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Návštevnosť Nitry sa zvýšila

Festival Musica sacra ponúkne  
aj svetové premiéry

Majstrami SR aj volejbalisti VK Bystrina SPU
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S prichádzajúcou letnou sezó-
nou Nitra opäť zabojuje o svojich 
návštevníkov. Mesto s  najstaršou 
históriou by sa rado  uchádzalo 
o priazeň dovolenkárov. Prvým 
tohtoročným magnetom bude na 
podujatia mimoriadne pestrá so-
bota 4. júna, keď v našom meste 
odštartujeme Festival chutí Nit-
rianskeho kraja. Toto podujatie 
ponúkne naraz viacero „ochutná-
vok“, to všetko s jediným  cieľom 
– presvedčiť náročného návštevní-
ka,  že Nitra patrí k mestám, ktoré 
musia byť zaradené do dovolen-
kového itinerára moderného ces-
tovateľa. Vedenie mesta podniká 
všetky kroky k tomu, aby sa Nitra 

- ako najstaršie slovenské mesto - 
prezentovalo tým, čo je pre nás je-
dinečné a to je určite história. Teší 
nás skutočnosť, že  v posledných 
rokoch sa cestovný ruch v Nitre  
dostáva do patričného tempa so 
súčasným trendom. 

Napriek tomu, že nie sme ty-
pickou mestskou destináciou ako 
európske metropoly, snažíme sa 
držať krok s dobou. Nitra  sa po-
malými krokmi postupne stáva 
objektom záujmu dovolenkárov z 
domova i zahraničia. Uvedomu-
jeme si, že sa máme  čo  učiť od 
marketingovo zdatných tourope-
rátorov, avšak ponuka mestského 
turizmu začína byť na pomerne 
slušnej úrovni. Vďaka aktivitám, 
nápadom a skĺbeniu aktivít via-
cerých spoločností, zastrešených 
pod hlavičkou Nitrianskej orga-
nizácie  cestovného ruchu, sa po-
stupne presadzujeme v bohatej 
ponuke  podobných slovenských 
miest. Postupne bude samozrej-
mosťou stretnúť v centre mesta či 
na Nitrianskom hrade skupinky 
zahraničných turistov z Japonska, 
Kórey,  Číny, či USA. Tieto výpravy 

k nám prichádzajú s túžbou od-
krývať poznanie minulosti a ob-
divovať krásy súčasnosti. Je toho 
hodne, čo sa nám v poslednom 
období podarilo zabaliť do balíčka 
poznania chtivých dovolenkárov. 
Postupujeme krôčik po krôčiku.  I  
vďaka súhre a spolupráci mesta s 
Nitrianskym samosprávnym kra-
jom, Nitrianskou diecézou, ktorá 
pre verejnosť otvorila Nitriansky 
hrad s jeho perlami, s jednotlivými 
hotelmi, s výstaviskom Agrokom-
plex, Archeologickým ústavom, 
múzeami a  galériou, nitrianskymi 
divadlami i ďalšími vážnymi hráč-
mi na turistickom trhu. Verím, že v 
Nitre máme čo ukázať. Na záver 
si dovolím vysloviť  myšlienku, že 
určite každý, kto k nám zavíta, oce-
ní prívetivú tvár nášho mesta so 
všetkými jeho prírodnými krásami 
a historickými zaujímavosťami a 
pohostinnosťou.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Už nie sme mestom na jeden deň

           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

Text k fotke na obálke: 

Kostol sv. Michala Archan-
jela na dražovskom vŕšku.

foto:(SY)
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

V uplynulých dňoch sa v zasadačke mestského úradu uskutočnilo 16. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Zasadnutie otvoril a viedol primátor Nitry Jozef Dvonč. 
Poslanci prerokovali a vzali na vedomie návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 
2015, ako aj odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 

Príjmy rozpočtu mesta boli 
za rok 2015 na úrovni 64 175 
074 eur (97,3 %), výdavky 
tvorili 61 821 911 eur (93,7 
%).  Bežný rozpočet  vo výške 
50 093 708 eur, dosiahol pre-
bytok vo výške 5 075 922 eur, 
ktorý pozitívne ovplyvnilo 
plnenie vlastných príjmov, za-
hŕňajúce dane z nehnuteľnos-
tí, dane za špecifické služby, 
príjmy z vlastníctva a ostat-
né príjmy. Celkový výsledok 
rozpočtového hospodárenia 
je  prebytok vo výške 2 253 
161,84  eur. Rozdiel, po vylú-
čení nečerpaných účelovo ur-
čených prostriedkov, vo výške 
1 704 368,98 eur, bude pre-
vedený do rezervného fondu 
a použije sa na financovanie 
kapitálových výdavkov mesta 
v tomto roku.  

Zastupiteľstvo rozhodlo 
o úpravách tarify v mestskej 
autobusovej doprave (MAD) s 
účinnosťou od 1. júla. Stalo sa 
tak po odporučení Mestskej 
rady v Nitre pripraviť návrh 
úsporných opatrení v MAD vo 
výške 500 tisíc eur.

„Mesto dopravcovi ARRI-
VA Nitra doplatilo v priebehu 
posledných 3 až 4 rokov zhru-
ba 4,2 až 4,4 milióna eur, čo z 
celkových tržieb spoločnosti 
ARRIVA Nitra predstavuje 60 
až 65 %. Hľadali sa preto všet-
ky možné riešenia ako znížiť 

tento doplatok vo verejnom 
záujme a to je otázka úpravy 
grafikonu, či technické rieše-
nie vozového parku,“ uviedol 
primátor Jozef Dvonč.

Nové tarify cestovného 
budú platiť od 1. júla. Mesto 
pri zľavách uprednostnilo 
obyvateľov s trvalým poby-
tom v Nitre a občanov 5 obcí, 
ktoré sú naviazané na MAD. 
Cieľom je prinútiť cestujúcich, 
aby platili čipovými kartami 
a vodičov nezaťažovali pre-
dajom cestovných lístkov.   

Novinkou bude predaj 
lístkov prostredníctvom SMS 
správy, ktoré budú stáť 90 
centov a budú platiť hodinu. 
Deti a študenti zaplatia od júla 
za lístok čipovou kartou 30 
centov, doteraz to bolo 25 cen-
tov. Rovnakú sumu zaplatia aj 
dôchodcovia. Seniorov nad 70 
rokov, ťažko zdravotne postih-
nutých a držiteľov Jánskeho 
plakety bude stáť cesta s či-
povou kartou 10 centov. Týž-
denný lístok zdražie z ôsmich 
eur na 8,40 eur, 24-hodinový z 
dvoch eur na 2,40 eur.

Nárok na polročný lístok 
za euro už budú mať len ťažko 
zdravotne postihnutí a seniori 
nad 70 rokov. Držitelia zlatej a 
diamantovej Janského plakety 
a Kňazovického medaily zaň 
po novom zaplatia 18 eur a 
držitelia striebornej a bron-

zovej Janského plakety 54 eur. 
Najvyššiu, 80-percentnú zľavu 
lístka budú môcť po novom 
využívať len obyvatelia s tr-
valým pobytom v meste Nitra 
a v piatich okolitých obciach, 
ktoré na MHD prispievajú 
– Branč, Ivanka pri Nitre, Lu-
žianky, Nitrianske Hrnčiarov-
ce a Štitáre. Nitra vynakladá 
ročne na mestskú autobusovú 
dopravu 4,2 milióna až 4,4 mi-
lióna eur. MHD zabezpečuje 
Arriva Nitra, ktorej platí licen-
cia do konca roka 2017. 

Schválený bol aj návrh 
Memoranda o spolupráci pri 
spoločnom postupe obnovy 
Železničnej stanice Nitra me-
dzi Železnicami SR a Mestom 
Nitra, a to najmä za účelom 
budúceho skvalitnenia a 
zmodernizovania priestorov 
stanice z pohľadu cestujúcej 
verejnosti. 

Poslanci zvolili prísedia-
cich sudcovia z radov obča-
nov pre Okresný súd v Nitre 
na 4-ročné funkčné obdobie 
od zloženia sľubu, za člena 
Mestskej rady zvolili Štefana 
Štefeka a vzali na vedomie ná-
vrh počtu prijímaných žiakov 
a počty tried 1. ročníka ZŠ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Nitry  na školský rok 
2016/2017. 

(SY)
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Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku  
v Nitre

Primátor Jozef Dvonč 
informoval prezidenta aj o 
posledných zrealizovaných 
investíciách v meste, ako sú 
rekonštrukcie základných a 
materských škôl, zimného 
štadióna, kultúrneho domu 
na Zobore, bytového domu 
Olympia, infraštruktúry a 
ďalšie. Prezident bol 
tiež informovaný  o 
projekte elektroni-
zácie služieb mes-
ta, ktorý uľahčuje 
občanom Nitry ad-
ministratívne zaťa-
ženie vybavovania 
agendy na úrade. K 
rozvojovým impul-
zom mesta patria aj 
aktivity realizované 
projektovým tímom 
nielen v rámci pri-
pravovaného IROP-u, ale aj 
reagovaním na výzvy iných 
operačných programov. V 
rokoch 2016-2020 plánuje 
mesto podať 46 projektov 
s odhadovaným čerpaním 
cez 55 miliónov eur.

„Som v meste, ktorému 
sa darí a má veľa dobrých 
nápadov a plánov do bu-
dúcnosti a budem rád, ak 
sa Nitru podarí zadefinovať 

ako moderné mesto nielen 
v rámci Slovenska ale aj Eu-
rópy,“ uviedol, okrem iného, 
na krátkom brífingu s novi-
nármi prezident SR Andrej 
Kiska.

Primátor Nitry Jozef 
Dvonč informoval prezi-
denta SR Andreja Kisku 

aj o činnosti Klientskeho 
centra služieb, ktoré prezi-
dent aj s delegáciou osob-
ne navštívil. Prezident sa 
tiež podpísal do Pamätnej 
knihy mesta Nitry a dostal 
od primátora Nitry Jozefa 
Dvonča dar na pamiatku, 
ktorým bol bronzový meč 
od akademického maliara  
M. Žilíka.

Po pracovnom stretnutí 

s vedením mesta kroky pre-
zidenta nasledovali do Slo-
venskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, kde sa 
stretol s vedením školy a so 
študentmi. Taktiež navštívil 
Výskumné centrum Agro-
BioTech. Predpoludním sa v 
priestoroch výstaviska Ag-

rokomplex  stretol 
s výchovnými po-
radcami, absolvoval 
prehliadku výstavy 
Mladý tvorca a in-
formoval sa o spo-
lupráci škôl a firiem 
v rámci duálneho 
vzdelávania.      

Popoludní na-
vštívil Diecézne pas-
toračné centrum, 
kde sa stretol s asýr-
skymi kresťanmi, 

ktorí k nám boli presídlení 
z Iraku a besedoval s pred-
staviteľmi Občianskeho 
združenia Pokoj a dobro – 
pomoc utečencom, ktorí sa 
o ich presídlenie zaslúžili. 

Prezidentský program 
ukončila návšteva Protilie-
tadlovej raketovej brigády 
v Nitre. 

(AJ)

V stredu 27. apríla 2016 navštívil Mestský úrad v Nitre v rámci oficiálnej pracovnej 
návštevy prezident SR Andrej Kiska. Návšteva Nitry sa začala pracovným stretnu-
tím s primátorom Nitry Jozefom Dvončom. Na pôde úradu hosťa privítali primátor 
mesta Nitry Jozef Dvonč, jeho zástupca Ján Vančo a prednosta Mestského úradu v 
Nitre Igor Kršiak. 

Prezident Andrej Kiska sa zapísal do Pamätnej 
knihy mesta Nitry, vpravo primátor Jozef Dvonč, 
zástupca primátora Ján Vančo a prednosta úradu 
Igor Kršiak.                              Foto: A. Jančovič
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Nový azylový dom na 
Štúrovej ulici v Nitre by mal 
v priebehu niekoľkých týž-
dňov začať slúžiť svojmu 
účelu. Podľa slov prednostu 
mestského úradu Igora Kr-
šiaka v uplynulých dňoch 
prebehlo kolaudačné kona-
nie, po ktorom sa začne so 
zariadením interiéru stavby. 
„Predpokladám, že v prie-
behu niekoľkých týždňov 
by sme mohli azylový dom 
spustiť do prevádzky. Za-
riadenie je už kompletné, 
ako sme už skôr deklarovali, 
nábytok a ďalšie vybavenie 
sem bude presunuté z býva-
lého hotela Olympia,“ doplnil 
ho primátor Jozef Dvonč.

Azylový dom bude posky-
tovať služby pre ľudí, ktorí 
sa ocitli v núdzi. V dvojpod-
lažnom objekte sú štyri izby 
pre desať osôb s obmedze-
nou schopnosťou pohybu, aj 
so sociálnym zariadením a 
spoločnou kuchynkou. Stred 
budovy tvoria prevádzko-
vé priestory. V zadnej časti 
bude nocľaháreň s dvomi 
izbami pre desať až 20 mu-
žov a pre osem až 16 žien. 
Na poschodí je zriadený 
ubytovací priestor s 13 izba-
mi s kapacitou 40 lôžok. Sú-
časťou tejto časti azylového 
domu je aj kuchynka, spolo-
čenská miestnosť, televízna 
miestnosť, sklad a kancelá-

ria. Bude to zariadenie pre 
dospelých, pretože v azylo-
vom dome, v zmysle zákona 
o sociálnych službách, deti 
bývať nebudú,“ dodal Dvonč.

Mesto začalo s prípravou 
výstavby azylového domu 
už pred niekoľkými rokmi. 
Pôvodne mal byť hotový 
už v roku 2012. Mesto na 
stavbu získala z fondov Eu-
rópskej únie (EÚ) dotáciu v 
hodnote 1,1 milióna eur. Jej 
zhotoviteľom mal byť víťaz 
verejnej obchodnej súťa-
že, ktorým bola spoločnosť 
Euro-building. Pre nezhody 
s dodávateľom stavebných 
prác sa však pôvodný termín 
nestihol. Magistrátu sa na 
dokončenie stavby podari-
lo vybaviť niekoľko nových 
termínov. Pre námietky jed-
ného z účastníkov verejného 
obstarávania sa však nepo-
darilo stihnúť ani posledný 
termín, ktorým bol október 
2013. Mesto tak o dotáciu 
definitívne prišlo a azylový 
dom za približne 700 000 

eur postupne vybudovalo zo 
svojho rozpočtu. 

Na území Nitry žije pri-
bližne 200 ľudí bez domova. 
Vyplýva to zo stratégie, ktorú 
vypracovalo mesto s cieľom 
nájsť riešenia ako pomôcť 
osobám, ktoré sa dostali do 
zložitých sociálnych pod-
mienok. Podľa dokumentu 
je väčšina z nich v produk-
tívnom veku. Sú dlhodobo 
nezamestnaní a ich záujem 
o prácu a trvalé zamestnanie 
je minimálny. „Viacerí z nich 
sú finančne negramotní, za-
ťažení dlhmi v zdravotných 
poisťovniach a sociálnej 
poisťovni, majú nesplatené 
pôžičky od nebankových 
subjektov, súdom nariade-
ný výkon exekúcie, alebo 
sú nemajetní. Exekúcie sú 
následne u väčšiny ľudí bez 
domova demotiváciou pre 
zamestnanie  sa,“ konštatuje 
sa v Stratégii riešenia prob-
lematiky ľudí bez domova v 
meste Nitra na roky 2016-
2019.            (RM)

Onedlho otvoria útulok pre bezdomovcov 

Novopostavený útulok pre bezdomovcov bude slávnostne odo-
vzdaný do užívania už v najbližších dňoch.
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Kontaktné osoby pomá-
hajú spotrebiteľom vyriešiť 
problém prioritne mimosúd-
nou cestou. Ak prípad nie je 
možné riešiť poradenstvom, 
kontaktná osoba podnet pre-
smeruje na inštitúcie, ktoré 
by v danom prípade mohli 
pomôcť. V individuálnych prí-
padoch prechádzajú spory do 
súdnej agendy združenia. 

„O rastúcom záujme o 
služby spotrebiteľského zdru-
ženia svedčí, že za štyri roky 
jeho kontinuálneho pôsobe-
nia vzrástol objem finančných 
prostriedkov zachránených v 
prospech spotrebiteľov nie-
koľkonásobne,” zhodnotil čin-
nosť združenia jeho predseda 
Michal Fáber.

V roku 2012 počas trojme-
sačného pôsobenia zachrá-

nilo združenie spotrebiteľom 
8560 eur, v roku 2013 počas 
fungovania jedného pora-
denského centra v Poprade 
to bolo 22.368 eur. V roku 
2014, keď už bola prvý rok v 
prevádzke aj spotrebiteľská 
poradňa v Bratislave, to bolo 
42.578 eur zachránených v 
prospech spotrebiteľov a v 
minulom roku 33.163 eur. “K 
tomu treba prirátať odhado-
vanú hodnotu súdnych proce-
sov, kde ide zhruba o 117.400 
eur,” skonštatoval Fáber.

Okrem poradenstva a za-
stupovania spotrebiteľov v 
procesoch riešenia sporov má 
projekt i ďalšie ciele. “V praxi 
sa ukazuje ako užitočné vďa-
ka našej databáze upriamiť 
pozornosť orgánov na najčas-
tejšie reklamované tovary a 

služby či klamlivé obchodné 
praktiky predajcov a posky-
tovateľov služieb. Pravidelne 
odbornú verejnosť upozor-
ňujeme na problémové mies-
ta v legislatíve,” tvrdí Fáber. 

Systémové riešenia si 
vyžaduje napríklad právna 
úprava v oblasti posudzova-
nia chýb tovarov. Je potrebné 
sprísniť podmienky pre ser-
visné strediská, znalcov i ná-
ležitosti súdnoznaleckých po-
sudkov. Ako nedomyslená sa 
ukazuje aplikácia zákonných 
ustanovení v oblasti spotre-
biteľských úverov. Kompli-
kovanou témou je ochrana 
digitálneho spotrebiteľa a s 
ňou úzko súvisiaca ochrana 
osobných údajov.

Spotrebiteľská poradňa poslúži aj 
Nitranom

V Nitre začalo fungovať Spotrebiteľské poradenské centrum pre Nitriansky a Ban-
skobystrický kraj. Vzniklo v rámci projektu Spoločnosti ochrany spotrebiteľov 
(S.O.S.) Poprad. Spotrebitelia majú k dispozícii bezplatné poradenské centrum, na 
ktoré sa môžu obrátiť pri problémoch s reklamáciou, chybným produktom alebo 
službou, odstúpením od zmluvy, agresívnou reklamou, nekalými a klamlivými ob-
chodnými praktikami, neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. 
Využiť ho môžu aj pri problémoch s bytmi a nebytovými priestormi, vyúčtovaním 
energií, vody a plynu, s podnetmi týkajúcimi sa finančných služieb a iných sporov s 
predajcami, výrobcami či poskytovateľmi služieb.

Otváracie hodiny pobočky v Kúpeľná 4, 949 01 Nitra, 
pondelok od 12.00 do 16.00, 

streda od 8.00 do 12.00, 
štvrtok od 10.00 do 18.00 hod.,

Dohodnite si stretnutie na 0903 680 227 a 0902 409 341 
alebo mailujte na info@sospotrebitelov.sk.

PORADENSKÁ TELEFONICKÁ HOTLINE LINKA – 0943 533 011
online poradenstvo – info@sospotrebitelov.sk
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Slovenskou hymnou, 
slávnostnými salvami a 
položením vencov a kytíc 
kvetov k Pamätníku oslobo-
diteľa si 5. mája obyvatelia 
Nitry pripomenuli 71. vý-
ročie ukončenia 2. svetovej 
vojny a Deň víťazstva nad 
fašizmom. Na slávnostnom 
zhromaždení sa zúčastnili 
poslanec NR SR a zástup-
ca primátora Nitry Martin 
Nemky, predseda NSK Milan 
Belica, primátor Nitry a pod-
predseda ZMOS Jozef Dvonč, 
prednosta Okresného úradu 
v Nitre Marek Illéš, nitrian-
ski mestskí a krajskí poslan-
ci, pracovníci Úradu NSK,  
Okresného úradu a Mestské-
ho úradu v Nitre, príslušníci 
Ozbrojených síl SR, členovia 
Záchranného a hasičského 
zboru v Nitre,  príslušní-
ci Mestskej polície v Nitre, 

zástupcovia Slovenského 
zväzu protifašistických bo-
jovníkov – Oblastného výbo-
ru v Nitre,  členovia politic-
kých strán, vojnoví veteráni, 
členovia Klubu vojenských 
dôchodcov z Nitry – Zobora 
a Krškán a občania mesta 
Nitry. V delegácii mesta boli 
poslanci MZ Pavel Varga a 
Slavomír Hatala, mestskí 
poslanci boli aj v iných dele-
gáciách. 

Účastníci slávnostného 
zhromaždenia si dôstojne a 

s pietou spomenuli na voj-
nové utrpenie miliónov ľudí. 
Slávnostný príhovor pred-
niesol prednosta Okresného 
úradu v Nitre Marek Illéš. 
Báseň Andreja Plávku Znej 
pieseň predniesol niekoľko-
násobný víťaz recitačných 
súťaží Dušan Danko. Na zá-
ver zaznela v podaní Dycho-
vej hudby Ozbrojených síl 
SR hymnická pieseň Kto za 
pravdu horí. 

Text a foto: (SY)

V minulom roku navští-
vilo Nitru 70 925 turistov, 
čo je približne 6-percentný 
nárast oproti predchádza-
júcemu roku. Z celkového 
počtu návštevníkov tvori-
li domáci návštevníci 63 
percent. Zvýšil sa aj počet 
prenocovaní na 166 551. 
Služby Nitrianskeho infor-
mačného systému využilo 
v roku 2015  vyše 21 500 
ľudí, z toho 3188 bolo za-
hraničných turistov. Najviac 

ich prišlo z  Českej republi-
ky, Nemecka, Ruska,  Fran-
cúzska, Ruska, Maďarska, 
Anglicka, Poľska, Talianska 
a Španielska. Zaujímavým 
spestrením v NISYSe boli  
návštevníci z Číny, Saudskej 
Arábie, Nového Zélandu, 
Japonska, Tadžikistanu, Ek-
vádoru, Izraelu, Guatemaly, 
Indie, Kazachstanu, Thaj-
ska, Kanárskych ostrovov, 
Mexika, Venezuely, Indoné-
zie, Brazílie a Indie.

Väčšiu návštevnosť za-
znamenal aj Agrokomplex - 
Výstavníctvo Nitra, a to o 20 
000. K ďalším významným 
kultúrnym inštitúciám, kto-
ré zaznamenali v roku 2015 
vyššiu návštevnosť, patria 
aj Slovenské poľnohospo-
dárske múzeum, Misijné 
múzeum, Divadlo Andreja 
Bagara a Staré divadlo K. 
Spišáka

K Pamätníku víťazstva sa poklonili  
aj zástupcovia mesta Nitry

Návštevnosť Nitry sa zvýšila
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V dňoch 12. júna až 3.júla sa v piaristickom Kostole sv. Ladislava uskutoční 26. roč-
ník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2016. Nad  podu-
jatím prevzali záštitu J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup  a primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč.

Otvárací koncert v nedeľu 
12. júna o 19.00 h. ponúkne 
poslucháčom o. i. aj Pergole-
siho Stabat Mater v podaní   
JANÁČKOVHO KOMORNÉHO 
ORCHESTRA; sopranistky Jo-
hany Černohorskej a kontra-
tenoristu Jana Mikuška pod 
umeleckým vedením Jakuba 
Černohorského (CZ). Sprie-
vodkyňou otváracieho kon-
certu bude Izabela Pažítková, 
ktorá je neodmysliteľnou 
tvárou tohto festivalu mnoho 
rokov. 

Mladé hudobné zoskupe-
nie KOLÁDY STRING TRIO 
v obsadení Imrich Farkaš – 
husle; Emil Hasala – viola a 
Erik Hasala – kontrabas uvedú  
na svojom koncerte vo štvrtok 
16. júna diela J. Coriglianiho, 
J. S. Bacha, T. Albinoniho a A. 
Vivaldiho.  Členovia tria sú 
víťazmi a laureátmi rôznych 
medzinárodných súťaží; spo-

lupracujú so Slovenskou fil-
harmóniou, ŠKO Žilina a Cap-
pellou Istropolitana Bratislava. 

Milovníci gospelu a spiri-
tuálov si prídu určite na svoje 
v nedeľu 19. júna, kde sa pod 
umeleckou taktovkou Ivety 
Weis Viskupovej predstaví 
súbor THE HOPE GOSPEL 
SINGERS, ktorý spolupraco-
val a spolupracuje s mnohými 
džezovými muzikantmi a spe-
vákmi v oblasti non-articifiál-
nej hudby. V súčasnosti súbor 
účinkuje ako off stage zbor 
v muzikály Mačky“ v divadle 
Nová scéna v Bratislave. Na 
koncerte odznejú tradicionály, 
spirituály a diela T. W. Aasa,  
I. Hougthona, M. W. Smitha,  
L. v. Beethovena, A. Lindseya, 
R. Kenolyho a ďalších.

Hráči komorného orches-
tra THE CLASSICAL MUSIC 
MANIACS sú v prevažnej väč-
šine majstri, sólisti a prví hráči 

najvyšších symfonických telies 
na Slovensku a šíria myšlienku  
„street classical music“, ktorou 
sa snažia osloviť aj „neposlú-
chačov“ vážnej hudby. Na festi-
valom koncerte vo štvrtok 23. 
júna  predvedú  klasické diela 
z pera skladateľov J. S. Bacha, 
A. Corelliho, A. Vivaldiho, W. 
A. Mozarta, E. Suchoňa a A. 
Piazollu. Orchester pôsobí pod 
umeleckým vedením huslistu, 
sólistu Jarolíma Emmanuela 
Ružičku. 

Pravoslávny spev naprieč 
priestorom a časom, to je ná-
zov programu, ktorý uvedie v 
nedeľu 26. júna Mužský spe-
vácky zbor LÁSKA OPRAV-
DIVÁ, pod dirigentskou tak-
tovkou Jaroslava Černockého 
a Jana Špačka (CZ). Teleso 
pôsobí  pri Ústave hudobnej 
vedy Filozofickej fakulty Ma-
sarykovej univerzity v Brne 
a jeho členmi sú vo veľkej 
miere študenti či absolventi 
brnenských vysokých škôl. 
Špecializuje sa na pravoslávnu 
duchovnú tvorbu, o. i. na nápe-
vy z Podkarpatskej Rusi, a na 
českú zborovú tvorbu 19. a 20. 
storočia,  predovšetkým Leoša 
Janáčka. Láska opravdivá je 
názov jedného z Janáčkových 
mužských zborov na ľudový 
text a v názve speváckeho tele-

Festival Musica sacra ponúkne aj svetové 
premiéry
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sa symbolizuje  repertoárový 
súlad duchovnej hudby a ľu-
dovej piesne.

Vo štvrtok 30. júna uvedú 
Komorný orchester ZOE a  
zbor PSALLITE  DEO Orató-
rium Misecordia (Milosrden-
stvo), ktoré  je pásmom hudby 
a slova. Okrem hudobných 
častí obsahuje aj meditácie 
nitrianskeho diecézneho bis-
kupa Mons. Viliama Judáka. 
Premiéru malo 3. apríla 2016 
v Katedrálnom chráme v Nitre.  
Dielo vzniklo pri príležitosti 
Mimoriadneho jubilejného 
roku Božieho milosrdenstva, 
ktoré vyhlásil pápež František. 
Autor Vladimír Kopec (*1981) 
toto dielo venoval Svätému Ot-
covi, ktorý mu vlastnou rukou 

napísal poďakovanie. Okrem 
oratória odznejú v podaní or-
chestra, zboru, sopranistky 
Hildy Gyulás a organistu Mar-
tina Baka aj diela Ave Maria 
pre soprán  a organ  a Fúga c 
mol pre organ ako svetové 
premiéry. Koncert sa uskutoč-
ní pod dirigentskou taktovkou 
samotného autora Vladimíra 
Kopca.

Záver tohtoročného festiva-
lu 3. júla bude veľkolepý. Štát-
ny komorný orchester Žilina 
pod taktovkou Leoša Svárov-
ského; japonská sopranistka 
Nao Higano, žijúca a pôsobiaca 
v Kroměříži; mezzosopranist-
ka Judita Andelová; tenorista 
Jozef Gráf; basbarytónista 
Martin Mikuš; Spevácky zbor 

AD UNA CORDA; organistka 
Marta Gáborová uvedú Requ-
iem pre sóla, zbor a orchester 
KV 626 Wolfganga Amadea 
Mozarta.  Requiem KV 626 
Wolfganga Amadea Mozarta 
patrí k najmysterióznejším 
hudobným dielam. 

Tohtoročný festival Musica 
sacra sa koná vďaka finančnej 
podpore Mesta Nitry,   Fondu 
na podporu umenia a NSK,   
spoluusporiadateľskému  po-
dielu Rehole piaristov na Slo-
vensku,  ako i   podpore všet-
kých mediálnych partnerov. 
Vstup na všetky koncerty je 
voľný. 

(ĽB)

Koncom mája sa na 
Mestskom úrade v Nitre 
uskutočnilo tradičné 
podujatie Dni zdravia, v 
rámci ktorého občania 
absolvovali preventívne 
lekárske vyšetrenia rôz-
neho charakteru.  Svoje 
zastúpenie na podujatí 
mal Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva 
Nitra, ktorého pracovníci 
robili merania vybraných 
antropometrických para-
metrov (indexu telesnej 
hmotnosti – BMI a indexu 
obezity), meranie tlaku 
krvi a pulzovej frekvencie, 
individuálne poradenstvo, 
u fajčiarov stanovovovali 

koncentráciu alveolár-
neho oxidu uhoľnatého 
(CO) karboxyhemoglo-
bínu (COHb) vo výdychu 
prístrojom Smokerlyzér a 
zisťovali stupeň závislostí 
prostredníctvom dotazní-
kových metód.  

Do Dní zdravia sa zapo-
jili: Komunitné centrum 
- meranie glykémie, Klau-
Dia + edukačná hliadka, 
Chránená dielňa Smejo: 
enkaustika – artterpia, 
Slovenská únia proti oste-
oporóze: predchádzanie a 
včasné vyhľadávanie oste-
oporózy), MEANDRA SK, 
s.r.o.: Zdravý životný štýl, 
Záchranná a Asistencia 

Záchranná: Dobrovoľní 
záchranári v Nitre. Do Dní 
zdravia  sa zapojili aj or-
ganizácia STORM (Zdravá 
ulica), Správa zariadení 
sociálnych služieb – soci-
álne pracovníčky denného 
stacionára (Dni zdravia v 
Správe zariadení sociál-
nych služieb), Slovenský 
zväz telesne postihnutých 
ZO č.13, Kollárova Nitra 
(Dva dni venované reha-
bilitácii), Rytiersky rád 
sv. Gorazda, Chrenovská 
15. Nitra (Na zdravie!), 
Útulok pre jednotlivca s 
deťmi  - Zdravo žiť, zdravo 
piť. 

(SY)

Prevencia sa nesmie zanedbávať  
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Noc kostolov

V Synagóge bola prezentovaná kniha 
Venuše slovenského praveku

Tak ako už tradične, aj v 
tomto roku sa Nitra zapája 
do celoeurópskeho pod-
ujatia Noc kostolov. Dve-
re kostolov sa tentokrát 
otvoria v piatok 10. júna 
od 18.00 hod., aby ponúkli 
bohatý program ako kon-
certy, prehliadky, divadel-
né predstavenie, duchovný 
program a pod. V tomto 
roku bude v Nitre otvo-
rených spolu 16 chrámov 

ako napr. Kostol sv. Micha-
la Archanjela na dražov-
skom vŕšku, ruiny Kostola 
sv. Jozefa v bývalom Zo-
borskom kláštore, Kostol 
reformovanej kresťanskej 
cirkvi a ďalšie. Súčasťou 
Noci kostolov je aj tradičná 
súťaž o vecné ceny. Bližšie 
informácie budú zverejne-
né na plagátoch k poduja-
tiu a na www.nockostolov.
sk. Srdečne vás pozývame!

V uplynulých dňoch pred-
stavili v Synagóge publi-
káciu Venuše slovenského 
praveku, ktorej autormi sú 
archeológ Jozef Vladár a 
spisovateľ a básnik Viliam 
Turčány.  Kniha pozostáva z 
eseje profesora Jozefa Vla-
dára a obohatená je o verše 
básnika a prekladateľa Vi-
liama Turčányho. Celkovo 
predstavuje dvanásť venuší, 
ktorým básnik Viliam Tur-
čány venoval svoje verše. 
Najznámejšie zo všetkých 

venúš sú venuša z Moravian 
nad Váhom a najmä venuša z 
Nitrianskeho Hrádku , ktorá 
sa dostala na slovenskú min-
cu v hodnote 2 Sk. Básnik  a 
prekladateľ Viliam Turčány 
v nej ženskú krásu opísal z 
umenovedného i poetického 
hľadiska. 

Kniha vyšla po prvýkrát 
v roku 1979 pri príležitosti 
stého výročia objavenia špa-
nielskej jaskyne Altamira s 
pravekými maľbami, nazý-
vanú ako Sixtínska kaplnka 

európskeho umenia. 
Tento raz ide o re-
edíciu knihy, ktorá 
vyšla v náklade 5500 
ks, čo bol v tom čase 
pomerne dostatočný 
počet,  no i napriek 
tomu sa dielo rých-
lo vypredalo.  A tak 
sa autori po rokoch 
rozhodli o druhé, do-

plnené vydanie o novinky, t. 
j. výsledky archeologického 
bádania.  Kniha je zaujíma-
vým tematickým skĺbením 
archeológie, umenovedy, po-
ézie a fotografie. Počas sláv-
nostného večera publikáciu 
do života uviedli básnik 
Milan Hodál, spisovateľka 
Drahomíra Pechočiaková a 
predseda Literárneho klubu 
J. Jesenského Ivan Godál.

Text a foto:  (SY) 

Profesor  Jozef Vladár – spo-
luautor textovej časti z oblasti 
archeológie.
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V júni vystúpi v Nitre spevácky zbor  
z Naperville 

Keď sa povie: „Ochutnám v Nitre...“

V pondelok 6. júna 
o 18.30 hod. sa v Kon-
certnej sále Župného 
domu uskutoční koncert 
speváckeho zboru Neu-
qua Valley High School 
z partnerského mesta 

Naperville (USA). Zbor 
sa predstaví známymi 
gospelovými a ľudovými 
piesňami z celého sveta. 
Spolu s americkým zbo-
rom vystúpi aj Spevác-
ky zbor pri Súkromnom 

konzervatóriu v Nitre, 
pod vedením Mgr. art. 
Mareka Štrbáka, PhD. 
Všetci milovníci hudby 
sú na tomto podujatí ví-
taní. Vstup na podujatie 
je zadarmo. 

Oproti minulému roku 
pribudne niekoľko no-
vých reštaurácii aj nápo-
jov. Podniky predstavia 
jednak svoje vlastné špe-
ciality, ale aj krajové jedlá. 
Vďaka tomu budú môcť 
návštevníci ochutnať ja-
hodovú štrúdľu, domáce 
hamburgery, grilované 
rebierka aj plnené pohán-
kové placky. Jahody budú 
najviac sekundovať de-
zertom, ale dostanú sa na-
príklad do piva vareného 
špeciálne pre túto akciu a 
aj do jahodového destilá-
tu. Medzi stánkami nájde-
te aj malé remeselné pre-
vádzky, napríklad výrobu 
syrov aj extraktu z čili 
papričiek. Organizátori 
vybrali prevádzky výluč-
ne z Nitrianskeho kraja, 
ktoré si udržujú stabilnú 
úroveň.

Umenie kuchárov do-
plní bohatý kultúrny 
program. V Zóne tradícií, 
vína a dobrej nálady čaká 
na návštevníkov vyhodno-
tenie súťaže o najobľúbe-
nejšiu turistickú atrakciu 
Nitrianskeho kraja či vy-
hlásenie najlepších roční-
kových vín. O ľudovú hud-
bu sa postarajú folklórne 
zoskupenia  Zobor a Ponit-
ran. Príjemnú atmosféru 
vytvorí fantastický Egon 
Gnoth či hudobné teleso 
Saxophone Syncopators. 
Na hlavnom pódiu bude 
prebiehať škola tanca v 
štýle latino pod vedením 
Mária Lopeza. Návštevní-
kov poteší aj nitrianske 
vokálne zoskupenie Ka-
tArs. O 20.00 hodine bude 
na hlavnom pódiu prebie-
hať galavečer slovenskej 
hudby a latinskoameric-

kej kultúry pod názvom 
Fiesta pod Zoborom. Ná-
sledne program uzatvorí 
koncert hudobnej skupiny 
Carisma – música latina.

Súčasťou podujatia 
bude Medzinárodný fes-
tival bubnov a perkusií 
drumpoint Slovakia 2016, 
v rámci ktorého vystúpia 
na viacerých pódiách bu-
benícke skupiny z rôznych 
krajín. Návštevníci si budú 
môcť oddýchnuť pod ži-
vou zeleňou, pre deti bude 
pripravený kútik s hrami a 
o tieň sa im postarajú pre-
strešené stánky. Večerné 
premietanie filmu Lás-
ka na prvý boj v Gotickej 
priekope na Nitrianskom 
hrade dotvorí mozaiku ce-
lého podujatia.

Viac o programe sa do-
zviete na www.festival-
chuti.sk

V sobotu 4. júna sa už po druhýkrát  bude na Svätoplukovom námestí v Nitre ko-
nať Festival chutí Nitrianskeho kraja. Jeho súčasťou bude gastronomické podujatie 
Ochutnám v Nitre, spájajúce gastronomické špeciality s odkazom na pestovanie 
jahôd v tomto kraji s podnázvom Jahodová Nitra.
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Štefan Banič sa narodil 23. 
novembra 1870 v Neštichu 
(dnes Smolenice) pri Trna-
ve v rodine malého roľníka. 
Po ukončení základnej školy 
v rodisku pracoval ako poľ-
nohospodársky robotník na 
Pálffyho majetkoch, neskôr 
sa vyučil za murára a praco-
val na stavbe Smolenického 
zámku. V roku 1907 ho bieda 
vyhnala do Ameriky. Tam si 
našiel príležitostné práce na 
farmách i v baniach a nako-
niec sa usadil v meste Green-
ville v Pennsylvánii, kde pra-
coval v strojárskom závode. V 
tom čase Spojené štáty i celý 
svet vzrušovali lety prvých 
lietadiel, najmä bratov Wri-
ghtovcov. Banič patril medzi 
ich veľkých obdivovateľov a 
začal sa zaoberať myšlienkou 
vynájsť zariadenie, ktoré by 
zachránilo letca pri nehode. S 
rozvojom letectva, ktoré pre-
nikalo i do Európy, sa vynáral 
problém zhotovenia bezpeč-
ných padákov. Po Blanchardo-
vi, Garnerinovi a Baldwinovi 
dal si roku 1911 patentovať 
torbový padák ruský vynález-
ca Gleb Jevgenievič Koteľni-
kov. Jeho padáky boli známe 
pod skratkou KR-1 a prvých 
sedemdesiat kusov vyrobi-
li roku 1914. A v tom čase v 
Spojených štátoch priznali 
patentovú prioritu vynálezu 

prakticky upotrebiteľného 
vojenského padáka aj nášmu 
rodákovi Štefanovi Baničovi. 
„Nech je známe, že ja Stephan 
Banič, pôvodom z rakúsko-
-uhorského cisárstva, usade-
ný v Greenville, okres Mercer, 
štát Pennsylvánia, vynašiel 
som isté nové účelné zlepše-
nie padákov, o čom podávam 
v nasledujúcom podrobné 
vysvetlenie.“ Tak znie prvá 
veta Baničovho osvedčenia 
na americkej patentovej listi-
ne č. 1 108 484 z 25. augusta 
1914. Nasleduje podrobný 
opis konštrukcie nového pa-
dáka, funkcie jednotlivých 
častí, presné technické nákre-
sy. Titulná strana patentovej 
listiny hovorí, že sa vyhovelo 
zákonným požiadavkám a že 
sa Štefanovi Baničovi a jeho 
dedičom priznáva oprávnenie 
na patentovanie vynálezu na 
obdobie sedemnástich rokov 
a že osobitné právo vyrábať, 
používať a predávať uvedený 
vynález prislúcha len Spoje-
ným štátom. Keby sa nebola 
zachovala spomínaná ame-
rická patentová listina, sotva 
by dnes u nás niekto vedel, že 
tento skromný a jednoduchý 
slovenský človek patrí medzi 
priekopníkov vynálezu pa-
dáka. Zachovali sa však len 
zlomky materiálov, navyše 
i neúplné a často skreslené, 

ktoré by hodnoverne preu-
kázali prínos a uplatnenie 
Baničovho padáka. Baničov 
padák sa pripevňoval okolo 
hrudníka a bol tzv. sklápa-
cieho typu. Otváral sa pomo-
cou zvláštneho zariadenia 
umiestneného v osi padáka. 
Dômyselne skonštruovaná 
sústava pružín a rebrovitých 
tyčiek, na ktorých spočívalo 
hrubé plátno, umožňovala re-
gulovať nosnú plochu, a teda 
rýchlosť klesania a pristátie 
na vhodnom mieste. 

Podľa niektorých prame-
ňov Banič skonštruoval padák 
s pomocou inžiniera Františ-
ka Jankoviča z Klčovian pri 
Trnave, ktorý vyštudoval v 
USA a ktorý padák dva razy 
s úspechom vyskúšal zosko-
kom z mrakodrapu a lietadla 
z výšky 600 metrov. Vynález 
padáka Baničovi nepriniesol 
bohatstvo ani slávu. V roku 
1920 sa vrátil do rodnej obce, 
žil v ústraní ako murársky 
majster. O niekoľko rokov sa 
jeho meno znovu spomínalo 
s obdivom, keď v roku 1930 s 
bratom Jánom a súrodencami 
Vajsáblovcami a Valovcami 
objavil podzemné krásy jas-
kyne Driny pri Smoleniciach. 
Zomrel 2. januára 1941 v Ne-
štichu.

Spracovala: (SY)

Meno podľa vynálezcu padáka Š. Baniča 

Na sídlisku Klokočina nájdete Baničovu ulicu, ktorá je spojnicou medzi Hviezdoslavovou 
triedou a Novomeského ulicou. Mohli by sme sa nazdávať, že väčšina obyvateľstva vie, 
kto bol Štefan Banič. Kto mám v tomto smere medzery, môže sa začínať do tohto článku.

Ulica, po ktorej kráčaš
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Vo francúzskom mes-
te Bordeaux sa v minulých 
dňoch uskutočnila 9. svetová 
abilympiáda. V konkurencii 
účastníkov z 35 krajín sveta, 
ktorí sa na tejto prestížnej 
súťažnej prehliadke pracov-
ných schopností a zručností 
zdravotne znevýhodnených 
ľudí predviedli, zabodovala aj 
Nitrianka Mária Krčmáriková, 
ktorá reprezentovala Sloven-
skú úniu sluchovo postihnu-
tých. 

Slovenská 18-členná vý-
prava pod vedením zástup-
cov Slovenskej abilympijskej 
asdociácie (SAA) a jej pred-
sedu Aurela Bittera vyslala 
do Francúzska 11 súťažiacich. 
Cieľom najväčšej súťažnej 
prehliadky pre zdravotnej po-
stihnutých z celého sveta bolo 

prekonanie samého seba. 
Tomu zodpovedal aj  tohto-
ročný slogan Commom Skills, 
Uncommom Peole – Obyčajné 
zručnosti, neobyčajní ľudia. 
Pri organizovaní podujatia 
pomáhalo 500 dobrovoľníkov 
z Francúzska. 

Tisícky účastníkov súťaži-
lo o víťazstvo v 49 súťažných 
disciplínach. Slováci zápolili 
vo vyšívaní, pletení, maľovaní 
na hodváb, maľbe, košikár-
stve, reportážnej fotografii, 
cukrárstve a varení. 

Nitrianka Mária Krčmá-
riková, ktorá vďaka postupu 
na slovenskej abilympiáde v 
Bratislave 2014 získala mož-
nosť reprezentovať Sloven-
sko plietla vankúšik a aj keď 
to nebolo na medailu, zožala 
svoj najväčší osobný úspech 
tým, že sa umiestnila v prvej 
desiatke.

V konkurencii 600 účast-
níkov z 35 krajín sveta, ktorí 
sa na prestížnej súťažnej pre-
hliadke pracovných schop-

ností a zručností zdravotne 
znevýhodnených ľudí pred-
viedli, zabodoval Slovák Mar-
tin Buzna z Trstenej, ktorý sú-
ťažil v reportážnej fotografii. 
Domov si priniesol medailu 
za najlepšieho súťažiaceho zo 
Slovenska.

Vo výstavnom centre le 
Parc des Expositions na se-
vernom okraji Bordeaux do-
kazovali „neobyčajní ľudia“ z 
celého sveta zdravému oby-
vateľstvu, že aj postihnutý člo-
vek  môže byť úspešný pri vy-
konávaní rôznych pracovných 
činností. Počas podujatia na-
vštívili toto výstavné centrum 
takmer 80 000 návštevníkov.

„Touto cestou by som sa 
chcela poďakovať predovšet-
kým pánovi primátorovi, kto-
rý mi k účasti na abilympiáde 
pomohol finančným príspev-
kom. Úprimne mu  ďakujem  
za  pochopenie,  veľkú pomoc 
a finančnú podporu mojej 
účasti,“ povedala Mária Krč-
máriková.                                 (SY)

Kompletná slovenská reprezentácia a medzi nimi aj zástupkyňa 
Nitry Mária Krčmáriková.

Mária Krčmáriková v plnom 
zápale pri pletení súťažnej 
práce.

Na 9. svetovej abilympiáde v Bordeaux  
reprezentovala Nitru Mária Krčmáriková 
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Jean Paul: „Hudba je po-
ézia vzduchu.“ Atmosféra v 
duchu tejto idey sa po celý 
deň šírila koncertnou sálou, 
v ktorej si merali svoje ume-
lecké schopnosti a zručnos-
ti  mladí hudobníci z celého 
Slovenska. Zakladateľom 
dnes už celoslovenskej hu-
dobno-interpretačnej sú-
ťaže Nitrianska lutna bol v 
Nitre pôsobiaci hudobný 
skladateľ Bartolomej Urba-
nec, ktorý touto pôvodne 
krajskou súťažou  inicio-
val  vyhľadávanie talentov. 
Nitrianska lutna bola po 
niekoľkoročnej prestávke 
koncom deväťdesiatych ro-
kov obnovená v roku 2000 
a vyprofilovala sa na jednu z 
desiatich prestížnych súťaží 
na Slovensku. Je ojedinelá 

svojou tradíciou, zakladate-
ľom z radu profesionálnych 
umelcov a tiež cyklickým 
zameraním. Po troch ná-
strojových skupinách (slá-
čikové nástroje – gitara; 
klavír– akordeón – organ; 
dychové nástroje – spev) 
uzatvorila v tomto ročníku 
súťažný cyklus komorná 
hra. Mladým interpretom 
dala príležitosť zažiť sú-
ťažnú atmosféru v rôznych 
komorných zoskupeniach 
– duách, triách a v 4-9 člen-
ných zoskupeniach. Od-
borná porota XVI. ročníka 
Nitrianskej lutny v zložení 
Mgr. art. Peter Čerman, Mgr. 
Alena Čierna PhD. a  Mgr. 
art. Jozef Horváth hodnotila 
spolu 21 zoskupení žiakov 
základných umeleckých 
škôl. Súťaž v komornej hre 
spojila vyše sedemdesiat 
mladých interpretov rôz-
nych pováh a nástrojových 
zručností, pričom každý 
hráč v nej mal svoje miesto 
a dôležitosť. Umelecká úro-
veň súťaže Nitrianska lutna 
aj v tomto roku splnila štan-
dardy kvality Európskej or-
ganizácie hudobných súťaží 
pre mladých EMCY (Euro-
pean Union of Music Com-
petition for Youth– Medzi-
národná únia hudobných 
súťaží pre mladých) a šiesty  

rok obhájila svoje zarade-
nie medzi prestížne súťaže 
na Slovensku. EMCY organi-
zuje pre víťazov súťaží Eu-
rokoncerty, tvorivé dielne, 
majstrovské kurzy a rôzne 
iné medzinárodné stretnu-
tia mladých hudobníkov z 
členských krajín EMCY, kde 
vzniká priestor pre vzájom-
né porovnávanie výkonov 
interpretov a ich priebež-
ný umelecký a osobnostný 
rozvoj. Tým napĺňa EMCY 
Slovakia hlavnú myšlienku, 
aby sa účasť na súťaži, či 
prípadné víťazstvo na nej 
nevnímalo ako konečný cieľ 
v úsilí mladého hudobníka, 
ale možnosťou byť vždy v 
novom začiatku ďalšieho 
vzdelávacieho procesu. Cieľ 
Nitrianskej lutny je zame-
raný na podporu interpre-
tácie skladieb slovanských 
autorov, na rozvoj mladých 
talentov a vytvorenie „odra-
zového mostíka k profesio-
nálnej hudobnej dráhe“ pre 
víťazov súťaže (1.miesto). 
Títo získavajú možnosť 
koncertovať v rámci Euro-
koncertov organizovaných 
EMCY Slovakia spolu s ďal-
šími mladými umelcami 
z členských krajín EMCY. 
Špecifikom Nitrianskej lut-
ny naďalej zostáva povinná 
interpretácia skladby slo-

Súťaž mladých interpretov  
Nitrianska lutna 2016

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre privítala dňa 13. mája na pôde 
školy súťažiacich XVI. ročníka celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže Nit-
rianska lutna 2016 

Na vyhodnotení sa zúčastnil 
aj viceprimátor Ján Vančo 
(druhý sprava).
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vanského autora, čím súťaž 
poukazuje na tradície, ktoré 
sú s mestom Nitra späté.

V  XVI. ročníku Nitrian-
skej lutny boli v každej ka-
tegórii udelené tri víťazné 
miesta a mimoriadne ceny. 
Cenu EMCY za interpretáciu 
skladby slovanského autora 
získali súťažiace vo IV. ka-
tegórii zo ZUŠ Jozefa Rosin-
ského v Nitre Petra Janego-
vá a Anna Mária Babčanová 

za predvedenie skladby Mo-
ritza Moszkowského: Polo-
néza z  cyklu Poľských ľu-
dových tancov op.55. Cenu  
primátora a titul Laureát 
súťaže získali v rovnakej 
kategórii Samuel Lambert 
a Paulína Slivková zo ZUŠ 
Miloša Ruppeldta, Bratisla-
va. Hudobno-interpretačná 
súťaž Nitrianska Lutna  už 
pozná svojich víťazov. Ich 
kompletný zoznam je zve-

rejnený na webovej stránke 
školy www.zusnitra.sk. Vý-
znam  tejto súťaže je nielen 
pre pedagógov, ale hlavne 
pre mladých umelcov znač-
ný. Je to nielen vzájomná 
konfrontácia, inšpirácia, ale 
predovšetkým motivácia k 
rozvíjaniu  svojho hudobné-
ho nadania.

Mgr. Anna Fintová, PhD.

V Mestskej hale na Klo-
kočine sa uskutočnil 2. 
ročník podujatia pre ma-
terské školy v Nitre Deň 
materských škôl. Podujatie 
slávnostne otvoril zástupca 
primátora mesta Nitry Ján 
Vančo a deti z MŠ Bazovské-
ho tanečným vystúpením. 
Viceprimátor Vančo sa de-
ťom prihovoril jazykom im 
vlastným, pričom ich nabá-
dal k citlivému prístupu k 
životnému prostrediu, na 
šetrenie vodou a elektric-

kou energiou. Na akcii sa 
zúčastnil aj poslanec MZ, 
predseda komisie pre škol-
stvo, mládež a šport pri MZ 
Miloslav Hatala. Podujatie 
bolo zamerané na ochra-
nu prírody, a tak aj všetky 
stanovištia boli v znamení 
témy Chráňme našu zem. 
Organizátori pripravili šesť 
vedomostných stanovíšť: 
Recyklujeme (triedenie 
odpadu), Ozónová diera, 
Hmatové úlohy (piesok, hli-
na, kamene, voda), Strom s 

hádanka-
mi, Pozo-
rujeme cez  
mikroskop 
a Nájdi 
domov pre 
z v i e r a t -
ká. Okrem 
zvládnutia 
stanovíšť, 
deti spo-
lu s pani 
učiteľkami 
v y t vo r i l i 

krásne práce  z odpadové-
ho materiálu, ktoré na dva 
týždne ozdobili vestibul 
Mestského úradu v Nitre. 

Organizátormi podujatia 
boli Mestský úrad v Nitre, 
Odbor školstva, mládeže a 
športu a učiteľky z odbor-
nej sekcie pri materských 
školách. Hlavným cieľom 
podujatia bolo poukázať 
na vedomosti, zručnosti, ta-
nečný, pohybový a výtvarný 
prejav detí jednotlivých MŠ. 
Sprievodnými podujatiami 
boli športové aktivity – há-
dzanie loptičkami, cvičenie 
so žabkami. Na podujatí 
sa zúčastnilo 75 detí s uči-
teľkami z 20 nitrianskych 
MŠ. Všetci účastníci boli 
odmenení diplomom za 
účasť a darčekmi. Poduja-
tie podporili: Mesto Nitra, 
IN MEDIA, s.r.o., Zvolen,  
Mc Donald, a.s. Nitra. 

Text a foto: (SY)

Škôlkári sa učili spoznávať  
a milovať prírodu

text
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Prezident HK Nitra Miro-
slav Kováčik, tréner HK Nitra 
Antonín Stavjaňa a jeho asis-
tent Andrej Kmeč, kapitán HK 
Nitra Dušan Milo a športový 
riaditeľ HK Nitra Róbert Pánis 
poďakovali primátorovi Nitry 
Jozefovi Dvončovi, vedeniu 
mesta i poslancom nitrian-
skeho mestského zastupiteľ-
stva za podporu klubu počas 
skončenej sezóny, ktorá bola 
pre „corgoňov“ najúspešnej-
šia a vyústila do zisku prvého 
titulu. 

Primátor mesta Nitry Jozef 

Dvonč na margo zisku titulu 
uviedol: „Chcel by som hrá-
čom a celému realizačnému 
tímu ešte raz poďakovať, pri-
pravujeme a evidujeme tiež 
návrhy na osobné ocenenia. 
Je potešiteľné, že sa nám po-
darilo získať ďalšiu podpo-
ru v sume 50-tisíc eur, ktorá 
bude použitá na doladenie 
vzduchotechniky, aby aj počas 
letných zápasov nebola nad 
ľadom hmla.“ Iste titulom pre 
Nitru nič nekončí, práve nao-
pak, ako víťaz ligy bude opäť 
po roku bojovať v hokejovej 

lige majstrov, ktorej súboje 
budú nepochybne vynikajú-
cou prípravou pred ďalším 
ročníkom ligových zápolení, 
v ktorom bude mať obhajca 
titulu akiste minimálne finá-
lové ambície. Klub HK Nitra 
má právom výborné meno a 
rešpekt u súperov nielen na 
Slovensku, ale aj v Európe. 
Treba dodať, že úplne opráv-
nene. Netreba však zaspať na 
vavrínoch, pretože aj súperi 
„Nitričky“ budú ostražitejší a 
budú sa chcieť na majstra vy-
tiahnuť.                                     (AJ)

Nitrianski volejbalisti VK 
Bystrina SPU Nitra, ktorí v 
semifinále porazili VK KDS 
Šport Košice, si vo finále po-
radili aj s ďalším východniar-
skym družstvom - obhajcom 
titulu - VK Mirad PU Prešov. 
Po dvoch úvodných prehrách 
u súpera sa Nitranom neroz-
triasli kolená a doma nadelili 
súperovi dvakrát 3:0 a do tre-
tice vyhrali aj vonku na nulu a 

viedli 3:2 na zápasy. Dopustili 
však drámu, v šiestom domá-
com zápase, napriek tomu, že 
vyhrávali 2:1 na sety a vo štvr-
tom dejstve 16:12, napínavý a 
dlhý duel nedotiahli do víťaz-
stva a prehrali 2:3. V siedmom 
rozhodujúcom zápase, pod 
vysokými sieťami v metropole 
Šariša, ale nenechali nič na ná-
hodu a vyhrali úplne zaslúže-
ne a s prehľadom 3:1 na sety. 

A získali pre Nitru premiérový 
majstrovský titul. 

„Gratulácia a poďakova-
nie volejbalistom Nitry, kto-
rí získali majstrovský titul 
a vo finále zdolali Prešov v 
dramatickej sérii 4:3 na zá-
pasy,“ uviedol tesne po výhre 
nitrianskych volejbalistov v 
Prešove primátor Nitry Jozef 
Dvonč. Na nitrianskom úspe-
chu sa nepochybne podieľal 

Hokejisti sa poďakovali primátorovi  
a zastupiteľstvu za podporu

Majstrami SR aj volejbalisti  
VK Bystrina SPU

Zľava, spoločne s víťazným 
pohárom V. Dzurillu, tréner 
HK Nitra A. Stavjaňa, športový 
riaditeľ HK Nitra R. Pánis, pri-
mátor Nitry J. Dvonč, asistent 
trénera A. Kmeč, prezident HK 
Nitra M. Kováčik a kapitán Nit-
ry D. Milo. 
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Emil Antoš, Rozália Babíková, Július Bakai, Anna 
Balková, Paulína Berežná, Emil Čapkovič, Milan 
Čavoj, Oľga Čeligová, Margita Danišová, Katarína 
Demetrová, Júlia Diďáková, Klaudia Ďuranová, 
Emília Erniholdová, Belo Gombík, Oľga Hluchá, 
Helena Homolová, Anton Horák, doc. Ing. Vojtech 
Horčin, CSc., Miloslava Hrachovická, Helena Hu-
decová, Jozef Hutera, Pavel Jančo, Jaroslav Klein, 
MUDr. Ivan Križan, Irena Lisýová, Anna Mackovi-
čová, Pavol Mada, Gabriela Mášiková, Ondrej Mi-
chalec, Eva Minárová, Zita Múdra, Ing. Mária On-
drejičková, Eva Pecháčová, Vladimír Podhorský, 
Helena Račková, Milan Sabo, Róbert Sirotek, Júlia 
Slížová, Dušan Sovič, Pavol Šavrtka, Marta Ščasná, 
Ladislav Šimanský, Božena Takáčová, JUDr. Pavol 
Tancik, prof. Ing. Imrich Točka, CSc., Mária Uhrino-
vá, Gizela Viršíková, Mária Vöröšová, MUDr. Vladi-
mír Žiak     

Petronela Cigáňová, Jozef Drgoň, Alžbeta Gubová, 
Margita Hajabáčová, Magdaléna Hroteková, Anna 
Hrubá, Valér Chrenko, Veronika Ivančíková, Mária 
Jókútyová, Emília Kabátová, Ján Kerti, Valéria Ki-
šová, Emil Kollárik, Vlasta Kopečná, Dpt. Alexan-
der Košičár, Júlia Košovanová, Gabriela Kováčová, 
Ema Kyselová, Pavlína Laciková, Margita Lieskov-
ská, prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc., Ľudmila Micha-
lovičová, Adriana Molnárová, Gertrúda Ondruško-
vá, Mária Pechová, prof. Ing. Alojz Podolák, CSc., 
Irena Poláková, Margita Schlosserová, Oľga Sovi-
čová, Edita Šámšonová, Alžbeta Teplanová, Oľga 
Tomišová, František Václav, Jozefína Verešová

Jubilanti v roku 2016

V júni 2016 sa významného životného jubilea dožívajú:

75 ROKOV:

80 ROKOV:

Ján Bánik, Róbert Horák, Alžbeta Jakubíková, Sta-
nislav Jarabica, Helena Kaplačová, Alžbeta Kolen-
číková, Helena Kozárová, Emília Krížová, Marta 
Kyselicová, prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., Jozef Mar-
čiš, Ing. Karol Medovič, Jolana Nányová, Terézia 
Penzešová, Anna Straňovská, Ladislav Šabo, Mária 
Šinkovičová

Magdaléna Arpášová, Elena Borotová, Dezider 
Fábik, Ľudmila Grenušová, JUDr. Jozef Hanák, Má-
ria Holíková, Teodor Horský, František Solár, Ing. 
Alojz Soldan, Bernard Šiška, Svatava Štefanová, 
Irena Tóthová, Eva Vnučková 

85 ROKOV:

86 ROKOV:

Kamila Barická, Margita Beňadiková, MUDr. Karol 
Daňo, Jolana Gregušová, Veronika Hudecová, Mar-
gita Pelikánová, Ladislav Štefanka, Edita Valenčí-
ková, Ing. Jolanda Žuffová 

87 ROKOV:

Margita Gottwaldová, Irena Labudová, Margita La-
vová, Mária Palková, Helena Vašková 

88 ROKOV: 

Valéria Andová, JUDr. Eugen Brečka, Mária Gerge-
lyová, Marta Hudecová, Helena Hurtajová, Paula 
Jóžová, Margita Kondeová, Irma Mesárošová, Eva 
Polhorová, Kornélia Solčanská, Edita Švéciová, 
Mária Vajdová

89 ROKOV:

tréner Marek Kardoš. Okrem 
trénera Kardoša majú leví po-

diel na titule najmä Lukas Sza-
rek, Juraj Zaťko, Matej Kubš, 

Martin Turis, Pe-
ter Kašper, Marek 
Ludha či Marek 
Malina. Prispeli 
aj hráči zo strie-
dačky (Porubský, 
Hukel, Sťahuliak a 
ďalší), ktorú mala 
Nitra silnejšiu ako 

ich finálový súper 
a aj preto vyhrala. 
Poďakovanie za 
titul však patrí aj 
celému realizačné-

mu tímu, sponzorom a mestu 
Nitra.                                             (J)

V úvode zasadnutia  mimoriadneho MZ primátor Nitry Jozef Dvonč, 
rektor SPU Peter Bielik a poslanci MZ poďakovali volejbalovým majstrom 
VK Bystrina SPU Nitra, ktorí získali pre naše mesto premiérový titul spod 
vysokých sietí. 
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Navždy odišli

V apríli 2016 zomreli títo občania Nitry:

Ján Bánovský, 89-r., Murániho 28
Helena Baráthová, 52-r., Topoľčianska 37
Vladimír Barta, 57-r., Vodná 1
Helena Bilová, 58-r., Roľnícka 67
Martin Bobáľ, 66-r., Partizánska 57
Mária Boháčiková, 98-r., Štefánikova tr. 70
Mária Boháčiková, 90-r., Jaskyňová 9
Eva Cabanová, 64-r., Ďumbierska 27
Michal Dávid, 63-r., Škultétyho 54
Anna Fapšová, 90-r., Dolnohorská 6
Michal Földeši, 76-r., Ul. A. Žarnova 11
Vojtech Franko, 93-r., Železničiarska 52
Ing. Jozef Franta, 66-r., Kollárova 1
Marianna Fridrichová, 33-r., Bizetova 9
Martin Fukas, 87-r., Na Priehon 49
Ladislav Haringa, 90-r., Piešťanská 3
Oľga Haringová, 79-r., Partizánska 12
Ján Holbík, 73-r., Holubyho 20
Ing. Július Horňák, 83-r., Svätoplukova 23
Štefan Hudec, 69-r., Štúrova 15
Jozef Illáš, 70-r., Bajkalská 2
Ján Jankovič, 60-r., Jurkovičova 28
Peter Katona, 65-r., Tr. A. Hlinku 36
Ing. Ján Kopecký, 81-r., Železničiarska 52
Rudolf Koššovič, 54-r., Dlhá 36
Marie Kotlárová, 67-r., Kupecká 8
Ján Kováč, 89-r., Železničiarska 52
Veronika Kráľová, 76-r., Bernoláková 12

Helena Kunkelová, 84-r., Golianovská 47
Helena Kupcová, 90-r., Štefánikova tr. 74
Juraj Lakatoš, 77-r., Borová 31
Anna Lievajová, 84-r., Štúrova 50
Karol Lichtner, 79-r., Dlhá 31
Julianna Marenčáková, 88-r., Beethovenova 
Štefan Mikulášik, 91-r., Železničiarska 52
Helena Mozdíková, 88-r., Vihorlatská 2
Tibor Oláh, 63-r., Mariánska 12
Ľudmila Pajchortová, 85-r., Brezová 9
Mária Panáčková, 87-r., Banská  15
Terézia Pavelková, 85-r., Zvolenská 22
Marián Pavkovič, 56-r., Ul. H. Meličkovej 16
Ing. Michal Péli, 85-r., Korčekova 1
Filoména Petiachová, 81-r., Ďumbierska 15
Mgr. Marta Púchovská, 63-r., Štiavnická 20
Mária Púšová, 90-r., Mostná 18
Jaroslav Saferthal, 83-r., Ul. 8.mája 25
Mária Slezáková, 70-r., Lúčna 2
Alžbeta Slížová, 88-r., Železničiarska 52
Mária Trenčanská, 75-r., Alexyho 12
Anna Trubíniová, 82-r., Panská dol. 54
Bohuslav Turza, 69-r., Za Humnami 45
Igor Válik, 52-r., Viničky 27
Pavol Veslár, 82-r., Bajkalská 2
Jozef Volešéni, 64-r., Bazovského 3
Ivan Zeman, 73-r., Lúčna 2
Ľudovít Zubčák, 81-r., Športová 10

Ospravedlnenie: 16. 3. zomrel Jozef Ollík vo veku 69-r., bytom Kremnická 1.
Mylne sme uviedli: Jozef Orlík, za čo sa pozostalým ospravedlňujeme.

Etela Fusková, Irena Jeneyová, Pavlína Kuklová, 
Júlia Majorovičová, Mária Palatická, Július Prokop 

Ján Červenák, Peter Foltin

93 ROKOV: 

94 ROKOV:

Rozália Záhonová 

Alžbeta Krištofová 

Juliana Jarošová 

Mária Hozlárová 

96 ROKOV:

97 ROKOV:

98 ROKOV:

100 ROKOV:

Mária Adámeková, Eugénia Bihuncová, Mária Ha-
lásová, Dominik Hrušovský, Jozef Kukla, Helena 
Majerčíková, Júlia Májiková, Helena Marenčáková, 
Štefan Matejka, Amália Mihalíková, Július Mikuš, 
Magdaléna Pintérová, Rozália Urbanová

Ružena Kalmanová, Mária Nagyová, František Pl-
šek, Jozef Pružinský

Mária Árendášová, Valéria Kochová, Viliam Kolen-
čík, Klementína Košovanová, Ján Kraus, Ján Šimo-
nides 

90 ROKOV: 

91 ROKOV: 

92 ROKOV:
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Povedali si ÁNO

16. apríla: 
Martin Kopec a Lucia Švecová obaja z Nitry, Peter Vala-
chovič z Bratislavy a Michaela Schmotzerová z Veľkého 
Lapáša, Marek Agh zo Zvolena a Lucia Muchová z Nitry

23. apríla: 
Pavol Kováč a Bibiana Bučányová, obaja z Nitry, Ing. Erik 
Csanda z Nitry a Jana Kopčáková z Bratislavy, Ing. Michal 
Filo a Ing. Alexandra Malejčíková, obaja z Nitry, Patrik Ke-
vély z Klasova a Lucia Kunová z Výčap Opatoviec, Ing. Ru-
dolf Hanina z Topoľčan a Ing. Alexandra Hatalová z Nitry, 
Dominik Ažaltovič z Nitry a Michaela Depešová zo Štitár

29. apríla: 
JUDr. Michal Kristiňák z Chorvátskeho Grobu a Martina 
Peťovská z Nitry

30. apríla: 
Marián Tvrdoň a Veronika Benková, obaja z Nitry, MUDr. 
Vladimír Pročka a Mgr. Daniela Scholtzová, obaja z Nitry, 
Vladimír Ritomský z Vrútok a Jana Veselá z Nitry, Boris 
Mikuš z Bratislavy a Zuzana Ponecová z Nitry, Svetozár 
Peták z Kozelníka a Veronika Šranková z Klasova, Michal 
Komárňanský z Nitry a Mária Dubeňová z Lehoty, Ing. 
Miroslav Petráš a Zuzana Meňhertová, obaja z Nitry, To-
máš Martinkovič z Golianova a Mária Szusztorová z Nitry, 
Mgr. Marek Moravčík a Ing. Dominika Petrechová, obaja 
z Nitry

6. mája:
Ing. Martin Vindiš a Ing. Ľubica Vargová obaja z Nitry

7. mája:
Pavol Šašík z Lehoty a Andrea Machučová z Nitry, Dušan 
Seňan z Bratislavy a Tatiana Hollová z Nitry, Róbert Ja-
derko zo Zbehov a Lucia Mészárosová z Nitry, Peter Lau-
rinský a Kristína Molnárová, obaja z Nitry, Maroš Mrázek 
a Mgr. Lea Kučerková, obaja z Bratislavy, Bc. Martin Kasa-
na zo Súloviec a Ivana Urbancová z Nitry, Emil Novotný 
z Bratislavy a Katarína Gurčíková  z Nitry, Peter Paulík  
a Monika Uharčeková, obaja z Nitry, Juraj Nozdrovický  
z Piešťan a Nina Ševčíková z Nitry, Miloslav Tulinský a Ža-
neta Rybanská, obaja z Nitry, Pavol Šúst z Trnavy a Agáta 
Drelová z Nového Mesta nad Váhom, Ing. Patrik András-
ko Žirany a Mgr. Zuzana Civáňová z Nitry

13. mája: 
Jozef Gutai z Nitry a Renáta Vajsáblová z Piešťan, Lukáš 
Szabó z Brehov a Helena  Hrbáňová z Nitry, Róbert Dar-
nady a Ivana Fridrichová,  obaja z Nitry, Martin Kuruc 
a Mária Tóthová,  obaja z Nitry, Jozef Ďuriš z Rakovíc  
a Eva Ondrušová z Nitry, Lukáš  Krčmár zo Šurianok  
a Petra  Balážiová z Veľkého Zálužia, Marek Dian z Nit-
ry a Jana Pavčeková z Čiernych Kľačian, Lubomír Šerý  
z ValašskýchKloboukov a Ivana Meňhartová z Nitry, Mi-
lan Latečka a Jana Drgoňová, obaja z Nitry, Marcel Hýžďal 
z Nitry a Petra  Zaujecová z Nitrianskych Hrnčiarovciec.
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