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Máj – mesiac bohatý na udalosti  

Mesiac máj je bezpochyby 
jedným z najkrajších mesia-
cov v roku. Viaže sa k nemu 
množstvo udalostí a tradícií. 
Prvý máj patrí Sviatku práce, 
sviatok s najdlhšou tradíciou 
u nás, no napriek tomu o jeho 
podstate paradoxne veľa ne-
vieme. Koluje o ňom množstvo 
predsudkov a fám, zarážajúca 
je i neznalosť historických reá-
lií, prečo sa tento deň začal vo 
svete pripomínať.  

Ďalší významný sviatok – 
8. máj, je v kalendári vyznače-
ný ako Deň víťazstva nad fašiz-
mom. Je pre nás pripomenutím 
si udalostí, ktoré sa odohrali 
pred siedmimi desiatkami ro-
kov a zostáva nám veriť, že aj 
napriek pribúdajúcim teroris-
tickým útokom v Európe i vo 
svete,  sa územia nášho štátu 
nikdy nič „zlé“  týkať nebude, 
pretože si svoj život inak ako v 
mieri, nevieme predstaviť. 

Druhá májová nedeľa už 
tradične patrí všetkým ma-
mám. Aj v Nitre organizuje 
mesto pri tejto príležitosti sériu 
kultúrnych podujatí v každej 
mestskej časti, ktorými sa chce-
me poďakovať naším mamám 
za všetko, čo robia pre svoje 
deti a svoje rodiny. 

Posledné aprílové a prvé 
májové dni patria v našom 
meste študentom nitrianskych 
univerzít a množstvu kultúr-
nych podujatí, ktoré rezonujú 
pod spoločným názvom Nit-

rianske univerzitné dni. Ich 
súčasťou býva stavanie mája 
na námestí, sprievod mestom a 
iné študentské akcie. 

K máju v Nitre už neod-
mysliteľne patrí Noc múzeí a 
galérií, organový festival Ars 
Organi a kultúrno-zábavné 
podujatie Svätourbanské zo-
borské slávnosti. 

Vážení občania, na všetky 
tieto podujatia Vás srdečne 
pozývam. Želám Vám, aby ste 
tento mesiac  prežili v zdraví a 
porozumení.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Text k fotke na obálke: 

Jedným z romantických 
miest v Nitre je aj Borina 
so strážnou vežou.

                 foto:(A)

           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
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Áut je veľa, za parkovanie na verejnej zeleni 
hrozí pokuta

Príslušníci Mestskej polície v minulom roku zadokumentovali 19 213 priestup-
kov, z nich väčšiu časť tvorili dopravné priestupky. Dôvodom bolo najmä rozší-
renie počtu platených úsekov komunikácií a nezaplatenie poplatku za parko-
vanie, ale tiež hustá doprava v centre mesta, spôsobená celkovým nárastom 
počtu vozidiel a tým, že občania uprednostňujú pred  mestskou dopravou vo-
zenie vlastnými automobilmi. 

Na zhustenú dopravu 
nadväzuje pretrvávajúci ne-
dostatok parkovacích miest 
a využívanie aj iných miest 
na parkovanie, ako len tých, 
ktoré sú na to určené, keď 
vodiči odstavujú svoje auto-
mobily aj na verejnej zeleni 
a chodníkoch. Výška ulože-
ných pokút za priestupky 
dosiahla 277 405 eur. Prie-
merná výška uloženej blo-
kovej pokuty bola 21 eur. 

V oblasti verejného po-
riadku boli v najvýraznejšej 
miere zastúpené priestup-
ky požívania alkoholu 
na zakázaných miestach, 
znečisťovanie verejného 
priestranstva, nerešpek-
tovanie zákazu fajčenia na 
zastávkach MHD a rušenie 
nočného pokoja, najmä na 
Mostnej ulici, v jej blízkom 
okolí a vo vnútroblokoch, 
kde sa schádzajú mladí ľu-
dia z dôvodu vyhľadávania 
zábavy v početných noč-
ných podnikoch. 

Činnosť mestskej polície 
bola zameraná na kontrolu 
majiteľov psov, na verej-
ný poriadok a na pomoc 
pri usmerňovaní dopravy 
počas konania akcií celo-
slovenského a medzinárod-

ného významu, na odhaľo-
vanie nedostatkov a porúch 
na majetku mesta, na ko-
munikáciách, na kontrolu 
dodržiavania určeného času 
predaja v zariadeniach, ako 
aj na odhaľovanie pôvodcov 
skládok. 

Mestským policajtom pri 
práci pomáhajú aj bezpeč-
nostné kamery, ktorých je 
momentálne na území Nitry 
39. Obsluhujú ich piati za-
mestnanci so zdravotným 
postihnutím. V priebehu 
roka sa vďaka kamerám 
podarilo zaznamenať 1587 
udalostí. Kamerový systém 
zachytil 34 prípadov fyzic-
kého napadnutia a rôznych 
konfliktov medzi jednotliv-
cami i skupinami osôb, ku 
ktorým došlo na Mostnej 
ulici a v jej oko-
lí. Na základe 
s c hvá l e n é h o 
projektu šanca 
pre bezpeč-
nosť boli Mest-
skej polícii v 
Nitre schvá-
lené finančné 
p r o s t r i e d k y  
radou vlády 
pre kriminál-
nu prevenciu v 

sume 87 500 eur.
V oblasti verejného po-

riadku polícia v minulom 
roku riešila  3364 priestup-
kov. Priestupky odhalené na 
tomto úseku sa na celkovom 
počte všetkých priestupkov 
podieľali 17,5 %.

V rámci kontrolnej čin-
nosti sa pozornosť mestskej 
polície zamerala na dodržia-
vanie zákona 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov, ktorá 
spočívala v určení hliadok 
na realizáciu oprávnení na 
zastávkach autobusov MHD 
a SAD. Na úseku ochrany ne-
fajčiarov bolo celkovo ziste-
ných 606 priestupkov a boli 
uložené blokové pokuty vo 
výške 7840 eur.    
                (S)

Mestská polícia využíva v letných mesiacoch 
na prepravu aj bicykle.                Foto: (SY)
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Festival chutí Nitrianskeho kraja  
a Jahodová Nitra 

Prvá júnová sobota bude 
v Nitre patriť atraktívnej 
akcii s názvom Festival chu-
tí Nitrianskeho kraja. Jeho 
súčasťou je festival jedla 
Ochutnám v Nitre, spájajúci 
gastronomické špeciality s 
odkazom na pestovanie ja-
hôd v tomto kraji s podná-
zvom Jahodová Nitra. Tento 
rok predstaví nielen regio-
nálne špeciality a pestovate-
ľov, ale aj kamenné reštau-
rácie, ktoré prídu „von“ za 
labužníkmi na pešiu zónu 
a Svätoplukovo námestie a 
ponúknu viac ako 150 ne-
tradičných jedál. Súčasťou 
budú jahodové špeciality ako 
jahodová ricotta, čokoládovo 
jahodová mouse, medovina 
so šampanským a jahodami, 

jahodové tóny vo vínach, vý-
berová káva s príchuťou ja-
hôd...predstavia sa pražiarne 
výberovej kávy, čokoládovne, 
malé pivovary, liehovary aj 
vinári ocenení na medziná-
rodných súťažiach. Organi-
zátori vybrali len prevádzky 
z Nitrianskeho kraja, ktoré 
si udržujú stabilnú úroveň 
alebo ponúkajú výnimočné 
delikatesy. 

Návštevníci sa môžu tešiť 
na varenie „naživo“, na ochut-
návky, praženie kávy a bar-
manský stánok. Okrem spo-
mínaných prevádzok budú 
mať na festivale zastúpenie 
aj partnerské zahraničné 
kuchyne z Maďarska, Poľska, 
Grécka, Česka a Srbska. Ume-
nie kuchárov doplní bohatý 

sprievodný program, prí-
jemná cimbalová hudba pri 
degustácii najlepších regio-
nálnych vín vo vínnom stane 
či jazzové korzo pri gastro-
nomických prevádzkach. Na 
svoje si prídu aj milovníci 
bubnov, rytmu a južanského 
temperamentu. Počas po-
poludnia bude na hlavnom 
pódiu prebiehať škola sam-
by a salsy pre začiatočníkov 
aj pokročilých tanečníkov. 
Súčasťou festivalu bude Me-
dzinárodný festival bubnov a 
perkusií drumpoint Slovakia 
2016 sprevádzaný krásnymi 
tanečnicami. Návštevníci si 
budú môcť oddýchnuť pod 
živou zeleňou, pre deti bude 
pripravený kútik s hrami a o 
tieň sa im postarajú prestre-
šené stánky. Večer nás všet-
kých čaká nefalšovaná Fiesta 
pod Zoborom - galavečer slo-
venskej a latinskoamerickej 
kultúry. Sambové tanečníčky, 
bubeníci, ľudová hudba...ne-
tradičný zážitok prepojený 
s motívom tragickej lásky 
Rómea a Júlie. Súčasťou pod-
ujatia bude aj večerné pre-
mietanie európskeho filmu v 
Gotickej priekope na Nitrian-
skom hrade. Milí návštevníci, 
v sobotu 4. júna vás pozýva-
me do Nitry: Objavte miesto 
a zažite príbeh v meste pod 
Zoborom.     
              (DP)Pozvánka na festival chutí Nitrianskeho kraja.   

                                                               Foto: (Internet)



www.nitra.sk 5

Nitrianske oslavy Dňa matiek  

Svätourbanské zoborské slávnosti s Gizkou 
Oňovou a Gladiátorom

Mesto Nitra v máji, tak ako každý rok,  prináša  poďakovanie za obetavosť 
a starostlivosť všetkým mamám v podobe osláv sviatku Dňa matiek. V upo-
náhľaných dňoch sa príďte na chvíľu zastaviť a poďakovať tým, ktoré nevá-
hali a obetovali všetok svoj čas starostlivosti a výchove ratolestí. Stretnutia 
v podobe kytíc uvitých z tónov melódií, vrúcnych slov venovaných tejto 
vzácnej príležitosti, budú v rôznych častiach mesta Nitry.

Sviatok sv. Urbana - patróna vinohradníkov, oslávime na Zobore, v tradič-
nej vinohradníckej oblasti Nitry, šiestym ročníkom podujatia Svätourban-
ské zoborské slávnosti. V dňoch 20. mája až 22. mája pozývame všetkých v 
mene organizátorov na návštevu  Zoborského trhového mestečka. 

V piatok 6. mája o 17.00 
h v Kultúrnom dome v Dol-
ných Krškanoch potešia 
mamy i staré mamy naj-
menší gratulanti zo škôlok, 
deti z eRka, Lukáš Dávid i 
melódie v podaní spevoko-
lu Nádej z Cabaja. V sobo-
tu 7. mája o 15.00 h v KD 
Mlynárce bude rozdávať 
radosť  príjemnými me-
lódiami harmoniky Milan 
Humpolec. V Kultúrnom 
dome v Párovských Hájoch  
od 16.00 h spríjemnia chví-

le mamám i starým mamám 
deti z detského folklórneho 
súboru Zlatňanka. 

Od 18.00 h v Kultúrnom 
dome v Dražovciach  roz-
veselia a potešia mamičky 
a babičky detský folklórny 
súbor Borinka, FS Furmani, 
folklórna skupina Tradícia 
i hosť z Brna - folklórny 
súbor Javorník. V nedeľu 8. 
mája o 16.00 h zahrejú sr-
diečko  mamám a babičkám 
malé deti z MŠ i nitrianska 

kapela See you soon v Kul-
túrno-spoločenskom cen-
tre v Janíkovciach. 

V pondelok 9. mája o 
16.00 h v Centre voľného 
času v Nitre príjemný po-
cit do duší vleje chvíľka s 
hudbou obľúbenej dvojice 
interpretov - Otta Weitera 
a Andrey Fischer. Pozýva-
me všetkých osláviť spolu 
s nami Deň matiek.   
    
                                                (EK)

Na priestranstve pred 
penziónom Artin môže-
te absolvovať ochutnáv-
ku halušiek zo súťaže o 
varešku Jožka Dóczyho. 
Čaká na vás vynikajúca 
Oldies party,  hudobné vy-
stúpenia Vratka Rohoňa z 
Inékafe a Zoborské repe-

te v podaní Gizky Oňovej. 
Oslavu sviatku sv. Urbana,  
v tradičnej podobe v po-
daní Foklkórneho súboru 
Chyzerovčanka spestrí 
bohatá ponuka atrakcií a 
vystúpenia pre deti a do-
spelých, ktoré v nedeľu 
22. mája zavŕši vystúpe-

nie populárnej skupiny 
Gladiator. Môžete sa tešiť 
aj na zaujímavé sprievod-
né podujatia.  Hlavnými  
organizátormi podujatia 
sú Bercash, s. r. o, Mesto 
Nitra, Výbor mestskej čas-
ti Zobor, Dražovce.   
                         (EK)
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Primátor Nitry Jozef Dvonč 
vo svojom príhovore, okrem 
iného, konštatoval: „Mesto 
bude naďalej pokračovať v 
rekonštrukciách základných 
aj materských škôl, v najbliž-
šom období plánujeme opra-
viť ďalšie dve - ZŠ Tulipánová 
a ZŠ kniežaťa Pribinu. Chcel 
by som sa vám tiež poďakovať 
za prácu, ktorú vykonávate 
a odovzdajte pozdrav a po-
ďakovanie aj vašim kolegom, 
ktorí dnes neboli ocenení.“ 

Pri výbere ocenených uči-
teľov boli i hodnotiace krité-
ria, ktorými boli výchovno-
-vzdelávacie výsledky, účasť 
na mimoškolských aktivitách, 
kreativita pri tvorbe učebníc, 
príručiek a textov, ako aj za-
pájanie sa do odbornej, pub-
likačnej a lektorskej činnosti.

Na podujatí sa zúčastnili 
i poslanci mestského zastu-
piteľstva Miroslav Tvrdoň 
a Marta Rácová,  prednosta 
mestského úradu v Nitre Igor 
Kršiak riaditelia základných, 
materských a umeleckých 
škôl a členovia komisie škol-
stva mládeže a športu. 

     V kultúrnom programe 
vystúpili žiaci zo MŠ Čajkov-
ského ako aj žiaci  ZUŠ Jána 
Rosinského v Nitre. Na záver 
slávnostného programu za 
všetkých učiteľov vedeniu 
mesta Nitry poďakovala zá-

stupkyňa riaditeľa ZŠ Beetho-
venova Beáta Pillajová.    
                 (AJ)

Poďakovanie pedagógom materských,  
základných a umeleckých škôl

V Synagóge boli pri príležitosti Dňa učiteľov ocenení učitelia materských,  
základných a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. 
Primátor Nitry Jozef Dvonč im spoločne so svojimi zástupcami Martinom 
Nemkym a Jánom Vančom poďakoval za vykonanú prácu a odovzdal im 
ďakovný list primátora, finančnú odmenu a kvet. 

Ocenení boli títo pedagógovia: 
Zuzana Vrabcová učiteľka MŠ Dolnočermánska
Ivan Runák učiteľ ZŠ kniežaťa Pribinu
Mária Vlková učiteľka MŠ Novomeského
Alena Svetlíková učiteľka MŠ Ľudovíta Okánika
Alena Turiaková učiteľka ZŠ Fatranská
Darina Orbánová riaditeľka MŠ Bazovského
Dagmar Vasiľková učiteľka ZŠ Na Hôrke
Mária Sabová učiteľka MŠ Štiavnická
Beáta Pillajová zástupkyňa riaditeľa ZŠ Beethovenova
Anna Hulalová učiteľka MŠ Nábrežie mládeže
Beáta Hudecová vychovávateľka ZŠ Fatranská
Jana Matušková riaditeľka MŠ Piaristická
Jana Weissová učiteľka ZŠ Škultétyho
Vlasta Koledová učiteľka MŠ Beethovenova
Oľga Karáčová učiteľka ZŠ Benkova
Iveta Andelová učiteľka MŠ Nedbalova
Tibor Andreas učiteľ ZUŠ J. Rosinského
Ľubica Hodálová učiteľka MŠ Alexyho
Jana Gáthová učiteľka ZŠ Tulipánová

Primátor Nitry Jozef Dvonč oce-
nil aj Zuzanu Vrabcovú z MŠ 
Dolnočermánska.        Foto: (AJ)
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V Aule kňazského se-
minára sv. Gorazda v 
Nitre sa v minulých dňoch 
uskutočnila konferencia 
k projektu Zlepšenie tu-
ristickej infraštruktúry 
sprístupnenia národnej 
kultúrnej pamiatky – Nit-
ra hrad –  vrátane obnovy 
jeho častí. Atraktívnou sú-
časťou konferencie, ktorá 
zúčastnených oboznámila 
s doterajšími výsledkami 
projektu, bola prvá ob-
hliadka novovybudované-
ho objektu služieb pre tu-
ristov,  nových chodníkov 
či zrekonštruovanej pivni-
ce pod palácom a ďalších 
objektov. Projekt realizuje 
Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra vďaka 
grantu  Finančného me-
chanizmu EHP, ako aj štát-
neho rozpočtu vo výške 

takmer 700 000 eur. Spo-
lufinancovanie prijímate-
ľa, ktorým je  Rímskoka-
tolícka cirkev Biskupstvo 
Nitra,  predstavuje sumu 
123 44 eur. 

Správcom grantov je 
Úrad vlády Slovenskej re-
publiky. 

Projektom sa vyrieši, 
ale najmä zlepší  a doplní 
chýbajúca turistická in-
fraštruktúra Nitrianskeho 
hradu. Jeho súčasťou sú 
aj  aktivity zamerané na 
obnovu a sprístupnenie 
vybraných neprístupných 
častí hradu ako Národnej 
kultúrnej pamiatky. Ide 
najmä o obnovu a rekon-
štrukciu hradnej pivnice 
a jej sprístupnenie verej-
nosti, sprístupnenie veže 
katedrály sv. Emerána 
prostredníctvom terasy 

a kamennej 
b a l u s t r á d y . 
Súčasťou pro-
jektu je pre-
b u d o v a n i e 
prístupového 
chodníka na 
náučný chod-
ník s mobi-
liárom a  in-
f o r m a č n ý m i 
tabuľami o 
histórii hra-
du, podhradia, 
faune i flóre 
jeho okolia.   

N a j v ä č š i u 
časť projek-

tu tvorí nový oddychový 
priestor pod hradbami 
horného hradu a vybudo-
vanie objektu služieb ako 
príjemného zázemia pre 
turistov, miesta pre od-
dych i posedenie. Vďaka 
tomu sa opraví aj histo-
rický hradný múr, obnoví 
parkovisko a chodník, na 
ktorom pribudne nové 
osvetlenie.

Slávnostné otvorenie 
objektu služieb turistom 
je naplánované na 26. 
júna. V súčasnosti hrad 
plní funkciu rezidencie 
biskupa, je sídlom kance-
lárií biskupského úradu a 
zvýrazniť treba jeho po-
stavenie ako dominanty 
mesta Nitry, vyhľadávanej 
turistickej destinácie.    
    
                           (ĽS)

Nitriansky hrad každým rokom zlepšuje 
služby pre turistov

Návštevníci Nitrianskeho hradu sa majú na čo tešiť, od leta sa budú mať kde 
osviežiť aj si zakúpiť spomienkové darčeky.                                                     Foto: (ĽS)



www.nitra.sk8

Nitrianska hudobná jar  
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

V poradí 43. ročník festivalu hudby Nitrianska hudobná jar, ktorú každoročne organizu-
je Mesto Nitra v priestoroch koncertnej a výstavnej siene Synagógy, bol zároveň po jede-
nástykrát aj rovnomenným festivalom pre mladých interpretov Základnej umeleckej  školy 
Jozefa Rosinského v Nitre a pozvaných hostí školy. Jeho pôvodný zámer prezentovať ume-
leckú a interpretačnú konfrontáciu rôznych umeleckých škôl zo Slovenska i zo zahraničia, 
sa podarilo naplniť i v tomto ročníku. 

Festival podľa slov riadi-
teľky školy Mgr. Anny Finto-
vej, PhD. zároveň predstavil 
aj novú koncepciu v drama-
turgii jednotlivých koncer-
tov. Tri z nich boli venované 
jednotlivo spevu Od piesní k 
árii, hre na klavíri Večer kla-
vírnej hudby a hre na gitaru 
VII. Stretnutie pri strunách. 
Široká poslucháčska verej-
nosť mala možnosť vypočuť 
si pozoruhodné umelecké 
kreácie v podaní interpre-
tov vo vekových kategóriách 
od najmladších, ktorí majú 
už na svojom konte prvé in-
terpretačné úspechy, až po 
bývalých absolventov školy 
- študentov konzervatórií a 
vysokých umeleckých škôl i 
súčasných pedagógov. Vzni-
kol týmto zaujímavý  pohľad 
na umelecký vývoj a  rast na-
stupujúcej generácie sloven-

ského interpre-
tačného umenia 
z nášho regiónu. 
Program jednot-
livých koncertov 
vygradovali svo-
jimi bravúrnymi 
výkonmi bývalí 
absolventi ZUŠ 
Jozefa Rosinské-
ho, ktorí stoja na 
prahu svojej pro-
fesionálnej ume-
leckej dráhy – sopranistky 
Mgr. Adriana Banásová DiS.
art., Lucia Korgová, kon-
tratenorista Matej Benda, 
klaviristi Mgr. art. Zuzana 
Vontorčíková, Mgr. Martina 
Janegová, Marián Kubačka 
DiS.art., gitarista Štefan Pin-
tér a ďalší.

Hosťami festivalu boli 
študenti a žiaci zo Základnej 
umeleckej školy Mikulov z 

Českej republiky. 
Školy sú veko-
vo príbuzné, no 
svojím obsahom 
mapujú umelec-
ké požiadavky  a 
osobitosti svojich 
regiónov. Podľa vy-
jadrenia riaditeľa 
ZUŠ Mikulov Ing. 

Jiřího Vrbku je v oblasti Mi-
kulova silná tradícia dycho-
vej hudby, ktorá pretrváva aj 
v súčasnosti. Preto najbohat-
šie zastúpenie v koncertnej 
činnosti školy majú dychové 
komorné zoskupenia. Veľký 
záujem je aj o štúdium hry 
na sláčikové nástroje, čoho 
dôkazom je  vysoká umelec-
ká úroveň Komorného sláči-
kového orchestra. Zaujíma-
vosťou školy je skutočnosť, 
že z Mikulova pochádzal 
významný český jazzový hu-
dobník, skladateľ, dirigent, 
jeden z najlepších saxofonis-
tov 20. storočia Karel Kraut-
gartner. V duchu výrazných 
stránok činností hosťujúcej 
školy sa niesol i program ich 
koncertu. Vynikajúce výkony 
vďačné obecenstvo odme-

Študenti a žiaci zo Základnej umeleckej 
školy Mikulov z Českej republiky.
         Foto: (MP)

Gitarové okteto                                  Foto: (MP)
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Májové nedele budú opäť s organovou hudbou

Najkrajší mesiac roka – máj sa aj tohto roku bude v Nitre niesť v duchu organovej hudby. V 
dňoch 1. až 29. mája sa uskutoční v poradí už deviaty ročník medzinárodného organového 
festivalu ARS  ORGANI  NITRA 2016.

Priaznivci tohto kráľov-
ského hudobného nástroja 
sa majú na čo tešiť,  na festi-
vale sa predstavia  vynikajúci  
koncertní  organisti z Maďar-
ska,  Rumunska,  Talianska,  
Rakúska a  Slovenska.  Ako  po  
minulé  roky,  bude  to cyklus  
piatich  organových  koncer-
tov  konajúcich  sa  vždy  v 
nedeľu o 19.00  hod. v dvoch 
nitrianskych  kostoloch  – v 
piaristickom  Kostole  sv.  La-
dislava  a v evanjelickom Kos-
tole Svätého Ducha.

„Otvárací koncert bude 
patriť vynikajúcemu orga-
nistovi pôvodom z Maďarska  
Robertovi Kovácsovi, ktorý 
žije v rakúskom Eisenstadte. 
V prvú májovú nedeľu bude  

mať nitrianske publikum  
možnosť vychutnať si  jeho 
virtuozitu v dielach J. A.  Re-
inckena, J. S. Bacha, M. Regra, 
L. Bojtára, F. Schmidta, ako 
i jeho umenie improvizácie 
v  piaristickom Kostole svä-
tého Ladislava. Rumunská 
organistka zo Sedmohradska 
Ursula  Philippi patrí k reno-
movaným organistom, peda-
gógom, ale je i vyhľadávanou 
členkou  porôt medzinárod-
ných organových súťaží. Svoj 
recitál zahrá v nedeľu 8. mája 
v evanjelickom Kostole Sväté-
ho  Ducha. V jej interpretácii si 
vypočujeme diela J. S. Bacha,  
F.  Mendelssohna Bartholdy-
ho, W. A. Mozarta, H. P. Türka 
a po prvýkrát zaznie na  tom-

to  festivale i skvelá 
skladba J. L. Bellu 
Fantázia – Sonáta,“ 
informovala Mária 
Magyarová Plšeko-
vá, umelecká ria-
diteľka a zaklada-
teľka ARS ORGANI 
Nitra.  

Ďalšiu nedeľu sa k slovu 
dostane taliansky umelec 
Matteo Imbruno, pôsobiaci 
v Amsterdame,  ktorý bude 
15. mája v piaristickom kos-
tole prezentovať jedinečnú 
organovú tvorbu od 17. po 
20. storočie. Kombináciu or-
ganu a trúbky si poslucháči 
vychutnajú na štvrtom kon-
certe – 22. mája v evanjelic-
kom Kostole Svätého Ducha 
v podaní  slovenských umel-
cov Jána Vladimíra Michalka 
a Juraja Bartoša. Bodku za 
tohtoročným festivalom dá 
poslednú májovú nedeľu mla-
dý rakúsky organový virtuóz  
Peter Frisée. 

Poslednú nedeľu 29. mája 
rozozvučí organ piaristického 
kostola renesančnými tanca-
mi, ako i dielami J. S. Bach a 
známou 5. symfóniou Ch. – M. 
Widora. Organizátori tohto 
umelecky  hodnotného fes-
tivalu sa tešia na stretnutie 
s vami pri tónoch organovej 
hudby. Bližšie informácie náj-
dete na www.organfest.sk.

               (MP)ARS  ORGANI                                         Foto: (MP)

nilo úprimným a silným po-
tleskom. 

Byť súčasťou rozsiahleho 
podujatia Nitrianskej hu-
dobnej jari ZUŠ Jozefa Rosin-
ského je pre mladých hudob-
níkov i pedagógov výbornou 
príležitosťou pre odbornú 

a umeleckú konfrontáciu a 
nadobudnutie nových po-
znatkov a skúseností. Každý 
mladý umelec, ktorý vystú-
pi na pódium v Synagóge, je 
pohltený jej atmosférou či 
už vizuálnou alebo akustic-
kou. Pre každého hudobníka 

je účinkovanie na takomto 
mieste zážitkom a s rovna-
kým rezonovaním zvukové-
ho zážitku odchádzajú z kon-
certov i poslucháči naplnení 
podobným emocionálnym 
prežívaním.
          Mária Hroncová  DiS.art.
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Základná škola na Benkovej ulici je lídrom 
v uplatňovaní nových technológií  
vo vzdelávaní

Predstavujeme mestské základné školy 

Základná škola na Ben-
kovej ulici č. 34 v Nitre bola 
zriadená 1.  augusta 2004 
zlúčením troch škôl, a to ZŠ 
na Alexyho ulici, ZŠ na Ben-
kovej ulici a ZŠ na Bolečko-
vej ulici. Riaditeľkou školy 
je Mgr. Aneta Galová, jej 
zástupkyňami sú Mgr. Ľud-
mila Zemanová (pre 1. až 4. 
ročník a školský klub detí), 
Mgr. Jarmila Kováčová (pre 
5. až 9. ročník) a Mgr. Mária 
Bernáthová (pre všeobecné 
intelektové vzdelanie a škol-
ský klub detí).

      Intelektovo nadané deti

Na škole vyučuje 68 pe-
dagogických pracovníkov 
a 18 vychovávateľov. Táto 
pedagogická ustanovizeň sa 
zameriava nielen na vzde-
lávanie žiakov v klasických 
triedach. V špeciálnych trie-
dach sa tu vzdelávajú aj žiaci 
so všeobecným intelektovým 
nadaním, prebieha tu vzdelá-
vanie žiakov so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami a to 
formou integrácie, začlene-
ním v bežných triedach.

      Špeciálne učebne  

Žiaci sa vzdelávajú  v 
dvoch budovách. Prvá bu-
dova, pôvodne 13-triedna, 
slúži na vzdelávanie žiakov 
so všeobecným intelekto-

vým nadaním, učia sa v nej 
aj žiaci prvého a druhého 
ročníka bežných tried. V 
druhej budove, 18-triednej, 
sa vzdelávajú žiaci bežných  
tried 3. až 9. ročníka. Škola 
je plne vybavená počítačmi 
v špeciálnych učebniach i v 
kabinetoch. Žiaci využívajú 
sedem počítačových učební, 
dve multifunkčné učebne a 
ďalšie odborné učebne. Sú-
časťou školy sú tri telocvične, 
dve futbalové, volejbalové, 
basketbalové ihriská a multi-
funkčné ihrisko.

     Väčšina žiakov pochá-
dza zo sídliska Klokočina, no 
vďaka dostupnosti mestskej 
a prímestskej dopravy túto 
školu navštevujú aj žiaci z 
okolitých obcí. Rodičia školu 
vyhľadávajú vďaka výbor-
ným vzdelávacím výsledkom. 

       Kozmopolitná škola

„Sme kozmopolitnou ško-
lou, vzdelávame aj žiakov z 
iných krajín, približne desať 
našich žiakov sa vzdeláva 
mimo územia Slovenskej re-
publiky. Vzdelávanie žiakov 
bežných tried  je  zamerané 
hlavne na posilnenie výučby 
prírodovedných predmetov 
a informatiky,  vzdelávanie v 
cudzom jazyku prebieha už 
od prvého ročníka.       

Samozrejmosťou je vyu-
čovanie informatiky od prvé-

ho ročníka. V bežných trie-
dach sa vzdeláva 588 žiakov. 
V popoludňajších hodinách 
333 detí navštevuje školský 
klub detí, pracujú v 18  od-
deleniach,“ hovorí riaditeľka 
školy Aneta Galová. 

      Zapojenie do projektov

Škola je zapojená do via-
cerých projektov – Škola 
podporujúca zdravie, Cesta k 
emocionálnej zrelosti, Škola 
budúcnosti – e-learningo-
vý portál, INFOVEK, Young 
Developers (podprogram 
programu Partners in Lear-
ning) – podpora mladých 
programátorských talentov, 
Škola otvorená športu, Pes-
trá Európa, Bezpečná škola a 
Konto Orange.

ZŠ Benkova je od roku 
2005 každoročne v rámci 
okresu na 1. mieste v rieše-
ní predmetových olympiád 
a súťaží a pravidelne na po-
predných miestach v progra-
movaní nielen v rámci kraja, 
ale aj v medzinárodných sú-
ťažiach. Na škole pracuje 39 
krúžkov so zameraním na 
šport, šach, počítače, progra-
movanie, rozvíjanie zruč-
ností, pracovných návykov a 
krúžky s umeleckým zame-
raním.
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     Škola na dotyk
     Táto škola je súčasťou siete 
škôl so spôsobom výučby po-
mocou tabletov a dotykových 
technológií „Škola na dotyk“. 
V tomto type vzdelávania po-
kračuje už tretí rok. Projekt 
Škola na dotyk organizovala 
a zastrešuje nezisková or-
ganizácia EDULAB s pod-
porou spoločnosti Samsung 
Electronics. Do projektu sa 
mohli prihlásiť na základe 
vypracovania projektu zák-
ladné i stredné školy z celého 
Slovenska, z nich bolo vy-
bratých desať, ktoré dostali 
tristo tabletov a desať doty-
kových displejov – tabúľ. Zá-
kladná škola Benkova, bola 
vybratá ako jedna z desiatich 
slovenských škôl.

„Škola počas jedného roka 
každý mesiac odovzdávala 
metodické materiály, v kto-
rých dokladovala využitie 
poskytnutej techniky – išlo 
o kreatívne dielne, videob-
logy, vzdelávacie materiály 
a videoprojekty,“ vysvetľu-
je riaditeľka Aneta Galová. 
Materiály všetkých škôl sa 
nachádzajú na stránke Škola 
na dotyk. O svoje ročné skú-
senosti sa učitelia z týchto 10 
škôl podelili na konferenci-
ách v Tomášove, v Poprade a 
Košiciach. 

V súčasnosti sa na škole 
pomocou uvedených tech-
nológií vyučuje celkom šesť 
predmetov – matematika, 
fyzika, technika, informatika, 
obohatenie, nemecký jazyk. 
Celkovo tak do kontaktu s 
dotykovými technológia-
mi prichádza na škole 200 

žiakov. Projekt Škola na do-
tyk sa pred dvomi rokmi (r. 
2014) posunul ďalej a tieto 
vybrané slovenské školy, v 
ktorých sa projekt realizoval, 
sa stali školiacimi strediska-
mi pre svoje regióny. V spo-
lupráci s 25 lektormi  - sú to 
vybratí učitelia spomínaných 
škôl, sa realizujú  prakticky 
orientované školenia. Veno-
vané sú problematike výučby 
prostredníctvom tabletov. 
Školenia majú názov - Škola 
na dotyk Akadémia  - Modul 
I, II, III. 

     Tablet a robotická 
     stavebnica Lego

Na hodinách techniky v 
9. ročníku žiaci vďaka názor-
ným ukážkam na tablete na-
učia a ľahšie pochopia funk-
ciu mechanizmov - prevodov 
ozubených, i pásových. Na 
hodinách fyziky v 9. ročníku 
sa pochopili funkciu senzo-
rov: dotykový, svetelný, ultra-
sonický a pod. Na hodinách 
fyziky a techniky a tableto-
vom krúžku skonštruovali, 
ovládali a naprogramovali 

robota pomocou aplikácií 
Lego Builder, Commander, 
Programmer, prístupných v 
tablete.

„Okrem programovania a 
výučby kvalitnej informatiky 
sa škola pravidelne zapája 
aj do získavania mimoroz-
počtových zdrojov. Cestou 
vypracovaných a následne 
schválených projektov škola 
získala za posledné roky do 
10 000 eur, ktoré sme využili 
na skvalitnenie výchovno-
-vzdelávacieho procesu,“ po-
vedala riaditeľka školy Aneta 
Galová.

Učiteľské povolanie je jed-
no z najkrajších, najkreatív-
nejších, najzodpovednejších 
povolaní vôbec. Prináša so 
sebou neopakovateľné zážit-
ky, situácie a možnosti. Prá-
ca s mladými ľuďmi je vždy 
vzájomne obohacujúca. Ak 
je učiteľ sústredený a nasta-
vený na učenie, prejaví sa to 
aj na motivácii a výsledkoch 
žiakov. Pre pedagógov pôso-
biacich v ZŠ na Benkovej ulici 
platí táto pravda stopercent-
ne.    
                                                 (SY)

Zariadenie na vybavenie špeciálnej triedy škole poskytla spoloč-
nosť Samsung. Na fotografii pani učiteľka Mária Bӧndeová na ho-
dine slovenského jazyka.                Foto: Ľ. Synaková
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Najstaršia zachovaná 
pečať Ďurkovej je z roku 
1784 s vyobrazením sv. Ju-
raja na koni a s kolopisom 
PLATEAE GYORKY 1784. 
V Jozefínskej mape z času 
po roku 1780 volá sa ka-
taster Ďurkovej Comunitas 
Győrky alebo Győrky vicus 
platea. Podľa biskupské-
ho urbára bolo tu v roku 
1736 pätnásť obývaných 
a tri opustené sedliacke 
usadlosti, jeden želiar a 10 
podželiarov. Po spustošení 
stredovekého františkán-
skeho kláštora a kostola v 
roku 1552 na Vŕšku patrila 
od roku 1591 do Ďurkovej 
aj Mníšska ulica (neskoršie 
ju volali Ondrejova ulica), 
ktorú asanovali po roku 
1964.

Pri urbárskej regulácii v 
roku 1768 - 1773 na príkaz 
Márie Terézie tu usadili pr-
vých 7 cigánskych rodín a 
biskupstvo pre ne postavi-
lo na Ďurkovej ulici sedem 
domov. Občania v čase re-

gulácie platili biskupstvu 
80 zlatých árendy, povinne 
nosili listy, čistili potoky, 
opravovali mosty, spúšťali 
a vyťahovali vína z pivnice.

Ďurkova mala svoj veľký 
chotár. Patrila sem Šindol-
ka, polovica Lupky a Nová 
hora na západnom brehu 
Zobora. Pri konci 18. storo-
čia odčlenili z Ďurkovej pre 
vikára Vikársku (predtým 
Kukorelliho) ulicu. Treba 
ešte pripomenúť, že uličná 
trasa Ďurkovej sa začínala 
od Vikárskej ulice, pretože 
čiastka od križovatky na 
Farskej, (predtým Saratov-
skej) ulici po Vikársku (Ku-
korelliho), patrila do býva-
lej Kapitulskej ulice.

Po zrušení poddanstva 
v marci 1848 tak Ďurko-
vá ako aj Kapitulská ulica 
spolu s Podzámskou uli-
cou a Horným a Dolným 
mestom vytvorili slobodné 
municipálne mesto Nitru. 
Tento revolučný akt vrch-
nosť neschválila, a preto 

sa ulice znova rozdelili po 
starom. Zlúčenie prišlo až 
od 1. januára 1873, keď 
nitrianska župa schválila 
v októbri 1872 dohodu o 
zlúčení všetkých piatich sa-
mostatných obcí, ktoré tak 
vytvorili slobodné mesto 
so zriadeným magistrátom. 
Ďurková tým síce zanikla, 
ale pri úradnom ustálení 
uličných mien v rokoch 
1877 a 1887 dostala meno 
Gyúrky utca - Ďurčianska 
ulica. Toto meno dostala 
aj pri ustálení slovenských 
názvov roku 1918 a zo-
stalo jej až do roku 1947, 
keď dostala pomenovanie 
Churchilova ulica a v roku 
1949 ulica Červenej armá-
dy. Stalo sa tak podľa uzne-
senia Mestského národné-
ho výboru (MsNV) v Nitre 
na znak vďaky Sovietskej 
armáde, ktorá oslobodila 
naše mesto na jar 1945. V 
roku 1990 bola ulica pre-
menovaná na Ďurkovu uli-
cu.

Ďurkova ulica mala v dávnej minulosti aj 
vlastného richtára

Dnešná Ďurkova ulica (predtým Ulica Červenej armády) v Starom meste 
existovala už vo včasnom stredoveku; až do roku 1873 to bola samostatná 
uličná obec a volala sa Durková (vicus Ďurková, vieus Gyorky Flatea). Už v 
diplome kráľa Štefana I. z roku 1006 priznávajú sa desiatky z vína a zbožia 
kňazom nitrianskej kapituly v obci Gurková. V roku 1248 patrila zasa nit-
rianskej kapitule a v neskoršom období sa stala biskupskou poddanskou 
ulicou s vlastným richtárom, s osobitnou pečaťou a mala štyroch prísaž-
ných a notára. Toto meno dostala aj pri ustálení slovenských názvov v roku 
1918 a zostalo jej až do roku 1947, keď dostala pomenovanie Churchilova 
ulica a v roku 1949 ulica Červenej armády.

Ulica, po ktorej kráčaš
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Význam a históriu Ďur-
kovej ulice nám pripomí-
najú kultúrne udalosti a 
objekty, ktoré sú na nej a 
spájajú sa s jej existenciou. 
Na pravom boku, na rohu 
Farskej ulice, je stavba po-
schodového bývalého ka-
pitulského furmanského 
hostinca Koruna (neskôr, 
za komunistov v ňom sídlil 
Tekos). V ňom bývali v máji 
1848 hurbanovskí vyslan-
ci Národnej rady Daniel 
Bôrik a Ľudovít Šulek, kto-
rí chceli odovzdať župnej 
vrchnosti Nitrianske žia-
dosti (za reč na Sihoti boli 
zavretí v župnej väznici). 
Na ľavej strane stála prvá 
meštianska škola (neskôr 
v nej boli dielne Tekosu) v 
Nitre v roku 1882 – pred 
100 rokmi – Ľudovítom 
Hirnom, pri ktorej v roku 
1883 otvoril aj kupeckú 
školu; tieto školy neskoršie 
viedol Jakub Szántó.

Ďalej na rohu Ulice J. Vu-
ruma (predtým Nešporova, 
Ápalda utcza) a Ďurkovej 

ulice stála biskupská krč-
ma Malé peklo, v novších 
časoch známa ako Mexiko. 
Na rohu Andrejovej ulice a 
Ďurkovej ulice bola stará 
františkánska krčma Veľ-
ké peklo. Boli to krčmič-
ky nitrianskej a párovskej 
chudoby. Ich kultúrny vý-
znam dokumentuje to, že 
vo Veľkom pekle cez celú 
zimu v rokoch 1882 - 1883 
na javisku hrali potulní 
herci slovenské divadlo, 
program mali plagátovaný 

na rohoch ulíc, a to navzdo-
ry maďarizujúcemu spolku 
FEMKE. Na mieste krčmy 
Veľké peklo stáli od roku 
1230 objekty stredovekého 
františkánskeho kláštora a 
kostola sv. Michala, ktoré 
boli zničené Turkami, pre-
tože v roku 1552 sa spomí-
najú ako spustnuté zrúca-
niny.

Obec Ďurková od zápa-
du bola oddelená od Pá-
rovských lúk a Biskupskej 
lúky kanálom Nitričky. Pri 
veľkých vodách sa vody 
Nitričky vylievali nielen na 
lúky, ale zaliali aj nižšie po-
stavené domy na Ďurkovej, 
Párovciach a na Kapitulskej 
ulici. Po dnešnej Ďurkovej 
ulici išla stará obchodná 
hradská a po r. 1769 aj vý-
znamná poštová cesta, tu 
bola aj poštová stanica. V 
roku 1924 vydláždili ulicu 
žulovými kameňmi. 

                   Spracovala: (SY)

Ďurkova ulica dnes                                  Foto: (SY)

Ďurkova ulica v Nitre               Foto: (SY)



www.nitra.sk14

Týmito veršami sa nám po 
mnohých rokoch vracia nit-
rianska spisovateľka a poetka 
Maruša Jusková (vydatá Da-
nišová), ktorá by sa bola 27. 
mája 2016 dožila 100 rokov.  
Písala pod pseudonymom 
Maruša Jusková, teta Maruša, 
Marína Marjorová. Po maturi-
te v Učiteľskom ústave v Nitre 
(1936) pôsobila ako učiteľka 
na ľudových školách v Mojmí-
rovciach a vo Svätom Antone. 
Na jar roku 1945 odišla do 
exilu do Rakúska, v roku 1948 
sa vysťahovala  do Argentíny  
a  od  roku  1962 žila  v Chi-
cagu  (USA).  Zomrela 4. mar-
ca 2012 v exile – americkom 
Chicagu. 

Svoje prvé verše uverejnila 
už ako jedenásťročná v slo-
venských časopisoch. Kritika 
si všimla jej jemnocit, a tak sa 
jej verše dostali do časopisov 
Rozvoj, Kultúra, Pero, Elán, 
Slovenské pohľady a Živena. 
Prvá básnická zbierka jej vyš-
la v roku 1941 (Za snom šťas-
tia), pre deti napísala básne Z 
ríše víl, Katarínka Sedmobod-
ka. 

Básnickú zbierku Hovo-
ry duše vydala v r. 1992 za-
hraničná Matica slovenská v 
Kanade. Venovala ju svojim 
dvom deťom (žijú v Chicagu), 
so srdcom milujúcej matky a 
hrdej Slovenky. Sníva tu o rod-
nej Nitre a Zobore. Jej verše 
sú krehké a vyjadrujú hlavne 

smútok za do-
movom. Celá 
zbierka má aj  
religiózny pod-
tón. Jej nádher-
né verše o Slo-
vensku končia 
prosbou, aby 
Boh žehnal 
Slovensku: 
„...požehnaj ho, 
Bože, prosím, 
veď tu v teplej hĺbke srdca no-
sím ...“

V roku 1993 vyšli niektoré 
jej verše v zbierke Básnici sa 
vracajú (vyšla v Toronte). Oso-
bitne čarovná je báseň 

A TÁTO ZEM JE MOJA
Niet krajšej zeme,
ako moja malá zem je,
keď rozzvučia sa hory roztan-
čené,
keď doliny sa z hĺbok ozývajú, 
keď rieky spievajú a lkajú
vo dnes sťa zatúlané panny 
vodné ...“

Hoci sa na Slovensko už ni-
kdy nedostala, lásku k rodnej 
zemi jej môžu závidieť všetci 
tí, ktorým sa rodné Slovensko 
zdá šedé, nudné, málo atrak-
tívne, ba nevhodné vzneše-
ných slov.  

Dojímavá je báseň z prvých 
rokov v exile: 

PRI KOZUBE
Ale za jato nemôžem,

že v plači vetra v kozube
z červenohnedých tehál
počujem piesne slovenských 
hôľ,
radostný smiech i tichý bôľ.
A vtedy, vtedy
najradšej by som plakala,
 ale spievam
tra-lala,
lebo som v cudzine
a tu sa plakať nesmie!
Milovanej Nitre a hlavne všet-
kým Nitranom patrí táto báseň.

MOJEJ NITRE
S očami stratenými v šere
Jak slepec hľadám tvoje ťahy,
ty láska lásiek mojich, Nitra –
ty úsmev detstva i sen plachý.
Spamäti zliepam tvoje cesty
rozbité v čase spomienky,
obraz tvoj v mori minulosti
chvie sa jak život jednodienky.
Počítam v duchu všetky mosty
nad tichým tokom tvojej rieky.
Zdá sa mi sťaby na dne zákrut 
snívali utopené veky.
A Sihoť... Ozaj či len žijú topole
zvráskavené v tvári, 

Nitrania na vás nezabudli, teta Maruša

Motto:     „Je dobré žiť a spomínať bez tŕnia nenávisti, 
 len lásku k tebe - domov mať a chodník k tebe istý.“

Rieka, ktorú ospevovala aj M. Jusková. autor I. Polak
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čo svedkom boli vajataní,
mladistvých rôčkov, slzí v dlani?
Zoborská cesta rozprávková
inovať, sneh a šušot lístia.
Jaj, Zobor, či je krása neba
z vrcholcov stromov vždy tá 
istá?
A čo ten hrad tvoj, Nitra moja,
Vždy je jak ukazovák Boha?
A či nás zavše pospomínaš

či pre nás tiež máš lásky trocha?
Anjela keby mala ústa
vyznala by som ľúbosť svoj.
Ale že som len žena prostá
miesto dám svojmu nepokoju
a iba slzu túžby stieram
opakom dlaní z očí slepých ča-
som
a lásku svoju zatajenú 
jak slepec vlečiem vláčnym kro-

kom.
Ale tu  v srdci – celkom na dne
ťa ľúbim dňami mladej devy.
A keď raz ešte budem spievať –
nitrianske budú moje spevy

Marta Plevková

Na esperantskom festivale bude aj 
deň otvorených dverí  

Organizátori 101. svetové-
ho kongresu esperanta majú 
ešte niečo vyše dvoch mesia-
cov do oficiálneho otvorenia 
jedinečného podujatia, ktoré 
sa bude konať po prvýkrát v 
histórii v Nitre, a teda i na Slo-
vensku. Význam tohto poduja-
tia zvýrazňuje aj fakt, že zášti-
tu nad ním prevzal prezident 
SR Andrej Kiska. 

Bude to skutočný festival 
svetového esperanta, obsahu-
júci rôznorodý program, od 
odborných podujatí ako IKU 
(Medzinárodná kongresová 
univerzita), esperantologická 
konferencia, „kleriga lundo“, 
t.j. vzdelávací pondelok obsa-
hujúci odbornú prezentáciu 
Slovenska účastníkom kon-
gresu, cez zasadania riadiacich 
orgánov a záujmových sekcií, 
potom exkurzie po Slovensku 
a inam, až po bohatý kultúrny 
program - divadelná inscená-
cia, ľudový súbor (možno aj 
Lúčnica, pozn. aut.), esperant-
ské hudobné skupiny, okrem 
toho aj bál/ banket a samo-

zrejme, pestrý mládežnícky 
program. Počíta sa s približne 
1500 „kongresákmi“ zo 65 
krajín, ktorí sú nositeľmi rôz-
nych kultúr a popri tom aj jed-
nej osobitnej – esperantskej. 
Bohatosť programu umoc-
ňuje fakt, že ako sprievodné 
podujatia kongresu (či popri 
kongrese) bude 1. Medziná-
boženské fórum v strednej 
Európe, ďalej 2. Jazykovo-po-
litická konferencia pod ná-
zvom Perspektívy jazykovej 
komunikácie v Európskej únii, 
za významnej účasti dvoch (!) 
komisárov EÚ a ministra za-
hraničných vecí a európskych 
záležitostí Miroslava Lajčáka 
(obidve podujatia budú na 
UKF Nitra) a 3.  Medzinárodný 
medicínsky esperantský kon-
gres, tiež v Nitre.  

Nakoniec ešte jedna po-
známka k pripravovanému 
kongresu, (ktorý je fakticky 
veľkým festivalom esperanta) 
- jeho organizátori pripravujú 
ako novinku na 29. júla (pia-
tok), tzv. deň otvorených dverí, 

kedy sa záu-
jemcovia – ne-
esperantisti môžu bezplatne 
zúčastniť na niektorých vybra-
ných podujatiach, ktoré v tento 
deň kongres vo svojom progra-
me má. Príďte sa pozrieť aj vy, 
milí čitatelia. Možno vás pre-
kvapí, keď uvidíte a budete po-
čuť, ako sa pestrá medzinárod-
ná spoločnosť esperantistov z 
celého sveta rozpráva jedným 
jazykom, bez tlmočníkov a v 
dobrom porozumení. Podoba 
optimálnej medzinárodnej ko-
munikácie tam nebude ilúziou, 
ale realitou. A to je celkom iná 
realita ako tá, ktorú v medzi-
národných kontaktoch bežne 
a veľmi často zažívame,  keď 
mnohí ich účastníci „habkajú“ 
v angličtine popri Angličanoch 
a Američanoch, ktorí si spokoj-
ne a suverénne hovoria svojím 
rodným jazykom, čím plne 
realizujú jazykovú politiku im-
perializmu, ktorého hlavným 
princípom je ovládnuť všetko 
a všetkých.

                                          (stk)
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Primátor Nitry Jozef Dvonč 
vo svojom príhovore v úvode 
poďakoval všetkým športov-
com za výborné výkony, kto-
rými robia dobré meno nášmu 
mestu nielen doma, ale aj  v 
zahraničí. Zároveň dodal, že má 
radosť a športové aktivity detí a 
mládeže majú každoročne stú-
pajúcu tendenciu. 

V rámci seniorskej kategó-
rii boli nominovaní - S. Petrík 
(HBK Nitrianski rytieri), R. Ja-
negová (ŠK Slávia SPU DFA Nit-
ra), L. Privalinec (ŠOG Nitra), 
M. Homola (Farmex Nitra), M. 
Zátorský (BCS Nitra), M. Str-
nisko (BCS Nitra), I. Miklášová 
(Scorpio Fight gym), D. Danáč 

(AC Stavbár Nitra),  X. 
Kiliánová (ŠOG Nitra), 
J. Štefanka (HK Nitra) 
a D. Gajdošová (Starfit 
Nitra). Víťazom sa stal 
hokejbalista Stanislav 
Petrík, ktorý je momen-
tálne aj najlepším ho-
kejbalistom sveta. 

T. Mihalíková (TK 
Nitra), R. Mikulášiková 
(BKM Junior UKF NR), 
M. Ballai (BCS Nitra), J. 
Volko (AC Stavbár Nit-
ra), C. Pažitný (Scorpio 
Fight gym), D. Ledecká (ŠK pri 
ŠOG), A. Tothezere (HBK Nit-
rianski rytieri), H. Kuklová (ŠK 
Karate Kachi), D. Podsklan (ŠK 

Karate Farmex), K. 
Rašková (ŠOG Nitra), 
Filip Balaj (FC Nitra) 
boli minulý rok naj-
lepšími nitrianskymi 
juniormi. Zaslúžene 
však zvíťazila tenist-
ka Tereza Miháliko-
vá, ktorá žne úspechy 
aj na medzinárod-
nej úrovni (víťazka 
grandslamu Austra-
lian Open 2015). 

V kategórii trénerov boli 
ocenení A. Stavjaňa (HK Nit-
ra), J. Studenič (TK Nitra),  P. 
Hlavačka (BCS Nitra a J. Ďuris 
(HBK Nitrianski rytieri). Cenu 
za prínos a rozvoj športu v 
meste Nitra (najmä vo futbalo-
vom prostredí) prevzal Viliam 
Halla a bývalý vynikajúci hráč 
bedmintonu Juraj Brestovský.  
Cenu za vynikajúce výkony v 
roku 2015 dostal aj chodec Ma-
tej Tóth, ktorý získal titul maj-
stra sveta na 50 km.   

V kategórii  technických 
športov a činností boli ocenení 
M. Mikuláš (Modelársky Klub 

Hokejbalista Petrík, tenistka Mihalíková a 
hokejisti Nitry sú najlepšími športovcami 
Nitry 

V Synagóge sa uskutočnilo oceňovanie najlepších športovcov za rok 2015. 
Športová komisia zložená z  odborníkov pracujúcich v športovej oblasti 
mala ťažkú úlohu, nakoľko úspechy mali nitrianski reprezentanti v minu-
lom roku nielen v rámci individuálnych, ale aj kolektívnych športov. Naj-
lepších športovcov ocenili primátor Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca Ján 
Vančo, na podujatí sa tiež zúčastnili nitrianski mestskí poslanci a poslanky-
ne aj zástupcovia športovej verejnosti. 

Na snímke najlepšia juniorka Tereza 
Mihalíková s trénerom Jánom Studeni-
čom, ktorý bol tiež ocenený.       Foto: (J)

Najlepším seniorským športovcom Nit-
ry sa stal hokejbalový brankár Stanislav 
Petrík.                                                       Foto: (J)
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Zobor Nitra), J. Adámek (Zdru-
ženie technických a športových 

činností SR - Nitra), L. Filip (ŠK 
Polysport Nitra) a V. Kothay 

(Fénix Motoklub). V kategórii 
zdravotne postihnutých špor-
tovcov boli ocenení L. Baláži 
(ŠK Altius), Š. Ivančík (ŠK NSŠ 
Scorpioni Nitra) a G. Billíková 
(Arabeska). 

V seniorských kolektívoch 
podľa poroty patrili k najlepším  
družstvá mužov HK Nitra, HBK 
Nitrianski rytieri, AC Stavbár 
Nitra a  Box Club Stavbár, naj-
lepším seniorským družstvom 
sa stali hokejisti HK Nitra. 

Športový klub pri ŠOG v 
Nitre (atletika, juniorky) HBK 
Nitrianski rytieri (družstvo 
juniorov), BKM Junior UKF 
Nitra (družstvo starších žia-
čok), Športový klub pri ŠOG v 
Nitre     

                                            (J)

Bývalý vynikajúci hráč bedmintonu Juraj Brestovský na snímke s 
primátorom Nitry Jozefom Dvončom a moderátorom podujatia 
Petrom Varinským.                      Foto: (J)

Nitrianske univerzitné dni vyvrcholia  
galakoncertom

Nitrianske univerzitné dni 
2016 aj tohto roku rozprúdili 
život v uliciach nášho mesta. 
Začali sa v pondelok 25. apríla 
a vyvrcholia vo štvrtok 5. mája 
galavečerom Gaudeamus v Di-
vadle Andreja Bagara za účasti 
oboch rektorov, primátora Joze-
fa Dvonča a predsedu NSK Mila-
na Belicu. 

Jedenásť dní Nitrianskych 
univerzitných dní zahŕňa 
komplex vedecko-odborných, 
športových, umeleckých a spo-
ločenských podujatí, ktoré kaž-
doročne oživia vysokoškolský 
život na Univerzite Konštantína 
Filozofa v Nitre, Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzite v 
Nitre, ale aj v uliciach Nitry. Ne-
odmysliteľnou súčasťou         NUD 
sú futbalový, futsalový a volejba-

lový zápas medzi SPU a UKF, me-
dziuniverzitné preteky vo vod-
nom slalome, jarný beh Nitrou, 
nočný výstup na Zobor, Bažant 
majáles, stavanie mája, súťaž o 
Superstar nitrianskych univer-
zít, ale aj konferencia Erazmus 
Student Network SK, Enviro day, 
Univerzitná kvapka krvi, alego-
rický sprievod mestom – karne-
val v Riu po slovensky, predsta-
venie Divadielka na osmičke s 
názvom „Nedýchať“, či odborná 
prednáška „30 rokov po Černo-
byle“, či súťaž o najlepší študent-
ský guláš Gulášovica.

Snahou organizátorov je 
nadviazať na predchádzajúce 
úspešné ročníky Nitrianskych 
univerzitných dní v rokoch 
2003 - 2015, s cieľom prehĺbiť 
vzájomnú komunikáciu a spo-

luprácu s dôrazom na aspekt 
spolupatričnosti uvedených šty-
roch subjektov. Ďalším, nemenej 
dôležitým cieľom je reprezentá-
cia nitrianskych univerzít navo-
nok vo vzťahu k úradom štátnej 
správy a samosprávy, význam-
ným inštitúciám a výrobným 
podnikom na území mesta a 
regiónu, ako aj k univerzitám na 
Slovensku a v zahraničí.  
                (SY)

text      Foto: (SY)
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Margita Arpášová, Edita Babulicová, Peter Bá-
leš, Ladislav Bašta, Marta Bečková, Anna Beňač-
ková, Valéria Blicklingová, František Březovják, 
Ing. Mária Budníková, Viliam Čapo, Anton Daniš, 
Emil Farský, Helena Gálová, Jana Gondová, Július 
Heringh, Irena Homolová, Ing. Veronika Horňáko-
vá, Lýdia Horváthová, Mária Chovancová, Helena 
Chrenková, Miloslav Karaba, Jozef Kelemen, Milan 
Knézl, Veronika Koprdová, Alžbeta Krutáková, Ju-
raj Lazorka, Michal Levák, Viliam Mada, Hedviga 
Madová, Eva Mrázová, František Ňaršík, Ing. Ján 
Pecúch, Adela Polakovičová, Ing. Róbert Ruman-
čík, Štefan Šinkovič, Ing. Igor Štubňa, Július Šutka, 
Milan Trebický, Ľudovít Varga, Viktor Vereš   

PaedDr. Sára Baráthová, Jolana Béderová, Žofia 
Bilková, Alžbeta Burianová, Agnesa Čurgalio-
vá,  Ing. Alexander Guderna, Emília Hanzelíková, 
Alžbeta Hlaváčová, Michal Ivaňo, Oľga Javorská, 
Mária Kadlótová, Žofia Kulaviaková, Ladislav Len-
čéš, Petronela Malecová, Juliana Marchalínová, Ján 
Opold, prof. Ing. Štefan Poláček, Jolana Pupáková, 
Koloman Slezák, Božena Šotníková, PaedDr. Kor-
nélia Štefečeková, Emília Tancíková, Imrich Tráč, 
Edita Váchová, Erika Vladárová, Anna Vӧrӧšová, 
Mária Vrabcová     

Veronika Albetová, Ing. Ján Barát, Verona Boháčo-
vá, Štefan Držík, Paulína Fajčíková, Helena Holu-
bová, prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., Anna Hullová, 
Anna Chudá, Antónia Jankovičová, Helena Kolimá-
rová, Alžbeta Kollárová, Amália Kollárová, Juliana 
Madaraszová, Mária Majtényiová, Štefan Maksi, 
Mária Martišková, Alžbeta Matiasková, Ľudmila 
Perhalová, Josef  Sapár,  Mária Vallová, Marta Var-
gová, Mária Záhorská, Michal Zeleňák

Rudolf Bálint, Božena Barabášová, Emil Bednár, 
Ing. Oľga Endrӧdyová, Katarína  Gajdošová, Anna 
Hudecová, Oskár Kittler, Rudolfa Kohoutová, Má-
ria Kóňová, Želmíra Kulíková, Alžbeta Liková, Ing. 
Michal Péli, Emília Petrányiová, Magdaléna Pinté-
rová, MUDr. Tibor Podhorný, Hilda Rondošová, Ida 
Tárošová, Helena Vágaiová 

Jubilanti v roku 2016

V máji 2016 sa významného životného jubilea dožívajú:

75 ROKOV:

80 ROKOV:

85 ROKOV:

86 ROKOV:

RNDr. Cyril Ambros, CSc., Juliana Baráthová, 
Alžbeta Čáliková, Mária Černá, Gabriela Dobrot-
ková, Irena Folkmanová, Alžbeta Gregorová, Juraj 
Chila, Augusta Klepancová, Alica Krištofičínová, 
Janka Kurucová, Felícia Malíková, Štefan Martiš, 
Františka Povodová, Margita Rusnáková, Mária 
Rýznerová, Dezider Šatka, Anna Šimková, Emília 
Violová     

87 ROKOV:

Aniela Bonová, Gabriela Branišovičová, Ernestína 
Dvoráková, prof. Ing. Ladislav Ivanka, CSc., Valéria 
Kubíčeková, doc. PhDr. Štefan Kukan, CSc., Anna 
Lisyová, Ľudovít Machata, Oľga Mésarošová, Vero-
nika Mistríková, Alica Mlyneková, Ľudmila Serino-
vá, Jolana Veszeleiová, Juliana Vnučková 

doc. Ing. Anton Bezák, CSc., Ján Bohát, Jolana Görö-
gová, Ján Molnár, Helena Orlíková, Anna Petrov-
ská, Emília Verešová, Mária Zábojníková

Lýdia Botorčeová, Mária Demanková, Gizela Gálo-
vá, Šarlota Záhonová 

Ľudmila Baráthová, Oľga Dologová, Gabriela Ho-
molová, Žofia Klenková, Rozália Mikulášiková, 
Klára Repková, Valéria Žemberová

Natália Boháčová, Emília Klučková, Ferdinand Ša-
lamon, Štefan Žák

Helena Benkovičová, Otília Ferenczyová, Matilda 
Harvanová, Elena Vaneková

Magdaléna Šavrtková, Mária Vargová 

Rudolf Burcl, Božena Bušovská, Mária Mihaliková, 
Františka Pupáková 

88 ROKOV: 

89 ROKOV:

90 ROKOV: 

91 ROKOV: 

92 ROKOV:

93 ROKOV: 

94 ROKOV:

95 ROKOV:

Anna Kušnírová

Anna Medeková, Viliam Savko 

96 ROKOV:

99 ROKOV:



www.nitra.sk 19

NITRA  - kultúrno-spoločenský mesačník 
Vydavateľ: Mesto Nitra –  Mestský úrad 
v Nitre
Adresa redakcie a vydavateľa: 
Mestský úrad v Nitre, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
E-mailová adresa redakcie: 
synakova@msunitra.sk, 
tel.: 037/ 65 02 396
Vychádza vždy 1. v mesiaci
Evidenčné číslo: EV 3918/09

Tematická skupina: A 11
ISSN 1336 - 4685
IČO: 00 308 307  www.nitra.sk 
e-mail: msunitra@msunitra.sk

REDAKČNÁ RADA: 
Predsedníčka: Mgr. Lívia Šumichrastová
(poslankyňa MZ), 
podpredseda: doc. Ing. Anton Kretter, PhD., 
(poslanec MZ) 
členovia: JUDr. Igor Kršiak 
(prednosta mestského úradu), 
Ing. Martin Nemky (zástupca primátora Nitry), 
PhDr. Ľuboš Tӧrӧk, PhD. (poslanec MsZ). 
Tlač: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE, s. r. o., 
Potravinárska ul. 6, Nitra

Navždy odišli

V marci 2016 zomreli títo občania Nitry:

NITRA
KULTÚRNO -  SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

Povedali si ÁNO

19. marca: Pavel Kollár z Nitry a Denisa Poláče-
ková z Topoľčianok, 
23. marca: Tomáš Sklenár a Simona Králiková, 
obaja z Nitry, 
1. apríla: Miroslav Ondruš z Vrútok a Silvia 
Tomaškinová z Nitry, 
2. apríla: Juraj Varga z Nitry a Mgr. Lucia Valen-
tová z Veľkých Dvorian, Peter Novák z Nitry a 
Zuzana Vojtechová z Bardejova, 

3. apríla: Patrik Brindza z Korytného a Paulína 
Klinková z Nitry, 
9. apríla: Milan Daniš a Mgr. Katarína Kóňová, 
obaja z Branču, Dušan Rimeš a Miroslava 
Ďjobeková, obaja z Nitry, Michal Gróf z Pod-
horian a Katarína Sokolíková z Nitry, Marcel 
Mikle a Barbara Lauková, obaja z Nitry, Ró-
bert Danko a Janka Čambalová, obaja z Nitry

Mária Adámeková, 80-r., Slamkova 9
Anna Adameová, 85-r., Alexyho 16
Ružena Adamíková, 69-r., Hodžova 42
Štefan Bakai, 75-r., Kozmonautov 12
František Bányi, 67-r., Janka Kráľa 128
Mária Bányiová, 75-r., Ždiarska 10
Emil Barát, 55-r., Hviezdna 4
Šimon Behúl, 0-r., Čulenova 90
Ján Belan, 74-r., Jurkovičova 28
Ján Brezina, 62-r., Dunajská 12
Katarína Darnadiová, 62-r., Čajkovského 36
Anna Drienovská, 82-r., Benkova 9
Ľudevít Gajdoš, 86-r., Parkové nábr. 1
Helena Gallovičová, 78-r., Javorová 2
Štefan Gombík, 65-r., Novomeského 4
Etela Hlinková, 81-r., Zvolenská 22
Marta Checová, 75-r., Lúčna 2
Ing. Jozef Janák, 86-r., Kraskova 11
Doc. PhDr. Milan Juríček, CSc., 87-r., 
Štefánikova trieda 64
Ing. Vojtech Karaka, 84-r., Tŕnistá 1
Mária Karásková, 83-r., Wilsonovo nábr. 42
František Kiš, 59-r., Cintorínska 2
Terézia Kročková,  86-r., Pri strelnici 36
Ľubomír Kuchár, 61-r., Na Hôrke 44
Ing. Jozef Lauko, 75-r., Murániho 13

Rozália Levická, 86-r., Dlhá 32
Mária Madžová, 82-r., Rosinského 3
Mária Marková, 79-r., Za Humnami 47
Mária Markovičová, 82-r., Kláštorská 69
Eva Menyhartová, 61-r., Novomeského 59 
Jozef Orlík, 69-r., Kremnická 1
Ján Podhradský 54-r., Murániho 28
Anton Raus, 67-r., Novozámocká 114
Helena Richtáriková, 89-r., Železničiarska 52
Peter Salaj, 92-r., Čajkovského 1
Mgr. Petra Sitárová, 35-r., Bazovského 3
Terézia Sjekelová, 89-r., Oravská 10
Mária Šelingerová, 72-r., Tr. A. Hlinku 35
Irma Ševellová, 92-r.,  Tr. A. Hlinku 36
Ernest Šoka, 61-r., Bazovského 2
Pavol Števčať, 56-r., Viničky 23
Vasil Takáč, 74-r., Železničiarska 52
Ján Tomasta, 75-r., Hlavná 41
Marián Urcikán, 63-r., Ďumbierska 13
Milan Veladi, 78-r., Bajkalská 2
Igor Vinohradský, 61-r., Levická 61A
Jozefína Záborská, 88-r., Železničiarska 52
Eva Zálešáková, 77-r., Lúčna 3
Viliam Zamboy, 81-r., Dlhá 54
Helena Zjarová, 96-r., Ružová 72
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Májové pozvánky do SynagógyMájové pozvánky do Synagógy
9. a 11. máj / pondelok, streda o 18.00  
Tajomstvo pokoja mysle 
Dr. Pradhan Balter (USA) interaktívny workshop  a prednášky Centrum, vstup voľný

10. máj / utorok o 17.00    
Momenty z ciest   výstava fotografií Paľa Čepčeka 
potrvá do 8.  6. 2016.  Na vernisáž vstup voľný

13. máj  / piatok o 19.00  
Koncert klasickej indickej hudby. 
Alexander Li / sitár (SK), Sergej Pučkov / tabla (RU), vstupné: 4,- €

18. máj / streda o 18.00
FATANGO hudobno-tanečný festival argentínskeho tanga 
Hudba a tanec argentínskeho tanga, Angelica Rimoldi (Argentína) – spev / Martin Babjak – 
spev. Tango ansámbel SKDK v Topoľčanoch, tanečníci SKDK v Topoľčanoch

19. máj / štvrtok o 18.00 
Koncert diel Astora Piazzollu. Sláčikový orchester SKDK v Topoľčanoch

Ján Procházka – dirigent / Karol Kompas – gitara / Vladimír Ondrejčák – gitara/,                                                   
Martin Chovanec – bandoneón, program: Astor Piazzolla
Usporiadateľ: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany v spolupráci 
s Mestom Nitra, vstup voľný    

21. máj / sobota 13.00 – 21.00  
Noc múzeí a galérií – prehliadky   
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup voľný

22. máj  / nedeľa o 17.00 
Klavírny koncert pri príležitosti 205. výročia narodenia Franza Liszta . 
Hrá: Bibiana Miškolciová. Usporiadateľ: Občianske združenie List, vstup voľný

31. máj / utorok o 10.00  
Koncert „A teraz túto“ . Usporiadateľ: Spojená škola internátna v Nitre, vstup na pozvánky      

31. máj / utorok o 18.00  
Absolventský koncert žiakov ARS STUDIA. Usporiadateľ: SZUŠ Ars Studio, vstup voľný


