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           MESTO NITRA

Primátor: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 
e-mail: primator@nitra.sk

Zástupca primátora: Ing. Martin Nemky 
e-mail: nemky@msunitra.sk

Zástupca primátora: PhDr. Ján Vančo,PhD.
e-mail: vanco@nitra.sk

Prednosta: JUDr. Igor Kršiak 
e-mail: krsiak@msunitra.sk

Kontrolórka: Ing. Darina Keselyová
e-mail: keselyova@msunitra.sk

Stránkové hodiny MsÚ v Nitre: 
pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 – 15.00 
 streda:  8.00 – 16.45 
 piatok:  8.00 – 13.45 
 sobota – podateľňa: 8.00 – 12.00

Pokladnica MsÚ v Nitre: 
pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 – 15.00
 streda:  8.00 – 16.45 
 piatok:  8.00 – 13.30 
 sobota:  8.00 – 12.00

Úspešný začiatok nového školského roka

Leto sa končí a my opäť 
stojíme  na  prahu  nového  
školského  roka.  Tak  ako  
vždy,  i teraz si kladieme 
otázky aký bude, čo nás 
čaká a čo nové nám prine-
sie. Som presvedčený,  že  
všetkým  školám sa väčši-
nu očakávaní podarí na-
plniť už aj preto, lebo sme 
príprave na nový  školský 
rok venovali náležitú po-
zornosť. 

V uplynulých dňoch nie-
len v školách, ale aj v ro-

dinách vrcholili  prípravy  
na  čo  najlepšie odštar-
tovanie nového školského 
roka. Počas letných prázd-
nin mesto  rekonštruovalo  
ďalšie  základné  školy. 
Intenzívne sa pracovalo 
na ZŠ Tulipánová i na ZŠ 
kniežaťa Pribinu. Týmto 
sa naše aktivity nekon-
čia, aj v ďalších rokoch 
budeme hľadať zdroje na 
skvalitnenie technického  
stavu  škôl.  Veľmi nás teší 
aj skutočnosť, že v  novom  
školskom  roku  sa otvoria  
brány  všetkých štrnástich 
základných  škôl,  ktoré  
bude navštevovať  viac  
ako  6-tisíc školákov.

Nový  školský  rok   sa  
od septembra  začne  aj  
pre  žiakov ZUŠ Jozefa Ro-
sinského, ktorá patrí do 
zriaďovateľskej  pôsob-
nosti mesta Nitry a veľmi 
úspešne si počína aj popri 
existencii  ďalších  súk-
romných umeleckých škôl. 

Všetky tieto školy uká-
zali svoju opodstatnenosť 
a životaschopnosť,  ale  aj  
vysokú úroveň  odbornej  
práce,  o čom  najlepšie  
svedčia  úspechy,  ktoré  
dosiahli  ich  žiaci v rôz-
nych súťažiach, olympi-
ádach  a  prehliadkach. 
Tých najúspešnejších 
mesto koncom uplynulého  
školského roka aj ocenilo. 

Na  začiatku  školského 
roka želám všetkým učite-
ľom veľa trpezlivosti, kre-
ativity  a  radosti  z práce. 
Žiakom a študentom  že-
lám  čo  najviac  získaných 
cenných poznatkov a čo 
najlepšie  hodnotenie.  A 
vám, vážení rodičia, želám 
čo najviac radosti z práce 
a výsledkov vašich detí. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Program jubilejných Chrenovských stánkov 
prilákal stovky návštevníkov 

O dožinkový program sa postarala folklórna skupina 
Chyzerovčanka, ktorej „asistoval“ primátor Nitry Jozef Dvonč.

    Spoločensko-kultúrne  
podujatie Chrenovské stán-
ky, ktoré usporiadalo Mesto 
Nitra v spolupráci s AX 
– Výstavníctvom už po de-
siatykrát, prilákalo stovky 
návštevníkov. Podujatie sláv-
nostne otvoril primátor Nitry 
Jozef Dvonč s riaditeľom AX 
– Výstavníctvo Máriom Din-
gom, nechýbali poslanci MZ 
za VMČ Chrenová a Janíkovce 
Štefan Štefek,  Anna Šmehilo-
vá, Daniel Hecht, Peter Košťál 
a Peter Oremus. 

  Ľudia privítali návrat k 
tomu, na čo boli v minulosti 
zvyknutí, keď na mieste, kde 
je dnes N-Centro stáli stán-
ky a kolotoče a návštevníci, 
ktorí vyšli z výstaviska sa tu 
mohli zastaviť a občerstviť 
sa, prípadne si niečo kúpiť. 
A tak kúsok od hlavného 

vchodu vznikol pivný stan, 
stánky s občerstvením a ľu-
dovo-umeleckými výrobca-
mi.  Súčasťou podujatia bol 
hodnotný kultúrny program. 
Od piatka do nedele sa na 
pódiu  vystriedalo viacero 
účinkujúcich – FS Chyzerov-
čanka, Podzoborskí heligon-

kári, Colorado, Kašuba band, 
Playground, Družina, E.G.O. 
Group, For You acapella vo-
cal group a bonbónikom bol 
koncert Desmodu. Na svoje 
si prišli aj deti, pre ktoré bolo 
pripravené detské divadlo a 
rôzne vodné atrakcie. 
      Text a foto: (SY)

Súčasťou podujatia bol 
jarmok ľudových remesiel, na 
ktorom mohli ľudia sledovať 
remeselnú zručnosť košikárov. 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili poslanci VMČ Chrenová a 
Janíkovce Štefan Štefek,  Anna Šmehilová, Peter Košťál, Peter Oremus, 
Daniel Hecht, riaditeľ AX Mário Dinga a primátor Nitry Jozef Dvonč
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Nitrania na Slovenských národných   
slávnostiach v Báčskom Petrovci 

A tak sa práve Slovenské 
národné slávnosti desaťro-
čiami stali pre Slovákov v 
Srbsku, obzvlášť pospolitej 
komunity v Báčskom Petrovci 
a v jeho okolí tou najpriezrač-
nejšou formou prezentácie 
ich úprimnosťou 
preniknutého du-
cha národného 
povedomia, pý-
chou na sloven-
skosť vo všetkých 
jej prejavoch: for-
tieľom zručných 
remeselníckych 
rúk či nevšednos-
ťou gurmánskych 
chutí počnúc, cez 
čaro umeleckých 
výtvorov insitnej 
maľby, ľudovej 
výšivky a čipky či keramiky 
až spontánnosťou folkloris-
tických obrazov na scéne 
plnej tanca, hudby, farieb a 
radosti zo života končiac. A s 
ešte cennejšou, doslova nevy-
čísliteľnou pridanou hodno-
tou, pretože tomu všetkému 
celkom prirodzene tróni ja-
zyk, vrava – slovenčina, ktorej 
melodickosť, lahodná mäk-

kosť a ľúbivosť je chytľavá a 
to dokonca natoľko, že Slová-
ci zo Slovenska, navštevujúci 
s čoraz väčšou obľubou Báč-
sky Petrovec práve počas Slo-
venských národných slávnos-
tí, veru ľutujú, že sa z jazyka, 

uchovávajúceho si aj v trochu 
archaickej podobe nevšedné 
čaro, nedá aspoň kúštik ukro-
jiť a zobrať so sebou pod Tat-
ry tak, ako je tomu napríklad 
v prípade chýrnej a lahodnej 
petrovskej „klobásy“. 

Súčasťou slávností bol 
pestrý kultúrno-spoločenský 
program, tvorili ho výstavy, 
divadlo i vystúpenia folklór-

nych súborov, medzi ktorými 
exceloval náš folklórny súbor 
Furmani. Na Jarmoku umenia, 
s bohatou ponukou miest-
nych kulinárskych špecialít, 
malo svoj stánok aj Mesto 
Nitra, kde sme sa snažili za-

ujať pamätihod-
nosťami, prírod-
nými krásami a 
tiež regionálnymi 
špecialitami. 

Okrem nás sa 
tu prezentovali 
aj Martin, Ru-
žomberok i Sta-
rá Ľubovňa. No 
kým Martinčanky 
vzbudzovali záu-
jem okoloidúcich 
kvetinovými par-
tami vo vlasoch, 

jednoduchú identifikáciu nás 
– Nitranov uľahčovali origi-
nálne tričká potlačené dra-
žovskou čierno-červenou krí-
žikovou výšivkou s nápisom 
„Nitra, milá Nitra“. S tričkami 
ladia i odznaky s identickou 
potlačou. Pracovníčky útvaru 
propagácie a cestovného ru-
chu z nitrianskeho MsÚ ponú-
kali návštevníkom jarmoku 

     V dňoch 6. a 7. augusta sa v našom partnerskom mestečku Báčsky Petrovec v 
Srbskej republike uskutočnil jubilejný 25. ročník Slovenských národných slávnos-
tí, ktoré sú každoročne najväčším podujatím Slovákov žijúcich na Dolnej zemi. Ide 
o chýrnu niekoľkodňovú prehliadku všetkého, čo si generáciami zachovali, rozvili 
a dodnes hrdo potvrdzujú generácie Slovákov, ktoré pred pomaly 300 rokmi osíd-
ľovali v oblasti súčasnej srbskej Vojvodiny Dolnú zem. 

Poslanci MZ v Nitre (zľava) Anton Kretter, Dominika Tekeliová, 
predseda obce Báčsky Petrovec Srdan Simič, poslankyňa obce 
Báčsky Petrovec Tatiana Vujačičová a poslanec MZ Pavel Varga.
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rôzne propagačné materiály 
a videofilmy o Nitre, ktorými 
s úspechom vzbudzovali záu-
jem obyvateľov o Nitru.       
      Súčasťou bohatého progra-
mu slávností bol projekt rea-
lizovaný Báčskym Petrovcom 
a jeho ďalšími partnerskými 

mestami s názvom Zjednote-
ní v jednej únii z programu 
Európa pre občanov, na kto-
rom sa zúčastnila pracovná 
skupina z Nitry. Partnermi 
projektu boli okrem Nitry 
mestá Martin, Stará Ľubovňa, 
Ružomberok, chorvátsky Vu-

kovar, nemecké mesto Kirch-
heim, ktoré spolovice obývajú 
srbskí a chorvátski migranti  
a spoločnosť Československé 
renomé z Prahy. Zástupcovia 
každého z miest prezento-
vali projekty realizované z 
prostriedkov EÚ. Za mesto 
Nitru vystúpil člen projekto-
vého tímu Radoslav Dunčko, 
ktorý účastníkov projek-
tu informoval, čo všetko sa  
v Nitre vybudovali z predvstu-
pových fondov a v súčasnosti 
zo štrukturálnych fondov.  
S podobnými prezentáciami 
vystúpili aj zástupcovia spo-
menutých slovenských a za-
hraničných miest.    
    
      Text a foto: (SY)

Na slávnostiach účinkoval aj nitriansky folklórny súbor Furmani, 
pôsobiaci pri Centre voľného času v Nitre. 

Delegácia mesta na Dožinkách v Kroměříži

Na pozvanie partnerského 
Mesta Kroměříž v Českej re-
publike sa delegácia z Nitry 
zúčastnila na 10. ročníku 
tradičnej slávnosti poďako-
vania za hojný poľnohos-
podársky rok pod názvom 

Dožinky 2016. Zástupca 
primátora Ján Vančo, člen 
mestskej rady František 
Hollý a predseda komisie 
kultúry Jozef Trandžík na-
vštívili moravské mesto v 
čase konania rovnakej poľ-

nohospodárskej výstavy 
Agrokomplex v Nitre. Poľ-
nohospodárstvo roky spája 
obe partnerské mestá. V 
Kroměříži sa stretli so sta-
rostom Jaroslavom Němcom 
(na snímke) a ministrom 
pôdohospodárstva ČR Ma-
rianom Jurečkom. 
     V rámci podujatia vystúpil 
i nitriansky folklórny súbor 
Tradícia z Nitry - Dražoviec. 
V septembri pricestuje dele-
gácia z Moravy pod vedením 
zástupcu starostu Pavla Mo-
tyčku na konferenciu zame-
ranú na tvorbu pobytových 
balíčkov v cestovnom ru-
chu.        
              (JV)
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Naperville (USA) technologické centrum západu

Protokol o vzájomnej spo-
lupráci medzi mestami Naper-
ville a Nitra bol podpísaný 17. 
novembra 1993. Týmto proto-
kolom sa obe mestá zaviazali 
k spolupráci v oblasti vedy, 
ekonómie a kultúry, k vytvore-
niu priamych kontaktov medzi 
podnikmi a vedeckými inštitú-
ciami za účelom organizovania 
návštev a výmeny delegácií. 

Stalo sa tak krátko po než-
nej revolúcii v roku 1989, keď 
si vtedajšia atmosféra vo svete 
vyžadovala hľadanie kontaktov 
medzi národmi mimo diploma-
cie a oficiálnej štátnej politiky.   

Naperville leží asi 45 km 
od Chicaga, štát Illionis (USA). 
Mesto má bohatú a živú histó-
riu a zachováva si svoje tradície. 
Úrodná krajina bola osídlená 
pôvodným obyvateľstvom, 
medzi prvých cudzincov patril 
Jacques Marquette a francúzsky 
bádateľ Louis Joliet. V ďalšom 
období sem prúdili noví prisťa-

hovalci, ktorí začali obchodovať 
s Indiánmi. V roku 1890 bolo 
Naperville zaregistrované ako 
mesto. Môže sa pýšiť hneď nie-
koľkými vecami. Má vysoko vy-
vinutý školský systém – štátne, 
súkromné, cirkevné základné a 
stredné školy a univerzity. Ich 
verejný knižničný systém bol 
uznaný za najlepší v krajine. 

Magazín Money zvolil Naper-
ville za druhé najlepšie miesto 
pre život v celých Spojených 
štátoch. 

V meste sídli aj North Cen-
tral College, kde študuje okolo 
3000 študentov a práve táto 
škola sa považuje za najzaují-
mavejšiu školu v USA. 

Mesto má tiež prívlastok 
„technologické centrum stredo-
západu“, pretože sa tu nachádza 
množstvo výskumných centier, 
podnikových riaditeľstiev a za-
riadenia svetoznámych národ-
ných a medzinárodných spoloč-
ností. Kvalita života a rozvinuté 
prostredie sú hlavnými dôvod-
mi toho, že tu fungujú promi-
nentné korporácie ako Lucent 
Technologies, Crate and Barrell,  
Nalco Chemical Company, Kraft 
Foods, General Motors Corpo-
ration a ďalšie.  

Obľúbeným centrom zábavy 
Naperville je Park District, kde 
môžu celé rodiny spoločne trá-
viť voľný čas rozmanitým spô-
sobom. Jeho centrálnou časťou 
je Riverwalk, ktorý vedie popri 
rieke DuPage, Storočnej pláži a 
vodnom parku. Medzi turistic-
ké atrakcie patrí detské múze-
um DuPage, Morton arborétum, 
Múzeum SciTech alebo záhrada 
Cantiony.               (PV, SY)

Spoznávajte partnerské mestá Nitry:
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Futbalové družstvo sloven-
ských starostov a primátorov, 
ktoré je aktuálnym majstrom 
Európy starostov vo futbale, 
zvíťazilo nad družstvom es-
perantistov v pomere 5 : 4 v 
priateľskom fut-
balovom zápase, 
ktorý sa uskutoč-
nil v stredu 27. júla 
na Futbalovom 
štadióne FC Nit-
ra. Toto futbalové 
stretnutie bolo 
zorganizované v 
rámci sprievod-
ných podujatí 101. 
Svetového kongre-
su esperanta, kto-
rý sa konal v meste 
pod Zoborom v 
dňoch 24. až 30. júla. 
Družstvo esperantistov tvori-
li aj príslušníci takých štátov 
ako  Nemecko, Španielsko, či 
Argentína, ktorí sa s talentom 
na futbal rodia, no športové 
šťastie sa v tomto zápase na-
priek tomu usmialo na druž-
stvo starostov. 

     V tomto zápase nebolo dô-
ležité kto vyhrá, podstatne 
dôležitejšia bola myšlienka, 
ktorá sa niesla celým kongre-
som, a to je myšlienka pria-
teľstva a súdržnosti medzi 

národmi. Fandiť družstvu 
starostov prišiel aj primátor 
Nitry Jozef Dvonč. „Výsledok 
mojich kolegov – starostov, 
úradujúcich majstrov Euró-
py, ma potešil a mám z neho 
úprimnú radosť, no víťazstvo 
by som rovnako doprial aj 
mladým esperantistom, a to 

najmä ak zvážime, že výhra 
bola veľmi tesná a víťazný 
gól padol v poslednej minúte. 
Hovorí to o obrovskom nasa-
dení oboch strán. Tento vý-
sledok je aj dobrou správou 

pre naše obce a mestá, 
pretože tak ako sa sta-
rostom darí v obciach, 
rovnako dobre vedia 
hrať aj futbal. A čo je 
najdôležitejšie, zmysel 
pre fair-play, s ktorým 
fungujú v samospráve, 
im nechýba ani na futba-
lovom ihrisku,“ konšta-
toval primátor Nitry a 
podpredseda Združenia 
miest a obcí Slovenska 
Jozef Dvonč po zápase. 
     Kapitán tímu staros-

tov Marián Sagan na margo 
zápasu povedal: „Boli pre nás 
tvrdým súperom, výhru nám 
nedali ľahko, ale posledná 
minúta rozhodla, že radosť  
z výhry sme si užili my. 

        Text a foto: (SY)

Futbalové družstvo starostov vyhralo   
nad družstvom esperantistov

Primátor Jozef Dvonč odovzdal pohár kapitánovi 
Marošovi Saganovi.
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Mesto Nitra postupne odstraňuje z ulíc   
reklamný smog  

Tieto reklamné stavby ne-
boli stavebníkmi doteraz od-
stránené, pretože stavebníci 
sa opakovane odvolávajú proti 
rozhodnutiam Mesta Nitry a 
vedú sa odvolacie konania na 
Okresnom úrade Nitra. Po po-
tvrdení rozhodnutí by mali 
stavebníci reklamné stavby v 
počte 124 bilboardov odstrániť 
na vlastné náklady,“ uviedla Eva 
Ligačová, zastupujúca vedú-
ca Útvaru hlavného architekta 
mesta Nitry. 

Útvar hlavného architekta 
po schválení stratégie povo-
ľovania reklamných stavieb a 
následne jej premietnutí do zá-
väznej časti Územného plánu 
mesta Nitra priebežne kontro-
luje reklamné stavby v jednotli-
vých lokalitách a následne rieši 
nepovolené reklamné stavby 
štátnym stavebným dohľadom. 
Prednostne sa štátny stavebný 
dohľad zameriava na lokality, v 
ktorých podľa územného plánu 
nie je prípustné umiestnenie 

veľkoplošných reklamných sta-
vieb. V zmysle novely stavebné-
ho zákona účinnej od 2.1.2015 
nepovolené reklamné stavby už 
nie je možné dodatočne povoliť.

V roku 2014 bolo odstráne-
ných 150 ks reklamných sta-
vieb. V roku 2015 bolo fyzicky 
odstránených 58 ks reklamných 
stavieb a na 95 kusov bilboardov 
nebola mestom Nitra predĺžená 
doba trvania reklamnej stavby. 
V roku 2016 bolo do dnešného 
dňa fyzicky odstránených 53 ks 

Útvar hlavného architekta  v súčasnosti eviduje v meste Nitra 514 bilboardov, 
na ktoré bolo vydané stavebné povolenie na dobu určitú. Na 124 z nich nebola 
Mestom Nitra predĺžená doba trvania reklamnej stavby z dôvodu rozporu so 
schváleným Územným plánom mesta Nitry. 
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reklamných stavieb a zvolaných 
je ďalších 10 dohľadov. 

Na 29 kusov bilboardov ne-
bola Mestom Nitra predĺžená 
doba trvania reklamnej stavby.

V roku 2014 Mesto Nitra ako 
príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku prerokovalo 
27 správnych deliktov práv-
nických osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie a 
uložilo pokuty za nelegálne, vte-
dy ešte reklamné „zariadenia“ v 
celkovej výške 2 490 eur. V roku 
2015 mesto Nitra prerokovalo 
17 správnych deliktov a uložilo 
pokuty za nelegálne reklamné 
stavby v celkovej výške 5 050 
eur. 

Mesto Nitra v roku 2016 
prerokovalo ako stavebný úrad 
7 správnych deliktov a uložilo 

pokuty za nelegálne reklamné 
stavby v celkovej výške 2 150 
eur; z toho 1 prípad nie je ešte 
právoplatne skončený. „Žiada 
sa poznamenať, že pokuty za 
správne delikty sú po novele 
stavebného zákona s účinnos-
ťou od 2. 1. 2015 stanovené v 
pevných sumách a tieto sú zá-
vislé od tzv. najväčšej informač-
nej plochy reklamnej stavby. 
Pevne stanovené sumy pokút 
nemôže stavebný úrad nijako 
meniť,“ uviedla Helena Spišiako-
vá z odboru stavebného poriad-
ku MsÚ  v Nitre. 

„Podľa § 106 ods. 4 staveb-
ného zákona stavebný úrad 
alebo inšpekcia uloží právnic-
kej osobe alebo fyzickej oso-
be oprávnenej na podnikanie, 
ktorá uskutočňuje, alebo uží-
va reklamnú stavbu, na ktorej 
najväčšia informačná plocha je 

menšia ako 3 m², ktorú treba 
ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia 
alebo v rozpore s ním pokutu vo 
výške 150 eur, alebo na reklam-
nú stavbu, na ktorej najväčšia 
informačná plocha má veľkosť 
od 3 m² do 20 m², bez staveb-
ného povolenia alebo v rozpore 
s ním pokutu vo výške 250 eur, 
prípadne na reklamnú stavbu, 
na ktorej najväčšia informačná 
plocha je väčšia ako 20 m², bez 
stavebného povolenia alebo v 
rozpore s ním alebo bez kolau-
dačného rozhodnutia alebo v 
rozpore s ním pokutu vo výš-
ke 450 eur, alebo na reklamnú 
stavbu bez označenia (§ 86 ods. 
4, § 142d ods. 2) a v lehote ur-
čenej stavebným úradom alebo 
inšpekciou nezabezpečí ozna-
čenie reklamnej stavby pokutou 
vo výške 50 eur.    
               (SY)

V Mlynárciach sa súťažilo o najlepší guláš 

Už druhý ročník súťaže v ama-
térskom varení gulášu zorga-
nizoval Výbor mestskej časti 
č. 5 (Mlynárce, Diely, Kynek a 

Párovské Háje) v spolupráci s 
Petrom Ristom a pivárňou u 
Fugasa.  
Súťažno-zábavné popoludnie 

sa uskutočnilo v areáli Obchod-
nej akadémie v Nitre - Mly-
nárciach. Horúco bolo nielen 
vonku, ale aj pod 24 kotlami, v 
ktorých sa varili súťažné gulá-
še. Porota nemala ľahkú úlohu. 
Napokon predsa len museli 
vyriecť rozhodnutie. Najlepší 
guláš sa podarilo uvariť Gur-
mánom, druhé miesto patrilo 
Degešom a na tretiu priečku 
sa hrdo postavili reprezentanti 
Bistra u Tóna. Víťazov odmenili 
mestskí poslanci Štefan Kľačko 
a Milan Burda – každé družstvo 
bolo odmenené kotlíkom a po-
három.                 (SY)

Na spoločnej fotografii  víťazné družstvá s poslancami mestského 
zastupiteľstva.
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Jaguar v Nitre spustí výrobu ľahších vozidiel

Ktoré modely tak môžu 
pri Nitre vyrábať, je len 
otázka dohadov. Podľa ana-
lytika Slovenského automo-
bilového inštitútu Martina 
Jesného sa takto odľahčujú 
najmä väčšie vozidlá, čiže 
SUV alebo terénne autá. Na 
základe toho by mohlo ísť o 
jeden z modelov Land Rove-
ra alebo Jaguar F-Pace. Vý-
roba sedanov XE, XF či XJ u 
nás je teda málo pravdepo-
dobná. Firma však zrejme 
bude mať problém s kvali-
fikovanými zamestnancami. 

Tých je u nás vážny nedo-
statok a keď aj nejakí sú, 
často odídu do zahraničia 
za lepším platom. Súčas-
ným slovenským automo-
bilkám chýbajú stovky od-
borníkov. Hoci sa do závodu 
v Nitre prihlásilo už vyše 
40 000 záujemcov, výrazná 
časť z nich nemá požadova-
né kvalifikácie. 

Wortberg predstavil nie-
koľko vzdelávacích progra-
mov Jaguara Land Rover  v 
Británii, ktoré by mohli fun-
govať aj tu. Ide napríklad o 

odbornú prípravu.
Študent sa vzdeláva v 

automobilke a zároveň už 
zarába peniaze.  Bez vlast-
nej výchovy absolventov 
pomocou duálneho vzde-
lávania si automobilka 
neporadí. Siahnuť bude 
musieť aj po iných rieše-
niach. „Automobilka bude 
musieť pritiahnuť ľudí z 
celého Slovenska, možno aj 
zo zahraničia. Poobzerať sa 
po tých, ktorí už pracujú v 
iných firmách,“ tvrdí gene-
rálny riaditeľ personálnej 
agentúry McROY Group Lu-
boš Sirota. Jaguar Land Ro-
ver dá na Slovensku prácu 
2 800 ľuďom. Spolu s jeho 
dodávateľmi by sa malo u 
nás vytvoriť okolo 15 000 
pracovných miest.  

Ešte pred referendom o 
vystúpení Británie z únie sa 
v médiách objavili špekulá-
cie, že ak si Briti zvolia bre-
xit, investícia automobilky 
v hodnote približne jednej 
miliardy libier bude zruše-
ná. Toto tvrdenie však Jagu-
ar Land Rover už niekoľko-

Prvé automobily opustia závod Jaguara Land Rover  v  Nitre už v roku 2018 a budú to 
vozidlá, ktoré automobilka nevyrába ani v domovskej Británii. Hoci predstavitelia 
spoločnosti stále taja, ktoré modely by mohli vyjsť zo slovenských výrobných 
liniek, prezradili, že ich bude viac ako sa pôvodne predpokladalo. Cieľom závodu 
v Nitre je však podľa prevádzkového riaditeľa nitrianskeho závodu Alexandra 
Wortberga technologická novinka. „Naším cieľom je znižovať hmotnosť vozidiel. 
V Nitre budeme vyrábať úplne nové hliníkové automobily,“ prezradil Wortberg.

Prípravu strategického parku si na jar t. r. prišiel pozrieť aj 
premiér Robert Fico. Sprevádzal ho primátor Jozef Dvonč  
a Viktor Stromček.
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krát odmietol. Automobilka 
celosvetovo v súčasnosti 
zamestnáva okolo 38 000 
ľudí. Tri závody má  doma 
vo Veľkej Británii, ďalšie v 
Číne, Indii a v Brazílii. Slo-
vensko tak bude prvou kra-
jinou na starom kontinente, 
kde sa britská značka pré-
miových vozidiel objaví. 

Jaguar Land Rover za-

znamenal zvýšený dopyt 
po svojich automobiloch 
a potrebuje rozšíriť svoje 
kapacitné výhody. Výberu 
Slovenska okrem lokality, 
zázemia automobilového 
priemyslu, ktoré je tu, po-
mohla aj slovenská vláda. 
Investíciu podporí sumou  
130 miliónov eur. Okrem 
toho odkúpila pre Jaguar 

pozemky, ktoré mu neskôr 
predá – cena je zatiaľ ne-
známa. Štát pre spoločnosť 
zabezpečí aj dobudovanie 
cestných komunikácií či 
protipovodňové opatrenia 
na neďalekej rieke Nitra.  
Stavba nitrianskeho závodu 
sa začne už koncom tohto 
leta.  

            (FK) 

Ešte pred oficiálnym začatím 
kongresu bola v Synagóge 
sprístupnená výstava približu-
júca život tvorcu esperanta L. 
L. Zamenhofa, zorganizovaná 
poľským centrom z mesta Bia-
lystok pri 
príležitosti 
156. výro-
čia naro-
denia. Na 
o t v o r e n í 
výstavy sa 
z ú č a s t n i l 
p r i m á t o r 
Nitry Jozef 
Dvonč, zá-
stupca pri-
mátora Ján 
Vančo a ve-
dúci pred-
stavite l ia 
Svetovej a 
Slovenskej 
esperant-
skej federácie. Výstava tiež na 
piatich paneloch priblížila his-
tóriu esperantského hnutia v 
našom meste, kde od r. 1969 
a najmä od r. 1973 lídrami es-
peranta boli Teodor Rosinský, 

Ján Mužlay, Jozef László, La-
dislav Miškovič, Milan Meňhart 
a Bartolomej Kolibár. História 
esperanta siaha do 19. storočia, 
autorom myšlienky vytvoriť 
medzinárodný plánový jazyk 

bol poľský lekár Ludwik Lejzer 
Zamenhof. Po desaťročnej práci 
na zdokonaľovaní tohto jazyka 
ho predstavil v roku 1887 pod 
menom Lingvo Internacia. Hoci 
žiaden štát neprijal esperanto 

ako úradný jazyk, používa ho 
komunita s odhadovaným poč-
tom asi dva milióny ľudí po ce-
lom svete. Na Slovensku má ja-
zyk tradíciu od roku 1907, keď 
vyšla prvá učebnica esperanta 

v slovenči-
ne vďaka 
Albertovi 
Škavranovi. 
E s p e r a n -
tu sa na 
Slovensku 
venovali aj 
také osob-
nosti ako 
Ján Valaš-
ťan-Dolin-
ský či Mar-
tin Benka. 
Na vernisá-
ži predsta-
vili šesticu 
kníh pretl-
močených 

do esperanta, okrem iných aj 
Proglas. V esperante sa dá do-
hovoriť desiatimi tisíckami 
slov, existuje výkladový slovník 
esperanta, ktorý obsahuje pri-
bližne 50 000 slov.              (SY)

Výstava o histórii esperanta 

Na fotografii zľava Peter Baláž, Mark Fettes a Jozef Dvonč. 
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Dr. Jozef Buday- zabudnutý slovenský velikán

Jozef Buday patrí medzi špičku národovcov doby, v ktorej žil, medzi osobnosti, ktoré 
nepracovali pre vlastné blaho, ale pre pozdvihnutie ľudu. Najmä mladým treba 
pripomínať, že existencia Slovenska a slovenského národa nebola samozrejmosťou. 
Len vďaka neohrozeným osobnostiam, ako boli na evanjelickej strane národa 
povedzme Vajanský či Rázus, na katolíckej strane Hlinka a Buday, sa totiž Slováci 
udržali ako plnohodnotný národ. Len vďaka osobnostiam takéhoto typu sa mohlo 
Slovensko sformovať ako osobitná jednotka a neskôr získať štátnu samostatnosť, 
ktorá bola pre iné národy Európy už dávno samozrejmosťou. 

Ulica, po ktorej kráčaš

Narodil sa 28. januára 1877 v 
Trenčíne v roľníckej rodine. V 
rodnom meste skončil ľudovú 
školu a začal aj gymnaziálne 
štúdiá (u piaristov), posledné 
dva ročníky však dokončil v 
Satmári (Satu Mare) v dnešnom 
Rumunsku (1894). Teológiu 
študoval na seminári v Nitre, kde 
bol aj vysvätený v roku 1899. K 
teologickým štúdiám pridal neskôr 
i právo. Študoval ho na Alžbetínskej 
univerzite v Bratislave.

     HORLIVÝ KŇAZ
  Po októbri 1918 začali vznikať 
miestne pobočky Slovenskej 
národnej rady, ktoré sa podľa vzoru 
tej martinskej prihlásili k Č-SR. J. 
Zeman a J. Buday mali zásluhu na 
sformovaní 50-člennej národnej 
rady v Moravskom Lieskovom. 
Ustanovila sa 4. novembra 1918 a 
obaja spomínaní kňazi sa stali jej 
predsedami. J. Buday v obci zotrval 
do konca roku 1919. Budayovo 
pôsobenie malo aj silný sociálny 
rozmer. Ako dedinský kňaz videl 
každodenné živorenie ľudu. 
Biedu a utrpenie ešte znásobovali 
dedinskí vykorisťovatelia a 
úžerníci, najmä krčmári. Túto 

neutešenú realitu ako spisovateľ 
nielen výstižne opisoval, ale s ňou 
i zápasil. Na neduhy poukazoval 
a brojil proti nim osvetovými 
prednáškami, šírením literatúry, 
divadelnými predstaveniami, 
ale aj vytváraním alternatív 
voči zdieraniu a zadlžovaniu 
chudobných. Schodnou cestou 
v tom čase bolo zakladanie 
svojpomocných potravinových a 
úverových družstiev či spolkov 
triezvosti. Potravinové družstvá 
založil v Terchovej, v Bošáci i  

v Moravskom Lieskovom.

       MAĎARIZAČNÝ ÚTLAK
  Obdobie, v ktorom J. Buday 
pôsobil ako kaplán a neskôr mladý 
farár, bolo z národného hľadiska 
pre Slovákov azda najťažšie. Bolo 
to obdobie, keď sa politické elity 
uhorského štátu rozhodli ho zmeniť 
na maďarský štát – so všetkými 
následkami. Ich cieľom bola 
likvidácia slovenskej inteligencie, a 
tým aj národa ako takého. J. Buday 
patril k tým nemnohým katolíckym 

Jozef Buday otvára v budove dnešnej Univerzity Komenského na Šafá-
rikovom námestí v Bratislave prvé zasadnutie Snemu Slovenskej krajiny 
- historicky prvého slovenského zákonodarného orgánu.
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kňazom, ktorí dosiahli vyššie 
vzdelanie, no súčasne nepodľahli 
vtedajšej vládnej ideológii. Naplno 
využíval aj ten neveľký priestor 
pôsobenia, aký ešte Slovákom 
ostal. Bol horlivým činovníkom 
Spolku Svätého Vojtecha (SSV), 
ktorý sa stal akoby tieňovým 
nástupcom násilne zrušenej Matice 
slovenskej. Veľkú úlohu v osvete 
ľudu zohrávali podielové knihy 
SSV. Pred prevratom vychádzali v 
náklade tridsaťpäťtisíc kusov, po 
roku 1919 v náklade sedemdesiat- 
až stotisíc kusov. Viaceré z nich 
napísal práve Buday – či už pod 
vlastným menom alebo pod 
pseudonymom. Najznámejším 
však ostal ako politik. Politika, 
osobitne pre Slováka, nebola vtedy 
„biznisom“ ako dnes. Skôr opačne 
– obetou. Buday do nej vstúpil v 
roku 1910, keď bol za volebný 
obvod Bohuslavice zvolený do 
stoličného výboru Trenčianskej 
župy, kde zotrval až do roku 
1918. Jeho národná minulosť 
a vyššie vzdelanie ho po roku 
1918 predurčili na dôležité posty 
verejného i cirkevného života.

       MEDZI KANDIDÁTMI 
       NA BISKUPA
   V roku 1919 sa stal riadnym 
profesorom cirkevného práva na 
teologickej fakulte v Bratislave a 
o dva roky aj kanonikom v Nitre. 
Patril aj medzi vážnych kandidátov 
na post nitrianskeho biskupa. 
Vkročil aj do najvyššej politiky. 
V roku 1919 ho vymenovali za 
poslanca Revolučného národného 
zhromaždenia v Prahe. Na základe 
výsledkov prvých slobodných 

parlamentných volieb v rokoch 
1920 sa dostal ako kandidát 
Slovenskej ľudovej strany do 
poslaneckej snemovne Národného 
zhromaždenia. Vo volebnom 
období 1925 – 1929 bol asi dva 
roky podpredsedom snemovne. 
V ďalších voľbách v roku 1929 
a 1935 ho zvolili do senátu 
Národného zhromaždenia. Stal sa 
senátorom a v rokoch 1935 – 1939 
aj podpredsedom senátu.
V Č-SR vládla prísna stranícka 
politika, neexistovali nijakí 
„nezávislí“ kandidáti či poslanci. 
Buday patril medzi tých, čo 
celý politický život ostali verní 
jednej strane – v jeho prípade 
to bola Slovenská ľudová strana 
(od roku 1925 premenovaná 
na Hlinkovu slovenskú ľudovú 
stranu). V Č-SR, ktorá presadzovala 
čechoslovakistickú ideológiu a 
Slovákov po viacerých stránkach 
diskriminovala, práve táto strana 
najdôslednejšie obraňovala 
slovenské záujmy.

       MUŽ ZÁSAD
  Jeho podpis nachádzame na 
Memorande 128. Bolo na ňom 128 
podpisov osobností slovenskej 
kultúry, ktoré odmietli vládou 
vnucované nové, tzv. Vážneho 
pravidlá z roku 1931. Tie mali 
za cieľ počeštenie slovenčiny. 
Konštituovaním autonómie 
Slovenskej krajiny 6. októbra 
1938 sa naplnili podmienky 
na vytvorenie tak slovenského 
zákonodarného zboru, ako i vlády. 
Pražská vláda konečne uznala 
existenciu Slovákov ako národa. 
Na základe volieb z 18. decembra 

1938 sa ustanovil Snem Slovenskej 
krajiny. V budove dnešnej 
Univerzity Komenského na 
Šafárikovom námestí v Bratislave 
otváral prvé zasadnutie tohto, 
historicky prvého slovenského 
zákonodarného orgánu. Bola to 
pre neho hviezdna chvíľa. Tejto 
pocty sa mu dostalo preto, lebo 
bol jediným poslancom za HSĽS, 
a pravdepodobne aj slovenským 
poslancom vôbec, ktorý v 
pražskom parlamente pôsobil 
nepretržite od roku 1919 až do 
roku 1939. 

     VZOR NÁRODOVCA
   Na poslednom VIII. sneme HSĽS 
v Trenčíne v októbri 1939 ho 
zvolili za podpredsedu strany. 
Krátko nato náhle zomrel. 
Stalo sa to 15. novembra 1939 
v Mestečku, čo je dnes súčasť 
Leopoldova. Pochovaný bol v 
Nitre, kde odpočíva dodnes. Aj 
keď od smrti J. Budaya uplynulo už 
trištvrte storočia, nedostalo sa mu 
primeraného ocenenia.   
              Spracovala: (SY)

Miesto jeho posledného odpo-
činku je na Mestskom cintoríne 
v Nitre.
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Nitra sa stala dejiskom      
101. Svetového kongresu esperanta

Účastníkov na kongrese 
privítal aj Mark Fettes, prezi-
dent Svetového esperantského 
zväzu, Peter Baláž, predseda 
Slovenskej esperantskej fede-
rácie a predseda miestneho 

organizačného výboru kon-
gresu a tiež Ján Figeľ, osobitný 
vyslanec EÚ pre náboženské 
slobody vo svete. V rámci 101. 
Svetového kongresu esperanta 
sa uskutočnili tri sprievodné 

podujatia: medicínsky espe-
rantský kongres vo Fakultnej 
nemocnici v Nitre, kde sa roko-
valo na tému „Lekári a globali-
zácia: akí lekári sú potrební v 
novom storočí?“. Ďalej to bolo  
Stredoeurópske medzinábo-
ženské fórum – CEIF 2016, kde 
prebiehali diskusie o nábožen-
skej tolerancii aj extrémizme. 
Zúčastnili sa na ňom zástup-
covia až siedmich svetových 
náboženstiev. V dňoch 28. až 
29. júla sa konala jazykovopo-
litická konferencia krajín V4+, 
ktorej hlavnou témou boli 
„Perspektívy jazykovej politi-
ky v EÚ” a zúčastnil sa na nej aj 
litovský eurokomisár Vytenis 
Andriukaitis, zodpovedný za 
zdravie a bezpečnosť potravín 
– sám svoj príspevok predná-
šal v esperante, ako doteraz 
vôbec prvý eurokomisár. 

Posledný júlový týždeň sa pod Zoborom rozprávalo nielen po slovensky, ale aj jazykom 
esperanto. Dôvodom bol 101. Svetový kongres esperanta, ktorý sa za prispenia a pomoci 
mesta Nitry začal 24. júla slávnostným otváracím ceremoniálom v Mestskej hale v Nitre. 
Viac ako 1300 účastníkov kongresu zo 60 krajín slávnostne privítal primátor Nitry Jozef 
Dvonč. Prihovoril sa im v esperante:

Estimátaj samideánoj!
Kiel urbestro de la historía urbo Nitra mi bonvenígas vin en Slovakío, en tiu či éta lando méze 
de Európo. Mi tre džójas, ke nía urbo farídžis okazéjo de la cent - unúa Universála Kongréso de 
Esperanto kaj ke en Nitra komencídžas la dúa jarcento de la kongrésoj de Esperanto, kies nobla 
célo estas interkomprenídžo inter naciój en páco, surbáze de egálaj hómaj rajtoj. Mi dezíras al la 
Kongréso čion bónan, sukcésan fluon kaj bélajn travivážojn en nía urbo! Džis revído iam denóve 
en Nitra, kie vi čim estas bonvenátaj!

Primátor Nitry Jozef Dvonč (vľavo) odovzdal primátorovi kórejského 
Soulu (v pozadí)  vlajku usporiadateľského mesta za prítomnosti pred-
sedu organizačného výboru Petra Baláža (vpravo).  
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Vystúpenie Lúčnice
Takmer 1300 návštevníkov 

kongresu absolvovalo už počas 
prvých dní zaujímavý a bohatý 
program. Prvý oficiálny deň 
kongresu si na Svätoplukovom 
námestí vďaka pohostinnos-
ti mesta aj priamo primátora 
Nitry Jozefa Dvonča mohli 
účastníci kongresu večer spo-
lu s obyvateľmi Nitry pozrieť 
skvelé, doslova čarovné vystú-
penie folklórneho súboru Lúč-
nica, ktoré predviedlo skvost 
ľudovej kultúry Slovenska za-
hraničným návštevníkom.

Kultúra v esperante
Okrem zaujímavých pred-

nášok o histórii a súčasnom 
stave slovenského jazyka a 
jeho kultúre spoznávali krásy 
Slovenska, mali možnosť vi-
dieť divadelné predstavenia 
a koncerty v esperante, mohli 
si zatancovať na diskotékach s 
esperantskou hudbou. 

Prijatie na mestskom úrade
V rámci 101. Svetového 

kongresu esperanta sa vo štvr-
tok 28. júla uskutočnilo sláv-
nostné prijatie najaktívnejších 

účastníkov 101. Svetového 
kongresu esperanta vo Veľ-
kej zasadačke sále Mestského 
úradu v Nitre. Na prijatí boli 
za mesto prítomní primátor 
Nitry Jozef Dvonč a viceprimá-
tor Ján Vančo. Zazneli ďakovné 
príhovory pre zidenta Svetovej 
esperantskej federácie Marka 
Fettesa, ako aj predsedu orga-
nizačného výboru Petra Balá-
ža. Primátor Jozef Dvonč veno-
val Markovi Fettesovi darček, 
ktorý mu bude pripomínať 
pobyt v našom meste. 

Sprievod mestom
V piatok 29. júla bol dňom 

otvorených dverí, v rámci kto-
rého prebiehali prednášky o 
esperante aj rýchlokurz espe-
ranta. V predvečer posledného 
dňa kongresu stovky espe-
rantistov vytvorili sprievod 
mestom a týmto spôsobom 
pozdravili Nitranov. Pred Di-
vadlom Andreja Bagara sa 
esperantisti úspešne pokúsili 
o slovenský rekord v hromad-
nom tancovaní slovenského 
tanga, na ktorom sa zúčastnilo 
172 ľudí. Juraj Illečko z Akadé-
mie tanca bol naozaj skvelým 
učiteľom a po dokonalej lekcii 

tanca sa celé Svätoplukovo ná-
mestie roztancovalo. Certifikát 
o vytvorení ustanovujúceho 
slovenského rekordu prevzal 
predseda organizačného vý-
boru 101. Svetového kongresu 
esperanta Peter Baláž za prí-
tomnosti viceprimátora Nitry 
Jána Vanča od Igora Svíteka z 
agentúry Slovenské rekordy. 
Program sa skončil medziná-
rodným hudobným festivalom, 
kde zahrali slovenské, ale aj es-
perantské skupiny z Nemecka, 
Švédska či Litvy. 

Vlajka do Soulu
Viac ako 1300 účastníkov 

sa v sobotu 30. júla rozlúči-
lo na záverečnom stretnutí v 
Mestskej hale s Nitrou, a týmto 
sa 101. Svetový kongres espe-
ranta (SKE) oficiálne skončil. 
Primátor Nitry Jozef Dvonč 
odovzdal usporiadateľskú 
vlajku primátorovi kórejského 
mesta Soul. S určitosťou môže-
me povedať, že 101. Svetový 
kongres esperanta sa zapísal 
zlatými písmenami do kroniky 
mesta Nitry a tiež do novodo-
bej histórie Slovenska.     
         
          Text a foto: (SY)
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Júlia Baráthová, 87-r., Mostná 16
Aladár Mydlo, 75-r., Župné námestie 1 
Ľubomír Bezák, 64-r., Hlavná 3
Magdaléna Miklášová, 62-r., Dvorčanská 63 
Milan Hajaš, 60-r., Čulenova 12
Estera Petrányiová, 86-r., Dolnočermánska 62
Domin Telgarský, 81-r., Jánskeho 7
Mária Vajdová, 88-r., Kvetná 6
Marián Podsklan, 39-r., Benkova 1
Kornélia Staníková, 82-r., Kmeťova 7
Gizela Kuchárová, 85-r., Čajkovského 32
Peter Lulajka, 58-r., Novomeského 69
Jozef Pacher, 78-r., Škultétyho 10
Oľga Krištofovičová, 83-r., Novozámocká 32 
Jozef Kabát, 74-r., Štefánikova tr. 74
Ladislav Porubský, 64-r., Novomeského 10
Ján Takáč, 87-r., Záborského 5
Tobias Trebichalský, 0-r., Hlboká 57
Ľudovít Karvai, 53-r., Nitra
Tomáš Keusch, 77-r., Podzámska 30
Gabriela Lenártová, 75-r., Štúrova 21B

Viliam Šinkovič, 71-r., Tehelná 86
Dalmíra Zjarová, 88-r., Jánskeho 7
Ján Mašlonka, 81-r., Liptovská 11
Jolana Doktorová, 81-r., Párovská 18
Ján Kadlot, 57-r., Beethovenova 5
Július Vozárik, 86-r., Dlhá 3
Dominik Ferenczi, 70-r., Lesná 1
Jozef Paulík, 68-r., Malíkova 16A
Mária Verčinská, 89-r., Dolnozoborská 6
Jozefína Gontková, 76-r., J. Galbavého 14
Filoména Košťálová, 66-r., Palackého 4
Ivan Mandák, 75-r., Čajkovského 22
Valéria Smutná, 75-r., Vajanského 14
Mária Černá, 87-r., Chmeľová dol. 16
Viera Starovičová, 58-r., Kláštorská 74
Gejza Gála, 58-r., Topoľčianska 35
Günter Kaschný, 74-r., J. Mrvu 21
Marian Mališka, 70-r., Hlavná 113  
Jolana Waldnerová, 85-r., Sv. Beňadika 25
Mária Ághová, 81-r., Nábr. mládeže 27
Mária Brunovská,  81-r., Železničiarska 52

V júni 2016 zomreli títo občania Nitry:

Navždy odišli

   Primátor Nitry Jozef 
Dvonč sa v uplynulých 
dňoch na obrátil na mi-
nistra dopravy, výstavy 
a regionálneho rozvoja 
SR Romana Brecelyho 
so žiadosťou o vyda-
nie poštovej známky v 
roku 2017 s námetom 
významnej národnej 
kultúrnej pamiatky Sy-
nagógy v Nitre, ktorá v 
súčasnosti slúži ako kon-
certná a výstavná sieň 
mesta Nitry.
  Poštová známka by 
mala vyjsť pri príležitos-
ti konania filatelistickej 

výstavy NITRAFILA 2018, 
25. výročia slovenskej 
známkovej tvorby a 100. 
výročia vydania prvej 
československej poštovej 
známky. Filatelistická vý-
stava bude jedným z prí-
ťažlivých sprievodných 
podujatí Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v 
Nitre v roku 2017.
     Žiadosť primátora Nitry 
bude predložená na roko-
vanie poradného orgánu 
ministra, Námetovej ko-
misie známkovej tvorby  
Slovenskej pošty, a. s. 
          (SY)

Vyjde poštová známka s motívom synagógy
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Július Prokop, 93-r., Ul. Fr. Kráľa 2
Tibor Ťažár, 93-r., Štefánikova tr. 106
František Čagala, 88-r., Beniakova 1
Ján Kmeťo, 88-r., Baničova 10
Ľudovít Vitárius, 85-r., Železničiarska 52
Jarmila Glovňová, 64-r., Čajkovského 22
MUDr. Ivan Maňovský, 78-r., Biovetská 5
Jaroslava Púšová, 68-r., Kopanická 33
Ján Repka, 71-r., Majakovského 13 
František Chudý, 86-r., Kalvária 3
Tomáš Kukliš, 77-r., Tríbečská 11
Jana Beneová, 44-r., Tr. A. Hlinku 53
Mária Váliková, 87-r., Jurkovičova 5
Ján Vydarený, 79-r., Železničiarska 52
Ing. Anton Bezák, 89-r., Tr. A. Hlinku 8
Magdaléna Drábeková, 87-r., Štefánikova tr. 27
Anna Chovancová, 33-r., Zelená 3
PaedDr. Jozefa Švihoríková, 79-r., Jánskeho 7
Marta Cabadajová, 68-r., Novomeského 3
Štefan Kysel, 60-r., Bellova 2
Ján Slimák, 73-r., Považská 14
Ladislav Galbavý, 78-r., Hornočermánska 73
Alžbeta Maťová, 91-r., Železničiarska 52
Lívia Ferencová, 75-r., Považská 3
Jozef Jagdvirth, 85-r., Lomnická 12
Štefánia Bruckerová, 78-r., Nábr.mládeže 75
Oľga Guľašová, 60-r., Hlboká 63
Jozef Martiška, 84-r., Narcisová 30
Mgr. Ernestína Vinceová, 85-r., Lúčna 2
Július Balko, 59-r., Bizetova 18
Jaroslav Rehák, 79-r., Martinská dolina 80
Drahotína Veselská, 69-r., Dlhá 62
Emília Gabulová, 95-r., Dlhá 15 
Michal Galbavý, 66-r., Krátka 4
Anastázia Hudecová, 96-r., Pri strelnici 4
Ľudovít Boledovič, 84-r., Za Ferenitkou 4

Vincent Šunderlík, 87-r., Ďumbierska 11
Peter Dičér, 33-r., Kyjevská 2
Margita Grujbárová, 87-r., Bellova 12 
Helena Kollárová, 72-r., Nábr.mládeže 13
Júlia Svitačová, 80-r., Hlavná 8
Vladimír Zákopčan, 61-r., Cintorínska 13
Mgr. Zuzana Babínová, 46-r., Vodná 1
Milan Ďuron, 61-r., Párovská 30
Helena Šindlerová, 84-r., Škultétyho 32
Alžbeta Zaujecová, 91-r., Hlboká 39
Helena Rajčaniová, 78-r., Šípová 19
Rozália Štefanková, 80-r., Šúdolská 38
Mária Moravská, 78-r., Štúrova 52
Michal Futák, 84-r., Hlboká 51
Anna Ďugová, 87-r., Kláštorská 53
Soňa Galková, 84-r., Tr. A. Hlinku 34
Veronika Ivančíková, 80-r., Ščasného 7 
Jana Marcišová, 69-r., Dlhá 27
Berta Benčeková, 75-r., Za Humnami 22
Juraj Čapkovič, 50-r., Ďumbierska 21
Viliam Stopa, 85-r., Kalvárska 4
Ján Ďurčovič, 83-r., Párovská 30
Zlata Eliašová, 86-r., Šípová 33
Helena Holecová, 88-r., Jurkovičova 6
Mons. Dominik Hrušovský, 90-r., Samova 11
Amália Slížová, 86-r., Lesná 1
Štefan Verták, 67-r., Benkova 15
Anna Velčická, 93-r., Biovetská 22
Zoltán Baboš, 86-r., Stračia 62
Júlia Baranovičová, 94-r., Ul. 8. mája 3
Zoltán Csánky, 85-r., Kláštorská 23
Vlastimil Vašíček, 84-r., Murániho 12
Ing. Tibor Vnuk,  78-r., Ďurčanského 16
Adam Laca, 54-r., Petzwalova 20
Viera Tvrdoňová, 50-r., Hájnická 45

Jozef Opold, 86-r., Trieda A. Hlinku 3
Eduard Weiss, 90-r., Považská 14
Jana Zlámalová, 63-r., Bajkalská 2
Anna Hudecová, 86-r., Považská 14
Vladimír Kompas, 78-r., Ul. 8.mája 17
Valéria Ondrejkovičová, 84-r., Benkova 30
Jozef Tomašek, 67-r., Vikárska 3
Helena Križanová, 96-r., Železničiarska 52
Irena Kunová, 89-r., Ul. Fraňa Mojtu 40
Agnesa Majorovičová, 89-r., Bazovského 6
Paulina Přibylová, 85-r., Považská 14
Florian Ujlacký, 78-r., Ul. Ľ. Okánika 2
Ing. František Gašparík, 93-r., Hodžova 14

Mária Mihaliková, 94-r., Ul. Michala Lukniša 1  
Mária Nagyová, 91-r., Nitrianska 35
Štefan Bystrický, 90-r., Pod Zlatým brehom 35
Vladimír Dežo, 38-r., Zvolenská 30
Monika Ďuriačová, 65-r., Bazovského 3
Anna Kocianová, 86-r., Považská 14
Milan Okenka, 66-r., Čajkovského 28
Peter Prigoda, 63-r., Vihorlatská 2
Jozef Šumichrast, 83-r., Párovská 28
Milan Soviš, 88-r., Trieda A. Hlinku 34
Anna Villárová, 72-r., Tríbečská 8
Jaroslav Vrávnik, 64-r., Dlhá 15  

V júli 2016 zomreli títo občania Nitry:
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Jubilanti v roku 2016

Povedali si ÁNO
17. júna 2016: 
Roman Potisk a Scarlett Heringhová, obaja z Nitry
18. júna 2016: 
Jaroslavas Volčiokas z Litvy a Marta Dobrotková z 
Nitry, Ing. Peter Sater z Nitry a Elena Solčanská z 
Nových Sadov, Lukáš Konárek z Nitry a Dominika 
Hajdáková z Bratislavy, Mgr. Martin Cabadaj z 
Trstenej a Mgr. Monika Miháliková z Nitry
23. júna 2016: 
Patrik Együd a Barunka Rychnavská, obaja z Nitry
24. júna 2016: 
Tomáš Petrikovič z Topoľčian a Andrea 
Krčmáriková z Nitry, Július Kunkela z Neveríc a 
Lucia Nagyová z Nitry
25. júna 2016: 
Tomáš Bulko a Karina Zabková, obaja z Nitry, 
Róbert Kromer a Monika Szalaiová, obaja z Nitry, 
Andrej Stieranka a Janka Muziková, obaja z Nitry, 
Marián Meňhert z Veľkých Vozokan a Ing. Terézia 
Meňhertová z Nitry, Stanislav Civáň z Nitry a 
Mária Francová z Novák, Bc. Martin Šimko a 
Lucia Ďurfinová, obaja z Nitry, Ľuboš Slíž a Jana 
Mikušíková, obaja z Nitry, Miloš Krbúšik a Nina 
Sládečková, obaja z Nitry
1.júla 2016: 
Erik Čaládi a Jana Kovárová, obaja z Nitry
2. júla 2016: 
Petr Plíšek z Bratislavy a Jana Rubešová z Nitry, 
Mgr. Michal Seman a Mgr. Michaela Keruľová, 
obaja z Bratislavy, Marek Vágai a Zuzana Jesenská, 
obaja z Nitry, Mgr. Filip Fraňo  z Nitry a Mgr. 
Zuzana Benková zo Starej Ľubovne
9. júla 2016: 
Matej Procházka a Monika Ujlacká, obaja z Nitry, 
David Púčať z Nitry a Dominika Szabová z Levíc, 
Tomáš Prvák a Zuzana Siládová, obaja z Močenku

16. júla 2016: 
Martin Zvrškovec z Čerenian a Dominika 
Guzmická z Ivanky pri Nitre, Filip Geschwandtner  
z Lošonca a Gabriela Balková zo Žirian, Andrej 
Muzika  z Nitry a Tatiana Kováčiková z Bánoviec 
nad Bebravou, Miloš Zaujec z Jarku a Sabína 
Jordová z Nitrianskych Sučian
17. júla 2016: 
Jozef Mikulka z Nitry a Daniela Čičaková z 
Michaloviec
22.júla 2016: 
Rastislav Ocelka a Denisa Lackovská, obaja z Nitry
29. júla 2016: 
Daniel Civáň a Eva Ondrušková, obaja z Nitry, 
Milan Stopa a Jarmila Šulavíková, obaja z Nitry
30. júla 2016: 
Samuel Novotný a Mária Kičová, obaja z Nitry, 
Marek Ševčík z Veľkého Lapáša a Zuzana 
Filipčíková z Nitry
6. augusta 2016: 
Ondrej Bodó zo Zemianskej Olče a Elena Belanová 
z Nitry, František Nagy  a Ivona Andrašková, obaja 
z Jelenca, Martin Nosian a Lenka Brňová, obaja z 
Nitry, Branislav Paulis a Lucia Juhászová, obaja z 
Nitry, Andrej Lenčéš z Močenku a Sofia Hudáková  
zo Sliača  - Rybárov, Mário Borbély a Lucia 
Bánovská, obaja z Nitry, Patrik Lenčéš z Cabaja - 
Čápora a Lucia Tomanová z Nitry.
12. augusta 2016: 
Maroš Raučina z Banskej Bystrice a Petronela 
Darnadiová z Nitry
13. augusta 2016: 
Martin Bakoš a Mária Stribulová, obaja z Nitry, 
Martin Šulík a Veronika Lontošová, obaja z 
Vinodolu

V septembri 2016 sa významného životného jubilea    
dožívajú títo občania:

Štefan Antala, Imrich Bádovský, František Bihari, 
Eva Blašková, Marianna Blašková, Pavol Božik, 
Jozef Civáň, Andrea Černáková, Marta Červeňová, 
Antónia Daňová, Alžbeta Dianová, Milan Dobro-
vodský, Helena Drábiková, Terézia Fintová, Eva 
Fodorová, Belo Harangozó, Ľudmila Homolová, 
Božena Horváthová, Mária Hučková, Eduard Ju-
ráš, Mária Kappalová,Helena Kasperkovičová,Má-
ria Klačková, Mária Klučková, Eva Kmeťová, Ilko 
Kozár, Margita Križanová, Ing. Alojz Kúbek, CSc., 
Michal Kučera, Miroslav Machata, Ernest Macho, 

Bohuš Malík, Štefan Martiška, Žofia Mesárošová, 
Anton Miklík, Ing. Jozef Oliš, Emília Pallyová, Mar-
ta Pleidelová, MUDr. Imrich Plenta, CSc., Ľudmila 
Plešková, Katarína Podoláková, Pavol Privalinec, 
Vladimír Pucher, Elena Sojková, Helena Svitačo-
vá, Ing. Pavol Štefanička, MUDr. Mária Štefanková, 
Margita Švarcová, Ing. Pavel Takáč, Alžbeta Tanko-
vá, Erika Tobiašová, Arpád Tumma, Ing. František 
Urban, Rudolf Varga, Ing.Michal Vicen, Mária Vit-
ková, Emília Vrabcová, Verona Wachalová

75 ROKOV:
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Ing. Milan Barta, Mária Beláková, Helena Biháry-
ová, Helena Dobiašová, Veronika Dreveňáková, 
František Habán, Otília Haľamová, Vincent Hun-
ka, Etela Jarošeková, Jolana Karlubíková, MUDr. 
Zuzana Korčeková, Ing. Jozef Kordoš, Alfréd Kotek, 
Veronika Kotešovská, Margita Kotuľáková, Emí-
lia Kučerová, Viera Lachká, Ľudmila Machatová, 
Emília Marečková, Jozef Michalík, RNDr. Ladislav 
Morvay, Mária Országhová, Ľudmila Pavlovičová, 
Ľudmila Pindešová, Anna Pisárová, Milan Pudme-
ra, Mária Salátová, Jolana Smidtová, Cecília Svitko-
vá, Vlasta Szórádová, Štefan Šandor, Jozef Šramka, 
Terézia Turanová, Ján Vozaf, Ladislav Závodszký

80 ROKOV: 
Zuzana Adámiová, Irena Gogová, Anna Hrnčáro-
vá, Štefánia Lahučká, Mária Madová, Emília Mar-
tošová, Imrich Maťašovský, Jozefa Maťová, Albert 
Panák, Ľudmila Pavlechová, Alžbeta Soósová, Voj-
tech Surma, Margita Szárazová 

88 ROKOV: 

Karol Belák, Alžbeta Čibíková, Ľudovít Farkaš, 
Helena Guzmická, Mária Jeneyová, Helena Kamen-
ská, Michal Kolenčík, Ľudmila Kováčiková, Mária 
Kováčová, Jozef Kubica, Rozália Kubičková, Jolana 
Martišová, Helena Poláková, prof. PhDr. Michal So-
ták, PhD., Mária Zaujecová

89 ROKOV:

Antónia Buranská, Katarína Fogelová, Ladislav 
Gáži, Margita Korčeková, Ján Krčmár

90 ROKOV: 

Margita Brunzová, Terézia Kopecká, Antónia Orav-
cová, Zlatica Sýkorová, Ing. Ján Virág 

91 ROKOV: 

Bruna Korecká, Štefan Mihálik, Oľga Moravčíková, 
Mária Pňačeková, Mária Sýkorová, Alžbeta Waks-
manská, Jozefína Zábradiová 

92 ROKOV: 

PaedDr. Ľudmila Melišová, Helena Rybárová, Má-
ria Ščasná, Edita Tlapová 

93 ROKOV: 

Františka Fajerová, Jozefína Mrštinová, Mária 
Tóthová 

94 ROKOV: 

Michal Bojda, Michal Krajčo, Margita Repková 
95 ROKOV: 

Mária Lahučká 
96 ROKOV: 

Anna Dvorská            
100 ROKOV: 

Barbora Biliková, doc. Ing. Július Bíly, Karol Brat, 
Anna Čančová, Margita Duchoňová, Marie Ďurčo-
vá, Marína Gallová, Filip Gendiar, Mária Hlavinová, 
Lýdia Hrapková, Jozefína Jančovičová, Maria Oľga 
Judy, Kvetoslava Karhanová, Valéria Kiačková, 
Anna Kilianová, Vojtech Kozár, Václav Krišák, Vi-
liam Lohyňa, Šimon Malý, Ing. Michal Marko, Mar-
ta Matúšková, Edita Molnárová, Helena Nováková, 
Jozef Orel, Jozef Ravinger, Irena Sobčáková, Mag-
daléna Zjarová, Anna Žiaková

85 ROKOV: 

Alžbeta Bálintová, Margita Bencová, Irena Čanaky-
ová, Ľudmila Čápeková, Mária Deményová, Helena 
Fačkovcová, Bohumír Harvan, Gizela Kalmanová, 
Mária Karenovičová, Imrich Kóňa, Edita Kopná, 
Ľudmila Petrusová, Magdaléna Sklenárová, Mária 
Štubňová, Matilda Švecová, Henrich Tinák, Emília 
Valachová, Paula Vargová, Ján Žákovič

86 ROKOV: 

Edita Bútorová, Anna Drenková, Valéria Ďurčeko-
vá, Vilma Halmešová, doc. RNDr. František Han-
zelík, Csc., Mária Holobradá, Matilda Horváthová, 
Štefan Kollár, Mária Koreňová, Anna Krajčíková, 
Emil Mada, Ľudmila Nemešová, Ing. Juraj Trnovec          

87 ROKOV: 
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Septembrové pozvánky do Synagógy
9. september  / piatok o 10. 30 hod.    
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva
odovzdanie ocenení mesta Nitry 
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky

13. september / utorok o 17.00 hod.               
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V NITRE   
vernisáž  - Svetové dedičstvo na Slovensku   
Usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a Krajským 
pamiatkovým úradom  Nitra, vstup na vernisáž voľný             

14. september / streda o 19.00  hod.
Poézia a hudba  - slávne operné zbory  
Ida Rapaičová a VOX ISTROPOLITANA 
Daniel Simandl – dirigent, Oksana Zvineková – klavír 
usporiadateľ: HARMONIA SERAPHICA, vstupné dobrovoľné             

20. september / utorok o 19.00 hod.    
Verejný dialóg na tému Mýty o kresťanstve 
diskutujú: PhDr. Ing. Tibor Máhrik, Phd., DipTh a MUDr. Tomáš Henžel 
Usporiadateľ: Zbor Cirkvi bratskej v Nitre a Ježiš pre každého o.z., vstup voľný          

23. – 28. september
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA     
24. september / sobota 
18.00 – 24.00 Biela noc 
nočné podujatia a prehliadka Synagógy s lektorským výkladom    

Mladé divadlo 
19.30 – 20.00 hod. More / ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Pochovajte ma za lištu / DS Drim pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
 
20.15 – 21.10 hod. Slováci sme od rodu! / DS Tote tam, ZUŠ A. Cígera v Kežmarku a 
Trma-vrma, ZUŠ pri Spojenej škole Letná v Poprade

21.30 – 22.40 hod. Migrantská rapsódia / Slovenské komunitné divadlo v Londýne 
usporiadateľ: Asociácia Divadelná Nitra, Mesto Nitra, vstup voľný
www.nitrafest.sk             


