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Japonský veľvyslanec
zavítal na návštevu Nitry

Vznikne mestská stavebná firma  

 Na oficiálnu návštevu nášho 
mesta zavítal vo štvrtok 10. apríla 
veľvyslanec Japonského cisárstva 
v SR Akio Egawa. Vzácneho hosťa 
prijal primátor Jozef Dvonč. Na 
úvod stretnutia primátor Dvonč 
predstavil veľvyslancovi mesto 
Nitru ako vyspelé priemyselné 
centrum s bohatou históriou 
a perspektívnou súčasnosťou 
a predstavil mu tiež obidva 
priemyselné parky, ktoré „dávajú“ 
prácu obyvateľom Nitry a blízkeho 
okolia. Primátor charakterizoval 
Nitru tromi prívlastkami - 
ako mesto historické, mesto 
univerzitné a mesto múzeí, čo 

 Mesto Nitra zakladá vlastnú 
stavebnú spoločnosť. Nitrianska 
investičná, s.r.o. bude vykonávať 
veľkú časť mestských investičných 
akcií v Nitre. Primátor Jozef Dvonč 
je presvedčený, že vytvorenie 
vlastnej stavebnej spoločnosti 
je pre mesto výhodné, pretože 
sa vďaka tomu budú dať 
združiť a koordinovať všetky 

jestvujúce stavebné kapacity. Táto 
novovytvorená spoločnosť bude 
môcť aj riadiť určitú časť vecí popri 
investičnom oddelení MsÚ. Mesto 
má v súčasnosti stavebnú činnosť 
roztrúsenú na viacerých miestach. 
Rozšírenie podnikania Nitrianskej 
investičnej o stavebnú činnosť 
bude mať svoje opodstatnenie, 
pretože bude môcť pre mesto 

vytvára predpoklad na návštevu 
turistov. Spoločne diskutovali 
o japonských spoločnostiach 
pôsobiacich v Nitre, spolupráci  
ambasády a mesta Nitry pri 
organizovaní rôznych podujatí. 
ako aj o možnostiach podpory 
turistického ruchu v našom meste. 
Japonský veľvyslanec svoju prvú 
návštevu Nitry ukončil prehliadkou 
Nitrianskeho hradu, ktorý si prezrel 
v sprievode zástupcu primátora 
Jána Vanča.     
                    Text a foto: (S)

vykonávať širokú škálu činností. 
Nitrianska investičná by mala 
prebrať aj časť investičných akcií, 
ktoré sú schválené v rozpočte Mesta 
Nitry. Sú to aj samotné realizácie, 
napríklad revitalizácia sídliska 
Párovce. Súčasne bude zastrešovať 
minimálne odborným, stavebným 
a technickým dohľadom aj ďalšie 
investičné akcie.                            (S)

 Mesiac máj je bezpochyby 
jedným z najkrajších mesiacov 
roka. K máju sa viaže  množstvo 
významných udalostí a tradícií. 
Máj je mesiacom lásky, 1. máj 
vnímame ako Sviatok práce, ktorá 
ani v dnešných časoch nie je 
samozrejmosťou. Ďalší významný 
sviatok - 8. máj, je v kalendári 
vyznačený ako Deň víťazstva nad 

s neustále sa rozvíjajúcou a 
perspektívnou súčasnosťou, 
mesta, v ktorom sa oplatí žiť.  
     Druhá májová nedeľa nám 
každoročne pripomína jednu z 
najmilších osôb, ktorú tu, na zemi, 
človek má a tou je starostlivá 
a milujúca mama. Dňu matiek 
venuje Mesto Nitra významnú 
pozornosť. Tento pekný sviatok si 
zvykneme pripomínať koncertmi 
v jednotlivých mestských 
častiach, ale aj Míľou pre mamu 
v mestskom parku. Milé mamičky 
a babičky, prajem vám hodne 
zdravia a šťastia. Prajem vám 
tiež, aby úsmev vašich detí  
a vnúčat, bol tým najkrajším darom, 
aký môže žena v živote dostať.

           JOZEF DVONČ, 
            primátor Nitry

fašizmom. Je to historický dátum 
ukončenia druhej svetovej vojny, 
keď nemecké velenie podpísalo 
bezpodmienečnú kapituláciu. 
Porážka fašizmu priniesla vytúženú 
slobodu a tento deň zostal pre nás 
pripomienkou udalostí, ktoré sa 
nesmú už nikdy zopakovať. 
     V sobotu 17. mája otvoríme  
v Nitre letnú turistickú sezónu 
veľkolepým podujatím, ktoré by  
k nám malo prilákať turistov a 
návštevníkov  z celého Slovenska,  
ba i zo zahraničia. Verím, že všetky  
aktivity, ktoré Mesto Nitra spolu  
s Nitrianskou organizáciou 
cestovného ruchu vykonalo, 
prispejú k zatraktívneniu nášho 
krásneho mesta – mesta, ktoré 
sa hrdí prívlastkom „Matka 
slovenských miest“, mesta nielen 
so vzácnou históriou, ale najmä 

Primátor Jozef Dvonč predstavil japonskému veľvyslancovi vizualizáciu k pripravovanému 
projektu aquaparku. 
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s Norou Beňačkovou 

Štefánikova - Štúrova 

Homo Nitriensis pripravila besedu

Oprava vozovky na hlavnej križovatke 

Pozornosť kupujúcich si získava aj červená mletá paprika.                                             Foto: (autorka)

Najväčší záujem býva o mäsové výrobky.

Počas víkendu 12. a 13. apríla sa do vozovky „zahryzli“ rôzne stavebné stroje.                  Foto: (A)

ktorá sa nám počas dlhých rokov 
prihovárala prostredníctvom 
televíznej obrazovky. Podujatie 
pripravili v spolupráci s Mestom 
Nitra v rámci cyklu Stretnutia 
so zaujímavou osobnosťou  
v Nitre. Noru Beňačkovú poznáme 
ako dobrú hlásateľku, neskôr 
moderátorku významných podujatí 
a redaktorku viacerých televíznych 
relácií. V každom prípade, ide  
o známu  osobnosť kultúrneho  
a spoločenského života s bohatými 
životnými skúsenosťami, o ktoré  
sa prišla podeliť do Nitry. 
Mediátorkou informácií a vstup-
ných otázok bola výtvarníčka, 

sviečky, črepníkové rastliny. 
 Farmárske trhy navštívil aj 
nitriansky primátor Jozef Dvonč. 
Myšlienku tejto formy predaja 
nielenže pozitívne hodnotil, ale aj 
využil príležitosť a kúpil si domáci 
chlieb, vajíčka z podstielkového 

 Nitrianska humanitná spoloč-
nosť HOMO NITRIENSIS pozvala 
v piatok 4. apríla na besedu do 
Synagógy v Nitre bývalú televíznu 
hlásateľku Noru Beňačkovú, 

 Na Svätoplukovom námestí 
v Nitre sa od 8. apríla pravidelne 
každý utorok konajú farmárske 
trhy, ktoré sem počas celého dňa 
lákajú stovky ľudí. Znamená to, 
že v čase od 8. do 18.hodiny si tu 
rozkladajú svoje stánky slovenskí 
a českí predajcovia. Nitra sa týmto 
pripojila k ďalším slovenským 
mestám, ktoré organizujú túto 
akciu s cieľom oživiť centrum 
mesta. Projekt v októbri r. 2013 
rozbehla spoločnosť Farmárske 
trhy, s.r.o., v šiestich  slovenských 
mestách. 
 Ľudia si na trhoch môžu 
zakúpiť rôzne domáce špeciality 
i remeselnícke výrobky:  mäso - 
nielen bravčové, ale aj z jeleňa, 
muflóna či diviaka, jaternice, 
klobásy, oškvarky, slaninu, domácu 
masť, pekárenské výrobky, známe 
valašské koláče – frgále, džemy, 
zaváraniny, mliečne výrobky, 
sladkosti, vína, ovocné pálenky, 
med, sušené ovocie, syrové 
špeciality, bryndzu, koreniny, 
bylinky, med... Nechýbajú tu 
výrobky z dreva, kože, kožušín, 

 Od 12.  do  13. apríla bola 
uzatvorená hlavná križovatka pri 
OD Tesco, ZOC Mlyny a „králikovi“. 
Slovenská správa ciest ako hlavný 
investor tu robila obnovu povrchu 
vozovky (živičného krytu) v 
hodnote 30-tisíc eur na križovatke 
ciest Štefánikova – Štúrova, ktorá 
je súčasťou cesty prvej triedy I/64. 

O jej lokálnej oprave sa uvažovalo 
ešte v roku 2012, ale Slovenská 
správa ciest čakala na avizovanú 
rekonštrukciu Univerzitného 
mosta, ktorá sa doteraz nezačala. 
Počas  realizácie prác bola doprava 
vedená po obchádzkových trasách, 
nakoľko stavebná úprava na tejto 
významnej svetelnej križovatke 

si vyžiadala jej úplné uzavretie. 
Obmedzenie sa dotklo všetkých 
účastníkov cestnej premávky, 
pretože pre veľký rozsah prác bola 
križovatka uzavretá do nedele 
večera. Pri riadení premávky 
pomáhala dopravnej polícii aj 
nitrianska mestská polícia.        (sy)

umelkyňa a dlhoročná podporova-
teľka charitatívnych aktivít  
spoločnosti - Ivett Axamitová. 
Vstupné na toto podujatie 
bolo dobrovoľné. Beseda s 
Norou Beňačkovou bola ďalšou 
z celého radu charitatívnych 
aktivít, prostredníctvom ktorých 
sa Homo Nitriensis snaží združiť 
prostriedky na dofinancovanie 
prístroja pre brachyterapiu - na 
liečbu onkologických pacientov. 
Prezidentkou  Homo Nitriensis – 
nitrianskej  humanitnej spoločnosti 
je partnerka nitrianskeho primátora 
Ing. Margita Štefániková.             (S)

chovu ako aj pravú maďarskú 
papriku.     
 Na základe reakcií sa ľuďom 
myšlienka organizovať takéto trhy 
zapáčila. Zámerom organizátorov 
je podporiť nezávislých pestova-
teľov, miestnych farmárov a 
výrobcov slovenských produktov, 
pretože práve títo sú zárukou, 
že sa potraviny dostanú k 
spotrebiteľovi čerstvé a že všetky 
predávané výrobky sú pestované, 
chované, nakladané, údené či 
inak spracované slovenskými 
výrobcami. 
 Farmárske trhy nájdete na 
námestí každý utorok až do 
novembra, kým nezačnú prvé 
mrazy. Spoločnosť, ktorá trhy 
organizuje, disponuje vo svojej 
databáze s 30 výrobcami a ich 
„zostavu“ sa budú snažiť každý 
týždeň inovovať.    
                   (sy)

Farmárske trhy budú na Svätoplukovom námestí 
až do neskorej jesene pravidelne každý utorok 
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Nitrianske univerzitné dni 2014Mesto uzavrelo minulý rok s prebytkom

ochotne pustili do jarného upratovania na Zobore
Dobrovoľníci sa aj tohto roku 

 V sobotu 26. apríla sa uskutočnil 
ôsmy ročník tradičného Jarného 
čistenia Zobora, ktoré organizuje 
Nitriansky horský spolok v spolupráci 
so Správou CHKO Ponitrie a Mestom 
Nitra. Aj nad tohtoročným čistením 
Zobora opätovne prevzal záštitu 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, 
ktorý sa na upratovaní každoročne 
aktívne zúčastňuje.  Na adresu tohto 
podujatia uviedol: „Snaha, ktorú 
vynakladajú organizátori z NHS na 
skrášlenie našej dominanty, prispeje 
k zlepšeniu prostredia, ktoré slúži na 
aktívny oddych nielen obyvateľom 
nášho mesta, ale aj pre ďalších 
návštevníkov. Mesto vždy ochotne 
podporí všetky aktivity smerujúce k 
skrášleniu životného prostredia.“ 
 Cieľom bolo vyčistenie turistic-
kých chodníkov a ich okolia medzi 
Dražovcami, Pyramídou, Zoborom a 
Žibricou od rôzneho odpadu, ktorý 
tam počas svojich výletov a vychádzok 
zanechávajú nezodpovední návštev-
níci. Zámerom organizátorov býva 
tiež asanácia nelegálnych skládok na 
území prírodnej rezervácie Lupka a 
nad mestskou časťou Dražovce, kde 
sa každoročne hromadí veľa odpadu. 
Počas uplynulých siedmich ročníkov 

 Likvidáciu nazbieraného od-
padu zabezpečilo Mesto Nitra 
prostredníctvom spoločnosti 
Nitrianske komunálne služby. Pre 
zúčastnených dobrovoľníkov bolo 
pripravené aj občerstvenie. Jarné 
upratovanie Zobora podporila 
Nitrianska komunitná nadácia z 
finančných prostriedkov Mesta Nitra. 
Partnerom bola spoločnosť Heineken 
Slovensko.                                           (sy)

akcie bolo vyzbieraných približne 23 
ton odpadu. Dlhodobým problémom 
sú najmä nelegálne skládky, práve 
z nich pochádza väčšia časť z 
vyzbieraného odpadu.  Organizátori 
sa zhodli, že problémom znečistenia 
Zoborských vrchov je blízkosť veľkého 
mesta, ľahká dostupnosť tohto územia 
a nezodpovednosť ľudí. Odpad 
namiesto zberových dvorov, kde sa 
dá odovzdať zadarmo, vyvážajú do 
prírody, resp. prázdne obaly z potravín, 
ktoré sa vzali na túru, neznesú dole do 
mesta, ale vyhodia ich v prírode. 

športových zápolení je prestížny 
futbalový zápas medzi študentmi 
SPU a UKF o Putovný pohár 
rektorov nitrianskych univerzít. 
Súčasťou športových akcií je aj 
jarný beh Nitrou, nočný výstup 
na Zobor a tanečný maratón a 
tiež obľúbený alegorický sprievod 
mestom. Nitrianske univerzitné 
dni vyvrcholia 7.mája galavečerom 

 Od 23. apríla do 7. mája sa na 
nitrianskych univerzitách a zároveň 
v Nitre uskutočnili Nitrianske 
univerzitné dni. Ich cieľom je 
prehĺbiť vzájomnú komunikáciu 
a spoluprácu medzi Univerzitou 
Konštantína Filozofa a Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou 
a mestom Nitra. Komplex 
vedecko-odborných, športových, 
umeleckých a spoločenských 
podujatí spoločne pripravujú 
obe nitrianske univerzity už od 
roku 2013. Podujatie je podľa 
rektorov príležitosťou prezentovať 
sa navonok vo vzťahu k úradom 
štátnej správy, samosprávy, 
inštitúciám a výrobným pod-
nikom na území mesta, ako aj 
k univerzitám na Slovensku a v 
zahraničí. 
Jednotlivé aktivít Nitrianskych 
univerzitných dní, ale aj v uliciach 
Nitry. K ťahákom podujatia patrili 
už tradične športové zápolenia 
reprezentácií oboch univerzít.  
Svoje sily si zmerali vo futsale, 
florbale, volejbale, basketbale a 
stolnom tenise. Vyvrcholením 

Gaudeamus, v rámci ktorého sa  
v Starom divadle Karola Spišáka  
v Nitre predstavia študenti Katedry 
hudby Pedagogickej fakulty UKF  
s muzikálom Cyrano z predmestia, 
ktorý je prvým slovenským 
rockovým muzikálom Mariána 
Vargu, Pavla Hammela a textárov 
Kamila Peteraja a Jána Štrassera.                   
                                                        (sy)

Najväčší veľtrh
pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2014

 Výstavisko Agrokomplex, š.p. 
v Nitre v utorok 29. apríla už po 
štvrtýkrát otvorilo svoje brány 
pre najväčší veľtrh pracovných 
príležitostí na Slovensku Job Expo 
2014. Súčasne prebiehal aj 16. 
ročník medzinárodnej burzy práce 
– European Job Days 2014 a 22. 
ročník celoštátnej prezentačnej a 
predajnej výstavy výrobkov žiakov 
stredných odborných škôl Mladý 
tvorca 2014. 
 V rámci veľtrhu mohli 
záujemcovia navštíviť približne 

sto zamestnávateľov. Pre ľudí, 
ktorí hľadali prácu, alebo túžili po 
zmene v profesijnom zameraní, 
bola pripravená široká ponuka 
seminárov a workshopov, na 
ktorých im poradili napríklad s 
výberom práce, písaním životopisu, 
ako sa správať na pracovnom 
pohovore, prípadne im pomohli 
s identifikáciou vlastných silných 
stránok, rozvojových oblastí a 
motivácie. Žiaci ZŠ a SŠ  mohli 
absolvovať interaktívne prednášky, 
týkajúce sa napr. správneho výberu 

strednej školy, prípadne im tu 
poradili ako si hľadať zamestnanie. 

 Veľtrh pracovných príležitostí 
a medzinárodnú burzu práce 
zorganizovalo Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 
Prezentačnú a predajnú výstavu 
výrobkov žiakov stredných 
odborných škôl, ktorá sa konala 29. 
a 30. apríla, pripravilo Ministerstvo  
hospodárstva SR a Nitriansky 
samosprávny kraj.                  (rm)

Na mimoriadnom rokovaní 
mestského zastupiteľstva sa 
poslanci zaoberali aj záverečným 
účtom mesta Nitry. Výsledkom 
rozpočtového hospodárenia mesta 
za uplynulý rok je zostatok vo výške 
7.043.454,63 eura. V tejto sume 
sú však započítané aj v minulých 
rokoch nevyčerpané účelovo 
viazané prostriedky vo výške 
3.825.223,76 eura. Z nich najväčšou 
položkou je nepoužitá štátna 
dotácia na výstavbu cestného 
prepojenia priemyselného parku 
s komunikáciou R1 vo výške 
3.599.004,28 eura. 

ako 1,2 milióna eur nižšie ako 
plánované. Pri celkových príjmoch 
45.512.095,09 eur a výdavkoch 
na úrovni 40.820.769,02 eura 
tak prebytok bežného rozpočtu 
mesta dosiahol sumu 4.691.326,07 
eura. Mestu sa však vlani nedarilo 
napĺňať kapitálové príjmy, ktoré 
boli výrazne nižšie ako výdavky. 
Kapitálový rozpočet preto skončil 
v mínusových číslach na úrovni 
2.261.842,48 eura. Naopak, 
prebytok sa podarilo dosiahnuť pri 
finančných operáciách, kde boli 
príjmy o 4.613.971,04 eura vyššie 
ako výdavky.                (rm)

Po odrátaní účelovo viazaných 
prostriedkov má tak skutočný 
prebytok hospodárenia Nitry 
hodnotu 3.218.230,87 eura. Na 
základe rozhodnutia poslancov 
bude prevedený do rezervného 
fondu, ktorý bude slúžiť na 
financovanie kapitálových 
výdavkov v roku 2014. Pod 
pozitívne hospodárenie mesta 
sa podpísal predovšetkým vývoj 
bežného rozpočtu, kde boli 
skutočné príjmy o vyše 555.000 
eur vyššie ako ich predpokladaná 
hodnota. Mestu sa darilo šetriť aj 
na výdavkoch, ktoré boli o viac 
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Výstava dobových pamiatok

Mesto buduje 

a veľkonočná tvorivá dielňa v Ponitrianskom múzeu 

nové cyklotrasy popri rieke 

 Týždeň pred Veľkou nocou 
mali seniori, žijúci v Zariadení pre 
seniorov Zobor (ZPS) na Jánskeho 
ulici možnosť pozrieť si  výstavu 
dobových pamiatok a zvierat v 
Ponitrianskom múzeu a zúčastniť 
sa na veľkonočnej tvorivej dielni, 
ktorá v múzeu  prebiehala. „Naši 
klienti si tak vyrobili zaujímavé 
veľkonočné dekorácie,“ informovala 
Zuzana Konvická zo zariadenia. 
Niekoľko dní pred Veľkou nocou 
navštívili ZPS manželia Mária a 
Dušan Dankovci, ktorí klientom 
porozprávali o veľkonočných 
zvykoch a tradíciách a priblížili 
im základy techniky zdobenia 
veľkonočných kraslíc. Nechýbali 
veselé piesne a básne z tvorby 
Márie Dankovej. 
 Život klientov v ZPS 16. apríla 
spestril veľkonočný program, 
ktorý pripravili v spolupráci s 
Denným stacionárom pre ŤZP,  
Spojenou školou internátnou pre 

 Do septembra tohto roka 
pribudnú popri rieke Nitre nové 
trasy pre cyklistov. Jedna trasa 
povedie od lávky pri štadióne 
FC Nitra popri mestskom 
parku na Sihoti po Vodnú 
ulicu, druhá cyklotrasa smeruje 
od Univerzitného mosta po 
Priemyselnú ulicu pod Kalváriou. 
V Nitre je momentálne vybudo-
vaných necelých 10 kilometrov 
cyklotrás. Tieto vedú popri  rieke 
Nitre, popri mestskom parku, po 
Zobore a cez sídlisko Klokočina.  
Na území mesta je okrem toho 
projekčne pripravených ďalších  
35 kilometrov cyklistických 
chodníkov. Mesto sa už dlhšiu  
dobu usiluje získať peniaze na 
výstavbu z eurofondov. Okrem 
financií sú však prekážkou rý-
chlejšieho budovania aj vlastnícky 

všetci sa tešili krásnej poézii. 
Klienti so všetkými účinkujúcimi 
z Denného stacionára spoločne 
zdobili veľkonočné kraslice  
a maľovali obrázky s veľkonočnou 
tematikou,“ povedala Zuzana 
Konvická.                                     (red) 

čívadlami, lavičkami a osvetlením 
na sídliskách Chrenová, Klokočina, 
v Janíkovciach, Mlynárciach, 
Krškanoch až do Dražoviec.        (S)

ŤZP a dobrovoľníckym združením 
YMCA (Young Man Christian 
Association). 
„Dobrovoľníci z Bulharska pote-
šili našich klientov skvelou 
rozprávkovou pantomímou o 
Pinocchiovi, ktorú pozná azda 
každý. Spievalo sa a tancovalo, 

neusporiadané pozemky. Ak sa 
mestu v budúcnosti podarí získať 
potrebné peniaze, mohli by  
vyrásť ďalšie cyklotrasy s odpo-

ocenilo náročnú prácu pedagógov
Mesto Nitra

 Vedenie Mesta Nitry ocenilo 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
23 pedagógov z nitrianskych  
základných škôl, materských škôl, 
ZUŠ J. Rosinského a CVČ Domino v 
Nitre. Vzorných a aktívnych učiteľov 
navrhli na ocenenie riaditelia škôl, 
v ktorých pracujú a vzdelávajú 
mladú generáciu. Dôvodom 
na ocenenie boli dlhoročná 
pedagogická prax, mimoriadne 
výsledky dosiahnuté vo výchovno-
vzdelávacom procese a významné 
zásluhy na rozvoji školy. Primátor 
Jozef Dvonč v príhovore uviedol, 
že mesto venuje školstvu veľkú 
pozornosť a nebude tomu 
inak ani v budúcnosti. Ocenení 
pedagógovia prevzali ďakovné listy 
primátora a finančnú odmenu.   

Ocenení pedagógovia: Petronela 
Pospíšilová, riaditeľka MŠ 

Alena Mikulová, vychovávateľka, 
ZŠ Fatranská, PhDr. Ľubica 
Valentínyová, riaditeľka, MŠ 
Štiavnická, PhDr. Petra Lovásová, 
učiteľka, MŠ Piaristická, Ján 
Konárek, učiteľ, ZUŠ J. Rosinského, 
Renáta Kútiková, učiteľka, MŠ Ľ. 
Okánika, Mgr. Mária Rusovská, 
učiteľka, ZŠ kniežaťa Pribinu, Ul. 
A. Šulgana, Mgr. Katarína Galová, 
učiteľka, MŠ Za humnami, Bc. Jana 
Hollová, učiteľka, MŠ Párovská, 
Mgr. Ľudmila Pokorná, učiteľka, 
ZŠ Ščasného 22, Mgr. Katarína 
Benešová, riaditeľka, MŠ Topoľová, 
Bc. Kristína Kudriová, MŠ Alexyho, 
PaedDr. Tatiana Komorová, učiteľka 
ZŠ Tulipánová, Martina Kramárová, 
riaditeľka, MŠ Golianova, RNDr. 
Rudolf Ronec, riaditeľ, Krčméryho, 
Mária Némethová, učiteľka, 
MŠ Bazovského a Mgr. Mária 
Bernáthová, učiteľka, ZŠ Benkova.                        
                    (sy)

Hospodárska ul., Mgr. Ľubomíra 
Trenčanská, učiteľka, ZŠ Na Hôrke, 
Tatiana Pintérová, učiteľka MŠ 
Novomeského ul., Mgr. Margita 
Lovásová, učiteľka, ZŠ kráľa 
Svätopluka, Dražovská ul., Mgr. 
Ľuboslava Macievičová, riaditeľka, 
MŠ Belopotockého ul., Mgr. 
Veronika Čitáryová, učiteľka, ZŠ 
Benkova ul., Kornélia Tonkovičová, 
učiteľka, MŠ, Dolnočermánska, 

o najkrajšie okno, balkón a predzáhradku
Zapojte sa do súťaže 

Nie je známe, kedy si človek prvýkrát 
všimol krásu kvetov a kedy ich 
začal pestovať pre svoje potešenie. 
Spríjemňoval si nimi svoje obydlie, 
ulicu, či námestie. V snahe 
podporiť túto činnosť vyhlasuje 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč 
v spolupráci s Mestskými službami 
súťaž o najkrajšie okno, balkón a 

predzáhradku 2014. Vaše – okno, 
balkón alebo predzáhradka svojím 
vzhľadom skrášľuje okolie a iste 
obstojí v konkurencii s ostatnými 
prihlásenými do súťaže. V prípade, 
že máte záujem o účasť v súťaži 
môžete sa prihlásiť do 16. júna 
2014 osobne na Mestskom úrade 
v Nitre Štefánikova tr. 60, klientske 

centrum č. 5, alebo telefonicky 
650 23 22, Mestské služby Nitra 
651 68 05 - sekretariát, 772 00 03 
klapka 123. Vyhodnotenie súťaže 
bude v posledný júnový týždeň 
t.r. a výsledky budú uverejnené v 
médiách. Víťazi získajú osobne od 
pána primátora hodnotné ceny.  
                     (ľš) 
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dojímavý príbeh záchrany detí

svoje zdravie na Svetový deň zdravia 

Na pôde mestského úradu

„Oslávili“ 

bohatým programom na Svätoplukovom námestí
Pod Zoborom štartuje letná turistická sezóna v sobotu 17. mája

 Letná turistická sezóna sa blíži 
aj do Nitry. Jej veľkolepé otvorenie 
sa bude konať 17. mája  priamo v 
centre mesta.  Informoval o tom 
na tlačovej konferencii v pondelok 
28. apríla primátor Jozef Dvonč, 
zástupca primátora Ján Vančo, 
prednosta úradu Igor Kršiak, 
zástupca NSK Karol Jurica, výkonná 
riaditeľka NOCR Marta Hároníková, 
vedúca odboru kultúry MÚ v Nitre 
Dagmar Bojdová, zastupujúca 
vedúca útvaru propagácie a 
cestovného ruchu MÚ v Nitre Alena 
Pivarčiová a ďalší spoluorganizátori 
tohto podujatia.  
 „Mestu mimoriadne záleží na 
tom, aby tento deň dopadol čo 
najlepšie, aby ľudia zažili v našom 
meste jeden príjemný deň,“ uviedol 
primátor Jozef Dvonč. Pešiu zónu a 
Svätoplukovo námestie zaplavia v 
tento deň jahodové a čokoládové 
špeciality, najlepšie ročníkové 
vína, regionálne a remeselnícke 
výrobky. Súčasťou podujatia bude 
aj otvorenie 5. ročníka súťaže o 
najobľúbenejšiu turistickú atrakciu 
v regióne. „Jedinečnosť jahodovej 
atmosféry bude umocnená krstom 
nitrianskeho jahodového zákuska 
jahodovým vínom, ktorý bude 
pripravený novou technológiou 
cukrárskeho semišu,“ uviedla 
výkonná riaditeľka NOCR Marta 
Hároníková. 
 Nakoľko mottom tohto-
ročného podujatia je voda a 
liečba, nebude chýbať prezentácia 
termálnych kúpalísk a wellness, ani 
stan zdravia s masážami, cvičeniami 
či zdravotným poradenstvom. 
Námestie prevonia aj množstvo 
regionálnych gastronomických 
špecialít od pukanských párancov, 
cez paprikáše, perkelty až po 
podpecníky a štrúdle. 
Atmosféru budú dotvárať aj oslavy 

prác múzejných pracovníkov 
(konzervátorov, preparátorov a 
reštaurátorov), taktiež Slovenské 
poľnohospodárske múzeum, 
Nitrianska galéria a expozícia 
Múzea židovskej kultúry v 
Synagóge. Celodenný program 
vyvrcholí koncertom kapely 
Peter Bič Project a premietaním 
romantického filmu Čokoláda. 
Súčasťou Jahodovej atmosféry v 
Nitre bude aj predstavenie „Koľko 
jahôd rastie na mori?“ v Starom 
divadle Karola Spišáka v nedeľu 
18. mája o 15.00 h. Organizátori 
pozývajú do Nitry návštevníkov 
z celého Slovenska: Nechajte 
sa zlákať neopakovateľnou 
atmosférou, objavte miesto a zažite 
príbeh v meste pod Zoborom. 
 Ústretový krok urobili v tomto 
smere aj nitrianske hotely, pretože 
počas tohto prvého jahodového 
víkendu majú návštevníci Nitry 
možnosť využiť skvelú zľavu na 
ubytovanie v hoteloch Capital, 
Atrium, Alexander´s, City a 
Centrum. Pri zakúpení jednej 
noci 17. mája. v jedno alebo 
v dvojlôžkovej izbe, získajú 50 
% zľavu! V prípade zakúpenia 
ubytovania v jedno alebo v 
dvojlôžkovej izbe v termíne od 16. 
do 17. mája budú môcť jednu noc 
mať zadarmo.    
                                (dp, sy)

10. výročia vstupu Slovenska do 
Európskej únie, ktoré sa začnú už 
dopoludnia stretnutím zástupcov 
EK vo Fóre mladých. Vyvrcholením 
večerného programu bude 
vystúpenie známeho nitrianskeho 
speváka Itcha Pčelára so skupinou 
Jamestown. V priebehu dňa budú 
môcť záujemcovia absolvovať 
bezplatné prehliadky mesta 
so sprievodcami v dobových 
kostýmoch, spestrením bude 
tiež bezplatná jazda turistickým 
vláčikom „Nitrianskym expresom“. 
Najmenší sa môžu tešiť na svet 
nafukovacích atrakcií. „V rytme 
samby sa bude odohrávať 
medzinárodný festival bubnov a 
perkusií drumpoint Slovakia 2014, 
na ktorom sa zúčastnia bubenícke 
orchestre z Nemecka, Českej 
republiky a Slovenska,“ informoval 
za organizátorov Miroslav Kollárik. 
Pod taktovkou NSK sa v rámci 
osláv sviatku sv. Urbana predstavia 
folklórne súbory a skupiny 
s podtitulom „Ochutnajme 
Nitriansky kraj“. Podujatie dotvorí 
vystúpenie tanečnej školy Old 
School Brothers. 
 Vo večerných hodinách sa 
Nitra pripojí aj k medzinárodnému 
podujatiu Noc múzeí a galérií, 
počas ktorého bude bezplatne  
sprístupnené Ponitrianske 
múzeum so zaujímavými ukážkami 

Vo veľkej sále mestského úradu premietli hraný dokument o Nicolasovi Wintonovi.

Príležitosť dať si skontrolovať svoje zdravie 
využili aj exprimátor Nitry Ing. Arch. Vladimír 
Libant. 

Dojímavý príbeh záchrany 669 
detí Nicholasom Wintonom, 
ktorý pozitívne inšpiruje ľudí 
aj po sedemdesiatich rokoch, 
si  16. apríla mohli v zasadacej 
sále mestského úradu  pozrieť 
študenti Strednej priemyselnej 
školy stavebnej v Nitre. Tvorcov 
filmu ako aj zástupcov Trigon 
production na pôde mesta 
privítal zástupca primátora Štefan 
Štefek, ktorý zaspomínal na ťažké 
vojnové časy, kedy bolo aj z Nitry 
do koncentračných táborov 
odvlečených 6-tisíc židov. Dych 

vyrážajúci, no predovšetkým 
hlboko ľudský príbeh, sledovali 
študenti so zatajeným dychom. 
Celovečerný film Nickyho rodina 
režisérov Mateja Mináča a Patrika 
Pašša  rozpráva príbeh záchrany 
československých – predovšetkým 
židovských – detí tesne pred 
vypuknutím druhej svetovej 
vojny. Prostredníctvom faktov, 
autentických záberov, ako aj 
hraných rekonštrukcií, približuje 
tento Wintonov šľachetný čin. 
Deti, ktoré sa mu podarilo odviezť 
do Veľkej Británie, by inak skončili 

v nacistických koncentračných 
táboroch. O kvalite filmu 
svedčí skutočnosť, že získal 39 
ocenení z medzinárodných 
filmových festivalov na všetkých 
kontinentoch. Ako uviedla 
PR manažérka projektu Iveta 
Pospíšilová z Trigon production, 
uvedenie filmu pre  študentov 
Strednej priemyselnej školy 
stavebnej bolo najväčšie podujatie 
s týmto medzinárodne mimo-
riadne úspešným slovenským 
dokumentom v rámci školských 
predstavení na Slovensku, pretože 
sa na ňom zúčastnila celá škola. 
Zaujímavosťou je, že 19. mája 
t.r. oslavuje záchranca Nicholas 
Winton svoje 105. narodeniny. 

 Na záver filmovej projekcie 
študenti diskutovali s Patrikom 
Paššom – spoluautorom scenára 
a producentom filmu. Napokon 
sa podpísali pod petíciu, ktorou 
verejnosť žiada, aby bola 
Nicholasovi Wintonovi udelená 
Nobelova cena  mieru.               (sy)

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom v Nitre, 
oddelenie podpory zdravia v 
spolupráci s Mestským úradom 
v Nitre pripravili v pondelok 7. 
apríla pre širokú verejnosť akciu s 
názvom „Oslávte vaše zdravie na 
Svetový deň zdravia“,
V priestoroch vestibulu nitrian-
skeho Mestského úradu pracovníci 
Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva  so sídlom v Nitre 
poskytovali základné zdravotné 
vyšetrenia a poradenstvo v 
oblastiach, týkajúcich sa zdravého 
životného štýlu a to meranie 
krvného tlaku, telesného tuku, 
BMI indexu, meranie hladiny 
cholesterolu a zároveň ľuďom radili 
ako si môžu zlepšiť svoje zdravie. 
Príležitosť dať si skontrolovať svoje 
zdravie využilo asi 40 občanov. (s)
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budú zaplavené bubnami! 
Nitrianske ulice 

 Počas otvorenia Letnej 
turistickej sezóny 17. mája sa 
nitrianske ulice zaplnia bubeníkmi. 
Po celodennom workshope, pod 
vedením lektora Mestre Mio, 
kapely z Čiech, Rakúska a Slovenska 
odohrajú svoje vystúpenia na 
rôznych miestach v centre mesta. 

 Bubeníci z niekoľkých krajín, 
rytmy zo vzdialených kontinentov 
- to je festival drumpoint Slovakia, 
ktorý v máji 2014 po prvýkrát 
rozhýbe ulice na Slovensku. Nitra, 

ako 200 000 priaznivcov bubnov  
a perkusií a karneval v Notting Hill 
(UK) sa teší priazni až 1 milióna 
návštevníkov každý rok. „Cieľom 
drumpointu je postupne spájať 
bubeníkov z celej Európy a 
organizovať kvalitné workshopy v 
spolupráci so špičkovými lektormi,“ 
hovoria organizátori projektu. 
V piatok 16. mája je o 20.00 pre 
všetkých fanúšikov nielen brazílskej 
hudby pripravená drumpoint 
party night, počas ktorej vystúpia 
aj DJ M.O.C., Tanečná škola Old 
School Brothers či Tanečná skupina 
Siracusa. V kaviarni Music a Cafe 
budú po celú noc znieť exotické 
tóny samby z originálnych platní 
dovezených priamo z Brazílie. V 
sobotu popoludní sa v širšom 
centre mesta predstavia kapely 
z Čiech, Rakúska a Slovenska. 
Program festivalu vyvrcholí na 
Svätoplukovom námestí, kde sa 
na jednom pódiu stretne niekoľko 
desiatok bubeníkov a spoločne 
predvedú veľkú bubenícku show.            
                                                      (rm)

ktorá je domácou pôdou až pre 
dve bubenícke zoskupenia, sa tak 
stáva „miestom bubnov“. Miestom, 
kde sa stretávajú bubenícke 
orchestre a kapely z Európy, aby 
spoločne oslávili rytmus, energiu a 
krásny zvuk exotických brazílskych 
bubnov. Autori projektu 
(Umelecká spoločnosť Tambores) 
sa inšpirovali európskymi 
festivalmi s dlhoročnou tradíciou, 
ktoré zaznamenávajú obrovský 
úspech. Festival samby v Coburgu  
(DE) navštívi každoročne viac 

Zástupca primátora Štefan Štefek, vedúca odboru kultúry na MÚ v Nitre Dagmar Bojdová   
a vedúca kancelárie primátora Jarmila Juhásová (v strede) si pozreli aj prácu Adama 
Kostolanského, ktorý v kategórii nad 15 rokov obsadil prvé miesto.                                Foto: autorka

je mnoho výtvarných talentov

sa opakovane stala terčom vandalov

Medzi autistickými deťmi 

Tabuľa na Mostnej ulici  

 V priestoroch Divadla 
Andreja Bagara inštalovali výstavu 
výtvarných prác zo súťaže o Cenu 
Stanislavy Batelovej Michalčekovej, 
do ktorej sa prihlásilo  81 žiakov 
s 94 prácami zo 17 škôl. Súťaž 
zorganizovali pri príležitosti 
Svetového dňa povedomia 
o autizme, ktorý Organizácia 
spojených národov stanovila na 
2. apríla. Mladé výtvarné talenty 

akademickej maliarky  Stanislavy 
Batelovej Michalčekovej. 
 „Hlavným cieľom oboch akcií 
bolo motivovať a podporovať 
mladé výtvarné talenty v ich 
tvorivosti a poukázať na to, že i 
človek s hendikepom vie byť pre 
spoločnosť prospešný, čím priamo 
poukazujeme na problémy 
autistov,“ uviedol Ing. Ivan 
Berta, predseda Klubu rodičov 
autistických detí (KRAD). 
 Nad celým podujatím 
prevzal záštitu primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč. V jeho mene 
účastníkov vernisáže pozdravil 
zástupca primátora Štefan Štefek, 
ktorý informoval, že Mesto Nitra 
v snahe integrovať deti s touto 
diagnózou do bežného života, 
zriadil v roku 2011 denný stacionár. 
Napriek tomu, že starostlivosť o 
postihnutých občanov nespadá 
priamo kompetencie mesta, ďalším 
cieľom nitrianskej samosprávy je 
zriadenie centra s podporovaným 
bývaním pre ľudí postihnutých 
autizmom.                     (S)

boli ocenené v troch súťažných 
kategóriách, udelená bola aj 
hlavná cena. Odovzdávaniu 
ocenení predchádzala vernisáž 
diel Michaely Batelovej. Súťažná 
výstava „Výtvarné talenty“ 
predstavila širokej nitrianskej 
verejnosti výtvarné nadanie a 
kreativitu hendikepovaných žiakov 
v konfrontácii s talentom autistky 
Michaely Batelovej – dcéry 

 Informačná tabuľa VMČ č. 
2 na Mostnej ulici sa v týchto 
dňoch opakovane stala terčom 
vandalov. Na problém upozornil 
člen spomenutého VMČ z radov 
občanov Pavol Peťovský, ktorý 
tabuľu odfotografoval. Táto 
skutočnosť či azda patologický jav 
znepokojuje i zástupcu primátora 
mesta Nitry a predsedu VMČ č.2 
Jána Vanča: „Opakujúca sa situácia 
ma mrzí, pretože tabuľa slúži na 
informovanie občanov žijúcich v 
Starom meste o aktivitách členov 
VMČ o tom, čo sa v tejto časti mesta 
zrealizovalo, prípadne, čo máme 
na pláne ešte urobiť. Ján Vančo si 
zároveň kladie otázku: „Prečo býva 
tabuľa neustále ničená? VMČ č. 2 

 Je smutné, že sa v našom 
meste zabývali vandali. Veď si 
len spomeňte, že na jeseň zničili 
ďalekohľad na Kalvárii a terčom 
ich vyčíňania sa stala aj socha 
Panny Márie s podstavcom, ktorú 
zhodili zo súsošia na Kalvárii. 
Wikipédia definuje vandalstvo 
ako svojvoľné poškodzovanie 
a ničenie verejného alebo 
súkromného majetku, väčšinou 
kvôli vlastnému potešeniu alebo 
čudnej sebarealizácii. Pre takýto 
čin väčšinou chýba jasný motív. 
Vandalizmus patrí obvykle k 
životnému slohu adolescentov, 
rôznych partií, zriedkakedy 
dospelých osôb. Ničenie páchajú 

túto tabuľu opravuje takmer každý 
mesiac!“ 
 Okoloidúci občania na prvý 
pohľad zaregistrujú rozbité sklo, 
postŕhané plagáty a zničené 
oznamy výboru. Slušný človek nad 
ich správaním pokrúti hlavou a 
spýta sa, prečo majú niektorí ľudia 
ničiteľské sklony. Odpoveď na túto 
zdanlivo jednoduchú otázku je 
však veľmi ťažká. Kto sa podpísal 
pod zničenie tejto tabule? Mohli 
to byť neznámi vandali, alkoholom 
potúžení mladiství, ktorí sa chodia 
zabávať na Mostnú ulicu, možno 
športoví fanúšikovia, ktorí niekedy 
nedokážu krotiť svoje prehnané 
emócie. 
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 O nebezpečnosti fajčenia 
vieme všetci, počujeme a čítame o 
tom denno-denne a napriek tomu 
je vysoký počet fajčiarov aj na 
Slovensku viac než alarmujúci. Čo 
je však ešte horšie, neustále stúpa 
počet detí a mládeže, ktoré tomuto 
zlozvyku holdujú. Rovnako by sa 
cigaretám mali vyhýbať tehotné 
ženy, ale aj rodičia! Ako povedal 
pneumológ Daniel Paulovič z Nitry 
Svetový deň bez tabaku je dobrou 
príležitosťou pre každého - vstúpiť 
si do svedomia! 
 Fajčenie skracuje život ľudí 
o 10 až 20 rokov. Treba preto 

stále pripomínať škodlivosť tohto 
neduhu. Na Slovensku je asi 36 až 
38 percent fajčiarov a naša krajina 
sa nachádza niekde uprostred 
štátov Európy. Horšie však je, že sa 
fajčí v školách a nemocniciach a 
pokuty sa nevyberajú. Fajčia ženy 
a matky, čo škodí ich deťom, aj keď 
si idú zapáliť na balkón, pretože 
dychom ďalej vylučujú škodlivé 
látky. Nad mamami fajčiarkami, 
ktoré trávia so svojimi deťmi najviac 
času, dvíhajú odborníci varovný 
prst. Pri primárnom fajčení ide o 
priame poťahovanie z cigarety, 
pri sekundárnom o nedobrovoľné 

vdychovanie cigaretového dymu. 
Existuje však aj ďalší druh fajčenia. 
Je to terciárne fajčenie. Mamičky 
si myslia, že keď si idú zapáliť na 
balkón, je to v poriadku, ale tieto 
matky aj tak majú nikotín ešte v 
dychu, dostáva sa im do krvi, majú 
ho na pokožke či vo vlasoch, a tak 
sa dostáva aj k ich ratolestiam. 
„Deti týchto matiek majú nižšie IQ, 
takéto deti nám hlúpnu,“ hovorí 
pneumológ Daniel Paulovič. 
Toto tzv. „fajčenie z tretej ruky“  je 
zodpovedné za vysokú hladinu 
nikotínu, ktorú je možné pozorovať 
na deťoch z domácností, kde sa 
fajčí.   (s)

privítali jar tradičnými slovanskými zvykmi
Nitrania

V nedeľu 13. apríla sa v CVČ Domino v Nitre uskutočnilo 
podujatie Sviatky jari. O 16.00 hodine vystúpili  
v sále Centra voľného času Domino detské folklórne 
súbory Borinôčka a Fatranček a folklórne súbory Borina  
a Furmani a takto spoločne predviedli folklórne pásmo 
s názvom Prišla kvetná nedeľa, tráva sa zelená až po 
vyše kolená. Následne o 17.00 hodine sa sprievod 
zložený z členov DFS a FS so spevom presunul   
k Univerzitnému mostu, kde spoločne hodili do rieky 
Nitry Morenu ako symbol končiacej sa zimy. Organizátori 
podujatia pozvali občanov, aby sa pridali k nim do sprievodu 
a oslávili príchod jari týmito tradičnými slovanskými 
zvykmi.                                              (sy)

Položme si spoločne otázku. Pozná-
te vo svojom živote človeka, ktorý 
vám nezištne pomáha, na ktorého 
sa môžete vždy s dôverou obrátiť, 
pomáha vám vstať, keď padáte, 
pre ktorého je jedinou odmenou 
milé slovo,  úsmev, pohladenie? 
Určite ste uhádli, odpoveďou na 
otázku je -  mama.Májové trojdnie  
– 10. ,11. a 12. mája bude v Nitre 
venované sviatku najvzácnejších 
bytostí na svete. Pozývame všet-
kých osláviť  spolu s nami Deň ma-
tiek. Skromné blahoželania, kytičky 
tónov a melódií venuje mamám v 
podobe stretnutí s hudbou Mesto 
Nitra. V sobotu 10. mája o 15.00 h 
v Kultúrnom dome v Mlynárciach 
bude rozdávať radosť  príjemnými 
melódiami Milan Humpolec . V 
Kultúrnom dome v Dolných Krška-
noch od 18.00 h zahrejú srdiečko 
maminám deti z eRka a jar v žilách 
rozprúdi a kyticou evergreenov 

Sviatok sv. Urbana - patróna vino-
hradníkov oslávime na Zobore, v 
tradičnej vinohradníckej oblasti 
Nitry,  podujatím Svätourbanské 
zoborské slávnosti. V dňoch 23. 
mája až 25. mája 2014 pozývame 
všetkých v mene organizátorov 
na návštevu  Zoborského trho-

Deň matiek v Nitre

Svätourbanské zoborské slávnosti

uviedli do života knihu Milana Hodála Cennosti   

je dobrou príležitosťou pre každého - vstúpiť si do svedomia! 

V kaviarni Divadla A. Bagara 

Svetový deň bez tabaku 

 V kaviarni Divadla A. Bagara 
uviedli do života najnovšiu zbierku 
veršov nitrianskeho  básnika a 
epigramatika Milana Hodála.  
Krstnými rodičmi boli spisovateľka 

v skupinách, niekedy v dvojiciach. 
Predmetom ničenia sú verejne 
dostupné predmety, parky, a ich 
zariadenie, telefónne búdky, hroby, 
opustené budovy. 
 Mestská polícia v Nitre 
charakterizuje vandalizmus medzi 
najčastejšie prejavy trestnej 
činnosti mladistvých. Väčšina z 
toho vyrastie, avšak nájdu sa aj 
takí, ktorí v porušovaní zákona 

pokračujú aj v dospelosti. Táto 
protisociálna činnosť mladých 
je často páchaná v skupinách 
alebo vo dvojiciach. Napriek 
tomu približne polovicu všetkých 
trestných činov spáchajú chlapci 
vo veku 10 až 21 rokov. Tieto deti 
majú komplikovanú povahu, 
ktorá prispieva k ich ťažkostiam vo 
vzťahoch k ostatným ľuďom.    (sy) 

Drahomíra Pechočiaková a Ivan 
Godál z Literárneho klubu Janka 
Jesenského. Knihu posypali soľou 
a zaželali jej, nech otvára ľuďom 
srdcia. Verše Milana Hodála 

recitoval študent herectva na 
VŠMU Michael Vrzala. 
 Po Rozcvičke a Zázračnej 
planéte sú Cennosti treťou zbierkou 
Milana Hodála. Rozdelil ich na štyri 
kapitoly – tri tvoria básne vážnejšej 
poézie, štvrtú satirická poézia. 
Ako v predchádzajúcej zbierke, 
aj tu zostal verný číslu 77 – 44 je 
básní a 33 epigramov, ktoré ho 
sprevádzajú celou jeho tvorbou. 
Texty vhodne dopĺňajú kresby 
dcéry Lenky. Okrem básní do 
zbierky zaradil aj svoje obľúbené 
epigramy. 
                    (sy)

čenskom centre v Janíkovciach   
o 18.00 h krásnymi  melódiami   
v podaní Evy Pavlíkovej a študen-
tov Súkromného konzervatória v 
Nitre. V pondelok 12. mája o 16.00 
h v CVČ Domino obdaruje rozos-
pievaným a roztancovaným darče-
kom mamičky i babičky talentova-
ná mládež z Domina.                 (ek)

a vystúpení pre deti a dospelých. 
Pripravené je i množstvo zaujíma-
vých sprievodných podujatí. Hlav-
nými  organizátormi podujatia sú 
Mesto Nitra, Výbor mestskej časti 
Zobor, Dražovce a Bercash, s. r.o.

poteší   Robo Kazík. V nedeľu 11. 
mája o 16.00 h v Kultúrnom dome 
v Párovských Hájoch  potešia ma-
mičky a babičky najmenší a najmil-
ší z detského folklórneho súboru 
Sílešánek,  o 17.00 h bude v Kul-
túrnom dome Dražovciach veselo 
a rozjarene s dychovou hudbou 
Spojár z Bratislavy. Sviatok všetkých 
matiek oslávime v Kultúrno-spolo-

vého mestečka na priestranstve 
pred penziónom Artin, ochutnáv-
ku halušiek zo súťaže o varešku 
Jožka Dóczyho, na vynikajúcu 
Oldies party,  hudobné i tanečné 
vystúpenia FS Zobor, DFS Borin-
ka, Wild People, Paľa Hammela   
a ďalšiu bohatú ponuku atrakcií 
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priestoroch Parku kultúry a oddychu 
v Nitre. Na slávnosti sa zúčastnili 
hokejisti a členovia realizačného 
tímu HK Nitra aj s partnerkami, 
úspešným nitrianskym hokejistom 
prišli zablahoželať aj ďalší hostia.  
V rámci programu vystúpila 
skupina Desmod a cimbalová 
muzika.                         (s)

Koncertom švédskeho organistu

Rozlúčka hokejistov HK Nitra 

sa začal festival Ars Organi 2014

s vicemajstrovskou sezónou

Otváracím koncertom sa 27. apríla 
začal 7. ročník medzinárodného 
organového festivalu ARS ORGANI. 
Nitrianskemu publiku sa predstavil 
špičkový švédsky organista a 
profesor organovej hry na Kráľovskej 
hudobnej akadémii v Kodani Hans 

J. G. Müthela a J. Rheinbergera 
v piaristickom Kostole svätého 
Ladislava.
 Ďalšie štyri organové koncerty 
sa uskutočnia vždy v nedeľu o 19.00 
h v jednom z dvoch nitrianskych 
kostoloch – v piaristickom Kostole 
sv. Ladislava, alebo evanjelickom 
Kostole Svätého Ducha. Terence 
Charlston, profesor na londýnskej 
Royal College of Music zahrá svoj 
recitál dňa 4. mája v evanjelickom 
Kostole Svätého Ducha. Terjea 
Wingeho z Nórska, ktorý pôsobí 
na Kráľovskej hudobnej akadémii 
v Oslo, si budeme môcť vypočuť 
11. mája,  18. mája v evanjelickom 
Kostole Svätého Ducha predstaví  
mladá organistka Marina 
Ragger. Festival uzavrie 25. mája 
domácemu publiku dobre známa 
koncertná organistka Mária 
Plšeková.                      (s)

Fagius, ktorý patrí k celosvetovo 
uznávaným osobnostiam v oblasti 
organového interpretačného 
umenia. Poslucháči mali možnosť 
vychutnať si jeho umenie a 
virtuozitu v dielach J. S. Bacha, 
C. Ph. E. Bacha, G. A. Homiliusa, 

preletel nitriansky letec – konštruktér z Nitry do Trenčína 
S miniletúňom Vrabčiakom 

V roku 1920 do Nitry dislokovali 
Letecký pluk č.3, ktorého veliteľom 
bol francúzsky kapitán Lachman. 
Pretože v zoborských kasárňach 
sídlil delostrelecký pluk č. 110, 
zbrojárske dielne  sa vybudovali 
spolu s leteckými. V leteckých 
dielňach pôsobil mladý ruský 
emigrant v hodnosti nadporučíka - 
Nikolaj Sapošnikov. Tento dôstojník 
bol skúseným pilotom. Vynikal 
v teórii aerodynamiky, s ktorou 
experimentoval pri  konštruovaní  
nosných plôch. 
 V roku 1928 skonštruoval 
podľa vlastných plánov miniletúň. 
Letúň podrobili v leteckých 
dielňach predpísaným skúškam, 
vtedy platným pre vojenské 
lietadlá, motorické skúšky taktiež 
dopadli dobre. Zostával prvý 
skúšobný let. Miniletúň previezli 
na letisko, kde Sapošnikov vyskúšal 
letové vlastnosti nového letúňa. Po 
pripomienkach z prvého letu bolo 
ešte treba čo-to poopravovať Po 
náprave nasledoval ďalší skúšobný 
let. Keď lietadielko bolo vyskúšané, 
rozhodol sa jeho konštruktér ho 
preveriť 18. októbra 1928 a to na 
trase Nitra – Piešťany – Bratislava 
– Nitra. Úradne zmeraný čas 
letu poukázal na pozoruhodné 
výsledky: vzdialenosť medzi  Nitrou 
a Piešťanmi preletel za 26 minút, 
Piešťany – Bratislava za 60 minút a 
z Bratislavy do Nitry preletel za 52 

letectva, ako veliteľ s obľubou 
lietaval na svojom súkromnom 
lietadle - Vrabčiaku, ktoré poznali 
obyvatelia celého mesta, pretože 
zvykol predvádzať na oblohe rôzne 
premety, čo bolo na vojenských 
lietadlách prísne zakázané.
 Dňa 6. novembra 1928 
kpt. Sapošnikov vzlietol týmto 
lietadlom do vzdušného priestoru 
nad Dražovcami, kde v tom čase 
boli ostré delostrelecké streľby 
nitrianskeho Delostreleckého 
pluku č.110. Jeho lietadlo po 
vzlete z nitrianskeho letiska ešte 
nestihlo nabrať dostatočnú výšku 
a takto nízko nad zemou sa 
nebezpečne priblížilo do priestoru 
paľby. Riadiaci veliteľ paľby dal 
ihneď pokyn na vystrelenie 
svetlíc na okamžité zastavenie 
paľby a pristátie lietadla. Kapitán 
Sapošnikov pokyn rešpektoval  
a pristál na zoranom poli, čo malo 
za následok zavadenie krídlami  
o zem. Lietadlo sa síce poškodilo, 
ale pilot sa našťastie nezranil.  
A tak čerstvo povýšený kapitán 
Sapošnikov dostal pokarhanie.     
 Čaru lietania podľahla aj 
Sapošnikova manželka Nataša, 
ktorá v roku 1930 prekonala 
spomínaným Vrabčiakom aj 
manželov rekord, keď prekonala 
vzdialenosť medzi Nitrou a 
Trenčínou za 26 minút.
                          Ing. Štefan Košovan

minút!  
 Lietadlo tejto kategórie 
dosiahlo na tú dobu vskutku 
veľmi pekný výsledok a miestna 
tlač ho zhodnotila ako rekord! 
Bol to jednomiestny dvojplošník 
s motorom iba 10 HP / konských 
síl, ako sa vtedy označoval výkon 
motora. Rozpätie krídiel malo 
iba 5,5 m a jeho váha bola 150 
kg.  Spolu s manželkou Natašou 
vybrali pre lietadlo pomenovanie 
Vrabčiak.
 Nadporučík Sapošnikov bol 
nitrianskej verejnosti dobre známy 
nielen ako letecký akrobat ale aj 
zväzkom s rodinou Trejbalovou, 
keďže sa oženil s ich dcérou 
Natašou, ktorá ako prvá žena na 
Slovensku získala letecký diplom. 
V októbri roku 1928 Sapošnikova 
povýšil do hodnosti kapitána 

Hokejisti HK Nitra si vybojovali 
v Tipsport extralige 2013/2014 
strieborné medaily, čo je pre klub 
historický úspech. Vo finálovej 
sérii prehral tím spod Zobora s 
HC Košice tesne 3:4. Hokejisti 
HK Nitra sa v pondelok 28. apríla 
2014 rozlúčili s vicemajstrovskou 

sezónou 2013/2014, ktorá bola 
najúspešnejšou v klubovej histórii 
tímu spod Zobora. Popoludní sa 
za účasti primátora Nitry Jozefa 
Dvonča uskutočnila na parkovisku 
pred ZOC Max veľká autogramiáda 
a rozlúčka s fanúšikmi. Večer bol 
na programe klubový banket v 
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V marci 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry

V marci 2014 sa zosobášili títo snúbenci:

Navždy odišli V

Povedali si ÁNO 

V máji 2014 sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2014

75 ROKOV:
Eva Babiaková, Zita Babošová, 
Anna Berkyová, Celestína 
Bohátová, Verona Bublincová, 
Štefan Bumbala, PaedDr. Vojtech 
Drenka, CSc., Ing. Jozef Gažo, 
Irena Hozlárová, Helena Hrudová, 
Helena Hudecová, Alžbeta 
Knoteková, Anna Koribaničová, 
Júlia Kršková, Jozef Kuppé, Pavel 
Laco, Helena Mandáková, Jana 
Masková, Ing. Milan Mikulášik, 
Anna Opoldová, Helena 
Peniašková, Marta Perinová, 
Oľga Rábárová, PhDr. Estera 
Sailerová, Alexander Staník, Gizela 
Steinerová, Ján Ševčík, Ladislav 
Šovčík, Františka Štefaničková, Ján 
Tóth, Margita Trakovická, Mária 
Vízyová, Ladislav Vrúbel, Anastázia 
Žiaková     

80 ROKOV:
Katarína Benčová, Alžbeta 
Berkyová, Anna Cibirová, Otto 
Dolejš, Jolana Hajtingerová, 
Valéria Hallová, Etela Hlinková, 
Jozef Horňák, Dr. Cyril Ivan, Ján 
Jančo, Anna Juráková, Robert 
Kilian, Mária Kiricová, Ing. Juraj 
Konč, Ing. Zuzana Krajčírová, 
Margita Kupriaková, Július Mojžiš, 
Valéria Pavlenová, Ing. Štefan 
Pekárik, Ing. Anton Podolák CSc., 
Štefánia Schmucková, Margita 
Šindlerová, Rozália Štefániková, 
Irena Švancarová, Anton Švec, 
Michal Uhrinčať, Štefan Vereš, 
Anton Volčík, Viliam Zamboy, Karol 
Zetocha, Jaroslav Žitný   

85 ROKOV:
RNDr. Cyril Ambros CSc., Juliana 
Baráthová, Alžbeta Čáliková, Mária 

Dologová, Gabriela Homolová, 
Helena Jančová, Žofia Klenková, 
Rozália Mikulášiková, Klára 
Repková, Ružena Sivá, Valéria 
Žemberová

90 ROKOV:
Natália Boháčová, František 
Mikulášik, Ferdinand Šalamon, 
Vincent Tóth, Štefan Žák

91 ROKOV:
Helena Benkovičová, Otília 
Ferenczyová, Matilda Harvanová, 
Jozefa Ružičková, Elena Vaneková

92 ROKOV: 
Ján Andel, Rudolf Burcl, Božena 
Bušovská, Mária Mihaliková, 
Františka Pupáková

93 ROKOV:
Alžbeta Bučeková, Vilma 
Klučárová, Magdaléna Šavrtková, 
Vincencia Švecová, Mária Vargová

94 ROKOV: 
Anna Kušnírová, MUDr. Eva 
Špaldonová

95 ROKOV:
Helena Zjarová

96 ROKOV:
Prof. Ing. Emil Špaldon

97 ROKOV:
Anna Medeková, Ignác Mihina, 
Viliam Savko 

Černá, Gabriela Dobrotková, Irena 
Folkmanová, Alžbeta Gregorová, 
Jozef Hucík, Juraj Chila, Augusta 
Klepancová, Alica Krištofičínová, 
Janka Kurucová, Rozália Levická, 
Felícia Malíková, Štefan Martiš, 
Františka Povodová, Margita 
Rusnáková, Mária Rýznerová, 
Dezider Šatka, Anna Šimková, 
Mária Tesárová, Anna Trnková, 
Emília Violová

86 ROKOV:
Aniela Bonová, Gabriela 
Branišovičová, Ernestína 
Dvoráková, Ladislav Ivanka, Valéria 
Kubíčeková, doc. PhDr. Štefan 
Kukan, Anna Lisyová, Ľudovít 
Machata, Oľga Mésarošová, 
Veronika Mistríková, Alica 
Mlyneková, Gregor Nagy, Ľudmila 
Serinová, Katarína Verešová, 
Jolana Veszeleiová, Juliana 
Vnučková

87 ROKOV: 
Ing. Anton Bezák, Ing. Dezider 
Bezák, Ján Bohát, Štefan Földeši, 
Jolana Görögová, Ing. Ladislav 
Hagara, Miluša Mináriková, Ján 
Molnár, Helena Orlíková, Anna 
Petrovská, Mária Urbaničová, 
Emília Verešová, Mária 
Zábojníková, Katarína Záhorská        

88 ROKOV:
Jolana Bagocká, Lýdia Botorčeová, 
Helena Burdová, Mária 
Demanková, Štefánia Fazekašová, 
Michal Feješ, Gizela Gálová, Elena 
Mušáková, Šarlota Záhonová

89 ROKOV: 
Ľudmila Baráthová, Oľga 

Miroslav Bandry, 59-r., Nitra
Ján Bartek, 69-r., Štúrova 35
Gabriela Bartolenová, 63-r., Sitnianska 3
Rafael Bédi, 81-r., Nová 2
Mihal Bielik, 96-r., Pri Perinovej studni 22
Jana Bieliková, 66-r., Na Hôrke 5
Ing. Roman Boháč, 50-r., Jelenecká 26
Jozefa Cíbiková, 74-r., Jurkovičova 19
Božena Civáňová, 91-r., Za Humnami 43
Jolana Čentéšová, 85-r., Topoľčianska 1
Katarína Čermáková, 88-r., Na Priehon 44
Ladislav Ďatko, 82-r., Široká 17
Katarína Deményová, 56-r., Braneckého 3
Daniela Domianová, 66-r., Ďurčanského 9
Ján Fajčík, 84-r., Trnavská 56
Gejza Féder, 62-r., Beethovenova 5
Rozália Francúzová, 78-r., Dlhá 149
Jozefína Fúsková, 67-r., Novomeského 17
Ružena Gajdošová, 78-r., Štúrova 35
Karol Galbavý, 82-r., Smetanova 6
Otília Grežová, 75-r., Za Humnami 59
Mária Hajduová, 80-r., Dolnočermánska 62
Vojtech Hudák, 86-r., Na Hôrke 19
Ladislav Chovanček, 39-r., Jurkovičova 19
Gejza Jambrikovič, 93-r., Štefánikova tr. 74
Silvia Janotová, 55-r., Martinská dolina 78
Štefan Jonis, 61-r., Nitra
Jozef Kaščák, 69-r., Murániho 14
Mária Kenessyová, 80-r., Trieda A. Hlinku 34
Jozef Kostoláni, 60-r., Párovská 12

Vojtech Kováč, 87-r., Ľ. Okánika 14
Helena Kováčiková, 81-r., Sv. Beňadika 33
Jozef Krátky, 84-r., Tr. A. Hlinku 39
Dominika Kriššáková, 18-r., Lukov dvor 27
Mária Kvantová, 61-r., Zvolenská 18
Jozef Lavo, 56-r., Kollárova 2
Pavlína Letková, 93-r., Petzvalova 18
Stanislav Liko, 66-r., Čulenova 60
Michal Mada, 62-r., Tr. A. Hlinku 36
Mária Martišová, 85-r., Železničiarska 52
Helena Mészárošová, 72-r., Hornočemánska 34
Terézia Mikulášiková, 84-r., Fr. Kráľa 9
Emília Mikušová, 83-r., Čajkovského 40
Roman Morávek, 55-r., Lúčna 1
MUDr. Ľudovít Orich, 64-r., Kláštorská 131
Lenka Ormisová, 91-r., Červenova 19
Ing. Pavol Paluga, 68-r., Baničova 1
Ján Pánis, 77-r., Železničiarska 52
Bohumil Popelka, 85-r., Piesková 4
František Révay, 81-r., Železničiarska 52 
Rozália Sťahelová, 86-r., Považská 14
Ing. Jozef Šimon, 81-r., Slávičie chodníky 25
Karol Trup, 97-r., Mikovíniho 4
Ladislav Varga, 71-r., Vodná 11
Anna Vargová, 60-r., Novomeského 7
Anna Víteková, 59-r., Jurkovičova 28
Gabriela Vnučková, 74-r., Trieda A. Hlinku 6
Alexander Zverka, 61-r., Čajkovského 8
Margita Žigraiová, 72-r., Školská 6

22. 3.2014
Miroslav Valko a Zuzana 
Očenášová, obaja zo 
Svätoplukova
Peter Ševčík z Jacoviec a Michaela 
Horňáková z Nitry 

28.3.2014
Peter Žitný a Gabriela Kuchárová, 
obaja z Nitry

29.3.2014
Richard Bereš a Renáta Renáčová, 
obaja z Nitry

12.4. 2014
Ľuboš Vančo z Veľkého Lapáša 
a Nikola Špániková z Nitry

Róbert Janíček a Simona 
Baranyaiová, obaja z Nitry

Pavol Molnár a Viera Bratková, 
obaja z Nitry

Michal Hrebík z Lukáčoviec 
a Veronika Kulíšková z Nitry

Róbert Martonka a Martina 
Hamadová, obaja z Nitry

1.4.2014
Ivan Minárik a Michaela Šiková, 
obaja z Nitry

4.4.2014
Peter Jonis a Petra Duchoňová, 
obaja z Nitry

5.4. 2014
Daniel Sidor z Nitry a Adriana 
Ondreková z Partizánskeho

11.4. 2014
Ladislav Ferenčík a Miroslava 
Turčeková, obaja z Nitry
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Vedenie mesta uvítalo novorodencov 

Už siedmy rok organizuje Mesto 
Nitra slávnostné uvítania malých 
obyvateľov Nitry - novorodencov 
v Obradnej sieni mesta. Pozývaní 
sú naň rodičia s bábätkami, aby 
v slávnostnej atmosfére precítili 
radostný okamžik naplnenia 
životného šťastia. V piatok 25. 
apríla bolo pozvaných 56 detí, z 
toho 18 chlapcov a 38 dievčatiek, 
narodených vo februári t.r.. Ich 
rodičom a starým rodičom sa 

prihovoril primátor Jozef Dvonč. 
Rodičom zaželal, aby ich deti boli 
zdravé a prežili šťastné detstvo. 
Po slávnostnom príhovore 
rodičia postupne predstupovali k 
obradnému stolu, kde sa najskôr 
podpísali do pamätnej knihy 
mesta a potom prijali blahoželanie 
primátora Jozefa Dvonča a 
zástupcu primátora Štefana 
Štefeka a prevzali si aj finančný 
poukaz v hodnote 85 €. Táto forma 

podpory sa realizuje od r. 2007 na 
základe smernice o poskytovaní 
jednorazového finančného prís-
pevku. Jednou z podmienok je 
trvalý pobyt aspoň jedného z 
rodičov v Nitre. Tento dokument 
schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Nitre 22. marca 2007. Príspevok 
získajú okrem manželských párov 
aj rodičia, ktorí žijú v partnerskom 
vzťahu, slobodné matky prípadne 
ovdovené matky a otcovia.       (sy)

Medzi občanmi Nitry bol slávnostne privítaný aj Hugo Bilic s mamičkou 
Veronikou Bilicovou, ktorú objektív fotoaparátu zachytil pri podpise do 
pamätnej knihy.

... a potom rodičia postupne prevezmú kvetinový darček a poukážku 
v hodnote 85 €.

Do rodinného albumu bude zaradená aj táto fotka rodiny Suchárovcov 
s dvojičkami Leou a Zoe a primátorom Jozefom Dvončom a zástupcom 
primátora Štefanom Štefekom. 

Na úvod slávnostného prijatia sa k prítomným prihovoril nitriansky 
primátor Jozef Dvonč...


