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Mestské zastupiteľstvo

Delegácia mesta Nitry 

potvrdilo doterajší počet poslancov a obvodov 

v partnerskom Báčskom Petrovci 

 Vo veľkej zasadačke Mest-
ského úradu v Nitre sa v utorok 
12. augusta uskutočnilo mimo-
riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom po-
slanci schválili návrh na určenie 
volebných obvodov a počet po-
slancov v jednotlivých lokalitách 
mesta z dôvodu konania volieb 
do orgánov samosprávy. 
 Nitrianski mestskí poslanci 
schválili návrh na určenie voleb-
ných obvodov a počet poslancov 
v jednotlivých lokalitách mesta  
z dôvodu konania volieb do  
orgánov samosprávy. Počet po-
slancov ostáva nezmenený, bude 
ich 31, tak ako v tomto volebnom 
období (2010-2014). 
 Zastupiteľstvo potvrdilo  
i doterajší počet a členenie   
obvodov, bude ich sedem, tak 
ako v tomto volebnom obdo-
bí.  Obvod č.1 - H. a D. Krškany, 
obvod č.2 - Staré Mesto, obvod 
č.3 -Čermáň, obvod č.4 - Kloko-
čina, obvod č.5 - Diely, Mlynárce,  
Kynek, P. Háje, obvod č.6 – Zobor, 

Dražovce a obvod č.7 – Chreno-
vá-Janíkovce. Zastupiteľstvo spl-
nilo i limit zákona, ktorý ukladá 
tieto skutočnosti schváliť  65 dní 
pred konaním volieb. Tie sa usku-
točnia 15. novembra 2014.  
 Zastupiteľstvo tiež  schvá-
lilo v rámci znenia  zákona   
č.  369/1990  Z. z.  o obecnom  
zriadení,   najmä vzhľadom  na  
náročnosť  funkcie, spojených  
s množstvom kompetencií,  kto-
ré  primátorovi  vyplývajú  zo  
zákona,  určiť  na ďalšie funkčné  
obdobie (2014-2018) rozsah vý-
konu funkcie primátora mesta 
Nitry na plný pracovný úväzok 
tak, ako tomu bolo v tomto vo-
lebnom období. Splnená bola i 
90 dňová lehota schválenia toh-
to uznesenia pred komunálnymi 
voľbami.  
 Poslanci  odsúhlasili sumu 
100-tisíc eur, ktorá pôjde pre-
dovšetkým na opravy v ZŠ Knie-
žaťa Pribinu, ale aj na drobné 
opravy v ďalších základných  
a materských školách v zriaďova-

teľskej pôsobnosti mesta Nitry. 
V rámci rozpočtových opatrení 
bolo presunutých na mzdové 
požiadavky vyše 80-tisíc eur na 
odvody, poistenie a platy za-
mestnancov v Bytovom dome 
Olympia. Z tejto sumy tiež bude 
hradená  modernizácia tohto za-
riadenia.  
 „Som presvedčený, že pre-
vádzkovanie reštaurácie sa mes-
tu vyplatí a stravovacie zaria-
denie si časom na seba dokáže 
zarobiť. Otvárame stravovanie 
dôchodcov, stravovanie úradu  
a stravovanie pre verejnosť a tiež 
rozvoz stravy,“ uviedol primátor 
mesta Nitry Jozef Dvonč. Ako 
ďalej dodal na krátkom tlačovom 
brífingu so zástupcami médií, 
počet záujemcov o 56 bytových 
jednotiek v bytovom Olympii 
(jednoizbové a dvojizbové byty) 
je 101. Vybraní budú na základe 
kritérií, ktoré schválilo mestské 
zastupiteľstvo. 

 

 Chladnejšie rána, kratšie dni a 
ústup horúčav nám pripomínajú 
končiace sa leto a pre školákov a 
ich pedagógov končiace sa prázd-
niny. Blíži sa jeseň a nový školský 
rok. Druhý september je magický 
deň, ktorým sa začína pravidelne sa 
opakujúci desaťmesačný vzdeláva-

točnosť, že v novom školskom roku 
sa v Nitre otvoria brány všetkých 14 
ZŠ, ktoré bude navštevovať viac ako 
6-tisíc školákov, prvýkrát zasadne 
do školských lavíc aj viac ako 760 
prvákov a 25 MŠ bude navštevovať 
takmer 2600 detí. Želám vám, milí 
žiaci, aby ste svoje poznanie rozšírili 
o nové dimenzie tak, aby sa z vás 
stali skutočné osobnosti. 
 Vychovávať a vzdelávať mla-
dých ľudí je dôležitá a zodpovedná 
úloha, no zároveň nesie v sebe črty 
krásy a príťažlivosti. Vážení pedagó-
govia, vy zapaľujete u našich žiakov 
pochodeň múdrosti. Želám vám 
veľa pozitívnej energie, pevné zdra-
vie, entuziazmus a kreatívne nápa-
dy pri napĺňaní našich cieľov.  

                 JOZEF DVONČ, 
      primátor mesta Nitry

cí cyklus v rôznych etapách života 
človeka, v rôznych vzdelávacích in-
štitúciách. 
 Svet okolo nás sa rýchlo mení 
a to si vyžaduje ľudí s dávkou sa-
mostatnosti, tvorivosti, rýchlej 
orientácie a aplikácie vedomostí a 
zručností. Toto si zasa vyžaduje mať 
dobré vzdelanie, schopnosť použí-
vať informačné technológie a preu-
kazovať jazykové zručnosti. 
 Verím, že žiaci počas prázdnin 
načerpali dostatok síl do ďalšieho 
školského roka a že ak budú parti-
cipovať na svojom vzdelávaní s uči-
teľmi, bude spokojnosť na oboch 
stranách. Mesto Nitra ako zriaďo-
vateľ, realizovalo počas prázdnin 
viaceré rekonštrukcie  školských 
budov. Cieľom je vytvoriť priestor 
na to, aby ste našli vhodnú klímu na  
absorbovanie všetkých pozitív no-
vého školského roka. Teší nás sku-
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Na úvod 

Primátor Jozef Dvonč, poslanci 
mestského zastupiteľstva Ján 
Greššo a Peter Košťál sa v dňoch 
31. júla až 2. augusta zúčastnili 
v Báčskom Petrovci na  Sloven-
ských národných slávnostiach. 
Zástupcovia mesta rokovali so 
starostom obce Pavlom Marčo-
kom i predstaviteľmi miestnej 
samosprávy o možnostiach ďal-
šej spolupráce, prezreli si novo-
vybudovaný aquapark a zúčast-
nili sa na viacerých sprievodných 
podujatiach tradičných slávností 
Slovákov, žijúcich v Srbsku. Sním-
ka zachytáva delegáciu Nitry s 
vedením obce Báčsky Petrovec.  
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tento problém snažilo vyriešiť 
zriadením nových tried. Dve boli 
vytvorené ešte v minulom roku v 
MŠ na Piaristickej ulici a jedna v 
MŠ na Mostnej ulici. Po ukončení 
rekonštrukcie k týmto triedam 
pribudnú ďalšie na MŠ Ľudovíta 
Okánika. V minulosti sa kapacita 
tejto škôlky znižovala v dôsledku 
poklesu demografického vývoja 
a v uvoľnených priestoroch síd-
lilo Denné centrum pre seniorov. 
Populačný vývoj a omladenie 
sídliska Chrenová však samo-
správu „prinútilo“, aby seniorov 
premiestnili do bývalého hotela 
Olympia a v niekdajšej škôlke sa 
obnovila prevádzka. 

Nitriansky primátor Jozef Dvonč 
navštívil v dňoch 19. až 27. au-
gusta mesto Gyeongju v Kórej-
skej republike. Na ázijský kon-
tinent vycestoval spoločne s 
malými futbalistami FC Nitra U 

13, ktorí sa tu zúčastnili na in-
terkontinentálnom futbalovom 
turnaji. Vo štvrtok 21. augusta 
podpísal s primátorom Gyeon-
gju Choi Yang-sikom dohodu 
o vzájomnej spolupráci medzi 

mestami Nitra a Gyeongju, kto-
rú schválilo nitrianske mestské  
zastupiteľstvo na svojom zasad-
nutí 28. januára 2014. 
Prvým momentom začínajú-
cej spolupráce s mestom z vý-
chodného pobrežia kórejského 
polostrova bol rok 2010, keď  
s iniciatívou nadviazať spoluprá-
cu navštívil naše mesto veľvy-
slanec SR v Južnej Kórei Dušan  
Bella a tlmočil záujem Gyeon-
gju o nadviazanie spolupráce.  
V nasledujúcich rokoch sa usku-
točnili obojstranné návštevy.  
V lete 2013 sa futbalisti FC Nitra 
U12 pod vedením trénera Petra 
Gundu, so zástupcom primátora 
Štefanom Štefekom zúčastnili  
v Gyeongju na interkontinen-
tálnom futbalovom turnaji. Rov-
nakú príležitosť dostali mladí  
nitrianski futbalisti aj tohto roku.  

 V priebehu letných mesia-
cov prebiehali viaceré rekon-
štrukcie MŠ na Ulici Ľudovíta 
Okánika. V rámci rozpočtových 
opatrení vyčlenili 180 000 eur, 
ktoré sa použili na výmenu zdra-
votechniky, inžinierskych sietí, 
prestavbu sociálnych zariadení, 
na kanalizačnú prípojku, úpra-
vu dispozície priestorov, opravy 
podláh a úpravy povrchov. V zre-
konštruovanej MŠ Ľudovíta Oká-
nika vznikli tri nové triedy, vďaka 
čomu sa zvýši kapacita mest-
ských škôl. Tento rok z celkového 
počtu 915 žiadostí o umiestne-
nie do niektorej z nitrianskych 
MŠ nemohlo byť zapísaných 193 
detí. Mesto ako zriaďovateľ sa 

s kórejským mestom Gyeongju

v materských školách o tri triedy 

Nitra nadviazala spoluprácu 

Mesto zvýšilo kapacitu 

Hotel Olympia
sa zmenil na štartovacie byty pre mladých ľudí

 V týchto dňoch sú už krátko 
pred odovzdaním nové nájom-
né štartovacie byty, ktoré vznikli 
prestavbou bývalého hotela 
Olympia. Hotel odkúpilo Mes-
to Nitra od majiteľa na základe 
rozhodnutia mestského zastupi-
teľstva vo februári tohto roku. 
 Z hotelových izieb vznikne 
56 štartovacích bytov, ktoré by 
mali byť hotové v priebehu sep-
tembra. „Prihlásilo sa nám 101 
záujemcov, ktorí tu chcú bývať,“ 
povedal primátor Jozef Dvonč 
na kontrolnom dni, kde sa zau-
jímal o postup stavebných prác 
na tejto investičnej akcii. „Pred-
pokladám, že záujem mladých 
bude vysoký. Je to bývanie na 
začiatok a navyše vo veľmi dob-
rej lokalite,“ povedal primátor  
Nitry Jozef Dvonč.  
 Na prízemí vo vynovených 
miestnostiach spoločenskej 
časti hotela našli nové priestory 
seniori. Od septembra tu bude 
spustená prevádzka Denného 
centra pre seniorov, ktoré sa sem 
presťahovalo z budovy na Ulici Ľ. 
Okánika. „Miestnosti sú vymaľo-
vané, s novými podlahami a vy-
bavením, ktoré v nich bolo,“ vy-
svetlil primátor Dvonč. Na Ulici Ľ. 
Okánika prebieha rekonštrukcia 
a bude tam opätovne zriadená 
materská škola. 
 V hoteli funguje aj reštaurá-
cia, ktorú prevádzkuje mestská 
Správa zariadení sociálnych slu-
žieb a zabezpečuje aj stravovanie 
a rozvoz stravy pre dôchodcov. 
„Otvárame stravovanie dôchod-
cov, stravovanie úradu a stravo-
vanie pre verejnosť a tiež rozvoz 
stravy,“ uviedol primátor. Mesto 
spravilo veľa pre modernizáciu 

záujemcov z okolitých firiem. 
Reštaurácia ponúka na výber  
zo 4 druhov jedál. A tak ako  
doposiaľ, aj v súčasnosti ponú-
kajú možnosť zorganizovať si tu 
svadobné hostiny, oslavy život-
ných jubileí, či kary,“ informovala 
vedúca prevádzka Eva Drobná. 

kuchyne. Primátor preto verí, že 
bude vyhľadávaná aj verejnos-
ťou a jej prevádzka bude zisková. 
„Som presvedčený o tom, že to 
bude fungovať,“ povedal.  Mes-
to chce priestory niekdajšieho 
hotela Olympia po prestavbe 
čo najviac využiť a poskytovať 
v nich rôzne služby. „Verejnosť 
chceme informovať, že pokra-
čuje aj možnosť stravovania pre 

Primátor Jozef Dvonč si priebeh rekonštrukcie hotelových izieb na byty pozrel v sprievode 
riaditeľa Službytu Pavla Bielika.Na snímke nitriansky primátor Jozef Dvonč s primátorom Gyeongju Choiom Yang-sikom 

po podpise dohody o vzájomnej spolupráci. 

Reštaurácia bývalého hotela Olympia aj naďalej ponúka svoje služby verejnosti.
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v Dražovciach
Sviatok nového chleba

im k dobrej úrode. Spomenul  
i svoju nedávnu cestu do Voj-
vodiny, keď povedal: „Včera som 
sa vrátil z krátkej cesty do Voj-
vodiny, kde som mal možnosť  
v Báčskom Petrovci stretnúť sa  
s tamojšími Slovákmi. Dnes som 
si tu vypočul žatevné piesne  
v podaní slovenských súborov  

 V nedeľu 3. augusta sa v 
mestskej časti Nitry - v Dra-
žovciach oslavoval zber novej 
úrody. V dedine bolo rušno už 
dopoludnia. Miestna FS Tradícia 
privítala spriatelenú spevácku 
skupinu Zimozel z maďarského 
Síleša a dychovú hudbu Krídlov-
ka z Oroszlánya, ktoré svojím vy-
stúpením spestrili priebeh omše. 
Na „Sviatok nového chleba“ - do-
žinkovo ladený program v Kul-
túrnom dome, prijali pozvanie 
primátor Nitry Jozef Dvonč, po-
slanci MsZ, členovia VMČ Zobor, 
Dražovce Renáta Kolenčíková, 
Miloslav Hatala a Marián Ivančík. 
Samozrejme, nechýbal predseda 
PD Čakajovce - Dražovce Štefan 
Kurej, ktorému členovia FS Tradí-
cia odovzdali dožinkový veniec.

 Na pódiu sa postupne  
vystriedali spevácke skupiny  
Bádičanka, Čabanka, domáca FS 
Tradícia. Najväčší potlesk patril 
Zimozelu zo Síleša pod vedením 
učiteľa Viliama Urbaniča, ktorý 
priniesol kyticu piesní svojich 
predkov, v akej si ich uchovávajú 
už 300 rokov. Ako prezradila mo-
derátorka Miroslava Zaujcová, 
do Síleša sa Slováci presťahovali 
z dnešných okresov Nitra, Trnava 
a Bratislava. Diváci ocenili po-
tleskom aj výkon dychovky Kríd-
lovka, ktorá hrá pod vedením 
Šimona Očkaya. Každá zo skupín 
priniesla svoj pohľad na sviatok 
roľníka - na sviatok dorábania 
chleba.
Na záver sa k divákom i účinku-
júcim prihovoril primátor Jozef 
Dvonč, ktorý ocenil prácu poľ-
nohospodárov a zablahoželal 

z Maďarska. Som rád, že sa tým-
to spôsobom udržiavajú tradície 
predkov aj ďaleko za hranicami 
našej republiky. Na záver si celá 
sála s dychovou hudbou Kríd-
lovka  z Oroszlánya a členkami 
speváckej skupiny Zimozel zo  
Síleša zaspievali hymnu Slovákov 
žijúcich v Maďarsku.

Nitriansky primátor Jozef Dvonč sa organizátorom a účastníkom podujatia poďakoval  
za udržiavanie tradícií a pestovanie vzťahu k dorábaniu chleba.

Primátora Jozefa Dvonča a poslankyňu MsZ Renátu Kolenčíkovú členovia FS Tradícia obdarovali 
„koláčovým darom“.

Život bez kvetov

Stratégia rozvoja mesta Nitry 

si nevedia predstaviť

a okolitých obcí

 Za účasti zástupcov pri-
mátora Štefana Štefeka a Jána  
Vanča bola v stredu 13. augus-
ta na Mestskom úrade v Nitre 
vyhodnotená súťaž o najkrajšiu 
záhradku, predzáhradku a bal-
kón, ktorú vyhlásilo Mesto Nitra 
a Mestské služby Nitra - Záhrad-
nícke služby. Do súťaže sa zapo-
jili občania žijúci na sídliskách 
Chrenová a Klokočina, menšia 
účasť bola z radov majiteľov ro-
dinných domov. 
 Zástupca primátora Štefan 
Štefek ocenil iniciatívu občanov 
a ich záujem o zveľaďovanie 
verejných priestorov. „Vo vedení 
mesta si vysoko vážime, že pri-
spievate ku skrášleniu vzhľadu 
nášho mesta. Patrí  vám za to 
naša vďaka a uznanie,“ konšta-
toval viceprimátor Š. Štefek.  
Vedenia mesta robí všetko preto, 
aby skvalitňovalo životné pro-
stredie. V minulom roku bolo  
v zrevitalizované Župné námes-
tie, novú – kvetinovú podobu 
dostal priestor pri hlavnej pošte 
ako aj priestor vedľa OC Mlyny (v 
rámci projektu Verejné zásahy). V 

z mestského rozpočtu na všetko 
nestačia, občania by mali aj sami 
priložiť ruky k dielu. Mesto Nitra 
má vo svojej správe 260 ha verej-
nej zelene. 
 Vytváranie kvetinových oáz  
a zákutí sídliskovej zóne určite 
pozitívne vplýva aj na ďalších 
spoluobčanov a napokon pozi-
tívne formuje ich vzťah k mestu. 
Zástupcovia vedenia mesta sa 
napokon poďakovali občanom 
za ich snahu a bez určenia po-
radia  ich odmenili knižnými ce-
nami.

mentov SR pre čerpanie Európ-
skych štrukturálnych a investič-
ných fondov 2014-2020 budú 
krajské mestá, a teda i Nitra, plniť 
úlohu gestora prípravy a vyko-
návania stratégie Trvalo udrža-
teľného rozvoja miest – TURM, 
ako nástroja Implementácie re-
gionálneho operačného progra-
mu - IROP. Na úvod prítomným 
poskytla informáciu o imple-
mentácii ROP Andrea Hagovská, 

externá expertka pre regionálny 
rozvoj. 
 Primátor Dvonč sa vyjadril  
k príprave partnerstva vo funkč-
nom území mesta Nitry: „Každé-
mu z nás určite pôjde o to, aby 
sme v nasledujúcich 6 rokoch 
získali  z európskych zdrojov čo 
najviac prostriedkov na rozvoj 
nášho územia.“ 

podobnom duchu bude upra-
vené okolie Kostola sv. Štefana 
Kráľa, pásy trvaliek pribudnú na 
Triede A. Hlinku i na Štefánikovej 
triede (v blízkosti Štátneho zdra-
votného ústavu),“ informoval  
Š. Štefek občanov.       
 Vedenie mesta si od súťa-
že sľubuje, že prostredníctvom 
pozitívnych príkladov sa podarí 
motivovať čoraz viac občanov 
ku skrášľovaniu životného pro-
stredia v našom meste.  
 Zástupca primátora Štefan 
Štefek uviedol, že prostriedky  

 Za účasti primátora mesta 
Nitry Jozefa Dvonča, prednostu 
mestského úradu Igora Kršiaka  
a členky projektového tímu 
mesta Nitry Kataríny Mochnaľ -  
Koncošovej, sa v stredu 10. au-
gusta uskutočnilo  na mestskom 
úrade pracovné stretnutie so 
starostami priľahlých obcí k prí-
prave stratégie  Trvalo udržateľ-
ného rozvoja miest. 
 Podľa spracovaných doku-
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Folklórna skupina Tradícia
na medzinárodnom folklórnom festivale v Klatovoch  

Počas prázdnin prebiehala rekonštrukcia ZŠ Topoľová 

prilákala 44 darcov   

do partnerského mesta Kroměříž

Primátorská kvapka krvi 

Vyberte sa 

 V kongresovej sále Mestského 
úradu v Nitre sa začiatkom  júla 
uskutočnila Primátorská kvapka 
krvi – hromadný odber krvi mo-
bilnou jednotkou nitrianskeho 
pracoviska Národnej transfúznej 
službay (NTS). Darovať najcennej-
šiu tekutinu - krv sa odhodlalo 44 
ľudí. Išlo o zamestnancov Mestské-
ho úradu Nitra, Okresného úradu  
Nitra, Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva a zamestnan-
cov rôznych nitrianskych firiem. Po 
88-krát prišiel životodarnú tekutinu 
darovať Štefan Kudry, ktorý je dnes 
už na dôchodku. Darcovstvu krvi 
sa venuje od svojich devätnástich 
rokov. Pracoval ako vodič kamióna 
a keďže býval svedkom viacerých 
dopravných nehôd, uvedomoval 
si, že krv je jednou z urgentných 
podmienok pre záchranu životov. 
Katarína Vargová z Okresného úra-
du Nitra darovala po 5-krát, Martin 
Bratka zo spoločnosti Six Electro-
nics  Nitra po 19-krát, Michal  

Galajda z Pozemkového a lesného 
odboru Okresného úradu v Nitre 
po 15-krát, Timea Galová z Mestské-
ho úradu Nitra po 2-krát a Andrea 
Maťavková z AGS Nitra po 2-krát.  
Na odber krvi prišli aj študenti  
nitrianskych univerzít. Simona  
Turzová z Rožňavy a Katarína  
Gauríková z Turčianskych Teplíc  
zhodne potvrdili, že darovanie krvi 
v priestoroch mimo pracoviska 

 Oslávte dlhoročné priateľstvo 
Nitry s Kroměřížom návštevou 
tohto krásneho mesta a využite 
pritom zvýhodnenú ponuku pri-
pravenú len pre obyvateľov Nitry. 
Jedinou podmienkou pre získanie  
zliav je predloženie občianskeho 
preukazu alebo cestovného pasu. 
Môžete si tu pozrieť Arcibiskupský 
zámok s Kvetinovou a Podzám-
skou záhradou. Zámok ponúka 
prehliadku sál, v ktorých sa natá-
čal oscarový film Amadeus a seriál 
Napoleon s Oscarom Depardieu, 
dánsky film Kráľovská aféra a na-
posledy remake slávnej Angeliky. 
Najcennejšou perlou Kroměříža 
je Kvetinová záhrada (na snímke), 
považovaná za hanácke Versailles 
ako aj zámocká veža. Môžete sa 
poprechádzať po 244 m dlhej ko-
lonáde a stadiaľ obdivovať pestré 
záhony kvetov a zelený labyrint 
stále zelených tují a kríkov. 
 V Kroměřížskom múzeu sa 
zoznámite s tvorivým životom sláv-

NTS je pre ne príjemným zážitkom 
a odrazovým mostíkom pre celo-
životné darcovstvo. Mesto Nitra 
každému darcovi, ktorý sa zúčast-
nil na tomto humánnom projekte, 
venovalo malú pozornosť – fľašu 
červeného vína, tričko a drobné 
darčekové predmety. Národná 
transfúzna služba Nitra prispela 
stravnými poukážkami a sladkos-
ťami.

neho kroměřížskeho rodáka – vý-
znamného maliara - Maxa Švabin-
ského. Medzi hlavné zaujímavosti 
letnej turistickej sezóny v Kromě-
říži patria výstavy spoločenských 
šiat, kroměřížskych ostrostrelcov 
a predovšetkým výstava kostý-
mov zo seriálu Arabela.  Vstup do 
celého múzea je s 50-perc. zľavou. 
Zľavnené vstupné je aj do zámku 
Chropyně, skanzenu v Rymiciach 
a veterného mlynu vo Veľkých  

Tešanoch, ktoré patria pod správu 
múzea.  
 V rámci výletu do Kroměříža 
môžete navštíviť i technické pa-
miatky: biskupskú mincovňu, arci-
biskupskú vodáreň, protiatómový 
kryt, areál lokomotívového depa 
na železničnej stanici, hvezdáreň  
a tri miestne pivovary. Viac infor-
mácií získate na info:
centrum@mesto-kromeriz.cz.  

 Folklórna skupina Tradícia  
z Nitry - Dražoviec sa v dňoch 10. 
až 13. júla zúčastnila v Klatovoch 
na XXI. medzinárodnom folklór-
nom festivale  Klatovy 2014. Na 
festivale sa zúčastnili mnohé folk-
lórne súbory, ktoré v Klatovoch  
a okolí rozdávali radosť a pre-
zentovali kultúru miest a krajín 
odkiaľ prišli. 
 Diváci na preplnenom  
námestí Klatov mohli vidieť  
súbory z Poľska, Ruska, Toga, 
Taiwanu, Kostariky, Grécka  
mnohé súbory a ľudové 
muziky z Čiech a Moravy.  
Pozvanie na festival  dostala 
aj folklórna skupina Tradícia  
z Nitry - Dražoviec. Tá svojím 
programom reprezentovala  
naše mesto, Nitriansky kraj  aj 
Slovensko. Vystupovať medzi 
toľkými exotickými kolektívmi 
nebolo jednoduché, ale pekné 
dražovské kroje, rekvizity a vhod-
ne vybrané programové čísla sa 
divákom páčili, čo náležite oce-
nili. Veľkým plusom pre členov  
Tradície bolo to, že ľudia všetké-

tancov Šumava Klatovy a Folk-
lórnym  združením ČR Praha, boli 
sprievodné podujatia, vystúpe-
nia v zariadeniach sociálnych 
služieb a výrobných podnikov. 
O vystúpenie folklórnej skupiny 
Tradícia prejavilo vedenie závo-
du na výrobu technológií vody 
a kanalizačných systémov, ktorý 
má svoje aktivity aj v Nitrian-
skom kraji. Stretnutie s týmito 
ľuďmi zostane nezabudnuteľné. 
Aj na uliciach nás ľudia oslovovali  
a chceli počuť slovenskú reč. 
               
                Ing. Miroslava Zaujcová

mu rozumeli a veľmi živo reago-
vali na to, čo sa na javisku dialo. 
Aj pri oficiálnom prijatí zástup-
cov súborov starostom Klatov  
a hlavnými organizátormi festi-
valu na radnici, oceňovali dra-
žovský pôvodný folklórny pro-
gram a s nadšením sa vyjadrovali 
k úrovni spevného prejavu na 
javisku. 
 Súčasťou festivalu, ktorý 
usporiadalo Klatovské folklórne 
združenie ŠUMAVA Klatovy v 
spolupráci s mestom Klatovy, TJ 
Sokol Klatovy, Súborom piesní a 

 Mesto Nitra začalo od 14. júla 
rekonštruovať Základnú školu na 
Topoľovej ulici. Oprava jednej 
z najväčších základných škôl v 
meste by mala trvať asi štyri me-
siace.  Mesto získalo na opravu 
zdroje z fondov Európskej únie. 
Náklady na komplexnú rekon-
štrukciu základnej školy dosiahli 
sumu 900 000 eur. Okrem opra-
vy a zateplenia obvodového 
plášťa budovy, sa zrekonštruuje 
strecha, vymenia okná, rozvo-
dy a zrekonštruujú aj vnútorné 
priestory školy. 
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Katina Kühnová.   
 Diváci sa budú môcť  
započúvať do diel našich  
a svetových majstrov. Na úvod  
zaznie v zborovom prevede-
ní hymnická pieseň Mikuláša 
Schneidra – Trnavského Hoj, vlasť 
moja  a Aká si mi krásna Eugena 
Suchoňa. V rámci bohatého pro-
gramu sólisti zaspievajú ľudové 

 Aj v tomto roku sa Nitra za-
pojí do celoeurópskeho projek-
tu Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva. V dňoch od 12. do 
23.septembra sa v Nitre uskutoč-
nia viaceré podujatia spojené s 
tematikou kultúry. Záujemcovia 
budú môcť vždy o 16. hodine 
spolu so sprievodcom absolvo-
vať výstupy na sedem nitrian-
skych vŕškov a to na hradný vrch 
13. septembra, na Zobor 14. sep-
tembra (o 14.00 h), na Vŕšok 16. 
septembra, na Kalváriu 17. sep-
tembra, Borinu 18. septembra, 

 Pri príležitosti štátneho  
sviatku, Dňa Ústavy Slovenskej 
republiky, sa pod záštitou pred-
sedu Národnej rady Pavla Pašku 
uskutoční v piatok 5. septem-
bra o 19.00 hodine v Mestskej 
hale na Klokočine v Nitre be-
nefičný koncert Hoj, vlasť moja. 
V programe budú účinkovať 
Diabolské husle Jána Berkyho 
Mrenicu ml., Orchester ľudových 
nástrojov Slovenského rozhlasu  
v Bratislave pod vedením  
Miroslava Dudíka a Petra  
Uličného. Divákom sa predsta-
via sólisti Jolana Fogašová, Jana 
Bernáthová, Darinka Laščiaková, 
Martin Babjak, Otokar Klein, Ján 
Babjak a Dušan Jarjabek. Spolu-
účinkovať budú nitrianske spe-
vácke zbory Nitria, Gloria, Lipka, 
Dúha pri Základnej umeleckej 
škole Jozefa Rosinského v Nitre, 
Katedrálny spevokol Emerám  
a Nitriansky evanjelický spevo-
kol. Dirigujú Mária Mišunová a 

praví Krajská knižnica Karola 
Kmeťka, alebo si budú môcť  
v rámci Dňa otvorených dve-
rí pozrieť priestory Krajského 
pamiatkového úradu v Nitre. 
Súčasťou „dní“ je aj podujatie 
Stredoveké leto na Nitrianskom 
hrade v nedeľu 21. septemb-
ra, kde sa záujemcovia môžu  
stretnúť so stredovekým mní-
chom a nitrianskym veľmožom, 
uvidia ukážky historických zbra-
ní, odevných doplnkov a vypo-
čujú si rozprávanie o stredove-
kom vzdelávaní.

Martinský vrch 19. septembra na 
dražovský kopec 20. septembra. 
Zároveň si budú môcť pozrieť 
rôzne výstavy a expozície v Poni-
trianskom múzeu i Slovenskom 
poľnohospodárskom múzeu za 
zľavnené vstupné. V Synagó-
ge sa uskutoční 11. septembra  
vernisáž Kalvárie a krížové ces-
ty na Slovensku. Ďalšie výstavy 
budú pripravené v Nitrianskej 
galérii a Krajskom osvetovom 
stredisku. Obdivovatelia kultúr-
neho dedičstva sa budú môcť  
zapojiť do programu, ktorý pri-

piesne a tiež operné a ope-
retné árie. Koncert organizuje  
Mesto Nitra a Nadácia Konštan- 
tína Filozofa v Nitre. Autorom  
a dramaturgom programu kon-
certu je Ladisla Švihel. Vstupné 
na podujatie je dobrovoľné. 
Finančné prostriedky budú  
použité na opravu Nitrianskeho 
hradu. 

kultúrneho dedičstva v Nitre

Hoj vlasť moja 

Dni európskeho  

Pozvánka na benefičný koncert

Mesto Nitra
na čele úsilia o zachovanie vzácnej pamiatky

Na Mestskom úrade v Nitre sa 
12. augusta konalo pracovné 
stretnutie za účasti primátora  
Nitry Jozefa Dvonča, nitrianske-
ho diecézneho biskupa Mons. 
Viliama Judáka, poslanec NR 
SR Pavla Abrhana, generálneho 
riaditeľa sekcie kultúrneho de-
dičstva MK SR Pavla Šimuniča, 
poslankyne MsZ Renáty Kolenčí-
kovej, riaditeľa Archeologického 
ústavu SAV Mateja Ruttkaya, ria-
diteľky Krajského pamiatkového 
ústavu Anny Valekovej, predse-
du Zoborského skrášľovacieho 
spolku Jána Kratochvíľa  a ďalších 
vedúcich pracovníkov. Menova-
ní sa zišli za jedným rokovacím 
stolom  s cieľom hľadať možnos-
ti záchrany pozostatkov zobor-
ského kláštora a ruiny Kostola sv. 
Jozefa. Tento historický artefakt 
sa nachádza v areáli Špecializo-
vanej nemocnice sv. Svorada a 
patrí do jej majetku. 
Riaditeľka nemocnice Erika Chu-
dá prejavila ústretovosť k úspeš-
nému riešeniu revitalizácie tejto 
vzácnej historickej pamiatky.  
V tomto smere bude nápo-
mocné i ministerstvo kultúry.  

V ďalšej fáze bude vypracovaný 
projekt na získanie prostriedkov 
na reštaurovanie pamiatky a jej 
prezentácii v rámci cestovného 
ruchu, čomu prejavili ústreto-
vosť zástupca ministerstva, ako 
aj Krajský pamiatkový úrad Nitra. 
Združenie Zoborský skrášľovací 
spolok v tomto roku sprístupnil 
ľuďom kláštor na Zobore, ktorý 
sa nachádza sa v areáli Špeciali-
zovanej nemocnice sv. Svorada a 
verejnosť k nemu nemá prístup. 
Kláštor oplotili, aby si ho ľudia 
mohli pozrieť, ale vstup do tých-
to priestorov zatiaľ nie je možný, 

keďže múry sú schátrané a pre-
to nebezpečné. Naším snom je 
kláštor postupne zrekonštruovať 
a dať mu podobu, akú si táto vý-
znamná pamiatka nielen nitrian-
skych, ale aj celoslovenských de-
jín zaslúži,“ informoval predseda 
spolku Ján Kratochvíl. 
Aktivisti už získali peniaze na 
záchranu ruín Kostola sv. Jozefa 
vo výške 5-tisíc eur z mestského 
rozpočtu a ďalších 5-tisíc očaká-
vajú od Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. Ďalšie peniaze získali 
z grantov a od sponzorov. 
Zoborský benediktínsky kláštor 
je historicky najstarším známym 
kláštorom na Slovensku. Podľa 
historikov vznikol niekedy v roz-
medzí rokov 850 – 880 a plnil 
dôležitú funkciu duchovného, 
verejnoprávneho a kultúrneho 
centra v Uhorsku. Postavili ho 
v malej kotlinke v lesoch na zá-
padnom svahu Zobora, len 3 km 
od Nitry.
K benediktínskemu kláštoru sv. 
Hypolita sa viažu aj najcennejšie 
písomné doklady z nášho úze-
mia – Zoborské listiny, pochád-
zajúce z r. 1111 a 1113. Spája sa 
s ním najstaršia uhorská legenda 

Primátor Nitry Jozef Dvonč a Ladislav Švihel privítajú všetkých, ktorí si na koncert prídu uctiť 
Ústavu SR.

Ruiny kostola sv. Juraja je potrebné zakonzervovať.
dokončenie na 12. strane
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 Štátny archív v Nitre so síd-
lom v Ivanke pri Nitre po prvýkrát 
v rámci Dňa otvorených dverí 
sprístupnil širokej verejnosti svo-
je priestory. Budova secesného 
šľachtického kaštieľa v strede 
obce zo začiatku 20. storočia pri-
ťahuje pozornosť všetkých oko-
loidúcich, no iba máloktorí tušia, 
že za jej múrmi sa ukrýva odbor-
né a vedecké pracovisko – štátny 
archív. Ešte menej je tých, ktorí 
čo len aspoň tušia o pracovnej 
náplni takejto inštitúcie. Cieľom 
Dňa otvorených dverí bolo preto 
priblížiť úlohy a činnosť štátneho 
archívu čo najširšiemu okruhu 
verejnosti od detí až po vážnych 
záujemcov o historické bádanie 
v nej. Štátny archív v Nitre je ve-
rejne prístupné zariadenie Minis-
terstva vnútra na krajskej úrovni 
(so šiestimi pobočkami), ktorého 
cieľom je preberať, uchovávať, 
ochraňovať a odborne sprístup-
ňovať archívne a zároveň kul-
túrne dedičstvo tých pôvodcov, 
ktorí pôsobili na území Nitri-
anskeho samosprávneho kraja.  
V súčasnosti sa v ňom uchováva 
takmer 8 km archívnych doku-
mentov, čím patrí k trom najväč-
ším na Slovensku. Tieto archívne 
dokumenty predstavujú mimo-
riadnu informačnú bázu k deji-

nainštalované panely týkajúce 
sa najzaujímavejších archívnych 
dokumentov a histórie budo-
vy archívu. V bádateľmi archívu 
bola zároveň pripravená výsta-
va originálov najzaujímavejších 
archívnych dokumentoch od 
13. storočia, ktoré zvedavých ná-
vštevníkov upútali najmä svojim 
formálnym vyhotovením. Medzi 
najvzácnejšie exponáty patri-
la rozhodne stredoveká listina  
Stibora zo Stiboríc z roku 1422, 
ktorá je najstarším zachovaným 
dokumentom Slovákov v ná-
rodnom jazyku (v slovakizovanej 
češtine). Návštevníci si tiež moh-
li prezrieť aj archívne depoty, 
pôvodné pivničné priestory kaš-
tieľa a odbornú, vyše 23-ticícovú 
príručnú knižnicu. O 12, 30 hod. 
sa pre široké laické publikum 
uskutočnila prednáška riaditeľa 
archívu PhDr. Petra Keresteša, 
PhD. „Ako tvoriť rodokmeň“,  
v ktorej sa dalo dozvedieť o po-
stupoch pri zostavovaní rodo-
kmeňa, o cirkevných matrikách 
a základných prameňoch pre 
genealogický výskum vlast-
ných predkov. Pre najmenších 
návštevníkov bol pripravený 
program, v ktorom si mohli vy-
skúšať písanie husími brkami a 
napodobňovanie písania sta-
rých písem, vyplniť si dobový 
pas vytvorený podľa originálu z 
obdobia 1. ČSR, odtlačiť si staré 
pečatidlá do plastelíny a vosku, 
poskladať archívne škatule a na-
kresliť a vymaľovať si rôzne dru-
hy erbov. Možno konštatovať, že 
Deň otvorených dverí Štátneho 
archívu v Nitre sa na prvýkrát 
vydaril nad očakávanie a stretol 
sa so záujmom širokej verejnosti. 
Veríme, že aj budúci ročník bude 
minimálne rovnako úspešný.               
                 Peter Keresteš

nám mesta Nitry a Nitrianskeho 
kraja od 13. storočia až do súčas-
nosti. Z tých najvýznamnejších 
možno spomenúť historické 
archívne celky Nitrianskej, Te-
kovskej a Komárňanskej župy, 
približne 500 stredovekých listín, 
cirkevné matriky do roku 1895  
z celého územia Nitrianske-
ho kraja a archívne fondy vý-
znamných šľachtických rodov 
pôsobiacich v ponitrianskom 
regióne (Uzovič, Huňady, Očkai, 
Pálfi, Stummer a pod.). Počas akcie  
navštívilo archív približne 250 
ľudí, pričom väčšinu tvorili štu-
denti gymnázií, základných  
a stredných škôl a náhodní oko-
loidúci. V rámci programu sa 
mohli návštevníci oboznámiť so 
základnými úlohami a činnosťou 
tejto inštitúcie, s históriou archí-
vu a jej priestormi určenými na 
štúdium archívnych dokumen-
tov pre verejnosť (bádateľňa). 
Tam mali návštevníci možnosť 
nahliadnuť aj do originálov  
cirkevných matrík, ktoré pred-
stavujú základný prameň pre 
skúmanie genealógie svojich 
predkov a vyskúšať si čítacie  
zariadenia na mikrofilmy s na-
inštalovanými mikrofilmami  
cirkevných matrík. Vo výstav-
nej sieni boli pre návštevníkov  

Deň otvorených dverí  
v Štátnom archíve

s plateným parkovaním
Pribudli ulice

Od septembra sa rozširuje spo-
platnené parkovanie na ďalšie 
ulice.  Mestské služby osadili v 
Starom Meste a na Chrenovej 
nové parkovacie automaty, ktoré 
inštalovali na Ulici B. Slančíkovej, 
Cintorínskej ulici, Ďurkovej, Cha-
lupkovej, Jesenského, Párovskej, 
Podzámskej, Vikárskej, Janka Kráľa 
– časť parkoviska PKO, na parko-
visku pri Okresnom úrade, na 
Nábreží mládeže, na parkovisku 

pri Chrenovskom moste a oproti 
ŠD UKF. Celkovo bolo zakúpe-
ných 21 parkovacích automatov 
za 79 321 eur. Hodinová sadzba 
za parkovanie je zatiaľ aj na novo 
spoplatnených miestach 30 cen-
tov, avšak na septembrovom 
mestskom zastupiteľstve budú 
poslanci rokovať o návrhu na 
rozdelenie mesta do dvoch par-
kovacích okruhov. Navrhnutý je I. 
okruh v centre mesta, do II. okru-

hu by mali patriť okrajové ulice. 
Sadzba v I. okruhu je navrhnutá 
na 1 € za hodinu parkovania, v II. 
okruhu 0,50 € za hodinu. Časy na 
nových parkovacích automatoch 
nastavili takto – platí sa za parko-
vanie od pondelka  do piatka od 
7.00 do 16.00 a v sobotu od 7.00 
do 12.00 hod.  Po tomto čase je 
možnosť odstaviť svoje auto bez 
platenia. 

(tzv. Maurova legenda o sv. Svo-
radovi a Benediktovi) či najstar-
šie kronikárske diela uhorskej a 
českej historiografie (Kosmasova 
kronika). Hoci o založení zobor-
ského kláštora sa nezachovali 
žiadne písomné zmienky, podľa 
väčšiny historikov bol založený 
už v 9. storočí. Pravdepodobne 
to bolo okolo roku 880, kedy v 
Nitre vzniklo biskupstvo, ktorého 
prvým biskupom bol benediktín 

Viching. Benediktínsky kláštor sv. 
Hipolyta počas 11. – 13. storočia 
plnil dôležitú funkciu jedného z 
centier duchovného, verejno-
právneho a kultúrneho centra v 
Uhorsku. Heslom benediktínov 
bolo Ora et labora – Modli sa a 
pracuj. Cieľom benediktínskych 
misionárov bolo dosiahnutie 
vyššej úrovne života obyvateľov 
vtedajšej „barbarskej“ spoloč-
nosti a to nielen v náboženskej 

oblasti. V duchu hesla „Ora et 
labora“ - Modli sa a pracuj, sa 
život benediktínov delil na čas 
venovaný velebeniu Boha a na 
fyzickú prácu, ktorá popri pre-
pisovaní a iluminovaní starých 
rukopisov a starostlivosti o cho-
rých a chudobných zahŕňala aj 
obhospodarovanie kláštorských 
majetkov (polia, záhrady, dielne, 
mlyny a pod.) 

Počas mestských slávností Nitra, 
milá Nitra ... v rámci večerného 
programu, v sobotu 5. júla 2014 
večer pred koncertom Hradiš-

ťanu odovzdal primátor Jozef 
Dvonč Ceny primátora trom Nit-
ranov a to: bývalej riaditeľke Štát-
neho archívu v Ivanke pri Nitre 

Mgr. Šarlote Drahošovej za služ-
by v oblasti kultúry, archívnictva 
regionálnych dejín a šírenie dob-
rého mena Nitry na Slovensku 
a v zahraničí, autorovi knihy o 
bombardovaní Nitry a amatér-
skemu historikovi Ing. Štefanovi 
Košovanovi za dlhoročnú anga-
žovanú kultúrnu činnosť v pro-
spech mesta a predsedovi Cyklo 
klubu Nitra Vladimírovi Došekovi 
za dlhoročnú a obetavú prácu s 
mládežou a aktívnu športovú re-
prezentáciu. Ocenenia im po pr-
výkrát v histórii udeľovania tých-
to ocenení odovzdal primátor 
Jozef Dvonč priamo pred zrakmi 
celého Svätoplukovho námestia.

pre Š. Drahošovú, Š. Košovana a V. Došeka
Ceny primátora 

na čele úsilia o zachovanie vzácnej pamiatky dokončenie z 11. strany

Mesto Nitra  
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tom vyjadrili nitriansky primátor 
Jozef Dvonč, rektor SPU Peter Bi-
elik ako aj prorektorka UKF Zden-
ka Rózová.   
 Mühlbauer Truck vzbudil po-
zornosť študentov, ktorí priamo 
v jeho vnútri mohli „pričuchnúť“ 
k podstate pracovnej náplne  
v tejto perspektívnej firme. Spo-
ločnosť sídli v areáli priemyselné-
ho parku Juh v Nitre – Dolných 
Krškanoch a plánuje rozšíriť spo-
ločnosť Mühlbauer Technologies, 
s. r. o. „V októbri minulého roka 
by mali ukončiť výstavbu novej 
výrobnej haly. Súčasný komplex 
sa tak rozšíril takmer o polovicu,“ 
informoval konateľ spoločnos-
ti Ladislav Paškrta. Spoločnosť  
v súčasnosti zamestnáva v štvor- 
zmennej prevádzke 227 zamest-
nancov. Firma plánuje vytvoriť 
ďalších 100 nových pracovných 
miest, z toho 60 vo výrobe a 40 
vo vývoji a montáži. 
 

Spoločnosť Mühlbauer Technolo-
gies zamestnáva v Nitre viac ako 
220 ľudí. V blízkej dobe plánuje 
vytvoriť nové pracovné miesta 
najmä v oblasti vývoja softvéru. 
Hľadá preto mladých informa-
tikov, ktorým ponúka profesio-
nálny rast, dostatočné mzdové 
ohodnotenie a perspektívny ka-
riérny postup. Informovali o tom 
majiteľ firmy Jozef Mühlbauer 
a konateľ spoločnosti Ladislav  
Paškrta v Mühlbauer Trucku, 
pristavenom pred hlavnou bu-
dovou UKF. Podporu ich projek-

Koncern Mühlbauer je celosve-
tovo pôsobiacim systémovým 
partnerom pre kompletný tech-
nologický a know-how transfer 
na výrobu elektronických ID - 
dokumentov. Ponúka systémové 

a softvérové riešenia na výrobu a 
personalizáciu kariet, cestovných 
pasov a RFID aplikácií. V nitrian-
skom priemyselnom parku Juh 
pôsobí firma od júla 2009. 

sv. Urbana na Zobore.  
 Povšimnutiahodný však nie 
je len obsah Almanachu, ale aj 
vytrvalosť a nasadenie, s akým 
renomovaný autorský kolek-
tív temporálne presne prináša 
pokračovanie časopisu s úcty-
hodnou históriou. Hurbanovské 
snahy celospoločenskej aktivi-
zácie tu našli nové kontinuum, 
ktoré sa nepretrhlo ani po smr-
ti Ladislava Zrubca a Andreja  
Červeňáka, ktoré ho nahradila 
dcéra Natália Muránska. Alma-
nach vydalo Mesto Nitra v spo-
lupráci s Nitrianskou odbočkou 
Spolku slovenských spisovateľov 
a FF UK. 

podporilo vydanie 14. ročníka Almanachu Nitra 
Mesto Nitra 

 V úvode 14. ročníka Alma-
nachu Nitra 2013 zostavovate-
lia zamerali svoju pozornosť na 
hodnotenie aktivít v rámci Cyrilo-
metodského roka na Slovensku.  
Na úvod nitriansky primátor  
Jozef Dvonč a Jozef Vladár hod-
notia Almanach Nitru, Jozef 
Vladár sa zamýšľa i nad jeho 
historickým odkazom. Kapito-
la Cyrilo-metodské jubileum  
a Slováci prináša príspevok z 
pera Mons. Viliama Judáka a jeho  
zhrnutie aktivít Nitry v rámci  
Cyrilo-metodského roka na  
Slovensku. Almanach prináša aj 
ďalšie state z poézie, prózy, kul-
turológie , ale aj glosy, ohlasy  
a recenzie. V časti poézia  
čitateľ nájde verše Jany Štefá-

nie Kuzmovej, Jána Tazberíka,  
Pavla Stanislava a Milana Hodála. 
Svoje prózy prezentujú Dagmar 
Pechočiaková, Jana Štefánia 
Kuzmová, Ružena Smatanová. 
Kapitola Spomíname čitateľ ná-
jde okrem iného aj príspevok 
Daniela Magulu o významnom 
jubileu Špecializovanej nemoc-
nice sv. Svorada na Zobore.  
Samostatným blokom Almana-
chu sú kulturologické state Jána 
Lomenčíka na tému Konštantín 
a Metod v stredoškolskom lite-
rárnom vzdelávaní, Z. Kováčová 
– Obraz človeka, jazyka, spoloč-
nosti a etických hodnôt v jazy-
ku veľkomoravského Súdneho  
zákonníka, Vladimír Libant opisu-
je Históriu a architektúru Kostola 

podporia plány spoločnosti Mühlbauer 
Mesto i univerzity 

Mühlbauer Truck vzbudil pozornosť študentov, ktorí priamo v jeho vnútri mohli „pričuchnúť“  
k podstate pracovnej náplne v tejto perspektívnej firme.

Majiteľ firmy Jozef Mühlbauer a konateľ spoločnosti Ladislav Paškrta informovali o svojich 
plánoch nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča, rektora SPU Petra Bielika a prorektorku UKF 
Zdenku Rózovú.   

priniesli návštevníkom zábavu i oddych
Chrenovské stánky 

Od piatka 22. do nedele 
24. augusta sa návštevníci  
Agrokomplexu mohli zaba-
viť v priestore pred hlavným 
vchodom na výstavisko na 
kultúrno-zábavnom podujatí 
Chrenovské stánky, ktoré pri-
pravilo Mesto Nitra v spolu-
práci s výstaviskom. Podujatie 
v piatok slávnostne otvoril 
zástupca primátora Nitry Šte-
fan Štefek, riaditeľ výstaviska 
AX František Ďurkovič a zá-
stupca riaditeľa výstaviska 
AX Eduard Krcho. Na otvo-
rení sa zúčastnili aj nitrianski 
mestskí poslanci, členovia 
VMČ Chrenová – Janíkovce. 
Piatkové popoludnie ponúk-
lo spomienky na niekdajšie 
dožinky v podaní členov FS 
Tradícia Dražovce a count-
ry kapely Pengagi. Program 
zavŕšilo vystúpenie skupiny 

The Cellmates. Mladým bolo 
venované aj sobotňajšie po-
poludnie s pestrým progra-
mom, ktoré trošku narušilo 
daždivé počasie. Večer účin-
kovala populárna skupina Vi-
diek. Bodku za nedeľňajším 

programom urobila dychová 
hudba Bánovčanka. Chrenov-
ské stánky ponúkli návštevní-
kom aj prehliadku tradičných 
ľudových remesiel, možnosť 
občerstviť sa v pivnom stane 
a ochutnať rôzne dobroty.  
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Navždy odišli V
V júni 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

V júli 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

cestovali na turnaj do Kórey

prvá prináša fotografický pohľad na Nitru, druhá prezentuje 
filatelistické trofeje

Mladí futbalisti FC Nitra U 13

Vyšli nové knihy:

Súčasťou mestských slávností 
Nitra, milá Nitra... bolo predsta-
venie troch nových publikácií 
o Nitre. S finančnou pomocou 
Mesta Nitry a Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja vyšli nové 
knihy o meste, ktoré v piatok 4. 
júla predstavili v Ponitrianskom 
múzeu. Fotograf Ján Tarábek na-
fotil snímky do knihy fotografií s 
názvom s názvom Nitra, mesto 
včerajších i dnešných stretnutí. 
Kniha vyšla aj vďaka finančnej 
pomoci mesta Nitra a sponzo-
rov. Je to reprezentatívna kniha, 
ktorá okrem iného obsahuje aj 
fotografie interiérov i exteriérov 
zaujímavých budov.  

V utorok 19. augusta odcestova-
lo družstvo U13 Akadémie FC Ni-
tra spoločne s primátorom Nitry 
Jozefom Dvončom na prestížny 
medzinárodný mládežnícky tur-
naj Gyeongju International Ypu-
th 2014 do Kórejskej republiky. 
Primátor Nitry zároveň podpísal 
vo štvrtok 21. augusta so svojím 
kórejským proťajškom dohodu o 
partnerskej spolupráci, ktorú od-
súhlasilo mestské zastupiteľstvo. 
Futbalový turnaj je jedným z 
projektov vzájomnej spolupráce 
medzi Nitrou a Gyeongju. Iniciá-
torom spolupráce je veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Kórey Du-
šan Bella, ktorý aj prevzal záštitu 
nad pobytom nitrianskej výpra-
vy. Mesto Gyeongju má 270 tisíc 
obyvateľov a vďaka bohatej his-
tórii a významným pamiatkam sa 

získal striebornú medailu. V kni-
he nechýba ani známka 1150. 
výročia príchodu vierozvestcov 
na Veľkú Moravu, ktorú predsta-
vili na Svätoplukovom námestí 
počas vlaňajších Cyrilo-metod-
ských osláv. Publikácia prostred-
níctvom 365 obrázkov - sloven-
ských známok, príležitostných 
pečiatok, obálok prvého dňa 
a ďalších celín - čitateľa preve-
die dejinami územia Slovenska 
od počiatkov kresťanstva až po 
súčasnosť. Autormi mnohých z 
nich – či už grafických návrhov 
alebo rytín - sú aj umelci z Nitry a 
okolia, napríklad Karol Felix, Fran-
tišek Horniak, Igor Benca a ďalší. 

8 200 km vzdialenosť, 29-hodino-
vá cesta a potom vzorná repre-
zentácia Nitry a klubu FC Nitra. 
Nám zostáva veriť, že chlapcom 
bude priať športové šťastie a do-
mov si okrem zážitkov prinesú aj 
pohár z turnaja.  

Knihu Cyrilo-metodská misia vo 
filatelii po filatelistickej stránke 
zostavil Milan Šajgalík, po histo-
rickej stránke texty pripravil Ivan 
Kiko. Šajgalík je známym a úspeš-
ným filatelistom, žne úspechy na 
viacerých filatelistických výsta-
vách. Publikácia prináša jeho fi-
latelistické exponáty s motívom 
života a diela solúnskych bratov, 
ktoré boli súčasťou mnohých vý-
stav, naposledy v katedrále po-
čas Cyrilo-metodských slávností 
2011 a 2012. Jeden zo Šajgalíko-
vých exponátov s cyrilo-metod-
skou tematikou bol ocenený v 
r. 2013 aj na 1. Česko-slovenskej 
výstave Nitrafila 2013 v DAB, kde 

stalo jednou z najobľúbenejších 
turistických destinácií v krajine.  
Kórejské mesto je najnovším, v 
poradí 11. partnerským mestom 
Nitry, kórejskí hostitelia hradia aj 
všetky náklady spojené s účas-
ťou. Na slovenskú výpravu čakala 

Emil Adamík, 82-r., Nová osada 2
Mária Adamíková, 90-r., Dolnohorská 30
Vladimír Bajzík, 51-r., Nitra
Jozef Balkó, 68-r., Dolnočermánska 62
Ján Billik, 74-r., Trnavská 70
Milan Bödör, 73a-r., Trieda a. Hlinku 36
Katarína Buchová, 49-r., na Hôrke 2
Ivan Demeš, 65-r., Trieda a. Hlinku 30
Štefan Földeši, 87-r., Willermova 11
Milan Francisty, 82-r., Kopanická 62
Anna Haviarová, 73-r., Lomnická 16
Zdenka Holkovičová, 58-r., sitnianska 4
Július Horváth, 54-r., Nitra
Božena Hráchová, 72-r., petzwalova 13
Miroslav Jursa, 70-r., Škultétyho 12
Jozef Karban, 86-r., považská 14
PaedDr. Etela Kohútová, 73-r., schurmannova 9
František Koniar, 63-r., Dolnohorská 6
Jozef Kudry, 62-r., Bazovského 18
Anton Kunkela, 73-r., Roľnícka 19
Štefan Kytka, 68-r., Nitra
Helena Laurinská, 91-r., Damborského 7
Ján Mačica, 74-r., čajkovského 20

Viera Marciňová, 37-r., Ul. Ľ. Okánika 8
Ing. Michal Medovarský, 91-r., svätourbanská 3
Anton Michalička, 68-r., Športová 12
Helena Mikulášová, 84-r., palackého 2
Bohuslav Mikušík, 65-r., Novomeského 67
Ing. Štefan Miškolci, 64-r., Vašinova 14
Filoména Miššíková, 83-r., mostná 31
Alena Nitrianská, 37-r., Na gruntoch 6
Jolana Pavlovičová, 80-r., Hodžova 38
Ing. Ladislav Plevka, 77-r., schurmannova 19
Peter Poliaček, 58-r., Vašinova 7
RSDr. Štefan Potocký, 88-r., mudrochova 6
Anna Račeková, 82-r., Hlavná 70
Emília Recsková, 99-r., Dolnočermánska 62
František Sirovič, 94-r., Kalvária 3
Margita Šimončíková, 92-r., Hečkova 7
Josef Šprtel, 82-r., Hlboká 57
Ladislav Varga, 71-r., Šulekova 7
Roman Vargáčik, 46-r., Dolnočermánska 62
Jozef Voltemar, 89-r., svätoplukova 1
Ján Witkovský, 82-r., Nitra
Jozef Zelenaj, 82-r., Jánskeho 7
Peter Zelenák, 63-r., Dubíkova 20

Ing. Václav Štverák, 67-r., Železničiarska 52
František Bakács, 100-r., Na predmostí
Július Balko, 61-r., Jedlíkova 23
Rozália Konečná, 89-r., silvánska 1
Rudolf Nový, 78-r., Nitra
Karol Fraňo, 97-r., Za Ferenitkou 6
Zuzana Maczvaldová, 86-r., považská 14 
Mária Chorváthová, 77-r., Wilsonovo nábr. 200
Elena Mušáková, 88-r., Župné nám.2
Mária Nemešová, 76-r., partizánska 57
Jozef Podoba, 56-r., Ďumbierska 7
Vilma Borošová, 76-r., Lukov dvor 9
Jozef Gregor, 84-r., mikovíniho 16
Alžbeta Korpášová, 86-r., Železničiarska 52
Terézia Špačeková, 74-r., Bernolákova 16
Alexander Gális, 79-r., Nábrežie mládeže 67
Pavol Hlavatý, 81-r., Ul. Fr. Kráľa 4
Peter Rajčáni, 49-r., Dunajská 18
Štefan Ťapuš, 69-r., Kremnická 7
Estera Gorná, 83-r., Železničiarska 52
Margita Kelemenová, 89-r., Zvončeková 3
Jolana Brezinová, 85-r., Lúčna 1
Antónia Eliášová, 76-r., Štúrova 16
Jozef Grman, 82-r., Hlboká 57 
Anna Ivančíková, 92-r., Topoľčianska 45
Ing. Marián Kopernický, 68-r., mikovíniho 12
František Božík, 87-r., piaristická 23
Ing. Jiří Rafaj, 65-r., Benkova 7
Helena Šišková, 90-r., Fraňa mojtu 2
Ing. Ladislav Fapšo, 90-r., Benkova 32
Štefánia Fazekašová, 88-r.,  Železničiarska 52
Emerencia Vnučková, 94-r., Dr. J. Budayho 1

Mária Kaščáková, 68-r., murániho 14
Ladislav Malinarič, 74-r., čajkovského 30
Monika Mikulová, 79-r., petzwalova 22
Mária Zimanová, 71-r., Šulekova 3
Anna Trnková, 85-r., martinská dolina 86
Július Berki, 77-r., J. Kráľa 2
Miroslav Haver, 14-r., Fr. Kráľa 7
Ivan Horváth, 66-r., čajkovského 20
Leo Kováč, 76-r., Dlhá 86
Jaroslava Fáziková, 90-r., považská 14
Matej Horváth, 90-r., Nálepkova 3
Anna Nasterová, 62-r., panská dolina 11
Emília Pláňovská, 90-r., Chrenovská 8
Paulína Kollárová, 88-r., Topoľčianska 61
Milan Bašfy, 78-r., Železničiarska 52
Ing. Juraj Csákay, 57-r., Vinohradnícka 5
Marta Funcíková, 90-r., Dolnohorská 34
Ľubomír Kincel, 58-r., Jurkovičova 28
Ing. Ondrej Pelech, 88-r., Nábr. mládeže 77
Emília Danová, 71-r., pri mlyne 28
Štefan Fidler, 62-r., Ždiarska 24
Ján Žák, 61-r., Na Hôrke 40
Vincent Čičo, 67-r., Inovecká 5
Katarína Takáčová, 74-r., Štefánikova tr. 124
Silvia Hlinková, 38-r., Borodáčová 9
Helena Baková, 90-r., Benkova 32
Rozália Špániková, 74-r., Dunajská 20
Katarína Pekáriková, 91-r., Štúrova 17
Marián Studený, 60-r., Ďumbierska 45
Zuzana Krištofíková, 61-r., Brezová 2
Tomáš Mikulášik, 37-r., Royova 4a
Hedviga Rendeková, 82-r., Jarmočná 14

Cesta výpravy FC Nitra U13 vedená primátorom Jozefom Dvončom sa začala v areáli FC Nitra. 
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V septembri 2014 oslávia významné životné jubileum títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2014

75 ROKOV
Ondrej Dano, Irena Strezenická, 
Pavel Jilly, Elena Jeneyová, 
Mária Janigová, Pavel Bernát, 
František Hrdlica, Viktória Baková, 
Štefan Civáň, Emília Gajdošová, 
Milan Kulich, Anna Gorková, 
Mária Deményová, Ján Pagáč, 
Ing. Vladimír Hano, Edita Tóthová, 
Vlasta Vnuková, Helena Gergelová, 
doc. Ing. Jozef Kulich, CSc., 
Anna Čerešňová, Ján Mackovič, 
Júlia Mladá, MVDr. Michal Spišák, 
Margita Kyselovičová, Mária Horváthová, 
Mária Najšlová, Július Kaliňák, 
Oľga Rybanová, Milan Meszároš, 
František Novotný, Margita Danišová, 
Agneša Szökeová, Mária Škulová, 
Helena Sklenárová, Ing. Milan Tumpach, 
Tichomír Gaál, Zoltán Valášik, 
Vincent Karas, Mária Kolesárová, 
Emília Pintérová, Emil Špacír, 
Eva Vasiľková, Vincent Cibiček, 
Jozef Heinemann,  Jolana Géringová, 
Veronika Gombošová, Peter Žák

80 ROKOV
Rudolf Ivan, Anna Komžíková, 
Ing. Dezider Juhás, Irena Mráziková, 
Ľudovít Henček, Emília Lörinczová, 
Juraj Polák, Oľga Ďatková, 
František Líška, Viera Petrenková, 
Mária Privalincová, 
František Marian Šebo, 
Helena Serafinová, Mária Šinková, 
Helena Šipošová, Etela Šišková, 
Anna Válová, Viera Fabiánová, 
Oto Trakovický, Anton Fábera, 
Michal Buch, Anna Starečeková, 
Margita Benčíková, Darina Jozafová, 
Mária Tomanková, Terézia Adámeková, 
Mária Homolová, Eduard Rosinský, 
František Pichňa, Helena Krkošeková, 
Ida Zelenická

89 ROKOV
Helena Březinová, Margita Brunzová, 
Jozefína Albertová, Gizela Beňovská, Ing. 
Ján Virág, Antónia Oravcová, 
Terézia Kopecká, Zlatica Sýkorová

90 ROKOV
Alžbeta Maťová, Mária Sýkorová, 
Jolana Richtáriková, Oľga Moravčíková, 
Adela Ostertágová, Mária Pňačeková,  
Jozefína Zábradiová

91 ROKOV
Anna Slezáková, Mária Ščasná, 
Ľudmila Melišová, Helena Rybárová, 
Alojzia Chalányiová, Edita Tlapová, 
Peter Salaj

92 ROKOV
Mária Šantavá, Jozefína Mrštinová, 
Mária Tóthová, Františka Fajerová, 
Magdaléna Táborská

93 ROKOV
Michal Bojda, Veronika Martišová, 
Serena Krausová, Michal Krajčo, 
Margita Repková

94 ROKOV
Mária Lahučká, Magdaléna Slavkovská

98 ROKOV
 Anna Dvorská

102 ROKOV
Mária Holbíková

85 ROKOV
Matilda Horváthová, 
Helena Šumichrastová, Edita Bútorová, 
Mária Holobradá, Valéria Ďurčeková, 
doc. RNDr. František Hanzelík, Emil Mada, 
Mária Koreňová, Helena Kaszašová, 
Ľudmila Nemešová, Vilma Halmešová, 
Štefan Kollár, Estera Petrányiová, 
Ing. Juraj Trnovec, Anna Krajčíková, 
MUDr. Emil Sršeň, Mária Špániková, 
Anna Drenková, Jolana Truchlá

86 ROKOV
Imrich Maťašovský, Mária Maslienková, 
Albert Panák, Ing. Jozef Kačala, 
Ľudmila Pavlechová, Margita Szárazová, 
Jozefína Šubová, Štefan Žitný, 
Irena Gogová, Emília Martošová, 
Anna Hrnčárová, Zuzana Adámiová, 
Štefánia Lahučká, Vojtech Surma, 
Paulína Gáliková, Alžbeta Soósová, 
Mária Madová, Margita Grujbárová, 
Jozefa Maťová

87 ROKOV
Ľudovít Farkaš, Michal Kolenčík, 
Ľudmila Kováčová, Helena Poláková, 
Irena Civáňová, Alžbeta Čibíková, 
Mária Jeneyová, Jolana Martišová, 
Karol Belák, Jozef Kubica, 
prof. PhDr. Michal Soták, Rozália 
Kubičková, Helena Kamenská, Júlia 
Verešová, 
Ladislav Veszelei, Juliana Marenčáková, 
Mária Kováčová, Agneša Klimentová, 
Mária Zaujecová, Helena Guzmická, 
Oskár Láznik

88 ROKOV
Ján Krčmár, Antónia Buranská, 
Marta Martincová, Helena Richtáriková, 
Katarína Fogelová, Margita Korčeková, 
Ladislav Gáži, Mária Verčinská,

Povedali si ÁNO 
V júni a júli 2014 sa na spoločnú cestu životom vybrali títo snúbenci:

13. júna 2014 
Jan Šácha z Písku 
a Miroslava Bothgálová z Nitry

14. júna 2014 
Peter Kudlačík a Eva Klimentová, 
obaja z Nitry, 
Juraj Farmoš a Monika Čuchtová, 
obaja z Nitry, 
Milan Szekera z Nitry a Natália 
Jašeková z Malých Kozmáloviec, 
Miroslav Ondrejka 
zo Zlatých Moraviec a Adriana 
Hrivňáková z Nitry, 
Michal Král z Topoľčan a Lucia 
Holková z Nitry, 
Peter Uharček z Veľkého Lapáša 
a Veronika Fintorová z Nitry, 
Miroslav Julini a Magdaléna 
Nemčeková, obaja z Nitry, 
Róbert Mandalov z Nitry a Lenka 
Mráziková z Cabaj Čápora, 
Róbert Čvirik z Dolného Ohaja a Soňa 
Sentešová z Nitrianskych Hrnčiaroviec, 
Ján Sekerák z Jelšavy a Daniela 
Lobodášová z Ludaníc, 
Martin Dříza a Terézia Ikrényiová, 
obaja z Nitry, 
Mgr. art. Martin Havran z Nitry 
a Dominika Furdová z Vrábeľ

20. júna 2014
Branislav Bačinský z Nitry a Dahlia 
Mendoza Capin z Filipínskej republiky, 
Pavol Harant z Veľkého Zálužia 
a Marcela Pavelková z Nitry, 
Juraj Hulák z Močenku a Paulína 
Horňáková z Bratislavy

21. júna 2014
Peter Švec a Veronika Plesníková, 
obaja z Nitry, 
Ing. Michal Ďurfina  a Mgr. Petra 
Vlčková, obaja z Bratislavy, 
Marián Ivančík z Nitry a Martina 
Coganová z Uličského Krivého, 
Richard Koukal z Jelšavy 
a Petra Kalická z Nemeckej, 
Milan Uharček z Nitry 
a Katarína Palkovičová z Nového 
Mesta nad Váhom, 
Juraj Garaj a Oľga Mederlyová, 
obaja z Nitry

19. júla 2014
Martin Greguš z Nitry 
a Ivana Lukačková z Čakajoviec

26. júla 2014
Miroslav Juska a Patrícia Balázsová,  
obaja z Nitry, 
Roland Virág z Nesvad 
a Mária Sarvašová z Nitry, 
Peter Duchoň z Veľkého Lapáša 
a Anita Paulisová z Dolných 
Obdokoviec

2. augusta 2014
Ing. Ľubomír Laník 
a Natália Hrnčiarová, obaja z Lehoty

9. augusta 2014
Peter Chobor a Ľuba Šilliková, 
obaja z Nitry, 
Kazimír Estélyi z Diakoviec 
a Monika Jagdwirthová z Nitry, 
Ing. Igor Maďar a Mgr. Michaela 
Molnárová, obaja z Nitry, 
Andrej Starý a Ing. Ivana Višňovská, 
obaja z Nitry, 
Tomáš Melo zo Šale a Kristína Biliková 
z Topoľčian 

15. augusta 2014
Jaroslav Modrovič a Katarína Gálová, 
obaja z Nitry, 

16. augusta 2014
Michal Miklovič a Daniela Hladká, 
obaja z Nitry, 
Róbert Elgyütt a Mgr. Jela Wahleová, 
obaja zo  Žirian, 
Michal Adame a Andrea Kováčová, 
obaja z Nitry, 
Miloš Snopko z Orovnice 
a Zuzana Jančiarová z Nitry, 
Peter Baláž z Nitry 
a Eva Chlebničanová z Beladíc, 
Jakub Mitošinka a Veronika Šmitalová, 
obaja z Nitry, 
Marián Tomša z Bábu 
a Denisa Varagová z Nových Sadov, 
Oliver Gnoth z Nitry 
a Katarína Popovová 
z Nových Zámkov

28. júna 2014
Ľuboš Bafrnec a Diana Sládečková, 
obaja z Nitry, 
Vladimír Neirurer z Nitry a Radka 
Višňovská z Nitrianskych Hrnčiaroviec, 
Rudolf Haver a Lenka Čerešňová, 
obaja z Nitry

5. júla 2014
Milan Fábry a Zuzana Kriegerová, 
obaja z Bábu, 
Marián Podmajerský z Nitry a Silvia 
Sadloňová z Brestovca, 
Bernd Wolfgang Ernst Achelis 
z Mníchova a Michaela Andraščíková 
z Nitry, 
Štefan Pintér a Eli Mimakiová, 
obaja z Nitry, 
Marek Čentéš  z Nitry a Silvia Áčová 
z Hruboňova, 
Jaroslav Psota z Lehoty a Lucia 
Machučová z Nitry 

11. júla 2014
Štefan Tonhaiser z Levíc 
a Kristína Kružliaková z Nitry 

12. júla 2014
Ing. František Mócik a Mgr. Zuzana 
Lacušková obaja z Nitry, 
Sebastián Bohumel z Vinodolu 
a Adriana Jurenková z Nitry, 
Ľuboš Hozák  a Alena Adámeková, 
obaja z Nitry, 
Aleksander Havjar z Kovačice 
a Hana Kubíková z Nitry, 
Peter Lihan a Zuzana Veraiová, 
obaja z Nitry, 
František Krajník z Pezinka 
a Bc. Lenka Gerhátová z Nitry, 
David Pařízek z Brna 
a Lenka Podsedlá z Nitry, 
Rastislav Suško z Košíc 
a Monika Vencelová z Nitry, 
Ľubomír Benko z Nitry a Lucia Drgová 
z Dubnice nad Váhom, 
Stanislav Adámek a Jana Králová, 
obaja z Nitry, 
Peter Sahulčík z Ľudovítovej 
a Hana Danová z Nitry 

18. júla 2014 
Anton Kubjatko a Iveta Zelníkova 
obaja z Nitry
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Nitra, milá Nitra ...
Mestské slávnosti  

Návštevníkov mestských slávností srdečne privítal nitriansky primátor 
Jozef Dvonč, na fotografii s moderátorom večera Vladom Vondrákom.

O nezabudnuteľný zážitok sa postarala moravská cimbalová muzika 
Hradišťan. Vystúpila s programom Moravsko-slovenské mosty. 

Slávnosti vyvrcholili nedeľňajším koncertom kapely Desmod, ktorá vystúpila 
s hosťami. Fotka zachytáva speváka Desmodu - Mária Kullyho Kollára. 

Svätoplukovo námestie roztancovali účastníci medzinárodného folklórneho 
festivalu Slavica fest. Predstavili sa súbory z Ruska, Bieloruska, Poľska, Česka 
a zo Slovenska.

V dňoch 4. až 6. júla sa konali mestské sláv-
nosti Nitra, milá Nitra, Pribinove a Cyrilo- 
metodské slávnosti. Okrem zábavy priniesli 
aj duchovný rozmer a ponúkli priestor na 
pripomenutie si našej historickej minulos-
ti – na príchod kresťanských vierozvest-
cov, svätých Cyrila a Metoda. Sobotňajšie  
dopoludnie malo duchovný rozmer - patrilo 
národnej púti na Svätoplukovom námes-
tí. Kultúrny program bol určený pre všetky  
generácie Nitranov, ale aj návštevníkov.  

Ožilo centrum mesta – Svätoplukovo  
námestie, pešia zóna, ale aj Nitriansky hrad 
a Pribinovo námestie.  Veľkému záujmu 
návštevníkov sa tešil jarmok s historickými 
remeselníkmi a rôznym tovarom, dobová 
krčma a čajovňa. Na pódiu pri divadle sa stri-
edali účinkujúci i hudobné žánre. Jednodu-
cho, Nitrania si dosýtosti vychutnali tradičné 
mestské slávnosti, ktoré pre nich pripravilo 
Mesto Nitra so spoluorganizátormi.


