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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 HK Nitra, s.r.o. za vynikajúce 
športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry  
u d e ľ u j e 
Cenu mesta Nitry 
HK Nitra, s.r.o. 
za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu 
mesta Nitry
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 HK Nitra, s.r.o. 
za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry

Názov organizácie: HK Nitra, s.r.o. 
                                               
Sídlo organizácie:   Jesenského 2, 949 01  Nitra 
IČO: 48178802
Forma hospodárenie: spoločnosť s ručením obmedzeným   

Počiatky nitrianskeho hokeja siahajú do decembra 1926, kedy miestni nadšenci 
založili Hokejový klub AC Nitra. Nitra sa tak spolu s Banskou Bystricou, Popradom 
a Bratislavou zaradila medzi slovenských hokejových priekopníkov, ktorí začali pod Tatrami 
šíriť tento krásny šport. Dôkazom napredovania hokeja pod Zoborom bol v roku 1933 zisk 
prestížneho Tatranského pohára. Na najväčšie úspechy si však Nitrania museli počkať do 
osemdesiatych rokov, resp. do prelomu druhého a tretieho tisícročia. Nitra vyhrala v sezónach 
1983/84, 1986/87, 1988/89, 1991/92, 1992/93 a 2002/03 prvú slovenskú národnú hokejovú 
ligu (1. SNHL), resp. 1. hokejovú ligu (1 HL). Od vzniku samostatnej slovenskej hokejovej 
extraligy chýbala Nitra v najvyššej súťaži iba trikrát. Opätovný vzostup nitrianskeho hokeja 
začal v sezóne 2002/03, kedy hráči v bielo-modrých dresoch vybojovali extraligu. 

Klub od založenia pôsobil pod názvom AC Nitra až do roku 1949. Vtedy došlo 
k premenovaniu na Slavoj Nitra. V roku 1955 sa stáva z klubu Slovan Nitra, neskôr AC Nitra, 
Plastika Nitra a v roku 1990 sa vracia k tradičnému AC Nitra. Od 1. mája 1993 pôsobil ako
samostatný hokejový klub pod značkami HC, HC Corgoň, MHC Plastika, MHC Nitra, od 
sezóny 2001/02 pod oficiálnym názvom HKm Nitra, HKm Dynamax Nitra,  ako HK 
ARDO Nitra, HK Nitra.

Úspechy

1. miesto v Tipsport extralige 2015/2016
2. miesto v Tipsport extralige 2013/2014
3. miesto v Tipsportextralige – 2005/2006, 2012/2013, 2014/2015
víťaz základnej časti Slovnaft extraligy  2005/2006
víťaz 1. hokejovej ligy 2002/2003
Víťaz 1. SNHL – 1984, 1987, 1988, 1992, 1993
Historický postup postup do CHL – Champions Hockey League 2015/2016
V sezóne 2015/2016 zaznamenal klub doteraz najväčší úspech, keď HK Nitra získal víťazstvo
v Tipsport lige 2015/2016.  



Dôvodová správa

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry HK Nitra, s.r.o. predkladá  primátor mesta Nitry 
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry 
v znení neskorších zmien a dodatkov. 

Predloženým 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 18. mája 2016 Komisia pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy  
Mestského zastupiteľstva v Nitre. Uznesením č. 13/2016 odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre udeliť HK Nitra s.r.o. Cenu mesta Nitry za vynikajúce športové 
výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry. 

Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 24. 5. 2016 prerokovala predmetný 
návrh, uznesením č. 310/2016-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre  udeliť Cenu 
mesta Nitry HK Nitra, s.r.o. za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu 
mesta Nitry. 






