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Na úvod môjho vianočného prího-
voru mi dovoľte, aby som sa Vám, 
milí občania, najskôr poďakoval 
za znovuzvolenie do pozície pri-
mátora. Umožnili ste mi tak po-
kračovať v ďalšej práci. Verte mi, 
Vaša dôvera ma hlboko zaväzuje a 
chcem Vám sľúbiť, že všetky svoje 
sily a schopnosti venujem pre ďal-
ší rozvoj nášho mesta a zároveň 
i krajší a spokojnejší život Vás – 
jeho obyvateľov. 
Ani sme sa nenazdali a opäť klopú 

na dvere najkrajšie sviatky roka – 
Vianoce. Zostáva už len niekoľko 
dní a potichu vstúpia do našich 
domovov. Vianočná atmosféra 
zaplaví naše srdcia.  V tomto ob-
dobí sa zvykne na chvíľu spoma-
liť rýchly kolobeh nášho života, 
zamýšľame sa nad jeho zmyslom 
i nad rýchlo plynúcim časom. Vi-
anoce sú pre nás obdobím, keď si 
viac ako kedykoľvek predtým uve-
domujeme silu lásky a priateľstva. 
Tieto hodnoty znamenajú i pre 
mňa veľa. Opäť nastane čas, keď 
sa stretávajú rodiny, keď si sadne-
me k spoločnému stolu, aby sme sa 
tešili z jedinečnej sily, ktorej ho-
voríme rodinné puto. Vianoce sú 
obdobím, keď sa každý snaží byť 
s blízkymi, keď máme viac času 
na našich priateľov a známych a 
keď si akosi intenzívnejšie uve-
domujeme silu lásky, vzájomnej 
úcty a obetavosti. Toto  všetko sú 
hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj 

pre našu veľkú rodinu Nitranov. 
Sú symbolické pre každého, bez 
rozdielu viery či národnosti. Veď 
pre každého z nás je dôležité, aby 
sa nielen sviatočné, ale i všed-
né dni roka napĺňali spokojnos-
ťou, láskou a spolupatričnosťou. 
Ak budeme k sebe vnímavejší a 
ochotnejší navzájom sa počúvať, 
máme šancu nájsť  v duši hľadanú 
harmóniu.
Milí občania, dovoľte mi, aby 
som Vám zaželal príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov. Želám 
Vám vnútornú silu, stály zmysel 
pre radosť z vecí malých i veľ-
kých.  Všetkým deťom želám, aby 
si pod vianočným stromčekom 
našli ten najkrajší darček, aký si 
vysnívali.  Želám Vám, milí Nit-
rania, nádherné sviatky a pokoj v 
duši.      
  
 JOZEF DVONČ
 primátor mesta Nitry
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Voliči potvrdili dôveru osvedčenej koalícii strán 
SMER-SD, KDH a SNS

Nitrania rozhodli. V ko-
munálnych voľbách 15. no-
vembra vyjadrili svoju pod-
poru Jozefovi Dvončovi. 
Svoj hlas mu dalo 10 990 
Nitranov. Dôveru voličov 
získal tretíkrát a je prvým 
nitrianskym primátorom, 
ktorému sa podarilo udržať 
sa v primátorskom kresle 
dlhšie ako jedno volebné 
obdobie. Ako druhá v pri-
mátorských voľbách skon-
čila kandidátka strany Sieť 
Dominika Tekeliová (2 433 
hlasov), tretí bol nezávislý 
kandidát Dušan Damaš-
ek (2 044 hlasov), Róbert 
Švec (hnutie SHS) získal 
1487 hlasov, Ján Kovarčík 
(Národ a Spravodlivosť – 
naša strana, Strana demo-
kratického Slovenska) mal 
630 hlasov, kandidát Ko-
munistickej strany Sloven-
ska Pavol Leštinský dostal 
199 hlasov, najmenej hla-
sov mal kandidát Kresťan-
skej ľudovej strany Viliam 
Mokráň(156). 
Zo 69 691 osôb zapísaných 
do zoznamov voličov sa 
na voľbách do mestského 
zastupiteľstva zúčastnilo 
17 953 voličov a primáto-
ra volilo 17 939 voličov. 
V 31-člennom mestskom 
zastupiteľstve stratila koa-
lícia Smer-SD, KDH, SNS 
oproti končiacemu sa vo-
lebnému obdobiu deväť 
kresiel, naďalej si však s 
19 poslancami drží nadpo-

lovičnú väčšinu. Smer-SD 
má 14 mandátov, KDH päť 
mandátov. Do mestského 
zastupiteľstva sa dostali 
traja nominanti Siete, jedna 
poslankyňu hnutia NOVA a 
osem nezávislých poslan-
cov. V končiacom mest-
skom zastupiteľstve pôso-
bilo 28 poslancov koalície 
Smer-SD, KDH a SNS, 
dvaja nezávislí poslanci a 
jeden nominant SDKÚ-DS. 
Svoje poslanecké mandáty 
sa podarilo udržať si v no-
vom volebnom období 15 
súčasným poslancom. Do 
poslaneckého kresla sa vrá-
tila dlhoročná poslankyňa 
Marta Rácová a 14 súčas-
ných poslancov koalície. 
Troch z nich však už neno-
minovala koalícia – Anna 
Šmehilová išla do volieb 
ako nominantka NOVA, 
súčasný zástupca primátora 
Štefan Štefek a Peter Ko-
šťál kandidovali ako nezá-

vislí. V novom zastupiteľ-
stve sa objavilo aj niekoľko 
známych tvárí – televízna 
sudkyňa z programu tele-
vízie JOJ Súdna sieň Janka 
Buršáková, ktorá zasadne 
do poslaneckého kresla ako 
nezávislá, nominant koalí-
cie bývalý futbalový repre-
zentant Ľubomír Moravčík 
a súčasný zástupca primá-
tora Ján Vančo. Riaditeľa 
nitrianskeho divadla Jána 
Grešša, ktorý pôsobil v za-
stupiteľstve ako nezávislý, 
vystrieda jeho syn Ján Greš-
šo ml., nominant Siete. Sieť 
v zastupiteľstve reprezento-
vala aj neúspešná kandidát-
ka na primátorku Dominika 
Tekeliová. Piati poslanci 
novozvoleného zastupiteľ-
stva (Ján Vančo, Peter Ore-
mus, Martin Nemky, Renáta 
Kolenčíková a Miloslav Ha-
tala) pôsobia aj ako poslanci 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja.
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Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 20. novem-
bra, ktoré sa poslednýkrát 
zišlo v pôvodnom zložení, 
schválili poslanci rozpo-
čet na rok 2015. Na budúci 
rok bude Mesto Nitra hos-
podáriť s vyrovnaným roz-
počtom, v ktorom príjmy 
i výdavky dosiahnu sumu  
47 903 030 eur. „Sú v ňom 
pokryté nevyhnutné výdav-
ky, ktoré potrebujeme na 
celkový chod mesta a jeho 
organizácií. Som rád, že 
možno budeme medzi prvý-
mi, ktorí už majú rozpočet 
schválený. Pretože teraz 
nás čaká obdobie, v ktorom 
budeme pripravovať usta-
novujúce zasadnutie nového 
zastupiteľstva. Takže už pri-
jatý rozpočet je určitým vý-
chodiskom, vďaka ktorému 
nejdeme do provizória. Mu-
sím poďakovať poslancom 
za pochopenie a za to, že 
rokovali o tomto materiáli,“ 

povedal nitriansky primátor 
Jozef Dvonč.
Podľa zákona o rozpočto-
vých pravidlách samospráv 
zostavujú mestá a obce 
rozpočet na nasledujúce 
tri roky. Nitra počíta aj vý-
hľadovo s hospodárením s 
vyrovnanými rozpočtami, 
ktorých hodnota by sa však 
mala postupne zvyšovať. 
Kým v roku 2015 a 2016 
majú byť výdavky a príjmy 
vo výške takmer 48 milió-
nov eur, v roku 2017 to už 
má byť viac ako 49 milió-
nov eur. Najviac príjmov 
má podľa návrhu rozpočtu 
pritekať do mestskej pok-
ladnice z daní z príjmov 
fyzických osôb. Mesto 
Nitra chce z nich získať 
na budúci rok rovných 20 
miliónov eur. V roku 2016 
by to malo byť o milión eur 
viac a v roku 2017 vyše 22 
miliónov eur. Okrem gran-
tov a rôznych transferov je 

dôležitou zložkou rozpočtu 
aj príjem z dani z nehnuteľ-
ností, ktorý má v priebehu 
rokov 2015 až 2017 rásť zo 
sumy osem miliónov eur až 
na úroveň takmer 8,5 milió-
na eur. K najväčším výdav-
kom patrí už tradične škol-
stvo. Z mestského rozpočtu 
naň pôjde na budúci rok 19 
713 630 eur. V roku 2016 to 
bude vyše 20,2 milióna eur 
a v roku 2017 viac ako 22,5 
milióna eur.
Podľa primátora Jozefa 
Dvonča je v poriadku, že 
o budúcoročnom rozpočte 
nehlasovali poslanci, kto-
rí vzišli z nedávnych ko-
munálnych volieb, ale ešte 
tí súčasní. „Veď oni majú 
stále mandát. Z rokovania 
však bol vyradený materiál 
o dostavbe letného kúpalis-
ka na akvapark. „Ten zrej-
me príde na stôl v decem-
bri,“ uviedol primátor Jozef 
Dvonč.

rozpočet na rok 2015
Mesto Nitra má schválený 

Spomínali na utrpenie ľudí  
v období neslobody

Pri Pamätníku obetiam ko-
munizmu pred mestským 
úradom sa 14. novembra 
uskutočnilo spomienkové 
zhromaždenie pri príleži-
tosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu a Medziná-
rodného dňa študentstva. 
Po položení vencov k pa-
mätníku odzneli príhovory 
prednostu mestského úra-

du Igora Kršiaka, čestného 
predsedu Zväzu protiko-
munistického odboja Pavla 
Lava, riaditeľa sekretariá-
tu predsedu Správnej rady 
Ústavu pamäti národa Ti-
bora Ujlackého, zástupcu 
Konfederácie politických 
väzňov Slovenska Ondre-
ja Fronca a zástupcu Štu-
dentského parlamentu UKF 

Igora Tyšša. 
Prítomní občania, študenti, 
členovia Zväzu protikomu-
nistického odboja, Konfe-
derácie politických väzňov 
Slovenska si pripomenuli 
obdobie, keď sa čistky v 
50-tych rokoch 20. storočia 
niesli v znamení hromad-
ného súdenia a zatvárania 
tisícov nepriateľov režimu, 
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keď totalitný režim šliapal 
po ľudských právach, za 
múrmi žalárov boli väz-
nené tisícky politických 
väzňov a v uránových 
baniach zomierali stov-

ky prenasledovaných. Na 
spomienkovej slávnosti sa 
zúčastnili poslanec NR SR 
Pavol Hrušovský, zástupca 
primátora Ján Vančo, nit-
rianski mestskí poslanci, 

zástupcovia Ústavu pamäti 
národa, členovia Študent-
ského parlamentu UKF v 
Nitre a ďalší. 
Zhromaždenie spestrili 
spevom piesní K. Kryla a 
básňami P. Nerudu študen-
ti UKF v Nitre. Spomien-
ky na 25. výročie nežnej 
revolúcie pokračovali 18. 
novembra sviečkovým po-
chodom od Študentského 
domova Zobor k pamät-
nej tabuli venovanej uda-
lostiam r. 1989 na stĺpe 
Domu módy, sv. omšou v 
piaristickom kostole, pre-
mietaním filmov vo Fóre 
mladých a vyvrcholili 24. 
novembra v Starom divadle 
Karola Spišáka Festivalom 
slobody pod záštitou pri-
mátora Jozefa Dvonča. (sy) 

Pri pomníku v parčíku pred budovou mestského úradu sa spomínalo na udalosti spred 25. rokov, 
ktoré zmenili náš život.  Foto: Ľ. Synaková

Úspešný 9. ročník festivalu  
Vysoké Hory Nitra 

Priaznivci turistiky, hôr a 
cestovania sa tento rok zišli 
22. novembra vo veľkej sále 
Mestského úradu v Nitre 
na 9. ročníku festivalu Vy-
soké hory Nitra. Program 
9. ročníka bol zoradený do 
štyroch blokov, ktoré po-
núkali filmy a prezentácie 
od viacerých zaujímavých 
osobností. Už takmer neod-
mysliteľnou súčasťou sprie-
vodného programu festiva-
lu bola výstava fotografií s 
tematikou hôr, cestovania, 
fauny a flóry. Jedným z 
účastníkov festivalu bol aj 

Stanislav Kováč, autor fil-
mu Hory, batoh, kamera, 
ktorý je aktívnym členom 
stráže prírody a Spoločnos-
ti pre ochranu netopierov 
a vo svojich filmoch pri-
bližuje krásu hôr nielen z 
pohľadu bežného turistu, 
ale odhaľuje aj jej menej 
známe zákutia a činnosti, 
ktoré vykonáva ako ochra-
nár. Hosťom tohto ročníka 
festivalu Vysoké hory Nitra 
bol aj Gabriel Točka, ktorý 
predstavil film Salto Angel 
Abseil. Zachytáva zlanenie 
najvyššieho vodopádu sveta 

slovenskou skupinou, ktorá 
pod vedením Petra Becka 
Ondrejoviča prešla stolovú 
horu Auyán Tepui naprieč, 
z juhu na sever, v októbri 
2013. Na festivale sa už v 
minulých rokoch zúčastnilo 
množstvo známych cesto-
vateľov i horolezcov, na-
príklad Ivan Fiala, Michal 
Orolin, Igor Koller, Maroš 
Šajnoha, Martin Gablík, 
Peter Šperka, cestovatelia 
a filmári Peter Ondrejovič, 
Rasťo Hatiar, Ivan Bulík i 
nedávno zosnulý František 
Kele.  (sy)
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Vo štvrtok 6. novembra udeli-
li najvyššie ocenenia Nitrian-
skeho samosprávneho kraja 
za rok 2013. Z kandidátov, 
ktorých mohli navrhovať 
rôzne inštitúcie i jednotlivci, 
výberová komisia napokon 
určila tri osobnosti. V kon-
certnej sále Župného domu si 
z rúk predsedu kraja Milana 
Belicu prevzal Cenu NSK 
emeritný nitriansky biskup 
kardinál Ján Chryzostom Ko-
rec. Laudácio na oceneného 
predniesol nitriansky biskup 
Viliam Judák, ktorý povedal, 
že kardinál Korec je význam-
nou osobnosťou utláčanej a 
prenasledovanej cirkvi a zá-
stanca práv veriacich v ob-
dobí totalitného režimu. Pod 
jeho vedením sa obnovila 
činnosť Nitrianskej diecézy. 
Je prvým kardinálom sídlia-
cim na Slovensku. Jeho prí-
nos spočíva v oblasti humán-

nej, filozoficko-teologickej a 
odborno-vedeckej. Kardinál 
si cenu prišiel prevziať osob-
ne. Povedal: „Som vďačný 
a modlím sa nielen za Nitru, 
mesto, ktoré si veľmi vážim 
pre jeho 1000-ročné dejiny, 
nielen za Nitriansku diecézu, 
ktorá bola založená za čias 

svätého Metoda, ale modlím 
sa aj za celú Nitriansku župu 
a za celé Slovensko. Aby sme 
nestrácali rozum, aby sme žili 
z tých najlepších tradícií, kto-
rými sme žili 1000 rokov od 
čias svätého Cyrila a Metoda. 
Cenu NSK prevzal aj lekár 
a prednosta Chirurgickej kli-
niky Fakultnej nemocnici v 
Nitre Jozef Korček. Ocene-
nie získal za zásluhy v ob-
lasti medicíny. Je autorom 
originálneho operačného rie-
šenia análnej inkontinencie, 
priekopníkom endoanálnej 
ultrasonografie i operačného 
riešenia zhubných nádorov 
hrubého čreva. Intenzívne 
sa tiež venuje prednáškovej 
a publikačnej činnosti. Je 
členom viacerých zahranič-
ných odborných spoločností 
a autorom desiatok odbor-
ných prednášok doma i v 
zahraničí. Cena NSK bola 

a profesora Hričovského
Ceny NSK pre kardinála Korca, MUDr. Korčeka  

Cenu NSK si osobne prevzal kardinál Ján Chryzostom Korec. Na fotografii pri podpise do pamätnej 
knihy.  Foto: Ľ. Synaková

Ocenený bol aj profesor Ivan Hričovský, ktorý sa zaslúžil o vznik Fakulty záhradníctva a krajinnej 
architektúry v Nitre. 
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udelená aj významnému pe-
dagógovi a vedcovi v oblasti 
ovocinárstva Ivanovi Hri-
čovskému. Profesora Hričov-
ského na ocenenie navrhol 
primátor Nitry Jozef Dvonč, 
ktorý predniesol laudácio na 
oceneného. Hričovský dlhé 
roky pôsobil v ovocinárskom 
výskume, viedol Výskumný 
ústav ovocných a okrasných 
drevín v Bojniciach a od roku 
1989 pôsobí na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzi-
te. Na Slovensku aj v zahra-
ničí je známy ako významný 
pomológ a veľký propagátor 
ovocinárstva a záhradníc-
tva. Je čestným predsedom 

Slovenského zväzu záhrad-
károv a už niekoľko rokov 
rozdáva svoje rady o pesto-
vaní ovocia prostredníctvom 
rozhlasu, televízie a rôznych 
časopisov. Je autorom desia-

tok publikácií a nositeľom 
najvyššieho štátneho vyzna-
menania. Za jeden zo svojich 
najväčších životných úspe-
chov považuje svoju pedago-
gickú činnosť.  (sy)

V októbri tohto roku si 10. 
výročie pripomenula Základ-
ná škola na Benkovej ulici č. 
34 v Nitre. Táto vzdelávacia 
ustanovizeň bola zriadená 1. 
augusta 2004 zlúčením troch 
škôl: ZŠ Alexyho, ZŠ Benko-
va a ZŠ Bolečkova. Škola sa 
zameriava okrem vzdelávania 
žiakov v klasických triedach i 
na vzdelávanie žiakov so vše-
obecným intelektovým nada-
ním v špeciálnych triedach a 
vzdelávanie žiakov so ŠVVP 
formou integrácie – začle-
nením v bežných triedach. 
Škola je zapojená do týchto 
projektov: škola podporujúca 
zdravie, cesta k emocionál-
nej zrelosti, Škola budúcnosti 
– e-learningový portál, IN-
FOVEK, Young Developers 
(podprogram programu Part-

ners in Learning ) – podpora 
mladých programátorských 
talentov, Škola otvorená špor-
tu, Pestrá Európa, Bezpečná 
škola a Konto Orange. Ško-
la úzko spolupracuje s CVČ 
Domino, CPPaP, Mestskou 
políciou, UKF Nitra a Kraj-
skou knižnicou Karola Kmeť-
ka.V tomto školskom roku 
2013/2014) školu navštevuje 
778 žiakov, ktorí sú zaradení 
do 45 tried. Z tohto počtu je 
170 žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním, ktorí 
sa vzdelávajú v 15 triedach 
1. až 9. ročníka. Medzi 608 
žiakov v bežných triedach 
je začlenených 64 žiakov 
s vývinovými poruchami 
učenia (dyslexia, dysgrafia, 
dysortografia a dyskalkúlia), 
s narušenou komunikačnou 

schopnosťou a s poruchami 
pozornosti). Ďalších 11 žia-
kov s vývinovými poruchami 
učenia sa vzdeláva v špeciál-
nej triede. V popoludňajších 
hodinách 333 detí navštevuje 
školský klub detí, ktorý pozo-
stáva z 18 oddelení. Žiaci sa 
od roku 2005 každoročne v 
rámci okresu umiestňujú na 
1. mieste v riešení predme-
tových olympiád a súťaží a 
potešiteľné je, že ďalší nadaní 
žiaci sú pravidelne na popred-
ných miestach v programova-
ní nielen v rámci kraja, ale aj 
v medzinárodných súťažiach. 
Na škole pracuje 39 krúžkov 
so zameraním na šport, šach, 
počítače, programovanie, roz-
víjanie zručností, pracovných 
návykov a krúžky s umelec-
kým zameraním.  (sy)

patrí medzi úspešné základné školy
ZŠ Benkova  

Na oceňovaní osobností sa zúčastnili predstavitelia kraja, mesta ako aj cirkevní hodnostári. 
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Poslanec Národnej  rady  
SR Tibor Glenda, primátor 
Nitry Jozef Dvonč a ďal-
ší hostia boli prítomní na 
slávnostnom uvedení knihy 
poslankyne Mestského za-
stupiteľstva v Nitre Rená-
ty Kolenčíkovej s názvom 
„Zoznámte sa ... to som ja, 
Renáta Kolenčíková“ s pod-
titulom „Cesta, po ktorej 
kráčate nie je vždy ružová, 
ale netreba sa zľaknúť, treba 
bojovať!“ Autorka – úspeš-
ná komunálna politička v 
tejto knižke spísala svoju 
životnú cestu, ako i neľahký 
životný údel, ktorý ju po-
stretol v podobe straty otec-
ka a dvoch životných part-
nerov. Práve preto sa „našla“ 
v sociálnej oblasti, kde na 
každom kroku pomáha soci-

álne odkázaným občanom. 
Publikáciu vyprevadila do 
života herečka Divadla An-
dreja Bagara Eva Pavlíková, 
lupeňmi červených ruží ju 
posypala samotná autorka 

Renáta Kolenčíková. My 
autorke želáme, aby sa jej v 
politickej práci darilo aj na-
ďalej aspoň tak úspešne ako 
tomu bolo doteraz. 
 Text a foto: (sy)

Opäť sa blížia najkrajšie ro-
dinné sviatky v roku. Nitra 
sa zaodeje do vianočného 
plášťa a dýchne svojím ča-
rom do všetkých zákutí náš-
ho mesta. Okrem tradičnej 
rozprávkovej pohody via-
nočného mestečka spríjem-
ní obdobie adventu koncert 
Čaro Vianoc v pondelok 15. 
decembra. Nedeľný strie-
borný lesk pričarí 14. de-
cembra XI. Strieborný večer 
Evy Pavlíkovej v Synagóge. 
Sviatky v Nitre spríjemní v 

piatok 26. decembra pásmo 
Svetlo svetu dnes nastalo 
v Katedrále – Bazilike sv. 
Emeráma a príchod troch 
kráľov oslávi v utorok 6. 
januára Trojkráľový koncert 
v podaní a cappelly Gentle-
men Singers v Kostole sv. 
Ladislava. 
Detské očká budú žiariť 
od 27. do 28. decembra na 
zimnom štadióne, kde svoje 
umenie predvedú detskí a 
mládežnícki krasokorčuliari 
v súťaži o Veľkú cenu Nit-

ry v krasokorčuľovaní. Sil-
vester v Nitre nespestria len 
výbuchy petárd a silvestrov-
ské zábavy, ale tradične si 
v záverečný deň roka môžu 
všetci prísť zhodiť nazbie-
rané kilečká na tradičnom 
Zoborskom silvestrovskom 
behu. V rámci nitrianskej 
silvestrovskej zábavy na 
Svätoplukovom námestí vy-
stúpi DJ Martin Mada, ako aj 
nitrianske zoskupenie Itcho 
Pčelár & Jamestown.

(pf)

je pomoc v sociálnej oblasti 

ale aj Zoborský silvestrovský beh 

Životným poslaním Renáty Kolenčíkovej  

Vianočná Nitra – to sú koncerty,  

Knihu do života vyprevadila herečka DAB a autorkina priateľka Eva Pavlíková.
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Vianočné mestečko otvori-
lo svoje brány už v nedeľu 
30. novembra a svojich náv-
števníkov očakáva do 21. 
decembra. Vianočný strom-
ček v mestečku sa rozžiari 
v nedeľu 7. decembra hneď 
po vizuálno-pohybovej mi-
kulášskej rozprávke Lus-
káčik alebo Mikulášov dar 
v podaní 
Divadelné-
ho spolo-
čenstva Le 
Mon, Sú-
kromného 
konzerva-
tória v Nit-
re a CVČ 
Domino v 
Nitre. Po 
p r í c h o d e 
Mikuláša a 
rozsvietení 
stromčeka 
sa Nitra-
nia môžu 
tešiť na 
veľkolepý 
mikulášsky 
ohňostroj. 
Mikulášsky večer zavŕši 
koncert obľúbených hercov 
z Divadla Andreja Bagara v 
Nitre. 
V ďalších dňoch budú k 
spríjemneniu predvianoč-
nej atmosféry spievať a 
hrať zoskupenia Janissa 
Band, Country Člováci, FS 
Seniorské srdce Ludanice, 
DFS Pelikánik, Harvestri, 
Ľudová hudba Furmani, 

ruská umelkyňa Eva Aiba-
zová, FS Baranek, FS Ko-
niarovčanka, mladé energic-
ké zoskupenie The Flows, 
DFS Jelenček, FS Jelenčan, 
Šurianski tamburáši, SZUŠ 
ARS Studio, hudobná sku-
pina Fenix, SZUŠ ART Pe-
gas, DFS Borinka, DH Spo-
jár, a cappelly KatArs a Otto 

Voce, FS Rapkáčik, spevác-
ke skupiny Nevädza a Lipa, 
FS Tradícia Dražovce, FS 
Kamenec, ľudový súbor Po-
hranický venček, DSZ Dúha 
pri ZUŠ J. Rosinského v 
Nitre, SZ Nitria, country 
skupina OuKej, FS Senior, 
Nitrianska heligónka, eRko 
Nitra, DFS Sílešánek, kape-
ly Klus revival, Dominika 
Titková & Friends, Dany 

M, Pengagi, Kitchen Grass, 
skupina Koledníci či známa 
slovenská herečka a speváč-
ka Lucia Siposová. Progra-
mom do mestečka prispejú 
aj Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre, Univer-
zita Konštantína Filozofa, 
SWAN, OC MAX v Nitre či 
Rádio Plus.

Počas utor-
kov - 9. a 
16. decem-
bra a štvrt-
kov - 11. 
decembra 
a 18. de-
cembra je 
pripravený 
v i a n o č n ý 
p r o g r a m 
detí z ma-
t e r s k ý c h 
a základ-
ných škôl. 
Vi a n o č n ý 
p r o g r a m 
s p e s t r í 
aj pre-
m i e t a n i e 
z n á m y c h 

animovaných rozprávok či 
divadelné predstavenia (nie-
len) pre najmenších v poda-
ní divadiel Dunajka, JAJA, 
Harry Teater a Svetielko. 
Popri bohatom programe 
vianočnú atmosféru umoc-
nia voňavé dobroty, darčeky 
pod stromček a pestrá ponu-
ka drobností s vianočnou te-
matikou od výmyslu sveta. 

Paľo Ferčák

Vianočné mestečko  
bude otvorené do 21. decembra

Súčasťou Vianočného mestečka je Nitriansky betlehem.  Foto: Ľ. Synaková
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Na oslave 20. výročia zalo-
ženia Hotelovej akadémie 
boli ocenení pamätnou pla-
ketou viacerí pedagogickí aj 
nepedagogickí zamestnanci, 
ktorí sa svojou cieľavedo-
mou prácou pričinili o vznik 
a dlhoročné fungovanie 
školy. Pozvanie na slávnosť 
prijali aj predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja 
Milan Belica a primátor 
mesta Nitry Jozef Dvonč. 
Riaditeľ školy Jaroslav Ma-
ček v príhovore zaspomínal 
na začiatky Hotelovej aka-
démie, ktorá vznikla v ob-
dobí, kedy sa znížil záujem 
deviatakov o štúdium na po-
travinárskej priemyslovke. 
Riaditeľ Spojenej školy Ja-
roslav Maček ocenil pomoc 
mesta Nitry pri materiál-
no-technickom dobudovaní 

školy v rámci podpory ško-
lou podávaných projektov. 
Ozdobou slávnosti bolo vy-
stúpenie školských mažore-
tiek a žiakov, ktorí sa venu-
jú spoločenským tancom. 

Zaslúžený potlesk patril aj 
folklórnemu súboru a špor-
tovo talentovanému žiakovi 
osemročného Športového 
gymnázia. 

Text a foto: (sy) 

projekty Hotelovej akadémie
Mesto Nitra podporuje  

V kultúrnom programe sa predviedli žiaci, ktorí sa venujú folklóru.

Posledný víkend pred ad-
ventom patrí v našom meste 
festivalu speváckych zbo-
rov Zbory mestu, ktorý má 
svoje korene v roku 1998, 
kedy si Nitra pripomenu-
la 750. výročie udelenia 
kráľovských výsad. Zbory 
mestu sa uskutočnili v pia-
tok 21.a sobotu 22. novem-
bra v Evanjelickom kosto-
le Ducha Svätého v Nitre. 
Nitrianskemu publiku sa 
predstavili domáce zbory: 

Spevácky zbor Súkromného 
konzervatória v Nitre; Spe-
vácky zbor DÚHA pri ZUŠ 
J. Rosinského; Psallite Deo; 
Maďarský spevácky zbor 
UKF v Nitre; Spevácky 
zbor NITRIA; Miešaný spe-
vácky zbor LIPKA; Kated-
rálny spevokol EMERÁM; 
Spevácky zbor GLÓRIA a 
Nitriansky evanjelický spe-
vokol. 
Prehliadka činnosti spevác-
kych zborov sa uskutočnila 

pod záštitou primátora Nitry 
Jozefa Dvonča a už po 14-
krát priniesla milovníkom 
hudby stretnutia so zboro-
vým spevom, ktorý patrí k 
najmasovejším oblastiam 
záujmovej umeleckej čin-
nosti. Názov festivalu – 
Zbory mestu – skrýva jeho 
zmysel a poslanie – festival 
je darom speváckych zbo-
rov obyvateľom mesta, ale i 
jeho návštevníkom. 

 (sy)

Festival  
Zbory mestu 2014
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Centrum Slniečko zorganizo-
valo v nedeľu 16. novembra 
galakoncert Bez modrín 2014. 
V Divadle Andreja Bagara 
ho otvoril detský spevácky 
zbor Dúha a vystúpilo na ňom 
viacero umelcov – fenome-
nálny klavirista Jozef Hollý s 
kapelou a speváčky Katarína 
Hasprová, Eva Pavlíková a 
Brigita. Všetkých spojila myš-
lienka pomoci týraným, za-
nedbávaným a zneužívaným 
deťom a obetiam domáceho 
násilia. 
Už tradičný benefičný koncert 
Bez modrín sa niesol aj tento 
rok v duchu dobrovoľníctva 
a vzájomnej pomoci. Tento 
ročník bol druhým v priesto-
roch Divadla Andreja Bagara, 
a to aj vďaka podpore riadi-
teľa Jána Grešša. Záštitu nad 
podujatím prevzali predseda 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milan Belica a znovu-
zvolený primátor mesta Nitra 
Jozef Dvonč, ktorý Centru 
Slniečko vyslovil svoju pod-
poru: „Centrum Slniečko je 
v našom sociálnom systéme a 
robí vynikajúcu prácu. Podpo-

rujú ho aj spriaznené spoloč-
nosti, ktoré s mestom určitým 
spôsobom komunikujú. Oce-
ňujem prácu pani Kováčovej 
aj celého kolektívu. Budem sa 
snažiť v projektoch pomôcť.“
Ani tento rok nechýbalo odo-
vzdávanie ocenenia Šľachet-

né srdce za rok 2014, ktorým 
každoročne Centrum Slniečko 
oceňuje svojich významných 
podporovateľov. Držiteľmi 
ocenenia sa tento rok stali: 
mediátorka Janka Buršáková, 
právnik Ladislav Mášik, pod-

nikateľ Dušan Repa a Walter 
Schovanec, firma Renault, za-
mestnanci VÚB - tím riadenia 
pobočkovej siete pod vedením 
Zdenky Nikovej, dobrovoľník 
Victor Le Thang, Nadácia pre 
deti Slovenska a firma Mon-
kas z Nitry. 
A ocenení boli aj všetci za-
mestnanci a dobrovoľníci 
Centra Slniečko. Riaditeľka 
Mariana Kováčová venovala 
symbolicky všetkým zamest-
nancom ocenenie Krištáľové 
krídlo 2013, ktoré získala v 
kategórii Osobnosti – Fi-
lantropia. Okrem zakúpenia 
vstupeniek mohli návštevníci 
podporiť aktivity Centra Sl-
niečko aj zakúpením výrob-
kov z chránenej dielne Slnieč-
ko na prízemí divadla. Tento 
rok bolo možné po prvýkrát 
celý koncert sledovať online 
cez nitriansku televíziu Nitrič-
ka. Centrum Slniečko sa ako 
člen Koalície pre deti zapojilo 
do týždňa „Počúvajme deti“ 
a koncert Bez modrín 2014 
bol prvým zo série podujatí. 
V pondelok 17. novembra 
odštartovala celoslovenská 
zbierka spojená s osvetovou 
kampaňou www.bezmodrin.
sk. V stredu 19. novembra 
rozozvučali Svätoplukovo 
námestie v Nitre bubny detí 
z nitrianskych škôl. Akcia sa 
konala s cieľom, aby bolo hlas 
detí lepšie počuť. S rytmom 
pomohol Igor „presidente“ 
Holka a Campana Batucada. 
Námestie zaplnilo vyše 300 
detí z 10-tich škôl.  (sy)

Výťažok z galakoncertu Bez modrín 2014 vo výške 5005 eur 
poputuje na pomoc týraným deťom a obetiam domáceho násilia

Počas galakoncertu odovzdala riaditeľka Slniečka Mariana Kováčová ocenenie Šľachetné srdce.

Podiel Slniečka ocenil aj nitriansky primátor 
Jozef Dvonč.
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Nitrianska komunitná na-
dácia odovzdala v OC 
Centro Nitra sedem ume-
leckých figúrok firemným 
partnerom programu Aby 
ľudia ľuďom pomáhali. V 
8. ročníku si grantové šeky 
prevzalo 7 projektov za-
meraných na bezpečnosť 
environmentálne aktivity a 
prácu s deťmi a mládežou v 
hodnote 5 700 eur. Všetky 
projekty sú verejno-pro-
spešné s vysokým podie-

lom dobrovoľníckej práce. 
Myšlienku podpory akti-
vít a zapojenie sa firiem a 
spoločností do tohto pro-
jektu podporil aj nitriansky 
primátor Jozef Dvonč, keď 
vyzdvihol najmä zapojenie 
sa Nitrianskych komunál-
nych služieb a Nitrianskej 
teplárenskej. Nitrianske 
komunálne služby podpo-
rili realizáciu „snoezelen“ 
miestnosti v Spojenej ško-
le internátnej a praktickej 

škole v Nitre, vďaka gran-
tovej podpore Nitrianskej 
teplárenskej spoločnosti sa 
deti z MŠ Topoľová a Do-
mova sociálnych služieb 
Socia Nitra budú interak-
tívne vzdelávať v ochrane 
životného prostredia. 
Partnermi programu Aby 
ľudia ľuďom pomáhali boli 
OC Centro Nitra, spoloč-
nosť Giesecke & Devrient 
Slovakia, Granvia, Zápa-
doslovenská energetika, 

Do projektu Aby ľudia ľuďom pomáhali 
sa zapojili NKS a NTS

Zástupca americkej ambasády obdivoval talenty  
zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského

Primátor Nitry Jozef Dvonč 
navštívil koncom októbra 
koncert v Základnej ume-
leckej škole Jozefa Rosin-
ského, ktorý škola pripravi-
la pri príležitosti návštevy 
zástupcu veľvyslanectva 
USA Normana Thatscherta 
Scharpfa v Nitre. Riaditeľ-
ka školy Alena Vaňová pre-
viedla N. T. Scharpfa, ako aj 
primátora Jozefa Dvonča po 
priestoroch umeleckej ško-
ly, ktorú dalo Mesto Nitra 
v minulých rokoch zrekon-
štruovať. Mladé umelecké 
talenty z Nitry tak môžu 
navštevovať a vzdelávať sa 
v moderných priestoroch, v 
ktorých pedagógovia rozví-
jajú ich talent a umelecké 
cítenie. N. T. Scharpf neta-
jil svoj obdiv nad úrovňou 
umeleckého školstva v na-
šom meste.  Text a foto (sy)

Primátor Jozef Dvonč, zástupca veľvyslanectva USA Norman Thatschert Scharpf, vedúca odboru 
školstva, mládeže a športu MsÚ Mária Orságová a riaditeľka ZUŠ Alena Vaňová.
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Mesto Nitra zavádza prostred-
níctvom Nitrianskych komu-
nálnych služieb nový systém 
zberu komunálneho odpadu. 
Do konca tohto roka by malo 
byť umiestnených na najväč-
ších nitrianskych sídliskách 
20 polopodzemných kontajne-
rov na zmesový odpad aj trie-
dený zber. Pilotné kontajnery 
umiestnili na sídlisku Chreno-
vá, ďalšie postupne pribúdajú 
na sídlisku Klokočina. 
„V budúcom roku by malo 
byť osadených ďalších 19 
nových kontajnerov. Ich 
výhodou je lepšie využitie 
zberného miesta, zlepšenie 
vzhľadu okolia i jeho čistoty. 
Jedna nádoba polozapustená 
v zemi nahrádza päť až šesť 
klasických 1100-litrových 
kontajnerov. Investície pri-
tom nie sú nejako vysoké, na 
štyri kontajnery zapustené do 
zeme to vychádza na 4500 až 

5000 eur,“ skonštatoval pri-
mátor Nitry Jozef Dvonč. 
Polopodzemné kontajnery 
sú v zemi zapustené nádoby 
s dvojitým obalom. Ich vy-
beranie nie je náročné. Kon-
tajnery majú vnútri osadené 
vrece, ktoré po zaplnení tech-
nika jednoducho vytiahne. 
Kapacita kontajnerov je nie-
koľkonásobne vyššia oproti 
klasickým, zníži sa tým frek-
vencia vývozu a teda aj ná-

klady na dopravu,“ skonšta-
toval Dvonč. V lete sa odpad 
v kontajneroch neprehrieva, 
čím sa znižuje riziko biolo-
gického rozpadu a vzniku zá-
pachu z nich. V zime zasa od-
pad neprimŕza na dne nádob. 
Tento moderný systém zberu 
odpadu sa využíva v Škandi-
návii, na Slovensku zatiaľ nie 
je rozšírený,“ konštatoval pri-
mátor Jozef Dvonč. 

Foto: Ľ. Synaková

nahrádzajú nové polopodzemné
Staré kontajnery  

Na sídlisku Chrenová sa začal uplatňovať nový systém zberu komunálneho odpadu

člen skupiny E.ON, ALL 
MONT, Nitrianske ko-
munálne služby a Nitrianska 
teplárenská. Za ňu odovzdal 
figúrku mestský poslanec 
Anton Kretter. Hlavnou 
myšlienkou programu bolo 
prepojiť filantropiu s ume-
ním a podporiť zmysluplné 
nápady v Nitrianskom kraji. 
Za osem rokov fungova-
nia programu 27 firemných 
partnerov NKN podporilo 
52 verejno-prospešných ak-
tivít za takmer 50-tisíc eur. 
V programe Aby ľudia ľu-

ďom pomáhali chce NKN aj 
naďalej podporovať firemnú 

filantropiu. 
Text a foto: (sy)
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Blíži sa deň, keď zapáli-
me prvú adventnú sviečku. 
Blížia sa najkrajšie sviatky 
roka – Vianoce. V televízii, 
nákupných centrách, no i 
v uliciach nášho mesta na 
nás striehne samá reklama. 
Zovšade cítiť, že sa obchod 
snaží tieto najkrajšie sviat-
ky roka skomercionalizo-
vať. Ako hovorí autor pro-
gramu a režisér Ladislav 
Švihel, mrzí ho, že zabúda-
me na to, že vianočné sviat-
ky majú mať predovšetkým 
duchovný charakter. Počas 
adventu a Vianoc by sme sa 
mali zamyslieť, ako chce-
me žiť, ako chceme jeden 
druhému pomáhať a naprí-
klad aj nezabudnúť pove-
dať: Ďakujem ti mamička, 
za všetko, čo si pre nás v 
tomto roku pre rodinu uro-
bila a takisto vzájomne po-
ďakovať priateľom za pria-
teľstvo, pretože priateľstvo 
je vzácny dar, za ktorý je 
potrebné poďakovať. Je 
krásne, že aj primátor mes-
ta Nitry, Mesto Nitra a Na-
dácia Konštantína Filozofa 
v Nitre sa chcú občanom 
mesta Nitry poďakovať vý-
znamným kultúrnym podu-
jatím galakoncertom Čaro 
Vianoc, ktorý sa uskutoční 
v pondelok 15. decembra 
v Mestskej hale na Kloko-
čine. 
„Scéna bude postavená z 
krásnych ľudských hlasov, 
vytvoria ju nitrianske zbo-
ry. Program podujatia som 

sa snažil zostaviť spôso-
bom, ako sme my, starší, 
prežívali v minulosti Šted-
rý večer v rodinách, keď sa 
spievali pri štedrovečernom 
stole koledy a slovenské 
ľudové piesne. To ma in-
špirovalo k tomu, že som 
pridal ešte známe melódie, 
piesne a operety svetových 
skladateľov v podaní naj-
významnejších slovenských 
operných spevákov, ktorí 
sú ozdobou mnohých sve-
tových scén,“ uviedol Ladi-
slav Švihel a dodal: „Pevne 
verím, že i tohto roku zažije-
me dva Štedré večery, jeden 
spoločný v Mestskej hale 
na galakoncerte a druhý s 
vlastnou rodinou. Ladislav 
Švihel ešte dodáva: „Tešíme 
sa na vás, milí diváci, pre-
tože program je pripravený 
tak, aby otvoril naše duše a 
zaklopal na naše srdiečka, 
že je tu čas láskavosti a vzá-
jomnej úcty.“ 

Dvojhodinový program sa 
začne o 18. hodine a bude 
pozostávať z troch blokov 
– ľudového, operetných a 
operných melódií a bloku 
vianočných piesní. Účinko-
vať bude Orchester Ľudo-
vých nástrojov Slovenského 
rozhlasu v Bratislave pod 
vedením Miroslava Dudíka 
a speváci Jolana Fogašová, 
Jana Bernáthová, Martin 
Babjak, Ján Babjak a Oto-
kar Klein. Okrem sólistov 
účinkujú nitrianske spevác-
ke zbory Nitria, katedrálny 
spevácky zbor Emerám, 
Gloria, Lipka, Dúha pri 
ZUŠ J. Rosinského, Nitrian-
sky evanjelický spevokol a 
Ženský spevácky zbor Can-
tica. Galakoncert zakončí 
spoločne zaspievaná Tichá 
noc. Podujatie pripravilo 
Mesto Nitra v spolupráci 
s Ladislavom Švihelom. 
Vstup na koncert je voľný. 
 Text a foto (sy)

ľudí naladí na blížiace sa sviatky
Galakoncert Čaro Vianoc  
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Čínsko-vietnamsko-thajský 
fast food je hlavným dejiskom 
inscenácie Zlatý drak, ktorú 7. 
novembra uviedlo v premiére 
Divadlo Andreja Bagara. Au-
torom hry je súčasný nemecký 
dramatik Roland Schimmel-
pfennig, ktorý sa vo svojom 
diele snaží priblížiť svet ile-

gálnych prisťahovalcov, po-
hybujúcich sa mimo zákona a 
ktorí napr. nemôžu zájsť ani k 
zubárovi, keď ich rozbolí zub, 
ani na políciu, keď ich niekto 
núti k prostitúcii.
„Tento autor dnes reprezen-
tuje úletový spôsob pohľadu 
na zobrazovanie problémov, 

ktoré nás ťažia. Hra je akoby 
divadelný úlet. Hrá v nej päť 
hercov a celé to je také trošku 
kabaretno-premenlivé. Insce-
nácia hovorí o emigrantoch, 
ktorí žijú vedľa nás, no my 
o nich veľa nevieme, nepo-
známe ani ich zložité príbe-
hy. Môže sa však stať, že ich 
osudy sa previažu a zviažu s 
našimi osudmi a ani o tom ne-
vieme. Zasiahnu do našich ži-
votov tak radikálne, že sa nám 
z toho až zatočí hlava,“ dodal 
Sprušanský. 
Hru do slovenčiny preložila 
Katarína Motyková, autorkou 
scény a kostýmov je Dorota 
Cigánková. V inscenácii účin-
kujú Juraj Ďuriš, Lenka Barilí-
ková, Jana Kovalčíková, Mar-
cel Ochránek, Martin Fratrič a 
Martin Šalacha.  (sy) 

Nová inscenácia Divadla A. Bagara hovorí  
o nelegálnych prisťahovalcoch

Inscenácia Zlatý drak hovorí o nelegálnych prisťahovalcoch. Foto Dalibor Krupka 

Návšteva  
z partnerského Naperville

Na priateľskú návštevu Nitry 
pricestovala v piatok 31.ok-
tóbra delegácia z partner-
ského mesta Naperville. Na 
mestskom úrade ich privítal 
primátor Jozef Dvonč a zá-

stupca primátora Ján Vančo. 
Primátor Jozef Dvonč ich 
informoval o rozvoji mesta, 
investičnej výstavbe a part-
nerských vzťahoch. Americkí 
priatelia priniesli nášmu pri-

mátorovi pozdrav od starostu 
Naperville Georgea Pradela. 
Zároveň vyjadrili obdiv nad 
tým, ako sa Nitra za posledné 
roky zmenila do krásy, obdi-
vovali nový most i kvetinovú 
výsadbu v centre. V piatok 
ešte absolvovali stretnutie s 
Klubom priateľov Napervillu. 
V sobotu boli na prehliadke 
Nitrianskeho hradu a Horného 
mesta, popoludní si prezreli 
slávnu knižnicu Apponiovcov 
v Oponiciach. Delegáciu spre-
vádzal ev. farár Ivan Eľko. 
 Text a foto (sy)
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Nestáva sa často, aby Po-
nitrianske múzeum končilo 
výstavu dernisážou. Úspeš-
ná výstava Castrum Novum 
Anno Domini 1663, ktorá 
priniesla prezentáciu ob-
dobia tureckých vojen na 
území dnešného Sloven-
ska, toto šťastie mala. Dňa 
13. novembra si poslední 
návštevníci múzea pozreli 
výstavu, pozostávajúcu zo 
zbierkových predmetov zo 
17. storočia, rekvizít, rekon-
štrukcií historických ode-
vov, dobových zbraní, vedút 
Nitry a panelov so sprievod-
nými textami.
Výstava Castrum Novum 
Anno Domini 1663 prinies-
la spomienku na 350. výro-

čie dobytia Nových Zám-
kov Osmanmi.Ponitrianske 
múzeum prinieslo túto vý-
stavu ako pripomenutie si 
350. výročia oslobodenia 
Nitry od tureckej nadvlády. 

Počas dernisáže bola pred-
stavená CD platňa Keť hu-
sári verbuvali. Recitál z nej 
zahrala hudobná skupina 
Musicantica Slovaca s hos-
ťami.  Text a foto: (sy)

Pri príležitosti 199. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra 
sa pri jeho pamätníku na 
Štúrovej ulici v Nitre kona-
lo 25. októbra  spomienko-
vé zhromaždenie občanov. 
Pamiatku tejto významnej 
osobnosti našich národných 
dejín si za Mesto Nitru ucti-
li zástupca primátora Nitry 
Štefan Štefek a prednosta 
mestského úradu Igor Krši-
ak. Obaja vystúpili s prího-
vormi, v ktorých zdôraznili 
význam pôsobenia Ľ. Štúra 
pre históriu slovenského 
národa a podčiarkli prínos 
jeho myšlienok pre súčas-
nosť. V mene primátora 

mesta Nitry Jozefa Dvonča 
položili k pomníku Ľ. Štúra 
kyticu kvetov. V kultúrnom 
programe účinkoval spevác-
ky súbor Matičiar z Čakajo-

viec. Organizátori už začali 
s prípravami na 100. výro-
čie narodenia tejto význam-
nej osobnosti našich dejín.
 Text a foto: (sy) 

ukončila dernisáž 

našich dejín - Ľudovíta Štúra

Výstavu o tureckých vojnách 

Uctili si významnú osobnosť  

Výstava priblížila ako asi mohli vyzerať boje pod tureckým polmesiacom.

Na slávnosti účinkovala spevácka skupina Matičiar z Čakajoviec pod vedením Genovévy 
Horváthovej.
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Foyer Univerzitnej knižnice 
skrášlila v priebehu novem-
bra výstava keramických 
plastík a malieb akrylom na 
plátne s názvom Sen o mes-
te, džungli a človeku, nit-
rianskej výtvarníčky Gabrie-
ly Ballayovej. Na vernisáži 
nechýbali rodinní príslušní-
ci, priatelia a najbližší spo-
lupracovníci, pred ktorými 
táto nitrianska výtvarníčka, 
(inak s titulom inžinierky 
– stavbárky), odhalila ukáž-
ky svojej aktuálnej tvorby 
z posledného obdobia. Vý-
tvarnému umeniu sa začala 
venovať pred pár rokmi, na 
popud priateľky, ktorá ju v 
istej životnej situácii pozva-
la do výtvarného krúžku. 
Hobby postupne prerástlo 
do omnoho intenzívnejšej 
vášne, ktorej je ochotná ve-
novať takmer všetok svoj 
voľný čas. 
Na výstave predstavila prie-
rez svojou tvorbou za po-
sledné štyri roky. Doménou 

jej tvorby je žena v rôznoro-
dých variantoch spodobenia. 
Túto tému sa snažila uchopiť 
v rôznych snovo – fantazij-
ných podobách - Žena ako 
dievča, ako mimozemšťan, 
či ako klaun, žena s perlou, 
žena – infantka, žena - sfin-
ga. Dielo Sfinga vyžaruje ta-
jomné mystérium – niekoľko 
žien, obdivujúcich toto dielo, 
otehotnelo,“ prezradila au-
torka. „Pokúsila som sa aj o 
Dvornú dámu od Velázque-
za, no zistila som, že nedo-
kážem skopírovať obraz, ale 
vie ma inšpirovať“.
Umelkyňa prvýkrát predsta-
vila na verejnosti keramické 
plastiky, do ktorých pretrans-
formovala vlastné videnie 
sveta. Návštevníci vernisáže 
obdivovali  diela Paríž, Traja 
psi, Kostol nad mestom, 
Kocúr na mestom, Mačky 
a ďalšie. Niektoré diela už 
prekročili hranice Nitry, do-
stali sa do Nemecka, Bra-
tislavy, Komárna... „Nikdy 

nerobím dve veci také isté. 
Sú robené rôznymi technika-
mi. Roboty okolo toho veľa. 
Hádam najrýchlejšie ide  vy-
modelovanie, potom to dlho 
schne, po vypálení sa to zasa 
dlho suší, všetko musí mať 
svoj čas - aby to neprasklo. 
A zakaždým vzniká také 
čaro nechceného, že niekedy 
sa snažím 2-krát o to isté, ale 
pec si zakaždým urobí  čo 
chce,“ hovorí G. Ballayová. 
Ku keramike ju priviedol 
otec, ktorý sa jej tiež venuje. 
„Keď pred časom vytváral 
keramické diela a venoval 
ich dcéram - mojim sestrám, 
mne povedal: Tebe nespra-
vím, ty si spravíš sama! Od 
toho momentu som sa do 
toho pustila a dá sa povedať, 
že dnes je keramická tvorba 
moja vášeň. Myšlienku no-
sím dlho v hlave a teším sa, 
kedy si nájdem čas a dám ži-
vot hline,“ prezradila nám G. 
Ballayová.

Text a foto: (sy)

Sen o meste, 
džungli a človeku

Plastiky boli na verejnosti vystavené po prvýkrát. 

Gabriela Ballayová pred svojím dielom Žena 
– sfinga.
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Povedali si ÁNO 

Jubilanti v roku 2014

V septembri a októbri 2014 sa na spoločnú cestu životom vybrali títo snúbenci:

V decembri si významné životné jubileum pripomenú títo občania: 

17. októbra 2014
Mgr. Ján Magyar zo Želiezoviec a 
Mgr. Mária Plšeková z Nitry
18. októbra 2014
Peter Černák a Zuzana 
Slivkaničová, obaja z Nitry
Tomáš Vanko a Lucia Šišková, 
obaja z Nitry
Bc. Ľuboš Topor z Pozdišoviec a 
Beáta Belovičová z Nitry
Lukáš Trimay a Paulína 
Lančaričová, obaja z Lukáčoviec 

25. októbra 2014:
Andrej Vincúr z Nitry a Marcela 
Šlosárová z Golianova
Jaroslav Sýkora z Nitry a 
Stanislava Beluská z Lehoty
Jakub Adam z Vinodolu a Barbora 
Schveizerová z Nitry
Miloš Pápay z Hornej Kráľovej a 
Daniela Suchá z Nitry
Michal Fuska z Nitry a Martina 
Uličná z Košíc

8. november 2014
Marián Varga z Veľkej Doliny a 
Mária Eliášová z Mojzesova
Ing. Marián Miko a Mgr. Petra 
Šipulová, obaja z Černíka
Ivan Greguš z Čadce a Ingrida 
Bolfová z Nitry
Ján Škorec a MUDr. Katarína 
Bírová, obaja z Veľkého Zálužia
Tomáš Bajzík z Topoľčian a 
Denisa Šebšajevičová z Nitry

75 ROKOV: 
Viera Novotná, Jiří Výmola, Mária 
Ivanová, Anton Kukučka, Emília 
Mičíková, Mikuláš Turanovič, 
Jana Borská, Ing. Jozef Pintér, 
CSc.,Július Sedmák, Marta 
Balážiová, Mária Gáliková, 
Alžbeta Furková, Jozef Kuník, 
Alena Hlinická, Silvia Lӧrinčíková, 
Ľudovít Slováčik, Ján Šatura, Ing. 
Mária Tureničová, Lívia Gábrišová, 
Magdaléna Buchová, Ľubomír 
Pikna, Mária Práznovská, Rudolf 
Václav, Jozef Hrivňák, Václav 
Kutnar, Ing. Alexander Židek, Alojz 
Ferenczy, Tomáš Kuruc, Štefánia 
Dlháňová, Ernest Karlubík, Július 
Vrabec, Marta Adamčíková, Eva 
Bohunická, Agnesa Galová, Ing. 
Július Šarlay, Lívia Bukovenová, 
Jiřina Dvornická, Elena Kadlecová, 
Vladislav Škrla, Alžbeta 
Bosorádová, Štefan Miko, Štefan 
Vacula, Tomáš Vereš, Valéria 
Kopáčiková

80 ROKOV: 
Božena Mecnerová, Elena 
Drozdová, Júlia Ničová, Mária 
Porubská, Mária Ághová, Vilma 
Móriová, Eva Beňušková, Mária 
Brunovská, Matilda Fejdiová, 

MUDr. Ľudovít Lehoťák, Jozef 
Mišák, Mária Bartová, Valéria 
Urbanová, Filoména Petiachová, 
MUDr. Marta Veselská, Júlia 
Szendreyová, Mária Woleková, 
Štefan Vartík, Ing. Vladimír 
Dujíček, Filoména Murániová, 
Mária Vӧrӧšová, Jozefa Káčerová, 
Anna Smidáková, Helena 
Štofková, Blažena Lampertová, 
Barbora Kováčová, René Jančo, 
Ján Trenka, Štefan Varchulík, 
Hedviga Brozmanová

85 ROKOV:
Mária Marenčáková, PhMr. 
Augustín Zachar, Mária Vargová, 
Anna Glezgová, František 
Brázda, Irena Švecová, Jozef 
Ballay, Štefánia Harmatová, 
Mária Jambrichová, Helena 
Švarcbacherová, Jaroslav Prídavok, 
Alžbeta Špaková, PhDr. Juraj 
Guťan, Terézia Dukátová, Gabriel 
Žoldoš, Božena Bónová, Oľga 
Juranková, Margita Skovajová, 
Žofia Talapková, Irma Vlasáková

86 ROKOV: 
Mária Fridrichová, MVDr. Jozef 
Švelan, Mária Bočková, Herta 
Steinerová, Dionýz Kurča, 

Jozef Černo, Ján Fӧldeši, Edita 
Vágnerová, Helena Molnárová, 
PhDr. Ľudmila Benediková, 
CSc., Ing. Anton Krištin, Kristína 
Priedhorská, Emília Paulovičová, 
Ján Takáč, Dezider Ševčík, 
Ernestína Martišová, Mária 
Móciková 

87 ROKOV: 
Ing. Vincent Malina, Sidónia 
Bečicová, PhMr. Mária Mrvová, 
Mária Nagyová, Štefan Demanko, 
Júlia Korienková, Anna Feketeová, 
Štefánia Kohutová, Júlia 
Bistáková, Jozef Grác, Božena 
Ondrušková, Alžbeta Slížová

88 ROKOV: 
Anton Štefanec, Hildegarda 
Brhlíková, Helena Lipovská, Jindra 
Opršalová, Helena Hetmerová, 
Margita Hlavatovičová, Tibor 
Brucker, Katarína Juhárová, Mária 
Benková, Hedviga Pulmanová, 
Magdaléna Magdolenová, Štefan 
Garafia, Artúr Miškolczy, Štefan 
Bulák

89 ROKOV: 
Helena Kupcová, Ing. Tomáš 
Kuzma, František Málek, Viluše 
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Navždy odišli V
V októbri 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry 

Fedor Mochnáč, 90-r., Korčekova 10
Gabriela Sabová, 84-r., Štúrova 29
Mária Madová, 80-r., Topoľčianska 5 
Valéria Švecová, 86-r., Ľ. Okánika 2
Pavlína Straková, 79-r., Bizetova 1
Božena Fujková, 58-r., Pri strelnici 30
Anna Kováčová, 88-r., Golianovská 21
Ing. Ján Meszároš, 74-r., Piešťanská 11
Jozef Senneš, 77-r., Štúrova 14
Eva Tvarošeková, 73-r., Krčméryho 2C
Miroslav Vartík, 67-r., Nová 8
Jozefína Čerbová, 82-r., Urbancova 26
Vincent Fuchs, 93-r., Kasalova 2
Veronika Rendeková, 65-r., Dlhá 70
Jozefína Šubová, 86-r., Svätourbanská 14
Ľudovít Bernáth, 90-r., Mariánska 4
Gabriela Králiková, 68-r., Žilinská 60
Ján Watta, 90-r., Beethovenova 3
Alžbeta Ferencziová, 86-r., Dolnočermánska 62
Ing. Marta Košová, 83-r., Štúrova 26
Dominika Petrášová, 15-r., Hlboká 77
Ján Šiška, 80-r., Ďurčanského 23
Helena Ferenczyová, 82-r., Chmeľová dolina 13
Ing. Jozef Galba, 83-r., Nábr. mládeže 151
Margita Ďuríková, 91-r., Škultétyho 24
Vladimír Vašek, 62-r., Nedbalova 9
Emil Hudec, 89-r., Ľ. Čuláka 23
Gabriel Kupec, 59-r., Narcisová 44
Tomáš Michalička, 68-r., Široká 7
Alžbeta Paulovová, 79-r., Stavbárska 20
Anna Arpášová, 87-r., Benkova 15
Ján Buranský, 77-r., Bizetova 12
Anna Krajancová, 83-r., Štúrova 48
Milan Richtárik, 75-r., Černicová 10
Ing. Ján Berki, 68-r., Bazovského 14
Ladislav Depeš, 74-r., Levická 27
Soňa Tarajová, 69-r., Lúčna 3

Irma Balabánová, 81-r., Dlhá 31
Terézia Froncová, 85-r., Kmeťkova 28
Anna Jášiková, 88-r., Roľnícka 85
Mária Králiková, 63-r., Svätoplukovo nám. 2
František Kukla, 55-r., Wilsonovo nábrežie 118
Ing. Karol Škula, 92-r., Vodná 6
Viktória Bernáthová, 91-r., Mariánska 4 
Jozefína Kalinová, 94-r., Červenova 34
JUDr. Imrich Ručkay, 63-r., Čajkovského 5
Ing. Fabián Kecskeméti, 79-r., Platanová 2 
Barbora Magyariová, 67-r., Dunajská 2
Milan Michalec, 50-r., Dunajská 22
Mária Zelníková, 85-r., Trieda A. Hlinku 10
Hedviga Boučková, 83-r., Trieda A. Hlinku 51
František Škoda, 75-r., Štefánikova tr. 72 
Dezider Turček, 84-r., Štúrova 32
Jozef Vereš, 89-r., Holubova 29
Viliam Pustai, 65-r., Široká 4
Igor Fiantok, 61-r., Benkova 5
Karol Korec, 81-r., M. S. Trnavského 1
Anna Lauková, 68-r., Kodályova 10
Miroslav Ševčík, 78-r., Ovocinárska 49
JUDr. Vladimír Trávniček, 86-r., Čajkovského 40
Ján Chobot, 76-r., Dunajská 4
Pavol Kopálek, 58-r., Rázusova 3
Anna Bubáková, 88-r., Dolnočermánska 62
Eduard Lednický, 69-r., Novomeského 41
Zuzana Šágiová, 83-r., Hviezdna 2
Maximilián Vnučko, 87-r., Petzvalova 16
Štefan Bartoš, 81-r., Výstavná 37
Vincencia Švecová, 93-r., Novozámocká 206
Milan Adamík, 61-r., Karpatská 4
Jozef Gábriš, 67-r., Sitnianska 4
Valéria Klinková, 82-r., Schurmannova 19
Ing. Jozef Ludvík, 86-r., Brezová 13
Jolana Ondrejičková, 85-r., Železničiarska 52
Paulína Kiačková, 78-r., Novomeského 11

Vavřiníková, Anna Švecová, 
Emília Augustínová, Michal Hulla, 
Alžbeta Malagyiová, Jozef Gatial

90 ROKOV: 
Dagmar Čerňáková, Mária Tučná, 
Ľudevít Jankeje, Augustína 
Brezovská, Paulína Oberfranczová, 
Ing. Štefan Páleník,  
Veronika Hájeková

91 ROKOV: 
Jozef Fӧldeši, Ľudovít Hamar, 
Mária Maruniaková, Anna 
Slezáková

92 ROKOV: 
Anna Ciglecká, Irma Farmanová, 
Aurélia Šafáriková, Anna Velčická, 
Mária Kányiová, Anastázia 
Mendelová, Tibor Ťažár, Štefánia 
Valehrachová, Štefan Ivanka 

93 ROKOV: 
Mária Kertészová, Zuzana 
Kutrľová

94 ROKOV: 
Juliana Filová, Rudolf Chrenko, 
Mária Paššová, Juraj Havelka

95 ROKOV: 
Eva Balková, Anastázia Hudecová 




