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Nitra bude v júli hlavným  
mestom esperanta

Bývalý prezident Rudolf Schuster  
spomínal v Nitre na „prezidentovanie“
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 Slnko v duši 

Celé uplynulé týždne, ba aj 
mesiace, sme s pohľadom upre-
tým na tmavošedú oblohu, z 
ktorej padali na zem dažďové 
kvapky, matne spomínali na sl-
nečné lúče, nevediac sa dočkať 
ich blahodarného účinku. V ta-
kýchto pochmúrnych zimných 
dňoch akosi lepšie chápeme 
našimi dávnymi predkami uc-
tievaný slnečný kotúč na oblo-
he, ako aj klaňanie sa k bohyni 
Vesne. Jar a veľkonočné sviatky 

sú skutočným zmŕtvychvsta-
ním tak pre veriaceho, ako aj 
pre sekulárneho človeka. Mys-
lím si, že všetci už túžobne ča-
káme na príchod jari, keď žia-
rivé teplo začne prenikať cez 
pokožku a vojde hlboko až do 
srdca a duše. Prebúdzajúc tak 
radosť a chuť do nového dňa, v 
ktorom lepšie dokážeme preko-
nať aj tie ťažšie životné chvíle. 

Aj na stránky časopisu Nitra 
sa tento mesiac snažíme vniesť 
radosti jari. V našom meste sa 
jar začína medzinárodným 
hudobným festivalom Nitrian-
ska hudobná jar, ktorý v tomto 
roku vstupuje do 43. ročníka. 
Teší ma, že tento hudobný festi-
val má za sebou takú dlhú his-
tóriu. Vypovedá to o mnohom, 
no najmä o tom, že umenie 
nás poľudšťuje a robí lepšími. 
Krása sveta je založená na kon-
traste svetla a tmy, dobra a zla, 
krásy a škaredosti. Vďaka tejto 
prirodzenej, všadeprítomnej 
bipolarite vzniká jeden krásny 

a priam dokonalý celok – náš 
ľudský svet. Až tak si uvedo-
mujeme, že bez všetkých tých-
to problémov, ktoré nám zima 
prináša, bez snehových závejov 
a studeného vetra, by sme si 
nevedeli dokonale vychutnať 
pôvab rozkvitnutých lúk. Bez 
obyčajných pracovných dní by 
nebolo radosti a pohody svia-
točných dní a bez deprimujúcej 
smrti by nebol možný  zázrak 
znovuzrodenia. 

Príjemné prežitie jarných 
dní a čo najviac slnka a pokoj v 
duši vám želá 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Text k fotke na obálke: 

Bývalý primátor Nitry 
Vladimír Libant ( prvý 
zľava ), bývalý prezident 
SR Rudolf Schuster a 
primátor Nitry Jozef Dvonč 
na besede v Synagóge - k 
článku na 4 str.
                 foto:(Ľ. Synaková)

           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 – 13.30 
 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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Mestské zastupiteľstvo schválilo PHSR  
na roky 2015 - 2023

Vo štvrtok 10. marca sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo 15. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, ktoré viedol primátor Jozef Dvonč. Mestské zastu-
piteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 
(PHSR) na roky 2015 – 2023, s výhľadom až do roku 2025. 

Plán hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja je do-
kumentom, ktorý obsahu-
je analytickú, strategickú, 
programovú, realizačnú 
a finančnú časť. Príroda a 
kultúra v meste Nitra, Mo-
bilita v meste Nitra,  Mesto 
Nitra - mesto pre život a 
Partnerstvo v meste Nit-
ra sú hlavnými prioritami 
programovej časti tohto 
strategického materiálu 
mesta.  

Schválený bol aj dopln-
kový systém platieb mo-
bilným telefónom (formou 
SMS) za služby v mestskej 
autobusovej doprave a v 
lokalitách spoplatneného 
parkovania. Časová plat-
nosť lístku v hodnote 0,90 
eur bude 60 minút, s mož-
ným využitím aj v rámci 
prestúpenia do iných auto-
busových liniek.  Elektro-
nický systém platieb služby 
so spoplatneným parkova-
ním bude pre prvý okruh vo 
výške 0,65 eur (prvá hodi-
na) a 1,25 eur (každá ďalšia 
zač. hod.), pre druhý okruh 
vo výške 0,25 eur (prvá 
hodina) a 0,65 eur (každá 
ďalšia zač. hod.). Systém by 
mal byť sprevádzkovaný 
v priebehu roku 2016. Pô-

vodné tarify spoplatnených 
parkovacích miest (park. 
automaty) i cien v mestskej 
autobusovej doprave, ktoré 
nebudú zakúpené cez SMS, 
zostávajú nezmenené. 

Poslanci potvrdili aj 
vybudovanie 27,3 km 
cyklotrás do roku 2020 v 
lokalitách - Chrenová, Mly-
nárce, Dražovce, Párovské 
Háje, Janíkovce, Kynek, 
Horné a Dolné Krškany. 
Sú medzi nimi trasy Vod-
ná – Zelokvet, Priemyselná 
– Dolné Krškany, ale aj 3,7 
km úsek Nitra – Dražovce, 
trasa Wilsonovo nábrežie – 
Mostná – Jesenského ulica, 
cyklotrasa, ktorá prepojí 
Mlynárce, Diely a Klokočinu 
i cyklolávku cez rieku Nitra. 

Zastupiteľstvo schválilo 
prijatie úveru vo výške 3 
mil. eur na financovanie re-
konštrukcie ZŠ  Tulipánová,  
ZŠ  kniežaťa  Pribinu, bu-
dovy Mestskej polície a do-
stavby MŠ Belopotockého. 
Úver by mal byť vyčerpaný 
do konca roku 2016, obdo-
bie splácania úveru bude 
60 mesiacov - od januára 
2017, posledná splátka 
bude v decembri 2021. 

Mestskí poslanci sa tiež 
uzniesli na podaní žiados-

ti o nenávratný finančný 
príspevok z Operačného 
programu Kvalita životné-
ho prostredia na zníženie 
energetickej náročnosti MŠ 
Štiavnická. Výška celkových 
výdavkov na projekt je v 
sume 1,32 mil. eur, spolu-
financovanie mesta v prí-
pade úspešnej žiadosti by 
bolo na úrovni 5 % z tejto 
sumy. 

Mesto Nitra dofinancuje 
do výšky 300-tis. eur in-
vestíciu umelého trávnika 
ČFK Nitra, podpora zo stra-
ny Slovenského futbalové-
ho zväzu (SFZ) je vo výške 
100-tis. eur. Plnohodnotné 
využitie  ihriska predpokla-
dá investíciu 400-tisíc eur 
(300-tisíc eur mesto + 100-
tis. SFZ). 

Potvrdený bol návrh 
organizačno-procesných 
zmien v Mestských služ-
bách Nitra s tým, že k 31. 
marca t. r. bude táto mest-
ská organizácia zrušená a 
od 1. apríla 2016 sa v celom 
rozsahu začlení do orga-
nizačnej štruktúry Mesta 
Nitry - Mestského úradu v 
Nitre, okrem kompostárne, 
ktorá bude patriť pod Nit-
rianske komunálne služby.  

                       (J)
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Bývalý prezident Rudolf Schuster spomínal  
v Nitre na „prezidentovanie“ 

Hosťom cyklu besied so zaujímavými osobnosťami, ktoré organizuje v nit-
rianskej Synagóge nitrianska humanitná spoločnosť Homo Nitriensis, bol 
15. marca bývalý prezident a primátor Košíc Rudolf Schuster. Hoci jeho vek 
už prekročil osemdesiatku, stále žije aktívnym životom. 

Dokázal to aj na tomto 
stretnutí, kde ho privítali 
nitriansky primátor Jozef 
Dvonč, zástupca primáto-
ra Martin Nemky a prezi-
dentka Homo Nitriensis 
Margita Štefániková, ktorá 
zdôraznila, že podujatia 
tohto druhu organizujú s 
cieľom vyzbierať finančné 
prostriedky na spolufi-
nancovanie prístroja pre 
brachyterapiu - na liečbu 
onkologických ochorení. 

Rudolf Schuster bol 
prvým prezidentom SR, 
ktorého zvolili občania v 

priamej voľbe. So sveto-
vými lídrami a panovník-
mi sadil lipy v prezident-
skej záhrade a kul rýle v 
Medzeve. Slovensko zvi-
diteľnil ako dokumenta-
rista, fotograf, spisovateľ 
a hlavne veľký cestova-
teľ. Preslávil drienkovicu 
a brazílske pralesy, kde 
natáčal dokumenty o In-
diánoch. Po druhých pre-
zidentských voľbách sa z 
vysokej politiky stiahol. 

Po premietnutí krátke-
ho filmu o jeho živote spo-
mínal na svoje detstvo, 

mladé roky, profesionálnu 
kariéru v bývalom režime, 
na „primátorovanie“ v Ko-
šiciach, i na svoje pôsobe-
nie vo funkcii predsedu 
Národnej rady SR. Pridal 
niekoľko zaujímavých zá-
žitkov z diplomatických 
ciest a stretnutí s význam-
nými osobnosťami sveto-
vej politiky.  

„Píšem knihu spomie-
nok. Už nemám čo zakrý-
vať. Chcem, aby sa zacho-
vali fakty pre históriu,“ 
povedal bývalý prezident 
Rudolf Schuster. S Nitran-
mi sa rozlúčil pesničkou 
a na záver sa ochotne s 
každým, kto chcel,  odfo-
tografoval.                                       
             (SY)

Bývalý prezident Rudolf Schuster sa na záver odfotil s členkami Homo 
Nitriensis, medzi ktorými je ich prezidentka Margita Štefániková ( dru-
há sprava) a primátor Nitry Jozef Dvonč.           foto: autorka

Bývalý prezident Rudolf Schuster



www.nitra.sk 5

Rysuje sa nová možnosť medzinárodnej  
mobility študentov univerzít 

Primátor Nitry Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján Vančo prijali v minu-
lých dňoch na mestskom úrade Michaela Brophyho, rektora Benediktínskej 
univerzity z partnerského mesta Naperville (USA). Cieľom jeho návštevy 
bolo nadviazanie úzkej spolupráce s pedagógmi a študentmi Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. 

Na úvod stretnutia 
primátor Jozef Dvonč 
predstavil hosťovi mesto 
Nitru, ktorého neoddeli-
teľnou súčasťou sú i dve 
univerzity a ich bohatý 
študentský život. Stretnu-
tie sa nieslo v atmosfére 
hľadania nových prvkov 
pri ďalšom rozvoji part-
nerských kontaktov, kde 
sa ako perspektívne uka-
zujú výmenné študentské 
pobyty, o ktoré prejavila 
záujem americká strana. 
Rektora Michaela Brophy-
ho zaujala aj informácia 
o príchode automobilky 
Jaguar Land Rover do Nit-
ry, čo by mohlo byť zaují-
mavou témou pre študijné 
práce študentov ich uni-
verzity.

Benediktínska univer-
zita, založená v roku 1887 
v západnej českej štvrti 
Chicaga s názvom Plzeň, 
je pôvodne katolíckou 
školou. Je zaujímavé, že 
pod jej vznik sa podpísa-
li slovenskí a českí kňazi. 
Študuje na nej približne 
6-tisíc študentov v 56 

študijných odboroch. Má 
päť fakúlt – filozofickú, 
ekonomickú,  prírodoved-
nú, pedagogickú a fakultu 
verejného zdravotníc-
tva. Univerzita je známa 
svojou silnou športovou 
profiláciou na basketbal, 
volejbal, futbal, atletiku a 
na ďalšie druhy športov. 
Prestížny časopis Forbes 
ju už piaty rok radí do 
zoznamu top desiatich 
najlepších vysokých škôl. 
Campus majú i v štáte 
Arizona a niekoľko študij-

ných programov realizujú 
v Číne a Vietname.    

Michael Brophy tlmo-
čil primátorovi Dvončo-
vi pozdrav od primátora 
Naperville Steveho Chiri-
cu. Na záver návštevy si v 
sprievode viceprimátora 
Jána Vanča pozrel Nitrian-
sky hrad a Diecézne mú-
zeum. Popoludní navštívil 
UKF, kde s rektorom Ľu-
bomírom Zelenickým ro-
koval o mobilite študen-
tov.        
             (SY)

Rektor Benediktínskej univerzity Michael Brophy odovzdal pri-
mátorovi Jozefovi Dvončovi (za prítomnosti tlmočníčky) list od 
primátora Naperville.                 Foto: (SY)
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Stavenisko si pozrel 
premiér Robert Fico i pri-
mátor Nitry Jozef Dvonč.
„Všetko, k čomu sme sa 
zaviazali pri podpise in-
vestičnej zmluvy, plníme. 
Prípravná fáza bude ukon-
čená podľa dohodnutého 
termínu v máji. Investor 
chce s výstavbou závodu 
začať na prelome prvého a 
druhého polroka t. r.,“ po-
vedal Stromček.

Dokončené sú preklád-
ky inžinierskych sietí, fini-
šuje rekonštrukcia hrádze 
rieky Nitra. Vo finálnej 
fáze je príprava nového 
terminálu pre železničnú 

dopravu. Ten je nevyhnut-
ný, pretože 80 % dopra-
vy a prepravy materiálov 
bude realizovaných práve 
prostredníctvom železni-
ce. 

„Darí sa nám dokončo-
vať všetky stavby, týkajúce 
sa obchvatu a vybudova-
nia cestnej infraštruktúry 
v Dražovciach. Obchvat 
Dražoviec by mal byť ho-
tový v roku 2018, vybu-
dovaných bude aj 6,5 ki-
lometra protihlukových 
stien. Počas prípravy 450 
ha územia pre nový zá-
vod prejde týmto územím 
denne 500 kamiónov. 

Geologické prieskumy 
územia poukázali na dva 
hlavné problémy. Prvým 
bola spodná voda, druhým 
nedostatočné geologické 
podložie. 
„V spolupráci s Technic-
kou univerzitou sme vy-
mysleli unikátny systém 
týkajúci sa spodnej vody, 
ktorým sme vyriešili tento 
problém,“ povedal Strom-
ček. 

Nedostatočne silné geo-
logické podložie rieši sta-
vebník navážkami štrku 
a spevňovaním zeme tak, 
aby vyhovovala potreb-
ným normám. Dodržanie 
termínu prípravy územia 
na výstavbu závodu v Nitre 
potvrdil aj premiér Robert 
Fico. V prípade ukončenia 
prvej fázy a za priaznivých 
podmienok na trhu avi-
zoval investor realizáciu 
druhej fázy, pre ktorú je 
pripravené územie. 

Jaguar Land Rover s 
celkovou produkciou 150 
000 áut ročne nebude 
najväčšou firmou, no ob-
jemom tržieb sa priblí-
ži Volkswagenu, pretože 
bude vyrábať vozidlá vyš-
šieho segmentu.            (RM)

Výstavba strategického parku pre Jaguar  
napreduje rýchlym tempom

Robert Fico, Viktor Stromček a Jozef Dvonč si pozreli, ako napreduje vý-
stavba strategického priemyselného parku v Nitre - Dražovciach.

Všetky práce súvisiace s prípravou staveniska pre výstavbu závodu  
Jaguar Land Rover v nitrianskom priemyselnom parku pokračujú podľa 
plánu. Počas návštevy staveniska to skonštatoval splnomocnenec vlády SR 
pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktor Stromček. 
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Na Valnom zhromaždení čle-
nov Nitrianskej regionálnej 
komory Slovenskej obchod-
nej a priemyselnej komory, 
ktoré sa uskutočnilo v Agro-
inštitúte v Nitre, sa zúčastnil 
primátor Nitry Jozef Dvonč a 
predseda NSK Milan Belica. 
Primátor Dvonč informoval 
podnikateľov, pôsobiacich 
v Nitre a na území nášho 
kraja, o výstavbe automo-
bilky Jaguar Land Rover v 
Nitre. Prisľúbil im detailne 
ich oboznámiť so všetkými 
náležitosťami, súvisiacimi 
s príchodom tohto zahra-
ničného investora. „Jaguar 
Land Rover s celkovou pro-
dukciou 150 000 áut ročne 
nebude najväčšou firmou, no 
objemom tržieb sa priblíži k 

Volkswagenu, pretože bude 
vyrábať vozidlá vyššieho 
segmentu,“ skonštatoval. 
Firma plánuje zamestnať 
v nitrianskej fabrike 3 000 
ľudí a na svoju výrobu na-
viaže ďalších 15 000 pracov-
ných miest. Prvé vozidlá by 
mala začať firma vyrábať v 
roku 2018. 

Už dnes je obrovský 
záujem o prácu v nitrian-
skej fabrike, čo potvrdzuje  
30 000 evidovaných záujem-
cov. 

Medzi pozvanými hosťa-
mi bol i predseda NSK Milan 
Belica. Na margo početných 
otázok podnikateľov, súvisia-
cich s generačnou výmenou 
na robotníckych profesiách, 
hovoril o systéme stredo-

školského odborného vzde-
lávania v našom kraji. 

K zástupcom najväčších 
firiem Nitrianskeho kraja - 
členom SOPK sa prihovoril i 
predseda SOPK Peter Mihók, 
ktorý bol pred dvomi rokmi 
ako historicky prvý Slovák 
zvolený za predsedu Sve-
tovej komorovej federácie  
Medzinárodnej obchodnej 
komory. Táto inštitúcia zdru-
žuje podnikateľské subjekty 
a obchodné komory vo svete. 
Súčasťou programu valného 
zhromaždenia bola vzájom-
ná výmena názorov v rámci 
rozvoja podnikateľského 
prostredia Nitrianskeho 
kraja a smerovanie aktivít 
členov SOPK v najbližšom 
období.                (SY)

Detské folklórne súbory Bo-
rinôčka, Borinka, Sílešánek 
a folklórny súbor 
Furmani privolávali 
v nedeľu 20. marca 
túžobne očakáva-
nú jar. Najskôr sa 
v Aule UKF pred-
stavili  pásmom 
ľudových zvykov 
„Kvetná nedeľa, čos 
priletela, azda bys 
nám krásu pre slo-
venskú chasu čariť vedela“. 
Po skončení programu sa 
všetci účinkujúci zoradili do 

sprievodu a za spevu tradič-
ných ľudových piesní hodili 

symbol zimy - Morenu do 
rieky Nitry. Trasu sprie-
vodu od Auly UKF k Chre-

novskému mostu lemovali 
desiatky divákov, ktorí si 

nenechali ujsť prí-
ležitosť a svojou 
účasťou sa pridali 
k tomuto peknému 
slovanskému zvy-
ku, známemu ešte z 
čias našich pohan-
ských predkov. Milé 
podujatie zorgani-
zovalo Mesto Nitra, 
Centrum voľného 

času Domino v Nitre a UKF 
v Nitre.     
               (SY)

Významní podnikatelia chcú participovať  
na príchode automobily

Nitrianske detské folklórne súbory  
privolávali jar
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Deti z MŠ na Piaristickej ulici predviedli všetko, čo sa naučili a čo doká-
žu, a to aj napriek svojmu zrakovému hendikepu.   Foto: (INTERNET)

Integrácia spojila aj škôlkárov z MŠ  
na Piaristickej ulici

Projekt Integrácia potešil v uplynulých dňoch 250 detí z materských škôl v Nitre s 
ich obľúbenými postavami Spievankom a Zahrajkom, ktorí spolu s nimi účinkovali 
na pódiu Starého divadla K. Spišáka v Nitre. Deti zdravé, ale i deti integrované, 
mali  nezabudnuteľný zážitok a zároveň si domov odnášali pekné darčeky. 

Deti z MŠ na Piaristickej ulici 
predviedli všetko, čo sa nauči-
li a čo dokážu, a to aj napriek 
svojmu zrakovému hendikepu. 
Na podujatie sa prišiel pozrieť 
a účinkujúce deti podporil zá-
stupca primátora Martin Nem-
ky a Mária Orságová, vedúca 
odboru školstva, mládeže a 
športu MsÚ v Nitre. Koncert 
bol určitou formou poďakova-
nia od organizátora veľkole-
pého nadnárodného koncertu, 

ktorým ožil bratislavský Zim-
ný štadión Ondreja Nepelu za-
čiatkom septembra 2015. 
„Na tomto koncerte sa pred-
stavilo 11 000 detí zo 7 krajín 
Európy i Severnej Ameriky, 
väčšinu z nich tvorili žiaci a 
študenti slovenských škôl, no 
medzi nimi excelovali pre-
dovšetkým nitrianske deti,“ 
povedala Mária Orságová. 
„Podujatie spája špeciálne ZŠ 
a MŠ, detské domovy, nadácie, 

občianske združenia, centrá 
voľného času. Ruku k dielu 
pripájajú aj známe osobnosti 
zo sveta športu, kultúry, oby-
čajných ľudí, ale predovšet-
kým všetky deti bez rozdielu,“ 
dodáva. Projekt INTEGRÁCIA 
predstavuje schopnosť spájať 
svet dospelých a detí. Umož-
ňuje vstúpiť do ich krehkého 
sveta a ukázať cestu k vzájom-
nej tolerancii a porozumeniu. 
Prostredníctvom týchto akti-
vít, medzi ktoré patrí aj orga-
nizovanie detských táborov, 
workshopov, kultúrno-spolo-
čenských a športových poduja-
tí, chcú organizátori upriamiť 
pozornosť všade tam, kde je 
najviac potrebná - k najkreh-
kejším ľudským bytostiam – 
deťom. 
 „Dúfame, že projektom IN-
TEGRÁCIA sa nám podarí 
vniesť slnečné lúče do kaž-
dého detského srdiečka, lebo 
pre nás je práve toto najväčším 
zadosťučinením a motiváciou. 
Pevne veríme, že pojem integ-
rácia nezostane iba slovom, 
ale jeho obsah sa prenesie do 
každodenného života,“ uviedol 
zástupca primátora Martin 
Nemky.                 (SY)
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Základné školy sa budú uchádzať o žiakov 

Ak hľadáte pre svoje deti kvalitnú základnú či strednú školu, pri rozhodovaní vám 
môže pomôcť aj hodnotenie, ktoré pripravuje už niekoľko rokov inštitút INEKO. 
Zverejnené je na stránke www.skoly.ineko.sk. V najnovších výsledkoch sa prejavili 
aj výsledky žiakov pri testovaní deviatakov.

Veľmi dobré umiestnenie 
obsadili nitrianske školy - 
ZŠ na Benkovej ulici, Spoje-
ná škola sv. Svorada a Bene-
dikta, ZŠ kniežaťa Pribinu 
na Ul. A. Šulgana, ZŠ na Ca-
bajskej ulici, ZŠ na Beetho-
venovej ulici, ZŠ na Nábreží 
mládeže, ZŠ na Fatranskej 
ulici, či ZŠ kráľa Svätopluka 
na Dražovskej ulici. 

Mária Orságová, vedúca 
odboru školstva, mládeže a 
vzdelávania na MsÚ v Nitre 
na margo hodnotenia INE-
KO dodala: „Podľa môjho 
názoru, INECO komplexne 
nehodnotí kvalitu školy, len 
jej merateľné výsledky v 
testovaní 9. Nezohľadňuje 
napríklad úspešnosť absol-
ventov, testovanie piatakov, 
odchod žiakov na 8-ročné 
gymnáziá, či rozdiely v so-
ciálnom zázemí. Hlavne po-
čet najlepších žiakov, ktorí 
každoročne odchádzajú z 
5. ročníka ZŠ na 5 nitrian-
skych gymnázií spôsobuje 
nerovnováhu v objektívnom 
hodnotení, napríklad v po-
rovnaní s inými školami, 
ktorých žiaci z rôznych dô-
vodov túto možnosť nema-

jú alebo nevyužívajú. Ako 
vedúca odboru nemôžem 
uprednostniť žiadnu nit-
riansku ZŠ, napriek tomu 
odporúčam rodičom, aby 
navštívili viaceré webové 
stránky škôl alebo dni otvo-
rených dverí, ktoré im dajú 
komplexnejší pohľad na vý-
chovno - vzdelávací proces, 
vybavenie a mimoškolské 
aktivity, ZŠ a sami zistia, 
ktoré školy patria medzi 
lídrov a využívajú inovatív-
ne formy vzdelávania.

Peter Goliaš, riaditeľ 
INEKO na margo hodnote-
nia škôl na webovej stránke 
uvádza: „Hodnotenie vý-
sledkov žiakov nezohľad-

ňuje rozdiely medzi žiakmi 
jednotlivých škôl spôsobené 
inými faktormi, než je vzde-
lávací proces (napríklad 
rozdiely v sociálnom záze-
mí) a nemeria ani pridanú 
hodnotu školy, čiže to, aké 
zručnosti a vedomosti škola 
v danom období odovzdala 
svojim žiakom, a preto kom-
plexne nevypovedá o kvalite 
školy. Portál počíta hodno-
tenie aj za ostatné oblasti, 
ale toto hodnotenie nevstu-
puje do celkového hodno-
tenia školy, pretože nemusí 
dostatočne vypovedať o do-
siahnutých výsledkoch žia-
kov.     
                               (RM)

Títo prváčikovia majú za sebou už tri štvrtiny školského roka.  
                     Foto: Archív redakcie
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Nitra bude v júli hlavným  
mestom esperanta 

Čo je to vlastne esperan-
to? Odpoveď nám poskytol 
Stanislav Košecký, redaktor 
a spoluorganizátor podu-
jatia: „Stručne povedané, je 
to neutrálny jazyk, ktorého 
cieľom je slúžiť ako pros-
triedok dorozumievania sa 
medzi ľuďmi s rôznymi ma-
terinskými jazykmi, a to na 
princípe úplnej rovnopráv-
nosti vylučujúcej akúkoľvek 
diskrimináciu. Nepatrí totiž 
žiadnemu národu a predsa 
všetkým! Je pritom relatívne 
ľahké v porovnaní s ktorým-
koľvek národným jazykom, 
je stopercentne pravidelné 
a učiť sa ho je skôr zábava 
ako ťažká práca.“
 A tak ľudia, ktorí pocho-
pili tento princíp, budú na 
tomto veľkolepom spolo-
čenskom, turistickom, ale 
i odbornom a zábavnom  
podujatí rozprávať jedným 

jazykom, bez rozdielu od-
kiaľ prišli. Esperantom v 
súčasnosti hovoria asi dva 
milióny ľudí na celom svete. 
Do Nitry by malo pricesto-
vať asi 1500 účastníkov z 
viac než 50 krajín! 
„Preto vedzte, že ak koncom 
júla uvidíte na uliciach náš-
ho mesta ľudí rôznej farby 
pleti s malými zelenými zá-
stavkami, odznakmi, čiap-
kami a pod., pôjde o espe-
rantistov, ktorých cieľom je 
ľahké a každému prístupné 
medzinárodné dorozume-
nie v mieri  - celosvetovo,“  
povedal Stanislav Košecký, 
redaktor esperantského ča-
sopisu. Súčasťou kongresu v 
Nitre budú odborné konfe-
rencie i výročné stretnutia 
odborných organizácií es-
perantistov. Na svoje si však 
prídu aj esperantskí turisti, 
čaká ich bohatý program za-
meraný na spoznávanie krás 
Nitry a celého Slovenska, ale 
aj divadelné predstavenia, 
filmy či návštevy koncertov 
rôznych žánrov. 

„Je to skôr festival, pre-
zentácia esperanta nielen 
ako jazyka a prostriedku na 
dorozumievanie, ale aj kul-
túry,“ poznamenal aj jeden z 

hlavných organizátorov Pe-
ter Baláž k 100-ročnej tradí-
cii názvu kongresu Univer-
sala Kongreso de Esperanto.  

Kongres budú sprevá-
dzať štyri odborné podu-
jatia, ktorými sa podľa slov 
organizátorov začne espe-
ranto otvárať širokej verej-
nosti. 

„Majú za cieľ ukázať ako 
vie byť esperanto užitočné 
a použiteľné,“ dodal Peter 
Baláž k podujatiam, ktoré 
sa uskutočnia pod záštitou 
vysokých štátnych pred-
staviteľov a pod hlavičkou 
Predsedníctva Slovenska v 
Rade EÚ. Medzi nimi sú Ja-
zykovo-politická konferen-
cia krajín V4+ (28. - 29. júla) 
s hlavnou témou Perspek-
tívy jazykovej politiky v EÚ,  
Medzináboženské stretnu-
tie (25. júla.) a 20. medziná-
rodný medicínsky esperant-
ský kongres (20. - 22. júla).  
Slovenská pošta pripravila 
pri tejto príležitosti špeci-
álnu emisiu poštových zná-
mok. Nitra sa na niekoľko 
dní stane hlavným mestom 
esperanta v roku 2016.   
    
       (SY, SK)

Posledný júlový týždeň – od 23. do 30. júla – bude naše starobylé mesto hostite-
ľom unikátneho podujatia. Po prvýkrát v jeho novodobej histórii sa pod Zoborom 
uskutoční už 101. svetový kongres esperanta. 
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V Synagóge znejú koncerty 43. ročníka  
Nitrianskej hudobnej jari

Súčasná krajinná architektúra  
vo Višegrádskych krajinách

Vo štvrtok 31. marca sa 
v Synagóge v Nitre začal 
otváracím koncertom 43. 
ročník festivalu Nitrianska 
hudobná jar. Hudbymilov-
nej verejnosti sa predstavil 
Slovenský komorný orches-
ter, ktorý pod vedením ume-
leckého vedúceho, huslistu 
Ewalda Danela uviedol diela 
W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, 
J. S. Bacha, F. M. Bartholdy-
ho, E. H. Griega a A. Dvořáka. 
Na ďalšom koncerte, v nede-
ľu 3. apríla, budú účinkovať 
huslistka Ľudmila Pavlová 
a klavirista Stanislav Gallin, 

ktorí uvedú diela W. A. Mo-
zarta, L. van Beethovena, C. 
Francka a M. Ravela. 

V nedeľu 10. apríla sa 
Synagógou ponesie zvuk 
flauty a gitary. Na flaute za-
hrá Maria Michailovová a na 
gitare Libor Janeček. Diváci 
si vypočujú diela B. Marcel-
la, F. Molina, M. Giulianiho, 
B. Bartóka, A. Piazzolu a I. 
Albéniza.

Koncert 14. apríla bude 
venovaný tvorbe Bartolo-
meja Urbanca. Predstaví sa 
na ňom sopranistka Martina 
Zaťková, tenorista Ján Vacu-

lík s klavírnym sprievodom 
Eduarda Lennera, Márie 
Blesákovej a Milady Synko-
vej. 
Na záverečnom koncerte 17. 
apríla bude účinkovať vio-
lončelistka Katarína Mada-
riová a klaviristka Stanislav 
Slavíček.

V dňoch 4. až 7. apríla 
bude Synagóga patriť Nit-
rianskej hudobnej jari ZUŠ 
J. Rosinského v Nitre – fes-
tivalu mladých interpretov 
zo základných umeleckých 
škôl.     
               (SY)

V priestoroch obchodnej 
galérie Mlyny v Nitre sprí-
stupnili výstavu Súčasná 
krajinná architektúra vo 
Višegrádskych krajinách 
2016, ktorú pripravila Spo-
ločnosť pre záhradnú a kra-
jinnú  tvorbu. 

Návštevníci si môžu po-
zrieť desiatku prác, ktoré 
zaslala každá zo zúčastne-
ných krajín – Česká repub-
lika, Maďarská republika, 
Poľsko a Slovensko. Výstava 
je ideálnou konfrontáciou 
a ukážkou súčasného kra-
jinného umenia v strednej 
Európe, keďže nás spája 
množstvo spoločných prob-

lémov z minulosti, najmä 
verejné priestory a zeleň v 
mestách a na vidieku. Rých-
la a lacná výstavba mono-
funkčných obytných súbo-
rov poznačila každé mesto 
a otázky životného pros-
tredia a zelene sa ocitli na 
poslednom mieste. Je preto 
zaujímavé a podnetné po-
rovnať, kam sa ktorá kraji-
na dostala a ako sa súčas-
ná krajinná architektúra 
presadzuje v spoločnosti. Z 
tohto dôvodu je nevyhnut-
ná spolupráca a výmena 
skúseností, ale tiež pred-
stavenie zrealizovaných 
diel ako inšpirácia a pred-

met odborných i laických 
diskusií. Vystavené diela 
tvoria pestrú mozaiku zre-
alizovaných projektov od 
súkromných záhrad, areály 
inštitúcií, verejné priestory 
miest, námestí, parkov až 
po výtvarné inštalácie a zá-
hradné umenie. 

Atraktívne fotografie a 
výstižný popis jednotlivých 
diel zaujali okrem odbor-
nej verejnosti aj radových 
návštevníkov. Nitrianska 
verejnosť si výstavu môže 
pozrieť do 3. apríla 2016. Z 
Nitry sa exponáty presunuli 
do Budapešti.
              (SY)    
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Narodila sa v rodine evan-
jelického farára Pavla Slan-
číka, ktorý bol spoluzakla-
dateľom Matice slovenskej. 
Mala desať súrodencov (jej 
brat Bohuslav, evanjelický 
farár, bol jej dvojčaťom), z 
ktorých 6 sa dožilo dospe-
lého veku, a viacerí z nich 
boli neskôr literárne činní. 
Vzdelanie získala najprv v 
rodisku, potom ju učil otec, 
v Banskej Bystrici ukončila 
4. triedu meštianskej ško-
ly. Nevydala sa, kvôli čomu 
mala celý život existenčné 
problémy. Hoci sa neustále 
snažila oslobodiť od rodiny, 
jej pokusy nájsť si prácu ne-
boli veľmi úspešné. Chvíľu 
bola spoločníčkou vdovy v 
Dolnom Kubíne, neskôr sa 
stala v Martine opatrova-
teľkou zbierok Slovenského 
národného múzea, no vy-
držala tam tiež len krátko. 
V roku 1909 sa presťaho-
vala do Ábelovej k bratovi 
na faru. Pokúsila sa ešte 
stať poštárkou, no nevyšlo 
jej to rovnako ako snaha E. 
Maróthy - Šoltésovej uviesť 
ju ako profesionálnu spiso-

vateľku. Napokon sa stala 
opatrovateľkou v materskej 
škole, až sa v roku 1945 od-
sťahovala k príbuzným do 
Lučenca.
Túžila po láske, ale nikdy 
nenašla toho pravého. Svoj 

talent a intelekt teda vlo-
žila do literatúry, a stala sa 
prvou významnou sloven-
skou spisovateľkou. Božena 
Slančíková Timrava (1867 
– 1951), v roku 1937 ako 
70-ročná, redaktorke Žive-
ny Lei Mrázovej povedala: 

„Keby som sa bola vydala, 
iste by som sa nebola stala 
spisovateľkou...“ Hneď však 
dodala: „Ale nebolo takého 
ozajstného. Raz som sa tak 
strašne zaľúbila do jedné-
ho. A keď som vytriezvela, 
zbadala som, ako ten nebol 
hoden.“
Prostredie svojej mlados-
ti i prvé literárne začiatky 
opísala v autobiografickej 
novele Všetko za národ 
(1926). Takmer celý svoj 
život prežila na dvoch novo-
hradských dedinách v Po-
lichne a Ábelovej. 

Z nich odchádzala zried-
kavo a dlhší čas prežila iba 
v Dolnom Kubíne. Svoje 
zážitky zo slovenského ma-
lomesta stvárnila v novele 
Skúsenosť (1902). Hoci 
mala radosť z ukončenia 
prvej svetovej vojny a z 
utvorenia Československej 
republiky, nepodľahla ilú-
ziám a jej umelecký obraz 
novej spoločenskej skutoč-
nosti je aj naďalej kritický. 
Za prózu Dve doby jej ude-
lili štátnu cenu. Posledné 
roky prežívala v Lučenci, 

Ulica Boženy Slančíkovej - Timravy

Na sídlisku Chrenová máme ulicu, ktorá nesie meno po významnej sloven-
skej spisovateľke Božene Slančíkovej – Timrave.  Timrava si pseudonym 
zvolila podľa obľúbenej studničky v polichnianskom chotári. Spočiatku 
písala verše, najmä ľúbostné, jej neskoršie pokusy boli prozaické. Za ume-
lecké dielo jej v roku 1947 udelili ocenenie národná umelkyňa.

Ulica, po ktorej kráčaš

Božena Slančíková – Timrava
* 2. október 1867, Polichno 

† 27. november 1951, Lučenec
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Na marcovom zasadnu-
tí Mestského zasadnutia v 
Nitre poslanci vzali na vedo-
mie aj informatívnu správu 
o bezpečnosti v Nitre, ktorú 
predložil Miroslav Blaško, 
riaditeľ Obvodného riadi-
teľstva Policajného zboru v 
Nitre. V správe sa konštato-
valo, že aj v roku 2015 po-
kračovala dobrá spolupráca 
mestskej a štátnej polície v 
rámci vymieňania si poznat-
kov o páchaní  trestnej  čin-
nosti  a priestupkov. Koope-
rácia oboch polícií funguje aj 
pri kultúrnych, športových 
a spoločenských akciách, a 
tiež pri realizácii preventív-
nych programov. 

Náčelník Mestskej polície 
Erik Duchoň podal mest-
skému zastupiteľstvu infor-
matívnu správu o činnosti 

Mestskej polície v Nitre. 
V správe sa, okrem iného, 
konštatovalo, že najviac pre-
hreškov v roku 2015 polícia 
zadokumentovala pri ne-
rešpektovaní dopravného 
značenia – „spoplatnenom 
parkovaní“ (4295), „zákaze 
vjazdu“ (2877), „zákaze za-
stavenia“ (850) a „státí na 
chodníku“ (863). Technický 
prostriedok na zabránenie 
odjazdu  motorového vo-
zidla z dôvodu neprítomnos-
ti vodiča,  bol v sledovanom 
období  založený v 7724 
prípadoch. Výška sankcií za 
priestupky dosiahla sumu 
277 405 eur, čo je o 9690 
eur viac ako v roku 2014. 
Priemerná výška uloženej 
blokovej pokuty bola 21 eur.

Riaditeľ Okresného ria-
diteľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Nitre 
Slavomír Sýkora informoval 
poslancov o požiarovosti na 
území mesta Nitry za rok 
2015. V tomto roku bolo v 
Nitre 113 požiarov, pri kto-
rých bola spôsobená škoda 
178-tisíc eur. Príslušníci 
hasičského zboru vďaka 
svojmu rýchlemu zásahu 
zabránili škodám vo výške 
1,61mil. eur. Pri požiaroch 
v Nitre sa zranili štyri oso-
by.  Najviac požiarov bolo v 
júli (19), najmenej v januári 
(5) a februári (5). Na zvýše-
nej požiarovosti mali značný 
podiel požiare spôsobené 
nedbalosťou a neopatrnos-
ťou dospelých pri fajčení a 
úmyselným zapálením ne-
známou osobou. 

          (J, SY)

kde aj zomrela a je aj pochova-
ná. Za umelecké dielo jej v roku 
1947 udelili ocenenie národná 
umelkyňa. V súbore umelecky 
nenáročných básní (okolo 140) 
stvárnila najmä vlastné vnú-
torné citové krízy, sklamania, 
dezilúzie, vytriezvenia. Časté 
boli ľúbostné motívy aj v jej 
prvých prózach. Pre Timravu 
ľúbosť bola akoby zrkadlom, v 
ktorom sa odrážali charaktero-
vé vlastnosti ľudí i spoločenské 
pomery.
                 Spracovala: (SY)

Božena Slančíková - Timrava pri čítaní novín Novohradský hlas,  
do ktorých prispievala.                   Foto: ( Internet)

Na programe bezpečnosť, prevencia,  
pokuty a požiare    
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(dokončenie z min. čísla)

Dňa 12. februára 1921 o 
14.00 hodine z Bratisla-
vy pricestoval osobitným 
vlakom  pápežský nun-
cius  Klement Micara. Na 
vlajkami vyzdobenom 
nádraží ho privítal Dr. Ka-
rol Kmeťko, ktorý svoj 
prejav podniesol v 
latinskom jazyku. 
Ďalším vítajúcim 
bol podžupan Dr. 
Ivan Štefánik a 
nakoniec starosta 
mesta Karol Co-
bori. Po privítacích 
príhovoroch sa Mica-
ra spolu s ďalšími hos-
ťami odobrali na kočoch 
mestom, ktoré bolo sláv-
nostne vyzdobené vlajka-
mi a zvukovo sprevádzané 
zvonmi všetkých kostolov 
v meste. Za Tureckou brá-
nou v priestore dnešnej 
Štefánikovej triedy, medzi 
lekárňou a na druhej stra-
ne Úverovou bankou, bola 
postavená slávobrána de-
korovaná tromi biskup-
skými mitrami, z ktorých 
prostredná bola väčšia. 

Celá trasa sprievodu od 
nádražia až po hrad bola 
lemovaná vítajúcimi ob-
čanmi, ktorí prevolávali 
na slávu. Pred hradnou 
katedrálou očakávali nun-
cia a spolu s biskupmi a 
hosťami všetci kňazi 

z diecézy spolu s členmi 
Nitrianskej kapituly. Hos-
tia sa krátko pomodlili, 
načo nuncius  udelil prí-
tomným požehnanie. Po-
tom v mene kňazov a Nit-
rianskej kapituly privítal 
hostí Jozef Mihálik v latin-
skom jazyku. Klement Mi-
cara vo svojom príhovore 
s  radosťou uvítal slávnosť 
vysvätenia nových bisku-
pov. O 17.00 hodine traja 

budúci biskupi zložili do 
rúk pápežského nuncia 
predpísaný sľub vernosti, 
pri ktorom boli prítomní 
všetci členovia Nitrian-
skej kapituly. O 18.00 ho-
dine prešiel lampiónový 
sprievod veriacich z mes-
ta na hrad, aby pozdravil 
nuncia. Sprievod sprevá-

dzala dychová hudba, 
ktorá účinkovala na 

hradnom nádvorí 
na počesť nuncia. 
Celé mesto bolo 
vysvietené. Ná-

sledne sa vo veľkej 
sále hradného palá-

ca konalo predstavo-
vanie osobností mesta a 
župy. 
V nedeľu 13. februára 
1921 o 9.00 hodine sa 
začal slávnostný obrad 
vo farskom Kostole sv. 
Ladislava v Dolnom mes-
te (u piaristov). Vstup do 
chrámu bol na pozván-
ky. Slávnostnú vysviacku 
viedol pápežský nuncius 
Klement Micara spolu 
so svätiteľmi: pražským 
biskupom Karlom Kaspa-
rom a pražským pomoc-

95. výročie vysvätenia troch slovenských 
 biskupov v Nitre

Sondy do histórie

Mimoriadne významným dňom bol pre slovenský národ 13. február 1921, kedy boli v 
Nitre vysvätení prví slovenskí biskupi. Napriek zimnému počasiu sa na vysviacke zišlo 
približne 20-tisíc ľudí z celého Slovenska. V prvej časti článku autor opísal udalosti, ktoré 
tejto slávnostnej udalosti predchádzali. V druhej časti popisuje konkrétne dianie.
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ným biskupom Antonom 
Podlahom. Za vládu bol 
prítomný minister Dr. Mi-
čura, ako aj zástupcovia 
župy, mesta a ďalší veria-
ci. Program pri obradoch 
vysviacky: Ecce sacerdos 
magnus – B. Štetka, Intro-
it chorálové spevy podľa 
Vatikánskeho vydania, 
„Missa Stella matutina” 
– M. Schneider -Trnav-
ský, Offertórium, Spevy 
pri jednotlivých úkonoch 
vysviacky - B. Štetka, Pá-
pežská hymna, Národné 
hymny. Missu Stellu – zlo-
žil Mikuláš Schneider - Tr-
navský špeciálne pre túto 
slávnosť a aj sám sprevá-
dzal hrou na organe. Pri 
kostolných dverách bis-
kupi udelili prítomným 
slávnostné požehnanie.  
Klement Micara nastúpil 
do koča a odviezol sa na 
hrad. Všetci traja biskupi 
spolu so sprievodom ve-
riacich sa odobrali  na do 
hradnej katedrály, kde sa 
potom konala intronizácia 
nitrianskeho biskupa Dr. 
Karola Kmeťka.
Program začal o pól dva-
nástej s týmto poradím: 
„Te Deum laudamus“ zlo-
žil V. Říhovský, účinko-
val katedrálny zbor, ďalej  
spieval mužský zbor z 
Bratislavy, ktorý dirigoval 
Dr. D. Orel, na organ hral 
M. Schneider - Trnavský. 
Na tejto slávnosti po usa-
dení  biskupa  Dr. Karola 
Kmeťka  na trón,  prepošt  
Demeter Ďurčanský mu 
prečítal pápežskú bullu v 

origináli a potom v sloven-
čine. Následne Jozef Miha-
lík latinsky vzdal úctu za 
celú kapitulu a kňazstvo 
Nitrianskej župy. Biskup 
sa poďakoval a vo svojom 
dlhšom príhovore, pred-
nesenom v latinčine, pou-
kázal na nebezpečenstvá, 
na prekonanie týchto po-
žiadal, aby mu kňazi boli v 
tomto nápomocní. Týmto 
bola slávnosť ukončená. 
Prítomní sa odobrali do 
rezidencie, kde biskup 
prijímal osobné gratulácie 
vrátane ministra Dr. Miču-
ru, predstaviteľov župy, 
mesta a delegácií. Taktiež 
mu prišli blahoželať slo-
venskí evanjelici na čele 
so super intendantom 
Zochom, ako aj delegácia 
reformátorov, ktorých vie-
dol nitriansky dušpastier 
Ladislav Šedivý.
O 15. hodine bol podáva-
ný obed vo veľkej sále re-
zidencie pre 80 vzácnych 
hostí. Úvodný prípitok 
na počesť pápeža a hosťa 
K. Micaru predniesol Dr. 
Kmeťko. Nuncius pozdra-
vil všetkých vysvätených 
biskupov vo francúzskom 
jazyku, biskup Marián 
Blaha pozdravil arcibisku-
pa Stojana, biskup Ján Voj-
tašák pozdravil slovenský 
ľud. Nasledoval minister 
Dr. Mičura, ktorý zdvihol 
čašu na pevné zdravie bis-
kupov. Zároveň sa v semi-
nári podával slávnostný 
obed pre 120 hostí.  Sú-
bežne sa konali bankety 
na Župnom dome a vo vy-

braných reštauráciách v 
meste. V kláštore u milo-
srdných sestier sa podalo 
v tento deň 600 obedov 
pre chudobných zdarma.
Popoludní  o 16.00 hodine 
sa v  sále Župného domu 
uskutočnila umelecko-li-
terárna beseda, na ktorej 
sa prezentovali slovenské 
ľudové piesne, striedané 
umeleckým slovom. Túto 
akadémiu režíroval Dr. 
Alois Kolísek, odborník 
a zberateľ slovenských 
ľudových piesní. Na tejto 
besede sa zúčastnili: pá-
pežský nuncius K. Micara, 
minister Dr. Mičura, arci-
biskup Stojan, traja noví 
slovenskí biskupi, českí 
biskupi Dr. Podlaha  a Dr. 
Kaspar, generál  Fourniér 
a temer všetci ostatní 
slávnostní hostia.   
     
           Ing. Štefan Košovan

Pri spracovaní boli pou-
žité tieto zdroje:

Hrabovcová, E.: 
Obsadenie nitrianskeho 
biskupského stolca v cir-
kevno-politickom kontex-
te rokov 1918-1920,
In Marsina, R.: Nitra v 
slov. dejinách, MS, 2002, 
str. 437,                                                                            
Belás, L.: Rukopis, Dr. K. 
Kmeťko, prvý slov.  arci-
biskup, Kysucký, J. P.: Vy-
sviacky slovenských bis-
kupov  SSV Trnava, 1921, 
str. 114
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Primátor Nitry Jozef 
Dvonč a prednosta MsÚ Igor 
Kršiak zablahoželali 8. mar-
ca odborárkam - členkám 
ZO Odborového zväzu Slo-
venského odborového zväzu 
verejnej správy a kultúry (ZO 
OZ Sloves) pri MsÚ v Nitre. 
Oslavy MDŽ boli súčasťou 
členskej schôdze organizá-
cie. Správu o činnosti v mene 
predsedu Júliusa Hladkého 
predniesla podpredsedníčka 
Ľudmila Bratová. V oblasti 
kultúrno-spoločenskej od-
borári zorganizovali zájazd 
do Budapešti k MDD,  do 
partnerského Kroměříža a 
Moravského Krasu, zabez-
pečovali tiež vstupenky na 
divadelné predstavenia. ZV 
organizoval  rodinné rekre-
ácie vo Veľkom Mederi, za-
mestnancom a ich rodinným 
príslušníkom sa prispievalo 
na vstupenky na termálne 

kúpalisko. V rámci sociálnej 
politiky prijali v uplynulom 
roku 15 uznesení, týkajúcich 
sa finančnej výpomoci pri 
dlhodobej PN v zmysle ko-
lektívnej zmluvy. V 17 prípa-
doch bol poskytnutý finanč-
ný dar, z toho  pri životnom 
jubileu 8-krát a pracovnom 
jubileu 9-krát,  5 zamestnan-
com bol poskytnutý finančný 
dar pri prvom odchode do 
dôchodku.

Primátor Nitry Jozef 
Dvonč, zástupca primátora 
Martin Nemky, prednosta 
OÚ Marek Illéš, mestský po-
slanec Anton Kretter, ako aj 
ďalší zástupcovia silnejšie-
ho pohlavia zo seniorských 
radov, zablahoželali ženám 
– členkám nitrianskej MO 
Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku č. 1 na výročnej člen-

skej schôdzi v sále Spojenej 
školy v Nitre. Na podujatí sa 
zúčastnili i mestské poslan-
kyne Renáta Kolenčíková a 
Lívia Šumichrastová, ktoré, 
ako uviedla predsedníčka 
MO JDS č.1 Oľga Csákayová, 
sa vo zvýšenej miere po-
dieľajú na výraznej pomoci 
nitrianskym seniorom. Oľga 
Csákayová zhodnotila čin-
nosť organizácie za uplynulý 
rok a poďakovala sa vedeniu 
mesta za finančnú podporu. 
Na výročnej schôdzi abdiko-
vala na funkciu predsedníč-
ky MO č. 1, pretože sa chce v 
plnej miere venovať funkcii 
krajskej predsedníčky., no 
zostala čestnou predsedníč-
kou. Za nového predsedu 
nitrianskej mestskej organi-
zácie č. 1 bol zvolený Anton 
Chudík.                (SY)

Tieto kvety venovali muži senior-
kám na schôdzi v sále Spojenej 
školy.                                              

MDŽ oslávili aj na schôdzi ZO OZ Sloves na Mestskom úrade v Nitre. 
                         Foto:  SY

Oslavy MDŽ sa opäť vrátili

Pri príležitosti MDŽ sa ženám dostalo uznania a vďaky za prácu, ktorú vyko-
návajú na svojich pracoviskách, ale i vo svojej druhej „zmene“ – v domác-
nostiach a pri výchove detí. Oslavy dňa žien sa uskutočnili v Krškanoch, 
Janíkovciach, oslavovali aj nitrianske seniorky.
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Tesco Beh pre život končí! Štartuje nový 
projekt: „Vy rozhodujete, my pomáhame!“

Zuzana Lošáková, správ-
kyňa Nadácie Tesco na mar-
go organizácie nitrianskeho 
Tesco behu primátorovi 
Jozefovi Dvončovi poveda-
la: „Ceníme si váš prínos a 
spoluprácu na našom naj-
väčšom športovo-charitatív-
nom projekte Tesco Beh pre 
život, ktorý za posledné roky 
dokázal rozhýbať takmer 
celé Slovensko. Za osem ro-
kov existencie projektu sa 
do všetkých zrealizovaných 
ročníkov zapojilo neuveriteľ-
ných 87 487 účastníkov a po-
mohli nám vyzbierať finanč-
nú čiastku 436 983 eur, za 
čo patrí veľké poďakovanie 

aj vám.“ Napriek úspešnosti 
a veľkosti, ktoré tento pro-
jekt dosiahol, sa Tesco roz-
hodlo venovať s ešte väčšou 
energiou novému programu, 
ktorý bude zameraný viac na 
komunity v regiónoch v okolí 
ich obchodov. 

„Naším cie-
ľom je pôsobiť 
intenzívnejšie 
a konkrétnej-
šie v mestách a 
obciach na ce-
lom Slovensku a 
podporiť väčšie 
množstvo men-
ších projektov. 
Tesco preto pri-

chádza s novým projektom 
„Vy rozhodujete, my pomá-
hame, ktorý bude verejnosti 
predstavený v najbližších 
dňoch v štyroch stredoeu-
rópskych štátoch vrátane 
Slovenska,“ uviedla Zuzana 
Lošáková.

Z čiastky, ktorú Tesco v 
minulosti každý rok vyzbie-
ralo ako výťažok Tesco behu 
pre život, vždy podporovali 
dobré veci. V rámci nového 
projektu „Vy rozhodujete, 
my pomáhame“ plánujú 
svoju podporu a celkovú 
venovanú čiastku dokonca 
zdvojnásobiť. „Tým pokryje-
me potreby obyvateľov, ktorí 
chcú zmeniť život a okolie vo 
svojej komunite k lepšiemu. 
Nový projekt sa uskutoční aj 
v Nitre, “ dodala.                (SY)

Beh sa stal fenoménom súčasnej doby a v čoraz väčšej miere ho objavujú 
aj Nitrania. V posledných ôsmich  rokoch sa do masívnych rozmerov roz-
rástlo podujatie Tesco Beh pre život, organizované Nadáciou Tesco a jed-
notlivými mestami. Nitra patrí medzi tie úspešné mestá, kde Beh pre život 
prebudil záujem o bežecký šport a priniesol ľuďom veľa pozitívnej energie 
do života. 

Účastníkov Tesco Behu pre život každoročne dekoruje aj primátor Nitry 
Jozef Dvonč.             foto: autorka

Minulý rok si toto podujatie nenechal ujsť ani  
majster sveta v chôdzi Matej Tóth s otcom. 
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Povedali si ÁNO

29. februára 2016:
Marek Urban z Nitry a Andrea Valigurová z Hnúšte

Eduard Muráni, Ladislav Maťo, Oľga Hartmanová, 
Mária Kuššová, Alois Kučera, Ivan Mokrý, Anna 
Jiránková, Margita Packová, Helena Hartmanová, 
Darina Kadlecová, PaedDr. Žofia Lukáčová, Au-
gustín Müller, Mária Cucorová, Anna Ťatliaková, 
Ing. Teodor Rečka, Anna Pintérová, Cyril Fronc, 
Ernest Varga, Paulína Karnerová, Jozef Lievaj, Ing. 
Margita Porubská, Jozef Sýkora, Ing. Katarína Sza-
layová, Juliana Bečárová, prof. PhDr. Alexander 
Ruttkay, Erika Bartolenová, Michal Čerešňa, Eva 
Jackmannová,  Anna Pénzešová

MUDr. Alexander Urminský, Ing. Karol Ács, La-
dislav Bečár, Mária Čierna, Alžbeta Jančová, Cecília 
Biliková,  doc. Ing. Dušan Kulík, Jozef Strýček, Mi-
lan Toman, Paulína Pišnová, Alžbeta Sedláčková, 
Michal Bábik, Dušan Korman, Mária Galbavá, Mar-
gita Moravíková, Jolana Vargová, Irena Kročková, 
František Hanzen, Bohumil Mészáros,  Rudolf Ja-
nega, Júlia Živkovová, doc. Helena Červeňová, CSc., 
Jaroslava Kilianová, Otto Lukáč, Agneša Moravčí-
ková, Karolína Hubačková, Mária Vӧrӧšová, Ing. 
Július Chudý, Terézia Mikulová

Helena Havlíková, Imrich Matula, Ing. František 
Srnka, Zita Viršíková, Juliana Šimanská, Mária 
Čábelková, Elena Scheibenreifová, Anna Dvor-
ská, Božena Starovičová, Irena Holečková, Mária 
Belková, Oľga  Sidorová, Oľga Špačeková, Alžbeta 
Bosorádová

Ing. Klára Grígelová, Jaroslava Fitková, Anna Dob-
rovská, Antónia Chrenková, Anna Kabinová, Jú-
lius Gašparovič, Jozef Kováčik, Alžbeta Sokolová, 
MVDr. Ján Černek, Mária Tóthová, Jozefína Košťá-
lová, Anna Kocianová, Helena Moravčíková, Vladi-
mír Chmelík    Rudolf Kratochvíl, Libuše Klenková, 
Klára Trgiňov

Jubilanti v roku 2016

V apríli 2016 sa významného životného jubilea dožívajú:

75 ROKOV:

80 ROKOV:

85 ROKOV:

86 ROKOV:

Rudolf Kratochvíl, Libuše Klenková, Klára Trgiňo-
vá, Ing. Milan Gajdošík, Margita Papírniková,  Ing. 
Koloman Országh, Alžbeta Karasová, Anna Benko-
vá, Oľga Dovičovičová

87 ROKOV:

Anna Brezinová, MUDr. Otto Paulík, Irena Brštia-
ková, Helena Hucíková, Ferdinand Karner

Margita Krištofovičová, Anna Nitranská, Anna 
Štullerová, Zuzana Kundraciková, Helena Gráčiko-
vá, Elena Gabulová, Agnesa Majorovičová

Ľudmila Jakubičková, MVDr. Rudolf Hečko, Ing. 
Miloslav Blaho, Karolína Longhinová, Jozef Haver, 
Michal Labuda

Irena Blašková, Jozefína Dubecká, Jozef Foltán, 
Anna Rojková, Pavel Klenko, Žofia Koribaničová,  
Valéria Fraňová, Anna Gáliková, Ing. Anton Košík, 
prof. Ing. Ján Plesník, Helena Vencelová, Alžbeta 
Sláviková, Alžbeta Škrovinová

Juraj Vilček, Ľudmila Pružinová

Magdaléna Vilemová

Júlia Petreková 

Katarína Lauková, Anna Čuláková

88 ROKOV: 

89 ROKOV:

90 ROKOV: 

91 ROKOV: 

92 ROKOV:

93 ROKOV: 

94 ROKOV:

95 ROKOV:

Rozália Danková, Helena Voltemarová

Jolana Bitterová

Michal Koribanič

96 ROKOV:

98 ROKOV:

97 ROKOV:
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Navždy odišli

V februári 2016 zomreli títo občania Nitry:

NITRA
KULTÚRNO -  SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK

Mária Balážová, 92-r., Bellova 12
Aladár Balogh, 87-r., Schurmannova 13
RNDr. Ivan Benedikovič, CSc. 77-r., Krátka 4
Peter Bernáth, 56-r., Hodžova 13
Božena Beszédešová, 88-r., Na Priehon 7
Helena Bezáková, 89-r., Jánskeho 7
RNDr. Ján Brechtl, 75-r., Urbancova 19
Emília Briediková, 86-r., Staromlynská 31
Michal Buch, 81-r., Ľ. Okánika 14
Štefan Cádrik, 40-r., Golianova 10
Irena Civáňová, 84-r., Štúrova 83
Milan Čentéš, 57-r., Považská 7
Hedviga Dianová, 73-r., Jurkovičova 1
Juraj Dominka, 57-r., Tehelná 82
Vojtech Fábry, 63-r., Zvolenská 2
Oľga Fečerová, 70-r., Javorová 5
František Finta, 80-r., Železničiarska 52
Miroslav Furka, 61-r., Ďurčanského 23
Alexander Hajdu, 61-r., Výstavná 7
Ing. Miroslav Haver, 74-r., Gorazdova 48
Karol Hochman, 83-r., Česko-slov. armády 5
Martina Hosťanská, 43-r., Štúrova 67
Michal Jančo, 72-r., Topoľčianska 42
Eva Ježová, 74-r., J. Kráľa 2
Valentín Karas, 85-r., Na gruntoch 3
Helena Kelemenová, 94-r., Levická 88
Jordana Kenčevová, 72-r., Mostná 9
MUDr. Marián Kertés, 46-r., Moyzesova 2
Doc. Ing. Štefan Koreň, CSc., 86-r., Šúdolská 56
Veronika Kóšová, 65-r., Ďumbierska 11

Jozef Kováč, 65-r., Novomeského 2
Jozef Kuppé, 76-r., Ružová 17
Jozef Lehoťák, 74-r., J. Kráľa 45
Róbert Libant, 65-r., Dlhá 9
Anna Magdinová, 91-r., Považská 14
Jozef Mikulec, 64-r., Partizánska 63
Štefan Ondrejička, 58-r., Remeselnícka 44
Ing. Helena Palková, 59-r., Nezábudková 26
Ing. Egon Patzko, 81-r., Nábr. mládeže 81
Ľudovít Plaštiak, 56-r., Krškanská 13
Juraj Polák, 81-r., Potočná 3
Alena Rojková, 55-r., Bazovského 4
Anna Synaková, 82-r., Štefánikova tr. 70
Ľudevít Šrank, 73-r., Hlboká 47
Juraj Štefánik, 41-r., Tr. A. Hlinku 34
Lívia Tomková, 82-r., Hodžova 16
Bohumil Trost, 84-r., Bajkalská 2
Ján Tvrdoň, 72-r., Tr. A. Hlinku 16
Miroslav Varga, 56-r., Jurkovičova 16
František Vencelík, 58-r., J. Kráľa 2
Lýdia Vidová, 79-r., Čulenova 50
Lýdia Vrabcová, 70-r., Výstavná 11
Peter Vrzala, 60-r., Štúrova 21B
Stanislav Zahradníček, 68-r., Považská 12
Justína Zaťková, 83-r., Štefánikova tr.118   
Jozef Zelenák, 70-r., Sládkovičová 6
Mária Zúziková, 77-r., Nitra 
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APRÍLOVÉ POZVÁNKY 
DO SYNAGÓGY 

APRÍLOVÉ POZVÁNKY 
DO SYNAGÓGY 

8. apríla o 18.00 h: 
VIA DOMUS - hudobný koncert absolventov, bývalých absolventov a učiteľov Tralaškoly. 
Vstup voľný.

11. apríla o 17.00 h: 
Ako sa Myška Hryzka chcela naučiť tancovať. Tanečno–divadelné predstavenie. 
Vstup voľný. 

19. apríla o 17.00 h: 
Otvorenie výstavy Karola Felixa Medzičas   
Výstava potrvá do 29. mája. 
Na vernisáž vstup voľný. 
 
20. apríla o 18.00 h: 
REYDEL PRE NITRU 2016 - odovzdávanie grantových šekov Nitrianskej komunitnej 
nadácie v rámci grantového programu REYDEL pre Nitru.

21. apríla o 17.00 h:
I. Absolventský koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. 
Vstup voľný. 

26. apríla o 15.00 h: 
Na slovíčko o slove - Venuše slovenského praveku - prezentácia knihy 
Jozefa Vladára a Viliama Turčányho. 
Vstup voľný.   

28. apríla o 17.00 h: 
II. Absolventský koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. 
Vstup voľný.   

29. apríla o 17.00 h:   
Koncert pedagógov ZUŠ J. Rosinského v Nitre. 
Vstup voľný.     


