoré sú 
umiestnené v 3 oddeleniach, ZUŠ 
J. Rosinského s počtom žiakov 
891 a CVČ Domino, ktorého 
záujmové útvary navštevuje 
1 100 detí. Výchovno-vzdelávaciu 
činnosť týchto detí zabezpečuje 
viac ako 800 pedagogických 
pracovníkov. Súčasťou každej 
školy a školského zariadenia sú 
i nepedagogickí zamestnanci. Na 
chod materských škôl, detských 
jaslí, školských klubov detí, 
školských jedálni, základných 
umeleckých škôl a centier voľného 
času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, ale i súkromných 
a cirkevných zriaďovateľov mesto 
vynakladá nemalé finančné 
prostriedky. 
 Treba poznamenať, že mesto 
prebralo tieto školy a školské zaria-
denia od štátu v zlom technickom 
stave a musí každoročne investo-

– futbalový štadión, hokejový šta- 
dión, mestskú plaváreň, letné 
kúpalisko, kde nás vedúci 
pracovníci oboznámili s prevádz- 
kou a technickým stavom  
jednotlivých zariadení. Na zá- 
klade zistených nedostatkov 
sme navrhovali opatrenia na ich 
riešenie. 
 Členovia komisie k tejto 
práci pristupovali zodpovedne, 
o čom svedčí i to, že komisia bola 
na každom svojom zasadnutí 
uznášaniaschopná. Činnosť komi- 
sie za rok 2013 teda hodnotím 
kladne.
 Dá sa povedať, že školstvo, mládež 
a šport vyjadrujú zložitú problematiku 
a široké spektrum úloh. Mohli by ste 
stručne definovať priority komisie v roku 
2014 v týchto oblastiach?
 Skôr než odpoviem na túto 
otázku by som chcel informovať, 
že Mesto Nitra je zriaďovateľom 14 
základných škôl s počtom žiakov 
5 766, ktorých súčasťou sú školské 
kluby detí a školské jedálne, 

Mesto dáva do školstva a na šport

vať značné finančné prostriedky 
do rekonštrukcií a opráv budov 
a ich zariadení. Ďalej sú to učebné 
pomôcky a prístroje (interaktívne 
tabule a iné). Rozvoj informatiky 
a informačných technológií na 
modernizáciu vyžaduje ďalšie fi-
nančné prostriedky.
 
 V čom bude spočívať ťažisko 
 činnosti?
 V oblasti školstva ťažisko 
činnosti bude spočívať v oprave 
havarijných stavov školských bu-
dov a investícií do rekonštrukcií 
školských objektov. Mestské za-
stupiteľstvo na rok 2014 schválilo 
nasledujúce finančné prostriedky: 
oprava havarijných stavov škol-
ských budov 100 000 eur, rekon-
štrukcie školských budov 267 610 
eur. 
 
 Čo bude prioritou?
 V oblasti školstva komisia si 
kladie ďalej za prioritu finančnú 
podporu mestských detských jaslí, 
Centra zdravia Párovské Háje, letné 
tábory organizované CVČ Domi-
no, Mestská školská liga a Škola 
otvorená športu. Budeme venovať 
zvýšenú pozornosť kontinuálne-
mu vzdelávaniu pedagogických 
zamestnancov našich škôl. Urobili 
sme určité opatrenia pre zníženie 
záškoláctva a budeme tejto pro-
blematike venovať aj v tomto roku 
zvýšenú pozornosť.
 
 Aké sú plány ohľadne športu?
 Čo sa týka športu, mesto pod-
poruje športové kluby formou do-
tácií na ich činnosť a formou úhra-
dy spotrebovanej energie (plyn, 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
finančné prostriedky na činnosť 
športových klubov formou dotácií 
500 000 eur a približne takú istú 
sumu na energie športovísk. Ide 
o športoviská pre verejnosť a špor-
tovcov, ako je tenisový areál, zimný 
štadión, futbalový štadión, mestská 
hala na Klokočine, mestská plavá-
reň a letné kúpalisko. Po obhliadke  
jednotlivých športových zariadení 
členmi komisie, ako som uviedol v 
úvode rozhovoru, je potešujúce, že 
v rozpočte na rok 2014 sú schvále-
né finančné prostriedky  na opravy 
a rekonštrukcie niektorých športo-
vých areálov a objektov a detských 
ihrísk. Taktiež nás teší, že finančne 
aj personálne je pokrytá Mestská 
školská liga, Škola otvorená športu. 
Nezabúda sa na Šport pre všet-
kých - Dni športu, Šarkaniádu, Deň 
ZŠ, Deň MŠ a ďalšie akcie pre deti.

           Ďakujem za rozhovor: (S)

elektrická energia, voda). Na úrov-
ni Mesta Nitry evidujeme 64 špor-
tových klubov a telovýchovných 
organizácií. Takúto širokú paletu 
športových činností nie je mož-
né dotovať. Preto sme sa rozhodli 
prioritne podporovať mládežnícky 
šport a vrcholový šport. Od roku 
2014 budeme používať pre urče-
nie výšky dotácií prepočítavací ko-
eficient z MŠVVaŠ SR, ktorý objek-
tívnejšie zohľadňuje hodnotenie 
jednotlivých druhov športu.
 
 Plánujú sa nejaké opravy  
 športových objektov?
 Čo sa týka podpory športu v 
roku 2014 mestské zastupiteľstvo 
schválilo na opravy športových 
objektov a areálov 90 700 eur, na 
modernizáciu futbalového štadió-
na, na projektovú dokumentáciu 
100 000 eur a na rekonštrukciu 
futbalového štadióna 200 000 eur 
a na detské ihriská 100 000 eur. 

Mesto podporuje aj športové aktivity detí predškolského veku

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry je 14 ZŠ

Poslanec mestského zastupiteľstva Ján Jech
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dohliadajú na nitrianskych seniorov
Elektronickí strážcovia

 V kongresovej sále Mestského 
úradu v Nitre vyhodnotili 6. 
februára za účasti primátora 
mesta Nitry Jozefa Dvonča projekt 
HELPS - pilotné testovanie tzv. 
elektronických strážcov seniorov. 
Zámerom projektu bolo získať 
informácie o pozitívach a 
negatívach tejto služby a podporiť 
jej zavedenie jednotne na celom 
Slovensku, čím by výrazne zlacnela 
a mohli by ju využívať aj občania 
v obciach,“ povedal riaditeľ 
legislatívnej sekcie kancelárie 
ZMOS Bruno Konečný. 
 Tento medzinárodný projekt 
sleduje používanie silikónového 
náramku alebo telekomunikačné-
ho zariadenia. V projekte sa sledo-
vali dva typy zariadení - domáce a 
mobilné tiesňové volanie. Používa-
jú ho osamelí seniori na tiesňové 
volania z bytu a mobilnejší aj v 
exteriéri. Testovanie trvalo od au-
gusta do decembra 2013 u 32 ni-
trianskych dôchodcov. Realizáciu 
projektu inicioval  ZMOS s cieľom 
zlepšiť propagáciu. Dôvodom bola 
skutočnosť, že viaceré mestá, ktoré 
podobný systém zaviedli, ho ne-
dokážu dlhodobo financovať. 
 „Aj pre mestá a obce je tento 
problém mimoriadne vážny, každý 
rok sa s ním pasujeme v rozpočte. 
Využívanie „elektronických stráž-
cov“ dokáže až v 90 % prípadov 
suplovať pridelenie pobytu s opat-
rovateľskou službou,“ uviedol nitri-
ansky primátor Jozef Dvonč.
 „Ukázalo sa, že hlavným pro-
blémom pri implementovaní 
týchto „strážcov“ je spôsob finan-
covania tohto systému. Podobné 
náramky už niektoré mestá skú-
šali aplikovať aj v minulosti. Kvôli  
finančnej náročnosti však museli 
túto službu zrušiť,“ povedala ko-
ordinátorka projektu Magdaléna 

entom spojenie. Hovor prebieha 
z akéhokoľvek miesta v byte, a to 
vďaka citlivosti technológie na 
zvuk. Podobne je to i v prípade 
mobilného tiesňového volania, 
ktoré navyše v prípade potreby 
dokáže lokalizovať polohu klienta. 
Umožňuje ľuďom v núdzi volanie 
z akéhokoľvek miesta, na ktorom 
sa práve nachádzajú, a je to malá 
škatuľka, ktorú nosia zavesenú na k
rku.                                              

                   (SY)

Piscová zo Sociologického ústavu 
SAV. 
 Cieľom tohto projektu je do-
stať túto službu medzi základné 
sociálne služby, ktoré by štát a 
mestá mohli financovať a zapraco-
vať ich do novelizovaného zákona 
o sociálnych službách. V Nitre ok-
rem 32 testovaných seniorov po-
skytujú túto službu aj približne 30, 
ktorí si platia mesačne 5 eur. Nitri-
anski seniori  využívajú túto službu 
skôr na konzultačné rozhovory, ale 
približne tri zavolania mesačne si 
vyžadujú aj vyslanie lekára. Mesto 
v súčasnosti dopláca na túto služ-
bu ročne približne 40-tisíc eur, pre-
tože financujú operačné stredisko. 
Zámerom ZMOS je upriamiť po-
zornosť nielen na nové možnosti, 
ale hlavne na využívanie jedného 
operačného strediska pre všetky 
mestá a obce. Zariadenie domáce-
ho tiesňového volania má formu 
silikónového náramku, na ktorom 
je červené tlačidlo, ktoré v prípade 
potreby človek stlačí a spúšťa tak 
alarm na dispečingu. Dispečing 
sa následne snaží nadviazať s kli-

Na vyhodnotení pilotného projektu HELPS sa zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč, zastupujúca 
vedúca odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre Zuzana Jančovičová, riaditeľ 
legislatívnej sekcie kancelárie ZMOS Bruno Konečný (vľavo) a ďalší.                              Foto:  autorka

približuje život a dielo otca Maximiliána
Výstava dobových fotografií

 V čase od 15. do 16. februára 
2014 sa v Kostole sv. Gorazda  
na Klokočine uskutočnilo niekoľ- 
ko podujatí venovaných k 120. 
výročiu narodenia na sv. Maxi- 
miliána M. Kolbeho. Podnetom 
na zorganizovanie takéhoto podu- 
jatia bola skutočnosť, že ako jediná 
farnosť na Slovensku máme relikvie 
tohto významného svätca. Cieľom 
podujatí bolo formou výstavy 
dobových fotografií priblížiť 
život a dielo otca Maximiliána. 
Za jeho krátky život 47 rokov a 
chorobe dokázal toho veľmi veľa. 
Založil najväčší kláštor na svete a 
nazval ho Niepokalanów mesto 
Nepoškvrnenej. Vydával časopis 
Rytier Nepoškvrnenej, ktorý mal 
náklad až milión výtlačkov. Založil 
hnutie Rytier Nepoškvrnenej. 
Vybudoval najmodernejšiu tlačia- 
reň v strednej Európe. V jeho 
plánoch bolo napríklad aj 
postaviť v kláštore medzinárodné 
letisko.  A mnoho iného. Niektoré 

v rámci národného týždňa man- 
želstva. Jeho najväčším gestom 
bolo dobrovoľné položenie života 
za neznámeho väzňa v koncen- 
tračnom tábore Auschwitz neďa- 
leko mesta Oswienčim. Podujatí 
sa zúčastnili pozvaní hostia 
veľvyslanec Poľskej republiky 
Tomasz Chłoń, konzul Grzegorz 
Nowacki, zástupca primátora 
mesta Nitry Ján Vančo.             (NA)

z týchto plánov sú aj súčasťou 
výstavy. Ďalším podujatím bolo 
divadelné predstavenie „Utrpenie 
sv. Maximiliána“, ktoré prišli 
zahrať jeho spolubratia Minoriti 
z Niepokalanowa. Počas sv. omší 
v sobotu a nedeľu nám otec o. 
Grzegorz M. Bartosik, OFMConv., 
rektor Kolbeanum a profesor 
Univerzity kard. Wyszyńskeho 
vo Varšave priblížil život a obetu 
tohoto svätca za záchranu rodiny 

 Pravidelne trikrát do roka 
sa na Mestskom úrade v Nitre 
organizuje Primátorská kvapka krvi 

Darovať najcennejšiu tekutinu 
sa v stredu 5. februára odhodlalo 
100 ľudí, čo bol absolútny rekord 
v počte darcov. Zdravotníci 
nitrianskeho pracoviska NTS 
„odobrili“ darcovstvo 85 z nich. Krv 
darovali zamestnanci Mestského 
úradu Nitra, Daňového úradu Nitra, 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Nitra, COOP Jednoty 
Nitra, KR PZ Nitra  a študenti  
Strednej zdravotníckej školy v 
Nitre. Pätnásť darcov vyradili, 
pretože nespĺňali hmotnostné 
či zdravotné podmienky. Mesto 
Nitra a Národná transfúzna služba 
Nitra každému, kto sa zúčastnil 
na tomto humánnom projekte, 
venovali malú pozornosť, stravné 
lístky a sladkosti.                            (S)

– hromadný odber krvi mobilnou 
jednotkou nitrianskeho pracoviska 
Národnej transfúznej služby. 

padol darcovský rekord
Na Primátorskej kvapke krvi

V tento deň prišlo sto darcov             Foto: (S)

Seniorov môžu v domácnostiach strážiť 
elektronickí strážcovia.

Na podujatí sa zúčastnili pozvaní hostia - veľvyslanec Poľskej republiky Tomasz Chłoń (piaty 
zľava), konzul Grzegorz Nowacki a zástupca primátora mesta Nitra Ján Vančo.         Foto: autor
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Nitrianske fašiangy
budú so zabíjačkou na námestí 

 Bodku za obdobím plesov 
a zábav urobí v utorok 4. marca 
podujatie Nitrianske fašiangy 
2014, ktoré pripravuje Mesto 
Nitra v spolupráci s ďalšími 
spoluorganizátormi. Už dopoludnia 
sa na Svätoplukovom námestí 
začne fašiangový jarmok s pestrou 
ponukou rozličných fašiangových 
pochúťok, zabíjačkových špecialít 
a ľudovo–umeleckých výrobkov. 
„Príležitosť navštíviť tohtoročný 
jarmok by si nemali nechať ujsť 
najmä rodičia s deťmi. Budú tu 
môcť na vlastné oči vidieť živé 
domáce zvieratká, ktoré ešte 
v nedávnej minulosti tvorili súčasť 
gazdovského dvora ako sú napr. 
prasiatka, ovečky,“ informoval Alojz 
Homola z odboru komunálnych 
činností z Mestského úradu v 
Nitre. Novinkou tohtoročných 
fašiangov bude výstava tradičného 
vidieckeho zabíjačkového náčinia. 
O 16. hodine prejde po pešej zóne 
veselý fašiangový sprievod, do 
ktorého sa môže pridať ktokoľvek, 
kto sa zamaskujte. Ak máte zmysel 
pre humor, oblečte si fašiangový 
kostým a od 14.00 hodiny vás 
autobusy ARRIVA, a.s. Nitra privezú 
do mesta zadarmo.  V sprievode 

zabíjačke predsa  patrí ...“ prezradil 
Homola. 
 K vytvoreniu veselej jarmočnej 
atmosféry prispeje aj Juraj 
Rojko s flašinetom a Tríbečská 
heligónka, od 14.30 hodiny bude 
do tanca hrať populárna hudobná 
skupina PROFIL. Spestrením 
fašiangov bude „na plote“ výstava 
tvorivých prác žiakov nitrianskych 
základných a materských škôl.   
Sprievodnými podujatiami Ni- 
trianskych fašiangov bude v so- 
botu 1. marca pochovávanie basy 
v Kultúrno-spoločenskom centre 
v Nitre–Janíkovciach, v nedeľu 2. 
marca v Kultúrnom dome v Nitre–
Dražovciach a v ten istý deň, 
v nedeľu o 15.30 hod. v Centre 
voľného času Domino v Nitre sa 
uskutoční tradičný detský kar- 
neval.                                            (SY)

budú kráčať mažoretky I. NIMA, 
chodúliari z Harry Teater, bubeníci 
Campana Batucada, folklórne 
skupiny a súbory Nevädza, Tradícia, 
Senior, Lehoťanka, Baranek, 
Jaročan Silešánek. Záver fašiangov 
bude patriť symbolickému 
pochovávaniu basy v podaní FSK 
Tradícia Nitra – Dražovce. 
 „Spestrením Nitrianskych fa- 
šiangov bude jazda na konskom 
povoze. Každý návštevník bude 
mať rovnakú možnosť získať 
živé prasiatko - celkovo budú 
pripravené dve živé prasiatka. 
Nechajte sa však prekvapiť, pretože 
všetky podrobnosti sa dozviete 
priamo na námestí. A možno bude 
aj ďalšie prekvapenie, to k dobrej 

sa prezentovalo na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR
Mesto Nitra

 V dňoch 30. januára až 2. 
februára sa Mesto Nitra zúčastnilo 
na veľtrhu cestovného ruchu  ITF 
SLOVAKIATOUR v Bratislave. Svoj 
propagačný pult mala NOCR spolu 
s Mestom Nitra v rámci stánku 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Záujemcom poskytoval informácie 
sprievodca v slovanskom kostýme. 
„Unikátnou v rámci veľtrhu bola aj 
propagácia Nitry prostredníctvom 
elektronického informačného pa- 
nela spoločnosti Safarri, ktorý bol 
ako prvý turistický exteriérový 
panel osadený práve v Nitre,“ 
uviedla Dana Póčiková, koor- 
dinátorka Nitrianskej organizácie 
cestovného ruchu. Nitra vzbudila 
pozornosť aj medzi médiami ako 
napr. Hospodárske noviny či Sme, 
ktoré stánok navštívili. Zaujímali sa 
najmä o novinky, ktoré Mesto Nitra 

Mesto Nitra a Nitrianska orga- 
nizácia cestovného ruchu sa 
predstavili na veľtrhu v Budapešti 
v rámci expozície Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch.       (S)

a NOCR pripravujú na tohtoročnú 
turistickú sezónu. Svoje produkty a 
služby prezentovali v rámci stánku 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Thermal Kesov, Park Hotel Tartuf 
Beladice a Kaštieľ Mojmírovce. 

a veľtrh cestovného ruchu v Madride
Teatro Bus

 V dňoch 22. – 24. januára sa 
Nitrianska organizácia cestovného 
ruchu zúčastnila odborného 
seminára dopravnej spoločnosti 

realizovať aj v Nitre. Využiteľnosť 
Teatro Busu by bola nielen pre 
školy a školské výlety, ale aj pre 
rôzne spoločenské, rodinné 
stretnutia a najmä ako atrakcia 
pre turistov. Medzinárodného 
seminára sa zúčastnili zástupcovia 
z viacerých krajín Európy. Okrem 
Španielska a Slovenska to boli 
manažéri z Francúzska, Talianska 
a Portugalska. Súčasťou návštevy 
bola aj návšteva medzinárodného 
veľtrhu cestovného ruchu FITUR, 
kde sa mesto Nitra prezentovalo 
nielen zážitkovými balíčkami, ale 
aj najnovším filmom. Vzájomná 
spolupráca španielskej a nitrianskej 
Arrivy by mala pokračovať 
spolu s podporou Nitrianskej 
organizácie cestovného ruchu 
v projekte zážitkového Teatro Busu 
už v priebehu tohto roka.         (DP)

Arriva v Madride. Cieľom stretnutia 
bol jedinečný projekt „divadelnej 
show“ v idúcom autobuse 
Teatro Bus, ktorý by sa mal 

Nové zberné dvory
 
Od 1. februára 2014 pribudli v Nitre 
už k existujúcim zberným dvorom na 
Nábreží mládeže 87 a na Tehelnej  ul. 
č.3  nové zberné dvory a to: na  
Jeleneckej ulici na Zobore, v býva-
lom areáli zoborských kasární. 
 Druhý zberný dvor je zriadený 
na Braneckého ulici na sídlisku 
Klokočina (pri železničnej trati).

Prevádzková doba, ktorá je aktuál- 
na do 31.3.2014. Pondelok je zatvo-
rené. Utorok až sobotu je otvorené  
8.00 – 16.00 h. V nedeľu  je zberný 
dvor zatvorený. Prestávka: 11.30 
– 12.00 h. Od 1. marca je otvorený 
ďalší zberný dvor na Rabčekovej uli-
ci v Nitre-Janíkovciach. Bližšie infor-
mácie vám poskytnú v Nitrianskych 
komunálnych službách, s.r.o.,  www.
nks.sk, tel.: 0902 999 544. 

Každoročne sa na fašiangoch zúčastňuje aj vedenie mesta                                foto autorka
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pri príležitosti 69. výročia oslobodenia Nitry
Pozvánka na zhromaždenie

 Mesto Nitra a Slovenský  
zväz protifašistických bojovníkov, 
Oblastný výbor v Nitre si vás 27. 
marca o 14.30 h dovoľujú pozvať 
na slávnostné zhromaždenie pri 
príležitosti 69. výročia oslobodenia 
Nitry, ktoré sa uskutoční pri 
Pomníku osloboditeľa pred budo-
vou Okresného úradu v Nitre.  Po 
slávnostnom položení vencov sa  
k občanom prihovorí primátor  
Nitry Jozef Dvonč. V rámci 
kultúrneho programu zaspieva 
spevácky zbor Nitria.                     (s)

Viva Verdi 2014 Opera Open Air
Živý orchester, zahraniční sólisti, pyrotechnické efekty

 Leto 2014 prinesie do Nitry 
okrem zabehnutých podujatí 
aj jednu novinku. V piatok 15. 
augusta ňou bude operný festival 
pod holým nebom, Viva Verdi. V 
prvom ročníku uvidia diváci na 
Amfiteátri siedmu operu Giuseppe 
Verdiho, Johanku z Arku, teda v 
origináli „Giovanna D´Arco“. 
 Premiéra tejto opery bola v 
milánskej La Scale v roku 1845, 
no ani za viac ako 160 rokov  
tento príbeh nestratil na svojej 
aktuálnosti. Práve naopak, aj dnes 
prežívame denne príbehy šťastnej 
či menej šťastnej lásky, odhodlania 
položiť život za svoje ideály a 
povýšiť dobro nad všetko ostatné. 
A presne tento príbeh v kombinácii 
s geniálnou Verdiho hudbou 
zaujíma ľudí už desaťročia, počas 
ktorých prešla partitúra mnohými 
cenzúrami a úpravami. Pôvodnú 
verziu sa s originálnou hudbou 
a textami, na základe rukopisu 
a poznámok Verdiho, podarilo 

Katarína Lofflerová, prezidentka 
Arco Art Agency, s.r.o. , ktorá tento 
festival zorganizuje.  
 Premiéra „Giovanna D´Arco“ 
pod holým nebom bude 
začiatkom augusta v Trnave a 
uprostred augusta sa predstavenie 
presunie do Nitry. Na realizácii 
sa podieľa množstvo zvučných 
mien, ktoré vo svete opery majú 
svoj cveng. Zastúpenie v zákulisí aj 
na scéne bude mať, samozrejme, 
aj Slovensko. Orchester a zbor 
Štátnej opery v Banskej Bystrici 
bude dirigovať známy slovenský 
dirigent Marián Vach, ktorý bude 
úzko spolupracovať so srbským 
režisérom Michalom Babiakom.
 Viva Verdi je protipólom ku  
všetkým komerčným hudobným 
festivalom. Každý milovník opery 
dobre vie, že zimomriavky z 
operných árií nič neprekoná. Iba 
ak... ak by sa k spevu a skvelej 
hudbe pridal  pohľad na hviezdy 
aj nad pódiom.                              (S)

obnoviť Albertovi Rizzutimu až v 
roku 2006. 
 „A práve túto verziu si môžu 
milovníci opery, ale aj operní 
neznalci, vychutnať v slovenskej 
premiére naštudovania pod 
holým nebom. Vo svete bežná 
vec, u nás novinka. Na západ 
od nás sa letné operné festivaly 
usporadúvajú v takmer každom 
možnom, a občas aj nemožnom, 
priestore. Na Slovensku sú 
predstavenia naplánované na prvú 
polovicu augusta v trnavskom a 
nitrianskom amfiteátri,“ uviedla 

pri podávaní žiadosti zo ŠFRB
Nové pravidlá

 Od roku  2014 platí nový Zá-
kon č. 150 z 15. mája 2013 o Štát-
nom fonde rozvoja bývania  a Vy-
hláška č. 284 Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky z 20. augusta 
2013. Tieto zmeny prinášajú výho-
dy, ale aj určité limity. Žiadatelia 
o pôžičku môžu byť fyzické, alebo 
právnické osoby. 
 Žiadatelia - právnické osoby, 
SVB, správca zastupujúci vlastní-
kov bytov a nebytových priestorov,  
fyzické osoby (FO)  a spoločen-
stvá môžu požiadať o pôžičku na 
obnovu bytového domu, alebo aj 
rodinného domu:
– na účel zateplenie – úroková 
sadzba 1,5 % doba splácania 20 
rokov
–  na účel odstránenie systémo-
vých porúch – úroková sadzba 1 % 
doba splácania 20 rokov
– na výmenu a modernizáciu výťa-
hu – úroková sadzba je 0,5 % doba 
splácania 20 rokov náklad na m2 
musí byť väčší ako 30 € na PP bytu 
(PP – podlahová plocha bytu) – vý-
mena spoločných rozvodov plynu, 
elektriny, kanalizácie vody a tepla 
v bytovom dome úroková sadzba 

byť starší ako 3 roky od doby ko-
laudácie. Maximálna výška pôžičky 
je 55 000 €, úroková sadzba je 2 % 
a doba splácania je 20 rokov. 
 Pri výstavbe bytu pre ZŤP (ťaž-
ko zdravotne postihnutého) je výš-
ka pôžičky 60 000 €, úroková sad-
zba je 1 % a doba splácania je 40 
rokov a mesačné splátky sú vo výš-
ke 151, 71 €. Pri kúpe bytu pre ZŤP 
sa nesleduje vek bytu. Maximálna 
výška pôžičky je 60 000 €, úroková 
sadzba je 1 % a doba splácania je 
40 rokov. 
 Žiadateľom o pôžičku pre ZŤP 
môže byť rodinný príslušník, alebo 
aj iná osoba, ktorá žije s osobou 
ZŤP  najmenej jeden rok v spolo-
čnej domácnosti. 
Žiadosti o pôžičku pre fyzické oso-
by sa podávajú od 1. 4. - 31. 10. 
2014. 
 Výhodou pôžičiek zo ŠFRB je 
úroková sadzba, ktorá je stála po 
celú dobu splácania úveru. 
 Bližšie informácie o možnosti-
ach podávania žiadostí  vám poda-
jú pracovníčky Mestského úradu 
v Nitre.                                       

                  (GB)

je 0,5 % a náklad na m2 musí byť 
väčší ako 30 € na PP bytu
– iná modernizácia – úroková sad-
zba je 3 %.
 Najvýhodnejšie je urobiť kom-
plexnú modernizáciu byto- vého 
domu, kde sa skombinujú rôzne 
účely a platí najnižšia úroková sad-
zba. 
 Na celkový výpočet úrokovej 
sadzby platí výpočtová tabuľka 
uverejnená na stránke ŠFRB.  Žia-
dosť o pôžičku na obnovu bytové-
ho domu si môžu žiadatelia podať 
od 15. 1.  – 31. 10. 2014. 
Fyzické osoby – manželia si môžu 
požiadať o pôžičku na výstavbu 
rodinného domu. Maximálna výš-
ka pôžičky je  55000 € a úroková 
sadzba je 2 %, doba splácania je 
20 rokov. Úroková sadzba je garan-
tovaná po  celú dobu splácania. 
Výmera je limitovaná  pri výstavbe 
rodinného domu do 120m2, bez 
plochy garáže. Žiadatelia o pôžič-
ku majú byť manželia do 35 rokov, 
alebo aj starší, keď majú maloleté 
dieťa do veku  3 rokov. 
 Fyzické osoby – si môžu  po-
žiadať o pôžičku na kúpu bytu 
v bytovom dome, kde byt nemôže 

§§

o partnerskej spolupráci s Gyeongju
Bude podpísaná dohoda

 V tomto roku podpíše mesto 
Nitra dohodu o spolupráci medzi 
Nitrou a mestom Gyeongju z 
Kórejskej republiky. Prvé kontakty 
sa začali v minulom roku, keď sa 
uskutočnili obojstranné návštevy, 
primátor Choi Yang-sik, spoločne s 
manželkou a delegáciou navštívili 
Nitru. V letných mesiacoch 
sa futbalisti FC Nitra U12 pod 
vedením trénera Petra Gundu 
spoločne so zástupcom primátora 
Štefanom Štefekom zúčastnili v 
Gyeongju na futbalovom turnaji. 
     Nitra a Gyeongju majú veľa 
podobných čŕt. V období, keď 
bola Nitra sídlom Veľkej Moravy 
a zažívala najväčší rozkvet, 

pochádza viacero kultúrnych 
pamiatok, ktoré sú dnes zapísané 
do zoznamu UNESCO. V súčasnosti 
je mesto Gyeongju kultúrnym 
centrom Kórejskej republiky s 
dvomi univerzitami a viacerými 
múzeami.     Možnosti spolupráce 
sú v oblasti vzdelávania, histórie – 
archeológie, výskumnej činnosti a 
múzejníctva, kultúry (Silla festival 
a Cyrilo-metodské slávnosti) 
obchodu, investícií, športu a 
cestovného ruchu. Mesto je známe 
viacerými pamiatkami UNESCO, 
ktoré súvisia s jeho bohatou 
históriou, keďže mesto Gyeongju 
bolo v minulosti sídlom kráľovstva 
Silla.                             S)

bolo Gyeongju sídlom a taktiež 
politickým a kultúrnym centrom 
kráľovstva Silla. Z tohto obdobia 

Zástupcovia primátorov Nitry Ján Vančo a Gyeongju 
počas vlaňajšieho stretnutia v Gyeongju.
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príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
V roku 2013 si Nitra pripomenula 1150. výročie

 V roku 2013 si Slovenská 
republika pripomenula významné 
1150. výročie príchodu sv. Kon- 
štantína – Cyrila a sv. Metoda 
na naše územie. Mesto Nitra 
s odstupom času pozitívne hodnotí  
priebeh Cyrilo-metodského roka 
2013, v rámci ktorého sa konali 
celoštátne oslavy 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na 
naše územie. Naše historické mesto 
Nitra sa stalo dejiskom ústredných 
osláv tohto jubilea. Občanom  
Slovenskej republiky sme ponúkli 
možnosť symbolického dotyku 
s počiatkom našich národných 
dejín a vydali sme veľkolepé 
svedectvo o bohatej a vzácnej 
histórii Slovenska, slovanského 
sveta a stredovekej Európy. 
 Oslavy mali štátno repre- 
zentatívny charakter, Mesto 
Nitra pri ich organizácii spolu- 
pracovalo s Nitrianskym biskup- 
stvom, Nitrianskym samos- 
právnym krajom, Archeologickým 
ústavom SAV, obomi nitriansky- 
mi univerzitami, ako aj ďalšími 
spoluorganizátormi. Oslavy tohto 
výnimočného jubilea so cťou 
vyvrcholili na mestských slávnos- 

miest Nitry. Hostí privítal nitriansky 
primátor Jozef Dvonč slovami, 
aby sviatočné chvíle prežité 
v Nitre zostali každému natrvalo 
uchované v pamäti ako príjemná 
spomienka na pohostinnú Nitru. 
 Hlavným celebrantom bol 
osobitný vyslanec Svätého Otca 
Františka kardinál Franc Rodé, 
emeritný prefekt Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského 
života. Na omši vystúpil prezident 
republiky Ivan Gašparovič s 
príhovorom. Vyzdvihol prínos 
misie sv. Cyrila a Metoda, keď 
povedal: „Cyrilo-metodská tradícia 
a účinkovanie sv. Cyrila a sv. 
Metoda na území našich predkov 
je zásadné fundamentálne 
obdobie počiatkov formovania 
nášho národného povedomia.“ 
Pripomenul, že cyrilo-metodské 
obdobie nechápeme len ako 
výlučne cirkevnú misiu. Solúnski 
bratia boli podľa jeho slov „veľkými 
učiteľmi, vedcami, misionármi, 
jazykovedcami, právnikmi i diplo- 
matmi, nevšednými osobnosťami 
na tú dobu.“ 
 V rámci hlavných osláv, 
ktoré boli sústredené na Svä- 
toplukovo námestie a na Nitrian- 
sky hrad, sa uskutočnil koncert 

tiach „Nitra, milá Nitra“. Začali sa 
celonárodnou Cyrilo-metodskou 
púťou 5. júla. Na slávnostnej 
svätej omši na Svätoplukovom 
námestí sa zúčastnili tisícky 
veriacich zo všetkých kútov 
Slovenska vrátane najvyšších 
predstaviteľov štátu a cirkvi. Na 
omši sa zúčastnil prezident SR 
Ivan Gašparovič, predseda 
Národnej rady SR Ivan Paška 
a predseda vlády SR Robert Fico, 
cirkevní hodnostári, veľvyslanci 
slovanských krajín, ministri vlády 
SR, poslanci Národnej rady SR, 
predstavitelia politických strán a 
hnutí  reprezentanti partnerských 

Slovenskej filharmónie – premiéra 
oratória podľa eposu Jána 
Hollého Cirillo-metodiada, audio- 
vizuálna a divadelná šou 
s názvom Veľkomoravský orloj, 
galavečer nitrianskych hviezd, 
medzinárodný folklórny  festival 
Slavica fest, koncert IMT Smile 
a ďalšie programy. 
 V Katedrálnom chráme 
– bazilike sv. Emeráma bola 
v predvečer slávností 4. júla 
sprístupnená výstava Najstaršie 
doklady kresťanstva na našom 
území a pôsobení vierozvestcov, 
ktorú pripravil Archeologický 
ústav SAV v Nitre s Nitrianskym 
biskupstvom a Ponitrianskym 
múzeom. Po 31. auguste výstavu 
premiestnili do Vatikánskych 
múzeí, kde bola slávnostne 
otvorená 12. novembra. Vernisáži 
predchádzalo požehnanie novej 
katedrálnej bronzovej brány 
s výjavmi zo života solúnskych 
bratov. V rámci kresťanskej 
pútnickej cesty bola v Nitre 
vybudovaná kaplnka zasvätená 
svätým Cyrilovi a Metodovi. 
Vznikla v spolupráci s francúzskym 
katolíckym pútnickým spolkom 
Chrétienne. 
 Národná banka Slovenska 
prispela k oslavám výročia 
vydaním pamätnej dvojeurovej 
mince v náklade milión kusov. 
Táto minca koluje vo všetkých 17 
štátoch eurozóny. Záujem o mincu 
bol mimoriadne veľký, počas 
prvého dňa osláv v Nitre vymenili 
10 000 ks. Slovenská pošta vydala 
pri tejto príležitosti známku 
s motívom sv. Cyrila a Metoda. 
V areáli bývalých zoborských 
kasární  boli prezentované základy 
kostola z 9. storočia. Pripravený 
tu bol historický program so 
staroslovienskou hostinou. Na 

rovnomennou univerzitou v Nitre, 
nesúcou jeho meno. Vytvoril 
ju mladý sochár Juraj Brišák; 
financovanie zabezpečila Nadácia 
Konštantína Filozofa, ktorá pôsobí 
na Biskupskom úrade v Nitre a 
Nit rianske biskupstvo. Socha bola 
slávnostne odhalená a požehnaná 
23. septembra pri otvorení 
akademického roka 2013/2014.
Súčasťou príprav na oslavy bola 
realizácia investičných akcií, 
najmä rekonštrukcia Župného 
námestia, opravy chodníkov 
v podhradí a parčíku za hlavnou 
poštou. Financovanie všetkých 
aktivít spojených s oslavami 
sa zabezpečilo z viacerých 
zdrojov. Slávnosti boli financované 
zo štátneho rozpočtu. Investičné 
akcie mesta malo mesto pokryté 
v mestskom rozpočte. Viacero 
subjektov požiadalo o granty 
z Ministerstva kultúry SR, dotácie 
poskytol aj Nitriansky samosprávny 
kraj a Mesto Nitra. 
 Poctou pre naše mesto boli 
v roku 2013 návštevy prezidentov 

hrade sa v sobotu uskutočnil 
historický festival Pribinova 
Nitrawa. Nitra sa stala aj dejiskom 
prvej slovensko-českej výstavy 
NITRAFILA 2013, ktorú organizátori 
zamerali na 1150. výročie príchodu 
svätých Cyrila a Metoda. O všetky 
tieto podujatia, ktoré sa konali 
počas hlavných osláv, bol zo strany 
verejnosti mimoriadny záujem.
Siedmi posli – cyklisti z Nitry vo 
veku od 58 do 68 rokov absolvovali 
pri tejto príležitosti cyklistickú 
trasu v dĺžke vyše 1500 kilometrov 
zo Solúna do Nitry. Skupina, ktorú 
pred cestou požehnal nitriansky 
sídelný biskup Viliam Judák, 
dorazila úspešne do cieľa na 
Svätoplukovo námestie 5. júla, 
krátko pred začiatkom národnej 
púte. Mali za sebou trojtýždňové 
putovanie z gréckeho Solúna 
po stopách Cyrila a Metoda, 
absolvovali  17 etáp – každá z nich 
merala približne sto kilometrov. 
V rámci cyrilo-metodského 
jubilea bola inštalovaná socha 
Konštantína Filozofa pred 

Na cyrilo-metodskej púti sa zúčastnili predstavitelia štátu, mesta a kraja.               Foto: autorka

Slovenská filharmónia odohrala premiéru oratória Cirillo-metodiada                 Foto: Collavino

Vo večernom programe nitrianskych hviezd sa predstavil aj Itcho Pčelár z Nitry, ktorý obsadil 
2.miesto v súťaži Česko-Slovenská SUPERSTAR 2013.                   Foto: Collavino



Kultúrno - spoločenský mesačník    NITRA

14

www.nitra.sk marec 2014

15

bude patriť koncertom Nitrianskej  hudobnej jari 2014
Synagóga

 S prvými nesmelými lúčmi 
slnka do nášho mesta pod  
Zoborom prichádza  každoročne, 
tento rok už po 41. krát,  cyklus 
koncertov vážnej hudby Nitrianska 
hudobná jar.  Tohtoročný otvárací 
koncert  v nitrianskej Synagóge v 
nedeľu 23. marca 2014  o 18.00 
hodine  bude patriť Komornému 
súboru ŠKO Žilina ARCHI  DI  
SLOVAKIA. 
 Vo štvrtok 27. marca sa 
v opernom soriée predstavia 

si na svoje prídu na koncerte 
1. apríla, ktorý sponzorsky 
podporila Bryndziareň a syráreň 
Zvolenská Slatina. Hudobné diela 
J. B. Boismortiera, L. Droueta, A. 
Adama, H. Berlioza, G. Bizeta, G. 
Faurého a ďalších si budú môcť 
poslucháči vypočuť v podaní 
Brigitte Buxtorf a Dominique 
Guignard (flauta, Švajčiarsko) 
s klavírnym sprievodom Viery 
Bartošovej. Tri večery, 3., 6. a 
10. apríla sa ponesú v duchu 
festivalu mladých interpretov zo 
základných umeleckých škôl - 
Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa 
Rosinského v Nitre. Koncerty 
mladých interpretov sa uskutočnia 
v Synagóge vždy o 17.00 hodine. 
Záverečný koncert Nitrianskej 
hudobnej jari sa uskutoční 13. 
apríla a predstaví sa na ňom 
komorný súbor TRIO MARTINŮ 
(ČR). Všetky koncerty sa uskutočnia 
v Synagóge v Nitre o 18.00 h. 
a predpredaj vstupeniek je v 
NISYS-e a hodinu pred koncertom 
v Synagóge.                                 (ĽB) 

sopranistka Miriam Garajová 
a tenorista Martin Gyimesi s 
klavírnym sprievodom Róberta 
Pechanca. Na koncerte odznejú 
ich najkrajšie operné árie a duety. 
V nedeľu 30. marca odznejú 
klavírne kvintetá od J. L. Dusíka 
a F. Schuberta v podaní Dalibora 
Karvaya (husle), Zuzany Bouřovej 
(viola), Jozefa Podhoranského 
(violončelo), Jána Krigovského 
(kontrabas) a Evy Cáhovej (klavír). 
Milovníci francúzskej hudby 

Gréckej republiky Károlosa 
Papoúliasa a Bulharskej republiky 
Rosena Plevnelieva, s ktorými nás 
spája Cyrilo-metodská história. 
Obaja predstavitelia boli uvítaní 
v Obradnej sieni mesta Nitry a v 
rámci svojej návštevy navštívili aj 
Nitriansky hrad, kde položili kvety 
k súsošiu sv. Cyrila a Metoda. 
 V novembri sa Mesto Nitra 
rozhodlo zapojiť do originálneho 
projektu Európska kultúrna cesta 
sv. Cyrila a Metoda, využívajúceho 
potenciál európskeho historického 
a kultúrneho dedičstva spojeného 
s misiou solúnskych bratov pre 
rozvoj pútnickej turistiky. Tento 
projekt začal rozvíjať Zlínsky kraj 
spolu s Centrálou cestovného 
ruchu Východnej Moravy. Nitra 
sa do projektu Kultúrnej cesty 
zapája ako jedno z významných 
pútnických miest, s cieľom posilniť 
kultúrny cestovný ruch, dosiahnuť 
udržateľný rozvoj kultúry, posilniť 
historické vedomie a európske 
kultúrne dedičstvo.    
 Jubilejný Cyrilo-metodský 
rok vyvrcholil koncom decembra 
2013. Celkovo sa pri tejto 

a láskavosti, úcte človeka k človeku 
a jeho múdrosti. Posilňovali 
sebavedomie človeka, jeho 
dôstojnosť a nezlomnosť. Obaja 
zanechali za sebou hlbokú brázdu. 
Aj preto sú ich mená  a duchovné 
posolstvo zapísané v posvätnom 
dokumente nášho štátu 
– Ústave Slovenskej republiky. Sv. 
Konštantín–Cyril a Metod zostanú 
zdrojom slovanskej vzájomnosti, 
solidarity a nábožnosti najmä 
pre Slovákov, Čechov, Grékov, 
Bulharov i Macedóncov, ale aj pre 
iné európske národy. 
 Veríme, že oslavy 1150. výročia 
príchodu šíriteľov Božieho slova 
a vzdelanosti v staroslovienskom 
jazyku, ako aj jubilejný 
Cyrilo-metodský rok 2013 a 
všetky podujatia a ďalšie aktivity, 
pripravené pri tejto príležitosti, 
prispeli k prehĺbeniu duchovného 
odkazu spolupatrónov Európy 
a vyslali z Nitry do celého 
sveta posolstvo, že sme tu 
a chceme žiť a konať v zmysle 
cyrilo-metodského duchovného 
dedičstva a historického odkazu 
Veľkej Moravy. 

Ľudmila Synaková

príležitosti uskutočnilo viac ako 
60 sprievodných podujatí. Medzi 
aktivitami Cyrilo-metodského 
roka boli až do konca roka každý 
mesiac prednášky, besedy, 
konferencie, filmové projekcie, 
divadelné predstavenia, tvorivé 
dielne, výtvarné a literárne súťaže 
predstavujúce verejnosti, najmä 
mládeži, osobnosť svätcov. 
 Solúnski bratia, sv. Konštantín–
Cyril a Metod učili ľudí skromnosti 
v užívaní svetských statkov, 
náročnosti na seba, dobrote 

Večer sa konal koncert nitrianskych hviezd. Na foto zľava Marcel Ochránek, Gabriela Dolná 
a Eva Pavlíková                                Foto: Collavino

Na Svätoplukovom námestí bola audiovizuálna šou s názvom Veľkomoravský orloj Foto: autorka

 Na februárovom mestskom 
zastupiteľstve sa poslanci zaobera-
li aj návrhom opatrení na systémo-
vé riešenie reklamných, informač-
ných a propagačných zariadení na 
území mesta Nitry. Materiál, ktorý 
bol schválený v MZ, poslúži ako 
podklad pre budúcu aktualizáciu 
územného plánu mesta z dôvodu 
zosúladenia stavebných zámerov 
mesta.
 V súčasnosti je v Nitre povole-
ných 812 ks reklamných zariadení, 
zistený bol počet nepovolených 
RIP zariadení a tých je 406 ks. Hlav-

niť zabezpečenie napĺňania 
Koncepcie umiestňovania re-
klamných informačných a propa-
gačných zariadení na území mesta  
Nitra. Na území Nitry sa nachád-
zajú rôzne typy reklamných infor-
mačných a propagačných zaria-
dení ako sú: billboardy, bigboardy  
a citylighty, PVC plachty, veľko-
plošné obrazovky, totemy a iné 
reklamy (vývesné štíty, reklamné 
kubusy, reklamné tabule na oplo-
tení a objektoch, informačné za-
riadenia na verejnom osvetlení a 
iné).                                (S)

ným cieľom vypracovania opatrení 
pre toto systémové riešenie bolo 
stanoviť postup mesta pri umiest-
ňovaní reklamných informačných 
a propagačných zariadení na úze-
mí mesta v súlade so zámermi na-
pĺňania urbanistickej a dopravnej 
koncepcie, podľa schválenej úze-
mnoplánovacej dokumentácie, 
v súlade so zámermi ochrany prí-
rody a krajiny, životného prostre-
dia, ochrany pamiatkových hod-
nôt a v súlade s platnými právnymi 
prepismi. 
Úlohou týchto opatrení je umož-

pre reklamu v Nitre
Nové pravidlá
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Krutý a dojímavý príbeh
o materstve aktuálny aj po sto rokoch

 Divadlo Andreja Bagara 
v Nitre uviedlo na koncom 
januára premiéru hry Potkany. 
Jej autorom je nositeľ Nobelovej 
ceny za literatúru Gerhart 
Hauptmann, ktorý v inscenácii 
rozpráva o obyčajných ľuďoch. 
Ide o príbeh krutý a dojímavý 
zároveň. Hlavnými hrdinami sú 
ľudia na okraji záujmu, ich vzťahy 
a životy podliehajú rozkladu 
morálnemu, spoločenskému aj 
ekonomickému. Z tohto kvasu sa 
následne destiluje stopercentný 
extrémizmus, ktorý ich nakoniec 
všetkých zmetie. 
 Hra sa odohráva v bežnom 
nájomnom dome, kde na jednom 
mieste býva niekoľko rodín 
- bohatších, chudobnejších, ale 
aj takých, ktoré sú na hranici 
biedy. Nechcú od života veľa. 
K šťastiu nepotrebujú milióny, 
stačí im fungujúca rodina, dobré 
manželstvo a deti. Nemajú 
však ani to. Jednou z hlavných 
postáv je pani Johnová, žena po 
tridsiatke, ktorá je dušou tohto 
domu. Jej muž cestuje za prácou. 

 Hauptmannových Potkanov 
režíroval trojnásobný laureát 
ceny Dosky za najlepšiu réžiu 
Roman Polák. V hlavných úlohách 
sa predstavili Kristína Turjanová 
a Martin Nahálka. V ďalších 
úlohách si zahrali Eva Pavlíková, 
Ivan Vojtek st., Daniela Kuffelová, 
Alena Pajtinková, Gabriela Dolná, 
Juraj Ďuriš, Judit Bárdos a.h., Ján 
Greššo, Renáta Ryníková a ďalší. 
Kostýmy navrhol Peter Čanecký 
a scénu Pavel Borák.                     (S)

Väčšinu roka preto prežíva v 
ubíjajúcej samote. Túži po dieťati, 
roky utekajú a zdá sa, že nebude 
mať nikoho, pre koho by žila, koho 
by milovala, o koho by sa bála, pre 
koho by sa obetovala. Odrazu jej 
však osud ukáže prívetivejšiu tvár. 
Môže si osvojiť dieťa mladej ženy, 
pre ktorú je príťažou. Jej šťastie 
však netrvá dlho. Po niekoľkých 
dňoch sa pravá matka ohlási, aby 
si vzala dieťa späť. Boj o šťastie sa 
začína. 

Šikovné ruky
senioriek

 V Zariadení sociálnych služieb 
v Senior centre na Baničovej ulici 
v Nitre zorganizovali výstavku 
ručných prác členiek klubu. 
Svoju šikovnosť a fantáziu 
predstavili aj deti z denného 
stacionára. Otvorenie podujatia 
svojim spevom spestrili členovia 
speváckej skupiny Nevädza a 
úvodným slovom Mária Lietavová, 
predsedníčka klubu seniorov.  
                     (SI)

na Čermáni

 Pôvodne v nitrianskom regióne platil iba 
jeden štatút viničného spoločenstva s jedným 
viničným richtárom. Až v neskoršom období 
- začiatkom 18. storočia sa na  hone Dolný Zobor 
a Nová Hora vytvorilo samostatné spoločenstvo, 
čo je dokladované aj vlastnou pečaťou viničného 
richtára z roku 1727. Epidémia v moru v rokoch 
1739- 1740 silne decimovala obyvateľstvo mesta, 
(mor si vyžiadal 1242 obetí), čo predstavovalo v tom 
čase štvrtinu obyvateľstva. Obrovský požiar v roku 
1762 na Kapitulskej ulici sa preniesol na celé Dolné 
mesto, ktoré bolo vypálené. Tieto udalosti sa odrazili 
aj vo viničnom hospodárstve, keď veľa viníc zostalo 
v dôsledku úmrtí vlastníkov opustených.
 V roku 1768 sa prepisuje „nový” štatút pre 
Čermáň, Stračí vrch, Kalváriu a Ravaszman. Tento 
štatút schválil biskup Gusztínyi, ktorý bol zároveň  
nitrianskym županom. Nezhody sa odrazili aj v 
samospráve mesta. V období od 30. apríla 1786 do 
26. apríla 1789 sa nekonala voľba nového magistrátu 
(vedenia mesta Nitry), a preto  neboli navrhnutí ani 
noví kandidáti na viničných richtárov. Cez to všetko  
v roku 1789 viničný richtár použil svoju pečiatku 

na úradnú listinu, ktorá platila pre Čermáň, Horný 
Zobor  a vinice zemanov. Z uvedeného vyplýva, že v 
regióne Nitry existovali 3 viničné spoločenstvá.

 Ing. Štefan Košovan

Štatút viničného spoločenstva

kvapka červeného vína
Fánky, šišky,

 V Senior centre na Baničovej ulici v Nitre 
je pravidelne rušno a veselo. Z celého radu 
zaujímavých podujatí tu 12. februára zorganizovali 
napríklad už piaty ročník súťaže pod názvom Šiška 
párty. 
 Do súťaže o najkrajšie šišky sa prihlásilo až 20 
šikovných senioriek, ktoré sa svojim kolegyniam 
prišli pochváliť nielen rôznymi druhmi šišiek a fánok, 
ale aj pečenými koláčmi, bábovkami a bublaninami. 
Porota mala čo robiť, aby vyhodnotila tie najkrajšie 
či najchutnejšie výtvory. Z víťazstva sa napokon so 
svojimi fánkami v tvare kvietkov tešila pani  Mária 
Ďuricová, druhé miesto porota prisúdila Valérii 
Minárovej a tretie Márii Černákovej.
 „V dobrej šiške musíte zacítiť marhuľový lekvár. 
Má ho byť hojne, ale nesmie vytekať,“ povedala 
jedna z organizátoriek podujatia Mgr. Emília 
Svetlíková.  
 „Právo na výrobu šišiek ako národného jedla 
si privlastňujú Bavori. Tvrdia, že ich robia až 120 

druhov,“ dodala vedúca klubu Mária Lietavová. Prvé 
šišky vraj vznikli čírou náhodou asi v 15. storočí, keď 
nešťastne zamilovaná kuchárka vykysnuté buchtové 
cesto namiesto do pece hodila do rozpáleného 
oleja. Počas fašiangov si mnohí k týmto dobrotám 
doprajú aj kvapku červeného vína.     Text a foto: (si)
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pravidlá poskytovania dotácií pre športovcov
Aktualizovali

 Nitrianski mestskí poslanci 
na mimoriadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa uskutočnilo 28. januára, schválili 
i návrh aktualizácie stanovenia 
pravidiel pre poskytovanie 
dotácií z rozpočtu mesta Nitry 
pre oblasť telesná kultúra. 
Mesto bude športové kluby 
naďalej bodovať podľa pôvodné 
pravidiel, podstatnou zmenou je 
však skutočnosť, že v mestských 
pravidlách boli schválené 
a budú  implikované koeficienty 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 
 Najvyšší koeficient má 
hokej (1,2), futbal (1,0), ďalej 
s koeficientom (0,7) sú športy ako 
krasokorčuľovanie, box,  plávanie, 
cyklistika, a.i. Kolky, kulturistika, 

žiadateľov na všetky oblasti 
športu. Prostriedky sa vyčlenili 
pre športové kluby a občianske 
združenia v oblasti vrcholového 
športu, mládežníckeho športu, na 
prenájom a energie a podporilo 
sa spolu 73 rôznych športových 
podujatí. Na vytvorenie vhodných 
podmienok na športovanie pre 
občanov mesta, je ešte určených 
približne 450-tisíc eur,“ dodáva 
referent pre šport V. Ballay. 
 Transformácia nastala i pri 
dodatočných dotáciách, ktoré 
budú schvaľované iba v tom 
prípade, ak bude zvýšený rozpočet 
na telesnú kultúru v priebehu 
rozpočtového roku, ale aj vtedy, ak 
nebudú rozdelené všetky finančné 
prostriedky na túto oblasť.          
                      (J)

tanec a iné menšie športy majú 
koeficient (0,4).  Výška koeficientu 
závisí od množstva kritérií, dôležité 
sú i úspechy, aj počet športovcov, 
ktorí v danom odvetví športujú. 
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč 
na zasadnutí zastupiteľstva, 
okrem iného, konštatoval: „Treba 
si uvedomiť, že tu máme športy, 
kde 24 ľudí vytvorí štyri mužstvá, 
spravia súťaž, alebo ligu. A pritom 
na Čermáni nám športuje 300 
mladých futbalistov. Môžeme 
podporiť a zvýrazniť tie športy, 
ktoré považujeme za mimoriadne 
a dôležité pre Nitru. Nové pravidlá 
sú podľa mňa spravodlivejšie. “
„Mesto Nitra vyčlenilo z rozpočtu 
mesta skoro 500-tisíc eur na 
šport. Zatiaľ sa prerozdelila 
čiastka 376-tisíc eur pre 58 

V marci si životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2014

75 ROKOV: 
Mária Beláňová, Irma Bogdányiová, 
Emília Cinová, Mária Černáková, 
Valéria Dobošová, Cecília Dušková, 
Anna Gajdošíková, Alžbeta 
Galbavá, Mária Garayová, Otília 
Grežová, Mária Grossová, Milan 
Hill, Emília Holecová, Ing. Soňa 
Hrašková, CSc., Lýdia Hučeková, 
Alžbeta Jánošová, Mária Jašičková, 
Benedikt Javorčík, Viliam Kaštiak, 
Ladislav Kéry, Stella Kostovičová, 
Helena Lacová, RSDr. Tibor Lóska,  
Ing. Ivan Medek, Ondrej Mikláš, 
Jarolím Miko, Tibor Mišuta, Mária 
Mládková, Viktória Oravcová, Ing. 
Ladislav Paulovič, Marta Pavelková, 
Katarína Pirschelová, Jozef Raisígel, 
Emília Segéňová, Alexander Sokol, 
Jozef Soukup, Ing. Viktor Šabík, 
Mária Šenkiriková, Anna Šurabová, 
Štefan Varga   
80 ROKOV:
Jozef Adámek, Klára Balázsyová, 
Mária Bániková, Sidónia 
Bartolenová, Jozefa  Batíková, 
Barbora Blaškovičová, Ing. Jozef 
Bruchtel, Rozália Deutschová, 
Viktor Drinka, doc. Ing. Rudolf 
Grofík, CSc., MUDr. Milan Halás, 
Matilda Hochmannová, Katarína 
Kováčová, doc. Ing. Tamara 
Marková, Jozef Matický, Mária 
Michalková, Helena Molnárová, 
Kristína Moravčíková, Imrich Osif, 
Albín Patúc, Vilma Petkešová, prof. 
Ing. Ján Praslička, PhD. Alžbeta 
Rišková, Anna Širková, Alojz 
Škarbala, Šarlota Šupková, Valéria 

Dezider Vaňo, Jozefína Záborská, 
Šarlota Živčáková  
88 ROKOV: 
Viktória Dimová, Jozef Hora, Anna 
Jášiková, Paulína Martonová, 
Štefánia Slančíková, Margita 
Slaténiová, Gregor Hozlár, Jozef 
Šebök 
89 ROKOV: 
Antónia Bahelková, Martin Greguš, 
Anna Jerigová, Antónia Juráková, 
Jozef Mlynek, František Porubský, 
Anna Slivková,  Vilma Uváčiková
90 ROKOV:
Mária Adamíková, Hermína 
Hildebrandová, Helena Himlerová, 
Anna Magdinová, Helena 
Matejíčková, Mária Mesárošová, 
Jozef Pagáč, Rozália Tomková, 
Rudolf Vacula,  Erich Veselský, 
Mária Zentálová
91 ROKOV: 
Helena Fridrichová, Anna 
Havelková, Albína Kunová, Helena 
Laurinská, Anna Marková, Lenka 
Ormisová, Margita Poláková, 
Jozef Sládeček, Juraj Štefánik, 
Ľudovít Zaujec, Mikuláš Bánoš, 
Júlia Baranovičová, Jolana 
Fábryová, Anna Kolárová, Mária 
Mikulíková, Mária Mošaťová, Anna 
Ostertágová
93 ROKOV: 
Anna Černošková, Vincent 
Fuchs, Emília Gabulová, Jozefína 
Hanulová, Gabriela Korcová, 
Terézia Michalíková, Mária 
Tancíková
94 ROKOV: 
Emília Duchoňová, Margita Hrbatá 

Vassová, MUDr. Alena Vrbovská, 
Terézia Zabadalová, Tomáš 
Žákovič
85 ROKOV: 
Františka Bencová, Alica Bogyová, 
Ružena Čepeláková, Justína 
Ďuriačová, Viliam Fačkovec, 
Augusta Farská, Mária Franková, 
Irena Gajdošová, Matilda 
Gyepesová, Viktor Hrotek, Mária 
Hubinská, Mária Husárová, Ing. 
Jozef Janák, Matilda Karabínová, 
Anna Karabová, Mária Katerinková, 
Mária Kysucká, Helena Lénartová, 
Anna Maťová, Mária Maťová, 
Alžbeta Mináriková, Mária 
Panáčková, Ľudmila Peciarová, 
Mária Pehaničová, Aladár Pekár, 
Jozef Porubský, PhMr. Katarína 
Šurániová, Vilma Vöröšová, Ing. 
Milan Žiška 
86 ROKOV: 
Jozef Berky, František Čagala, 
Helena Karabinová, Ján Kmeťo, 
Miroslav Kohout, Veronika 
Lörinczová, Mária Martišová, 
Helena Mozdíková, Miroslav Rojko, 
Veronika Sládečková, Milan Soviš, 
Emil Stecker, Helena Šillerová, Jozef 
Tonkovič, Magdaléna Zentková
87 ROKOV: 
Johana Bahelková, Anna 
Gardlíková, Anna Gregorová, 
Ladislav Hajtinger, Magda 
Holenková, Jozef Matuška, Gizela 
Megová, Mária Meňhartová, Mária 
Petráková, doc. Ing. Vlastimila 
Pevná, Elena Starinská, Irena 
Stašková, PhDr. Jozef Šulgan, 

Navždy odišli V
V januári 2014 nás navždy opustili títo občania Nitry:

Helena Amrichová, 93-r., Považská 14 
Emília Behinská, 56-r., Bazovského 4
Imrich Benc, 88-r., Železničiarska 52
Štefan Benko, 89-r., Kochova 8
Rozália Bihariová, 69-r., Fabrická 13
Otília Brázdová, 84-r., Hattalova 14
Ružena Bystrická, 87-r., Oravská 10
Štefánia Čanakyová, 83-r., Jedlíkova 4
Anna Danková, 91-r., Dlhá 46
Michal Drahoš, 80-r., Bizetova 10
Milan Ďurica, 59-r., Holubyho 30
Jozefína Ďurišová, 76-r., Novomeského 6
Janka Dvornická, 55-r., Hlboká 6
Róbert Filo, 34-r., Telgártska 19
Helena Fogadová, 90-r., Holubyho 28
Františka Formanová, 82-r., Novomes. 17
Irena Furstenzellerová, 86-r., Doležalova 
Margita Gajdošíková, 88-r., Štúrova 49
Miroslav Gála, 67-r., Malíkova 6
Imrich Gróf, 67-r., Záborského 37
Mgr. Ľudovít Halás, 80-r., Pod Katrušou 58
Ľudovít Hill, 76-r., Trieda A. Hlinku 6

Andrej Pallár, 92-r., Tolstého 1
Doc. Ing. Jozef Pataky, 71-r., Ďurčan.3O
Štefan Paulovič, 94-r., Kochova 12
Emil Pavčír, 69-r., Vodná 1
Július Pavelka, 85-r., Trieda A. Hlinku 51
Mgr. Anton Pažitný, 84-r., Párovská 12
Mária Perinová, 96-r., Mostná 19
Viktor Popelka, 74-r., Kasalova 18
Verona Selecká, 85-r., Štefánikova tr. 64
Štefan Slezák, 71-r., Chmeľová dolina 89
Oľga Solčianska, 78-r., Považská 14
Michal Solčiansky, 68-r., Škultétyho 48
Jozef Szabo, 66-r., Sitnianska 5
Adriana Ševčíková, 72-r., Stračia 22
Anton Škubla, 80-r., Považská 14
Anna Tencerová, 96-r., Oravská 10
Mária Urbanová, 89-r., Wilsonovo nábr. l2
Gabriela Vargová, 57-r., Jurkovičova 16
Ludvík Večeřa, 84-r., Párovská 12
Helena Výberčiová, 80-r., Výstavná 9

Mária Hodálová, 92-r., Ružová 5
Michal Horváth, 55-r., Nitra
Mgr. Peter Hrončok, 44-r., Čečinová 49
Jozef Hudec, 77-r., Biovetská 3
Jaroslav Chorváth, 90-r., Tríbečská 1
Dimos Christodulos, 78-r., Železničiar. 52
František Káras, 80-r., Roľnícka 9
Agneša Kelemenová, 81-r., Spojovacia 4 
Mária Kelemenová, 93-r., Novozám. 153
Michal Kéry, 77-r., Svätoplukovo nám.2
Ing. Peter Klein, 56-r., Župné námestie 7
Ing. Ján Kóňa, 54-r., Za Ferenitkou 25
Jozef Krajanec, 64-r., Oravská 47
Helena Kuklová, 81-r., Wilsonovo nábr.118
Marta Lorincová, 81-r., Ľ. Okánika 14
Hermína Malinaričová, 92-r., Dobšin. 19
Jozefína Mažecová, 68-r., Hviezdna 2
Eduard Michalička, 72-r., Tr. A. Hlinku 6 
Jozef Ondrišík, 84-r., Ďurčanského 21
Karol Ondruš, 78-r., Dlhá 84
Mária Oravcová, 62-r., Partizánska 71
Milada Ostrolucká, 88-r., Popradská 1

Povedali si ÁNO Y
3. januára:
Radovan Kubica z Váhoviec a Lucia 
Bidelnicová z Nitry
18. januára:
Lukáš Jaroš z Nitry a Martina 
Bányiová z Kolíňan

1. februára:
Milan Brandibur z obce Visolaje 
a Marija Stanojevič z Nitry
Peter Hrivňák z Mojmíroviec 
a Zuzana Lieskovská z Nitry

25. januára:
Tomáš Danišik a Veronika Desatová, 
obaja z Nitry
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Podporili mestský charitatívny ples

Kultúrno - spoločenský mesačník

Hostí na plese vítal primátor Nitry Jozef Dvonč a prezidentka Homo 
Nitriensis Margita Stefániková           Foto: (JC)

Hostí zabávali aj členovia a kapely Close Harmony Friends     Foto: (JC)

Mestský charitatívny ples sa konal v Estrádnej hale PKO          Foto: (JC)

 Mesto Nitra, HOMO NITRIENSIS - Nitrianska 
humanitná spoločnosť, LIONS CLUB Nitra, Združenie 
NITRAONKO a Nadácia na pomoc onkologickým 
pacientom zorganizovali Mestský charitatívny 
ples 2014 Nitra, ktorý sa uskutočnil 24. januára v 

Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre. 
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí ples podporili. 
Výťažok z plesu sa stane súčasťou združovania 
finančných prostriedkov na zakúpenie prístroja pre 
brachyterapiu.

 Plesové ceny venovali: Robert Fico, predseda 
vlády SR, STAVEKO Nitra, Nitrianske komunálne 
služby, s.r.o., Microcomp - Computersystém, 
s.r.o., Ivett Axamitová, MLYNY, a.s., NITRAVEL, s.r.o., 
STAVOREX, s.r.o., MEGASPOL, s.r.o., Železiarstvo TÓTH, 
Geeltec, s.r.o., KATLEEN, požičovňa spoločenských 
šiat, Lekáreň TÍLIA,  Tibor Glenda, poslanec NR SR, 
Zábavno-obchodné centrum MAX, DREVAR, Ing. 
Gejza Varga, Mühlbauer Technologies, s.r.o., UHK, 
s.r.o., poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 
Nitriansky samosprávny kraj,  MESTO Nitra, Salón 
krásy Monika, COOP Jednota Nitra, Glamour Ibiza 
Style, Územný spolok Slovenského Červeného 
kríža Nitra, McDonald´s, Štúdio INN, Close Harmony 
Friends, Spoločnosť Jan BECHER Slovensko, GUTEVA, 
s.r.o., Správa športových a rekreačných zariadení 
Nitra,  OPTIMA, a.s., Status Alfa, s.r.o., Nitrazdroj, a.s. 
Nitra, VÍNO Nitra, s.r.o., FUNFLY -  Miloš Paliatka a  
Rotary Klub Nitra Harmony.

 Mestský charitatívny ples podporili: K Finance 
SK, s.r.o., Compex Nitra, s.r.o., Elcomp, s.r.o., CESTY, 
s.r.o., LEMUS združenie Nitra, Ing. Pavol Dudás 
POINFO, Spoločnosť Jan BECHER Slovensko, FUNNY 
SPORT Slovensko, s.r.o.,  McDonald´s Slovensko, 
GUTEVA, s.r.o. a VÍNO Nitra, s.r.o. 


