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Nitra ako živý  
pamätník histórie 

Nová známka  
s rukopisom v hlaholike

Vystriedali sa 
tri generácie 



Opäť nastal ten čas, keď sa 
naše krásne mesto Nitra zme-
ní na živý pamätník histórie a 
širokým centrom mesta bude 
rezonovať veľkomoravská 
a cyrilo-metodská tradícia. 
Duchovným posolstvom tra-
dičných mestských slávností 
býva každoročne pripome-
nutie si významných osob-
ností histórie, ale i súčasnosti 
Nitry, vzdanie pocty osobnos 
-tiam histórie spätých s Nit-
rou, ktoré výnimočným spô-
sobom ovplyvnili naše do-
máce – nitrianske, slovenské, 

ale aj európske dejiny a nie je 
tomu inak ani tohto roku. 

Slovensko a najmä Nitra sa 
hrdo hlásia k 5. júlu - Sviatku 
sv. Cyrila a Metoda. Slávnosti 
Nitra, milá Nitra, Cyrilo-me-
todské a Pribinove slávnosti, 
ktoré sa uskutočnia  v dňoch 
4. až 6. júla, už prekročili rá-
mec lokálneho dosahu, o čom 
svedčí účasť návštevníkov z 
celého Slovenska, ba aj zo za-
hraničia. Teší ma, že sa nám v 
poslednom čase darí takouto 
atraktívnou a zrozumiteľnou 
formou popularizovať his-
tóriu a formovať vzťah Slová-
kov k historickému dedičstvu 
našich predkov. 

Dovoľte mi preto, vážení 
občania, pozvať vás na mest-
ské slávnosti Nitra, milá Nit-
ra, ktoré sú pre nás možnos-
ťou symbolického dotyku s 
počiatkom našich národných 
dejín. Tieto slávnosti dávajú 
veľkolepé svedectvo o histórii 
Nitry, ktorá je natrvalo spätá 
s históriou Slovenska, slo-
vanského sveta a stredovekej 
Európy. 

Veľmi radi v Nitre priví-
tame delegácie z našich part-
nerských miest, ktoré aj tohto 
roku prijali naše pozvanie a 

stanú sa spolu s nami svedka-
mi tejto oslavy našich národ-
ných dejín. 

Teší ma, že i tohto roku 
vyšleme z Nitry - ako najstar-
šieho slovenského mesta, spo-
jeného s počiatkom našich 
národných dejín, posolstvo o 
našej hrdosti na dávnu a sláv-
nu históriou našich predkov. 

Zároveň vyslovujem svoje 
úprimné poďakovanie všet-
kým, ktorí prispeli k príprave 
a realizácii tejto udalosti či 
už finančnou, materiálnou, 
mediálnou podporou, dob-
rovoľnými aktivitami či osob-
ným zanietením. Verím, že 
sviatočné dni prežité pod 
Zoborom zostanú každému 
natrvalo uchované v pamäti 
ako spomienka na pohostin-
nú Nitru. 

Jozef Dvonč
primátor Nitry

    

K foto na titulke: 
Nitra aj tohto roku oslávi 

Sviatok sv. Cyrila a Metoda 
národnou púťou a omšou na 
Svätoplukovom námestí.

Foto: (A) 
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Bohatý program sa začne 
na Svätoplukovom námestí 
v stredu 4. júla o 20. hodi-
ne benefičným koncertom 
Večer ľudí dobrej vôle, ktorý 
mesto Nitra spoluorgani-
zuje s Nadáciou Prameň. V 
programe budú účinkovať 
Kristína, Janais, Poddukel-
ský umelecký súbor, Martina 
Ťašková a Otokar Klein.  V 
tento deň od 17. hodiny oži-
je Nitriansky hrad a podhra-
die historickým festivalom 
ranostredovekého života 
Pribinova Nitrawa s histo-
rickým sprievodom mestom 
na hrad, scénkami a ukážka-
mi z dobového života.

Štvrtkový program sa zač- 
ne o 10. hodine tradičnou 
Cyrilo-metodskou národnou 
púťou. Hlavným celebran-
tom bude Mons. Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup a me-
tropolita sui iuris. Veriaci a 
ďalší účastníci slávnostnej 
svätej omše sa okrem toho 
stanú svedkami uvedenia 
novej poštovej známky, vy-
danej spoločne s Vatikánom 
pri príležitosti 1150.výročia 
uznania slovanského 
liturgického jazyka. 

V tento deň bude 
na Nitrianskom hra-
de Deň otvorených 
dverí s voľným vstu-
pom do biskupského 
paláca, Katedrály sv. 
Emeráma, expozícií 
Diecézneho múzea, 
celého hradného 
areálu a kazemát. V 
podhradí sa usku-
toční historický fes-

tival Pribinova Nitrawa. Ná-
vštevníci  sa prenesú v čase a 
budú svedkami života v ra-
nom stredoveku, budú môcť 
ochutnať vtedajšie jedlá, zú-
častniť na tvorivých dielňach  
zameraných na tradičné 
remeslá, pozrieť si vojenský 
výcvik, historické scénky a 
turnaj bojových zručností. 
V Gotickej priekope si po-
zrú dobové odievanie a pod 
hradbami živý šach. 

V Pivnici pod Hradom a 
na parkovisku na Podzám-
skej ulici bude vo štvrtok 5. 
júla  „Ružová vinárska ulič-
ka“. Odpoludnia od 14. do 
22. hodiny sa v týchto pries-
toroch uskutoční prezentá-
cia a degustácia vín z Nitrian 
-skej regionálnej oblasti. 

Vo štvrtok večer sa náv- 
števníci slávností môžu te-
šiť na krojovaný sprievod 
účastníkov medzinárodného 
akademického folklórneho 
festivalu Akademická Nitra, 
ktorý po pešej zóne prejde 
o 18.30 hodine a následne 
sa o 19.hodine uskutoční na 
Svätoplukovom námestí ga-

lakoncert účastníkov Aka-
demickej Nitry.  

Piatkový program sa zač-
ne konferenciou pre ve-

rejnosť na tému Nitra v 
kontexte významných his-
torických výročí, na ktorej 
sa bude skloňovať historický 
pohľad na osmičkové roky v 
Nitre. 

Milovníci histórie sa 
môžu tešiť na výstavu Zno-
vuobjavený archív mesta Ni-
try, ktorá bude inštalovaná v 
priestoroch Ponitrianskeho 
múzea. Pôjde o výstavu do-
kumentov z archívneho fon-
du magistrátu mesta Nitry z 
rokov 1632 – 1922 zo Štát-
neho archívu v Nitre.   

Súčasťou programu bude 
koncert Jany Kirschner a 
skupiny Jelen a cyklistické i 
pešie putovanie po stopách 
sv. Cyrila a Metoda z Dra-
žoviec cez Zobor do Nitry. 
Počas slávností bude živo 
najmä na Svätoplukovom 
námestí, kde sa uskutoční 
Nitriansky jarmok a Nitrian- 
ske pivné slávnosti, 10. roč-
ník medzinárodného folk-
lórneho festivalu Slovanov 
Slavica festival a Nitrianska 
verklikáreň.        

Text a foto: (SY)

Na vernisáži v Po-
nitrianskom múzeu, 
ktorá býva každo-
ročne súčasťou boha-
tého programu sláv-
ností  sa v minulom 
roku zúčastnil (zľa-
va) predseda NSK 
M. Belica, primátor 
J. Dvonč, viceprimá-
tor J. Vančo a rektor 
UKF Ľ. Zelenický.

Od stredy 4. júla do piatka 6. júla ožije centrum Nitry mest-
skými slávnosťami Nitra, milá Nitra..., Pribinovými a Cyrilo-
metodskými slávnosťami, ktoré bývajú každoročne venované 
významným osobnostiam histórie a súčasnosti Nitry. 

Pozývame vás na mestské slávnosti Nitra, milá Nitra... 
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Slávnostná inaugurácia 
poštovej známky sa uskutoční 
4. júla v Nitre 
počas otvo-
renia 2. slo-
vensko-českej 
filatelistickej 
výstavy NIT-
RAFILA 2018. 
S l o v e n s k á 
pošta vydala 
túto známku 
v spolupráci 
s Vatikánom. 
Pr ip omenie 
1150. výročie 
uznania slo-

vanskej liturgie. Jej motívom 
je rukopisná strana jedného z 

najstarších hla-
holských ruko-
pisov z konca 10. 
storočia s pre-
pisom začiatku 
Evanjelia podľa 
Marka. Hárček 
je doplnený o 
motívy súvisiace 
s kostolom Santa 
Maria Maggiore 
v Ríme, v ktorom  
v roku 868 pá-
pež Hadrián II. 
posvätil staro-

slovienske preklady bohoslu-
žobných kníh prinesených do 
Ríma svätým Konštantínom a 
Metodom, čo sa považuje za 
akt ich uznania ako liturgické-
ho jazyka. 

Známka má nominálnu 
hodnotu 2,8 eura a autorom 
jej návrhu je profesor Dušan 
Kállay. Tlačové podklady vo 
forme oceľorytiny zhotovil 
František Horniak. Známku 
vyrobila Tlačiareň Hradištko v 
spolupráci s Poštovou tlačiar-
ňou cenín Praha.                        

(SY)

   V rámci mestských sláv-
ností Nitra, milá Nitra sa naše 
mesto v dňoch 2. až 6. júla sta-
ne dejiskom medzinárodného 
festivalu  medzinárodného fes-
tivalu vysokoškolských folk-
lórnych súborov Akademická 
Nitra 2018. Jeho hlavným 
organizátorom je Slovenská 
poľnohospodárska univerzita, 
okrem ďalších je spoluorgani-

zátorom i mesto Nitra. Súťažia- 
ce súbory sa počas dvoch veče-
rov predstavia s programom, 
ktorý posúdi porota zložená z 
odborníkov v oblasti folklóru. 
Víťaz získa titul laureáta AN 
2018. „Tento rok očakávame 
vystúpenie 10 domácich súbo-
rov – Ekonóm, Gymnik, Hor-
nád, Mladosť, Poľana, Ponit-
ran, Stavbár, Technik, Torysa. 

Zo zahraničia prisľúbilo účasť 
6 súborov,“ hovorí prezident-
ka festivalu Roberta Štěpán-
ková, prorektorka SPU v Nit-
re. Svoje zastúpenie bude mať 
Česká republika (súbor Lučina 
Brno), Maďarsko (Forduló), 
Poľsko (Katowice) Bulharsko 
(Trakijska mladosť), Ukrajina 
(Roksolaniia) a Taliansko (Fi-
gulinas). Celkovo sa divákom 
predstaví takmer 700 účinku-
júcich.

Okrem dvoch súťažných 
večerov v réžii Mariána Hlava-
tého a Martina Olejára, ktoré 
sa uskutočnia 3. a 4. júla v Di-
vadle Andreja Bagara, sa divá-
ci môžu tešiť na vyvrcholenie 
festivalu v podobe galakoncer-
tu na Svätoplukovom námestí 
5. júla pod režijným vedením 
prof. Ondreja Debrecéniho.

Sprievodnými podujati-
ami sú hudobné a tanečné 
vystúpenia v uliciach mesta 
a niektorých obciach nitrian-
skeho regiónu. 

(SY)

Nová známka s rukopisom v hlaholike

Medzinárodný festival Akademická Nitra 2018
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Nitrianske CVČ Domino 
je stálicou medzi organizá- 
ciami, ktoré pravidelne pri-
pravujú voľno- časové ak-
tivity pre deti a mládež.  
V minulých dňoch na sláv-
nostnom galaprograme vo 
veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara v Nitre oslávilo vý-
znamné jubileum – 65. výro-
čie svojej existencie. 

Rukami pracovníkov ni-
trianskeho Centra voľného 
času Domino prešli za toto 
obdobie tisícky detí. 
CVČ Domino ponúka 
deťom a mládeži rozma-
nité možnosti využitia 
voľného času. Technic-
ké, umelecké, tanečné 
a športové krúžky majú 
počas dlhých rokov svo-
jich priaznivcov. 

Primátor mesta Nitry 
Jozef Dvonč sa poďakoval 
pracovníkom Domina za 
to, že vytvárajú voľno-ča-
sové aktivity nitrianskym 
deťom a mládeži a odo-
vzdal riaditeľke centra 
Viktórii Mankoveckej 
Pozdravný list za orga-
nizovanie výchovnej, 
vzdelávacej, záujmovej a 
rekreačnej činnosti detí 
a mládeže. Moderátor 
programu Marián Hla-
vatý predstavil aj krát-

ke curriculum vitae centra, 
ktoré v začiatkoch pôsobilo 
pod názvom Dom pionierov 
a mládeže. Po novembrovej 
revolúcii sa v roku 1992 pre-
menovalo podľa dnes už za-
niknutého detského časopisu 
Domino. Na galaprograme 
nechýbali ani bývalí riaditelia 
Brigita Kočiová, Oľga Csá-
kayová, p. Oťapka a ďalší hos-
tia. Na slávnosti sa zúčastnili 
aj mestskí poslanci Miroslav 
Mikulášik, Anton Kretter a 

Štefan Štefek, ktorý s 
Erikou Mňahončáko-
vou odovzdal za Radu 
rodičov kyticu kvetov 
riaditeľke Domina Vik-
tórii Mankoveckej.  

V bohatom progra-
me sa predstavili všetky 
krúžky, ktoré pod CVČ 
Domino Nitra pôsobia. 
V programe účinkovali 
tanečné skupiny Lien-
ky, Žabky – Pampúšik, 

mažoretky Bambuľky, mažo-
retky I. NIMA, tanečné sku-
piny Madhouse a Eija Dance 
Crew, Karate Torashiro, zá-
ujmový útvar aerobiku, gym-
nastiky a divadla Divadel-
níček, skupiny historického 
šermu Tormenta a Aldaron, 
DFS Borinôčka, DFS Bo-
rinka a program vyvrcholil 
jedinečným vystúpením FS 
Furmani.  

(SY)

Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal riaditeľke Viktórii Manko-
veckej Pozdravný list a vecný dar k 65. výročiu tejto voľno-časovej 
ustanovizne.  

Vystriedali sa tri generácie detí a mládeže
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V minulých dňoch sa v 
priestoroch BD Olympia v Nit-
re uskutočnila výročná členská 
schôdza Základnej organizá-
cie Únie nevidiacich a slabo-
zrakých (ÚNaSS) v Nitre. Na 
schôdzi sa zúčastnili primátor 
Jozef Dvonč, predseda ÚNaSS 
Branislav Mamojka, vedúca 
Krajského strediska ÚNaSS a 
poslankyňa MZ Petra Ajda-
riová. Na úvod hodnotiacej 
schôdze sa predseda organi-
zácie Josef Zbranek poďakoval 
primátorovi a vedeniu mestu 
za pomoc a nadštandardnú 
mieru podpory nevidiacich a 
slabozrakých občanov.   

Primátor Nitry Jozef Dvonč 
pozdravil účastníkov schôdze a 
povedal: „Robíme všetko preto 
aby komunita slabozrakých na-
šla v Nitre dostatočný priestor 
na realizáciu, mohla vykonávať 
svoje povolanie a realizovať sa 
pri koníčkoch. Budeme vždy 
s vami, budeme robiť všetko 
preto, aby sme vám pomáhali a 
hľadali všetky formy pomoci“.

„Úrad splnomocnenca vlá-
dy pre rozvoj občianskej  spo-

ločnosti robí národný projekt, 
ktorého je Nitra, ako jedno  
z 12 miest, súčasťou a sme jeden 
zo 132 pilotných projektov. Vý-
sledkom projektu bude Straté-
gia prístupnosti pre mesto Nit-
ru. Stretávame sa na mestskom 
úrade, pracujeme v 3 pracov-
ných skupinách. Jedna skupina 
pracuje v oblasti architektonic-
kých bariér a dopravy, druhá 
sa venuje odstráneniu bariér v 

oblasti prístupnosti informácií, 
tretia skupina v oblasti služieb 
a občianskej vybavenosti. Sú-
časťou bude panelová diskusia 
s členmi ÚNaSS a výsledkom 
kolektívneho rozhovoru,“ in-
formovala Petra Hajduková. Po 
spracovaní výsledkov navrhnú 
mestu stratégiu, ktorá by moh-
la pretaviť do výsledného diela. 

(SY)  

Stredná zdravotnícka ško-
la v Nitre zorganizovala 13. 

júna v Synagóge slávnostné 
odovzdávanie maturitných 

vysvedčení ab-
solventom den-
ného a externé-
ho večerného 
štúdia v študij-
ných odboroch 
z d r avot n í cky 
asistent a far-
m a c e u t i c k ý 
laborant. Na 
slávnosti boli 
prítomní pri-
mátor Nitry Jo-

zef Dvonč, viceprimátor Ján 
Vančo, riaditeľka SZŠ Regína 
Sládečková a ďalší. Po matu-
ritných skúškach s vysokou 
mierou náročnosti si takmer 
stovka žiačok a žiakov pre-
vzala z rúk triednych učiteľov 
dôkaz o zrealizovanej skúške 
dospelosti, ktorý im zabezpe-
čí nástup do novej etapy živo-
ta v podobe vysokoškolského 
štúdia alebo pracovného za-
radenia.

Text a foto: (SY)

Nevidiaci a slabozrakí poďakovali za spoluprácu

Maturitné vysvedčenia pre zdravotné sestry a laborantky

Primátor Jozef Dvonč pozdravil účastníkov výročnej členskej 
schôdze ZO ÚNaSS.                 Foto: (SY) 
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Primátor mesta Nitry Jo-
zef Dvonč prijal študentku 
Danielu Vargovú, tretiačku zo 
Spojenej školy na Slančíkovej 
ulici v Nitre, ktorá v 8. ročníku 
jedinečného projektu Veľvysla-
nectvo mladých získala Titul 
veľvyslanca v kategórii stre-
doškolákov. Navrhla projekt 
Freetime-wifi gallery, ktorý má 
priniesť do centra Nitry voľno-
časové galérie s možnosťou pri-
pojenia sa na  wifi. Sprevádzal 
ju riaditeľ školy Jaroslav Maček, 
ktorý netajil radosť z úspechu 
študentky.

Hlavnou myšlienkou tohto 
projektu je príležitosť pre mla-
dých ľudí aktívne sa prejaviť pri 
riešení problémov. Autorkou 
projektu je Mária Reháková, ria- 
diteľka Star  production, ktorá 
pricestovala na stretnutie s pri-
mátorom Jozefom Dvončom a 
povedala: „Mladí ľudia sú cha-
rakteristickí svojím kritickým 
postojom k spoločnosti. V tejto 
súťaži majú možnosť prejaviť 
sa a navrhnúť nejaké zlepšenia. 
Veľvyslanectvo mladých na-
učí mladých ľudí pripravovať 
zmysluplné projekty a zároveň 
ich aj prezentovať. Mnohé z 

nich spĺňali tieto atribúty a veľa 
z nich je realizovateľných.“

Primátor Jozef Dvonč am-
bicióznej študentke k úspechu 
zablahoželal a prisľúbil realizá-
ciu projektu, ktorá zapadá do 
konceptu Smart City. ,,Hlavnou 
myšlienkou projektu je to, aby 
mali ľudia kde tráviť svoj voľ-

ný čas. Jednotlivé galérie by sa 
mali nachádzať na pešej zóne v 
Nitre, mohli by byť umiestnené 
aj popri rieke, či v parku. Sede-
nie by bolo paletové a umiest-
nené do „včelieho plastu“. 
Spestrením by mohli byť sochy 
umiestnené uprostred sedenia. 
Tie by mohli vytvoriť študenti 
umeleckých škôl, takže zároveň 
by to bolo takou menšou galé-
riou,“ povedala výherkyňa. Za 
skvelý nápad získala jazykový 
pobyt v Oxforde od Education 
First a od primátora Nitry dar-
čekové poukazy na nákup kníh 
podľa vlastného výberu. 

Tohtoročné projekty boli na 
vysokej úrovni a rozhodova-
nie poroty, ktorej členmi boli 
veľvyslanci štátov v SR, bolo 
mimoriadne náročné. Hodno-
tili ich z pohľadu inovatívnosti, 
inšpiratívnosti, či spoločenskej 
prospešnosti. 

(SY)

Veľvyslankyňou mladých sa stala Daniela Vargová 

Primátor Jozef Dvonč ambicióznej študentke k úspechu zabla-
hoželal a prisľúbil realizáciu projektu, ktorá zapadá do konceptu 
Smart City.                                          Foto: (SY)

Vizualizácia návrhu wifi zóny Daniely Vargovej zo Spojenej ško-
ly v Nitre.
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V Synagóge vyhodnotili 27. 
ročník výtvarno-literárnej sú-
ťaže Nitra, moje mesto a odo-
vzdali ceny víťazom z MŠ, ZŠ a 
SŠ a gymnázií z Nitry. Súťaž je 
zameraná na bližšie spoznáva-
nie mesta a jeho slávnej histórie. 
Skladá sa z troch častí – výtvar-
nej, literárnej a vedomostného 
kvízu, delí sa na tri kategórie – 
pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ.  

V rámci vedomostného kví-
zu museli súťažiaci preukázať 
vedomosti z histórie, súčasnos-
ti i prírody nášho mesta. Prvé 
miesto v kategórii ZŠ si vybojo-
vali žiaci ZŠ Benkova, 2. miesto 
patrí ZŠ Na Hôrke a 3 priečka 
ZŠ kráľa Svätopluka. V kategórii 
SŠ a gymnázií sa najlepšie dari-

lo družstvu 
Gymnázia 
Golianova, 
druhá bola 
SPŠ strojníc-
ka a elektro-
technická, 
tretia SOŠ 
gastronó-
mie a ces-
tovného ru-
chu. Víťazi si odniesli putovné 
poháre primátora mesta. Riadi-
teľka CVČ Viktória Mankovec-
ká kladne hodnotila praktickú 
časť súťaže, kde súťažiaci vytvo-
rili formou sprievodcu TOP 10 
destinácií mesta Nitry.

Výtvarná súťaž bola pokra-
čovaním edukačného procesu 

na školách a 
mala niekoľko 
tém. Mottom 
bolo zobraziť 
Nitru ako ju 
deti vidia svoji-
mi očami.  Do 
výtvarnej súťa-
že sa v tomto 
ročníku zapoji-
lo 9 MŠ a 11 ZŠ, 
z 145 súťažných 
prác ocenili 29 
autorov. Oce-
nenie získalo aj 
kolektívne dielo 
žiakov ZŠ Ben-
kova - vytvorili 
dražovský kos-

tolík.
V literárnej súťaži ocenili 

práce Emy Drábekovej, ZŠ Na 
Hôrke, Ladislava Váhovského, 
ZŠ Na Hôrke, Emy Upohla-
vovej,  ZŠ Topoľová a Daniela 
Bagina, ZŠ Jelenec.

V kultúrnom programe 
účinkovala dievčenská spevác-
ka skupina DFS Borinka, ta-
nečníci DFS Borinka s ĽH pod 
vedením Erika Sitára pred-
viedli v choreografii Mariána 
Hlavatého tance pri Žitave. 
Zuzana Solárová predviedla 
moderný tanec na motívy kni-
hy Sofiina voľba v choreogra-
fii Eriky Sýkorovej, s ktorým 
získala prvé miesto na med-
zinárodnej súťaži v Maďarsku. 
Súčasťou vyhodnotenia súťaže 
bola vernisáž výtvarnej časti 
projektu – najlepšie práce si 
vo výstavných priestoroch na 
poschodí môžete prísť pozrieť 
do 28. júna. 

(SY)

V uplynulých dňoch bolo 
Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre dejiskom jubilejného 
20. ročník prehliadky divadel-
ných škôl a divadiel krajín V4 
Stretnutie, Setkání, Spotkanie, 
Találkozás. Na slávnostné ot-

vorenie, ktorého súčasťou bolo 
uvedenie predstavenia Farma 
zvierat, zavítal primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč. V prího-
vore vyjadril radosť z toho, že 
sa v Nitre, ktoré je tohto roku 
Európskym mestom športu, 

stretávajú aj mladí divadelní-
ci – študentské i profesionálne 
bábkarske súbory z Poľska, 
Nemecka a Chorvátska, českej 
republiky a Slovenska. Riaditeľ 
hostiteľského divadla Martin 
Kusenda sa primátorovi Joze-

Víťazi 27. ročníka súťaže Nitra moje mesto sú známi

Mesto dlhodobo podporuje festival krajín V4

Prvé miesto vo vedomostnom kvíze patrilo 
žiačkam zo ZŠ Benkova (sprava) Nikol Kos-
tolanskej, Sáre Klocovej a Mariane Kudrio-
vej.               Foto: (SY) 
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fovi Dvončovi poďakoval za 
dlhoročnú podporu festivalu. 
Štyri festivalové dni boli napl-
nené divadelnými predstave-
niami a bohatým sprievodným 
kultúrnym programom. 

Riaditeľ SDKS Martin Ku-
senda, podpredseda NSK Igor 
Éder, riaditeľka KOS  Danie-
la Gundová a primátor Jozef 
Dvonč počas slávnostného ot-
vorenia.              (SY)

  V ZUŠ Jozefa Rosinského v 
Nitre sa stretlo 188 účastníkov, 
z toho 94 súťažiacich z celého 
Slovenska na 18. ročníku celo-
slovenskej hudobno-interpre-
tačnej súťaži Nitrianska lutna 
2018 v hre na klavíri a akorde-
óne. Súťaž Nitrianska lutna je 
určená žiakom všetkých typov 
základných umeleckých škôl. 
Organizuje sa s cieľom vyhľa-
dať a zviditeľniť talentovaných 
žiakov. Súťaž je jednokolová a 
súťažiaci povinne interpretujú 
skladbu slovanského autora a 
skladby podľa vlastného výbe-
ru charakterovo alebo štýlovo 
odlišné do určeného časového 
limitu.

Súťaž slávnostné otvorila 
vedúca odboru kultúry Dag-
mar Bojdová a riaditeľka ZUŠ 
Jozefa Rosinského Anna Finto-
vá. Súťažné výkony hodnotila 
porota zostavená z popredných 
osobnosti hudobného umenia.

Titul Laureát súťaži v hre 
na akordeóne získala Len-
ka Vranová z VI. kategórii zo 
ZUŠ Nová Dubnica. Diplom  
najúspešnejšiemu pedagógovi 
bol udelený jej učiteľke Marti-
ne Holej. V hre na klavíri titul 
Laureát súťaži získala Zuzana 
Tináková z VI. kategórii zo 

ZUŠ Nová Dubnica a diplom  
najúspešnejšiemu pedagógovi 
bol udelený jej učiteľovi Marti-
novi Košťálovi. ZUŠ Jozefa Ro-
sinského z Nitry reprezentova-
lo úspešne na súťaži 13 žiakov v 
hre na klavíri a 3 žiaci  v hre na 
akordeóne. V hre na klavíri zís-
kal Šimon Hladek z triedy Iza-
bely Lőrinczovej v I. kategórii 
1. miesto a Terézia Tkáčová z 
triedy Aleny Vaňovej 3. miesto. 
V II. kategórii získala 3. miesto 
Margaréta Hvozdíková a v III. 
kategórii získala čestné uzna-

nie Hana Hvozdíková z triedy 
Izabely Lőrinczovej. V VI. ka-
tegórii získala čestné uznanie 
Ladislava Števárová z triedy 
Magdalény Pažitnej. V hre na 
akordeóne získal Viliam Tužák 
z triedy Stanislavy Vaškovej v 
II. kategórii 2. miesto, a z trie-
dy Anny Fintovej získala Ale-
xandra Drevová v IV. kategórii 
čestné uznanie a Lucia Miklá-
šová v VI. kategórii 3. miesto.

Izabela Lőrinczová
Foto: Jozef Peniak

Hudobno-interpretačná súťaž Nitrianska lutna 2018

Fotografia zachytáva slávnostné udeľovanie ocenení v hudob-
no-interpretačnej súťaži Nitrianska lutna.
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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

Stretli sme sa po ôsmy-
krát v intervale po piatich 
rokoch. Na každé zo stretnu-
tí príde viac spolužiakov ako 
na predošlé. Celá legenda sa 
začala písať v roku 1973, keď 
sme zasadli do školských la-
víc a posluchární na našej 
drahej Alma mater, odbor 
prevádzka a ekonomika. 
Bolo nás 10 krúžkov a tvorili 
sme ročník PEF VŠP v Nit-
re. Promóciou sme končili v 
roku 1978. Najkrajšie roky 
svojho života sme strávili v 
krásnom meste pod Zobo-
rom v Nitre. Na začiatku nás 
bolo vyše 180 a po promócii 
160. 

Spomienka hovorí, že sme 
boli ako jedna veľká rodina. 
Konštatujeme, že sme mali 
výborných učiteľov, profeso-
rov, docentov aj rektorov. To 
boli opory nášho života spo-
lu s rodičmi. Naše 
životné základy po-
stavili na myšlien-
ke, byť a konať ako 
človek. Bolo to vzá-
jomné pochopenie 
a nádej, že celý svoj 
život sa tak budeme 
správať. Na stretáv-
ku po 40 rokoch z 
odoslaných 157 po-
zvánok prišlo 115 
bývalých študentov. 
Krásne a dojemné, 
veď pred 5 rok-
mi sme sa zišli 87. 
Ako nám pribúdajú 
roky a sú z nás bab-
ky, dedkovia, starký 
a starké a máme 
pocit, že niečo nás  
priam zaväzuje 
opäť sa stretnúť. 
Naše spomínanie 
sa stupňuje a chce-

me ešte veľa stihnúť. Máme 
však jednu zásadu, že sa už 
nikde neponáhľame. Je za 
nami už niečo krásne a už 
sme aj niečo dokázali. Vie-
me porovnávať dobré a zlé. 
Skúsili sme veľa spoločného 
a jedinečného. Bohatstvo 
nás nezaslepilo. Sme šťastní 
a máme radosť z veľa sku-
točností. Sme deti slobody a 
mieru, ale možno tak trochu 
aj „prerušenej piesne“.

Touto cestou chceme za 
celý kolektív vysloviť veľké 
ďakujeme organizačnému 
kolektívu spolužiakov, ktorí 
zorganizovali naše stretnu-
tie a to menovite Ing. Márii 
Poláčkovej - Rakovskej, Ing. 
Edite Kopnej - Pavlovičo-
vej, Ing. Pavlovi Rakovské-
mu, Ing. Jožkovi Dvončovi 
a všetkým čo sa postarali o 
krásny životný zážitok. Po-

vedali sme si veľa a ešte stále 
si máme čo povedať. Všetko 
malo šmrnc, obsluhujúci 
personál - žiaci školy a ich 
majstri a páni hudobníci, 
ktorí nám zanôtili a zaspie-
vali tie naše. Malo to všetko 
svoje čaro. Spomínali sme aj 
na tých, ktorí nás nečakane 
opustili, chýbali nám aj oni 
na stretnutí. Sme na tomto 
svete naozaj len na krátkej 
prechádzke. Už teraz sa te-
šíme na budúce stretnutie. 
Nech v spomienkach doká-
žeme opäť omladnúť a nech 
naša budúcnosť je nádejou, 
že každý deň zostane pre 
nás ešte stále svitaním. S 
radosťou prijmeme každé 
pozvanie na stretnutie opäť 
v Nitre medzi svojimi spolu-
žiakmi. 

Ing. Mária Teplanová - 
Švikruhová, 10. krúžok         

Stretnutie z vysokej školy po 40 rokoch

Na fotke zľava je autorka článku M. Švikruhová a organizátori stretávky 
Pavlovičová, Rakovská, Rakovský a náš spolužiak - primátor J. Dvonč.
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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
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, Ul. pri Synagóge
8. 7. (ne) 18.00 Záverečný koncert účastníkov medzinárod-
ných komorných kurzov. Usporiadateľ: Konvergencie  - spoloč-
nosť pre komorné umenie, vstup voľný
VýstaVa:
5. 7. – 20. 8. Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom
Výstava vybraných diel  výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ, SŠ a 
umeleckých škôl, súťaž je súčasťou slávností Nitra, milá Nitra a 
projektu „Cyrilometodská tradícia v novodobých českosloven-
ských dejinách“ podporeného Ministerstvom kultúry ČR. Uspo-
riadateľ: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o. 
a Mesto Nitra.
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 
saLóN
28. 6. – 16. 9. Záh(r)ada?
GaLÉRia mLadých
26. 4. – 2. 9. Vertical Limit - autorka: Diana Cencer Garafová
BuNkER
14. 6. – 9. 9. Desať morí

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.
29.6. - 31.10. Ozveny rodnej zeme. Výstava výtvarnej tvorby pri 
príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.
NOVÉ VýstaVY
6.7. – 31.10. Znovuobjavený archív mesta Nitry. Výstava 
dokumentov z archívneho fondu magistrátu mesta Nitry 1632 – 
1922 pri príležitosti mestských slávností Nitra, milá Nitra,  770.
výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva. 
Vernisáž 6.7. o 15.00 
iNÉ aktiVitY
3.7. – 26.7. Letná zábavná škola archeológie pre deti. Vý-
chovno-vzdelávací program, prostredníctvom ktorého môžu deti 
nahliadnuť do sveta archeológov zábavnou formou a interaktív-
nymi činnosťami.

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.
16.- 19. 8. Sprievodný program počas výstavy Agrokomplex 
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 

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. 
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a dreva, maľované hodvábne šatky, sklenená vitráž, maľované 
textilné tašky, keramika, drevené a šité hračky, kvety z mašlí 
20.00 Benefičný koncert - Večer ľudí dobrej vôle
Kristína, Janais, Poddukelský umelecký ľudový súbor, Martina 
Ťašková, Otokar Klein, Jana Andevská, moderuje Janette Šte-
fánková
5. júl / štvrtok Svätoplukovo námestie
10.00 Cyrilo – metodská národná púť
Slávnostná svätá omša - hlavný celebrant Mons. Ján Babjak, 
prešovský arcibiskup-metropolita sui iuris
Uvedenie známky 
1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (spoločné 
vydanie s Vatikánom)
18.30 Krojovaná paráda – sprievod účastníkov festivalu Aka-
demická Nitra 
19.00 Galavečer – medzinárodného akademického festivalu 
folklórnych súborov Akademická Nitra
Nitriansky hrad
13.00-16.00 Deň otvorených dverí
voľný vstup do biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma, ex-
pozícií Diecézneho múzea,  celého hradného areálu a kazemát
podhradie
11.00 Pribinova Nitrawa  - historický festival ranostredo-
vekého života. Vojenské ležoviská s dobovým trhom, historické 
tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, kuchyňu a vojenský 
výcvik, historické scénky a  turnaj bojových zručností
11.00 - otvorenie historického tábora s trhom 
13.00 - historický sprievod  
14.00 - prehliadka dobového odievania v gotickej priekope  
14.30 - historické scénky, predstavenia a súboje
16.30 - živý šach pod hradbami
18.00 - turnaj bojovníkov 
Gotická priekopa - Staré divadlo K. Spišáka
17.30 Legenda o Svoradovi a Benediktovi  
Krajský pamiatkový úrad Nitra
11.00 - 18.00 Deň otvorených dverí – Ranostredoveká sak-
rálna architektúra Nitrianskeho kraja
Pribinovo námestie
13.00  Nitriansky jarmok - tvorivé dielne hlaholiky, interaktívne 
historické inštalácie
Staré divadlo K. Spišáka
15.00 Stretnutie s Veľkou Moravou
Mestský park
15.00 Gašpariáda
Ružová vínna ulička /Pivnica pod Hradom na Podzámskej ulici 
– parkovisko pri Agátoch/
14.00 – 22.00 Prezentácia a degustácia vín z Nitrianskej re-
gionálnej oblasti /vínny pas: 20 €/ 
6. júl / piatok Ponitrianske múzeum 
9.00 Konferencia Nitra v kontexte významných historických 
výročí (osudové osmičky v dejinách Nitry)
prof. Martin Homza r. 828 – vysvätenie prvého kostola na území 
Slovenska arcibiskupom Adalrámom kniežaťu Pribinovi (1190. 
výročie)

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
16.- 19. 8. Agrokomplex 

NITRA, MILá NITRA
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

4. júl / streda
Divadlo Andreja Bagara
4. júl  o 16.00
vernisáž
NITRAFILA 2018 - 2. Slovensko- česká filatelistická výstava 
Nitriansky hrad podhradie
17.00 otvorenie festivalu
Pribinova Nitrawa – historický festival ranostredovekého života 
17.00 – historický sprievod mestom na hrad
17.30 – 21.00 otvorenie historického tábora, scénky a ukážky 
dobového života
Svätoplukovo námestie a pešia zóna
Nitriansky jarmok 
Nitrianske pivné slávnosti – ponuka slovenských a zahranič-
ných pivovarov
15.00 – 19.00 Živo na korze 
história, remeslá, výstavy, hudba, V. Nitránska verklikáreň, 
folklórne súbory Akademická Nitra, ľudové remeslá a tvorivé di-
elne KOS - umelecké drôtovanie, maľba na sklo, košíky a misky 
z kukuričného šúpolia, pedigu a papierových rúročiek, servítková 
technika na dreve, domáce mydielka , frivolitkované náhrdelníky 
a náramky, slamené ozdoby, korálikovanie, prívesky z kôstkovín 
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Biskupstvo Nitra r. 880 – založenie prvého biskupstva na území 
Slovenska v Nitre pápežom Jánom VIII.
prof. Ján Lukačka r. 1248 – výsady slobodného kráľovského 
mesta – Belo IV. 770.                    Výročie,  r. 1288 – kráľ Ladislav 
IV. daroval Nitru biskupovi Paškovi – 730. výročie
PhDr. Peter Keresteš, PhD. „Zápas nitrianskych mešťanov za 
ich kráľovské privilégiá v rokoch 1288 – 1848“
PhDr. Milan Belej, CSc. „Vznik  Československa v roku 1918 a 
mesto Nitra“
PhDr. Miroslav Londák, DrSc. – Slovensko a Nitra v r. 1968
PhDr. Peter Keresteš, PhD. – Mgr. Ladislav Holečka „Znovuob-
javený archív mesta Nitry“ 

15.00  Výstava „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry 
(prezentácia písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 
z fondov Štátneho archívu v Nitre)
Prezentácia nových publikácií o Nitre:
Nitra, ako si ťa pamätáme 3 /Vydavateľstvo AB Art Press/ 
Kostol sv. Michala v Dražovciach – Zoborský kláštor – Ar-
cheopark Nitra na Martinskom vrchu – Svätoplukovo ná-
mestie
12.30  Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor 
do Nitry
Zážitkové turisticko – historické putovanie pešo i na bicykli, 
s Certifikátom pútnika Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Me-
toda pre všetkých účastníkov 
Svätoplukovo námestie a pešia zóna
13.00 Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti 
15.00 – 19.00
živo na korze – história, remeslá, výstavy, tvorivé dielne, hudobné 
pódium BeWell, Itcho Pčelár & Juraj Janík, The Smalltown Boy 
16.30 Slavica festival. 10. ročník medzinárodného folklórneho 
festivalu Slovanov. Chorvátsko, Bielorusko, Poľsko, Česko, Slo-
vensko, Folklórny súbor Matica slovenská Osijek
20.00 JANA KIRSCHNER a JELEN 
4.-6. júla
Nitriansky jarmok, Pivné slávnosti 
Pivný stan – Nitrianska heligónka
Pešia zóna, Pribinovo námestie

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Dom Matice slovenskej v Nitre
8. jún - 4. júl
Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babi-
čiek. Výstava Slovenského  kultúrneho  centra Našice  z partner-
ského  mesta Osijek.
Synagóga
5. – 28. jún. Nitra, moje mesto. Výstava a vyhodnotenie súťaž-
ného projektu  CVČ Domino   
5. júl – 20. august
Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom. Výstava vybraných 
diel  výtvarnej súťaže pre žiakov základných, stredných a ume-
leckých škôl, usporiadateľ Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a 
Metoděje z.s.p.o. Súťaž je súčasťou projektu „Cyrilometodějská 

tradice v novodobých československých dějinách“ podporeného 
Ministerstvom kultúry ČR.
Kostol sv. Michala Dražovce
1. júl / nedeľa 10.00 Piknik Raňajky v tráve - výstava JANA 
FARMANOVÁ „Na útese“ - potrvá do 4.7. od 16.00 – 19.00 
CENTRO Nitra
1.- 30. júl - výstava Čaro slovenského ornamentu 
Divadlo Andreja Bagara
3. júl – 4. júl / utorok - streda
18.00 Akademická Nitra – prvý a druhý súťažný večer
3.7 o 15 00 malé pódium
FS Stavbár   Žilina, FS Poľana   Zvolen, FS Lučina Česko
4.7. 15 00 hod malé pódium 
FS Ekonóm Bratislava, FS Gymnik Bratislava, FS Katovice Poľsko
4. júl - 7. júl NITRAFILA 2018
2. Slovensko - česká filatelistická výstava - pre verejnosť 5. 
až 7. júla od 10.00 hod. do 18.00 hod. 
Nitrianska galéria 
4. júl / streda. Koncertná sála Župný dom
10.00 Prijatie účastníkov AN, vstup na pozvánky
5.júl 13.00 – 18.00
Reprezentačné sály: Nie som tu, som v arkádii
Salón: Záh(r)ada
Galéria mladých: Fairytales of the Postfaktum
Bunker: Deset moří
Zoborský kláštor
6. júl – areál voľne prístupný 12.00 – 17.00
Prehliadka so sprievodcom pre účastníkov putovania Po stopách 
sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry, jazda kon-
ským povozom -  trasa po Zobore -  nástup na zastávke MHD 
Nemocnica Zobor 
14.,21., 28. júl / soboty
4., 11., 18., 25. august / soboty
15.00 – 19.00 
Pravidelné prehliadky areálu pre verejnosť s turistickým sprie-
vodcom o 15.00, 16.00, 17.00 a18.00 h, v iných termínoch je 
areál voľne prístupný verejnosti.
Nitriansky hrad - Katedrála sv. Emeráma
7. júl / sobota 18.00
Slávnostná kantáta sv. Cyrila a Metoda. Miešaný spevácky 
zbor Technik Akademik
Piaristický kostol sv. Ladislava
8. júl / nedeľa 19.00 
Cyrilo-metodský koncert Slavimo slavno Slaveni
Danubius Octet Singers so sólistom Martinom Babjakom diriguje 
Daniel Simandl
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 5. júl / štvrtok  
Nitra v regionálnych periodikách  (1895 – 2000) -  otvorenie 
výstavy 14.00 -18.00. Trvanie výstavy: 6. -13. júl 7.30 – 16.30
2. - 31. júla  Cyril a Metod v knihách - výstava  v čase 7.30 
– 16.30 hod.
Trafačka
3. júla 18.00 / utorok. Výstava pohľadníc a fotografií starej 
Nitry. 8.ročník inštalácie zozbieraných materiálov od členov 
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tektívnou zápletkou, bábkami a pesničkami o pracovitej priadke, 
ktorá svojou múdrosťou zachráni kráľovstvo.
18:00 DH Lieskované. Jedna z najlepších dychoviek v regióne sa 
predstaví s bohatým repertoárom ľudových i populárnych piesní
12.8. / nedeľa 17:00 Divadlo Dunajka: Soľ nad zlato. Kráľ mal 
tri dcéry a každá ho mala inak rada. Marušku vyhnali, ale aj na-
späť prijali. A aj by ju vydali, ale ona chce len takého, ktorý si vie 
poctivý chlebík napiecť...
18:00 Bubny v parku. Campana Batucada pod vedením Igora 
Holku a bubenícky workshop pre verejnosť
19.8. / nedeľa 18:00 HS Forum. Popoludnie so známymi slo-
venskými a zahraničnými popovými a rockovými hitmi v podaní 
HS Forum
9.9. / nedeľa 14:00 Podzoborské vinobranie. Tradičné po-
dujatie plné vône dozrievajúceho hrozna, lahodnej chuti vína a 
rôznych dobrôt pri známych hudobných šlágroch

ŽUPNÝ DOM - KONCERTNÁ SÁLA
12.7. / štvrtok 18:00 SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHES-
TER. Program: W. A. Mozart, L. van Beethoven. Účinkujú: Slo-
venský mládežnícky orchester, dirigent Benjamin Bayl, klarinet 
Martin Adámek
AMFITEÁTER
14.7. / sobota 17:00 IMT SMILE. Koncert známej slovenskej 
kapely

DOLNÉ KRŠKANY - AREÁL FUTBALOVÉHO IHRISKA
30.6. / sobota 14:00 A je tu leto!
Nitrianske kapely a zábava v prvých lúčoch skorého leta

DRAŽOVCE - PRED KOSTOLÍKOM SV. MICHALA 
1.7. / nedeľa 10:00 Raňajky v tráve. Piaty ročník pikniku v im-
presionistickom ponímaní pohody, bezstarostnosti a noblesy v 
magickom prostredí románskeho kostolíka

KD DRAŽOVCE
29.7. / nedeľa 16:00 Sviatok nového chleba. Oslava žatvy, vy-
nikajúcej úrody, oslavné spevy žatevných piesní, tanec, oldomáš 
– to všetko je Sviatok nového chleba
CHRENOVÁ
PRIESTRANSTVO PRED AREÁLOM AGROKOMPLEXU
17.-18.8. / piatok - sobota Chrenovské dožinky. Spestrenie 
leta a zábava pre všetky vekové kategórie
KLOKOČINA
24.-26.8. / piatok – nedeľa 17. Klokočinský jarmok. Neodde-
liteľná súčasť posledných dní letných prázdnin, skvelá jarmočná 
atmosféra, lunapark, atrakcie a bohatý program 
ZOBOR
ZOBORSKÝ KLÁŠTOR
18.8. / sobota 17:00 Divadlo Žihadlo: Kohútik a sliepočka
Príbeh o chamtivom a lakomom kohútikovi, ktorému obetavá a 
dobrosrdečná sliepočka zachráni život.
Zmena programu vyhradená

Klubu priateľov starej Nitry s prednáškou slovenského historika 
umenia a pamiatkara Petra Kresánka o tom, ako sa narába s his-
torickými pamiatkami vo svete a jazzovým koncertom - trio Gabo 
Jonáš, Samuel Hošek a Miro Polák, výstava potrvá do 5.9.2018

NITRIANSKE KULTÚRNE LETO 2018
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE A PEŠIA ZÓNA
3.- 6.7. / utorok – piatok. Akademická Nitra 2018. 41. ročník 
medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov
4.- 6.7. / streda – piatok. Nitra, milá Nitra... 
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni Nitranov. Cyrilo-me-
todská národná púť, historický festival Pribinova Nitrawa, Nitrian-
sky jarmok, Večer ľudí dobrej vôle, Jana Kirschner, JELEN 
27.7.  / piatok 18:00 Tancovačka na námestí
Sematam, Luvver, Puding pani Elvisovej 
21.-25.8. / utorok – sobota 
Letný Bažant Kinematograf - premietanie po zotmení
21.8. / utorok Prezident Blaník (ČR, 2018, 95min, r. M. Najbrt)
22.8. / streda Backstage (SR/ČR, 2018, 90min)
23.8. / štvrtok Čiara (SR/Ukrajina, 2017, 108min, r. P. Bebjak)
24.8. / piatok Po strništi bos (ČR/SR/Dánsko, 2017, 111 min)
25.8. / sobota Otcova volga (ČR, 2018, 90min, r. J. Vejdělek)
2.9. / nedeľa
770.výročie udelenia kráľovských výsad Nitre
Hoj, vlasť moja. Účinkujú: SĽUK, sólisti Opery SND. Benefičný 
koncert a slávnostný galaprogram ku dňu ústavy SR
7.9. / sobota
19:00 HS FORUM na nádvorí Ponitrianskeho múzea
MESTSKÝ PARK NA SIHOTI, MALÉ PÓDIUM V PARKU
9.6. / sobota 15:00 Slnečné invencie. Koncert komorného or-
chestra ZUŠ J. Rosinského v Nitre, diriguje J.Csámpaiová
23.6. / sobota 17:00 Nitra žije country! Kitchen Grass, Pen-
co&Eichel&Danča, Harvestri, PENGAGI, Bukasový masív, Allan 
Mikušek Minifestival (nielen) pre všetkých milovníkov country
8.7. / nedeľa 17:00 Divadlo Tyjátr: Turecký ostrov. Bábkové 
predstavenie o princovi Zigmundovi a princeznej Florentíne, ktorí 
musia na ceste za láskou prekonať mnohé prekážky
18:00 Jindro Band Blue Notes. Podmanivé tóny starších či 
novších piesní s nestarnúcim Jindrom Vídenským a kapelou.
15.7. / nedeľa 17:00 Harry Teater: Krajčír Nitôčka
Veselé predstavenie, v ktorom sa dozvieme, že remeslo má nao-
zaj zlaté dno, ale iba vtedy, keď sa robí poctivo a s láskou 
18:00 The Minority – Green Day Tribute
Najväčšie a najznámejšie hity svetoznámej americkej punk-rock-
ovej kapely Green Day
22.7. / nedeľa 17:00 Divadlo HotelMaria: Gulliverov denník
Rozprávka na motívy príbehu Gulliverove cesty o Gulliverovi, Lili-
putánoch, obroch, ale aj o tom, ako sa správať k druhým.
18:00 E.G.O. Group. Legendy nitr. hudobnej scény a hostia.
29.7. / nedeľa 15:00 Žime spolu! Bojňanci, Malá Belianka, 
Gladiator revival, The Tap Tap, TK Danube, Divadlo Na hojdačke. 
Podujatie v spolupráci so SocialDATA o.z.
5.8. / nedeľa 17:00 Divadlo Pod Balkónom: Priadka a kráľ
Činoherno – bábkové rozprávkové predstavenie s takmer de-
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V koncertnej sále Župného 
domu sa 14. júna sa uskutočnilo 
podujatie plné krásnych tónov a 
umeleckého prednesu v podaní 
malých umelcov. Pozvanie na 
slávnostný koncert víťazov súťa-
ží spojený s oceňovaním úspeš-
ných žiakov ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre za šk. rok 2017/2018 pri-
jal primátor mesta Nitra Jozef 
Dvonč a viceprimátor Ján Van-
čo. V úvode sa predstavilo 15 
žiakov a Detská ľudová hudba 
ZUŠ J. Rosinského, ktorí získali 
popredné umiestnenia na celo-
slovenských a medzinárodných 
súťažiach.

Ocenených bolo 149 žiakov. 
ZUŠ Jozefa Rosinského kaž-
doročne udeľuje aj titul Objav 
roka, ktorý získavajú žiaci v 
príslušnom školskom roku, 
pretože po prvýkrát zažiarili a 
presvedčili svojim talentom na 
koncertných podujatiach a ce-

loslovenských súťažiach. Tento 
titul získalo 13 žiakov a Detská 
ľudová hudba. Najväčším oce-
nením je titul Umelecká osob-
nosť školy. Ten udeľuje Ume-
lecká rada ZUŠ J. Rosinského 
žiakom, ktorí končia štúdium 
na tejto škole a v priebehu 
štúdia reprezentovali školu na 
celoslovenských a medzinárod-
ných súťažiach, kde 
získali popredné 
umiestnenia a sú-
časne reprezento-
vali školu na verej-
ných a kultúrnych 
podujatiach školy 
a mesta Nitry. Titul 
získali: Ladislava 
Števárová (klavír), 
Ema Barusová 
(priečna flauta) a 
Dávid Ceglédy 
(keyboard). Ceny 
im odovzdal pri-

mátor mesta Nitra Jozef Dvonč 
spolu s riaditeľkou Annou Fin-
tovou. Grafický návrh cien, kto-
ré boli odovzdané oceneným 
žiakom, vytvorili žiaci z výtvar-
ného ateliéru Petra Reháka a 
návrh diplomov vytvoril Juraj 
Novák. 

 Izabela Lőrinczová

ZŠ Škultétyho už druhý rok 
realizuje projekt strategického 
partnerstva v programe Eraz-
mus plus KA 2 IKT cesta k vede, 
technike, strojom a matematike 
cez nadnárodnú spoluprácu a 
komunikáciu. Na slávnostnom 
otvorení stretnutia pedagógov 
z 5 európskych štátov sa zúčast-
nila aj Mária Orságová, vedúca 
odboru ŠMaŠ MsÚ v Nitre, 
ktorá iniciatívu ZŠ Škultétyho 
víta a podporuje.

„Spolu s partnerskými ško-
lami v Nórsku, Belgicku, Lotyš-
sku, Poľsku a Fínsku hľadáme 
metódy a nástroje ako zvýšiť 
záujem a zručnosti žiakov v ob-
lasti vedy, techniky a matema-
tiky - STEM. Učitelia zapojení 
do projektu na medzinárod-

ných stretnutiach zdieľajú nové 
vyučovacie metódy a zručnosti. 
„Idey tohto projektu sú založe-
né na fakte, že nové technoló-
gie sa objavujú každý deň a je 
potrebné sa na 
školách tomu-
to trendu pri-
spôsobiť. Žiaci, 
ktorí využijú 
svoje poznatky 
z oblastí STEM, 
budú vytvárať 
nové produkty 
a uplatnia sa 
na trhu práce. 
Avšak tieto 
potreby vola-
jú po základ-
nej zmene vo 
vzdelávacom 

systéme a v našom prístupe k 
vyučovaniu,“  povedala Hen-
rieta Martincová, riaditeľka ZŠ.

Text a foto: (SY)

Koncert víťazov súťaží ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

V ZŠ Škultétyho vyučujú moderne – ako v 21. storočí   

Vedúca Mária Orságová a Henrieta Martincová 
so zahraničnými učiteľmi na slávnostnom otvo-
rení STEM.

Titul Umelecká osobnosť školy žiakom odo-
vzdal primátor Nitry J. Dvonč a riaditeľka A. 
Fintová.               Foto: Jozef Peniak
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V našom meste žil a pôso-
bil dlhé desaťročia vynikajúci 
lekár, prírodovedec a jeden 
z najvýznamnejších kroni-
károv Nitry Dr. József Nagy 
– Chrenóczy. Celý svoj život 
zasvätil práci. Bol mimoriad-
ne nadaný, skromný, dobro-
srdečný a všade kde pôsobil 
(či u nás, alebo v zahraničí) si 
ho pre tieto vlastnosti obľúbi-
li a vážili. Pripomeňme si pri 
príležitosti bicentenária jeho 
narodenia aspoň stručne pod-
statné životopisné údaje.

Narodil sa 25. júla 1818 v 
Nitre v rodine známeho sud-
cu a nitrianskeho richtára 
Antala Nagya. Tu vychodil aj 
ľudovú školu a gymnázium. 
Už počas štúdia vynikal usi-
lovnosťou a výborným pro-
spechom. Po ukončení dvoch 
ročníkov filozofie vo Váczi 
v Maďarsku sa rozhodol pre 
lekársku dráhu. Študoval v 
Budapešti a vo Viedni, kde 
obhájil dizertačnú prácu a  
získal v roku 1840 doktorát. 
Ako 22-ročný lekár začal prax 
v Nitre. Bol župným a nako- 
niec hlavným župným leká-
rom, až do roku 1890, kedy 
sám s podlomeným zdravím 
odišiel do dôchodku. Ako 
hlavný župný lekár pôsobil v 
Nitre celých štyridsať rokov.

Jeho matka Klára Chrenóc-
zyová bola treťou manželkou 
Antala Nagya. Keďže po smrti 
jej brata, župného notára Józ-
sefa Chrenóczyho, by vymrel 
rod Chrenóczy, z úcty k svojej 
matke požiadal cisára Fran-
tiška Józsefa I. o povolenie 
používať aj meno Chrenóczy. 
Povolenie dostal. S manžel-
kou Katarínou Limmerovou, 
továrnikovou dcérou, mal 

dve deti. Dcéru Gizelu, kto-
rá umrela v roku 1886 a syna 
Józsefa. Od roku 1889 bol 
pripútaný na lôžko, ale ani 
napriek tomu neprestával pra-
covať. Zomrel ako 74-ročný, 
11. februára 1892 v Nitre, kde 
je aj pochovaný na Mestskom 
cintoríne.

V roku 1858 ho ako 40-
ročného vymenovala Uhorská 
akadémia vied za svojho člena 
– korešpondenta. Od tohto 
obdobia bol aj členom Uhor-
skej prírodovednej a geologic-

kej spoločnosti, Bratislavské-
ho lekársko-prírodovedného 
spolku, predsedom lekársko-
lekárnického a prírodoved-
ného spolku Nitrianskej župy. 
V roku 1886 bol vymenovaný 
za kráľovského radcu. Z príle-
žitosti jeho 70. narodenín mu 
kolegovia venovali portrét v 
životnej veľkosti, olejomaľbu, 
ktorú namaľoval akademický 
maliar Juraj Vastag. Obraz sa 
však nezachoval, podobne ako 
aj niekoľko stokusová zbierka 
preparátov vtákov. Už ako 30-
ročný ovládal aktívne jazyk 
maďarský, slovenský, nemec-
ký, francúzsky a latinský, pa-

sívne talianský, španielský a 
anglický. Stojí zato spomenúť 
jeho rozsiahlu publikačnú 
činnosť.

Napísal 50 prác, z ktorých 
15 vyšlo samostatne. Najviac 
prác napísal zo svojej profesie, 
32 lekárskych a zdravotníc-
kych. Ďalej 8 prírodovedných, 
5 zemepisných a 5 filozofic-
kých. Najväčšia práca však 
bola o vtákoch. Jeho najvý-
znamnejšie dielo „A Madár“ 
vyšlo v dvoch vydaniach. Prvé 
vydanie v roku 1861 v Komár-
ne, druhé v roku 1904 v Nitre. 
V druhom vydaní spracoval 
jeho životopis profesor Pia-
ristického gymnázia Július 
Roch. 

V publikácii spracoval or-
nitologické pomery Nitrian-
skej župy. Poukazuje na vzťah 
vtákov k človeku a prírode, 
zdôrazňuje ich užitočnosť a 
nutnosť ich ochrany. Venuje 
sa anatómii a aj morfológii 
vtákov, ich spevu a ich výsky-
tu v okolí Nitry s uvedením 
miesta výskytu, resp. získania 
dokladu. Prevažne z južnej 
časti bývalej Nitrianskej župy 
(dnes Nitriansky kraj) ako  
Nitra, Jelenec, Dolné Krškany, 
Sládečkovce, Dolné Obdokov-
ce, ako aj z povodia riek Nitry, 
Žitava a Váh. Aj keď uvádza-
né mená niektorých druhov 
sú dnes synonymá, alebo už 
nie sú platné, predsa jeho ve-
decko-výskumná, na tú dobu 
priekopnícka práca, je aj pre 
dnešnú dobu veľmi hodnotná. 
Vzácny je tabuľkový záznam 
zistených druhov vtákov vy-
skytujúcich sa v Nitrianskej 
župe, kde nechýbajú ani ve-
decké názvy. Autor v ňom sys-
tematicky zaradil a opísal 227 

Na lekára a prírodovedca Józsefa Nagya - Chrenóczyho 
by sme nemali zabudnúť
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druhov vtákov. Dokladový 
materiál spracoval vo vlastnej 
niekoľko stokusovej  zbierke, 
ktorú daroval v rokoch 1863 – 
1864 Piaristickému gymnáziu 
v Nitre. Bola však zničená voj-
nou, takže sa nezachovala. 

Z jeho významnejších prác, 
týkajúcich sa Nitry a okolia 
spomeňme:

• A kolera Nyitra medgyé-
ben 1831–tól 1874–ig (Chole-
ra v Nitrianskej župe od roku 
1831 do roku 1874) - na cho-
leru za uvedených 43 rokov 
zomrelo 50 206 obyvateľov, z 
čoho len v Nitre 1 145!

• A hüllők, rovarok és 
madarak első megjelentése 
1857-ig évben Nyitrán (Prvé 
záznamy o obojživelníkoch, 
chrobákoch a vtákoch do roku 
1857 v Nitre)

• Über die Vögel der Neu-
traer Gespannschaft (Za vtá-
kmi Dolnej Nitry)

• Aufzählung der auf Zobor 
bei Neutra vorkommenden 
seltenen Pflanzen (Výpočet 

výskytu zriedkavých rastlín 
na Zobore pri Nitre)

• Nyitramegye helyírása 
(Miestopis Nitrianskej župy)

• Der Zobor (Zobor)
Spolu s nitrianskym lekár-

nikom Františkom Lángom, 
zberateľom slimákov vydával 
v rokoch 1856 – 1858 časopis 
A magyarhoni Természetbarát 
(Priateľ prírody). Niekoľko čí-
siel vyšlo paralelne aj v nemči-
ne pod názvom Naturfreund. 
Tlačili ho v Komárne u bratov 
Sieglerovcov a bol doplnený 
farebnými obrázkami. Pre ne-
dostatok peňazí však zanikol.

Svoje ďalšie práce uverej-
ňoval v časopisoch a zbor-
níkoch, ako Orvosi Hétilap, 
Állatorvos, Gyógyszerészi 
Hírlap, Naturfreund Ungars, 
Verhandlungen der Natur-
kunde a ďalšie. V rokoch 1864 
– 1883 vydal ako hlavný zdra-
votník a hygienik Nitrianskej 
župy trinásť výročných správ 
(Közegészségi jelentés Nyitra 
megyéból).

Ulica pomenovaná po sláv-
nom rodákovi v našom meste 
už dnes nenesie jeho meno. 
Jeho rodný dom na dnešnej 
Štefánikovej triede (oproti 
Ponitrianskemu múzeu) bol 
zbúraný v roku 1974 spolu 
s pamätnou tabuľou z roku 
1904. A bohužiaľ aj skromná 
rodinná hrobka v Mestskom 
cintoríne v Nitre už nie je roky 
udržiavaná, a tak postupne 
zapadá prachom a zarastá trá-
vou. Pritom je evidovaná ako 
historická pamiatka, ktorá 
však nemá nájomcu. V odbor-
ných prácach sa meno tohto 
významného vedca a veľmi 
obľúbeného a uznávaného le-
kára cituje aj v súčasnosti. Len 
jeho rodisko Nitra na slávne-
ho rodáka akosi zabúda.

Spomeňme si na Dr. Józse-
fa Nagya – Chrenóczyho a pri 
príležitosti okrúhleho jubilea  
nášho slávneho rodáka mu 
vzdajme hold. Zaslúži si to!

PaedDr. Tibor Babó

Staré divadlo Karola Spišá-
ka v Nitre spoločne s Mestom 
Nitra a so Slovenským vojvo-
dinským divadlom zo srbské-
ho partnerského mesta Báčsky 
Petrovec zorganizovali pred-
stavenie pre deti s názvom  
„Tilda“ v Starom divadle K. 
Spišáka v Nitre v pondelok 
21. mája 2018. Cieľom bolo 
prehĺbenie vzájomných part-
nerských vzťahov a medzi- 
národnej spolupráce mesta 
Nitra ako aj spestrenie kul-
túrno-spoločenského diania 
v meste. Predstavenia sa zú-
častnili  Ján Vančo, zástupca 
primátora mesta Nitra, Martin 
Kusenda, riaditeľ Starého di-
vadla Karola Spišáka v Nitre,  

Viera Krstovski, riaditeľka 
Slovenského vojvodinského 
divadla v Báčskom Petrovci, 
Miriam Horníková, referent-
ka pre medzinárodné vzťahy a 

partnerské mestá a štyria det-
skí herci z Báčskeho Petrovca 
(na fotografii).          

(RR)

Tilda v podaní Slovenského divadla z Vojvodiny
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V mestskej časti Čermáň 
chodíme po Kavcovej ulici. V 
minulosti sa táto ulica volala 
Šimonovičova. Pomenovaná 
bola po Jánovi Šimonovičovi 
(1650-1721), ktorý bol ka-
nonikom v Nitre. Známy bol 
ako podporovateľ školstva a 
ľudomil, mecén. Bol známy 
ako objaviteľ kostola Matky 
Božej po tureckých vojnách.  

Matúš Kavec bol slovenský 
spisovateľ. Narodil sa 23. sep-
tembra 1898 v Rajci, zomrel 2. 
júna 1980 v Bratislave.  

Základné a stredné vzde-
lanie absolvoval v Prievidzi, 
Trenčíne a Nitre. Potom na-
rukoval a zapojil sa do bojov I. 
svetovej vojny. Po roku 1918, 
po absolvovaní notárskeho 
kurzu, sa stal notárom vo 
Veľkom Rovnom. Neskôr odi-
šiel do Brna, kde vyštudoval 
Právnickú fakultu Masaryko-
vej univerzity a potom Univer-
zitu Komenského v Bratislave. 

Do literatúry vstúpil v roku 

1926, keď mu v Ľu-
dovej politike začal 
vychádzať román 
s drotárskou te-
matikou Svetom 
moje, svetom. Dro-
társkej tematike 
zostal verný aj v 
ďalších románoch 
V rudých hmlách 
(1930) a Grapy (1936, vyšiel aj 
v chorvátskom preklade pod 
názvom Tvornice).

Román Grapy sa v 90. 
rokoch 20. storočia dočkal  
i rozhlasovej dramatizácie. 
Dej románu sa odohráva na 
Kysuciach. Ide v ňom o zánik 
drotárskeho remesla po prvej 
svetovej vojne, životných po-
citov, životných podmienok, 
ktoré ho zrodili a niesli. Snaha 
starých drotárskych majstrov, 
predovšetkým jeho hlavnej 
postavy Vatrala, postaviť dro-
társku fabriku bola márna. Po 
prvej svetovej vojne sa spolo-
čenské pomery aj na Kysuciach 

zmenili a mládež 
videla svoj životný 
cieľ inde, drotárska 
romantika ju neo-
vládla tak silno ako 
ich otcov.

V roku 1935 
vyšli dva Kavcove 
romány Kuvik na 
plote a Nezamest-

naný. Obidva sú situované do 
Bratislavy a do prostredia inte-
ligencie. Po vojne, v roku 1946 
vyšiel jeho ďalší román Návrat 
na hole, ktorý napísal ešte v 
roku 1938. Potom sa literárne 
odmlčal a až v roku 1973 napí-
sal cyklus spomienok pre mlá-
dež Svetlonos a v roku 1980 
Moje stretnutie s drotármi.

V roku 1936 dostal Matúš 
Kavec Štúrovu literárnu cenu 
mesta Bratislavy a v roku 1938 
(za román Návrat na hole) 
Rázusovu cenu Spolku sloven-
ských spisovateľov.

Spracovala: (SY)

Ulica, po ktorej kráčaš

Kavcova ulica 

12. mája 2018: Tomáš 
Holeš z Malého Cetína a Si-
mona Sigetová z Čechyniec, 
František König a Erika Slá-
dečková, obaja z Nitry, Ing. 
Martin Levík z Výčap-Opa-
toviec a Mgr. Paulína Malá 
z Nevidzian, Peter Vartík 
a Jana Medříková, obaja z 
Nitry, Ľuboš Ambrózai zo 
Želiezoviec a Mária Nemče-
ková z Nitry, Štefan Kečkéš a 
Zuzana Strapoňová, obaja z 
Čakajoviec, Ing. Juraj Baum-
gartner a Alena Slováková, 
obaja z Nitry

18. mája 2018: Michal Ce-
rulík a Nina Gajdošová, oba-
ja z Nitry, Jakub Hochman 
z Nitry a Simona Patúcová 
z Veľkého Zálužia, Jaroslav 
Jankovič z Hlohovca a PhDr. 
Monika Šumichrastová z Ni-
try, Miroslav Kusý a Erika 
Šimková, obaja z Nitry 

19. mája 2018: Eugen 
Korpáš a Ingrid Slížová, oba-
ja z Nitry, Miroslav Varga a 
Karin Fridrichová, obaja z 
Nitry, Maroš Tippl a Sabína 
Ostertágová, obaja z Nitry, 
Bc. Matúš Martinka z Bábu a 

MUDr. Denisa Červenová z 
Nitry, Jozef Ment zo Štitár a 
Monika Majtánová z Nitry

25. mája 2018: Juraj Škul-
téty z Nitry a Andrea Benčí-
ková zo Svätoplukova, Ing. 
Marian Ďurovkin a Ing. Zu-
zana Svitačová, obaja z Nitry 

26. mája 2018: Samuel 
Štefanovič z Lužianok a Eva 
Ondrušková z Nitry, Viliam 
Šimon z Borského Mikuláša 
a Viola Hrnčiariková z Nitry, 
Michal Čerešňa z Cabaja-
Čápora a Iveta Šimáková z 
Nitry.

Povedali si áno
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     Ma-
terská škola 
G ol i anov a 
pripravila vo 
štvrtok 24. 
mája olym-
pijský festival 
športu. Tým-
to podujatím 
chceli pri-

spieť k množstvu športových 
podujatí organizovaných v 
Nitre pri príležitosti Európ-
skeho mesta športu a zároveň 
medzi deťmi podporiť myš- 
lienku olympizmu. Na podu-
jatí nechýbali mestskí poslan-
ci Jozef Slíž, Anton Kretter a 
vedúca OŠMŠ Mária Orságo-
vá, ktorí so záujmom sledovali 
výkony malých športovcov. 

Úvod olympijského festiva-
lu patril slávnostnému nástupu 
malých športovcov s olympij-
skou vlajkou, následne zaznela 
štátna hymna a pokračoval pes-
trý program, tematicky nadvä-
zujúci na šport. Mimoriadny 
ohlas si zaslúžila prezentácia  
slovenských olympionikov a 
vrcholových športovcov, ktorí 
môžu byť pre deti  vzorom. 

Súťažilo sa v troch disci-

plínach – hode kriketovou 
loptičkou, behu na 25 m a 
skoku do diaľky z miesta. Bolo 
skutočne zážitkom sledovať 
obrovskú športovú chuť ma-
lých športovcov a ich snahu 
o dosiahnutie vrcholového 
výkonu. Na olympijské zlaté 
medaily si však mohli siahnuť 
len najlepší a tí boli z domácej 
pôdy – víťazmi sa stali domáci 
pretekári -  deti MŠ Golianova. 
Z druhého miesta sa tešili deti 
z MŠ Dolnočermánska, tretie 
miesto patrilo MŠ Rázusova. 
Poháre a medaily najlepším 

odovzdali mestskí poslanci 
Jozef Slíž a Anton Kretter a 
vedúca odboru školstva, mlá-
deže a športu Mária Orságová. 
Bokom od súťaží nestáli ani 
riaditeľky zúčastnených MŠ, 
ktoré si zmerali svoje športo-
vé schopnosti v športovo-zá-
bavných disciplínach. Obdiv a 
poklona patrí usporiadateľskej 
MŠ Golianova, predovšetkým 
riaditeľke Martine Kramárovej 
a jej zástupkyni Monike Mol-
nárovej.

Text a foto: (SY)

V polovici júna sa na 
Národnom výstavisku agro-
komplex v Nitre uskutočnil 
prvý ročník Ekofestivalu. 
Slávnostným príhovorom ho 
otvoril primátor Jozef Dvonč, 
ktorý zdôraznil potrebu 
ochrany životného prostre-
dia. Na festivale sa predsta-
vili občianske združenia z 5 
európskych krajín, ktoré sa 
venujú praktickej ochrane 
prírody, environmentálnej 

výchove, propagácii a apliko-
vaniu princípov udržateľného 
spôsobu života.

Prvý deň festivalu bol za-
meraný na environmentálnu 
výchovu a pre žiakov ZŠ a štu-
dentov SŠ a gymnázií. Program 
prvého Ekofestivalu vyvrcholil 
v sobotu 16. júna nočnou prí-
rodovedeckou exkurziou do 
prírodnej rezervácie Lupka. 

(SY)

MŠ Golianova pripravila olympijský festival materských škôl 

Na Ekofestivale environmentalisti z piatich krajín

Fotka zachytáva víťazné MŠ spolu s organizátorkami, poslancami 
MZ a vedúcou odboru školstva, mládeže a športu M. Orságovou.

Festival slávnostným príhovorom 
otvoril primátor Jozef Dvonč.
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Okresný výbor Slovenské-
ho zväzu záhradkárov v Nitre 
usporiadal v máji 2018 okres-
né kolo vedomostnej súťaže 
Mladý záhradkár. Táto vedo-
mostná súťaž sa v okrese Nit-
ra uskutočnila po prvýkrát a 
zapojili sa do nej  4 základné 
školy a to - ZŠ Beethovenova 
Nitra, ZŠ Rišňovce, ZŠ Moj-
mírovce, ZŠ Lehota - celkom 
19 detí, ktoré súťažili v dvoch 
kategóriách. „Všetky deti sa 
svedomite pripravovali za po-
moci učiteliek a statočne sú-
ťažili,“ povedal predseda OV 
SZZ v Nitre Peter Farkaš. Naj-
vyšší počet bodov v I. kategórii 
získala Marianna Martináko-

vá z Mojmíroviec. Druhá bola 
Katarína Zaujecová z Lehoty 
a tretie miesto patrilo Eme 
Ondrejičkovej z Rišňoviec. V 
druhej kategórii si prvé miesto 
vysúťažila  Timea Patáková z 
Mojmíroviec, na druhú prieč-
ku sa postavil Samuel Bagocký 
zo ZŠ Beethowe-
nova v Nitre a 
tretia skončila 
Dominika Sulíko-
vá z Mojmíroviec. 
Víťazi jednotlivých 
kategórií postúpi-
li do národného 
kola vedomostnej 
súťaže Mladý zá-
hradkár.

„Bol to prvý ročník vedo-
mostnej súťaže v rámci okresu 
Nitra. Verím, že v budúcnos-
ti sa k nám pripoja aj ďalšie 
základné školy a súťaž bude 
pestrejšia a zaujímavejšia,“ 
povedal na margo súťaže Peter 
Farkaš.                 (PF)

Mesto Nitra  
pozvalo v rám- 
ci medzinárod-
nej spolupráce 
partnerské mes-
tá na Športový 
deň detí, ktorý 

sa uskutočnil na Svätoplu-
kovom námestí 1. júna. Ná-
všteva sa konala ako súčasť 
projektu „Nitra - Európske 
mesto športu 2018“.

Pozvanie prijal box klub 
z Kroměříža. Mladí boxe-
ri boli pripravení spoločne 
súperiť pod holým nebom, 
žiaľ, kvôli nepriaznivému 
počasiu musel byť zrušený. 
V oboch družstvách bolo 
viacero reprezentantov ČR a 
SR, čo bolo zárukou kvalit-
ného športového programu, 
pripraveného pre divákov.  
Aj preto sa s Tiborom Hla-
vačkom, ambasádorom EMŠ 
a hlavným trénerom Box 
klubu Stavbár Nitra dohod-

lo zorganizovanie 
náhradného po-
dujatia v letných 
mesiacoch tohto 
roka.

Na Športovom 
dni detí sa zúčast-
nil aj TJ karate 
klub z partnerské-
ho mesta České 
Budějovice, kto-
rý s nitrianskym 
karate klubom 
Farmex zorgani-
zovali spoločné 
vystúpenie detí pre verejnosť 
a zároveň tréningový výmen-
ný pobyt  v rámci projektu 
„Družobné kluby“. Oba klu-
by patria medzi najúspešnej-
šie v Čechách a na Slovensku 
a už dlhšie spolupracujú na 
výchove talentovanej mláde-
že v karate. Ich spolupráca sa 
ešte viac rozvinula po zarade-
ní karate ako nového športu 
na OH v Tokiu 2020. O tieto 

miestenky bojujú viacerí pre-
tekári z oboch klubov. Kluby 
pracujú na novom projekte 
„Nitra & České Budějovice 
spoločne na OH“. Mesto Nit-
ra sa o obe partnerské mestá  
v rámci podujatia postaralo 
a naďalej podporuje aktívnu 
spoluprácu a medzinárodné 
projekty v oblasti športu. 

(MH)

Partnerské mestá na Športovom dni detí v Nitre

Vedomostná súťaž Mladý záhradkár pozná víťazov
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Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: Ing. Ján 
Ahlers, Ing. Irena Al – Ali, 
Valéria Biňovská, Pavlína 
Bírová, Peter Brestovský, 
Anna Czaková, Mária Čer-
geťová, Jindřich Černý, Eva 
Dobaiová, Mária Ďurčová, 
Eva Gábrišová, Anna Gal-
bavá, Margita Gašparíková, 
Anna Gereková, Jozef Guz-
mický, Vladimír Hajník, 
Paula Horková, Mária Kar-
lubíková, Anna Kilianová, 
Rudolf Kolárik, Bohumil 
Koňan, František Kotouš, 
Ing. Peter Krajňák, CSc., 
Jarmila Lobodášová, Viera 
Maceková, Štefan Nehez, 
Viera Oravcová, Anna Or-
líčková, Emil Pihulič, Július 
Pintér, Katarína Poltárska, 
František Slovák, Štefánia 
Smädová, Ladislav Stribu-
la, Emília Sýkorová, Gejza 
Šebők, Mária Šimková, Ján 
Šimora, Mária Šindlerová, 
Štefan Šipula, Helena Štur-
díková, Anna Tábiová, Šte-
fan Tóth, Anna Tóthová, 
Pavol Turanovič, Jozef Zru-
bec, Marta Zuziková, Mária 
Žibeková   

80 ROKOV: Helena 
Ábelová, Anna Adámeko-
vá, Bohuslav Balušík, Teofil 
Čurgali, Pavlína Ďurčáková, 
Viliam Ďuriš, doc. RNDr. 
Tibor Gál, CSc., Magdaléna 
Haváčová, Anzelma Hlôško-
vá, Anna Chlebcová, Paed-
Dr. Elena Christová, Ka-
tarína Ivanová, Štefan Ižo, 
Libuše Jančíková, Emília 
Jančiová, Marta Kasanová, 
Rudolf Kollár, Ján Kukuč-
ka, Anna Lázniková, Helena 

Lieskovská, Anna Maladio-
vá, Jolana Martincová, Te-
rézia Martišková, Gabriela 
Mášiková, Jozef Mažec, Mi-
lan Miklovič, Silvia Mišu-
tová, Gabriela  Mosnárová, 
Kamila Myslivcová, Helena 
Páleníková, Júlia Poláková, 
Zuzana Raučinová, Ale-
na Sedláková, Daniel Slíž, 
Magdaléna Spáčilová, Klára 
Sýkorová, Marie Šemeláko-
vá, Marta Vargová, Margita 
Zalabaiová, Ing. Ján Žitný

85 ROKOV: Gejza Bahel-
ka, Valéria Bosá, Mária Če-
ryová, Emília Domanická, 
Marcela Dúšková, Valéria 
Gyulaiová, Ladislav Horník, 
Anna Hrnčiariková, Edita 
Kadišová, Ing. Mária Ko-
váčová, Anna  Kubičeková, 
Tomáš Lustig, Gabriela Ma-
tejovičová, Mária Palatická, 
Ľudmila Pintová, Ing. Mi-
chal Polák, Anna Potančo-
ková, Stanislav Šušla

86 ROKOV: Júlia Ande-
lová, Irma Baumanová, Jaro-
slava Branická, Jozef Daniš, 
Mária Frankovičová, Marta 
Grambličková, Ľudovít Ha-
lás, Marta Hotová, Mária 
Hromyová, Václav Jančo-
vič, Magdaléna Kresanová, 
Anna Markovičová, Helena 
Nemešová, Jozef Neubauer, 
Božena Penevová, František 
Rábara, Anna Špurnajová, 
Vincent Vartík

87 ROKOV: Alena Amb-
rosová, Irena Arpášová, Vi-
liam Brezina, Jozefína Briš-
ková, Jeannine Drimalová, 
Irma Ďurčeková, Ľudmila 
Dušeková, doc. Ing. Daniel 

Gunár, CSc., Hilda Kareno-
vičová, Magdaléna Kertéso-
vá, Alica Kožová, Katarína 
Králiková, Alžbeta Palková, 
Anna Pánska, Aurélia Pil-
lerová, Jaroslava Pintérová, 
Anna Šalamonová, Júlia 
Točková, Helena Velšicová, 
Michal Žáčik

88 ROKOV: Ľudmila 
Beňová, Aurélia Branikovi-
čová, Ing. Alexander Fun-
ta, Miroslav Hartman, Ján 
Hubinský, Július Kevely, 
Ing. JUDr. Jozef Melicherík,  
Helena Mihaličková, Anna 
Sládečková, Ing. Soňa Sotá-
ková

89 ROKOV: Alžbeta Ba-
lážiová, Helena Brathová, 
Amália Hodúlová, Jozef 
Hulala, Vítězslav Matiaska, 
Anna Milová, Gabriela Po-
pelková, František Prelov-
ský, Alžbeta Vargová, Otília 
Vykoukalová, Anna Zláma-
lová 

90 ROKOV: Emília Ci-
gáňová, Viliam Karaba, Te-
rézia Labajová, Mgr. Marta 
Magulová, Marie Raušlová, 
Anna Svetlíková, Júlia Šku-
lová, Jozefína Tallová, Anna 
Vilhanová   

91 ROKOV: Helena Ba-
rabásová, Vilma Buchová, 
Františka Gatialová, Milan 
Grenuš, Viliam Kolenčík, 
Júlia Rondošová, Štefan Žák

92 ROKOV: Alžbeta Fol-
tánová, Ján Janikovič, Júlia 
Kristianová, MUDr. Karol 
Kříž, Anna Nagyová, Leo 
Steiner, František Zámečník 

94 ROKOV: Vincent Ja-
mrich, Anna Zábojníková

V júli 2018 oslávia významné životné jubileum  
títo občania mesta Nitry:
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Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: Danica Bach-
ňáková, Mária Balážová, Martin 
Balko, Albert Baštigál, Katarína 
Belková, Elena Bírová, Michal 
Brat, Pavla Bublová, Ing. Júlia 
Červeňanská, Anna Čibiková, 
Helena Dobošová, Oľga Ha-
nusová, Ing. Štefan Hanzlík, 
Verona Hublová, Mária Ká-
čerová, Milan Klučár, Helena 
Kolářová, Ing. Ladislav Kollár, 
Ivan Košťál, Kamila Krajčíro-
vá, Edita Krčmáriková, Valéria 
Kuklová, Štefan Kurucz, Hele-
na Majtánová, Terézia Martišo-
vá, Ľubomír Martišovič, Jozef 
Mikula, Anna Mitková, Júlia 
Moravčíková, Tatiana Moravčí-
ková, Oľga Ňaršíková, Mariana 
Orlíková, Oľga Palumbínyo-
vá, Ing. Danka Jela Petrášová, 
Marta Porhajašová, Milan Po-
rubský, Soňa Prekopová, Milan 
Přikryl, Tatiana Rumančíková, 
Viera Sádecká, Mária Slížová, 
Ladislav Svitač, Janka Šarlayo-
vá, František Šerfőző, Klára 
Škablová, Peter Švercel, Štefan 
Švihel, Jozef Talian, Magdaléna 
Tomečková, Alžbeta Trmačová, 
Anna Vargová, Mária Vargová, 
Terézia Verešová, Soňa  Viglaš-
ská, Eva Zentková, doc. Ing. 
Jozef Žaja, PhD., Zlatica Žilová, 
Ľubica Žitná

80 ROKOV: Ivona Billi-
chová, Júlia Buffová Bakošová, 
Štefan Csámpai, Ladislav Čeri, 
Irena Fáziková, Ernest Fica, Eva 
Galovičová, Mária Grmano-
vá, Klára Grofíková, Bohumil 
Hrnčír, Edita Chromá, Božena 
Kačinová, Mária Klobušníková, 
Ing. Viliam Kmeťko, MUDr. 
Marián Martinec, Helena Má-
telová, Anna Mesárošová, Cecí-

lia Moravčíková, Marta Nová-
ková, František Očenáš, Mária 
Raučinová, Jozef Regina, Štefan 
Sližka, Ladislav Srančík,   Anton 
Šódel, Ján Tobiaš, Alžbeta Vere-
šová, Terézia Vološinová, Ing. 
Vojtech Záhumenský 

85 ROKOV:  Helena Ba-
biková, Emília Blahová, Július 
Buday, Jozef Császta, Eva Čer-
ná, Júlia Demanková, Kvetosla-
va Dömöšová, Júlia Funtová, 
Alžbeta Gabulová, Magdaléna 
Galambošová, Mária Gréková, 
Magdaléna Hrnková, Margita 
Chúťková, Vilma Izakovičová, 
Valéria Jankalová, Oľga Kele-
šiová, Mária Kolenčíková, Ján 
Kostoláni, Bernard Kuľha, Alž-
beta Martišková, Filoména Mu-
rančíková, Rudolf Pallya, Ing. 
Igor Polák, Ing. Milan Polák, 
Jolana Sťahelová, Helena Šustá-
ková, MUDr. Karol Vindiš

86 ROKOV: Terézia Fač-
kovcová, Ladislav Geró, Pavlína 
Godálová, Vilma Hlavajová, 
Valéria Kántorová, Mária Ker-
tészová, Michal Kostolanský, 
Rudolf Kováč, Milan Kuťka, 
Elvína Richterová, Judita Šve-
lanová, Ľudmila Tatarkovičová, 
Tibor Turanovič, Ľudmila Va-
lachová, Valéria Vašáková

87 ROKOV: Kazimír An-
drejka, Valéria Bečárová, Do-
minik Čaprnka, MUDr. Bar-
tolomej Čech, Ing. Ľudovít 
Čutrík, Ján Fedorkovič, Mária 
Grznárová, Katarína Havlíko-
vá, Ľudvík Kocián, Viola Kole-
sárová, Milan Mesároš, Janka 
Mudriková, Helena Ocelková, 
Rozália Pavlovičová, Lídia Pila-
řová, Helena Slováková, Albína 
Šedíková, Mária Všelková, He-

lena Žáková
88 ROKOV: Alíz Császto-

vá, RNDr. Justína Dubayová, 
PHMr., Mária Gašperanová, 
Štefánia Gatiaľová, Štefánia 
Košúthová, Sylvia Michaličko-
vá, Mária Murínová, Gustáv 
Nedeľka, Mária Spáčová, Vilma 
Vážanová, Helena Zelenická, 
Božena Žáková

89 ROKOV: Emília Búge-
lová, Štefánia Civínová, Emília 
Danová, Emília Hancková, Ka-
rol Hrnčár, Alžbeta Chaloup-
ková, Antónia Obrinčáková, 
Austia Volešíniyová

90 ROKOV: Františka Bilic-
ká, Mária Červenková, Mária 
Hrnčárová, Anna Krajčová, 
Mária Repová, Pavel Vaškovský

91 ROKOV: doc. Ing. Mária 
Benková, CSc., Zefirín Fačko-
vec, Štefánia Fujaková, Helena 
Kašičková, Helena Králová, 
Jozef Mesáros, Anna Osifová, 
Mária Ševčíková, Irena Škore-
cová

92 ROKOV: Anna Kielbová, 
Ing. Július Kuruc, MUDr. Eu-
gen Račkovič, Adela Števková

93 ROKOV: Anna Dobro-
vodská,  Ľudovít Paulovič

94 ROKOV: Mária Andelo-
vá, Ján Beláni, Mária Belanová, 
Helena Částová, Olívia Malin-
číková

95 ROKOV:  Tomáš Pavlo-
vič

96 ROKOV: Vilma Hrabov-
ská, Alojzia Korčeková, Jolana 
Kozodajefová, Alžbeta Mates-
ková

98 ROKOV: Margita Bot-
ková

99 ROKOV: Irena Gašková, 
Rozália Múčková

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

V máji 2018 zomreli títo občania mesta Nitry: 
Igor Horák vo veku 33 rokov
Ing. Ladislav Sabo vo veku 77 rokov
Júlia Krajancová vo veku 93 rokov
Dana Ružičková vo veku 49 rokov
Jozef Helma vo veku 83 rokov
Miloslav Štefunko vo veku 88 rokov
Vladimír Bojo vo veku 72 rokov
Anna Kečkéšová vo veku 86 rokov
Anton Brucker vo veku 84 rokov
Mária Michalková vo veku 84 rokov
Andrea Hlinková vo veku 46 rokov
Irena Gogová vo veku 89 rokov
Juliana Ligasová vo veku 67 rokov
František Plšek vo veku 92 rokov
Ing. Pavel Antalov vo veku 77 rokov
Mária Daubnerová vo veku 64 rokov
Zuzana Králiková vo veku 96 rokov
Libuša Kubicová vo veku 83 rokov
Júlia Pastierová vo veku 82 rokov
Peter Bielik vo veku 51 rokov
Stanislav Martinec vo veku 74 rokov
Margita Szárazová vo veku 89 rokov
Štefan Šrank vo veku 87 rokov
Jeannine Vašíčková vo veku 84 rokov
Mária Adamčíková vo veku 63 rokov
František Havran vo veku 65 rokov
Štefan Straňák vo veku 84 rokov
Roland Gerley vo veku 67 rokov
Vincent Ivan vo veku 83 rokov

 Anton Mesároš vo veku 65 rokov
Juraj Šima vo veku 68 rokov
Antónia Sadecká vo veku 75 rokov
Oľga Windischová vo veku 64 rokov
Ján Čecho vo veku 69 rokov
Juraj Joanidis vo veku 71 rokov
Marián Depeš vo veku 62 rokov
Vladimír Jánošík vo veku 56 rokov
MUDr. Pavel Vahala, PhD. vo veku 61 rokov
Jozef Bihari vo veku 62 rokov
Emília Demešová vo veku 67 rokov
Emil Kožák vo veku 87 rokov
Bohumil Kučerka vo veku 69 rokov
Mária Madová vo veku 89 rokov
Vladimír Mitáš vo veku 79 rokov
Michal Hubinský vo veku 83 rokov 
Helena Poláková vo veku 90 rokov
Marta Švecová vo veku 69 rokov
PaedDr. Ján Bohon vo veku 79 rokov
Magdaléna Bojňanská vo veku 90 rokov
Jolana Trenková vo veku 82 rokov
Milan Zuzik vo veku 67 rokov
Juliana Madaraszová vo veku 87 rokov
Ján Adamek vo veku 79 rokov
Alžbeta Vlachovičová vo veku 88 rokov 
Júlia Biháriová vo veku 71 rokov
Ing. Miloslav Blaho vo veku 92 rokov
Mária Pecháčková vo veku 60 rokov
Mária Tkáčová vo veku 82 rokov
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Mesto Nitra ako Európske mes-
to športu 2018 sa v júni aktívne za-
pojilo do súťaží Olympijského dňa. 
Okrem celomestskej olympiády 
materských škôl sa športové súťa-
že a olympijské dni uskutočnili aj 

na deviatich základných školách a 
v ôsmich materských školách. Deti 
a žiaci si aktívne zašportovali a 
prejavili svoje športového ducha.

Text a foto: (SY)

Nitra aktívna v súťažiach Olympijského dňa


