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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 Volejbalovému klubu EKONÓM 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za vynikajúce 
športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry  
u d e ľ  u j e 
Cenu mesta Nitry 
Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre 
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 Volejbalovému klubu EKONÓM
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta 
Nitry

Názov organizácie: Volejbalový klub EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej 
                                                univerzity v Nitre
Sídlo organizácie:   Československej armády 1, 949 01  Nitra
IČO: 36113409
Forma hospodárenie: občianske združenie   

Najznámejším a najúspešnejším športom na Vysokej škole poľnohospodárskej v 
Nitre (terajšej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity) bol a je volejbal. História siaha do 
roku 1952, kedy vznikla TJ Slávia VŠP Nitra. V tomto období pôsobilo volejbalové družstvo 
mužov v najvyššej súťaži Slovenska. Po úspešnom vystúpení v Moravsko - slovenskej 
volejbalovej lige dochádza k spojeniu volejbalových klubov a to Slovana a Slávie s cieľom 
úspešnej reprezentácie a zotrvania v súťaži. 

V rokoch 1962 – 1972 zaznamenáva nitriansky volejbal postup do I. Slovenskej ligy 
a následne do extraligy, kde zotrval 1 rok. 

V období rokov 1973 – 1989 volejbalové družstvo mužov zaznamenáva najlepšie 
výsledky v I. SNL, baráže – kvalifikácie, postup do extraligy. 

Po roku 1989 sa Jednota Slávia, súčasťou ktorej bol nitriansky mužský volejbal,   
pretransformovala na Združenie športových klubov. V tomto období sa podarilo 
v nitrianskom klube  vychovať viacero kvalitných hráčov, ktorí sa neskôr presadzovali aj 
v reprezentácii Slovenska

Do r. 1999 družstvo pôsobilo v nižšej súťaži (A2). Koncom ročníka 1999/ 2000 sa 
dostalo do II. Slovenskej ligy. Postupne si družstvo vybojovalo víťazstvom v 1.lige mužov a 
následne v PLAY-OFF svoju extraligovú príslušnosť. V nasledujúcom období volejbalové 
družstvo obsadilo dvakrát 8. miesto; jedenkrát 5. miesto a dvakrát 4. miesto v extralige mužov 
a 3. miesto v Slovenskom pohári. 

Ďalšie ročníky neboli príliš úspešné, zlom nastal až pred sezónou 2015/16. Klub prešiel 
významnou organizačnou a hráčskou transformáciou. Extraligové mužstvo sa premenovalo na 
VK Bystrina SPU Nitra. Po prvýkrát vo svojej 64-ročnej histórii sa Nitra stala majstrom 
Slovenskej republiky vo volejbalovej extralige mužov.



Dôvodová správa

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 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. 14/2016  odporučila Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre udeliť Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre 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. 311/2016-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť Cenu 
mesta Nitry Volejbalovému klubu EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry. 




