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Nitra súčasťou 
medzinárodného projektu

Kulminujú prípravy 
na mestské slávnosti

Chodili sme 
do jednej školy



S prichádzajúcou letnou 
sezónou sa Nitra – ako mes-
to s najstaršou  históriou 
na Slovensku – bude opäť 
uchádzať o priazeň dovolen-
károv. Prvým tohtoročným 
magnetom, na ktorý chceme 
prilákať návštevníkov, bude 
sobota 2. júna, kedy odštar-
tuje Nitrianske kultúrne leto 
Festivalom chutí Nitrianske-
ho kraja.

Teší nás skutočnosť, že v 
posledných rokoch sa ces-
tovný ruch dostáva do pove-

domia. Nitra sa postupnými 
krokmi stáva objektom zá-
ujmu dovolenkárov z do-
mova i zo zahraničia. Jed-
noznačne sa dá povedať, 
že ponuka pre domácich a 
zahraničných turistov sa za-
traktívnila. 

Vďaka aktivitám a skĺ-
beniu aktivít viacerých 
spoločností sa postupne 
presadzujeme v bohatej po-
nuke mestského turizmu. 
Môžem potvrdiť, že vedenie 
mesta podniká všetky kroky 
pre to, aby sa  Nitra prezen-
tovala tým, čo je pre ňu je-
dinečné a charakteristické. 
Nie je ničím nezvyčajným 
stretnúť v centre mesta či 

na Nitrianskom hrade sku-
piny zahraničných turistov z 
Európy či Ázie. Je toho veľa, 
čo sa nám v poslednom ob-
dobí podarilo zahrnúť do 
balíčkov poznaniachtivých 
dovolenkárov. Postupujeme 
krôčik po krôčiku, aj vďaka 
súhre a spolupráci mesta s 
Nitrianskym samosprávnym 
krajom, Nitrianskou diecé-
zou, ktorá pre verejnosť ot-
vorila Nitriansky hrad. Úzku 
spoluprácu má mesto s ná-
rodným výstaviskom Agro-

komplex, Archeologickým 
ústavom, Ponitrianskym i 
Poľnohospodárskym múze-
om, nitrianskymi divadlami 
a ďalšími.  

Na záver tohto zamysle-
nia si dovolím vysloviť myš- 
lienku, že určite každý, kto  
k nám zavíta, ocení prívetivú 
tvár mesta rozprestierajúce-
ho sa pod bájnym Zoborom 
so všetkými jeho prírodnými 
krásami a historickými zaují-
mavosťami a slovanskou po-
hostinnosťou, nám vlastnou. 

Vitajte v Nitre, cíťte sa tu 
dobre a radi sa k nám vra-
cajte.

 Jozef Dvonč,  
primátor Nitry    

K foto na titulke: 
Záver školského roka pat-

rí školským výletom. Cieľom 
ich návštevy býva aj hradná 
priekopa Nitrianskeho hra-
du, kde organizácia Castel-
lum organizuje rôzne podu-
jatia. Nitriansky hrad ročne 
navštívi viac ako 60 000 náv-
števníkov. 

Foto: Ľ. Synaková

Na turistickej mape Nitru prehliadnuť nemôžete
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 piatok:  8.00 - 13.30
 sobota:  8.00 - 12.00
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Bola tiež dlhoročnou člen-
kou redakčnej rady mesační-
ka Nitra, v ktorej kreovala 
jednotlivé vydania mesační-
ka Nitra. Vo funkcii predsed-
níčky Krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov realizo-
vala aktivity pre seniorov, v 
Nitrianskej humanitnej na-
dácii HOMO NITRIENSIS 
pomáhala v charitatívnej 
oblasti. 

Jubilantka je tiež drži-
teľkou najvyššieho mestské-
ho ocenenia.  Čestné občian- 
stvo mesta Nitry jej bolo 
udelené v roku 2008 - za mi-
moriadnu a obetavú prácu v 
kultúrno-spoločenskej a pe-
dagogickej oblasti. Nezastu-
piteľné je jej pôsobenie, ktoré 
výrazne pomohlo pri rozvoji 
kultúrneho a spoločenského 
života v Nitre.  

Počas aktívneho života 

bola diplomo-
vanou učiteľkou 
tanca a spolo-
čenskej výcho-
vy. Naučila zá-
kladom tanca a 
etiky stovky, ba 
až tisíce Nitra-
nov. Jej stopa v 
rámci kultúrne-
ho a spoločen-
ského života je 
nezmazateľná. 
Espirit ľahkos-
ti a výnimočný 
dar reči - s kto-
rými modero-
vala  kultúrne a 
ďalšie rozmani-
té podujatia - je 
nenapodobiteľný a nenahra-
diteľný. 

Okrem rodiny a priateľov 
prišli jubilantke zablahože-
lať aj primátor Nitry Jozef 

Dvonč, prezidentka Nitrian-
skej humanitnej spoločnosti 
Homo Nitriensis Margita 
Štefániková, zástupca primá-
tora Ján Vančo, poslanci mes-
tského zastupiteľstva Marta 
Rácová a Štefan Štefek, bý-
valý primátor Nitry Vladimír 
Libant, predseda Nitrianskej 
kráľovskej vínnej cesty Pa-
vel Mada, generálny riaditeľ 
Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti Marek Illéš, 
predseda Miestneho odboru 
Matice slovenskej Ján Petruš-
ka, bývalí poslanci mestské-
ho zastupiteľstva a ďalší vzác-
ni hostia, ktorí  jubilantke k 
okrúhlemu výročiu zaželali 
najmä veľa zdravia a pohody 
v kruhu najbližších.  

(J)

Oľga Csákayová sa v máji dožila významného 
životného jubilea - 80 rokov. Od roku 1994 pôso-
bila ako poslankyňa nitrianskeho mestského za-
stupiteľstva, kde prinášala konštruktívne návrhy 
a riešenia k skrášleniu Nitry. 

Čestná občianka mesta Nitry Oľga Csákayová oslávila 
významné životné jubileum

Čestná občianka mesta Nitry Oľga Csákayová 
sa v minulých dňoch dožila významného ži-
votného jubilea 80 rokov.           Foto: autor

Jubilantke prišli zablahoželať aj primátor Nitry Jozef Dvonč 
a ďalší vzácni hostia. 
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V uplynulých dňoch prijal 
primátor mesta Nitry Jozef 

Dvonč predstavi-
teľov mesta Čchang 
– Čou z provincie 
Hebei z Čínskej 
ľudovej republiky, 
ktorí k nám prices-
tovali na priateľskú 
náv-števu. 

Hostia prejavili 
záujem o históriu, 
ako i súčasnosť 
Nitry, ktorú im 
predstavil nitrian-
sky primátor Jozef 
Dvonč. 

„Nitra je mo-
derné, neustále sa 
rozvíjajúce mesto 
s dvomi univerzi-

tami, moderným výstaviskom, 
dvomi priemyselnými parka-

mi a jedným strategickým par-
kom, na ktorom sa už na jeseň  
tohto roku dobuduje automo-
bilka Jaguar Lad Rover,“ uvie-
dol primátor Jozef Dvonč. 

Čínski hostia prejavili zá-
ujem o spoluprácu so Slo-
venskou poľnohospodárskou 
univerzitou ohľadne získania 
informácií, týkajúcich sa eko-
logického zbavovania odpa-
dov. Zaujímali sa tiež o mož-
nosti  podnikania v Nitre. Na 
stretnutí boli prítomní riaditeľ 
spoločnosti Víno Nitra Eduard 
Šebo i referentka pre medzi-
národné vzťahy Miriam Hor-
níková. Na záver si obe strany 
vymenili darčeky.   

(SY)

Vďaka automobilke Jaguar 
vyrastie v nitrianskom prie-
myselnom parku Sever nový 
závod. Za 25 miliónov eur ho 
postaví spoločnosť G-Tes. V 
novom závode G-TEKT, s.r.o. 
na výrobu kovových výliskov 
pre automobilový priemysel by 
malo nájsť prácu približne 70 
pracovníkov. 

V stredu 16. mája sa v pries-
tore staveniska konal podľa 
japonskej tradície šintoistický 
rituál očistenia tohto miesta 
od duchov, ktorí by mohli za-
príčiniť pracovný úraz. Viedol 
ho kňaz, ktorý odriekal očistné 
formuly a vyzýval božstvá, aby 
vstúpili na očistené miesta. Na-
sledoval slávnostný výkop, na 
ktorom sa zúčastnil veľvyslanec 
Japonského kráľovstva na Slo-
vensku Jun Shimmi, primátor 
Nitry Jozef Dvonč, prezident 

spoločnosti Joshiyki Kassai a 
konatelia Mitsuo Ischikawa a 
Nicolas Jones Thomas. Výrob-
ná hala sa bude rozprestierať 
na ploche viac ako 15-tisíc m2. 
Výstavbu závodu bude realizo-
vať spoločnosť TAKANAKA. 
Ukončenie výstavby je na-
plánované po 17 mesiacoch.  
Spoločnosť G-Tes sa zaoberá 

výrobou lisovaných výrobkov 
z kovových materiálov, ktoré sú 
určené pre karosérie vozidiel v 
automobilovom priemysle. Je-
diným spoločníkom vo firme 
je G-Tek Europe Manufactu-
ring Limited so sídlom vo Veľ-
kej Británii. 

Text a foto: (SY)

Slávnostného výkopu sa ujali japonský veľvyslanec Jun Shimmi, 
primátor Nitry Jozef Dvonč a predstavitelia spoločnosti 

Primátorovi darovali vzácnu papyrusovú 
kresbu od významného čínskeho umelca.
   Foto: autorka

Delegácia z čínskeho mesta Čchang-Čou v Nitre

Slávnostný výkop pre novú fabriku v priemyselnom parku
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S partnerským mestom 
Veszprém je mesto Nitra za-
hrnuté do medzinárodné-
ho projektu Erasmus+ KA3 
Štrukturovaný dialóg – stret-
nutia medzi mládežou a sub-
jektmi riadenia - Medzigene-
račná diskusia o špecifickom 
využívaní mestských pries-
torov v oblasti športu. Ná-
zov projektu je SporTOWN.   
Veszprém je líder projektu, 
partneri projektu sú:  Tarnów 
(Poľsko) Nitra (Slovensko) 
Senta (Srbsko) Bottrop (Ne-
mecko) Verejná univerzita v 
Ptuji (Slovinsko).

Projekt vyžaduje, aby v 
priebehu roka 2018 jednotliví 
partneri zorganizovali dvoj-
dňový pracovný workshop vo 
svojom meste. Prvé medziná-
rodné stretnutie sa uskutoč-
nilo koncom apríla v meste 
Veszprém a nasledovalo me-
dzinárodné stretnutie v Nitre 
v dňoch 3. a 4. mája 2018. 

Témou je aktívne hľadanie 
možností športového využi-
tia rôznych nevyužívaných 

mestských priestorov – pre-
zentácie, diskusie za okr-
úhlym stolom, prieskumy a 
hodnotenia, posilnenie dia-
lógu medzi mladými ľuďmi a 
tvorcami politík, terénna prá-
ca, analýzy problému, rozvoj 
zručností: diskusné a prezen-
tačné zručnosti, komunikácia 
v anglickom jazyku. 

Za Mesto Nitra prezentu-
jeme nápady občanov v rámci 

projektu zásahy.sk (zapojenie 
občanov v rámci efektívneho 
využívania mestských pries-
torov), projekt Mením moje 
mesto, koncepciu Smart City, 
titul mesta Európske mesto 
športu 2018 atď. Projekt je 
100% financovaný EÚ - part-
neri nemusia prispievať z 
vlastných zdrojov.

Miriam Horníková

Zahraničné delegácie si v rámci dvojdňového workshopu v Nitre  prezreli i výsledky pokračujúcich 
rekonštrukčných prác zoborského kláštora.                              Foto: Andrej Jančovič

Ján Kratochvíl zo ZSS sa venoval účastníkom projektu

Nitra súčasťou medzinárodného projektu
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V priestoroch nitrian-
skej Synagógy boli 14. mája 
pri príležitosti Dňa svätého 
Floriána – patróna hasičov, 
ocenení 27 príslušníci Kraj-
ského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Nitre. 
Na slávnosti sa za mesto Nitra 
zúčastnil prednosta mestské-
ho úradu Igor Kršiak, ktorý 
sa v mene primátora Jozefa 
Dvonča hasičom a záchraná-
rom poďakoval za každoden-
né nasadzovanie vlastných 
životov na záchranu životov a 
majetku občanov.

Za dlhoročný príkladný 
a zodpovedný výkon štátnej 
služby a osobný podiel na 
dosahovaní mimoriadnych 
služobných výsledkov v  Ha-
sičskom a záchrannom zbore 
bola udelená medaila tretie-
ho stupňa 15 príslušníkom, 
medaila druhého stupňa bola 
udelená 10 príslušníkom  a 
medaila prvého stupňa bola 
udelená 2 príslušníkom. Kraj-

ské riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Nitre 
pri tejto slávnostnej príleži-
tosti udelilo Dobrovoľnému 
hasičskému zboru obce Ivan-
ka pri Nitre „poďakovanie za 
dlhoročnú a obetavú spolu-
prácu pri likvidácii nežiadu-
cich udalostí“ – stalo sa tak 
pri príležitosti 90. výročia 

vzniku dobrovoľnej hasičskej 
ochrany v tejto obci. Ocene-
nia hasičom odovzdali prezi-
dent Hasičského a záchranné-
ho zboru Alexander Nejedlý a 
riaditeľ  Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného 
zboru v Nitre Pavol Nereča. 

(SY)

Kongresovú sálu 
Študentského domova 
Antona Bernoláka zapl-
nili účastníci 35. ročníka 
Zoborského dňa a 16. 
Bitterovho osteologic-
kého dňa, aby si zároveň 
pripomenuli 70. výročie 
Špecializovanej nemoc-
nice sv. Svorada Zobor. 
Na slávnostnom otvore-
ní sa zúčastnil i primátor 
Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
predniesol slávnostný 
príhovor.

„Moje poďakovanie 
patrí vedeniu nemocnice 
za ochotu a ústretovosť, s 

Ocenili príslušníkov hasičského a záchranného zboru 

Nemocnica sv. Svorada na Zobore oslávila 70. výročie

K príslušníkom Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zbo-
ru v Nitre sa za mesto Nitra prihovoril prednosta úradu Igor Kršiak.

Primátor Nitry Jozef Dvonč predniesol slávnostný príhovor.
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akou sa spolu s Nitrianskym 
skrášľovacím spolkom pusti-
li do záchrany stredovekého 
kláštora svätého Hypolita na 
Zobore  v areáli nemocni-
ce,“ povedal primátor Jozef 
Dvonč a riaditeľke nemoc-
nice Erike Chudej odovzdal 
symbolický dar – drevenú 
plastiku Nitrianskeho hradu. 
Súčasťou prvého dňa bola 
premiéra hymnickej básne 
Nitrana Jozefa Garlíka. Pie-
seň naštudovali a predviedli 

študenti UKF. Na úvod kon-
ferencie uviedli do života 
knihu o činnosti nemocni-
ce na Zobore, jej histórii a 
úspechoch na poli boja s tu-
berkulózou a rôznymi pne-
umologickými ochoreniami. 
Lupeňmi kvetov ju posypali 
Peter Krištúfek, prezident 
Slovenskej pneumologickej 
spoločnosti a Erika Chudá, 
riaditeľka zoborskej nemoc-
nice. Pri príležitosti jubilea 
udelil prezident Slovenskej 

lekárskej spoločnosti Ján 
Breza pamätnú zlatú medai-
lu bývalému riaditeľovi ne-
mocnice Štefanovi Petríčko-
vi, a tiež súčasnej  riaditeľke 
nemocnice Erike Chudej. 
Bronzovú medailu za svoju 
dlhoročnú činnosť udelili 
primárke Gabriele Košturia-
kovej. Pamätnú medailu ude-
lili aj nitrianskemu primáto-
rovi Jozefovi Dvončovi. 

Text a foto: (SY)

Deň matiek, ktorý sa osla-
vuje druhú májovú nedeľu, 
patrí k najkrajším sviatkom. 
Nečudo, veď v tomto sviatku 
sa odzrkadľuje jedinečnosť a 
nenahraditeľnosť matky. Mes-
to Nitra pripravilo oslavy jed-
notlivo v každej mestskej časti. 
Prvé oslavovali mamky v Dra-
žovciach, v piatok v Kultúr-
nom centre na Zobore, v sobo-
tu sa gratulovalo mamičkám 
v Mlynárciach. V nedeľu sa 
oslavovalo na troch miestach 
– v Krškanoch, Janíkovciach 
i Párovských Hájoch. Oslavy 

zavŕšili v CVČ pre 
mamy, bývajúce v Sta-
rom meste. Na každej 
z týchto slávností sa 
zúčastnil primátor 
Jozef Dvonč, ktorý 
sa mamám i starým 
mamám poďakoval 
za všetko, čo robia 
pre svoje deti i vnú-
čatá. Prítomní boli aj 
poslanci pôsobiaci v 
jednotlivých VMČ.

Všade bol pripravený 
bohatý a pestrý program, 
v ktorom účinkovali deti z 

miestnych MŠ. V Dražov-ci-
ach sa predstavili aj klienti 
KREATÍV-u – Zariadenia 
sociálnych služieb z Klasova  
s programom Stvorenie sveta a 
na záver všetkým prítomným 
mamám a starým mamám za-
spieval spevák Ľudovít Kašuba. 
Na Zobore sa predviedli členo-
via folklórnych súborov, v Krš-
kanoch účinkovali deti z oboch 
MŠ, v Janíkovciach okrem detí 
z MŠ a mažoretiek koncertova-
li sestry Bacmaňákové, známe 
z prvej série šou Zem spieva. 
Mamičky v Párovských Hájoch 
potešila svojím vystúpením ta-
lentovaná mládež a členovia 
kapely Nitrianska heligónka. 
V CVČ pre mamy zo Starého 
mesta spievala Jana Šimková.          

Text a foto: (SY)

Deň matiek sa oslavoval vo všetkých mestských častiach

Program si so záujmom pozreli primátor Jozef Dvonč a poslan-
ci Pavel Varga a Miloslav Hatala

V Dražovciach sa páčili deti z miestnej MŠ.
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Nitra sa v sobotu 2. júna už 
po štvrtý raz stane centrom 
dobrého jedla. Festival chutí 
Nitrianskeho kraja ponúkne 
regionálne špeciality a rôzne 
gastronomické pochúťky. Sú-
časťou bude aj podujatie Ja-
hodová Nitra, ktorá bude pre-
zentovať kulinárske špeciality 
odkazujúce na pestovanie ja-
hôd v nitrianskom regióne. 
Centrom festivalového diania 
bude priestor Starého rínku 
za Hlavnou poštou.

Predstavia sa tu viaceré 
reštaurácie, ktoré prídu za 
labužníkmi a ponúknu svo-
je chuťovky. Nebudú chýbať 
ani stánky so streetfoodom a 
pribudne aj hosťovská zóna, 
ktorá ponúkne špeciality z 
regiónov mimo Nitrianskeho 
kraja. Zmenou miesta sa zme-
ní aj usporiadanie festivalové-
ho areálu. Na Starom rínku 
budú gastronomické prevá- 

dzky, stany a sedenie budú 
na Svätoplukovom námestí, 
kde je pripravený sprievodný 
program.

Súčasťou festivalu bude 
tento rok aj pečenie veľkej 
jahodovej bublaniny, z ktorej 
bude vyskladaný desaťmetro-
vý nápis Nitra. Výťažok z pre-
daja koláča pôjde na charita-
tívne účely. Umenie kuchárov 

doplní bohatý sprievodný 
program. V rámci Osláv dňa 
sv. Urbana sa bude konať de-
gustácia najlepších regionál-
nych vín vo vínnom stane, 
pripravené je aj jazzové korzo 
i Medzinárodný festival bub-
nov a perkusií Drumpoint 
Slovakia 2018. 

(RM)

M e s t o 
Nitra, ako 
E u r ó p s k e 
mesto špor-
tu organi-
zuje v pia-
tok 1. júna 
na Sväto-
p l u k o v o m 
námestí a 

pešej zóne pri príležitos-
ti MDD Športový deň detí. 
Okrem atrakcií si deti budú 
môcť vyskúšať rôzne športy a 
disciplíny, ktoré im pripravia 
športové kluby. Tento deň 
bude príležitosťou pre deti 
a mládež nájsť si športovú 
činnosť, ktorá by najviac vy-
hovovala ich naturelu. Pred-

stavia sa tu viaceré športové 
kluby z Nitry. Deti sa budú 
môcť od tých najpovolanej-
ších, trénerov a zástupcov 
športových klubov, dozve-
dieť rôzne zaujímavosti. Zá-
ujem určite vzbudí box pod 
holým nebom, kde sa proti 
sebe postavia boxeri z Nitry 
a Kroměříža, avizovaný je aj 
príchod Tomiho Kida Ko-
vácsa. 

Účasť prisľúbili aj nitri-
anski hokejisti, volejbalis-
ti, basketbalisti, florbalisti, 
futbalisti, zápasníci, atléti, 
karatisti, cyklisti, krasokor-
čuliari, tanečné športy, ša-
chisti, ale aj americký futbal 
či pole dance a gymnastika. 

V parčíku pri Divadle An-
dreja Bagara si deti budú 
môcť vychutnať dve diva-
delné predstavenia, vyskúšať 
rôzne workshopy, zabaviť sa 
s klaunom Pepelem alebo si 
nechať pomaľovať tvár. Za 
absolvovanie desiatich dis-
ciplín získajú desať pečiatok, 
vďaka ktorým budú všetci 
súťaženiachtiví zapojení do 
žrebovania o krásne ceny. 
Podujatie organizuje Mesto 
Nitra v spolupráci s Centrom 
voľného času na Štefánikovej 
triede č. 63,  Mestskou polí-
ciou v Nitre a skautmi z 23. 
zboru Nitrawa. 

(RM)

Z jahodovej bublaniny poskladajú desaťmetrový nápis

Medzinárodný deň detí bude v znamení športu

Minulý rok boli gastronomické prevádzky na Svätoplukovom námestí
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 V piaristickom Kostole sv. 
Ladislava sa v nedeľu 10. júna 
začal otváracím koncertom 
28. ročník medzinárodného 
festivalu duchovnej hudby 
MUSICA SACRA. Na prvom 
koncerte zaznie Omša Tren- 
čiansko – Teplická od Miku-
láša Schneidra Trnavského a 
ďalšie skladby skladateľov E. 
Suchoňa, P. I. Čajkovského, D. 
Bortňanského a ďalších  v po-
daní Zmiešaného speváckeho 
zboru TECHNIK  AKADE-
MIK, Komorného orchestra 
MUSICI DEL TEATRO a só-
listov:  Lucie Kubekovej, Ka-
rolíny Vargicovej, Jiřího Zou-
hara a Daniela Čapkoviča pod 
dirigentskou taktovkou  Pavla 
Procházku.

Mikuláš Schneider Tr-
navský skomponoval počas 
kúpeľného pobytu v lete 1948 
omšu pre miešaný zbor, sóla, 
orchester a organ Missa Tren- 

cin-Teplicensis. Premiéru mala 
v Trnave na sviatok Všetkých 
svätých roku 1953 a na chóre 
ju často uvádzali.

Komorný orchester ZOE, 
Kristína Chalmovská – violon-
čelo, Rastislav Jurčík – akorde-
ón a dirigent Adam Sedlický  
ponúknu na koncerte 17. júna 
dve diela. Skladba „Sedem 
slov“ ruskej skladateľky tatár-
skeho pôvodu Sofie Gubajdu-
liny, bola založená na dvoch 
témach. Prvá znázorňuje utr-
penie zastupované violonče-
lom a bajanom – akordeónom 
a druhá téma stvárňovala spa-
senie a vykúpenie.

V nedeľu 24. júna  uvedie 
zoskupenie mladých umelcov 
Kolády string trio  Goldbergo-
ve variácie BWV 988 Johanna 
Sebastiana Bacha. Program 
s názvom Pocta slovanskej 
duši uvedie v rámci festivalu 
zmiešaný vokálny súbor IN-

GENIUM  ENSEMBLE 1. júla. 
Súbor tvorí  šesť mladých skú-
sených spevákov, (z ktorých 
štyria sú súrodenci) zo slovin-
skej Ľubľany. V programe od-
znejú skladby J. H. Gallusa, S. 
Mokranjaca, J. D. Zelenku, A. 
Dvořáka, L. Janáčka , P. Čes-
nokova a ďalších.  

Tohtoročný festival Musica 
sacra sa koná vďaka finančnej 
podpore Mesta Nitry  a Nit-ri-
anskeho  samosprávneho kraja,   
spoluusporiadateľskému  po-
dielu Rehole Piaristov na Slo-
vensku,  ako i   podpore všet-
kých mediálnych partnerov. 
Aj v tomto roku čakajú náv- 
števníkov tohtoročného festi-
valu neopakovateľné umelecké 
zážitky, umocnené chrámo-
vým prostredím a  naplnia ich 
vnútro pokojom a radosťou. 
Vstup na  koncerty je voľný. 

Ľudmila Bratová

Štyri koncerty festivalu MUSICA SACRA 2018

Na otváracom koncerte festivalu Musica sacra účinkovalo v minulom roku komorné zoskupe-
nie Concillum Musicum z Viedne.  
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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

Vo štvrtok 10. mája sa v 
reštaurácii Artin konali osla-
vy 15. výročia založenia Sú-
kromnej strednej odbornej 
školy ANIMUS. Na slávnosť 
prijali pozvanie primátor 
mesta Nitry Jozef Dvonč, 
podpredseda  NSK Igor Éder, 
vedúci odboru školstva Ni-
trianskeho samosprávneho 
kraja Milan Galaba, členovia 
rady školy Peter Hrabárik,  
Eva Sabová a Boris Micha-
lík. 

Na úvod sa k hosťom a 
pedagógom školy prihovoril 
zriaďovateľ školy Bohuslav 
Sýkora, ktorý v stručnos-
ti zhodnotil ťažké začiatky 
tejto súkromnej vzdelávacej 
ustanovizne, z ktorej sa po-
stupom času vyprofilovala 
škola s pozitívnym renomé. 
Absolventi tejto školy si  
vďaka kvalitnému vzdelaniu 
ľahko nachádzajú uplatnenie 
v praxi, viacerí pokračujú v 
štúdiu na vysokých školách 
doma i v zahraničí.

Pozvaným hosťom bola 

udelená pamätná medaila 
pri príležitosti 15. výročia 
vzniku školy, ktorou zriaďo-
vateľ Bohuslav Sýkora vyja-
dril svoju vďaku za pomoc a 
podporu.

Primátor Jozef Dvonč 
odovzdal zriaďovateľovi ško-
ly Bohuslavovi Sýkorovi dar 
– drevenú plastiku s vyobra-

zením Nitrianskeho hradu. 
Zablahoželal aj  súčasnej 
ria-diteľke školy Zlatici Na-
gyovej. 

Súkromná stredná odbor-
ná škola Animus má tri síd-
la. Základné a najrozsiahlej-
šie sa nachádza na Levickej 
ceste v Nitre, trochu mladšie 
je situované na Jasenského 
ulici v Leviciach a najmlad-
šie sídli na Švermovej ulici 
vo Zvolene. 

Animus je moderná ško-
la tretieho tisícročia, ktorá 
spojením kvalifikovaných 
pedagógov, prostriedkov 
IKT a moderných vyučova-
cích metód pripraví žiakov 
tak, aby sa dobre umiestnili 
na trhu práce, prípadne po-
kračovali v štúdiu na vysokej 
škole. Absolventi školy zís-
kajú úplné stredné odborné 
vzdelanie s maturitou v od-
boroch: informačné systémy 
a služby, manažment regio-
nálneho cestovného ruchu a 
škola podnikania. 

Text a foto: (SY)

Škola Animus prispieva k rozvoju cestovného ruchu v Nitre

Primátor Jozef Dvonč odovzdal zriaďovateľovi Bohuslavovi 
Sýkorovi školy vecný dar – drevorezbu Nitrianskeho hradu.

Hostia osláv výročia Animusu si vypočuli i hodnotný kultúrny 
program, pripravený žiakmi školy.
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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
5. 6. (ut) 13.00 Nitra, moje mesto. Otvorenie výstavy a vyhod-
notenie súťažného projektu  CVČ Domino. Výstava potrvá do 28. 
júna
7. 6. (št) 17.00 III. Absolventský koncert  žiakov ZUŠ J. Ro-
sinského. Vstup voľný.   
8. 6. (pi) 18.00 Záverečný koncert účastníkov medzinárod-
ných komorných kurzov. Uspor.: Konvergencie - spoločnosť pre 
komorné umenie, vstup voľný.
12. 6. (ut) 13.00, 18. 6. (po) 12.30. Slávnostné vyraďovanie 
absolventov Strednej zdravotníckej školy v Nitre. Stredná 
zdravotnícka škola v Nitre, vstup na pozvánky.
17. 6. (ne) 11.00 Nedeľné matiné. Uspor.: OZ Collegium canto-
rum v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný.
21. 6. (št) 17.00 Slávnostné odovzdávanie pamätnej plake-
ty absolventom ZUŠ J. Rosinského pod záštitou primátora 
mesta Nitry Jozefa Dvonča. Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný.

STÁLE VÝSTAVY:
História a tradície  Židov v Nitre
Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianske pohľady Aleny Bugárovej

Prehliadky
ut: 13.00 – 18.00, st-št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00, so-ne: 
13.00 -18.00, po a pi: 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

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 zlatých, strieborných i kovových a 

z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú 
tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej 
až do 18. storočia.
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
Do 3.6. Iné činnosti V. Výstava študentských prác Ateliéru Mé-
dea a hosťujúcej školy z chorvátskeho Osijeku. 
Do 17. 6. Drotárstvo súčasnosti. Výstava súčasnej tvorby ume-
leckých drotárov zo Slovenska.
12.6. – 24.6.  Dobrý deň, Nitra. Krajská výstava výtvarnej tvor-
by Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nitre 
prezentujúca kresby, maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, 
výšivky, diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov ľudí  
s rôznym stupňom mentálneho postihnutia spojená s odovzdáva-
ním cien v rôznych kategóriách.  Vernisáž: 12.6. o 13.00 hod.
29.6. – 31.8. Život s farbami. Výstava obrazov pri príležitosti ži-
votného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.

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.

SLOV.  POĽNOHOSP. 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.
1.6. (pi) 9.00 – 16.00 Múzeum patrí deťom. Prehliadka expo-
zícií poľnohospodárskeho letectva a motoriek, prehliadka skan-
zenu SPM, výstava zo zbierok SPN a ochutnávka čaju, zábavné 
kreslenie, súťažné hry, objaviteľský kútik, detský elektrický vláčik, 
jazda parným vlakom, jazda traktorbusom. Vstupné: 2,5 €
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DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, www.dab.sk

1.6. o 9.30, 12.00 a 2.6. o 17.00 a 4.6. o 9.00 a 5.6. o 9.30 a 
12.00 Ferdo Mravec. Veľká sála. Rozprávka pre deti
7.6. a 26.6. o 18.30 Syna či dcéru? Veľká sála. Komédia s pes-
ničkami z prostredia ženských kúpeľov z 80-tych rokov 20. st.
9.6. o 18.30 Otec Goriot. Veľká sála. Román Honoré de Balzaca 
o sile otcovskej lásky, ktorá nepozná hranice 
11. 6. o 18.30 a 27.6. o 18.30 Dámska šatňa. Štúdio. Skvelá 
komédia, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne vidiec-
keho divadla v meste ako je napr. Nitra.
12.6. o 18.30 Zaľúbený Shakespeare. Veľká sála. Romantická 
komédia so živou renesančnou hudbou.
14.6. o 18.30 Štefánik – slnko v zatmení. Veľká sála. Pôvodná 
divadelná hra o významnej osobnosti našich dejín,  prerod z mla-
díka na zrelého muža.
15.6. o 18.30 Ľudia, miesta, veci. Veľká sála. Tragikomédia. Str-
hujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogo-
vo závislých a je prinútená priznať si, kým v skutočnosti je.
21. 6. o 18.30 a 23.6. o 18.30 Povolanie pápež. Veľká sála. 
Pôvodný slovenský muzikál o Svätom otcovi Jánovi Pavlovi II.
22.6. o 18.30 Veľký zošit. Štúdio. Príbeh o krutosti a zvieracej 
podstate človeka a svete, kde sa morálka rozsypala na prach.
25.6. o 18.30 a 29.6. o 18.30 Testosterón. Veľká sála. Komédia 
o tom, čo si myslia muži o ženách, pánska jazda na nezvyčajnej 
svadobnej oslave, kde náhle zmizla nevesta.
27.6. o 9.30 Hoax. Edukatívna hra pre mládež

STARÉ DIVADLO KAROLA SPIšáKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, www.staredivadlo.sk
1.6. o 9.30 Ako šlo vajce na vandrovku Štúdio Tatra
1.6. o 18.00 Sám a Esmeralda PREMIÉRA Veľká sála
3. 6. o 15.00 Sám a Esmeralda Veľká sála
5. 6.  o 9.00 História lietania – Márkus Zínház Maďarsko 
Štúdio Tatra
5. 6. o 10.30 Mikulášove prázdniny – Teatr Lalka, Poľsko 
Veľká sála
5. 6. o 16.00 Otesánek – DF AMU Praha Štúdio Tatra
5.6. o 18.00 Farma zvierat SDKSvN Veľká sála
5.6. o 20.00 Milan André Songs from London Štúdio Tatra
6.6. o 9.00 Cez les – DF AMU Praha
6.6. o 10.00 Hastrošovci – Divadlo Lampion Česko Veľká sála
6.6. o 13.00 Fimfárium – DF VŠMU Bratislava Štúdio Tatra
6.6. o 15.00 Janko a Marienka – DF AMU Praha Študovňa
6.6. o 18.00 Noc je matkou – SZFE Maďarsko
6.6. o 20.30 František Báleš – koncert Divadelná kaviareň 
vstup voľný
7.6. o 9.00  Posledný trik Georgesa Méliésa – Divadlo Drak 
Česká republika
7.6. o 10.30 Šťastný Janko – Divadlo mladých Welt Nemecko
7.6. o 16.00 Naopak – PWST Wroclav - Poľsko 
7.6. o 18.00  Pleť, duša má, ľúbostná pieseň – AU Osijek, 
Chorvátsko 

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 paše-
ráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne umiestnené orgánmi 
štátnej správy. 

 
 

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
8. 6. – 10. 6. Medzinárodná výstava psov. 15. 6. – 16. 6. Ekofes-
tival Nitra. 23. 6. – 24. 6. Detský festival

FESTIVAL CHUTí
2.6. (sobota) Otvorenie Nitrianskeho kultúrneho leta
Starý rínok, pešia zóna, Svätoplukovo námestie
10.00 Deň otvorených dverí v DAB. Starý rínok: 14.00 Jahodo-
vá Nitra – gastrofestival, ochutnávky gastronomických špecialít a 
najlepších ročníkových vín, odhaľovanie tajomstiev šéfkuchárov. 
Svätoplukovo námestie – hlavné pódium: 15.00 Deň sv. Urba-
na, 20.00 Latino schow. Pešia zóna: 15.00 Drumpoint Slovakia, 
19.30 Karnevalový sprievod. www.festival chutí.sk
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7.6. o 20.00 Panoptikum Frankestein – Dezorzovo bábkové 
divadlo Bratislava
11.6. a 12.6. o 9.00, 13.6. o 9.00, 14.6. o 9.00, 15.6. o 9.00 
Stretnutie s Veľkou Moravou  Štúdio Tatra
12., 13., 14., 15.6. o 9.30 Sám a Esmeralda Veľká sála 
19.6. o 9.30 Legenda o Svoradovi a Benediktovi Štúdio Tatra
20., 21., 22.6. o 9.30 Čarodejník z krajiny Oz Veľká sála
28.6. o 19.00 Odchody vlakov Veľká sála. Hra Adely a Viktora 
Viczeovcov

MUSICA SACRA
Dolnočermánska ul. 737, www.dms.nitra.sk

8.6 . – 4.7. Textilné nápisové nástenky. Výstava prezentuje ma-
teriál zozbieraný v rámci jednoročného etnografického terénneho 
výskumu v obciach v Chorvátsku, v ktorých žijú Slováci. Spra-
covaný materiál poukazuje na prejavy príslušnosti k slovenskej 
spoločnosti, ako aj integrovania sa slovenskej kultúry do chorvát-
skeho kultúrneho rukopisu.
13.6. (st) Vyhodnotenie okresných kôl predmetných olympi-
ád a postupových súťaží žiakov ZŠ a príslušných ročníkov 
OG v okrese Nitra. Organizátor: OÚ Nitra, odbor školstva v spolu-
práci s predsedami okresných predmetných komisií.
15.6. (pi) 18.00 Tanečná zábava. Už po niekoľkýkrát sa v Dome 
Matice slovenskej uskutoční tanečná zábava v sprievode živej 
hudby, ktorú organizuje Mesto Nitra a VMČ Nitra – Klokočina. 

DOM MATICE SLOVENSKEJ
XXVIII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL  SAKRÁLNEJ  HUDBY
MUSICA SACRAPiaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

10. 6. (ne) 19.00 Otvárací koncert festivalu. MUSICE DEL TEA-
TRO, ZMIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TECHNIK AKADEMIK. Program:  
E. Suchoň, D. Bortniansky, P. I. Čajkovskij, G. Sviridov, I. Hrušovský, 
M. Ruppeldt,  A. F. Tovačovský, M. Schneider Trnavský
17.6. (ne) 19.00 KOMORNÝ ORCHESTER ZOE. Program:  S. Gu-
bajdulina: Sedem slov, A. Pärt: Trisagion 
24.6. (ne) 19.00 KODÁLY STRING TRIO. Program: J. S. Bach:  
Goldbergove variácie BWV 988
1.7. (ne) 19.00 INGENIUM ENSEMBLE (zmiešaný vokálny súbor) 
Slovinsko. Program:  Pocta slovanskej duši: J. H. Gallus, S. Mok-
ranjac, J. D. Zelenka, A. Dvořák, B. Strmole, D. Močnik, P. Česno-
kov,L. Janáček, A. Foerster, N. Rimski-Korsakov, R. Twardowski
VSTUP VOĽNÝ

Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská ul. 3, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk,

1.6. (pi)   17:00   Zlatý čepiec, kvetovaná stuha             
prezentácia ľudového odevu a výstava fotografií a čepcov Pod-
zoboria, Komárňansko-ostrihomskej župy, Kerepešu (Budapeš-
tianska župa) a južnej Moravy, prezentácia novej knihy Márii 
Jókai, výstava prístupná do 29.6., 10:00-17:00, okrem utorka                                                                                                                                           

5.6. (ut)  17:30   Astro-klub pre deti, mládež a do-
spelých
6.6. (st) 17:00  Klub grafológie - začiatočníci            
 17:00   Fotoklub APF                              
7.6. (št)  17:00  Fotoklub Nitra                            
8.-10.6. (pi-ne)  9:00 CINEAMA - celoštátne kolo postupo-
vej súťaže amatérskej filmovej tvorby                                                      
13.6. (st)  17:00   Klub grafológie - pokročilí               
 17:00 Fotoklub APF                              
19.6. (ut)  17:30  Astro-klub pre deti, mládež a do-
spelých
 20:30  Meranie vzdialenosti vo vesmíre  
- astronomická prednáška
 21:30 Pozorovanie oblohy vo hvezdárni  
- do 22:30 Mesiac, Venuša, Jupiter a Saturn, 
20.6.(st)  17:00   Klub grafológie - začiatočníci            
 17:00 Fotoklub APF                              
21.6. (št) 17:00  Fotoklub Nitra                            
27.6.(št)  17:00   Klub grafológie - pokročilí               
 17:00 Fotoklub APF                              

CINEMAX NITRA
Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 30, Nitra

Premiéry v júni
Od 7. 6. Debbina 8 (OCEAN´S 8) krimi, akčný, USA, hrajú: Anne 
Hathaway, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Ri-
hanna, MP-12, slov. titul. Osem žien naplánuje a vykoná lúpež 
v New Yorku.
Od 14.6. Ja, Simon (Love, Simon) dráma, USA, hrajú: Nick 
Robinson, Katherine Langford, Josh Duhamel, Jennifer Garner, 
dlžka: 109 min., MP-15, čes. tit. Každý si zaslúži veľkú lásku. Ale 
pre Simona je to komplikované: nikto totiž nevie, že je gay a on 
zasa nevie, kto je tým anonymným spolužiakom, ktorý sa s ním 
spojil cez počítač. 
Od 14. 6. Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný (Loving Pablo) 
dráma, životopisný, kriminálny, Španielsko/Bulharsko, 123 min., 
MP-15, čes. tit. Escobar, brutálny zločinec, bezohľadný vrah, nar-
kobarón, vládca kokaínového impéria, a zároveň jeden z najbo-
hatších a najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. 
Od 21. 6. Pat & Mat znovu v akcii, anim., Česko, 75 min., MP, 
slov. dab. Krátky obsah: Presťahovali sa do nových domov, kde na 
nich čakajú nové kutilské výzvy a nové príhody. 
Od 21.6. Jurský svet: Zánik ríše (Jurassic World Sequel) akč-
ný, dobr., sci-fi, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, 
USA/Španielsko, MP-12. Synonymom k Jurskému svetu sa stali 
slová zázrak, dobrodružstvo a napätie. Film, ktorý pomohol stvoriť 
jednu z najúspešnejších sérií v histórii, teraz získal nasledovníka. 
Od 28. 6. Som sexy (I Feel Pretty) komédia, USA, MP-12, čes. 
tit., hrajú: Amy Schumer, Michelle Williams, Tom Hopper, Rory 
Scovel, Emily Ratajkowski, Renee je bežná žena s ľahkou nadvá-
hou a s ťažko kolísavým sebavedomím. Raz pri jazde na rotopede 
vo fitku, spadne a buchne sa do hlavy a pre istotu dvakrát.
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11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 19.00 (ženy), ne: zatv.. Posledný 
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:

5.6. o 15.30 Magda Griesbachová – cvičenie zamerané na 
osteoporózu 
8.6. (9.30 – 12.00) Literárna Nitra – pre žiakov 1.stupňa – na 
pešej zóne

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda č. 70, www.cvcdomino.com

5. 6. o 13.00  Nitra, moje mesto - Synagóga Nitra - slávnostné 
vyhodnotenie literárnej, výtvarnej a vedomostnej časti súťaže 
5. 6. o 14.30 Turnaj v stolnom tenise - elokované pracovisko 
CVČ, Topoľová 1, Nitra - pre žiakov ZŠ 
8. 6. o 17.00 Oslavy 65. výročia Centra voľného času Nitra  
- slávnostný galaprogram - prehliadka záujmovej činnosti - Di-
vadlo A. Bagara
14.6.  o 9.00 - 7 kľúčov od pokladu - Botanická záhrada SPU v 
Nitre - športovo-logická súťaž pre žiakov ZŠ
 

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 - 22.00

7.6. (št) o 19:00 Literárny večer s Júliusom Fujakom o knihe 
Vis-a-Vis
10.6. (ne) o 18:00 Krst knihy Kýbel Mačiek - 5 rokov buranrollu
11.6. (po) o 19:00 More than a quiz. Kvízový večer so Slavom 
Hlásnym, rekordérom TV vedomostných súťaží.
19.6. (ut) o 20:00 Šansónový večer Hany Černej
25.6. (po) o 19:00 More than a quiz. Kvízový večer so Slavom 
Hlásnym, rekordérom TV vedomostných súťaží.
29.6. (pi) o 18:00 Krst knihy Ježkovci 2. Autorské rozprávky 
Jaroslava Dušku.

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: 



15www.nitra.sk

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

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
Po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská) 17.30 (s veš- 
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Mesto Nitra momentálne 
spolupracuje s 11 partnerský-
mi mestami. Ďalšia spoluprá-
ca sa rozvíja na základe me-
moranda o spolupráci, ktoré 
sú podpísané s ruským mes-
tom Volgograd a nemeckým 
mestom Roding. 

Poslanci na svojom zasad-
nutí rozhodli, že Nitra bude 
udržiavať partnerské vzťahy 
iba s aktívnymi partnermi 
ako sú Spišská Nová Ves na 
Slovensku, České Budějovice 
a Kroměříž v Českej republi-
ke, Báčsky Petrovec v Srbsku, 
Vesprém v Maďarsku, Zielona 
Gora v Poľsku, Osijek v Chor-
vátsku a Kjondžu v Južnej Kó-
rei. 

Americký Naperville a 
austrálsky Gosford s Nitrou 
momentálne aktívne nespolu-
pracujú, a preto získajú štatút 
čestných miest. V posledných 
rokoch neboli s týmito mesta-
mi zrealizované žiadne spo-
ločné projekty. Obe mestá na 
posledných oficiálnych stret-
nutiach deklarovali, že Nitru 
budú brať skôr v zmysle čest-

ného partnerstva než v línii 
aktívnej spolupráce. 

V posledných rokoch sa za-
stavila aj v minulosti pomerne 
aktívna spolupráca s holand-
ským Zoetermeerom. Z toh-
to dôvodu bola partnerská 
spolupráca so Zoetermeerom 
ukončená. Novú spoluprácu 
chce Nitra nadviazať s rakús-
kym mestom Klagenfurt, kto-

ré má skúsenosti v uplatňova-
ní konceptu Smart City. Nitra 
plánuje aplikovať skúsenosti z 
uplatňovania princípov Smart 
City. Zvažuje sa aj spolupráca 
aj s anglickým mestom Co-
ventry. Sídli tam automobilka 
Jaguar Land Rover, ktorá v Ni-
tre stavia svoj nový závod. 

(RM)

V partnerskej spolupráci so zahraničnými mestami  
nastávajú zmeny  

Od stredy 4. júla do piat- 
ka 6. júla ožije centrum Nit-
ry mestskými slávnosťami 
„Nitra, milá Nitra...“, Pri-
binovými a Cyrilo-metod-
skými slávnosťami, ktoré 
bývajú každoročne venované 
významným osobnostiam 
histórie a súčasnosti Nitry.

Bohatý program slávnos-
tí sa začne v stredu benefič-
ným koncertom Večer ľudí 
dobrej vôle, ktorú mesto 

spoluorganizuje s Nadáciou 
Prameň. Štvrtkový program 
sa začne dopoludnia tra-
dičnou Cyrilo-metodskou 
národnou púťou. Ozdobou 
dňa bude odpoludňajší kro-
jovaný sprievod účastníkov 
festivalu Akademická Nitra 
s následným galavečerom v 
Divadle A. Bagara.

Vo štvrtok sa návštevníci 
slávností môžu tešiť na Deň 
otvorených dverí na Nitrian- 

skom hrade, pripravená bude 
„Ružová vínna ulička“ a pre 
návštevníkov Gašpariáda.

Piatkový program sa zač-
ne konferenciou pre verej-
nosť na tému Nitra v kontex-
te významných historických 
súvislostí, na ktorej sa bude 
skloňovať historický pohľad 
na osmičkové roky v Nitre. 
Milovníci histórie sa môžu 
tešiť na výstavu „Znovuobja-
vený archív mesta Nitry. Sú-

Kulminujú prípravy na mestské slávnosti

Primátor Jozef Dvonč s primátorom Volgogradu Andrejom 
Kosolapovom  po podpise memoranda o spolupráci.
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V nitrianskej Katedrále – 
Bazilike svätého Emeráma ot-
voril v nedeľu 29. apríla svoje 
brány už 11. ročník organového 
festivalu Ars Organi Nit-ra. Na 
úvod divákov privítal primátor 
mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
festivalové dianie slávnostne 
otvoril. 

Publiku sa predstavil Jens 
Korndörfer, nemecký organista 
žijúci v americkej Atlante, kde 
pôsobí ako riaditeľ duchov-
nej hudby a organista vo First 
Presbyterian Church. Okrem 
toho vyučuje hru na organe na 
Georgia State University a na 
Agnes Scott College. Koncer-
tuje v prestížnych chrámoch a 
koncertných sálach od USA až 
po Japonsko.

V Nitre si návštevníci festi-
valu vypočuli skvosty svetovej 
organovej školy. Umelec vo  
svojom repertoári ponúkol 
skladby od raného baroka (J. 
P. Sweelinck, G. Muffat), po-
kračoval barokovým géniom 
J. S. Bachom a dielami nemec-
kého organového romantizmu 
(R. Schumann a M. Reger). 
Náročné skladby interpreto-

val Jens Korndörfer s veľkým 
nadhľadom, oslnil hlavne ľah- 
kosťou svojej hry a skvelou 
technikou. 

Vďační poslucháči nešetrili 
na záver koncertu potleskom 
a bravúrny výkon umelca od-
menili dlhotrvajúcim standing 
ovations. Medzi divákmi boli 
aj viceprimátor Ján Vančo, po-
slanci mestského zastupiteľstva 
František Hollý a Štefan Štefek 
a osobnosti kultúrneho a spo-

ločenského života mesta Nitry. 
Organista Jens Korndörfer 

sa pochvalne vyjadril o zre-
konštruovanom barokovom 
organe: „Ďakujem za pozvanie 
byť súčasťou tohto organového 
festivalu. Organ a katedrála sú 
úžasné. Čo ma však najviac 
zaujalo, bola vynikajúca orga-
nizácia celého festivalu a spolu-
práca s predstaviteľmi mesta.“

(SY)

časťou programu bude 
koncert Jany Kirschner, 
historický festival ra-
nostredovekého života 
Pribinova Nitrava na 
hrade, Slavica fest a 
putovanie po stopách 
sv. Cyrila a Metoda z 
Dražoviec cez Zobor 
do Nitry. Počas sláv-
ností bude živo najmä 
na  Svätoplukovom ná-
mestí, kde sa uskutoční 
Nitriansky jarmok a 
Pivné slávnosti. 

(SY)

Nitrou sa niesol zvuk kráľovského nástroja

Súčasťou Slavica festu bude aj sprievod krojovaných slovanských sú-
borov pešou zónou.       Foto: (SY)

Primátor Jozef Dvonč a moderátor Roman Valkovič
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Sochár Július Bártfay (otec 
sochára Tibora Bártfaya) je za-
kladateľskou osobnosťou slo-
venského sochárstva v medzi 
-vojnovom a povojnovom ob-
dobí. V Nitre na Čermáni je 
po ňom pomenovaná ulica. 
Nachádza sa na spojnici medzi 
ulicami Podjavorinskej a Hany 
Meličkovej.

Július Bártfay sa narodil 
v Nitre 28. septembra 1888. 
Základné vzdelanie získal v 
Székesfehervári, za umelecké-
ho stolára sa vyučil v Nitre. V 
Budapešti pracoval v továrni 
na výrobu vyrezávaného ná-
bytku. Tu sa oboznámil s ume-
ním intarzie. V rokoch 1913 až 
1914 pracoval vo Viedni, kde 

ho poverili prípravou výzdoby 
výstavného pavilónu mesta na 
svetovú výstavu vo francúz-
skom Lyone. Jeho tvorivosť 
mala viac-menej regionálny 
rozmer. Bola uzavretá do meš-
tianskeho a malomestského 
mikroprostredia, v ktorom 
celý život pôsobil. V Nitre si 
otvoril umeleckostolársku di-
elňu a venoval sa úžitkovej a 
remeselnej práci. 

Prvá svetová vojna ho po-
vodila po viacerých frontoch 
Európy v uniforme vojaka 
rakúsko-uhorskej armády. 
Ako vojak v roku 1916 reali-
zoval pomník padlým v sed-
mohradskom mestečku Szer-
dahely (dnes Rumunsko). V 
rokoch 1920 až 1923 študoval 
v Paríži u francúzskeho so-
chára Alberta Bartholomého. 
Na čas sa vrátil do Nitry, od-
kiaľ v roku 1926 odcestoval na 
študijný pobyt do Ríma (Tali-
ansko), kde študoval na Aka-
démii krásnych umení. Druhý 
parížsky pobyt absolvoval v 
rokoch 1928 až 1930 v sochár-
skej akadémii Antoina Bour-
della. Tento pobyt mu umož-
nil zúčastniť sa na kolektívnej 
kompozícii pomníka generála 
Alveara pre Buenos Aires (Ar-

gentína).
Od roku 1930 

sa natrvalo usadil 
vo svojom rodnom 
meste. So sochárom 
Alexandrom Fintom 
realizoval mramo-
rové monumentálne 
súsošie Padlým v I. 
svetovej vojne, kto-
ré je umiestnené v 
nitrianskom parku 
na Sihoti. V Nitre 
vytvoril aj iné hod-

notné sochárske diela, naprí-
klad Beethowena, Paganiniho, 
Dvořáka, Smetanu. 

Po druhej svetovej vojne 
zmenil námety svojej tvorby, 
aby zodpovedali predstavám 
vládnucich komunistických 
činiteľov. Z tohto obdobia sú 
známe jeho diela ako Partizán, 
Tankista či Hutníci. V 60. ro-
koch 20. storočia sa venoval aj 
reliéfnej tvorbe.

Samostatnú výstavu mal 
Július Bártfay v Nitre v roku 
1919, v roku 1966 vystavoval 
v Nitre s maliarom Ľudoví-
tom Slamkom. V roku 1968 
vystavoval pri príležitosti 80. 
narodenín spolu so synom Ti-
borom Bártfayom a piatu vý-
stavu mal v roku 1978. Uspori-
adala ju Nitrianska galéria pri 
jeho životnom jubileu 90. ro-
kov. Zomrel 25. augusta 1979 
v Bratislave.

Výstavu Umenie socialis-
tického realizmu na Sloven-
sku 1948-1963 sprístupnili v 
Mirbachovom paláci Galérie 
mesta Bratislavy v roku 2003. 
Vystavená bola aj práca toh-
to umelca. Diela hodnotnej 
slovenskej moderny prezen-
tovala v roku 2012 Slovenská 
národná galéria v Bratislave. 
Vystavený bol aj Ikarus Júliusa 
Bártfaya z roku 1934. Nitra je 
hrdá na tohto umelca. Aj pre-
to jeho meno nesie jedna z nit 
-rianskych ulíc. 

Spracovala: (SY)

Zdroje: Biografický lexikón 
Slovenska I, A-B, Slovenská 
národná knižnica, Národný 
biografický ústav, Martin 2002, 
http://nitrianskagaleria.sk, 
www.nitra.sk, www.eantik.sk

Ulica, po ktorej kráčaš

Bártfayho ulica
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Na zákla-
de spolupráce 
medzi SZUŠ 
Ateliér Médea 
v Nitre a Os-
novnou školou 
Višnievac  v 
Osijeku vznik-
la spoločná vý-

stava prác detí zo Slovenska a 
Chorvátska s podporou mes-
ta Nitry. Súčasné mesto Nitra 
je  prezentované na 27 veľko-
plošných spoločných prácach 
detí a mesto Osijek môžeme 
spoznať ako krásne historické 
mesto na 10 veľkoplošných 
obrázkoch. Pridanou hod-
notou prezentácie Osijeku sú 
brožúry, ktoré nám približujú 
historické fakty. Výstava bola 
slávnostne otvorená 4. mája 
v Ponitrianskom múzeu  za 
účasti delegácie z Osijeku, 
profesorky Silvie Vukašino-
vič, študentiek Klaudiji Boris 
a Antei Valenta a pedagógov, 
žiakov a ich rodičov zo SZUŠ 
Ateliér Medea. Tradičnou 
performance akciou bolo 
„spoločné fotenie“ účastní-
kov vernisáže fotografkou 
Andreou Koncovou.

Mariana Pauková  
Alena Pivarčiová

Medzi atrakcie Nitry bude 
aj počas toho leta patriť tu-
ristický vláčik. Bude to však 
úplne nový vláčik „ariváčik“ 
a výletníkov prevezie po 
okruhu zo Svätoplukovho 
námestia po pešej zóne, Palá-
rikovej ulici, Hodálovej ulici, 
cez Parkové nábrežie a popri 
mestskom parku na Sihoti na 
Župné námestie, stadiaľ vyjde 
na Nitriansky hrad. Naspäť na 
Svätoplukovo námestie sa vrá-
ti cez Župné námestie, Farskú 
ulicu a Kupeckú ulicu. Vláčik 
bude mať na hrade 20-mi- 
nútovú prestávku. Cestujúci 
môžu na zastávke na Nitrian-
skom hrade vystúpiť, svoj po-

byt si tu predĺžiť a pokračovať 
v ceste naspäť nasledujúcim 
spojom v rámci zakúpeného 
cestovného lístka.

Počas sviatku MDD v pia- 
tok 1. júna bude vláčik pre-
mávať po zmenenej trase a 
všetky deti do 14 rokov sa 
odvezú zadarmo. Nový turis-
tický vláčik bude prevádzko-
vať spoločnosť ARRIVA Nitra 
ako súčasť mestskej autobu-
sovej dopravy. 

Bielo-modrý expres pre-
mával po Nitre od roku 2006, 
jeho majiteľom bol Peter Len-
češ. Zmluva o spolupráci s 
mestom mu v r. 2017 skonči-
la, mesto Nitra zmluvu pre zlý 

technický stav nepredĺžilo.
Vláčik bude premávať do 

konca septembra v dvoch 
režimoch. Mimo sezóny - 
počas mája, júna, septembra 
a októbra každú hodinu od 
13. do 17. hodiny. V hlavnej 
sezóne - počas júna, júla a 
augusta sa prvá jazda začína 
o 10. h, poslednýkrát vláčik 
vyjde o 18. h. Vláčik s loko-
motívou a dvoma vagónmi 
má kapacitu 40 osôb. Jeden 
z vagónov má  bezbariérový 
prístup i bezbariérovú rampu 
pre imobilných  cestujúcich a 
detské kočíky. 

(SY)

Spoločná výstava výtvarných prác žiakov z Nitry a Osijeku 

Po Nitre bude jazdiť nový vláčik
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Výborné 
klimatické 
podmienky 
prajú do-
k o n č e n i u 
realizácie in-
vestičnej ak-
cie výstavby 
telocvične na 
Hlbokej ulici 

na Čermáni, ktorá bude sfinali-
zovaná v tomto roku. Celková 
cena dokončenia investície je 
900-tisíc eur s tým, že projekt 
je financovaný z mestského 
rozpočtu čiastkou 200-tisíc eur 

a výrazne pomôže aj dotácia od 
slovenskej vlády, ktorá poskytla 
subvenciu vo výške 700-tisíc 
eur. 

Moderné športovisko bude 
dispozične rozdelené na sa-
motnú palubovku a priestory 
určené na športové aktivity, 
k dispozícii tiež budú šatne a 
ďalšie sociálno-technologické 
zázemie. Nový športový ob-
jekt bude montovaný - a po-
dobný - ako je nová telocvičňa 
na ZŠ Tulipánová, ktorá bola 
odovzdaná do užívania v roku 
2017. Telocvičňa bude určená  

žiakom zo Základnej školy na 
Cabajskej ulici, ale aj aktívne 
športujúcej nitrianskej verej-
nosti. 

Mesto Nitra - tak v súčin-
nosti s inými aktivitami - plní 
plány projektu Európskeho 
mesta športu, ktorým je v roku 
2018. Okrem zapojenia ešte 
väčšieho počtu verejnosti do 
športovania, sú v tomto roku 
naplánované aj investície do re-
konštrukcie ďalších športovísk 
(štadióny ČFK a FC Nitra, teni-
sové kurty a vedľajšia a hlavná 
plocha zimného štadióna). 

Môžeme sa opäť tešiť aj na 
najlepších svetových cyklistov, 
nakoľko Nitra bude opäť eta-
povým mestom pretekov Oko-
lo Slovenska. 

„Okrem tradičných podujatí 
chceme zorganizovať športové 
akcie s celoslovenským a medzi- 
národným rozmerom s tým, že 
na nich spolupracujeme nielen 
s verejnosťou, ale aj športovými 
klubmi,“ dodal primátor Nitry 
Jozef Dvonč. 

(AJ)

Výstavba telocvične na Čermáni pokračuje,  
dokončená bude tento rok 

Práce na výstavbe telocvične na Čermáni pokračujú podľa plá-
nu, jej dokončenie je naplánované na tento rok.      Foto: autor

Poslednú aprílovú ne-
deľu sa v Kultúrnom dome 
v mestskej časti Nitra - Pá-
rovské Háje  uskutočnilo 
stretnutie spolužiakov. 
Stretávku pomenovali vý-
stižne - „Chodili sme do 
jednej školy“. Ani 40 rokov 
od zatvorenia brány na 
málotriednej ZŠ nezabrá-
nilo 88 žiakom stretnúť sa, 
objať a zaspomínať na časy 
strávené na prvom stupni 

základnej školy a, samozrejme, 
aj na spolužiakov, ktorí sa tejto 
krásnej chvíle nedožili. 

Myšlienka zorganizovať túto 
stretávku skrsla v hlavách Aleny 
Rábekovej - Košecovej a Heleny 
Strakovej - Chlebcovej, ktoré sa 
podieľajú na organizácii rôz-
nych kultúrno-spoločenských 
akcií v Párovských Hájoch.

Nebola to klasická stretáv-
ka spolužiakov narodených v 
jednom roku. Prišli všetci, ktorí 

Chodili sme do jednej školy - stretávka v Párovských Hájoch
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21. apríla: Ing. Tomáš Pecho 
z Beladíc a Lucia Elmanová z 
Nitry

27. apríla: Ivan Višňovský a 
Mgr. Katarína Kožárová, obaja 
z Nitry 

28. apríla: Ing. Matúš Rybár 
z Poľného Kesova a Mgr. Petra 
Juríková z Nitry, Mgr. Tomáš 
Darnadi a Miroslava Rumanová, 
obaja z Nitry, Ing. Ondrej Hanu-
šovský, PhD. a  Lucia Guláčiová, 
obaja z Nitry

4. mája: Jozef Filip  z Lužia-

nok a Daša Depešová z Nitry,  
Ing. Ľubomír Kišev z Ivanky 
pri Nitre a Zuzana Hamajová z 
Nitry

5. mája: Brian Patrick Fen-
lon z Írska a Katarína Dobiašová 
z Nitry, Róbert Vanko  a Mgr. 
Jana Dorušincová, obaja z Nitry, 
Marek Rojko z Nitry a Tímea 
Oravczová z Pohronského Rus-
kova,  Matej Klačman z Lužia-
nok a Ing. Michaela Hajtmánko-
vá z Nitry, Peter Hošták z Cífera 
a Soňa Mikovičová zo Serede, 

Marek Lančarič z Mojmíroviec 
a Veronika Račeková z Nitry, 
Ján Knížat a Anna Suchánková, 
obaja z Biskupovej, Daniel Ba-
hula a Lenka Orechovská, obaja 
z Nitry, Viktor Vajzer a Katarína 
Mináriková, obaja z Nitry, Ma-
rián Ivanič z Čechyniec a Moni-
ka Žákovičová zo Zbehov

7. mája: Ľubomír Rybárik 
z Bábu a Ing. Silvia Kovácsová 
z Pozby, Tomáš Beňuš z Čeľa-
diniec a Hana Števanková zo 
Solčian

Povedali si áno

kedy do tejto školy chodili - 
najstaršia účastníčka mala 79 
rokov, najmladší 47 rokov. 

Steny kultúrneho domu 
zdobili fotografie staré polsto-
ročie a mnohí sa na nich ani ne-
spoznali. „Spoločná fotografia 
vznikla na schodoch kultúrne-
ho domu, kde sa akcia konala. 
Aj v minulosti sa tu fotili všetky 
triedy,“ povedali organizátorky 
stretávky Alena Rábeková a He-

lena Chlebcová. 
„Poďakovanie 

patrí všetkým, 
ktorí priložili spo-
ločnú ruku k dielu. 
Už teraz sa tešíme 
na ďalšie stretnu-
tie,“ konštatovali 
šťastné a spokojné 
organizátorky. 

(AR, HCH)    

Všetci účastníci stretávky sa odfotili na schodoch kultúrneho domu.       Foto: (A)

Steny kultúrneho domu zdobili fotografie.
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Jubilanti v roku 2018

75 rokov: Kamila Adám-
ková, Eva Balaďová, Jozef 
Bene, Ladislav Billich, Ing. 
Rozália Billiková, Alžbeta 
Bilovská, Ladislav Borecký, 
Ivan Čerešnák, Dušan Danko, 
Antónia Dávidová, Ing. Mar-
gita Dobálová, CSc., Jaroslav 
Duška, Irena Hegedušová, 
Helena Holičová, Alexander 
Hromník, Ladislav Hully-
ak, MUDr. Ľudovít Hunák, 
Avdonia Chalányiová, Júlia 
Chudá, Paulína Kadlečíková, 
PaedDr. Vladimír Kertész, 
Ing. Eva Kmeťová, Konštantín 
Kobida, Eduard Kováč, Jozef 
Kováč, Pavol Kratochvíla, Ing. 
Danica Krčulová, Milan Kvas-
ňovský, Elvíra Lačná, Irena 
Ladányiová, Margita Libár-
diová, Ladislav Liko, Ing. Ján 
Máčaj, Helena Mandáková, 
Ing. Ladislav Marenčák, Lídia 
Morvayová, Felicita Müllero-
vá, Viera Nahálková, Juliana 
Ondrejkovičová, Lýdia Pálení-
ková, Margita Palková, Alžbe-
ta Paulisová, Mária Petrovská, 
Jarmila Pipíšková, Ivan Polóny, 
Lýdia Stojková, Július Studený, 
Ing. Felix Šabík, Attila Takách, 
Mária Ternényová, Pavel Tö-
gel, Vilma Vašíčková, Irena 
Vašková, Ladislav Veliačik

80 ROKOV: Ing. Ján Do-
boš, Anna Dobošová, Pavol 
Fodor, Marta Géciová, Ján 
Hajaš, Oľga Hauserová, Oľga 
Chudová, Anastázia Jehlárová, 
Eva Kaňová, Marta Lázniková, 
Edita Lešková, Milan Lipták, 
Kristína Luczaková, Anna 
Pagáčová, Helena Paulusová, 
Elena Pekarovičová, Marianna 
Poliaková, Margita Rjabinino-
vá, Božena Sobotová, Dagmar 

Sommerová, Mária Szöllösyo-
vá, Priska Szomolányiová, 
Vladimír Tesárik, Klára Thur-
zová, Terézia Vaneková, Ing. 
Jozef Vrchovský

85 ROKOV: Ing. Vladimír 
Belák, Antónia Bernáthová, 
Margita Cipovová, Veronika 
Duchoňová, Mária Galbavá, 
Magdaléna Hanková, Margi-
ta Karbanová, Ligia Kissová, 
Peter Madžo, Karol Masaryk, 
Rozália Molnárová, Irena Pav-
líčková, Mária Rejholcová, 
Ing. Pavol Sečkár

86 ROKOV: Jozef Arpáš, 
Helena Blicklingová, Valéria 
Dobišová, Terézia Elmanová, 
Ľudmila Gardoňová, Margita 
Jahodová, Helena Jášiková, 
Barbora Karvajová, Margita 
Kubicová, Ing. Štefan Lakits, 
Oľga Laníková, Milina Ma-
dová, Helena Mokošiaková, 
Valéria Pikalová, Jolana Puka-
nová, Silvia Turicová, Gizela 
Vágaiová, Pavel Vasiľko, Voj-
tech Záhorec

87 ROKOV: Ján Bánik, Ró-
bert Horák, Alžbeta Jakubíko-
vá, Stanislav Jarabica, Helena 
Kozárová, Emília Krížová, 
Marta Kyselicová, doc. PhDr. 
Peter Liba, Jozef Marčiš, Ing. 
Karol Medovič, Jolana  Nányo-
vá, Terézia Penzešová, Anna 
Straňovská, Ladislav Šabo

88 ROKOV: Magdalé-
na Arpášová, Dezider Fábik, 
Ľudmila Grenušová, JUDr. 
Jozef Hanák, Teodor Horský, 
František Solár, Ing. Alojz Sol-
dan, Bernard Šiška, Svatava 
Štefanová, Irena Tóthová, Eva 

Vnučková

89 ROKOV: Kamila Ba-
rická, Margita Beňadiková, 
Jolana Gregušová, Veronika 
Hudecová, Edita Valenčíková, 
Ing. Jolanda Žuffová

90 ROKOV: Irena Labu-
dová, Margita Lavová, Helena 
Vašková

91 ROKOV: Valéria Ando-
vá, JUDr. Eugen Brečka, He-
lena Hurtajová, Paula Jóžová, 
Irma Mesárošová, Eva Polho-
rová, Kornélia Solčanská 

92 ROKOV: Mária Adá-
meková, Eugénia Bihuncová, 
Mária Halásová, Jozef Kukla, 
Júlia Májiková, Štefan Matej-
ka, Július Mikuš, Magdaléna 
Pintérová 

93 ROKOV: František Pl-
šek, Jozef Pružinský 

94 ROKOV: Valéria Ko-
chová, Viliam Kolenčík, Kle-
mentína Košovanová, Ján Ši-
monides 

95 ROKOV: Etela Fusková, 
Irena Jeneyová, Pavlína Kuk-
lová, Júlia Majorovičová, Má-
ria Palatická 

96 ROKOV: Ján Červenák

98 ROKOV: Rozália Záho-
nová

100 ROKOV: Juliana Jaro-
šová

102 ROKOV: Mária Hoz-
lárová 

V júni oslávia významné životné jubileum títo Nitrania: 
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navždy odišli

V apríli 2018 zomreli títo občania mesta Nitry:
Marta Almásyová vo veku 85 rokov
Jarmila Benceová vo veku 85 rokov 
Jozef Benč vo veku 65 rokov
Irena Beňovská vo veku 95 rokov
Elena Bottová vo veku 88 rokov
Doc. Ing. Ján Bukoven, CSc. vo veku 88 rokov
Michal Burian vo veku 85 rokov
Eliška Cigáňová vo veku 62 rokov
Alexej Cserman vo veku 56 rokov
Apolónia Cviková vo veku 85 rokov
Pavel Černák vo veku 69 rokov
Emília Čurgaliová vo veku 84 rokov
Gabriela Dobrotková vo veku 88 rokov
Ing. Milan Drienovský vo veku 69 rokov
Ing. Pavol Ďurč vo veku 54 rokov
Ing. Marko Ďuriš, CSc. vo veku 88 rokov
Gizela Fridrichová vo veku 88 rokov
Helena Gálová vo veku 76 rokov
MUDr. Jozef Garaj vo veku 92 rokov
Jozef Golas vo veku 65 rokov
Alžbeta Gregušová vo veku 58 rokov
Róbert Holeš vo veku 42 rokov
Gabriel Horváth vo veku 79 rokov
JUDr. Milan Irsák vo veku 67 rokov
Miroslav Jančovič vo veku 66 rokov
Veronika Janecová vo veku 89 rokov
Anna Jarabicová vo veku 82 rokov
Mária Jászberényiová vo veku 82 rokov
Júlia Juríčková vo veku 66 rokov
Žofia Klenková vo veku 92 rokov

Katarína Kostolániová vo veku 78 rokov
Terézia Košíková vo veku 78 rokov
Danuša Kotlárová vo veku 61 rokov
 Dagmar Krylová vo veku 64 rokov
Magdaléna Kulichová vo veku 95 rokov
Alžbeta Lavová vo veku 88 rokov
Juraj Lazorka vo veku 76 rokov
Filip Lieskovský vo veku 33 rokov
Mária Líšková vo veku 82 rokov
Anna Löbbová vo veku 73 rokov
Ing. Edita Máňová vo veku 58 rokov
Imrich Matúška vo veku 87 rokov
Ing. Vendelín Mucha vo veku 81 rokov
Zdenka Nemčeková vo veku 78 rokov
Ing. Tibor Palka vo veku 66 rokov
Jindřiška Paušová vo veku 92 rokov
Mária Rečkayová vo veku 73 rokov
Jarmila Senická vo veku 70 rokov
Jozef Skovaj vo veku 74 rokov
Jozef Starinský vo veku 73 rokov
Božena Strnisková vo veku 65 rokov
Leonard Stümpel vo veku 75 rokov
Jozef Špaček vo veku 55 rokov
Ing. Alojz Špaldoň vo veku 77 rokov
Vladimír Štrbavý vo veku 85 rokov
Rozália Tomková vo veku 94 rokov
Ondrej Uher vo veku 61 rokov
Dušan Valábik vo veku 57 rokov
Magdaléna Zelinková vo veku 72 rokov
Gabriel Žoldoš vo veku 88 rokov  



LETO V NITRE
ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ 
| 1.6.2018, Svätoplukovo 
námestie a pešia zóna

FESTIVAL CHUTÍ 
NITRIANSKEHO KRAJA 
| 2.6.2018, Starý rínok 
a Svätoplukovo námestie

NITRÁNSKY ROCK´N´ROLL 
| 3.6.2018, Štefánikova 53

FESTIVAL STRETNUTE, 
SETKÁNÍ, SPOTKANIE, 
TALÁLKOZÁS 
| 5.-7.6.2018, Staré divadlo 
Karola Spišáka v Nitre

MUSICA SACRA 
| 10.6.-1.7.2018, Piaristický 
kostol sv. Ladislava

COUNTRY V NITRE 
| 23.6.2018, 
Mestský park na Sihoti

AKADEMICKÁ NITRA 
| 3.-6.7.2018

RAŇAJKY V TRÁVE 
| 1.7.2018, priestranstvo pri 
Kostole sv. Michala Archanjela 
(Dražovský kostolík)

NITRA, MILÁ NITRA 
| 4.-6.7.2018

DIVADELNÉ 
A HUDOBNÉ NEDELE 
| 8.7.-19.8.2018, 
Mestský park na Sihoti

IMT SMILE 
| 14.7.2018, Amfi teáter

TANCOVAČKA 
NA NÁMESTÍ 
| 27.7.2018, Svätoplukovo 
námestie

CHRENOVSKÉ DOŽINKY 
| 16.-19.8.2018

LETNÝ BAŽANT 
KINEMATOGRAF 
| 21.-25.8.2018, 
Svätoplukovo námestie

KLOKOČINSKÝ JARMOK 
| 24.-26.8.2018, 
Mikovíniho ulica

770.VÝROČIE UDELENIA 
KRÁĽOVSKÝCH VÝSAD NITRE
HOJ, VLASŤ MOJA 
| 2.9.2018, 
Svätoplukovo námestie

PODZOBORSKÉ VINOBRANIE 
| 9.9.2018, 
Mestský park 
na Sihoti

9 771336 468000

06


