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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, 
CSc. za záslužnú  činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, 
medailérstva, numizmatiky a zachovania kultúrneho a duchovného 
dedičstva  
u d e ľ u je 
Cenu mesta Nitry 
prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc.
za  záslužnú  činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, 
numizmatiky a zachovania kultúrneho a duchovného dedičstva  
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry 
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Nitre 

Podpis predkladateľa:



Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za  záslužnú  
činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania 

kultúrneho a duchovného dedičstva

Meno: prof. Ing. Imrich Točka, CSc.
Narodený: 
Zamestnanie: emeritný profesor, dôchodca 
Štátna príslušnosť: 
Trvalé bydlisko: 

Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. sa narodil v Nitre na Chrenovej, kde získal aj 
základné vzdelanie. Stredoškolské štúdium ukončil v Nitre na JSŠ v roku 1956. V rokoch 
1958 – 1963 študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Rozhodol sa venovať 
práci vysokoškolského pedagóga na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, v tejto funkcii 
pôsobil v rokoch 1964 – 2009. V súčasnosti je emeritným profesorom Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity. Žije na dôchodku v Nitre. 

Počas svojho plodného a tvorivého pôsobenia na VŠP a SPU v Nitre napísal veľa 
odborných článkov, je autorom a spoluautorom viacerých odborných knižných publikácií 
v oblasti chovu malých hospodárskych zvierat. Okrem pedagogickej a odbornej vedeckej 
činnosti sa po celý život zaujímal o históriu, regionálnu kultúru, medailérstvo, numizmatiku
a kampanológiu . Angažoval sa aj v poľovníctve.

Pri búraní historickej obce Chrenová sa osobne zúčastnil na záchrane viacerých 
prícestných pamiatok sakrálneho charakteru, napr. Piety z r. 1865 na Dlhej ulici, ktorá sa dnes 
nachádza na Malíkovej ulici, Sochy sv. Jána Nepomuckého z pieskovca z náhrobníka statkára 
J. Eitnera z roku 1854 na Chrenovskom cintoríne, poškodenej sochy sv. Urbana z roku 1807 
na Levickej ulici, na znovuobjavení najstaršej kultúrnej pamiatky Chrenovej – sochy Krista 
Trpiteľa z roku 1770 zo zbúranej zvonice na Chrenovej. Podieľal sa na záchrane historických 
zvonov  na Chrenovej. V roku 2015 sa výrazne podieľal na akcii navrátenia sochy sv. Jána 
Nepomuckého do kaplnky na Chmeľovej doline v mestskej časti Zobor. Okrem záchrany 
kultúrnych pamiatok sa prof. Ing. Imrich Točka, CSc. podieľal na spracovaní údajov o pôvode 
a histórii pamiatok, študoval mnohé archívne dokumenty  a získané materiály. Z tohto úsilia
sa zrodili viaceré publikácie:  
r. 2002  Tormoš Chrenová, dejiny obce – dejiny pôvodnej obce;
r. 2003  Farský kostol sv. Martina v Nitre – Chrenovej – 50. výročie;
r. 2006 Z minulosti Chrenovej – urbanistický vývoj Chrenovej;
r. 2009 Zo starej Chrenovej veselo i vážne - zbierka humorných i vážnejších príhod 
o zaujímavých  osobnostiach a udalostiach obce, ktorá sa stala súčasťou Nitry;
r. 2010  Nitra na medailérskych pamiatkach (graficky a výtvarne veľmi zaujímavá kniha, kde 
sa môžeme stretnúť s historickou tvárou Nitry na drobnej plastike, ako je medaila, a zároveň 
porovnávať rôzne nitrianske spoločnosti, inštitúcie a organizácie pri rôznych jubilejných 
príležitostiach;
r. 2011 História ochotníckeho divadla v Nitre – Chrenovej - história amatérskeho divadla, 
z pôdy ktorého vyrástli významné nitrianske osobnosti;
r. 2012  Socha Krista Trpiteľa - história najstaršej znovuobjavenej sochy zo zvonice 
             na Chrenovej; 
r.2012  Nitrianske zvony – história a súčasný stav zvonov v Nitre;
r.2013 Točka – Kiko: Cyrilometodská misia na medailách;
r.2013  Nitrianske poľovníctvo – história  lovu zveri a organizácia poľovníctva 
            v regióne Nitry;



r. 2014  Zobor – reprezentačná všestranne spracovaná história mestskej časti Nitra- Zobor;
r. 2015  Tormoš – Chrenová v zrkadle času, reprezentačne všestranne  spracovaná história 
              Chrenovej.

Všetky spomínané publikácie sú zaujímavým a dôležitým kultúrnym počinom, ktorý 
ocenia predovšetkým nasledujúce generácie, pretože prof. Ing. Imrich Točka, CSc. sa zaslúžil 
o zachovanie významných kultúrnych a historických pamiatok a cenných informácií o nich 
v našom meste a v okolí. 

Z publikačnej činnosti prof. Ing. Imricha Točku, CSc. je zrejmé, že nepatrí k pasívnym 
občanom a obyvateľom mesta Nitry, ale žije aktívnym životom a usiluje sa zachovať kultúrne 
a duchovné dedičstvo Nitry a jej najbližšieho okolia. Stále sa angažuje, čoho dôkazom sú aj 
jeho publikácie Nitrianske zvony a  Nitrianske poľovníctvo. Spracovaním histórie mestských 
častí Zobor a Chrenová sprostredkoval dôležité informácie súčasníkom i budúcim  
generáciám a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu a osud mesta pod Zoborom, ale aj 
vlastného národa. Okrem tejto činnosti je prof. Ing. Imrich Točka, CSc. mnoho rokov 
predsedom pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Nitre. Svoju celoživotnú zbierku 
medailí nezištne daroval Ponitrianskemu múzeu v Nitre. prof. Ing. Imrich Točka sa angažuje 
v spoločenskej oblasti mesta i okresu. Veľa rokov prednášal v rôznych spoločenských 
organizáciách o histórii Nitry. Je i predsedom Okresnej organizácie Slovenského
poľovníckeho zväzu a predseda Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. 
  Významné ocenenia celoživotnej práce:
2012 – udelenie   Zlatej medaily ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku;
2014 – udelenie  Zlatej medaily Slovenskej poľnohospodárskej univerzity za mimoriadny 
prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v prospech Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre.

V roku 2011 udelil Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry  prof. Ing. Imrichovi Točkovi, 
CSc. Cenu primátora mesta Nitry  za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej 
činnosti. 

Dôvodová správa

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. predkladá 
primátor mesta Nitry na základe návrhu Čakanky, n.o. a v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Návrhom sa v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 19. septembra 2012 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy. Uznesením č. 24/2012  odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
udeliť prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. Cenu mesta Nitry pri príležitosti životného jubilea.  
Mestská rada v Nitre uznesením č. 527/2012-MR zo dňa 23. 10. 2012 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre udeliť Cenu mesta Nitry prof. Imrichovi Točkovi, CSc.  pri príležitosti 
jeho životného jubilea. V roku 2016 bude mať prof. Ing. Imrich Točka, CSc. 75 rokov. 

S návrhom Čakanky, aktualizovaným o nové skutočnosti  sa oboznámila Komisia MZ 
v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy na svojom zasadnutí dňa 17. 2. 2016. 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 24. 5. 2016 prerokovala predmetný 
návrh, uznesením č. 307/2016-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť Cenu 
mesta Nitry prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc. za záslužnú činnosť a prínos v oblasti kultúry, 
histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania kultúrneho a duchovného dedičstva.  






