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Mesiac máj je bezpochyby 
jeden z najkrajších mesiacov 
roka. Príroda sa prebúdza k 
životu. Všetko kvitne, záhra-
dy a parky sú posiate pestrý-
mi farbami - nádherná pastva 
pre naše oči. Krása prírody 
má svoje čaro. 

K máju sa viaže mnoho 
významných udalostí, sviat-
kov a tradícií. Jednou z nich 
je aj stavanie májov – podu-
jatie spojené so spevom a zá-
bavou. 

Prvý máj je medzinárod-
ným sviatkom pracujúcich. 

Uznesenie o oslavách pri-
jal ustanovujúci kongres II. 
internacionály roku 1889 v 
Paríži na pamäť všeobecného 
štrajku a masových demon-
štrácii chicagských robotní-
kov ktoré sa konali roku 1886 
za osemhodinový pracovný 
čas. V roku 1886 sa všade v 
USA – od New Yorku po San 
Francisco zdvihla vlna de-
monštrácií. Po vzniku Česko-
Slovenska bol od roku 1919 
1. máj vyhlásený za štátny 
sviatok. Prvomájové oslavy sa 
niesli v duchu boja proti ne-
zamestnanosti a zhoršovaniu 
postavenia pracujúcich.

Ďalším významným sviat-
kom v máji je 8. máj - Deň 
víťazstva nad fašizmom. Pri-
pomíname si koniec najväčšej 
tragédie 20. storočia – II. sve-
tovej vojny. Vzdávame hold 
tým, ktorí obetovali svoje ži-
voty  za našu slobodu. 

Druhá májová nedeľa 
nám každoročne pripomí-
na jeden z najkrajších darov, 
ktoré tu na zemi človek má: 
dar starostlivej a milujúcej 
matky. Tohto roku pripadá 
Deň matiek na 13. mája. Deň 
matiek má svoj pôvod už v 
starovekom Grécku, kde sa 

matky tešili veľkej úcte. Boli 
vnímané najmä ako nositeľky 
a darkyne nového života, ale 
i ako vychovávateľky detí. U 
nás sa oslavy rozšírili po roku 
1989 a je dobré, že máme tak 
príležitosť poďakovať našim 
mamám za všetko, čo pre nás 
urobili a nepretržite robia. 

 
Jozef Dvonč  

primátor mesta Nitry

K foto na titulke: Ulica 
Fraňa Mojtu zakvitne každo-
ročne v máji ružovými kvetmi 
japonských čerešní.

Foto: Ľ. Synaková

Máj je mesiacom významných udalostí, sviatkov a tradícií
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Poslanec Národnej rady 
SR a zástupca primátora Nit-
ry Martin Nemky privítal  
v Obradnej sieni mesta Nitry 
Jeho Excelenciu, veľvyslanca 
Čínskej republiky Lin Lina a 
predsedu rady pre podporu 
spolupráce s južnou časťou 
Číny Lu Xinhua, ktorý viedol 
30-člennú delegáciu čínskych 
podnikateľov a investorov, 
reprezentujúcich 18 odvetví 
čínskeho priemyslu. 

V rámci slávnostného 
privítania predstavil vicepri-
mátor Martin Nemky čínskej 
strane Nitru ako moderné 
mesto, ktoré svojou polohou 
a výhodnými podmienka-
mi na podnikanie zaujalo 
britskú automobilku Jaguar 
Land Rover natoľko, že sa tu 
rozhodla umiestniť svoj nový 
závod.  

Predmetom spoločného 
záujmu Číňanov bolo ziste-
nie možností nasmerovania 
ich investícií do prostredia 
priemyselného parku Nit-
ra-Sever, kde momentálne 
pôsobí  asi 20 nadnárodných 
spoločností. Adekvátne k to-

muto záujmu boli smerované 
i otázky čínskych podnika-
teľov na slovenskú stranu. 

„V súčasnosti je na tomto 
území voľných asi 500 tisíc 
m2 na ďalší development a 
podnikateľské aktivity. Väč-
šina nadnárodných firiem si 
na Slovensku založila dcérske 
firmy,“ odpovedal im Ondrej 
Ščurka, konateľ investičnej 

a developerskej spoločnos-
ti MH Invest, s.r.o. Skupina 
čínskych podnikateľov, ktorá 
do Nitry pricestovala na zá-
klade pozvania spoločnosťou 
SARIO, absolvovala po pre-
mietnutí krátkeho videofil-
mu prehliadku tohto rozsiah- 
leho areálu. 

(SY)

Delegácia čínskych podnikateľov navštívila Nitru 

Poslanec NR SR a zástupca primátora Nitry Martin Nemky pri 
preberaní daru z rúk Lu Xinhua, predsedu rady pre podporu spo-
lupráce s južnou časťou Číny.      Foto: autorka

Na spoločnej fotografii čínska delegácia s nitrianskymi hostiteľmi.              Foto: autorka
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Participatívny prístup je 
dôležitý v každej fáze pilot-
ného projektu, ktorého part-
nermi sú mesto Nitra, Únia 
nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska a hlavný partner je 
Úrad splnomocnenca vlády 
pre rozvoj občianskej spoloč-
nosti. Zástupcovia verejnosti, 
tak ako aj experti a odborníci 

za jednotlivé oblasti, v kto-
rých projekt mapuje barié-
ry, sú prizvaní na spoločné 
stretnutia a workshopy. Ich 
prínosom je praktický po-
hľad a konkretizácia bariér v 
meste Nitra. O identifikáciu 
bariér sa pokúsia zamestnan-
ci mestského úradu, poslan-
ci mestského zastupiteľstva, 

experti a užívatelia (členovia 
zväzov a únií zastrešujúcich 
rôzne fyzické a mentálne 
postihnutia, rovnako ako aj 
rodičia s malými deťmi, se-
niori a všetci občania mesta 
Nitra). Vznikli tak tri te-
maticky zamerané skupiny: 
Zastavené územie a verejné 
priestranstvá, doprava a sú-
visiaca infraštruktúra; Infor-
mácie a komunikácie vrátane 
informačno-komunikačných 
technológií; Občianska vy-
bavenosť a verejné služby. 

Členovia všetkých spomí-
naných pracovných skupín 
sa stretli 15. marca na prvom 
spoločnom stretnutí odbor-
ných pracovných skupín. Na 
pôde mestského úradu v Nit-
re boli predstavené základné 
strategické dokumenty mesta 
Nitra, ktoré sú východiskom 
pre prácu odborných pra-
covných skupín a pre tvorbu 
stratégie prístupnosti, ktorá 
by sa po schválení mestským 
zastupiteľstvom stala záväz-
ným dokumentom. Odborná 
garantka projektu za mesto 
Nitra, Martina Hrozenská, 
analyzovala dôležité časti 
Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho roz-
voja mesta Nitra, rovnako 
ako aj inšpiratívny a kvalit-
ne spracovaný Akčný plán 
mesta Nitra pre všetkých. 
Predseda ÚNSS, Branislav 
Mamojka, predstavil členom 
pracovných skupín prepo-
jenie pilotného projektu s 
medzinárodnou cenou Ac-
cess City Award. Odborná 
garantka projektu za ÚNSS, 
Michaela Hajduková, zve-
rejnila termíny plánovaných 
stretnutí pracovných skupín 
spolu s ich obsahovou nápl-
ňou aj termín participatívne-

Prvé stretnutie členov odborných pracovných skupín na mest-
skom úrade.      Foto: autorka

Nitra chce byť moderné a otvorené mesto pre všetkých

Mesto Nitra sa v septembri 2017 zapojilo do dvojročného 
pilotného projektu s názvom Návrh stratégie prístupnosti pre 
všetkých, ktorý je zaradený do národného projektu Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 
politík. V rámci pilotného projektu rezonujú tri témy –partici-
patívny prístup, odstraňovanie bariér, návrh stratégie.
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ho verejného stretnutia 
s občanmi. Spoločným 
cieľom je vytvoriť kva-
litne spracovaný návrh 
Stratégie prístupnosti 
pre všetkých, ktorý by 
mohol byť po zovšeo-
becnení príkladom a 
vzorom pre ďalšie mestá 
snažiace sa o zlepšenie 
komfortu obyvateľov 
odstraňovaním bariér 
a sprístupnením in-
fraštruktúry, informácií 
a služieb pre všetkých. 

Pre mesto Nitra, rov-
nako ako pre obyvateľov 
mesta, ide o významný 
projekt, ktorý pomáha 
odstrániť pozostatky 
minulých období – ba-
riéry v oblasti architek-
túry, dopravy, verejných 
priestranstiev, informá-
cií a služieb. Zároveň 
prehlbuje participáciu 
mesta a obyvateľov, pri-
čom mesto Nitra chce 
byť otvoreným mestom 
pre všetkých. Výstupom 
projektu sú, okrem sa-
motnej stratégie, analý-
zy a expertné stanovis-
ka k aktuálnemu stavu 
prístupnosti, potrieb za-
bezpečenia prístupnosti 
a návrhy riešení zabez-
pečenia prístupnosti.

Hlavný prínos pre 
mesto bude teda spo-
čívať v identifikácii bariér v 
kompetencii mesta a v navrh-
nutí konkrétnych odborných 
riešení, ktoré budú zosuma-
rizované v návrhu stratégie, 
ktorá sa po schválení mest-
ským zastupiteľstvom stane 

záväzným dokumentom. 
Dôležité je aj skvalitnenie 
participatívnych procesov vo 
vnútri samosprávy a rozšíre-
nie možností pre zapájanie 
verejnosti. Na druhej strane 
obyvatelia získajú možnosť 

aktívne sa zapájať do proce-
sov tvorby stratégie prístup-
nosti prostredníctvom účasti 
na workshopoch a verejných 
stretnutiach. 

Irena Lehocká

Členkami odborných pracovných skupín boli aj poslankyne mestského 
zastupiteľstva Lívia Šumichrastová a Petra Ajdariová.



6 www.nitra.sk

Primátor Nitry Jozef Dvonč 
a zástupca primátora Ján Van-
čo si vo štvrtok 29. marca po-
ložením vencov k spoločnému 
hrobu obetí tragického bom-
bardovania Nitry na Mest-
skom cintoríne v Nitre uctili 
pamiatku týchto obetí. V ten-
to tragický deň – v pondelok 
26. marca 1945 prišlo o svoje 
životy 345 prevažne civilných 
osôb. Blížila sa Veľká noc a 
ako každý pondelok, aj ten-
toraz sa v centre Nitry konal 
jarmok. Prišlo naň množstvo 
ľudí z vidieka. Bolo asi štvrť na 
deväť, keď sa na oblohe zjavili 
bombardéry. Pretože zlyhala 
ohlasovacia služba, ľudia sa 
nestihli pred bombardérmi 
ukryť do bezpečia. Sirény sa 
spustili až päť minút po za-
čiatku náletu. To už bolo pre 
mnohých ľudí neskoro. Keby 

bol poplach vyhlásený včas, 
možno by stihli dobehnúť do 
úkrytu a straty na ľudských ži-

votoch by neboli také veľké. 

(SY)

V Kultúrnom dome v Nit-
re - Dražovciach sa prístavbou 

výdajne stravy s čajovňou do-
plnil systém doteraz chýba- 

júcich služieb. 
Vznikol úplne 
nový priestor, 
u m o ž ň u j ú c i 
organizovanie 
spoločenských 
akcií spojený s 
podávaním ob-
čerstvenia.

„ Ku l t ú r ny 
dom bol po-
stavený veľmi 
dávno, chýbala 
možnosť pos- 
kytovať stra-
vovanie, nebol 
tu zavedený 
vodovod, čo 
mnohých od 
usporiadania 

podujatia odrádzalo, preto-
že súčasný štandard si žiada 
vyššiu úroveň služieb. Do 
výdajne bolo zakúpené ne-
rezové vybavenie kuchynky, 
sú tu dva dvojdrezy, plynový 
sporák s elektrickou rúrou, 
umývačka riadu a chladnička. 
Teší ma, že Dražovce získali 
tento hodnotný priestor, pre-
tože doteraz sa na podujatiach 
nedalo podávať občerstvenie. 
Dobudovanie výdajne zároveň 
umožňuje prenájom kultúrne-
ho domu záujemcom,“ infor-
moval Pavel Varga, poslanec 
za túto mestskú časť.  Kultúrny 
dom sa tak stal plnohodnot-
ným miestom na stretávanie 
miestnej komunity. 

(SY)

Vedenie Nitry sa poklonilo obetiam bombardovania Nitry

Modernizácia „kulturáka“ zdvihla latku o stupeň vyššie 

Primátor Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján Vančo (vpravo) 
položili vence k spoločnému hrobu obetí bombardovania Nitry.  
                 Foto: M. Čičman

Kultúrny dom v Dražovciach získal dobudo-
vaním výdajne stravy vyššiu úroveň a umož-
ňuje prenájom kultúrneho domu záujemcom.  
      Foto: autorka
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Slávnostným zhromaž-
dením a položením vencov 
k Pamätníku víťazstva pred 
budovou Okresného úradu v 
Nitre si pripomenuli obyva-
telia Nitry 73. výročie oslo-
bodenia Nitry spod fašistic-
kej okupácie. 

Na slávnostnom zhromaž-
dení sa zúčastnili poslanci NR 
SR Martin Nemky a Marián 
Kéry, predseda NSK Milan 
Belica, primátor Nitry Jozef 
Dvonč, prednosta mestského 
úradu Igor Kršiak, poslan-
ci mestského zastupiteľstva, 
poslanci NSK, príslušníci 
Ozbrojených síl SR, členovia 
Mestskej polície v Nitre, zá-
stupcovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
– Oblastného výboru v Nit-
re,  členovia politických strán 
a hnutí, vojnoví veteráni, 
členovia Klubu vojenských 
dôchodcov z Nitry – Zobora 
a Krškán, mládež, žiaci ZŠ a 

občania mesta Nitry. 
Primátor Nitry Jozef 

Dvonč vo svojom príhovore 
povedal: „S úctou sa dnes 
skláňame najmä pred tými, 
ktorí obetovali svoje životy, 
aby zastavili fašistické plie-
nenie.“ V príhovore podrob-
ne opísal udalosti spred 70. 
rokov, keď do Nitry prišla 

sloboda.“
Slávnostné zhromaždenie 

spestrila svojím vystúpením 
Dychová hudba Ozbrojených 
síl SR a študenti Gymnázia 
na Golianovej ulici v Nitre, 
ktorí zarecitovali verše a zah-
rali známe ruské piesne. 

Text a foto: (SY)

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti oslobodenia Nitry  

Primátor Jozef Dvonč predniesol slávnostný príhovor.

Kvetinové dary položilo k pamätníku vedenie mesta Nitry na čele s primátorom Jozefom Dvončom.
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V Synagóge si do 27. 
mája môžete pozrieť výstavu 
CIRKUS CIRCULUS členov 
nitrianskej výtvarnej sku-
piny Play Art. Minulý rok 
túto výstavu predstavili na 
Dňoch partnerských miest v 
Kroměríži a súčasná expozí-
cia v synagóge je reinštaláci-
ou tejto výstavy, doplnená o 
niekoľko nových objektov. 

Play Art je známa svoji-
mi happeningovými akciami 
počas vernisáží, prostred-
níctvom ktorých reaguje na 
životné a spoločenské uda-
losti. Tentokrát zareagovali 
na záplavu ocenení, ktoré sa 
odovzdávajú ako na bežia-
com páse, a počas parodic-
kého happeningu si udelili 

ocenenie Zlatá paleta.
Inšpiračným zdrojom pre 

výstavu bol pre nich cirkus v 
širokom ponímaní. Circulus 
možno vnímať v kolobehoch 
prírody i v cirkulovaní čas-
tíc v celom vesmíre. Chaos 
a blázinec vytvára i súčas-
ný šoubiznis, 
ktorý akoby 
sa usiloval 
ľudí odvádzať 
od rozmýšľa-
nia nad hlb-
ším zmyslom 
života. Všet-
ko toto našlo 
odraz vo vý-
tvarnej tvorbe 
Eleny Nitt-
nausovej, Mi-

loslavy Salanciovej, Maroša 
Poliaka a Oľgy Plačkovej 
(na fotke). Vernisáž otvorili 
výtvarníci krátkou perfor-
manciou s básňou Dariny 
Režovej.

Text a foto: (SY)

Miestna organizácia Jedno-
ty dôchodcov Slovenska (MO 
JDS) a Miestny spolok SČK 
(MO SČK) v Nitre-Dražovciach 
pripravili aj tohto roku v miest-
nom Kultúrnom dome pred-
veľkonočnú výstavu ručných 
prác, na ktorej predviedlo svoju 
zručnosť a šikovnosť dvadsať 
členiek. Obdiv návštevníkov si 
zaslúžila rôzna veľkonočná vý-

zdoba, ktorá sa v súčasnosti sta-
la súčasťou našich sviatočných 
domovov. Záujem vzbudili rôz-
ne výšivky na obrusoch a pres-
tieraniach, maľované vajíčka a 
rôzne veľkonočné inšpirácie. 
Obdiv nad šikovnosťou miest-
nych žien neskrýval ani mest-
ský poslanec za VMČ Zobor a 
Dražovce Pavel Varga. „Teší ma, 
že sa v Dražovciach uctievajú 

tradície, o čom svedčí aj hádza-
nie Moreny ako symbolu zimy 
do miestneho potoka Dobrot-
ka. Toto podujatie pripravili 
žiaci ZŠ spolu s členmi FS Tra-
dícia pod vedením Miroslavy 
Zaujcovej.“

Dražovské seniorky in-
špirovala k realizácii výstavy 
predsedníčka MO JDS Jarmila 
Mankovecká a členky MS SČK 
ich predsedníčka Anetta Mi-
kulová. „Spojili sme sa preto, 
že veľká časť našich členiek je 
zároveň členkami Červeného 
kríža.  Takúto výstavu organi-
zujeme už asi po tretíkrát, vždy 
pred Vianocami aj pred Veľkou 
nocou. Bývala v základnej ško-
le, ale tohto roku sme sa pres-
ťahovali sem – do zasadačky v 
kultúrnom dome,“ informovala 
Anetta Mikulová. 

Text a foto: (SY)

Dražovčania žijú bohatým spoločenským životom  

Výstava Cirkus Circulus priniesla hravosť a farebnosť
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Na slávnostnej výročnej 
schôdzi Slovenského zväzu 
telesne postihnutých – ZO 
č. 13 v Nitre, ktorá sa ko-
nala 17. apríla v sále Spo-
jenej školy na Slančíkovej 
ulici, sa poďakovala pred-
sedníčka Anna Stejskalová 
primátorovi Nitry Jozefovi 
Dvončovi, viceprimátorovi 
Jánovi Vančovi a mestskému 
zastupiteľstvu za dlhoročnú 
podporu ich aktivít a primá-
torovi Dvončovi odovzdala 
ako prejav vďaky striebornú 
medailu SZTP (na fotke).  

Primátor Jozef Dvonč 
sa poďakoval za ocenenie a 
prisľúbil podporu aj v ďalších 
rokoch. Zároveň ponúkol 
možnosť zorganizovať výsta-

vu Večne živá krása ľudských 
rúk v priestoroch mestského 
úradu. V správe o činnosti 
predsedníčka Anna Stejs-
kalová uviedla konkrétne 
príklady pomoci mesta Ni-
try členom SZTP, ako napr. 
príspevok na masáže a oxi-
genoterapiu a rekondično-
integračné pobyty členov.

Mesto Nitra dlhodobo 
podporuje členov SZTP v 
oblasti poskytovania sociál-
nych služieb. Takýmito so-
ciálnymi službami sú napr. 

sociálna služba v zariadení 
pre seniorov, stravovanie, 
opatrovateľská služba, mo-
nitorovanie a signalizácia 
pomoci obyvateľom,  o čom 
členov SZTP informovala 
Naďa Šimová, vedúca odbo-
ru sociálnych služieb MsÚ v 
Nitre. Členky SZTP ZO č.13 
na výročnej členskej schôdzi 
prezentovali výsledky prá-
ce členiek Klubu paličkovej 
čipky. 

(SY)

Stalo sa dobrým zvykom, 
že z iniciatívy Centra voľného 
času v Nitre a v spolupráci s 
UKF a mestom Nitra sa koná 
podujatie Sviatky jari. Nebo-
lo tomu inak ani tohto roku. 
Mimoriadne bohatý program 
pripravili detské folklórne 
súbory Borinôčka, Borinka, 
Dolinka a folklórny súbor 
Furmani v Aule UKF v Nitre. 
Publiku, v ktorom bol prítom-

ní i nitriansky primátor Jozef 
Dvonč a vedúca odboru kul-
túry na MsÚ Dagmar Bojdo-
vá, predviedli  tance, piesne 
a ľudové zvyky pod spoloč-
ným mottom „Prišla kvetná 
nedeľa, tráva sa už zelená až 
povyše kolená“. Po skončení 
programu sa všetci účinkujú-
ci zoradili do sprievodu a za 
spevu tradičných ľudových 
piesní „Nesieme Morenu v 

oleji smaženú“ hodili symbol 
zimy – Morenu do rieky Nitry. 
Trasu sprievodu od Auly UKF 
k Chrenovskému mostu lemo-
vali desiatky divákov, ktorí si 
nenechali ujsť túto príležitosť 
a svojou účasťou sa pridali k 
tomuto peknému slovanské-
mu zvyku, známemu z čias 
našich pohanských predkov. 

(SY)

Zväz telesne postihnutých ďakoval mestu za podporu  

Detské folklórne súbory privítali sviatky jari 

Na výročnej schôdzi SZTP – ZO č. 13 sa prihovoril k prítomným 
členom primátor Nitry Jozef Dvonč.                    Foto: autorka
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DADO NAGY Vstup voľný.

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
M ú z e á  –  v ý s t a v y  –  k o n c e r t y  –  p o d u j a t i a

Priestory koncertnej a 
výstavnej siene mesta Nitry 
Synagógy sa od 5. apríla stali 
dejiskom jednej z najvýznam- 
nejších kultúrnych udalostí 
mesta pod Zoborom – Nit- 
rianskej hudobnej jari. 

V poradí 45. ročník medzi-
národného hudobného festi-

valu slávnostne otvoril svojím 
príhovorom primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč. Medzi 
divákmi bol i viceprimátor 
Nitry Ján Vančo a ďalšie osob-
nosti kultúrneho a spoločen-
ského života nášho mesta.  

Na koncerte Viva la Diva 
– Pani profesorke z lásky zne-

li slávne operetné melódie 
v podaní sólistov  - žiakov 
Magdalény Blahušiakovej, 
ktorá sedela medzi divákmi a 
zožala zaslúžený potlesk svo-
jich žiakov - Klaudie Derne-
rovej, Roberta Smiščíka, Jany 
Bernáthovej, Mareka Tokoša, 
Blanky Jílkovej, Stanislava 
Bartka, Silvie Stenchlákovej, 
Ivany a Jána Ruskovcov. Spre-
vádzal ich Symfonický or-
chester z maďarského mesta 
Vác pod taktovkou Pála Far-
kasza. Diváci, medzi ktorými 
boli aj nemeckí kúpeľní hostia 
z Piešťan, si vychutnali diela 
G. Verdiho, J. Straussa, W. A. 
Mozarta a E. Kálmána. 

Na druhom koncerte 10. 
apríla zahrali Solamente Na-
turali Thesaurus hebrejské 
orientálne melódie. Vo štvr-
tok 12. apríla Synagógu ro-
zozvučali Natalie & Martin 
Bies s programom Klasik soul 
a flamenco. 

(SY)

Nitrianska hudobná jar ponúkla skvelý program 

V poradí 45. ročník Nitrianskej hudobnej jari slávnostne otvoril 
primátor Nitry Jozef Dvonč.

Na koncerte Viva la Diva – Pani profesorke z lásky zazneli slávne operetné melódie v podaní Klaudie  
Dernerovej.         Foto: (SY)
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DADO NAGY Vstup voľný.

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
M ú z e á  –  v ý s t a v y  –  k o n c e r t y  –  p o d u j a t i a

SYNAGÓGA

3. 5. (št) 17.00  Absolventský recitál Emy Barusovej a Ladi-
slavy Števárovej, vstup voľný 
9. 5. (st) 19.00 FATANGO 3. ročník festivalu argentínskeho tanga 
Escualo Quintet a Gabriela Vermelho (ČR). Program: A. Villoldo, 
A. Piazzolla, C. Castaña, T. Gubitsch, J. C. Cobián, L. Schifrin, C. 
Gardel
10. 5. (št) 18.00 Mertz Guitar Duo – Tango Nuevo. 
11. 5. (pi) 16.00 Koncert žiakov Súkromného konzervatória 
v Nitre 
14. 5. (po) 10.00 Slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasič-
ského a záchranného zboru Nitrianskeho kraja       
16. 5. (st) 16.00 Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových  
darcov krvi  
17.5. (št) 17.30 Hudobné pódium Tralaškoly – koncert žiakov 
hudobných tried SZUŠ Tralaškoly  
19. 5. (so) 13.00 – 22.00 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – prehliadky 
Synagógy  
22. 5. (ut) 17.00  Absolventský koncert ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre
23. 5. (st) 18.00  Slávnostný koncert žiakov SZUŠ Heleny Ma-
dariovej k 15. výročiu založenia školy     
29. 5. (ut) 18.00 Absolventský koncert a vernisáž žiakov 
SZUŠ ARS STUDIO   
30. 5. (št) 18.00  Legenda o troch veľrybách  - divadelno - hu-
dobné predstavenie žiakov SZUŠ Tralaškoly
31. 5. (pi) 17.00 II. Absolventský koncert žiakov ZUŠ J. Ro-
sinského v Nitre   

VýstaVa:
Do 27.5. CIRKUS – CIRCULUS, prezentácia tvorby členov skupi-
ny PLAY - art: Elena Nittnausová/ Oľga Plačková / Marián Poliak / 
Miloslava Salanciová 
stÁLE VýstaVY:
História a tradície  Židov v Nitre
Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianske pohľady Aleny Bugárovej

Prehliadky
utorok   13.00 – 18.00
streda, štvrtok  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa  13.00 -18.00
pondelok a piatok zatvorené

NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie, 949 01 Nitra, www.nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00

REPREZENtaČNÉ sÁLY
17. 5. – 26. 8. Nie som tu, som v Arkádii – kolektív autorov. 
saLóN
3. 5. – 17. 6. Synchrón u psychiatra - David Cajthaml (CZ), Buddy 
Ungrad (CZ)
GaLÉRia mLadých
26. 4. – 10. 6. Vertical Limit - Diana Cencer Garafová 
BuNkER
3. 5. – 3. 6. Pohyb pozorovateľa - Kristína Kandriková

 GALÉRIA hudbY 

Koncertná sála Župného domu v Nitre
16. 5. o 19.00 Jakub Čižmarovič – klavír

PONITRIANSKE MÚZEuM

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuze-
um. Múzeum je otvorené: po – pi: 9.00 – 17.00, so – ne: 10.00 
– 17.00  

stÁLE VýstaVY
Skvosty dávnovekého Slovenska Expozícia klenotnicového 
typu predstavuje vyše 2300 kovových predmetov, dokumentuj-
úcich tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších 
čias na našom území od staršej doby kamennej až do 18. stor.
VýstaVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúrno-historic-
ký vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú 
dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch Výstava takmer 100 
kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajú-
cich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy 
hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.
NOVÉ VýstaVY
4.5. – 3.6. Iné činnosti V. Výstava študentských prác Ateliéru 
Médea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku. Vernisáž 4. 5. 
o 17.00 hod.
18. 5. – 17. 6. Drotárstvo súčasnosti. Výstava súčasnej tvorby 
umeleckých drotárov zo Slovenska.
iNÉ aktiVitY:   
18. 5. Deň otvorených dverí pri príležitosti Medzinárodného dňa 
múzeí a galérií
19. 5. Noc múzeí a galérií 
9. 5. o 18.30. Koncert svetoznámeho klavírneho virtuózneho 
Sama Rotmana. Vstup na koncert je voľný.
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MÚZEuM MEdOVINY

Farská ulica č. 28, 949 01 Nitra, www.muzeummedoviny.sk
e-mail tomka@tomka.sk, kontakt: +421 907 404 989
Prvé múzeum medoviny na Slovensku v priestoroch firmy TOM-
KA. Muzeálne exponáty  fliaš a listín, ochutnávka rôznych druhov 
medovín, aj z replík historických pohárov.

bOTANICKÁ ZÁhRAdA

Areál SPU, Trieda Andreja Hlinku 2, www.bz.uniag.sk
Otv. hodiny: Okrasné skleníky: 8.-15.00 okrasná škôlka: 8.-15.00, 
Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 1.5.),po – pi: 8.00 – 15.00
V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.), po – pi: 9.- 14.00
V letných mesiacoch (1.5. - 31.9.), po – pi: 8.-17.00
so – ne: 10.-18.00
Skupinové návštevy si dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX

Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
22. – 25. 5. Medzinárodný strojársky veľtrh 2018
22. – 25. 5. EUROWELDING 2018
22. –  25. 5. CAST – ECH 2018
22. – 25. 5. EMA  2018

dIVAdLO ANdREJA bAGARA

Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, www.dab.sk

2., 25., 26.5. o 18.30 Zaľúbený Shakespeare. Veľká sála 
3.5. o 18.30 Dobro Štúdio. Trpká čierna komédia o zúfalom boji 
o prežitie
4. 5. o 18.30 Veľký zošit. Štúdio. Príbeh o krutosti a zvieracej 
podstate človeka a svete, kde sa morálka rozsypala na prach 
5.5. o 18.30 Panikári. Veľká sála. Muži na pokraji nervového 
zrútenia
7.5. o 18.30 Otec Goriot. Veľká sála. Román Honoré de Balzaca 
o sile otcovskej lásky, ktorá nepozná hranice.   
10., 11. 12.5. o 18.30 Povolanie pápež. Veľká sála. Pôvodný 
slovenský muzikál o Svätom otcovi Jánovi Pavlovi II.
15.5. o 19.30 Jánošík. Veľká sála. Veršovaná hra z pera spi-
sovateľky, prekladateľky a dramatičky Márie Rázusovej-Martá-
kovej.
17.5. o 10.00 Hoax. Veľká sála. Edukatívna hra pre mladých
21. (11.00) 22.5. (9.30, 12.00) Ferdo Mravec. Veľká sála. Roz-
právka pre deti
21.5. o 18.30 Dámska šatňa. Štúdio. Skvelá komédia, ktorá 
odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne vidieckeho divadla v 
meste ako je napr. Nitra.
23.5. o 18.30 Ľudia, miesta, veci. Veľká sála. Tragikomédia. 
Strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni pre 
drogovo závislých a je prinútená priznať si, kým v skutočnosti je.

dIECÉZNE MÚZEuM

Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny: Apríl - október / ut – ne: 10.00 – 18.00, novem-
ber - marec / so – ne: 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych dokumentov (úry-
vok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako napr.
potvrdenie Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža 
Jána VIII. Svätoplukovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te 
zelo fidei, ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprístupnená 
klenotnica s liturgickým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOhOSPOdÁRSKE

MÚZEuM

Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk
Otváracie hodiny: máj - september: po – št: 9.-17.00  
pi: 9.-15.00 so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00, október - apríl: po – št: 
9.-17.00 pi: 9.00 – 15.00 so – ne: zatvorené.
1.5. (ut) 13.00 Otvorenie návštevníckej sezóny. Vstup zadar-
mo. Odomknutie Nitrianskej poľnej železnice, krst nového vagó-
na, prvá jazda sezóny. 
14.00 Sprievod a stavanie mája – FS Jaročan. Jazda Nitri-
anskou poľnou železnicou stojí 3 eurá, detským vláčikom 1 eur 
(maľovanie na tvár, ochutnávka medoviny vo včelárskom skanze-
ne či ochutnávka melty, vstup do areálu je cez bránu B5).
Prehliadky múzea: Prehliadka iba so sprievodcom, 90 min, 
prav. vstupy každé 2 hod., posledný o 15.00, v pi: o 13.00. organ. 
skup. návštevníkov – viac ako 15 osôb nahláste 2 dni vopred – aj 
sprevádzanie v cudzom jazyku, tel: 0911 404 001, 421 37 657 
25 78

MISIJNÉ MÚZEuM

Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.svd.sk
Otv. hod.: po – so: 14.00 – 18.00, ne: 10.00 – 16.00
Bohatá zbierka umel. predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete a predmety zo zberateľskej činnosti 
misionárov. Návštevy hláste vopred. 

VIVÁRIuM

Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com
robert.kirchner@uniag.sk, č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00 a 16.00, str: 14.00 
– 18.00, so: zatvorené, ne: 14.00 – 16.00
70 chránených druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. 

 
 



13www.nitra.sk

24.5. o 18.30 Žltým včelám žlté slzy. Štúdio. Javisková koláž z 
veršov Miroslava Válka - najvýznamnejšieho básnika novodobej 
slovenskej literatúry.
28.5. o 18.30 Syna či dcéru. Veľká sála. Komédia s pesničkami 
z prostredia ženských kúpeľov z 80-tych rokov 20. storočia.
30., 31.5. o 18.30 Štefánik – slnko v zatmení. Veľká sála. 
Pôvodná divadelná hra o významnej osobnosti našich dejín,  pre-
rod z mladíka na zrelého muža

STARÉ dIVAdLO KAROLA SPIšÁKA

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, www.staredivadlo.sk
Program sme do uzávierky nedostali

FESTIVAL ARS ORGANI

11. ročník medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI 
NITRA

29. 4. (ne) 19.00 Bazilika sv. Emeráma v Nitre. Jens Korndörfer 
(Nemecko/USA) Program: G. Muffat, N. de Grigny, J. S. Bach, R. 
Schumann, M. Reger
6.5. (ne) 19.00 Evanjelický Kostol Svätého Ducha. Ines Schüt-
tengruber (organ) a Marie-Luise Schottleitner (tanec). Program: 
G. Muffat, J. S. Bach, F. Peeters, F. Mendelssohn Bartholdy a W. 
Sauseng
13. 5. (ne) 19.00 Bazilika sv. Emeráma v Nitre. Vladimír Kope 
(Slovensko) Program: D. Buxtehude, J. S. Bach, D. Zipoli, G. Mo-
randi, F. Mendelssohn Bartholdy, G. Liberto
20. 5. (ne) 19.00 Evanjelický Kostol Svätého Ducha. Mária Ma-
gyarová Plšeková (Slovensko) Program: V. Lübecka, J. S. Bacha, 
J. Stanleyho, F. Mendelssohna, S. Karg-Elerta a J. Rosinského
27.5. (ne) 19.00 Bazilika sv. Emeráma v Nitre. Erzsébet Win-
dhager-Geréd (Rumunsko, Rakúsko). Program: nemecko-fran-
cúzska organová tvorba a vlastné improvizácie 

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Fatranská ul. 3, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk,

2.5. 17:00  Klub grafológie - pokročilí               
 17:00   Adobe Photoshop 
fotografický workshop pre začiatočníkov a mierne pokročilých, 
vložné 5 € 

7.5. 10:00   K prameňom tradícií                       
spevácke tvorivé dielne pre detské folklórne kolektívy, pre deti 
od 5 do 10 rokov
10.5. 09:00   K prameňom tradícií - seminár pre 
vedúcich a členov folklórnych kolektívov                                            
14., 16. 5. 14:00   Niťová grafika, vyšívanie na papier       
22.5. 17:30   Astro-klub 
23.5. 09.00   Kreatívne písanie                          
workshop pre žiakov ZŠ,  písanie textov a amatérska literárna 

tvorba  
25.5. 10.00  K prameňom tradícií                       
spevácke tvorivé dielne pre detské folklórne kolektívy, pre deti 
od 10 do 15 rokov

CINEMAX NITRA

Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 30, Nitra

3.5. Tiché miesto (A Quiet Place). PREMIÉRA, horor, USA, 90 
min. MP-12, slov. titulky. Hrajú: Emily Blunt, John Krasinski, Noah 
Jupe, Millicent Simmonds
3.5. Pomsta (Revenge). PREMIÉRA triler, akčný, franc., 108 min., 
MP-15, čes.titulky. Hrajú: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Jans-
sens, Guillaume Bouchède, Vincent Colombe
17.5. Ukradnutá princezná (Ruslan i Ľudmila). PREMIÉRA, 
animov., Ukrajina, 85 min., slov. dabing Hrajú: Oleksij Zavhorodnij, 
Nadija Dorofejeva, Vasyl Virasťuk, Sergej 
17.5. Deadpool  2. PREMIÉRA, akčný, komédia Hrajú: Ryan Rey-
nolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, USA, 
MP-15, slov.  titulky
24. 5. Solo: Star Wars Story. PREMIÉRA, akčný, sci-fi, USA, MP-
12, slov. titulky Hrajú: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia 
Clarke

CENTRuM VOĽNÉhO ČASu

Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com

2. 5. o 9.00  Kukulienka kde si bola - prehliadka tvorby taneč-
ného folklóru pre deti MŠ
4. 5. o 9.00 Na bicykli bezpečne - autocvičisko Autoškola Aka-
démia SPU v Nitre - okresná dopravná súťaž pre žiakov ZŠ 
10. 5. o 8.00 Slávik Slovenska - okresná súťaž v speve ľudo-
vých piesní pre žiakov ZŠ
11. 5. o 8.00 Jarné aranžovanie - okresná súťaž pre žiakov ZŠ 
16. 5. o 8.00 SONG - okresná súťaž v speve v AJ pre žiakov ZŠ 
17. 5. o 8.00 SONG - okresná súťaž v speve v nemeckom jazyku 
a anglickom a ruskom jazyku pre žiakov ZŠ
23. 5. o 8.00 Rastliny a zvieratá našich lesov - okresná súťaž 
pre žiakov ZŠ
24. 5. o 8.00 Nitra, moje mesto - vedomostná časť súťaže - pre 
žiakov ZŠ a SŠ 
11. 5. o 8.30 Turnaj v bowlingu - Mesto Nitra Európske mesto 
športu 2018 - koná sa v ZOC Mlyny Nitra - pre žiakov ZŠ

dOM MATICE SLOVENSKEJ

Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra
www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra

4.5. (pi) 9.00 Stavanie mája pred Domom MS
4.5. (pi) 9.30 Dedičstvo ručných prác – vernisáž. Potrvá do 
13.5.
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možný vstup do zariadení je možný 60 min. pred ukončením prev. 
doby. Zákazník si musí byť vedomý, že do uved. času musí opus-
tiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

Verejné korčuľovanie 

Zimný štadión HK Nitra – vedľajšia ľadová plocha
Sobota: 15.00 – 16.00, Nedeľa: 14.00 – 15.00
Hokejová hala, Škultétyho ul., Nitra-Klokočina
Sobota: 9.00 – 10.00, Nedeľa: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

Krajská knižnica Karola Kmeťka

Ulica Fraňa Mojtu 18 www.krajskakniznicanitra.sk
po – ut: 7.30 – 18.00, st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00
po – pi: 9.00 – 17.00, pobočka Klokočina – Jurkovičova ul.
ut, st – št: 16.00 – 18.00 pobočka KD Zobor:

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti kniž-
nica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, 
videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 
400 titulov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozra-
kých.
 

Knižnica Agroinšitútu 

Akademická 4, www.agroinstitut.sk/kniznica
Výp. hodiny: po – pi: 9.00 – 14.00

Slovenská poľnohospodárska

knižnica

SPK pri SPU, Štúrova 51. www.slpk.sk, 949 59 Nitra
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00 pi: 8.00 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00 pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30

univerzitná knižnica uKF

Dražovská cesta 4. www.uk.ukf.sk
Otv. hod. počas výučby v semestri: po – št: 9.00 – 18.00 pi: 9.00  
– 16.00 so: 8.00 – 13.00, otv. hod. počas skúš. obdobia: po – pi: 
9.00 – 16.00 so: 8.00 – 13.00

Knižnica SPM

Dlhá ul. 92, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št: 8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00

Turistické informačné centrum

Štefánikova trieda 1, info@nitra.sk, www.nitra.eu

5.5. (so) 9.30 Matičná stolnotenisová liga
15.5. (ut) 17.00 Z javiska do hľadiska – figurálna maľba a por-
tréty Evy Čabovej. Vernisáž. Potrvá do 5.6.
18.5. (pi) 18.00 Tanečná zábava so živou hudbou
25.5. (pi) 19.00 Slovensko v obrazoch PREMIÉRA - Nové di-
vadlo 
https://www.facebook.com/novedivadlo
 

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA

Ulica Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@trafac-
ka.sk
Otvorená denne: po-štv: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 0.00, so: 
11.00 - 00.00, ne: 15.00 - 23.00
7.5. (po) o 19:00 Nany Hudák a Miloš Fykes Mokrý 
10.5. (št) o 20:00 Festival FATANGO - Prednáška o argentín-
skom víne
11.5. (pi) o 18:00 Ria Kmeťová - O putovaní  
16.5. (st) od 18:00 - 22:00 Noc literatúry 
17.5. (št) o 19:00 Literárny večer s Janou Micenkovou 
18.5. (pi) o 19:00 Večer piesní Karla Kryla 
21.5. (po) o 18:30 Stick and Bass Tour 
24.5. (št) o 19:00 Marihuana - Nie všetko, čo sa hovorí je 
pravda ...? 
25.5. (pi) o 19:00 Riava 
29.5. (ut) o 10:00 Raňajkuj dizajn: Cukru production 

KuLTÚRNE dOMY

KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
Po: 16.30 – 18.30 Tréning mladých šachistov - Nauč sa hrať 
šach ako profesionál. Vstup voľný
Ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje Nitrian-
skeho šachového klubu.
KC Zobor, Svätourbanská ul. 31, Ut, str, štv: 16.00 – 18.00
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1 Str: 17.00 - 20.00 Čitá-
reň, stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér
KSC Nitra – Janíkovce,Hlavná ul. 17 Po: 17.00 – 19.30 Voľná 
zóna - stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

MESTSKÝ KÚPEĽ

Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň
Po: zatvorené, Ut. 6.30 - 12.00,  14.30 - 20.30
st - pi: 6.30 - 20.30, so - ne: 11.00 - 19.30

Sauna – po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), str: 11.00 - 
20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), pi: 11.00 - 20.00 (ženy), so: 
11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 19.00 (ženy), ne: zatv.. Posledný 
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Po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská) 17.30 (s veš- 
perami), Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 
17.30, Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor, Morušová ulica
Ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 
8.00 a 11.00, Sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň, Kostolná ulica
Ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00
Sviatok v deň prac. pokoja:
8.00 a 11.00, Sviatok v prac. deň:, 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra – Horné Krškany
Pi: 17.00, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00
Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany
Po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 10.30
Sviatok v deň prac. pokoja:
7.30, 10.30, Sviatok v prac. deň:, 18.00
Kostol sv. Františka Xaverského, Nitra – Dražovce
Po, str, pi: 17.00, Ut: 7.00, št: 7.00, So: 7.00, ne: 8.00 a 
10.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra – Janíkovce
Ut – pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 7.30 podľa 
oznamov), Ne: 7.30 a 11.15, Sviatok v deň prac. pokoja:
9.00, Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol Všetkých svätých, Nitra – Kynek
Pi: 18.00, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00
Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Nitra – Mlynárce
Po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, Sviatok v deň prac. pokoja: 
8.00, 10.30, Sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nitra – Párovské Háje
Str: 17.30, pi: 16.30 (iba 1. piatok), Ne: 11.00,
Sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, Sviatok v prac. deň: 
18.30
Kostol sv. Imricha, Nitra – Štitáre, so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka sv. Gorazda – starokatolícka cirkev, Chrenovská 
15, slovenski-katolici.sk, Ne: 9.00
Kostol sv. Štefana – gréckokatolícke bohoslužby, Párov-
ská 2, www.grkatnr.sk, Ne: 10.00
Evanjelický kostol Ducha Svätého
Sládkovičova 12, www.ecavnr.sk, Ne: 10.00
Reformovaná kresťanská cirkev
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínsky)
Ulica Fr. Mojtu 10, Ne: 9.30
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Modlitebňa za kostolom, 
Ulica Fraňa Mojtu 10, www.casd.sk, www.nitra.casd.sk
So: 9.45
Cirkev bratská, Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ulica 21
www.cbnr.sk, Ne: 10.00 
Kresťanský zbor, Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
www.kz-nitra.sk. Ne: 9.30 Večera Pánova (pamiatka Pána Je-
žiša), bohoslužba: 16.00, Besiedka pre deti: 16.00, ut: 18.30 
Biblické štúdium a modlitby, Pi: 17.30 Stretnutie mládeže

Infotel:  037/16 186, tel.:  037  7410 906 

Otvár. hod.: november – marec / po – pi: 8.00 – 17.00, so: 8.00  
– 12.00, apríl – jún a september – október / po – pi: 8.00 – 18.00 
so: 8.00 – 12.00, júl – august / po – pi: 8.00 – 18.00 so: 9.00 – 
18.00, ne: 14.00 – 18.00
Turistické informačné centrum Nitra poskytuje: regionálne infor-
mácie z oblasti cestovného ruchu; disponuje databázou ubyto-
vacích a stravovacích zariadení, poskytovateľov služieb, firiem, 
organizácií, inštitúcií, zdravotníckych zariadení, ktoré sú neustále
aktualizované; poskytuje informácie o telefónnych číslach, ad-
resách, e-mailových kontaktoch, otváracích hodinách a ďalších 
potrebných údajoch; zabezpečuje sprievodcovský servis, skeno-
vanie, kopírovaciu službu a vylepovanie plagátov na mestských 
informačných skružiach; špecializuje sa na predaj publikácií a 
propagačných materiálov o Nitre a Slovensku, pohľadníc a dar-
čekových predmetov; je predajným miestom Ticketportalu; mož-
nosť voľného prístupu na internet.

bOhOSLuŽbY V NITRE

Rímskokatolícke bohoslužby
Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 
9.00, sviatok v prac. deň: 7.00
Kostol Nanebovz. Panny Márie, Kalvária 1
Po – so: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
Ne: 7.00, 9.00, 10.30 (detská), Sviatok v deň prac. pokoja:
7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa oznamov)
18.00 (možná zmena podľa oznamov), Sviatok v prac. deň: 
6.30,18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
Kostol sv. Ladislava – piaristi, Piaristická 8
Po– pi: 7.00, 12.00 (okrem práz.) a 18.00 so: 7.00 a 18.00
ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská) a 18.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00
Sviatok v prac. deň: 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navšt. Panny Márie – kláštorný, Farská 18
Po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, So: 6.00  a 16.15
Ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15
Sviatok v deň prac. pokoja:
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, Sviatok v prac. deň:
6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla – františkáni, Samova 2
Po – pi: 6.30, 18.30, so: 7.00, 18.30, Ne: 7.00, 8.30, 10.00 
(detská), 11.30 (maďarsky) 18.30, Sviatok v deň prac. poko-
ja:, 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky) 18.30
Sviatok v prac. deň aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda, Ulica Pavla Straussa 3
Po – so: 6.30 a 18.00, Ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny 
s deťmi) 18.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 9.30 
a 11.15 (pre rodiny s deťmi) 18.00
Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
Kostol sv. Martina, Chrenovská ulica 25
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V piatok 13. apríla uvied-
lo Divadlo Andreja Bagara v 
premiére inscenáciu z pera 
Honoré de Balzaca Otec Go-
riot. Medzi premiérovými 
divákmi boli primátor Nitry 
Jozef Dvonč s partnerkou 
Margitou Štefánikovou, kraj-
skí a mestskí poslanci a ďalšie 

osobnosti mesta Nitry.  
Divákom sa predstavenie 

mimoriadne páčilo, o čom 
svedčí aj fakt, že tvorcov in-
scenácie odmenili dlhotrva- 
júcim potleskom v stoji. Počin 
nitrianskych divadelníkov je 
prvou slovenskou divadelnou 
adaptáciou románu. Autormi 

sú  dramaturg Daniel Majling 
a Roman Polák, ktorý insce-
náciu zrežíroval. 

Balzac svojou spoločen-
skou kritikou prenikavo de-
maskoval mravný, finančný, 
obchodný, politický, vojen-
ský, vedecký aj umelecký 
svet francúzskej spoločnosti 
svojich čias. Napriek tomu, 
že román je kritikou aristo-
kratickej a meštianskej spo-
ločnosti 19. storočia, príbeh 
otca Goriota, jeho čistej obe-
ty vo svete intríg a pretvárky, 
mocne rezonoval aj medzi 
súčasnými divákmi, pretože 
je možné v ňom nájsť paralely 
so súčasnosťou.

V hre sa predstavili Ivan 
Vojtek, Eva Pavlíková, Roman 
Poláčik, Andrea Sabová, Anna 
Rakovská, Martin Šalacha a 
ďalší. Diváci si vychutnali aj 
úžasnú výpravu a krásne kos-
týmy Petra Čaneckého.  

(SY)

Premiéra inscenácie Otec Goriot urobila bodku za sezónou

Tvorcovia inscenácie si na premiére užili dlhotrvajúci potlesk.  
                    Foto: Collavino

Tohto roku po jedenástykrát 
bude Nitra svedkom kvalitnej 
organovej hudby, ktorá zaznie 
v rámci koncertov medzinárod-
ného organového festivalu ARS 
ORGANI NITRA. 

Ako po minulé roky, bude to 
cyklus piatich organových kon-
certov konajúcich sa vždy v ne-
deľu o 19.00 hod. v dvoch nitri-
anskych kostoloch. Novinkou a 
zároveň zmenou je jedno mies-
to koncertov. Oproti minulým 
rokom, tohtoročné koncerty sa 
konajú v Bazilike sv. Emeráma 
(29. apríla, 13. mája a 27. mája) 
a v evanjelickom Kostole Sväté-
ho Ducha (6. mája a 20. mája).

Otvárací koncert bude patriť 
vynikajúcemu nemeckému or-
ganistovi pôsobiacemu v USA 
Jensovi Korndörferovi, ktorý 
pôsobí ako hudobný riaditeľ a 
organista vo First Presbyteri-
an Church v Antlante, vyučuje 
organovú hru na Georgia State 
University a Agnes Scott Colle-
ge a patrí k vynikajúcim orga-
novým virtuózom, koncertujú-
cim po celom svete. V poslednú 
aprílovú nedeľu si budeme môcť 
vypočuť Korndörferovu virtu-
ozitu v Bazilike sv. Emeráma 
v Nitre v dielach G. Muffata, 
N. de Grignyho, J. S. Bacha, R. 
Schumanna či M. Regera. 

Druhý koncert bude výni-
močný v tom, že sa po prvý-
krát na festivale objaví menej 
tradičná kombinácia organu a 
tanca. Mladé rakúske umelkyne 
Ines Schüttengruber (organ) a 
Marie-Luise Schottleitner (ta-
nec) vytvoria neopakovateľný 
zážitok v prvú májovú nedeľu, 
kedy v evanjelickom Kostole 
Svätého Ducha zaznejú v ich 
interpretácii skladby G. Muf-
fata, J. S. Bacha, F. Peetersa, F. 
Mendelssohna Bartholdyho a 
súčasného rakúskeho skladateľa 
W. Sausenga. 

Na treťom koncerte 13. mája 
sa v katedrále predstaví domáci 

Festival ARS ORGANI NITRA vstúpil do 11.ročníka  
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katedrálny organista a skladateľ 
Vladimír Kopec. Jeho program 
bude pozostávať z diel autorov 
ako D. Buxtehude, J. S. Bach, 
D. Zipoli, G. Morandi, F. Men-
delssohn Bartholdy či G. Liber-
to. 

Na štvrtom koncerte 20. 
mája sa za organ v evanjelic-
kom kostole posadí nitrianska 
organistka Mária Magyarová 
Plšeková, ktorá je zároveň za-
kladateľkou a umeleckou ria- 
diteľkou tohto festivalu. Na 
organe rakúskej firmy Pflüger 

Orgelbau zahrá diela V. Lübec-
ka, J. S. Bacha, J. Stanleyho, F. 
Mendelssohna, S. Karg-Elerta 
a J. Rosinského. Bodku za toh-
toročným festivalom dá posled-
nú májovú nedeľu rumunská 
umelkyňa pôsobiaca vo Viedni 
Erzsébet Windhager-Geréd, 
ktorá rozozvučí katedrálny or-
gan 27. mája nemecko-francúz-
skou organovou tvorbou, ktorá 
bude popretkávaná jej vlastný-
mi improvizáciami. 

Juraj Macko

Riaditeľom a výchovným 
poradcom ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitry bolo 
určené stretnutie, ktoré sa v 
uplynulých dňoch uskutočnilo 
z iniciatívy mestskej poslankyne 
Marty Rácovej v kongresovej 
sále Mestského úradu v Nitre. 
Témou tohto stretnutia bolo 
nasmerovanie deviatakov pri 
výbere strednej školy s možnos-
ťou vybrať si štúdium na škole s 
duálnym vzdelávaním. 

Na stretnutí boli prítomní 
mestskí poslanci Miloslav Hata-
la, Miroslav Tvrdoň a Ján Greš-
šo, vedúca odboru školstva, mlá-
deže a športu Mária Orságová a 
riaditelia vybraných stredných 
odborných škôl z Nitry, ktoré 
majú bohaté skúsenosti s duál-
nym vzdelávaním. V Nitre sú 
do duálneho vzdelávania úspeš-
ne zapojené Súkromná stredná 
odborná škola polytechnická, 
Stredná odborná škola stavebná 
na Nábreží mládeže a ďalšie.

„V poslednom období preja-
vujú žiaci a ich rodičia najväčší 
záujem o gymnáziá, potom 
nasledujú obchodné akadémie, 
stredné zdravotnícke školy a 
stredné priemyselné školy. Žia-
ci a ich rodičia, ktorí pri výbere 

školy zohrávajú jednu z hlav-
ných úloh, majú málo informá-
cií a nevedia, že si okrem klasic-
kej strednej školy môžu ich deti 
vybrať aj takú, ktorá je zapojená 
do duálneho vzdelávania,“ po-
vedala poslankyňa Marta Ráco-
vá.“ V systéme duálneho vzde-
lávania si žiaci môžu vyberať zo 
širokého spektra technických, 
netechnických, moderných aj 
tradičných odborov. 

„V duálnom vzdelávaní si 
žiak vyberá okrem školy aj za-
mestnávateľa, u ktorého bude 
vykonávať prax v odbore, o 
ktorý má záujem. Po úspešnom 
absolvovaní prijímacieho ko-
nania na strednej škole uzavrie 
učebnú zmluvu so zamestnáva-
teľom, na základe ktorej sa bude 

počas štúdia vzdelávať priamo u 
zamestnávateľa.

„Slovenský pracovný trh vše-
obecne trpí nedostatkom kvali-
fikovanej pracovnej sily. Tento 
problém môže riešiť duálne 
vzdelávanie. Pedagógovia vidia, 
že na školách je dosť šikovných 
chlapcov, ktorí naozaj majú záu-
jem o túto prácu, len potrebujú 
príležitosť,“ povedala mestská 
poslankyňa Marta Rácová.

Na základe diskusie a návr-
hov, ktoré na tomto stretnutí 
zazneli, sa v ZOC Mlyny usku-
toční veľká propagačná akcia o 
duálnom vzdelávaní, určená pre 
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich 
rodičov.

(SY) 

Žiakom treba názornejšie priblížiť duálne vzdelávanie

V kongresovej sále sa diskutovalo na tému duálne vzdelávanie a 
jeho podpora v ZŠ.

Na koncerte 13. mája sa v bazi-
like predstaví Vladimír Kopec.
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Jedna z klokočinských 
ulíc nesie meno po Samue-
lovi Jurkovičovi, učiteľovi, 
osvetovom pracovníkovi, 
priekopníkovi slovenského a 
európskeho družstevníctva, 
národovcovi, spolutvorcovi 
Nitrianskych žiadostí slo-
venského národa, spoluza-
kladateľovi Matice slovenskej 
a podporovateľovi všetkých 
významnejších akcií sloven-
ského národného hnutia.

Samuel Jurkovič sa naro-
dil 9. februára 1796 v Brezovej 
pod Bradlom. Študoval v ma-
ďarskom Rábe, Trnave, Ban-
skej Bystrici, Banskej Štiavni-
ci a na evanjelickom lýceu v 
Bratislave, pôsobil ako učiteľ 
v Novom Meste nad Váhom a 
v Sobotišti. Zúčastňoval sa na 
zasadnutiach spolku Tatrín a 
ako člen Slovenskej národnej 
rady sa podieľal na príprave 
povstania v rokoch 1948/49. Po 
potlačení povstania odišiel na 
Moravu, neskôr do Prahy, kde 
sa zúčastňoval na podujatiach 
Slovanskej lipy a Slovanskej 
besedy. Po porážke revolúcie 
sa vrátil do Brezovej a pracoval 
ako notár. Vtedajšie úrady ho 
ako slovenského národovca, 
účastníka revolučných uda-
lostí v rokoch 1948/49 v roku 
1859 predčasne penzionovali. 
Zomrel v Brezovej pod Brad-
lom 13. júla 1873.

Popri učiteľskom povolaní 
sa Jurkovič sústreďoval na vte-
dajší hospodársky a kultúrny 
život širokého okolia. Vyvr-
cholením jeho pôsobenia v So-
botišti bolo založenie druhého 
úverového ľudového družstva 
v Európe (len tri mesiace po 
vzniku družstva v anglickom 

Rochadale) pod názvom Spo-
lok gazdovský (1845). Jeho 
úlohou bolo sporenie a posky-
tovanie pôžičiek. Pre svojich 
členov, výnimočne aj nečle-
nov, obstarával lacný úver z 
prostriedkov, ktoré vznikali 
pravidelným sporením a vkla-
daním úspor do družstevnej 
pokladne. Členovia spolku 
prijali záväzok, ktorý stano-
voval podmienky, za ktorých 
mohol žiadateľ získať pôžičku 
(napríklad mravne a čestne žiť, 
vyvarovať sa opilstva, nočného 
túlania a hrania kariet).

Týmto činom sa Jurkovič 
trvalo zapísal do dejín sve-
tového družstevníctva a bol 
považovaný za peňažného 
pioniera Európy. Podľa vzoru 
jeho svojpomocného druž-
stva vzniklo na Slovensku veľa 
podobných ľudových združe-
ní, tzv. gazdovských spolkov, 
hospodárskych spolkov, spo-
riteľní. Tieto inštitúcie najmä 
v druhej polovici 19. storočia 
účelne konkurovali úžerníc-
kym úrokom v prípade pôži-
čiek, na ktoré boli odkázaní 
slovenskí roľníci pri zakladaní 
novej úrody a súčasne vycho-
vávali vidiecke obyvateľstvo k 

národnému povedomiu. 
Napriek svojmu krátkemu 
trvaniu - zanikol v roku 
1851 - položil Spolok gaz-
dovský základy slovenské-
ho úverového družstev-
níctva. 

Ako všestranne činný 
kultúrno-osvetový pra-
covník sa Samuel Jurkovič 
zaslúžil o zvýšenie úrovne 
dedinských škôl, stál pri 
zrode čitateľských spolkov 

a knižníc pre široké ľudové 
vrstvy. V Sobotišti založil spo-
lu s Jozefom Miloslavom Hur-
banom Slovenské národné di-
vadlo nitrianske (1841), ktoré 
sa stalo vzorom pre rozvíjajúce 
sa slovenské ochotnícke diva-
delníctvo. Dcéra Samuela Jur-
koviča Anna bola jednou z pr-
vých divadelných ochotníčiek 
na Slovensku, neskôr sa stala 
manželkou Jozefa Miloslava 
Hurbana.

Popri svoje práci prispieval 
Samuel Jurkovič do Sloven-
ských pohľadov, Obzoru, Cir-
kevných listov, bol autorom 
niekoľkých odborných peda-
gogických kníh (Prírodopis 
pre školy, Předměty a pořádek 
školního vyučování, Dejepis 
cirkevný). Pre dejiny sloven-
skej pedagogiky je cenná jeho 
rukopisná kronika Biblio-
graphiae Rectorum Scholae 
evangelicae aug. Conf. Addic-
torum Szabatistensis. Tlačou 
vyšli jeho príležitostné verše 
Zvestoň, čili: Orel Nitranský 
Tatry navštěvující, v rukopise 
zostala básnická skladba Slávy 
navštívení v Sobotišti.

Spracovala: (SY)

Ulica, po ktorej kráčaš

Jurkovičova ulica
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V Kultúrnom dome v Nitre 
- Dražovciach sa uskutočnilo 
komunitné fórum, na ktorom 
sa stretli zástupcovia mesta 
Nitry, MH Invest, automobil-
ky Jaguar Land Rover, Želez-
níc SR, starostovia zaintereso-
vaných obcí Čakajovce, Zbehy 
a Lužianky. Za mesto Nitru 
sa na fóre zúčastnil primátor 
Nitry Jozef Dvonč, mestskí 
poslanci Janka Buršáková, Mi-
loš Dovičovič, Miroslav Gut, 
Peter Oremus, Marta Rácová,  
Miroslav Tvrdoň a vedúca ma-
nažérka SO pre IROP Katarína 
Koncošová.

Zástupca MH Invest, s.r.o. 
Roman Sabo informoval o 

postupe prác pri zabezpečení 
prípravy územia na realizáciu 
strategického parku v Nitre. 
V najbližších dňoch bude pre 
verejnosť v dôsledku realizácie 
kruhovej križovatky pred Dra-
žovcami zatvorená cesta I/64 a 
všetka doprava, autobusovú 
nevynímajúc, bude za obcou 
Čakajovce presmerovaná na 
novú komunikáciu popri rie-
ke Nitre. Zúčastnení boli in-
formovaní, že do konca roka 
2018 sú naplávané opravy ciest 
zničených nadmernou kamió-
novou dopravou.

Na stavbe ako aj v automo-
bilke a jej okolí sa nepretržite 
monitoruje hluk. K prekroče-

niu hlukového limitu došlo v 
jednom prípade, dňa 3. marca, 
kedy bol v blízkosti časti obce 
Lužianky – Kajsa prekročený 
hluk o necelé 3 db. Hluk sa ší-
ril z Energetického centra, kde 
sa rozbiehala kompresorová 
stanica.

Účastníci komunitného 
fóra sa dozvedeli o postupe 
stavebných prác na výstavbe 
automobilky. „Naše tri haly 
sú takmer dokončené. Zostá-
va nám dokončiť karosáreň, 
lakovňu a administratívnu 
budovu. Tá bude hotová do 
septembra 2018. Automobilka 
prinesie množstvo pracovných 
príležitostí pre ľudí z Nitry i 
blízkeho či širokého okolia. 
Momentálne je zamestna-
ných 1063 ľudí, z toho 91 % 
sú obyvatelia regiónu, z toho 
je 26 % žien, 97 % Slovákov, 
3 % zamestnaných sú občania 
Veľkej Británie. Priemerný vek 
zamestnanca Jaguar Land Ro-
ver je  36 rokov. V súčasnosti 
je v automobilke otvorená tré-
ningová akadémia, v ktorej sa 
zaúčajú novoprijatí kandidáti 
na zamestnanie. Funguje aj 
náborové centrum.

Text a foto: (SY)

Komunitné fórum o výstavbe automobilky  
Jaguar Land Rower 

V snahe oživiť tradície, 
okrášlenia nášho mesta kve-
tinovou výzdobou, primátor 
mesta Nitry vyhlasuje „Súťaž o 
najkrajší balkón a predzáhrad-
ku 2018“. Veríme, že táto for-
ma súťaže podnieti obyvateľov 
mesta k aktivitám, smerujúcim 
k skrášleniu svojho obydlia. 

V prípade, že máte záujem 
o účasť v súťaži, prihláste sa do 
13. júla na  MsÚ v Nitre, Šte-
fánikova trieda 60,  klientské 
centrum č. 5. , č. tel. 037/65 02 
322, alebo na sekretariáte OK-
ČaŽP, t. č.037/6502 307, poprí-
pade na emailovú adresu: ster-
dasova.ludmila@msunitra.sk.

Na obhliadky sa bude cho-
diť priebežne, vyhodnotenie 
súťaže bude súťažiacim osobne 
oznámené a výsledky súťaže 
budú zverejnené v médiách. 
Primátor mesta Nitry  odmení 
ako každý rok víťazov hodnot-
nými cenami.

(ĽS)

Prihláste sa do súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku
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Titul Eu-
r ó p s k e h o 
mesta špor-
tu 2018, 
ktorým je 
mesto Nit-
ra v tomto 
roku, inšpi-
rovalo ria-
diteľku MŠ 

Golianova v Nitre Martinu 
Kramárovú a učiteľku Moni-
ku Molnárovú k tomu, že sa 
z vlastnej iniciatívy rozhodli 
svojimi aktivitami prispieť k 
pestrej palete  podujatí, or-
ganizovaných v rámci Nitra  
- EMŠ.  

„Náš nevšedný nápad 
vznikol na spoločnej dovo-
lenke s p. riaditeľkou M. Kra-
márovou vo Vysokých Tat-
rách. Dostali sme nápad ako 
preniesť informácie a naše 
zážitky z túry pre rodičov 

našich malých žiakov. Začali 
sme si všetko zaujímavé fotiť 
- informačné tabule, turistic-
ké chodníky, scenérie príro-
dy. V informačnej kancelárii 
sme kúpili suveníry, pohľad-
nice, obrázkové materiály a 
zriadili sme si v MŠ výstavku 
s názvom „Expozícia vysoké 
Tatry v MŠ“,“ hovorí Monika 
Molnárová. Cieľom expozície 
zriadenej v MŠ je vzbudiť u 
rodičov a detí záujem o tu-
ristiku a pohybové aktivity – 
športy, nielen vo svojom oko-
lí, ale aj v našich veľhorách, 
v ktorých sa ukrýva veľa prí-
rodných krás a scenérií. Ná-
zov ich interného projektu je 
„Neseď doma, hýb sa!“

Týmto sa ich plány nekon-
čia, absolvovali s deťmi MŠ 
výstup na Borinu, kde sa pl-
nili ciele z environmentálnej 
výchovy. Deti si pri výstupe 

všímali znač-
ky v lese napr. 
„Zákaz fajčiť“ 
a zároveň si 
naši škôlkari 
lepili značku s 
logom „Malý 
o c h r a n á r ! “ 
Vtáčikom v 
zime priniesli 
krmivo, ktoré 
rozložili na 
stromoch. V 
máji idú na 

výlet do Zoborskej lesostepi a 
školský výlet do Piešťan, plá-
nujú aj Olympijský festival. 
Ich aktivity plne podporuje 
aj Mária Orságová,  vedúca 
odboru školstva, mládeže a 
športu MsÚ v Nitre. 

„Chceme, aby naše deti 
spoznali aj iné mestá, ktoré 
ponúkajú rôzne športové vy-
žitie pre rodiny. Dúfame, že 
náš interný projekt pomôže 
udržať pohybom zdravý ži-
votný štýl, ktorý je určite pre 
všetkých dôležitý,“ prezradila 
Monika Molnárová, učiteľka 
MŠ Golianova. 

Text a foto: (SY)

V minulých dňoch sa v 
Strednej odbornej škole sta-
vebnej na Nábreží mládeže v 

Nitre konal 25. ročník medzi-
národnej súťaže praktických 
zručností a odborných ve-

domostí v učebnom odbore 
murár. Na súťaži sa zúčastni-
lo 16 dvojčlenných družstiev 

„Neseď doma, hýb sa!“ MŠ Golianova sa zapája  
do Európskeho mesta športu

Najlepší výkon podali mladí murári zo SOŠ stavebnej  
na Nábreží mládeže 

MŠ Golianova v Nitre zrealizovala interný pro-
jekt Neseď doma, hýb sa!
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6. apríla: Erik Dubeň a 
Miriam Majerčíková, obaja z 
Lehoty, Marek Havlas a Dani-
ela Bugárová, obaja z Nitry

7. apríla: Matúš Pažitný a 
Oľga Krúpová, obaja z Cabaja 
- Čápora - časť Cabaj

14. apríla: Andrej Civáň 
z Veľkého Lapáša a Jana Šte-
fanková z Nitry, Norbert Pal-
kovič z Hosťovej a Nikoleta 
Szabóová z Kolínian, 

Povedali si áno

študijných odborov murár 
a operátor stavebnej výroby 
zo Slovenskej a Českej re-
publiky. Súťaž pozostávala z 
teoretickej a praktickej časti. 
V praktickej časti súťažiaci 
murovali podľa výkresovej 
dokumentácie tehlami Po-
rotherm a Ytong a následne 

mali zrealizovať omietku 
MVR UNI. 

Na slávnostné vyhodnote-
nie súťaže zavítali do priesto-
rov školských cvičných dielní  
predseda NSK Milan Belica, 
primátor Nitry Jozef Dvonč 
a ďalší. Žiakov hodnotili od-
borníci zo stavebných firiem. 

V súťaži družstiev zvíťazi-
lo domáce družstvo žiakov 
SOŠ stavebnej v Nitre, dru-
hé miesto patrilo študentom 
SOŠ Liptovský Mikuláš a na 
treťom mieste sa umiestnilo 
družstvo SOŠ zo Žiliny.

Text a foto: (SY)

Na 13. ročníku kolkárskej 
súťaže na kolkárskej dráhe v 
Tenisovom areáli na Ďum-
bierskej ulici v Nitre sa v sobo-
tu 7. apríla stretli členovia ŠK 
Scorpioni Nitra s družstvom 
Mestského úradu v Nitre. 

Na otvorenie súťaže zavítal 
prednosta mestského úradu 
Igor Kršiak, ktorý kolkárom 
zaželal, aby sa im v súťaži da-
rilo a pri hre posilnili svojho 
športového ducha. 

Jednotlivé družstvá boli 
zložené zo silných kolkárskych 
hráčov, ktorí majú za sebou 

veľké víťazstvá v rôznych súťa-
žiach - a to i na medzinárod-
ných kolbištiach.  

V súťaži jednotlivcov si naj- 
lepšie počínal Jozef Stančík, 
druhý bol Karlubík a tretí Jo-
zef Štefák. Ceny pre jednotliv-
cov venovalo mesto Nitra. V 
súťaži dvojíc sa darilo Bilovej, 
Bédiovej, Hrnčárovej, Zbrane-
kovi, Mihalikovej, Stančíko-
vi, Havránkovej, Šterdasovej, 
Hájekovi a Karlubíkovi. 

Celkovým víťazom súťaže 
sa stalo družstvo mestského 
úradu, ktoré v konečnom sú-

čte bodov získalo 2568 bodov. 
Družstvo mestského úradu 
súťažilo v zložení: Helena 
Chlebcová, Pavol Jakubčin, 
Andrea Veládiová, Ľudmila 
Šterdasová, Zuzana Bédiová, 
Eleonóra Danišová, Margita 
Havránková, Iveta Miháliko-
vá, Mária Galová a Jozef Stan-
čík. SK Scorpioni nahrali 2467 
bodov. Podujatie pripravil ŠK 
Scorpioni Nitra pod vedením 
predsedníčky Ľudmily Šišáko-
vej.

(SY)

Kolkársku súťaž vyhralo družstvo mestského úradu
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Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: Anton Arpáš, 
Valent Benďák, Ing. Peter Ben-
gyák, Marta Blažiová, Eva Blis-
ková, Jarmila Branikovičová, 
Ľudmila Březovjáková, Božena 
Civáňová, Jozef Cunev, Ladislav 
Čanaky, Júlia Čapská, Mária 
Čriepková, Viera Domanická, 
Ján Ďurďovič, Ladislav Fúska, 
Ján Hrušovský, Helena Hude-
cová, Ing. Katarína Hudecová, 
Ivan Humaj, Edita Ivanová, 
Hedviga Jašeková, Ján Kajaba, 
Helena Kandráčová, PaedDr. 
Margita Kecskésová, Jozefa Ke-
lemenová, Vilma Kelemenová, 
MUDr. Marta Kertésová, Ma-
rie Kobidová, Eva Kolenčíko-
vá,  Mgr. Eta Kordošová, Ing. 
Zuzana Koščová, Ivan Kováčik, 
Helena Lehocká, Milan Martiš,  
Anna Martišková, Veronika 
Matejková, Hilda Melicháčová, 
Mária Mikulášiková, Magdaléna 
Mitášová,  Oľga Mládeková, Ing. 
Viliam Pecho, Mgr. Verona Roz-
borilová, Milan Ružička, Terézia 
Šaturová, Anna Šranková, Mar-
ta Timárová, Marta Töröková, 
Judita Tuptová, Beatrix Vargová, 
Ladislav Végh   

80 ROKOV: Marta Bá-
dovská, Ing. Viktor Bódi, Oľga 
Csákayová, Rozália Décsiová, 
Helena Dvořáková, Ing. Ivan 
Gróf, Zita Halásová, Ján Hlaváč, 
prof. Ing. Jozef Hudák,  PhD., 
Žofia Hupková, Ing. Libuša Iva-
ničová, Ing. Jozef  Jurek, Viliam 
Kilian, Oľga Klimešová, Teré-
zia Kollárová, PhDr. Ľubomír 
Kondel, RNDr. Anna Kubová, 
CSc., Štefánia Lehmdenová, 
Ing. Jaroslav Lörinčík, CSc., Ivan 
Lukáč, Mária Marková, Terézia 
Pačutová, Alžbeta Pečenadská, 
Marta Pecháčová, Mária Ružič-

ková, Helena Šimková, Melánia 
Uhlárová, Etela Valíčková, Jola-
na Vilmonová, Miloslav Zaujec, 
Irena Žáková   

85 ROKOV: Emília Bara-
níková, Júlia Buzmová, Emília 
Crhová, Štefánia Dorušincová, 
MUDr. František Dvořák, Eva 
Frančíková, Helena Gálová, 
Ema Géseová, Helena Harva-
nová, Alžbeta Hlaváčová, Ire-
na Holecová, Anna Janíková, 
MUDr. Milada Juhásová, Emí-
lia Kenderová, Janka Kollárová, 
Alžbeta Kopčeková, Vincent 
Košovan, Jaroslav Kraic, Jozef 
Májik, Ing. Bohumil Michalides, 
Jozef Ohlas, MUDr. Ján Pös, 
Jolana Skovajsová, Ing. Michal 
Suško, Ing. Emil Šindler, Terézia 
Škvarilová,  Gabriela Vincúrová

86 ROKOV: Valéria Ande-
lová, Miroslav Balaďa, Margita 
Belicová, Ján Benč, Hedviga 
Čurgaliová, Helena Duchoňo-
vá, Anna Dušková, Ing. Štefan 
Guba, Jaroslav Kašuba, Vojtech 
Kováčik, Anna Kováčiková, 
Anna Krajčová, Jozef Kvasňov-
ský,  Júlia Lacušková,  Božena 
Malinová, Emília Masaryková, 
Emília Miškovičová, Paulína 
Orolinová, Július Petrenko, Emí-
lia Stochová, Štefánia Szárazová, 
Veronika Štefčeková, Matilda 
Štefunková, Eduard Šumichrast, 
Helena Ťažárová, Berta Vydrová  

87 ROKOV: Veronika Al-
bertová, Ing. Ján Barát, Verona 
Boháčová, Štefan Držík, Pau-
lína  Fajčíková, Helena Holu-
bová, prof. Ing. Juraj Hraško, 
PhD., Anna Chudá, Antónia 
Jankovičová, Helena Kolimáro-
vá, Alžbeta Kollárová, Amália 
Kollárová, Juliana Madaraszová, 
Mária Majtényiová, Štefan Mak-

si, Mária Martišková, Alžbeta 
Matiasková, Ľudmila Perhalová, 
Josef Sapár, Mária Vallová, Mar-
ta Vargová, Mária Záhorská

88 ROKOV: Rudolf Bálint, 
Božena Barabášová, Ing. Emil 
Bednár, Oľga EndrÖdyová, Ka-
tarína  Gajdošová, Oskár Kittler, 
Rudolfa Kohoutová, Mária Kó-
ňová, Želmíra Kulíková, Alžbe-
ta Liková, Emília Petrányiová, 
Magdaléna Pintérová, MUDr. 
Tibor Podhorný, Ida Tárošová, 
Helena Vágaiová 

89 ROKOV: Alžbeta Čáliko-
vá, Gabriela Dobrotková, Irena 
Folkmanová, Augusta Klepan-
cová, Alica Krištofičínová, Janka 
Kurucová, Felícia Malíková, Šte-
fan Martiš, Františka Povodo-
vá, Margita Rusnáková, Mária 
Rýznerová, Dezider Šatka, Anna 
Šimková  

90 ROKOV: Aniela Bono-
vá, Ernestína Dvoráková, doc. 
PhDr. Štefan Kukan, CSc., Anna 
Lisyová, Ľudovít Machata, Oľga 
Mésarošová, Alica Mlyneková, 
Ľudmila Serinová 

91 ROKOV: Anna Petrov-
ská, Emília Verešová

92 ROKOV: Mária Deman-
ková, Gizela Gálová 

93 ROKOV: Ľudmila Bará-
thová, Oľga Dologová, Gabrie-
la Homolová, Žofia Klenková, 
Klára Repková, Valéria Žembe-
rová

95 ROKOV: Otília Ferenc-
zyová, Matilda Harvanová, Ele-
na Vaneková

96 ROKOV: Božena Bušov-
ská 

97 ROKOV: Magdaléna Ša-
vrtková 

101 ROKOV: Anna Mede-
ková

V máji sa významného životného jubilea dožívajú títo 
občania mesta Nitry:
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navždy odišli

V marci 2018 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry: 
Marta Repková, 82-r., Panská dolina 46
Eva Stojková, 68-r., Orechov dvor 26A
Anna Zrníková, 94-r., Malá 1
Mária Šimková, 73-r., Tr. A. Hlinku 25
Adriana Ábelová, 43-r., Ďumbierska 39
Viliam Brunai, 65-r., Vihorlatská 2 
Filoména Chmelová, 87-r., Tŕnistá 12
Eleonóra Melicherčíková, 81-r., Rázusova 14
Karol Piršel, 76-r., Železničiarska 52
Jaroslav Trímay, 88-r., Nad baňou 8
Viliam Kačír, 68-r., Krčméryho 2C
Vladimír Marcinát, 63-r., J. Kráľa 2 
Alžbeta Joštová, 60-r., Čajkovského 10
Žofia Kulaviaková, 81-r., Ďurková 21
Augusta Farská, 89-r., Chalupkova 18
Aurélia Ďuračková, 92-r., Tr. A. Hlinku 9
Juraj Marenčák, 57-r.,  Červenova 1
Terézia Opoldusová, 85-r., Nitra
Jozef Špaček, 75-r., Za Ferenitkou 13
Juliana Baráthová, 88-r., Wilsonovo nábr. 56
Václav Krišák, 86-r., Lomnická 24
Mária Madová, 85-r., Topoľčianska 37 
Zita Straňáková, 83-r., Štúrova 34
Emília Černičková, 67-r., Žilinská 5

PaedDr. Katarína Šedivá, 75-r., Drozdí chod-
ník 8
Vlasta Zajačková, 88-r., Nad baňou 28
Jozef  Foltán, 92-r., Metodova 6
Doc. Ing. Konštantín Černuško, CSc., 81-r., 
Gorazdova 2
Ján Čapkovič, 33-r., Kremnická 7 
Aladár Vedrödi, 84-r., Železničiarska 52
Mária Hruboňová, 69-r., Tr. A. Hlinku 32
František Kuna, 40-r., Nitra
Terézia Penzešová, 88-r., Považská 14
Mária Lacušková, 85-r., Párovská 22
Etela Karkošová, 85-r., Wilsonovo nábr. 28
Jozefína Zajková, 88-r., Poničanova 1
Mária Bělohlávková, 85-r., Akademická 8
Monika Lörinczová, 78-r., Párovská 18
Dezider Ševčík, 89-r., Hájska 8
MUDr. Igor Hlaváč, 70-r., Farská 12A
Milan Šutka, 56-r., Nitra
Ing. Marián Bačinský, 79-r., Za Humnami 4
Terézia Hajlová, 91-r., Jurkovičova 1
Magdaléna Kamenická, 85-r., Vašinova 26



Ocenili záslužnú prácu učiteliek

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo vedenie mesta Nitry najlepšie pedagogické zamestnan-
kyne škôl a školských zariadení. Ocenenia im odovzdal primátor Jozef Dvonč a jeho zástupcovia 
Martin Nemky a Ján Vančo. Pri výbere najlepších sa zohľadňovalo celoživotné dielo, dlhoročná 
prax a významné zásluhy na rozvoji škôl a pri kvalite vzdelávania.

Každá z ocenených pedagogičiek si odnášala ďakovný list primátora, finančnú odmenu  
a kvet. Za ocenených sa poďakovala riaditeľka ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre Alexandra Ďurišová.  
V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ Štiavnická a žiaci ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

Text a foto: (SY)

Na slávnosti sa zúčastnili (zľava) vedúca odboru 
školstva, mládeže a športu MÚ Mária Orságová, 
mestskí poslanci Miloslav Hatala, Miroslav Tvr-
doň, Anton Kretter, prednosta MÚ Igor Kršiak, 
viceprimátori Ján Vančo a Martin Nemky. 

Ocenenie najlepším učiteľkám odovzdal pri-
mátor Jozef Dvonč so zástupcami Martinom 
Nemkym a Jánom Vančom. 

Za ocenených sa poďakovala riaditeľka ZŠ kráľa Svätopluka Alexandra Ďurišová.
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