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a spomínajme

 Znovu je tu november. Čas 
spomienok a na zosnulých, 
sviatok dušičiek. Preniká nami 
nostalgia za blízkymi, ktorí odi-
šli z tohto sveta do nenávratna. 
I preto rok čo rok mieria naše 
kroky na cintoríny. V tomto ob-
dobí rozkvitajú záplavami kve-
tov a očistným svetlom tisícok 
sviečok. 
 Miesto odpočinku tu našli 

dohorel predčasne. Po ťažkej 
nemoci s neuveriteľne rýchlym 
spádom a nezvratným koncom. 
Lebo smrť je taká. Nemá zľuto-
vanie.  
 Z piety a úcty dávame k 
miestam posledného odpočinku 
náhrobné kamene. Náhrobky 
zosnulých môžu byť rôzne – 
veľkolepé i úplne nenápadné. 
Na cintorínoch nájdeme rôzne 
druhy náhrobníkov. Sú medzi 
nimi hroby slávnych, hroby oby-
čajných a celkom neznámych 
ľudí. Zastavme sa na chvíľu aj 
pri týchto hroboch. Siahnime 
do svojho vnútra a nechajme sa 
unášať spomienkami.  

                 JOZEF DVONČ
              primátor mesta Nitry

naši blízki – mamičky a otco-
via, manželky i  manželia, i naši  
priatelia a známi. Strata blízke-
ho človeka je vždy bolestná. Nie 
sme na ňu pripravený nikdy. 
Skláňame hlavy pred majestá-
tom smrti s vedomím, že cesta 
životom sa tam končí. Stojíme 
pri hroboch mlčky s pohľadom 
upretým do minulosti. 
 Plamienok sviečky je neopa-
kovateľným zážitkom najmä pre 
deti a vnúčatá. Len raz v roku 
môžu zapáliť veľa kahancov a 
pritom sledovať  s naširoko roz-
tvorenými  očkami farebnú hru 
ohnivých svetielok. Pritom od 
nás počúvajú slová spomienok 
- aký bol ich starý otec, ktorého 
nepoznali, pretože odišiel z toh-
to sveta ešte skôr ako prišli na 
svet. Počúvajú aj príbehy o tom, 
ako žila a čo robila ich prasta-
rá mama. I jej plameň  života 
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Zapáľme sviečku Nitriansky deň úcty k starším 
vyvrcholil plesom v PKO

	 Už	 	 po	 šiestykrát	 sa	 pod	
záštitou	 primátora	 mesta	 
Nitry	 Jozefa	 Dvonča	 usku-
točnil	 v	 piatok	 17.	 októbra	
Nitriansky	 deň	 úcty	 k	 star-
ším.	Podujatie,	organizované	
pri	príležitosti	Októbra	–	me-
siaca	úcty	k	starším,	sa	začalo	
svätou	omšou	v	piaristickom	
Kostole	 sv.	 Ladislava,	 slú-
ženou	 za	 všetkých	 seniorov	
mesta	Nitry.	Deň	pokračoval	
besedami	 významných	 seni-
orov	 so	 žiakmi	 a	 študentmi	
v	základných	školách,	stred-
ných	školách	a	gymnáziách.	
	 Popoludní	 v	 Obradnej	
sieni	 mesta	 Nitry	 primátor	
Jozef	Dvonč	 slávnostne	 pri-
jal	významných	nitrianskych	
seniorov	 a	 poďakoval	 sa	 im	
za	 všetko,	 čo	 vykonali	 pre	
spoločnosť.	 Na	 slávnosti	 sa	
zúčastnil	 aj	 predseda	 Jedno-
ta	dôchodcov	Slovenska	Ján	
Lipiansky	a	zástupcovia	pri-
mátora	 Štefan	 Štefek	 a	 Ján	
Vančo.	
	 Cenu	 primátora	 prevzal	
za	 vynikajúce	 tvorivé	 vý-
kony	 a	 významné	 výsledky	
vo	 vedeckej,	 pedagogickej,	
výchovnej	 a	 športovej	 čin-
nosti	 pedagóg	 Karol	 Felix,	
ktorý	 sa	 3.	 novembra	 doží-
va	 významného	 životného	
jubilea	 -	 75	 rokov.	 Pôsobil	
ako	 vysokoškolský	 profesor	
na	 Univerzite	 Konštantína	
Filozofa	 v	 Nitre.	 Počas	 ce-

lého	 tohto	 obdobia	 sa	 veno-
val	 výchove	 a	 vzdelávaniu	
telovýchovných	 pedagógov	
a	 športových	 trénerov.	 V	
období	 rokov	 1979	 –	 1999	 
(s	prestávkami)	úspešne	vie-
dol	volejbalové	družstvá	mu-
žov	a	žien.	

	 Do	pamätnej	 knihy	mes-
ta	Nitry	sa	postupne	zapísalo	
16	významných	 seniorských	
osobností:	 doc.	 Ing.	 Mária	
Kadlečíková,	 RNDr.	 Edita	
Tarabčáková,	 doc.	 MUDr.	
Jaroslav	Daniška,	PhD.,	doc.	
PhDr.	 Erika	 Ondrejčáková,	

Cenu primátora prevzal z rúk primátora Jozefa Dvonča pedagóg Karol Felix. 

Medzi ocenenými bol aj docent Zdenko Belaj.                                                                          Foto: autorka
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CSc.,	 PaedDr.	 Alexander	
Kečkeš,	 Ing.	 Viktor	 Macek,	
Stanislav	Mihálik,	Jozef	On-
druška,	 Ing.	 Jaroslav	 Neu-
mann,	Mgr.	Jozef	Sokol,	Ing.	
Ferdinand	Šteliar,	doc.	PhDr.	
Daniela	Wolfová,	CSc.,	pplk.	
v.	v.	RSDr.	Jozef	Havel,	doc.	
PhDr.	Zdenko	Belaj,	CSc.	 a	
RNDr.	PharmDr.	Justína	Du-
bajová.	Zároveň	 boli	 ocene-
né	mnohodetné	matky	Mária	
Látečková	 z	 Párovských	
Hájov,	 Jozefa	 Kocúrová	 z	
Nitry	–	Zobora,	Helena	Var-
gová	a	Terézia	Čurgaliová	z	
Janíkoviec,	Emília	Vargová	a	
Irena	Čentéšová	z	Dražoviec,	

Irma	Lužbeťáková	a	Margita	
Krištofovičová	 z	 Horných	
Krškán,	 ktoré	 sa	 namiesto	
budovania	 kariéry	 venovali	
výchove	svojich	detí.	
	 Súčasťou	 slávnosti	 bola	
výstavka	 umeleckej	 tvo-
rivosti	 a	 zručnosti	 nitrian-
skych	 seniorov,	 ktorú	 sláv-
nostne	otvoril	primátor	Jozef	
Dvonč.	 	Deň	 úcty	 k	 starším	
vyvrcholil	 v	 Estrádnej	 hale	
Parku	kultúry	a	oddychu	se-
niorským	plesom,	ktorý	sláv-
nostne	otvoril	primátor	Jozef	
Dvonč	spolu	s	predsedníčkou	
JDS	 MO	 č.1	 Nitra	 Oľgou	
Csákayovou	 a	 predsedom	

JDS	Jánom	Lipianskym.	Do	
tanca	 i	 na	 počúvanie	 hrala	
hudobná	 skupina	 Paradies,	
Nitrianska	 heligónka,	 svoje	
umenie	 predviedli	 členovia	
Senior	 klubu	 spoločenských	
tancov	 pri	 CVČ	 Domino,	
tanečná	 skupina	 Gymnasion	
pod	 vedením	 Magdy	 Gries-
bachovej,	 country	 skupina	
seniorov	 Navius	 z	 Chreno-
vej	 a	 Seniorka	 Palárikovo.	
Príjemným	prekvapením	bol	
príchod	obľúbeného	speváka	
Roba	Kazíka,	ktorý	zaspieval	
niekoľko	obľúbených	hitov.		

																																								(sy)

V	 rámci	 Októbra	 -	Mesiaca	
úcty	 k	 starším	 sa	 seniori	 z	
mestskej	časti	Dražovce	stret-
li	 15.	 októbra	 v	 Kultúrnom	
dome	s	primátorom	Jozefom	
Dvončom,	 ktorý	 im	 poprial	
veľa	zdravia	a	poďakoval	sa	
im	 za	 spoluprácu	 v	 uplynu-
lom	4-ročnom	období,	ako	aj	
za	prácu,	ktorú	počas	svojho	
aktívneho	 života	 vykona-
li	 na	 prospech	 spoločnosti.	
Dražovských	dôchodcov	po-
zdravili	aj	poslanci,	členovia	
VMČ	č.	6	Zobor,	Dražovce,		
Renáta	 Kolenčíková,	 Miro-
slav	Hatala	a	Marián	Ivančík,	
ako	 aj	 kandidujúci	 poslanec	
Pavol	Varga,	ktorý	pripome-
nul,	že	v	tomto	roku	je	to	už	
40	rokov,	čo	Dražovce	sú	sú-
časťou	mesta	Nitry.	Krátkym	
programom	 svojich	 starých	

rodičov	potešili	deti	z	miest-
nej	MŠ.	Posedenie	pri	dobrej	
hudbe	a	občerstvení	sponzor-
sky	podporilo	OD	Čakajovce	
-	Dražovce	a	COOP	Jednota,	

aktívne	prispeli	členovia	MO	
Jednoty	 dôchodcov	 Sloven-
ska.	

	 	 				Text	a	foto:	(sy)	

Mesiac úcty k starším 
Aj dražovskí seniori si pripomenuli

Dražovským dôchodcom poprial všetko najlepšie primátor Jozef Dvonč, poslanci 
Renáta Kolenčíková, Miroslav Hattala a Marián Ivančík.

Rozhovor s primátorom mesta Nitry Jozefom Dvončom
Každý primátor sa snažil vtlačiť Nitre svoju pečať

Vážený pán primátor, obyva-
telia, ale i návštevníci hovoria 
o nebývalom rozvoji Nitry v 
poslednom období a viacerí, 
sledujúc  výrazný rozvoj Ni-
try a mestských častí, vyja-
drujú poľutovanie nad tým, 
že ste sa o primátorské kreslo 
neuchádzali už skôr?  
Vstúpiť do rozbehnutého vlaku 
nie je také jednoduché a bolo 
to veľmi tesné, pretože pred 
12 rokmi súperili o post pri-
mátora páni Prokeš, Vítek i ja. 
Napokon zvíťazil pán Vítek a 
tento výsledok som prijal ako 
rozhodnutie voličov. Rozhodla 
volebná kampaň, keď sa prišlo  
s niečím novým - chodilo sa od 
dverí k dverám. Pre mňa to bola 
dobrá skúsenosť i v tom, že som 
sa objavil na scéne komunálnej 
politiky. Moje víťazstvo v ďal-
ších voľbách však bolo pomerne 
presvedčivé. Mal som 52 rokov 
a za sebou  skúsenosti z riadenia 
podnikov, 10 rokov som súkrom-
ne podnikal a učil som na vyso-
kej škole. Myslím si, že z každej 
oblasti som mal z čoho čerpať a 
čo ponúknuť. Napokon, aj po-
sledné zamestnanie, keď som 
určitý čas pôsobil ako prednosta 
krajského úradu, mi dalo určitý 
rozhľad. 
Máte za sebou náročné obdo-
bie, ktoré sa začalo hospodár-
skou krízou. Nitra má napriek 
tomu vynikajúce ratingové 
hodnotenie. Bez problémov sa 
vám darilo a darí zabezpečo-
vať základné funkcie mesta, 

 Jozef Dvonč je nitrianskym primátorom druhé volebné obdobie, čo doposiaľ  história Nitry 
nezaznamenala. Na rozvoji mesta sa podieľa od roku 2006 a má ambície v začatej práci pokra-
čovať. Niekoľko týždňov pred komunálnymi voľbami sme ho požiadali o rozhovor, s cieľom 
zhodnotiť volebný program, ktorý realizoval v spolupráci s poslancami mestského zastupi-
teľstva. 

pokračovalo sa v realizácii 
viacerých mimoriadne dôleži-
tých investičných akcií. Ktoré 
z nich pokladáte za najdôleži-
tejšie?   
Každý primátor, ktorý stál na 
čele mesta po revolúcii, sa sna-
žil vtlačiť Nitre svoju pečať. 
Každému sa to podarilo iným 
spôsobom, boli iné obdobia, iné 
predstavy a iní spolupracovníci. 
Ja si myslím, že sme sa dostali 
do dobrého obdobia, v rokoch 
2007 – 2009 sa zaznamenal 
výrazný  hospodársky rast v 
spoločnosti,  prejavilo sa to i  v 
príjmoch mesta. Vyžadovalo si 
to úplne iné prístupy a umožnilo 
využitie skúseností, ktoré som 
nadobudol v predchádzajúcich 
zamestnaniach.
Jednoznačne, nik vám nemô-
že uprieť, že ste dobrý mana-
žér, každý krok máte dopredu 
premyslený, zvažujete argu-
menty za i proti, počítate so 

všetkými alternatívami. Na-
chádzate podporu vašich kon-
cepčných riešení v mestskom 
parlamente? 
Najskôr musím povedať, že člo-
vek sám nezmôže nič. Musí mať 
okolo seba ďalších schopných 
ľudí, ktorí chápu koncepciu, 
alebo víziu a v samospráve je to 
podmienené tým, že s niektorými 
vecami, najmä čo sa týka majet-
ku mesta a nakladania s ním, 
musia súhlasiť  poslanci. Som 
rád, že sa nám podarilo vytvo-
riť jednoliaty kolektív v rámci 
koalície. Každému z poslancov 
sa treba poďakovať, že prispel k 
tomu, čo sa v Nitre za posledné 
4 roky urobilo. Najdôležitejšími 
investíciami z môjho pohľadu 
sú – južný obchvat mesta, čiže 
rýchlostná komunikácia R1 
Pribina, kde sme urobili všetko 
preto, aby sa táto investícia re-
alizovala a mesto sme odťažili 
od dopravy. Ako ďalšie by som 
spomenul investíciu, ktorá sa po 
čase ukázala, že je prínosom – a 
to je Chrenovský most pri bý-
valom Interhoteli, ktorý taktiež 
pomohol odbremeniť dopravu.  
A jeho opodstatnenosť sa zrejme 
ešte ukáže počas rekonštrukcie 
Univerzitného mosta. Potvrdí 
slová o tom, aké bolo nevyhnut-
né s týmto sa popasovať. Pre 
Nitru je dôležitá i výstavba  ďal-
šieho mosta – a to prepojenia 
Novozámockej s Dlhou ulicou. 
Ide o záležitosť rozvojovú, kon-
cepčnú a mimoriadne dôležitú 
pre budúci rozvoj Nitry.
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Pre zlepšenie dopravnej situ-
ácie sa toho urobilo mnoho.  
Z čoho ešte máte dobrý pocit?

Osobne ma potešila rekonštruk-
cia bývalej detskej nemocnice 
na dom seniorov. Ubytovaných 
je tam 160 spoluobčanov. Niek-
to si možno pomyslí, že mesto 
túto záležitosť nemuselo riešiť, 
no ja mám z tejto investície 
dobrý pocit. Taktiež ma teší, že 
sa podarilo zrekonštruovať  30 
miestnych komunikácií, dve 
námestia – Župné námestie a 
námestie za poštou – dnes sa to 
volá Starý rínok a do mesta sme 
vrátili aj trošku histórie. Pre 
občanov má veľký význam aj re-
konštrukcia oboch polikliník na 
Chrenovej i Klokočine. Treba 
spomenúť výstavbu nájomných 
bytov, kde sa postavilo na Rýn-
skej ulici 92 nájomných bytov a 
teraz sme odovzdávali mladým 
ľuďom 56 štartovacích bytov v 
rámci prestavby hotela Olym-
pia. I toto boli dobré investície. 
Niektoré investície sme reali-
zovali na podnet občanov – v 
rámci projektu Mestské zásahy. 
Ešte by som chcel spomenúť vý-
stavbu kolumbária, vybudova-
nie Námestia Kráľovnej pokoja 
a detského dopravného ihriska 
na Chrenovej - tento zaujímavý 
projekt vznikol v spolupráci s 
Granviou. Ďalej je to výstavba 
zberových dvorov vo väčšine 
mestských častí pre separovaný 
zber, vybudovanie kompostár-
ne a zriadenie samostatného 
záhradníckeho strediska. Toto 
sú veci, za ktoré sa nemusíme 
hanbiť a ktoré popri rekonštruk-
ciách ZŠ a MŠ a výstavbe cyk-
lotrás dotvárajú celkovú mozai-
ku investičnej výstavby, na ktorú 
sa dá naviazať. 
Hovorilo sa aj o rekonštrukcii 
kúpaliska a oboch štadiónov? 

torých akcií musíme posunúť na 
ďalší rok. Verím, že ľudia tento 
postup pochopia.
Zostalo vám niečo nevyrieše-
né?
Momentálne pociťujeme naj-
väčšie problémy v riešení pro-
blematiky marginalizovaných 
skupín, pretože máme rozosta-
vaný azylový dom, ktorý musíme 
urýchlene dokončiť. Máme po-
lorozpadnuté chodníky, pretože 
kým sme sa venovali rekonštruk-
ciám ciest, chodníky sa postup-
ne zničili.  Musíme ešte riešiť 
výstavbu telocviční v dvoch ZŠ, 
kde chýbajú telocvične a to v ZŠ 
Cabajská a Janka Kráľa. V rám-
ci Čermáňa by sme v blízkosti 
ZŠ Cabajská chceli zrealizovať 
športový areál a v areáli ZŠ Jan-
ka Kráľa vybudovať telocvičňu. 
Tu si pýtajú rekonštrukciu ešte 
ďalšie dva pavilóny. V týchto 
prípadoch musíme využiť úvery, 
ktoré ponúka Európska záručná 
banka cez Slovenskú sporiteľňu 
a hľadať riešenia ako toto všet-
ko zvládnuť.
V poslednom období sa po-
kročilo i v rozvoji cestovného 
ruchu. Máte v talóne ďalšie 
plány, aby sa Nitra ešte vý-
raznejšie zviditeľnila na mape 
cestovného ruchu? 
Vytvorila sa Nitrianska or-
ganizácia cestovného ruchu 
(NOCR), kde je mesto hlavným 
členom. Pripravujú sa rôzne 
ponuky na prilákanie turistov, 
ale myslím si, že najlepším ťa-
húňom je to, ako mesto vyzerá 
a čo môže turistom ponúknuť, 
včítane služieb - hotelových, 
reštauračných, sprievodcov-
ských... Historická vybavenosť 
Nitry je veľký potenciál pre ces-
tovný ruch, ale to by bolo asi 
málo. Boli sme svedkami, že pri 
vystúpení Alexandrovcov, alebo 

Ako to vyzerá s realizáciou?
Bol by som rád, keby sa nám v 
nasledujúcich 4 rokoch podari-
lo vybudovať kúpalisko s celo-
ročným využitím  v priestoroch 
Sihote a aby sme využili penia-
ze, ktoré dostaneme od vlády, na 
prestavbu  futbalového štadióna 
a rekonštrukciu hokejovej haly. 
Potrebujeme mať v Nitre kultúr-
nejšie a príjemnejšie prostredie, 
do ktorého budú chodiť diváci a 
ja verím, že aj kvalita športové-
ho života a spoločenského živo-
ta bude rásť, pretože sa potvrdi-
lo, že rekonštrukciou kultúrnych 
domov v mestských častiach a 
CVČ Domino sa zvýšila inten-
zita kultúrno-spoločenského 
života v Nitre. Očakávame ešte, 
že bude zrealizovaná prestavba 
bývalej školy na Svätourban-
skej ulici na Zobore na kultúrny 
dom, aby sa aj Zoborčania mali 
kde stretávať. 
S rastúcou motorizáciou vzni-
kol problém s parkovaním a to 
nielen v centre, ale i na sídlis-
kách, najmä na Klokočine...  

Logicky chceme pokračovať v 
tom, čo nás ťaží a to je otázka 
parkovania. Verím, že sa v prie-
behu nasledujúcich 4 rokov po-
sunieme ďalej a že vybudujeme 
ďalšie parkovacie miesta, alebo 
v spolupráci s investormi zreali-
zujeme parkovacie domy - či už 
v centre mesta alebo na sídlisku 
Klokočina. 

Občania privítali vybudova-
nie kanalizácie, no nie je ešte 
zavedená do všetkých mest-
ských častí...
Kanalizácia bol síce projekt 
Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, ale mesto  muselo 
so ZsVK pri tomto úzko spolu-
pracovať. Nitra je v situácii, že 
máme viac 90 % mesta odkana-

Elánu bol amfiteáter, ktorý má 
kapacitu 15 000 návštevníkov – 
plný. Toto nám hovorí, že mladí 
ľudia sú ochotní do Nitry pri-
cestovať na rôzne podujatia – či 
je to koncert alebo napr. Corgoň 
Slížovica... Som presvedčený, 
že cestovný ruch by mohol byť 
určitou aj hybnou silou pre za-
mestnanosť v meste, hlavne čo 
sa týka služieb a tých, ktorí CR 
zabezpečujú. Máme príklady, že 
v Nitre sa konali ME vo volejba-
le do 20 rokov, či ME vo futba-
le do 20 rokov a toto všetko sú 
podujatia, ktoré lákajú návštev-
níkov, priaznivcov športu. A tu 
máme pozitívnu správu, pretože 
v r. 2016 Nitra vyhrala súboj s 
Lisabonom a bude tu v júli 2016 
Svetový kongres esperantistov. 
Znamená to, že do Nitry príde 
na jeden až dva týždne približne 
2000 návštevníkov z celého sve-
ta. Na toto sa musíme pripraviť, 
aj čo sa týka profesionality ľudí, 
ktorí sa im budú venovať, aby 
sme u esperantistov zanechali 
čo najlepší dojem a aj čo sa týka 
propagačných predmetov. Bude-
me očakávať, že NOCR skombi-
nuje na tento termín atraktívne 
turistické balíčky.

Tento mesiac si pôjdu obča-
nia zvoliť primátora a svojich 
zástupcov do mestskej samo-
správy. Čo im ponúkate vy?
Aj v tomto volebnom období 
chceme pokračovať v nastúpe-
nom trende, ešte viac zefektívniť 
činnosť mesta prostredníctvom 
operačného programu informa-
tizácie  spoločnosti. Nitra bude 
prvým mestom na Slovensku, 
ktoré v septembri 2015 spustí 
projekt elektronizácie samo-
správy a umožní tak občanom 
vybavovať žiadosti elektronic-
kou formou s maximálnou úspo-
rou času vybavovania úradných 
záležitostí. Chceme pokračovať 

lizovaného. Napriek tomu ešte 
stále žijú v Nitre ľudia, ktorí 
majú problém s tým, že musia 
odpad vyvážať z vlastných sep-
tikov a tento problém musíme 
vyriešiť. Pripravená je projek-
tová dokumentácia, prebieha 
stavebné konanie a odhadujem, 
že na doriešenie komplexného 
odkanalizovania a zvedenia 
celého systému do ČOV potre-
bujeme asi 6 mil. euro. Okrem 
toho máme na programe ďalšie 
úlohy v rámci prijatého Doho-
voru primátorov, kde sme sa za-
viazali zvýšiť na svojom území 
energetickú účinnosť a využitie 
obnoviteľných zdrojov energie.  
Realizujeme preto zatepľovanie 
budov a hľadáme všetky rezervy, 
aby sme mohli mali energeticky 
úspornejšie i krajšie budovy, 
aby sme mali krajšie mesto. 
Nitrania vítajú možnosť stret-
núť sa s vami v klientskom 
centre, ale i na rôznych podu-
jatiach, kde ste otvorený ich 
otázkam a pripomienkam. 
Mnohokrát sú to drobné pro-
blémy, no vy ich neodmiet-
nete. Vedia občania tento váš 
pozitívny postoj oceniť?  

Je to vec hlbšej zodpovednosti a 
chápem to tak, že pokiaľ si ma 
ľudia vybrali a zvolili, uvedo-
mujem si, že niečo odo mňa oča-
kávajú. Osobne neviem konať 
inak. Snažím sa, pokiaľ je to čo 
i len trochu časovo možné, stre-
távať sa s ľuďmi a reagovať na 
ich podnety a nabádať kolegov z 
úradu, aby všetky pripomienky, 
ktoré prídu aj písomne, boli pre-
šetrené a stanovili sa postupy na 
odstránenie týchto problémov. 
Občania si však musia uvedomiť 
a pochopiť, že sa nedá urobiť 
všetko naraz a napokon, limituj-
úcim faktorom sú peniaze. Nedá 
sa okamžite vyhovieť všetkým 
požiadavkám. Realizáciu niek-

vo významných investíciách – 
zrekonštruujeme futbalový šta-
dión, vybudujeme kúpalisko s 
celoročným využitím, postavíme 
nájomné byty, podporíme mladé 
rodiny s deťmi, budeme pokra-
čovať v rekonštrukciách ZŠ a 
MŠ, opravíme budovy MsP a sy-
nagógy, v priestoroch bývalých 
zoborských kasární vytvoríme 
kultúrno-kreatívne centrum, 
postavíme 2 telocvične pre ZŠ 
Cabajská a Janka Kráľa, ďal-
šie športoviská pre rekreačných 
športovcov, podporíme rekon-
štrukcie autobusovej, železni-
čnej stanice a vstupného areálu 
na výstavisko AX, zabezpečíme 
realizáciu integrovaného riade-
nia dopravy v meste a bezpeč-
ných priechodov pre chodcov a 
aj naďalej chceme pokračovať v 
stretnutiach s občanmi formou 
osobných stretnutí vo všetkých 
mestských častiach.   

Na záver mi dovoľte položiť 
vám otázku, ktorá bude zau-
jímať každého, kto registruje 
váš pracovný kolotoč, keďže 
okrem primátorovania ste i 
predsedom ZMOS.  Pán pri-
mátor, ako relaxujete?   

Mám zavedený určitý režim.  
V práci som od 6.30 hod., pri-
pravujem si materiály na nad-
chádzajúci deň, potom nasledujú 
stretnutia s občanmi, rokovania, 
podvečer absolvujem športo-
vé a kultúrne podujatia. Účasť 
na takýchto podujatiach je pre 
mňa relax. Určitý čas sa snažím  
venovať  stretnutiam s priateľmi. 
Dobrý relax je pre mňa počúva-
nie hudby alebo čítanie kníh. 

	 	 		Za	rozhovor	ďakuje:	
	 	 					Ľudmila	Synaková
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štartovacie byty v prestavanom hoteli Olympia 

využívať ju budú ľudia zamestnaní v priemyselnom parku Sever 

					Primátor	Nitry	Jozef	Dvonč,	
zástupcovia	 primátora	 Šte-
fan	Štefek	a	Ján	Vančo,	ako	aj	 
poslanci	 mestského	 zastupi-
teľstva	 odovzdali	 v	 utorok	 14.	
októbra	do	užívania		štartovacie	
nájomné	byty,	ktoré	vznikli	po	
rekonštrukcii	 bývalého	 hotela	
Olympia.	
	 Mesto	 Nitra	 odovzdalo	 do	
užívania	 celkovo	 56	 bytových	
jednotiek,	 z	 ktorých	 49	 bolo	
jednoizbových	a	sedem	dvojiz-
bových.	 S	 prestavbou	 budovy	
sa	začalo	ešte	na	jar	tohto	roka.	
Spočívala	 predovšetkým	 vo	
vybudovaní	 elektroinštalácie	 a	
vodoinštalácie	 a	 doplnení	 bý-
valých	 hotelových	 izieb	 o	 ku-
chynské	 linky.	 Nájomníci	 do	
konca	 októbra	 za	 byty	 platiť	
nemuseli.	Ako	 povedal	 primá-

     Do	konca	roka	má	v	Nitre	
pribudnúť	 viac	 ako	 800-me-
trový	 úsek	 novej	 cyklotrasy,	
ktorú	mestu	daruje	spoločnosť	
Granvia,	 a.	 s.	Dar	 v	 hodnote	
90	 000	 eur	 je	 ešte	 súčasťou	
kompenzácií	 za	 obmedzenia	
pri	výstavbe	rýchlostnej	cesty	
R1,	ktorú	zabezpečovala	prá-
ve	 Granvia.	 Nový	 úsek	 cyk-
listického	 chodníka	 nadviaže	
na	 už	 existujúcu	 trasu,	 ktorá	
vedie	nábrežím	rieky	Nitry	od	

takto.	
	 Mesto	 Nitra	 rozhodlo	 o	
prestavbe	 bývalého	 hotela	 na	
byty	začiatkom	tohto	roku.	Ok-
rem	 nových	 bytov	 je	 v	 tomto	
objekte	umiestnené	 aj	 centrum	
pre	 seniorov.	Mesto	Nitra	 pre-
vzalo	 aj	 hotelovú	 reštauráciu	
a	 kuchyňu,	 ktorá	 má	 slúžiť	
verejnosti,	 ale	 môže	 sa	 využí-
vať	aj	 ako	vývarovňa,	 z	ktorej	
bude	mesto	robiť	rozvoz	stravy.	
Nábytok	z	hotelových	izieb	by	 
sa	 mal	 použiť	 ako	 zariadenie	
azylového	domu.	V	nasledujú-
com	období	chce	mesto	bytový	
dom	Olympia	zatepliť	a	vyme-
niť	 na	 nej	 okná.	 Využiť	 na	 to	
chce	prostriedky	získané	na	ná-
jomnom,	prípadne	úver	či	zdro-
je	z	fondov	Európskej	únie.
																																												(sy)

to	 na	 už	 existujúcom	 cyklis-
tickom	chodníku.	Potom,	ako	
bude	 nový	 cyklistický	 chod-
ník	postavený,	získa	ho	mesto	
Nitra	do	vlastníctva	prostred-
níctvom	darovacej	zmluvy.
	 Ďalšia	 časť	 cyklotrasy	 by	
sa	 mala	 predĺžiť	 až	 do	 mes-
tskej	 časti	 Dražovce.	 Bude	
slúžiť	nie-len	na	relaxáciu,	ale	
predovšetkým	 ako	 dopravný	
koridor	pre	občanov,	ktorí	 sú	
zamestnaní	 v	 priemyselnom	
parku	Sever.																						(sy)

tor	 Jozef	 Dvonč,	 dali	 im	 čas	
na	 to,	 aby	 si	 bývanie	 upravili,	
zariadili	a	vybavili	 si	základné	
formality.	 Mesto	 túto	 investí-
ciu	 berie	 ako	 vklad	 pre	mladú	 
generáciu,	 pretože	 v	 podmi-
enkach	 na	 prenájom	 je	 uvede-
né,	 že	 v	 tomto	bytovom	dome	
môžu	 byť	 ubytovaní	 iba	 ľudia	
do	 34	 rokov.	 Mesto	 zbieralo	
žiadosti	 o	 nájomné	 bývanie	 v	
štartovacích	 bytoch	 do	 konca	
júla	2014.	Nájomníci,	ktorí	si	v	
tento	 deň	 prevzali	 kľúče,	 však	
môžu	 v	 nájomnom	 bytovom	
dome	 Olympia	 bývať	 iba	 istý	
čas.	 Keďže	 ide	 o	 štartovacie	
byty	 a	 nájomníci	 v	 nich	môžu	
bývať	maximálne	desať	 rokov.	
Po	 tomto	 období	 môže	 zastu-
piteľstvo	 zmeniť	 podmienky,	
ale	momentálne	boli	stanovené	

Univerzitného	mosta	po	Prie-
myselnú	ulicu.	
					Nová	cyklotrasa	povedie	v	
dĺžke	736	metrov	od	Priemy-
selnej	 po	 Krškanskú	 ulicu	 a	
odtiaľ	ďalších	100	metrov	až	
po	most	 pri	 bývalej	 kafilérii.	
To	 znamená,	 že	 nadviaže	 na	
už	 dokončenú	 trasu	 na	 Wil-
sonovom	 nábreží	 s	 tým,	 že	
pokračovanie	po	Priemyselnej	
ulici	po	most	pri	kafilérii	bude	
presne	 v	 tom	 profile,	 ako	 je	

Mesto odovzdalo nájomníkom 

Cyklistická trasa sa predĺži až do Dražoviec, 

Mesto a kraj budú spolupracovať   
pri získavaní a čerpaní eurofondov 

Zástupcovia	 Nitrianskeho	
samosprávneho	kraja	a	Mes-
ta	Nitry	uzatvorili	vzájomné	
partnerstvo	v	novom	progra-
movacom	 období	 2014	 až	
2020	v	 rámci	 integrovaného	
územného	 rozvoja.	 Memo-
randum	 o	 spolupráci	 pod-
písali	 predseda	 NSK	 Milan	
Belica	a	primátor	Nitry	Jozef	
Dvonč.	
	 	 	 	 	 	 Primátor	 Jozef	 Dvonč	
ocenil	 takúto	 formu	 zmluv-
nej	 partnerskej	 spolupráce,	
ktorá	 umožňuje	 v	 novom	
programovacom	 období	 ko-
ordinovať	 postupy	 mesta	 a	
kraja	 najmä	 z	 hľadiska	 roz-
voja	 krajského	 mesta	 Nitra	
a	 obcí	 v	 jej	 blízkom	 okolí.		
Memorandum	 je	 podľa	 no-
vých	 pravidiel	 Európskej	
únie	nevyhnutné	na	čerpanie	
finančných	zdrojov	zo	štruk-
turálnych	a	investičných	fon-
dov	 EÚ.	 „Únia	 tento	 nový	
prvok,	integráciu	a	spoločný	
postup	pri	príprave	projektov	
pre	väčšie	územie	zaviedla	po	
skúsenostiach	s	Regionálnym	
operačným	 programom,“	
konštatoval	Belica.	Výhodou	
vzájomného	partnerstva	kra-
ja	a	mesta	je	podľa	primátora	
Jozefa	 Dvonča	 profitovanie	
obidvoch	partnerov	z	jednot-
livých	projektov.
	 	 	 	 	 	 Predseda	 NSK	 Milan	
Belica	 zdôraznil,	 že	 podpis	
memoranda	je	bránou	pre	ši-

rokú	 partnerskú	 spoluprácu.	
„Niektoré	 operačné	 progra-
my	sú	určené	pre	kraj,	iné	pre	
mesto.	 V	 rámci	 vzájomnej	
spolupráce	z	nich	môžu	mať	
úžitok	 obidvaja	 partneri,“	
uviedol	 nitriansky	 primátor	
Jozef	 Dvonč.	 Podľa	 jeho	
slov	ide	najmä	o	rekonštruk-
cie	ciest	druhej	triedy,	budo-
vanie	 kanalizácie,	 čistiarní	
odpadových	 vôd,	 projekty	 v	
oblasti	 školstva	 či	 zdravot-
níctva.	 	 „Integrovaný	 regio-
nálny	 operačný	 program	 je	
založený	 na	 spájaní.	 Hľadá	
sa	 synergia,	 súčinnosť,	 to	 je	
princíp	 efektívneho	získava-
nia	 a	 využívania	 eurozdro-
jov,“	 konštatoval	 predseda	
NSK	Milan	Belica.
	 	 	 	 	 	Partneri	memoranda	sa	
zaviazali	 zabezpečiť	 spoloč-
nú	 prípravu	 a	 implementá-
ciu	 regionálnej	 integrovanej	
územnej	 stratégie	 a	 inte-
grovanej	 územnej	 stratégie	
mestskej	 oblasti	 v	 súlade	 s	

princípom	partnerstva.	Mes-
to	Nitra	sa	podpisom	memo-
randa	zaviazalo	vybrať	part-
nerov,	ktorí	budú	v	spoločnej	
Rade	partnerstva	zastupovať	
integrovanú	 územnú	 straté-
giu	mestskej	 oblasti	 a	 v	 zá-
vislosti	od	vecnej	a	územnej	
príslušnosti	 hlasovať	 vo	
veciach	 týkajúcich	 sa	 inte-
grovanej	 územnej	 stratégie	
mestskej	 oblasti.	 Nitriansky	
samosprávy	kraj	sa	zaväzuje,	
že	 v	 prípade	 záujmu	 mesta	
Nitra	vytvorí	pre	činnosť	ko-
ordinátora	územnej	 stratégie	
mestskej	 oblasti	 administra-
tívno-technické	zázemie	tak,	
aby	mohli	partneri	efektívne	
spolupracovať	 pri	 realizá-
cii	 regionálnej	 integrovanej	
územnej	 stratégie	 a	 integro-
vanej	územnej	stratégie	mes-
tskej	oblasti.	Partneri	memo-
randa	sa	zaväzujú	pri	 tvorbe	
a	 realizácii	 stratégie	 úzko	
spolupracovať	 prostredníc-
tvom	menovaných	koordiná-
torov.																															(ds)
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a Policajného zboru SR v Nitre

Vo	 štvrtok	 2.	 októbra	 na	 Mest-
skom	úrade		v	Nitre	sa	uskutoč-
nilo		pracovné	rokovanie	predsta-
viteľov	ZMOS	–	predsedu	Jozefa	
Dvonča,	prvého	podpredsedu	Mi-
chala	 Sýkoru,	 podpredsedníčky	
Viery	 Krakovskej	 a	 výkonného	
podpredsedu	Jozefa	Turčányho	s	
predstaviteľmi	Policajného	zboru	
SR,	na	ktorom	sa	zúčastnili	okrem		
prezidenta	 Policajného	 zboru	 aj	
viceprezident	PZ		Ľubomír	Ábel,	
riaditeľ	Odboru	poriadkovej	polí-
cie	Prezídia	PZ	Jozef	Olekszy	a	
riaditeľ	KR	PZ	v	Nitre	Miroslav	
Michalčík.	 Obsahom	 rokovania	
boli	otázky			vzájomnej	spoluprá-
ce	pri	 riešení	problémov	s	naru-
šovateľmi	 verejného	 poriadku	 a	
páchateľmi	 priestupkov	 a	 trest-
ných	 činov,	 	 pri	 zabezpečovaní	
ochrany	života,	zdravia	a	majet-
ku	 občanov,	 ako	 aj	 bezpečnosti	
cestnej	premávky.		Venovali	sa	aj			
kooperácii	štátnej	a	mestskej	po-

priebehu.	Obe	zúčastnené	strany	
konštatovali	 kvalitatívny	 posun	
vo	vzájomnej	 spolupráci	a	vyja-
drili	želanie	naďalej		pokračovať	
pri	riešení		problémov,	z	ktorých	
niektoré	 sú	 dlhodobejšieho	 cha-
rakteru	a	keďže	mnohé	sú	závislé	
aj	 od	 prijatia	 novej	 legislatívy,	
dohodli	sa	na	spoločných	postu-
poch.		 	 													(sy)

lície	pri	zabezpečovaní	verejného	
poriadku,	 systémového	 využitia	
kamerových	systémov	pri	objas-
ňovaní	trestných	činov	a	priestup-
kov,	ako	aj		prevencii	kriminality.		
Aktuálnym	 bodom	 rokovania	
bola	 pripravenosť	 samospráv	
na	 nadchádzajúce	 	 	 komunálne	
voľby	a	vzájomná	spolupráca	pri	
zabezpečovaní	 ich	 nerušeného	

Rokovanie predstaviteľov ZMOS 

Na fotografii je (sprava) podpredsedníčka ZMOS Viera Krakovská, predseda ZMOS Jozef Dvonč, 
prvý podpredseda ZMOS Michal Sýkora (zľava) viceprezident PZ SR Ľubomír Ábel, prezident PZ  
Tibor Gašpar.                Foto: Ľ. Synaková

Súčasná architektúra regiónu    
v galérii obchodného domu

V	 priestoroch	 Galérie	 Zá-
bavno-obchodného	 centra	
Mlyny	v	Nitre	bola	za	účasti	
primátora	mesta	Nitry	 Joze-
fa	Dvonča	 otvorená	 výstava	
s	 názvom	Architektúra	 „14“	
-	 súčasná	 architektúra	 zápa-
doslovenského	 regiónu.	Vý-
stavu		pripravil	Spolok	archi-
tektov	Slovenska	a	kurátormi	
boli	 Ing.	 arch.	 Tibor	 Zele-
nický	 a	 viceprezident	 SAS	 
Ing.	arch.	Jozef	Istenes.	
Osobitne	 srdečne	 obaja	 ar-
chitekti	 privítali	 primátora		
Jozefa	 Dvonča.	 Primátor	 
J.	 Dvonč	 sa	 ujal	 mikrofónu	
a	 povedal,	 že	 na	 súčasnej	
architektúre	a	na	práci	archi-
tektov	 oceňuje,	 že	 skrášľuje	
a	 spríjemňuje	 naše	 životné	
a	 pracovné	 prostredie.	 Pri-
pomenul	 tiež,	že	by	si	z	po-
zície	 predsedu	 Združenia	
miest	a	obcí	Slovenska	želal,	
aby	 slovenské	 obce	 a	mestá	
mohli	 čo	 najčastejšie	 využí-
vať	tvorivý	potenciál	sloven-
ských	architektov.	
„V	dnešnej	dobe	sa	viac	hľa-
dí	 na	 funkcionalitu	 a	 nie	 na	
krásu.	To	je	ten	rozpor	medzi	
nami	 –	 investormi	 a	 vami	 –	
tvorcami.	Dielu	 však	 dávate	
iný	 rozmer,	 aby	 to	 ľudí	 pri-
lákalo,	 aby	 bol	 pekný	 park,	
pekná	budova	a	pekný	interi-
ér.	A	teraz	hovorím	nielen	ako	
primátor,	ale	aj	ako	predseda	
ZMOS	–	s	cieľom	ovplyvniť	
aj	iných	starostov	a	starostky,	
aby	 sa	 tu	 mohli	 inšpirovať.	
Aby	sa	našlo	veľa	ľudí,	ktorí	
sú	ochotní	za	vaše	diela	sluš-
ne	 zaplatiť.	 Je	 potešiteľné,	
že	 	 skrášľujete	 svet.	 Dávate	

novú	tvár	nášmu	okoliu	a	 ja	
vám	 želám,	 aby	 sa	 vám	 vo	
vašej	práci	darilo,“	 	povedal	
v	 príhovore	 primátor	 Jozef	
Dvonč.	
	 Medzi	 vystavenými	 práca-
mi	bolo	možné	vidieť	nielen	
nákresy	 a	 náčrty,	 ale	 i	 zrea-
lizované	 diela	 architektov	 
z	nášho	regiónu.	Nás,	samo-
zrejme,	 zaujali	 predovšet-
kým	 práce	 nitrianskych	 ar-
chitektov,	 ako	 napr.	 Župné	
námestie,	 bytový	 dom	 na	
Akademickej	 ulici	 a	 ďalšie.	
Vystavené	 boli	 práce	 Juraja	
Cisára,	Ľuba	Holejšovského,	

Vladimíra	 Jarabicu,	 Tibora		
Zelenického,	Anny	Dobruckej	
a	Jozefa	Hrozenského.	
Podobná	 výstava	 sa	 v	 Nit-
re	 konala	 v	 roku	 2007.	 	 Jej	
cieľom	 bolo	 pripomenúť	 si	
Svetový	 deň	 architektúry	 a	
oboznámiť	verejnosť	s	feno-
ménom	architektúry	v	našom	
najbližšom	okolí.	Po	skonče-
ní	vernisáže	sa	v	Kníhkupec-
tve	 OC	 Mlyny	 Nitra	 konal	
Západoslovenský	regionálny	
snem.	

	 Text	a	foto:	Ľ.	Synaková

Kurátormi výstavy bol Ing. arch. Tibor Zelenický a viceprezident SAS Ing. arch. Jozef Istenes. 

Primátor Dvonč si výstavu pozrel v sprievode Tibora Zelenického.

V	 rámci	 Októbra	 -	 Mesiaca	
úcty	 k	 starším,	 pokračovali	
tento	týždeň	stretnutia	s	občan-
mi	zo	Starého	mesta.	Druhé	zo	
série	 októbrových	 stretnutí	 sa	
uskutočnilo	13.	októbra	v	sále	
CVČ	Domino,	kde	sa	k	prepl-
nenej	 sále	 prihovoril	 nitrian-
sky	primátor	Jozef	Dvonč.	
Prítomným	 seniorom	 sa	 po-
ďakoval	 slovami:	 „Sme	 radi,	
že	 ste	 prijali	 naše	 pozvanie.	
Chceme	 sa	 vám	 poďakovať	
za	všetko,	čo	ste	počas	svojho	
života	 urobili	 pre	 spoločnosť	
i	svoje	rodiny.	Vieme,	že	úcta	
nemá	 byť	 prejavovaná	 len	 v	
októbri,	ale	počas	celého	roka.	
Vychovali	ste	deti,	teraz	sa	sta-
ráte	o	ďalšiu	generáciu,	i	pre-
to	sa	vám	chceme	poďakovať	
za	všetko,	čo	ste	urobili	počas	
svojho	života,	i	za	toto	posled-
né	obdobie.“	

Občanov	 pozdravil	 i	 vicepri-
mátor	mesta	a	predseda	VMČ	
č.	2	Ján	Vančo.	Na	stretnutí	 s	
občanmi	 sa	 zúčastnili	 aj	 dru-
hý	viceprimátor	Štefan	Štefek	
a	 mestskí	 poslanci	 	 Renáta	
Kolenčíková,	 Ján	 Jech,	 Jozef	
Trandžík,	Miroslav	Mikulášik,	
Ivan	 Gavalovič,	 Jozef	 Slíž,	
Jozef	Weber,	 Ivan	 Juhás,	 ako	

aj	 kandidujúci	 poslanci	 Lívia	
Šumichrastová,	Jozef	Čuboň	a	
Pavol	Peťovský.	Prítomní	boli	
aj	 členovia	 VMČ	 č.	 2	 Mar-
tin	 Hetényi	 a	 Peter	 Ostertág.	 
V	druhej	časti	programu	seni-
orov	 svojím	 spevom	 potešila	
speváčka	Marcela	Laiferová.	
  
																						Text	a	foto:	(sy)

Seniorom zo Starého mesta spievala Marcela Laiferová 
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na nositeľku Ceny mesta Nitry Evu Ruthovú 

	 Spomienkový	večer	na	po-
česť	 nedožitých	 80.	 narodenín	
predsedníčky	Literárneho	klubu	
Janka	 Jesenského	 v	 Nitre	 Evy	
Ruthovej	 pripravil	 v	 stredu	 8.	
októbra	 literárny	klub	v	spolu-
práci	s	vydavateľstvom	Čakan-
ka.	 V	 Obradnej	 sieni	 mesta	
Nitry	sa	spomínalo	na	túto	vý-
nimočnú	 osobnosť	 nitrianskej	
kultúry,	do	života	bola	uvedená	
kniha	básní	Milana	Vinca	Částu	
s	názvom	Tá	Láska	Život.	Kni-
hu	 posypal	 labutím	 perím	 nit-
riansky	 primátor	 Jozef	Dvonč,	
predseda	 Literárneho	 klubu	 J.	
Jesenského	Ivan	Godál,	básnik	
Milan	Vinco	Částa	a	spisovateľ	
Imrich	Točka.
	 Básnická	 zbierka	 Milana	
Vinca	 Částu	 Tá	 Láska	 Život	
sa	čiastočne	líši	od	jeho		pred-
chádzajúcej	 tvorby.	 Hlavná	
idea	zbierky	básní	je	vyjadrená	
v	názve	a	postupne	sa	manifes-
tuje	 v	 3	 častiach	ohraničených	
prekladmi	 francúzskych	 básni-
kov	 Jacquesa	 Préverta	 a	 Paula	
Verlaina,	 ktorí	 potvrdzujú	 po-
solstvo	tejto	knihy	básní.	Kniha	
má	4	časti	–	začína	sa	na	okraji	
historickej	 Nitry	 a	 rozpráva	 o	
živote	 Tormošanov.	 Putovanie	
druhé	 zavedie	 čitateľov	 v	 9	
básňach	k	vzácnym	a	obohacu-
júcim	stretnutiam	s	významný-
mi	 osobnosťami,	 ktoré	 svojou	
prirodzenou	autoritou,	múdros-
ťou	 	a	charizmou	ovplyvňova-
li	 dianie	 v	 Nitre	 ako	 boli	 Eva	 
Ruthová,	 Andrej	 Červeňák,	
Laco	Zrubec	a	je	Ján	Chryzos-
tom	kardinál	Korec.	Putovanie	
tretie	rozoberá	morálne	pokles-
ky	súčasnej	spoločnosti	ako	sú	
pýcha,	lakomstvo,	smilstvo,	zá-
visť,	obžerstvo,	hnev,	lenivosť,	
vášeň,	 žiarlivosť,	 klamstvo	 a	
samota.	

ta,	udelením	Ceny	mesta	Nitry.	
Na	 túto	 významnú	 osobnosť	
kultúrneho	života	Nitry	spomí-
najú	 nitriansky	 primátor	 Jozef	
Dvonč,	 riaditeľ	 divadla	 Ján	
Greššo,	profesor	Imrich	Točka,	
poetka	Drahomíra	Pechočiako-
vá	a	epigramatik	Milan	Hodál.	
Pečať	 vysokej	 umeleckej	 hod-
noty	 dáva	 knihe	 dáva	 štvorica	
výtvarníkov	 -	Gabriela	Gáspá-
rová	 –	 Illéšová,	 Josef	 Černý,	
Ján	Svítek	a	Přemysl	Bojar	Po-
vondra.																															(sy)

Štvrtá	časť	je	venovaná	spomi-
enkam	 na	 Evu	Ruthovú,	 ktorá	
založila	Divadlo	poézie,	organi-
zovala	Autorské	večery	pri	fon-
táne,	z	ktorých	napokon	vznikol	
Literárny	klub	 J.	 Jesenského	v	
Nitre.	Pod	jej	vedením	sa	tento	
klub	dostal	do	povedomia	kul-
túrnej	verejnosti	nielen	v	Nitre,	
ale	i	na	celom	Slovensku.	Mesto	
Nitra	ocenilo	v	r.	2009	jej	vše-
stranné	 kultúrno-spoločenské	
aktivity,	prispievajúce	k	vytvá-
raniu	dobrého	mena	nášho	mes-

Spomienkový večer  

Na úvod obdarovali umeleckým dielom primátora J. Dvonča pri príležitosti jeho nedávnych  
60 narodenín a poďakovali sa mu za podporu Literárneho klubu J. Jesenského a vydavateľstva 
Čakanka.                   Foto: Ľ. Synaková

Knihu básní a spomienok s názvom Tá Láska Život uviedli do života tým, že ju posypali 
labutienkami. Na fotografii zľava Ivan Godál, Milan Vinco Částa, Jozef Dvonč a Imrich Točka.

Veľtrh sociálnych aktivít     

Pri Pamätníku obetiam komunizmu 

poukázal na ochotu ľudí pomáhať slabším

budeme spomínať na udalosti z novembra1989

Pri	 príležitosti	 Medziná-
rodného	 dňa	 za	 odstránenie	
chudoby	 	 pripravilo	 14.	 ok-
tóbra	 Fórum	 kresťanských	
inštitúcií	 v	 spolupráci	 s	
Mestom	Nitra	 a	OC	Galéria	
Mlyny	Veľtrh	sociálnych	ak-
tivít.	 Účastníkov	 podujatia	
na	 úvod	 pozdravil	 primátor	
mesta	 Nitry	 Jozef	 Dvonč.	
Oficiálna	časť	veľtrhu,	ktorú	
pripravilo	 Fórum	 kresťan-
ských	 inštitúcií	 v	 spolupráci	
s	 Mestom	 Nitra	 a	 ďalšími	
partnermi,	 sa	 začala	 progra-
mom,	 na	 úvod	 ktorého	 sa	
verejnosti	prihovorili	nitrian-
sky	 diecézny	 biskup	 Mons.	

V	 piatok	 14.	 novembra	 o	
10.00	 hodine	 vás	 pozývame	
na	Spomienkové	zhromažde-
nie	pri	príležitosti	25.	výročia	
nežnej	 revolúcie	 -	 17.	 No-
vembra,	Dňa	boja	za	slobodu	
a	demokraciu.	Pri	Pamätníku	
obetiam	 komunizmu	 pred	
budovou	 Mestského	 úradu.	
Stretnutie	 pripravili	 Mesto	
Nitra,	Zväz	protikomunistic-

Viliam	 Judák,	 zástupca	 pri-
mátora	Nitry	Ján	Vančo,	po-
slankyňa	MZ	v	Nitre	Renáta	
Kolenčíková	 a	 prezidentka	
Fóra	 kresťanských	 inštitúcií	

kého	 odboja,	 Konfederácia	
politických	 väzňov	 Sloven-
ska	 a	 Študentský	 parlament	
UKF.		
V	 utorok	 18.	 novembra	 po-
kračujú	 spomienky	 na	 No-
vember	v	 réžii	 študentských	
organizátorov.	 Nebude	 chý-
bať	 už	 tradičný	 sviečkový	
pochod	 a	 po	 ňom	 bude	 o	

Katarína	Hulmanová.	
Na	 veľtrhu	 sa	 formou	 rol-
l-up	 banerovej	 prezentácie	
predstavilo	 12	 organizácií	
z	 Nitrianskeho	 kraja,	 ktoré	
podávajú	pomocnú	ruku	bez-
domovcom,	 deťom,	 starým	
a	 osamelým,	 ale	 aj	 týraným	
ženám,	 opusteným	 matkám	
s	 deťmi	 či	 ľuďom	 s	 postih-
nutím.	 Zástupcovia	 jednot-
livých	 združení	 priblížili	
jednotlivé	aktivity	svojich	or-
ganizácií.	 Veľtrh	 sociálnych	
aktivít	 podporili	 a‘cappella	
zoskupenie	Close			Harmony			
Friends			a			tanečníci	z	Aka-
démie	pohybu	a	umenia.	 																																	 
																					Text	a	foto:(sy)

18.00	 hod.	 v	 piaristickom	
Kostole	 sv.	 Ladislava	 svätá	
omša	 ku	 Dňu	 študentstva.	
Od	 19.30	 hod.	 sa	 vo	 Fóre	
mladých	budú	premietať	do-
kumentárne	filmy	z	databázy	
Ústavu	pamäti	národa,	súčas-
ťou	večera	má	byť	i	hudobné	
vystúpenie	–	
Do	you	remember.										(sy)
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prináša festival Zbory mestu 

Vysoké hory Nitra 2014

	 Posledný	 víkend	 pred	 ad-
ventom	 patrí	 v	 našom	 meste	
festivalu	 Zbory	 	mestu,	 	 ktorý	
má	 svoje	 korene	 v	 roku	 1998,	
kedy	si	Nitra	pripomenula	750.
výročie	 udelenia	 kráľovských	
výsad.	
Prehliadka	 činnosti	 spevác-
kych	 zborov	 sa	 uskutoční	 pod	
záštitou	primátora	Nitry	Jozefa	
Dvonča		a	už	po	14-krát	prináša	
milovníkom	hudby	stretnutia	so	
zborovým	 spevom,	 ktorý	 pa-
trí	 k	 najmasovejším	 oblastiam	

	 Festival	 Vysoké	 hory	 
Nitra	 je	 podujatím,	 na	 ktorom	
sa	každoročne	v	novembri	stre-
távajú	 stovky	 priaznivcov	 hôr	
a	cestovania.	I	tohto	roku	bude	
pre	 nich	 pripravená	 pútavá	
prehliadka	filmov	a	prezentácií	
od	 známych	 osobností,	 horo-
lezcov,	 cestovateľov	 a	 filmá-
rov	z	nitrianskeho	regiónu,	ako	 
i	z	celého	Slovenska.	
	 V	 sobotu	 22.	 novembra	
od	 9.00	 hod.	 sa	 na	Mestskom	
úrade	v	Nitre,	pod	záštitou	pri-
mátora	 mesta	 Jozefa	 Dvonča,	
uskutoční	 v	 poradí	 už	 9.	 roč-
ník	 festivalu.	 Program	 bude	
pozostávať	 zo	 štyroch	 blokov	
s	 filmami	 a	 prezentáciami	 od	
viacerých	 zaujímavých	 hostí.	
Účasť	 okrem	 iných	 prisľúbil	
známy	 dokumentarista	 Pavol	
Barabáš,	ktorý	za	svojich	35	fil-
mov	dostal	vyše	300	ocenení	po	
celom	svete.	Jeho	prezentácia	s	
besedou	bude	 ťahákom	 festiva 
lu	 spoločne	 s	 jeho	 filmom	
„Polárnik“.	 Film	 predstavuje	 
Petra	 Valušiaka,	 ktorý	 má	 za	
sebou	zhruba	dve	desiatky	vý-

Nitre;	 Spevácky	 zbor	 DÚHA	
pri	ZUŠ	J.	Rosinského;	PSAL-
LITE	 DEO;	 	 Maďarský	 spe-
vácky	zbor	UKF	v	Nitre;	Spe-
vácky	 zbor	 NITRIA;	 Miešaný	
spevácky	 zbor	 LIPKA;	 Ka-
tedrálny	 spevokol	 EMERÁM;	
Spevácky	zbor	GLÓRIA	a	Ni-
triansky	evanjelický	spevokol.		
Názov	festivalu	–	Zbory	mestu	
–	skrýva	jeho	zmysel	a	poslanie	
–	festival	je	darom	speváckych	
zborov	obyvateľom	mesta,	ale	i	
jeho	návštevníkom.												(sy)

návštevnosťou	 a	 pozitívnymi	
ohlasmi	 zo	 strany	 verejnosti	 a	
účinkujúcich,	 organizuje	Nitri-
ansky	horský	spolok.	Vstup	na	
festival	 je	 voľný.	 Viac	 infor-
mácii	o	ňom	je	možné	nájsť	na	 
FB	 stránke	 www.facebook.
com/VysokeHoryNitra.							(rb)

záujmovej	 umeleckej	 činnosti.	
Zbory	mestu	sa	uskutočnia	po-
čas	dvoch	večerov	a	to	v	piatok	
21.	novembra	a	sobotu	22.	no-
vembra.	 Koncertné	 programy	
budú	 tak,	 ako	 sa	 stalo	 tradíci-
ou,	situované	do	Evanjelického	
kostola	Ducha	Svätého	v	Nitre	
so	začiatkom	o	18.00	hodine.	
	 Na	 tohtoročnom	 festivale	
sa	 nitrianskemu	 publiku	 počas	
dvoch	 večerov	 predstavia	 do-
máce	 	 zbory:	 Spevácky	 zbor	
Súkromného	 konzervatória	 v	

prav	do	polárnych	oblastí	 sve-
ta.	Bude	tiež	hosťom	festivalu.	
Sprievodnými	 festivalovými	
akciami	 sú	 výstava	 fotografií	
s	 tematikou	 hôr,	 cestovania,	
fauny	a	flóry,		ako	aj	obľúbená	
tombola	o	hodnotné	ceny.
	 Festival,	 ktorý	 sa	 stal	 po-
pulárnym	podujatím	s	vysokou	

Koniec novembra   

Festival

V roku 2012 bol hlavným hosťom festivalu VHN František Kele, horolezec, publicista, geológ  
a najaktívnejší slovenský cestovateľ  20. storočia.                                                      Foto: Peter Michalík

Krehká rovnováha

Mesto otvorí v kasárňach

Karola Felixa

kultúrno-kreatívne centrum 

Súčasťou	jubilejného	30.	roční-
ka	medzinárodného	 filmového	
festivalu	Agrofilm	bola	výstava	
nitrianskeho	grafika	svetového	
mena	Karola	Felixa	 s	 názvom	
Krehká	rovnováha,	ktorú	otvo-
rili	v	priestoroch	NPPC	–	Vý-
skumného	 ústavu	 živočíšnej	
výroby	v	Lužiankach.	Výstava	
maliarskej	 a	 grafickej	 tvorby	
vynikajúceho	 reprezentanta	
slovenskej	 výtvarnej	 kultúry,	
známeho	nielen	na	Slovensku,	
ale	 i	 v	 zahraničí,	 akad.	 mali-
ara,	 grafika,	 tvorcu	 poštovej	
známky	 a	 výnimočného	 člo-
veka	 Karola	 Zbyša	 Felixa	 sa	
stretla	 so	 záujmom	 verejnosti.	
Hudobným	 hosťom	 vernisáže	
bol	 Tomáš	 Dúcky	 so	 sprievo-
dom.	Kurátorka	výstavy	Marta	
Hučková	 v	 krátkosti	 priblížila	
osobnosť	 tohto	 významného	
slovenského	 maliara	 a	 grafika	

V	 Ponitrianskom	 múzeu	 v	
Nitre	 bola	 za	 účasti	 nitri-
anskeho	 primátora	 Joze-
fa	 Dvonča,	 ako	 aj	 ďalších	
významných	 hostí	 najmä	 z	
akademického	 prostredia	
UKF,	 otvorená	 výstava	 s	
názvom	Za	cisára	pána,	kto-
rá	 predstavila	 interaktívny	
projekt	 študentov	 3.	 roční-
ka	 muzeológie	 UKF.	 Tento	
projekt	 sa	 	 snažil	 	 priblížiť	
autentické	prostredie	1.	sve-
tovej	vojny.	Primátor	Dvonč	
v	 príhovore	 k	 študentom	
prezradil,	 že	 mesto	 plánu-
je	 v	 bývalých	 zoborských	
kasárňach	 otvoriť	 kultúrno-
kreatívne	 centrum,	 kde	 si	
ako	 absolventi	 muzeológie	
možno	 nájdu	 zamestnanie.		

Karola	 Felixa,	 ktorá	 uviedla,	
že	K.	Felix	patrí	medzi	našich	
výnimočných	 umelcov,	 ktorí	
slovenské	výtvarné	umenie	re-
prezentujú	takmer	na	všetkých	
kontinentoch.	 Popri	 kresbe,	
maľbe	a	grafike	sa	autor	venu-
je	 aj	 známkovej	 tvorbe.	 Dnes	
má	 na	 konte	 34	 známok	 a	 po	
Dušanovi	Kállayovi	je	druhým	

Návštevníci	výstavy	sa	hneď	
po	príchode	„ocitli“	vo	vysi-
elacom	stanovisku	vojakom	
a	 prostredníctvom	 zážitko-
vej	formy	„prežili“	život	na	

najplodnejším	 autorom	 týchto	
malých	umeleckých	diel.
Výstava	 Krehká	 rovnováha	
bola	 výpoveďou	 autorovho	
umeleckého	 balansovania	
medzi	 povinnosťami	 a	 zába-
vou,	 zdravím	 a	 zdravotnými	
problémami,	 výchovou	 detí	 a	
slobodou	a	cestovaním.			 	
	 	 									Text	a	foto:	(sy)

fronte.	Oboznámili	sa	nielen	
so	životom	vojakov	v	záko-
pe,	 ale	 aj	 s	 voľným	 časom	
vojakov,	 ich	 stravovaním	 a	
výbavou,	ktorú	nosili	a	spô-

Prvá svetová vojna bola zákopovou vojnou, výstava ukazuje ako to vyzeralo v bunkri. 

(pokračuje	na	str.	16)
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pokračuje i Cithara aediculae

sobom	 boja.	 Súčasťou	 vý-
stavy	bola	poľná	nemocnica,	
vojnové	zázemie	s	obchodí-
kom,	v	ktorom	sa	predávalo	
na	 prídelové	 lístky.	 Záver	
prehliadkovej	trasy	končil	v	
štylizovanej	kinosále,	kde	si	
návštevníci	 tejto	 interaktív-
nej	 výstavy	 mohli	 pozrieť	
podľa	 výberu	 krátke	 vojno-
vé	 príbehy,	 napr.	 aj	 o	Mata	
Hari,	 pomoci	 anjelov	 na	
francúzskom	fronte	a	iné.				
	 	 																			Text	a	
foto:	(sy)

Vo	 štvrtok	 9.	 októbra	 sa	 v	 nitri-
anskej	Synagóge	začala	 známou	
festivalovou	 znelkou	 Nitrianska	
hudobná	 jeseň	 2014.	 V	 tomto	
roku	sa	koná	už		10.		ročník	festi-
valu.	Nad	podujatím		prevzal	zá-
štitu	 primátor	mesta	Nitry	 Jozef		
Dvonč,	ktorý	 festival	 slávnostne	
otvoril	 a	 zaželal	 hudbymilov-
nej	 verejnosti,	 ako	 aj	 samotným	
účinkujúcim,	príjemné	umelecké	
zážitky.	 Na	 otváracom	 koncerte	
sa	 zúčastnili	 viaceré	 nitrianske	
osobnosti,	primátor	Jozef	Dvonč,	
zástupca	 primátora	 Ján	 Vančo	
a	 poslanci	 mestského	 zastupi-
teľstva	Jozef	Trandžík,	František	
Hollý	 a	 Juraj	 Gajdoš.	 Počas	 pr-
vého	 večera	 sa	 hudobnej	 verej-
nosti	predstavil	 	Mucha	Quarter.	
Je	 potešiteľné,	 že	 priestory	 tejto	
výstavnej	a	koncertnej	sály	mes-
ta	Nitry	sa	z	väčšej	časti	zaplnili	
divákmi	 mladšej	 vekovej	 kate-
górie.	
V	 nedeľu	 pódium	 patrilo	 vo-
kálnym	 sólistom	 -	 sopranistke	
Martine	 Zaťkovej	 a	 tenoristovi	
Jánovi	Vaculíkovi,	ktorí	sa	pred-
stavili	 s	 klavírnym	 sprievodom	
Márie	Blesákovej.	Česko–poľské	
zoskupenie	 v	 zložení	 Michaela	
Koudelková	 (baroková	 zobcová	

saxofón)	 	 zahralo	 a	 zaspievalo	
piesne	z	parížskych	kaviarní	plné	
emócií	a	silných	melódií,	ako	aj	
iné	 hity	 upravené	 do	 	 tejto	 po-
doby	 Édith	 Piaf,	 Yann	 Tiersen	
(Amélia	 z	Montmartru),	 Juliette	
Gréco,	 Beatles,	 Queen,	Michael	
Jackson,	 Nat	 King	 Cole,	 Sting,	
Astor	 Piazzolla,	 Goran	 Brego-
vić…	 Posledným	 	 koncertom	 v	
rámci	 cyklu	 bol	 koncert	 dvoch	
skvelých	českých	gitaristov	Ma-
těja	 Fremla	 a	 Parciska	Vacika	 v	
zoskupení	SIEMPRE		NUEVO	a	
uskutočnil	sa	v	nedeľu	26.	októb-

flauta);	Katarzyna	Cichoń	(baro-
kové	violončelo);	Richard	Závada	 
(baroková	gitara	a	theorba)	a	Ján	
Baciak	 (čembalo)	 sa	 predstavili	
16.	 októbra.	 Ďalšiu	 nedeľu	 19.	
októbra	účinkovalo	hudobné	zos-
kupeniw	Josef	Suk	Piana	Quarte-
tu	 z	Českej	 republiky.	 Príjemm-
ným	 prekvapením	 festivalu	 bol	
vo	 štvrtok	 23.	 októbra	 koncert	
dievčenského	hudobného	zosku-
penia	BONBON	TRIO	v	zložení	
Petra	 Humeňanská	 (spev);	 Ka-
tarína	 Kozelková	 (violončelo)	 a	
Marcela	 Vilhanová	 (akordeón,	

Začala sa Nitrianska hudobná jeseň 2014,

Festival slávnostne otvoril nitriansky primátor Jozef Dvonč.                                      Foto: Ľ. Synaková Anton Kučmín (vľavo) a Matej Tóth.

Začala sa  

Na Chodeckej Nitre zdolal Kučmín Mateja Tótha

jesenná výsadba stromov  

Preteky mali charitatívny rozmer 

ra.	V	 tomto	 roku	 sa	podarilo	po	
prestávke	združeniu	Originál	zre-
alizovať	festival	gitarovej	hudby	
–	 31.	 ročník	 Cithara	 aediculae	
2014	 i.	m.	 Pavol	 Sika.	V	 rámci	
tohto	 festivalu	 sa	 uskutočnili	 tri	
koncerty	a	to	22.,	24.	a	25.	októb-
ra	2014.	V	Synagóge	v	Nitre	 sa	
predstavili	dramaturg	 	podujatia,	
gitarista	Ján	Labant;	András	Csá-
ki	z	Maďarska	a	Juana	La	Tobala	
(spev)	spolu	s	gitalistom	flamen-
co	 Pedrom	 Sierrom	 zo	 Španiel-
ska.		 	 														(sy)

Trvalou	 prioritou	 je	 pre	 vede-
nie	mesta	vytváranie	zelených	i	
kvitnúcich	plôch.	November	je	
najlepší	čas	na	jesennú	výsadbu	
stromov.	Plán	jesennej	výsadby	
zahŕňa	výsadbu	stromov	a	krí-
kov	na	nitrianskych	 sídliskách	
Chrenová	 a	 Klokočina.	 Hlav-
ným	 dôvodom	 pre	 výsadbu	
stromov	sú	vek	ako	aj	zhoršená	
kondícia,	s	tým	súvisiaca	zhor-

Vo	 štvrtok	 25.	 septembra	 po-
kračoval	na	pešej	zóne	úspešný	
projekt	 chodecká	Nitra.	Víťa-
zom	7.	ročníka	exhibično-pro-
pagačných	pretekov	Chodecká	
Nitra	 sa	 stal	 takisto	 ako	vlani	
slovenský	 reprezentant	Anton	
Kučmín.	 Na	 5-kilometrovej	
trati	vyhral	pred	vicemajstrom	
Európy	 na	 50	 km	 z	 Zürichu	
Matejom	 Tóthom,	 pre	 ktoré-
ho	 to	boli	 posledné	preteky	v	
sezóne.	 V	 pretekoch	 žien	 na	
5	 km	 dominovali	 zahraničné	
chodkyne.	 Víťazná	 Viktória	
Madarászová,	 ktorá	 spolupra-
cuje	 aj	 s	 Jurajom	 Benčíkom,	
zlepšila	 o	 1	 sekundu	 vlastný	
rekord	 pretekov	 časom	 21:12	
min.	 	 Chodecká	 Nitra	 2014	
mala	 aj	 charitatívny	 rozmer.	

šená	 odolnosť	 voči	 škodcom	
a	 znížená	 estetická	 hodnota.	
Kondíciu	stromov	už	niekoľko	
rokov	zhoršuje	škodca,	ktorý	sa	
prejavuje	bielym	povlakom	na	
listoch.	
Nové	 stromy	 budú	 vysadené	
pred	VÚB	na	Štefánikovej	trie-
de.	Výmena	 týchto	 6	 stromov	
(katálp	 bignóniovitých),	 ktoré	
tu	 rastú	 viac	 ako	 10	 rokov,	 sa	

Organizátori	 v	 spolupráci	 s	
rehabilitačným	 strediskom	
Adeli	medical	center	z	Piešťan	
vyhlásili	 finančnú	 zbierku	 na	
podporu	 liečby	a	 rehabilitácie	
Deanky	Jančovej,	ktorá	v	roku	

plánuje	už	dávnejšie.	Odstránia	
sa	 spolu	 s	 koreňovým	 systé-
mom	spôsobom,	aby	sa	po	vý-
mene	pôdy	mohli	vysadiť	nové	
stromy.	 „Do	 úvahy	 prichádza	
jaseňovec	metlinatý,	lipa	malo-
listá	s	úzkou	kužeľovitou	koru-
nou	 a	 jaseň	 štíhly	 s	 guľovitou	
formou	 koruny,“	 uviedla	 Ľud-
mila	 Šterdasová	 zo	 záhradníc-
tva	Mestských	služieb.							(sy)

2009	 vypadla	 z	 okna.	 Okrem	
desiatok	 divákov	 prispeli	 do	
nej	 i	 naši	 najlepší	 chodci	 na	
čele	s	Matejom	Tóthom	a	An-
tonom	Kučmínom.

Na otvorení výstavy sa zúčastnili zástupcovia UKF, dekan fakulty Filozofickej fakulty Bernard 
Garaj, nechýbal nitriansky primátor Jozef Dvonč a významný slovenský archeológ Jozef Vladár. 

Divákom prvého festivalového večera sa predstavil Mucha Quartet.



Kultúrno - spoločenský mesačník    NITRA

18

www.nitra.sk november 2014

19

Povedali si ÁNO 

Jubilanti v roku 2014

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

V novembri 2014 oslávia významné životné jubileum títo občania

20. septembra 2014: 
Miroslav	Schiller	a	Lenka	
Lenczová,	obaja	z	Nitry,
Viktor	Otott	z	Nitry	
a	Katarína	Lukáčová	z	Pezinka,	
Vladimír	Michalička	z	Nitry	
a	Andrea	Banyárová	z	Pane,	
Marcos	Perez	z	Nitry	a	Emília	
Janecová	z	Mošoviec,
Martin	Ferner	a	Kristína	
Vejčíková,	obaja	z	Nitry,	
Andrej	Pavlovič	z	Čabu	
a	Diana	Kolompárová	z	Nitry,
Miroslav	Šimak	z	Padiny	
a	Marcela	Stojková	z	Nitry,
Andrej	Kóňa	a	Andrea	
Tomišová,	obaja	z	Nitry,
Richard	Kellner	z	Mojmíroviec	
a	Lucia	Bojdová	z	Nitry,
Vladan	Raškovič	a	Michala	
Gáfriková,	obaja	z	Nitry,
Matej	Mojzeš	a	Kristína	
Hološková,	obaja	z	Bratislavy

75 ROKOV: 
Emília	Ágoštonová,	František	Bajtoš,	
Marta	Bíliková,	Irena	Blisková,	
Kristína	Deglovičová,	
Mária	Dreveňáková,	Jozef	Ďuriš,	
Emília	Fačkovcová,	Martin	Fülöp,	
Jozef	Fúska,	Peter	Hájek,	Juraj	Hanus,	
Mária	Hrnková,	Eduard	Ivančík,	
Ján	Kabát,	Juraj	Kačír,	
Ing.	Dagmar	Kamiňská,	
Mikuláš	Kodada,	Jaroslav	Košík,	
Martin	Kubuš,	Monika	Lörinczová,	
PhDr.	Ivan	Mačura,	
Oľga	Makróciová,	
Viera	Martinovičová,	
Ing.	Alojz	Matunák,	
Jolana	Michaličková,	
Anna	Miklášová,	Viktor	Mikuš,	
Božena	Mosnáčeková,	
Ľudmila	Mozoľová,	
Helena	Náhlovská,	
Anna	Pavlíková,	Pavla	Rolincová,	
Anna	Ružičková,	Eva	Strákošová,	
Marta	Triznová,	Alžbeta		Valová,	
Helena	Verešová,	Pavel	Vnučko,		
Milan	Záhon,	Anna	Zárubová,	
Mária	Zaťková	

Želmíra	Nemčovičová,	
Mária	Strapeková,	Ondrej	Šúnik,	
Valéria	Záhumenská				
88 ROKOV:
Irena	Bánovská,	Koloman	Benkovič,	
Helena	Bezáková,	Katarína	Cilliová,	
Terézia	Hajlová,	Štefan	Jaššo,	
Mária	Jelenáková,	
Rudolf	Kotešovský,	Ján	Kováč,	
Irena	Kunová,	Mária	Paulovičová,	
Štefan	Popovič,	Ing.	Ondrej	Potančok,	
Jolana	Singerová,	Oľga	Töröková,	
Ing.	Michal	Valíček,	Emília	Zaťková			
89 ROKOV:
Anna	Babušíková,	Anna	Bubáková,	
Anna	Fapšová,	Helena	Gabulová,	
Oldřich		Havlík,	Imrich	Hrobár,	
Katarína	Ivančíková,	
Mária	Kelemenová,	
Mária	Krčmáriková,	

Ing.	Juraj	Kozák	z	Mojmíroviec	
a	Mgr.	Iveta	Šókyová	
z	Cabaja	-	Čápora

11. októbra 2014:
Tomáš	Katona	a	Mária	Báťová,	
obaja	z	Nitry
Marián	Kmeťo	z	Veľkých	
Kostoľan	a	Viera	Dubnická	z	
Nitry
Juraj	Blaška	a	Tatiana	
Danieličová,	obaja	z	Nitry
Dušan	Seman	z	Lehoty	
a	Zuzana	Ivanová	z	Nitry
Marián	Ligač	z	Cabaj	Čápora	
a	Anita	Ehrenholdová	z	Nitry
Jaroslav	Kopecký	a	Iveta	
Bírová,	obaja	z	Nitry
Štefan	Čičo	zo	Zlatých	
Moraviec	
a	Mgr.	Dominika	Žákovičová	
zo	Zbehov

Klára	Krišáková,	Angela	Kyačková,	
Helena	Lacušková,	Juliana	Malá,	
Helena	Markechová,	
Mária	Ottingerová,	
Mgr.	Janka	Pažitná,	
Stanislav	Štefkovič,	
Cecília	Urminská,	Laura	Vaneková				
86 ROKOV:
Jolana	Andrášiková,	
Margita	Arvayová,	Libuša	Františová,	
Martin	Fukas,	Helena	Harmatová,	
Helena	Jedličková,	
doc.	PhDr.	Milan	Juríček,	CSc.,	
Irena	Kadlubecová,	
Helena	Magdinová,	
Jolana	Ondrejičková,	Viliam	Opoldus,	
Vladimír	Orieška,	Božena	Polláková,	
Edita	Ravingerová,	Žofia	Skočíková,	
Emil	Tóth,	Mária	Váliková,	
Silvia	Veselá,	PhMr.	Lívia	Veselská				
87 ROKOV:
Zlatica	Arpášová,	Ing.	Pavol	Bajči,	
Božena	Beszedéšová,	Viliam	Dokupil,	
Katarína	Gonová,	Alžbeta	Hrnčárová,	
Jozef	Jeleň,	Anna	Juhásová,	
Jozefína	Karkošková,	Eva	Labová,	
Katarína	Molnárová,	

94 ROKOV:
	Mária	Magová,	Helena	Mečiarová,	
Valéria	Struhárová
95 ROKOV:
Terézia	Hromadová
96 ROKOV:
Helena	Náhlovská
97 ROKOV:
	Terézia	Zábušková
98 ROKOV:
Hilda	Schulzová
101 ROKOV:
Mária	Korecová
102 ROKOV:
Alžbeta	Zsakayová

26. septembra 2014: 
Branislav	Novanský	z	Hostia	
a	Katarína	Omastová	z	Nitry

27. septembra 2014:
Milan	Grobarčík	z	Nitry	
a	Petra	Uliášová	z	Bratislavy,	
Juraj	Hudec	z	Nitry	a	Miroslava	
Bírová	z	Rišňoviec,
Viliam	Krbúšik	z	Nitry	
a	Renáta	Vašíčková	z	Vrábeľ,	
Ladislav	Balog	z	Bojnej	
a	Iveta	Demková	z	Bratislavy,
Peter	Szuttor	z	Bratislavy	
a	Diana	Karkošková	z	Nitry,
Michal	Provazník	z	Uhrovca	
a	Renáta	Caková	z	Nitry,
Michal	Žabka	z	Prievidze	
a	Naďa	Lohyňová	z	
Nitrianskych	Hrnčiaroviec,
Martin	Ďurfina	z	Jarku	
a	Lucie	Šranková	z	Nitry,

80 ROKOV: 
Stanislav	Bezák,	Ján	Cintula,	
Jozef	Dreveňák,	Milota	Ďurečková,	
Ivan	Gaál,	Magdaléna	Gergelová,	
Ivan	Haľama,	Jaroslav	Hlava,	
Milan	Hlôška,	Klára	Horáková,	
Želmíra	Hyžová,	Helena	Kolienková,	
Ing.	Ján	Kopecký,	Emil	Madaj,	
Žofia	Miháliková,	Viola	Miškolciová,	
Ing.	Štefan	Nikodem,	
Oľga	Nováková,	
Margita	Palkovičová,	Ing.	Ivan	Paška,	
Jozefa	Pribilincová,	
Anna	Richterová,	Valéria	Sapárová,	
Františka	Sládečková,	Július	Stano,	
Valéria	Szekelyová,	
Katarína	Ševelová,	
Adela	Škrovánková				
85 ROKOV:
Anna	Baliová,	Edita	Blahunková,	
Michal	Bóna,	Margita	Buláková,	
Viliam	Burian,	Anna	Danová,	
Ing.	Marko	Ďuriš,	CSc.,	
Ema	Gajdošíková,	
Jaroslav	Hotový,	Marta	Hrnčárová,	
Anna	Chabanová,	Juliana	Chlebová,	
Albína	Karasová,	Angela	Keselyová,	

Terézia	Malenčíková,	Július	Melicher,	
Helena	Pápayová,	Anton	Vicena,	
Brigita	Zacharová
90 ROKOV:
Pavlína	Jakubeková,	Júlia	
Krajancová,	Eduard	Mokráš,	Žofia	
Nemešová,	Júlia	Szöllöšiová,	Elígia	
Turi	Nagyová,	MUDr.	Vladimír	
Zubácky
91 ROKOV: 
Edmund	Boháčik,	Paula	Drábiková,	
Mária	Lukášová,	Mária	Polgárová,	
Petrina	Szorádová
92 ROKOV:
Mária	Jamrichová,	Jozef	Jusna,	
Alžbeta	Strnadová
93 ROKOV:
MUDr.	Jozef	Klečka,	Rozália	
Meravá,	Pavol	Rafaj

Navždy odišli V
V septembri 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Jolana Bagocká, 88-r.,	Novomeského	75
MUDr. Ľudovít Bajcár,	62-r.,	Svätoplukovo	nám.	3
Jozef Balla,	52-r.,	Chalupkova	20
Božena Bírová,	69-r.,	Na	gruntoch	1
Ján Boďo,	82-r.,	Železničiarska	52
Štefan Čerešňa, 76-r.,	Botanická	3
Gabriela Danová, 81-r.,	Beniakova	10
Dagmar Demelová, 83-r.,	J.	Kráľa	102
Ľudovít Demeter,	87-r.,	Nábr.	mládeže	75
Anna Dovičovičová, 83-r.,	Na	lúkach	8
Milan Druck, 57-r.,	Nitra
Zdenek Gábriš, 69-r.,	Kraskova	3
Gabriela Gergelyová,	79-r.,	Párovská	6
MUDr. Milan Halás, 80-r.,	Česko-slovenskej	armády	3
Margita Haluzová,	83-r.,	Strmá	22	
Emília Hankeová, 89-r.,	Priehradná	2
Estera Hlavačková,	91-r.,	Čulenova	42
Emília Holejšovská,	89-r.,	Fr.Mojtu	47
Martin Holka, 101-r.,	Za	Ferenitkou	4
Alžbeta Ivanová,	80-r.,	Železničiarska	52
Andrea Jakabová, 64-r.,	Čajkovského	34
Mária Jarunková,	91-r.,	Pri	strelnici	36
Margita Karvaiová, 73-r.,	Nitra
Stanislav Keníž, 74-r.,	Dolnočermánska	62
Jozef Kepko,	30-r.,	Bizetova	41
Ing. Veronika Košková,	87-r.,	Ľ.	Okánika	4
Ľudovít Kovačovský,	82-r.,	J.	Kráľa	130
Pavol Krajčovič, 61-r.,	Hornočermánska	9
Jaroslav Krcho, 71-r.,	Bazovského	2
Anna Krchová,	68-r.,	Bazovského	2	

Helena Kunkelová, 80-r.,	Na	Predmostí	1
Lýdia Labudová,	71-r.,	Dolnočermánska	62
Pavel Máčik, 84-r.,	Piaristická	27
PaedDr. Michal Madurkay,	86-r.,	Kláštorská	47
PaeDdr. Michal Magula,	86-r.,	Kláštorská	47
Ján Malina, 67-r.,	J.	Kráľa	61
Ing. Viera Marendiaková, 91-r.,	Hodžova	18
Mária Martišková,	69-r.,	Topoľčianska	47
Alojz Michálek, 73-r.,	Nitra
Oľga Miklošková, 91-r.,	Považská	14
Michal Mikulec,	75-r.,	Kvetná	28
Anna Mikušíková,	90-r.,	Nezábudková	19
Mária Mistríková,	86-r.,	Žilinská	70
Ivan Molnár, 89-r.,	Novomeského	75
Miroslav Múdry,	63-r.,	Na	Hôrke	10
Ondrej Paulus,	84-r.,	Inovecká	8
Danka Radoňová,	55-r.	Štefánikova	tr.	102
Tímea Rafaelová,	0-r.,	Nitra
Ing. Jozef Rejnič, 82-r.,	Beniakova	5
Peter Rondoš, 57-r.,	Štúrova	27
Ján Rybanský,	83-r.,	Pri	mlyne	14
Rudolf Scheibenreif,	79-r.,	Ďurková	25
Ján Sládeček,	91-r.,	Hodžova	31
Helena Smejkalová,	65-r.,	Párovská	32
Vilma Straňáková,	82-r.,	Kmeťova	1
Anton Švec, 80-r.,	Dolnohorská	1
Imrich Trubíni, 71-r.,	Ďumbierska	43
Vincent Trubíni, 83-r.,	Panská	dolina	54
Ing. Jozef Vašina,	76-r.,	Pod	Zlatým	brehom	60
Irena Vitáriusová,	81-r.,	Železničiarska	52
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 úcty k starším 
Nitriansky deň 

Medzi 16 ocenenými seniormi bola aj významná slovenská fyzička 
a v súčasnosti autorka historických kníh Edita Tarabčáková. Veno-
vala sa výskumu diamagnetických a paramagnetických látok, je 
spoluautorkou veľmi úspešnej vysokoškolskej učebnice Fyzika v 
príkladoch, ktorá vyšla v ČSSR v 6 vydaniach, učili sa z nej aj v Ne-
mecku, Švajčiarku a Poľsku. 

Primátor Jozef Dvonč sa poďakoval aj profesorke Márii Kadlečíko-
vej, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v pedagogickej a vedeckej 
práci v rámci SPU, ale i na zahraničných univerzitách, kde jej boli 
udelené čestné profesúry a doktoráty. Významné je jej pôsobenie 
vo FAO – Svetovej organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo. V r. 
1998 – 2010 bola poslankyňou NR SR.

Spevácky zbor Gloria s recitátorom Jánom Galabom spestrili pri-
jatie významných nitrianskych seniorov v rámci Nitrianskeho dňa 
úcty k starším v Obradnej sieni mesta Nitry. 

Ocenené boli i mnohodetné matky Mária Látečková z Párovských 
Hájov, Jozefa Kocúrová zo Zobora, Helena Vargová a Terézia Čurga-
liová z Janíkoviec, Emília Vargová a Irena Čentéšová z Dražoviec, 
Irma Lužbeťáková a Margita Krištofovičová z Horných Krškán, ktoré 
sa namiesto budovania kariéry venovali výchove svojich detí. 

Súčasťou Nitrianskeho dňa úcty k starším bola výstavka umeleckej 
tvorivosti a zručnosti nitrianskych seniorov, ktorú vo foyeri úradu 
slávnostne otvoril primátor Jozef Dvonč. Seniori si tak mohli poz-
rieť výsledky remeselnej zručnosti a tvorivého cítenia svojich ro-
vesníkov v podobe ručných prác a obrazov. 

Nitriansky deň úcty k starším zakončil seniorský ples v Estrádnej 
hale Parku kultúry a oddychu, kde sa na úvod predstavili členky 
Klubu Gymnasion, ktoré sa schádzajú v Centre pre seniorov na 
Baničovej ulici. 
                       Text a foto: Ľudmila Synaková


