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Nitriansky deň úcty 
k starším
už po desiatykrát

Súťaž o najkrajší 
balkón a predzáhradku
pozná víťazov



Po októbrovom Mesiaci 
úcty k starším a pripo-
menutím si 100. výročia 
vzniku Československej 
republiky, sme sa plynu-
tím času prehupli do no-
vembra. Tento jesenný 
mesiac sa spája s dlhými 
večermi a nostalgickou 
spomienkou na zosnulých. 
Naše kroky opäť zamieria 

na miesta posledného od-
počinku – do cintorínov 
a k urnovým miestam. V 
tomto období rozkvitajú 
tieto pietne miesta zápla-
vou chryzantém a zahalí 
ich očistné miesto sviečok 
a kahancov. 

Nami prenikne nos-
talgia za blízkymi a zná-
mymi, čo navždy odišli z 
tohto sveta. Na chvíľu si 
postojíme pri náhrobných 
kameňoch, ponoríme sa 
do spomienok, uvedomí-
me si nenávratné plynutie 
času. Strata blízkeho člo-
veka je vždy bolestná. Nie 
sme na ňu pripravený ni-
kdy. Skláňame hlavy nad 
majestátom smrti s vedo-
mím, že cesta životom sa 
raz skončí. Pri hroboch 
stojíme mlčky, s pohľadom 
upretým do minulosti.

Zapaľovať plamienok 
kahanca je neopakova-
teľným zážitkom najmä 
pre deti, ktoré ešte celkom 
nechápu pominuteľnosť 

ľudského bytia. Od nás 
pritom počúvajú slová 
spomienok na starého 
otca, ktorého nepozna-
li, pretože odišiel z tohto 
sveta skôr ako sa narodili. 
Počúvajú príbehy o tom, 
ako žila a čo robila ich 
prastará mama.  I jej pla-
meň života už dohorel. 

Po cintorínoch bude-
me prechádzať aj popri 
pomníkoch rôznych de-
jateľov a osobností, ktoré 
sa natrvalo zapísali do 
histórie nášho mesta. Za-
stavme sa na chvíľu aj pri 
týchto hroboch, venujme 
im niekoľko minút zamys-
lenia. Siahnime do svoj-
ho vnútra a nechajme sa 
unášať spomienkami na 
to, čo počas svojho živo-
ta urobili, čím poznačili 
dobu, v ktorej žili, čo sa im 
podarilo urobiť, či zmeniť 
k lepšiemu. Aj oni si našu 
pozornosť zaslúžia. 

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

November nás núti k zamysleniu
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Nové dopravné značenie, 
výstavba parkovacích domov 
i zavedenie rezidentského 
parkovania sú medzi opatre-
niami, ktoré chce mesto Nitra 
uplatňovať pri svojej parko-
vacej politike.  Materiál, kto-
rý obsahuje viacero krokov 
a riešení problémov s parko-
vaním, na svojom zasadnutí 
prijali poslanci mestského za-
stupiteľstva.

Koncepcia s názvom Zá-
kladné východiská parkovacej 
politiky mesta Nitry vznikala 
dlhšiu dobu a je výsledkom 
verejných diskusií i podne-
tov od verejnosti. „Je tam  
do budúcnosti načrtnutý 
systém rezidentského parko-
vania a možnosť výstavby zá-
chytných parkovísk i parko-
vacích domov. Samozrejme, 
všetko to záleží od možností 
rozpočtu, ktoré mesto Nitra 
má, pretože momentálne sa 
snažíme riešiť nové spôsoby 
parkovania vlastnými sila-
mi. Stále prebiehajú diskusie  
a snažíme sa nájsť najvhod-
nejší spôsob,“ uviedol primá-
tor Jozef Dvonč.

Prvým krokom mesta by 
malo byť vyznačenie parko-
vacích miest v obytných sú-
boroch a ich presná evidencia 
a následné hľadanie lokalít 
vhodných na budovanie no-
vých parkovísk a parkovacích 
domov. „Asi bude dôležité 
začať komunikáciu o tom, 
aby občania nemali tri aj štyri 
autá, a aby začali používanie 
áut obmedzovať a využívali 
viac mestskú autobusovú do-
pravu, pretože nikdy nevy-
budujeme toľko parkovacích 
miest, koľko pribúda ročne 
áut. A určite musíme pre-
mýšľať nad tým, ako dostať 
autá čo najskôr z centra mesta 
preč,“ konštatoval primátor 
Jozef Dvonč.

Mesto plánuje v priebehu 
budúceho roka zaviesť aj re-
zidentský spôsob parkovania. 
Náklady na dopravné znače-
nie, vybudovanie informač-
ného systému a ďalšie opat-
renia sú odhadované vo výške 
50 000 až 80 000 eur. Pre ľudí, 
ktorí do Nitry prichádzajú z 
iných miest a vidieka, by mali 
v budúcnosti slúžiť záchytné 

parkoviská, kde by si mohli 
odstaviť autá a ďalej pokra-
čovať hromadnou dopravou. 
„My o záchytných parkovis-
kách hovoríme veľmi dlho, 
sú už vytipované aj niektoré 
lokality. Tých možností je  
viacero, ale treba sa pozrieť na 
Nitru trošku zvrchu a hľadať 
lokality, kde by sa dali už sú-
časné parkoviská využívať na 
tento účel. Tomu bude treba 
samozrejme prispôsobiť aj 
mestskú autobusovú dopra-
vu,“ vysvetlil primátor Jozef 
Dvonč.

     Primátor Jozef Dvonč zá-
roveň pripomenul, že mnohé 
nepríjemnosti s parkovaním 
a dopravou majú na svedomí 
aj nezodpovední vodiči a ma-
jitelia áut. „Robí nám veľké 
problémy hlavne vo vilových 
štvrtiach, že ľudia parkujú 
na uliciach a nechcú odsta-
viť autá vo svojich dvoroch. 
To potom robí starosti auto-
busovej doprave, pri údržbe 
ciest, pri vývoze smetí a to už 
nehovorím o rýchlej záchran-
nej službe,“ dodal na brífingu 
primátor Jozef Dvonč.   (TU)

Pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším pripravil Výbor 
mestskej časti č. 2 Staré mesto 
zaujímavý program pre svo-
jich seniorov. V sále Centra 
voľného času Domino v Nitre 
dôchodcom a dôchodkyniam 
zaspievala herečka, speváčka 
a televízna svokra Gizka Oňo-
vá. Skôr, ako sa sálou niesli 
ľúbivé tóny piesní, pripomí-
najúce seniorom ich mladosť, 
sa k nim prihovoril nitriansky 
primátor Jozef Dvonč. Poďa-
koval sa  im za všetko, čo pre 
Nitru urobili v období svojho 

aktívneho pracovného života 
a súčasne im poďakoval za to, 
čo dnes robia pre svoje deti a 
vnúčatá.  V mene VMČ Staré 
mesto sa k dôchodcom pri-
hovoril viceprimátor mesta 

Nitry a predseda VMČ č. 2 
Staré mesto Ján Vančo. Ten 
zároveň v stručnosti urobil 
odpočet poslaneckej práce.                                                                                                                                           
                       Text a foto: (SY)

Poslanci schválili novú parkovaciu politiku mesta

Mesiac úcty k starším s občanmi Starého mesta
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Nitrianska humanitná spo-
ločnosť Homo Nitriensis pri-
pravila v sobotu 20. októbra 
v kongresovom pavilóne K 
na výstavisku Agrokomplex  
v Nitre IV. ročník charitatív-
nej módnej prehliadky s náz-
vom Srdce a krása. V publiku 
nechýbal primátor mesta Nit-
ry Jozef Dvonč, poslanec Ná-
rodnej rady SR a viceprimátor 
mesta Nitry Martin Nemky  
s manželkou, predseda NSK 
Milan Belica s manželkou, 
prezidentka Homo Nitriensis 
Margita Štefániková, člen-
ky Nitrianskej humanitnej 
spoločnosti Homo Nitriensis  
a ďalší hostia, ktorí boli ochot-
ní zakúpiť si vstupenku s do-
bročinným cieľom pomôcť 
ľuďom, ktorí túto pomoc ne-
vyhnutne potrebujú. Veď ako 
vyplýva z názvu tohto kaž-
doročného podujatia, ktoré 
znie Srdce a krása, spájajú sa 

v ňom dva pre život potrebné 
atribúty.

Publiku sa predstavili 
dámske a pánske modely vi-
acerých známych návrhárov 
a módnych značiek. Program 
prehliadky spestrila vokál-
na skupina Close Harmony  
Friends, tanečné vystúpenie 
Old School Brothers a spevák 
Roberto Caporali.

V ďalšej časti večera Mar-
gita Štefániková vysvetlila 
dôvody, ktoré dámsky klub 
viedli k pomoci konkrétnej 
osobe.  

„Pani Štefanovičovú sme 
stretli v auguste na Klokočin-
skom jarmoku. Všimnúť si 
matku s postihnutými dvoj-
čatami v dave vôbec nebolo 
ťažké, hlavne keď bolo zrejmé, 
že kočík, v ktorom boli natla-
čení Emka a Paľko už im bol 
primalý. A priznám sa tiež, že 
dvojčatá si už zo zvyku vší-

mam, pretože sama som mat-
kou dvojčiat. Keď sme pani 
Štefanovičovú oslovili a pár 
vetami nám vyrozprávala jej 
smutný  životný príbeh, hneď 
nám bolo jasné, že jej treba 
pomôcť. Bolo nám jasné aj 
to, že najviac potrebuje dvoj-
kočík pre Emku a Paľka. Po-
tom, čo sme sa dozvedeli, že 
slovenský systém nemá zara-
dený dvojkočík do zoznamu 
zdravotných pomôcok, sme 
sa v našej humanitnej spoloč-
nosti bez váhania rozhodli, 
že urobíme všetko preto, aby 
sme našli zdroje na dvojko-
čík. Teším sa, že sa nám to aj 
vďaka partnerom podujatia 
podarilo splniť a urobiť nielen 
pekný večer, ale aj dobrý sku-
tok “ uviedla M. Štefániková.

Obdarovaná Mariana Šte-
fanovičová (na fotke) sa za 
dar srdečne poďakovala a 
podotkla, že by nebolo v jej 
finančných možnostiach  za-
kúpiť takýto nový kočík.

Nitrianska humanitná spo- 
ločnosť vznikla v roku 1992.  
V rámci svojej činnosti sa 
zameriava na charitatívne 
projekty a aktivity na podpo-
ru znevýhodnených skupín, 
prednostne z Nitry. Svoju 
činnosť zameriavame hlavne  
na zdravotne ťažko postihnuté 
deti a dospelých, na deti z det-
ských domovov, na klientov 
zariadení sociálnych služieb  
a ľudí bez domova. Pomoc pre 
zdravotne ťažko postihnuté 
osoby sa sústreďuje hlavne na 
nákup pomôcok na zdravotnú 
a rehabilitačnú starostlivosť,“ 
uviedla Margita Štefániková, 
prezidentka Homo Nitriensis.    
 

                 Text a foto: (SY)

Výťažok z charitatívnej módnej prehliadky na kočík 
pre postihnuté dvojičky Emku a Paľka

Fotografia zachytáva nový kočík pre postihnuté dvojičky  
a (zľava) prezidentka Homo Nitriensis Margita Štefániková,  
moderátor Vladimír Vondrák a matka dvojičiek Mariana Štefa-
novičová pri ďakovnej reči.
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V Obradnej sieni mesta 
Nitry boli 17. októbra primá-
torom mesta Jozefom Dvon-
čom pri príležitosti Nitrian 
skeho dňa úcty k starším 
(NDÚkS) slávnostne prija-
tí nitrianski seniori, ktorí sa 
pričinili o šírenie dobrého 
mena nášho mesta na domá-
cej pôde, ale aj za hranicami. 

Významné ocenenie - 
Cena primátora, bolo udelené 
Františkovi Rapanovi, býva-
lému nitrianskemu prvoligo-
vému futbalistovi. Primátor 
Nitry Jozef Dvonč týmto oce-
nením poďakoval Františkovi 
Rapanovi za úspešnú športo-
vú reprezentáciu mesta Nitry. 

Ďalší zaslúžilí seniori sa 
zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Nitry a prevzali pa-
mätné listy vydané pri príle-
žitosti 770. výročia udelenia 
mestských výsad mestu Ni-
tre. Ocenení boli: Mgr. An-
ton Chudík, Oľga Csákayová, 
Milan Frišo, prof. Ing. Ján 
Tomáš, CSc., Mgr. Ján Bar-
tolen, PaedDr. Oľga Bédiová, 
MUDr. Mária Borguľová, doc. 
MUDr. Miroslav Brozman, 
CSc., Mgr. Rozália Búriová, 
MUDr. Magdaléna Dúbravic-
ká, Mgr. Pavel Duchovič, Ing. 
Emília Ďurková, MVDr. Ivan 

Godál, Mgr. Eugen Gnoth, Vi-
liam Halla, Oľga Haringová, 
Helena Hlavačková, Juliana 
Jarošová, Alexander Keškéš, 
Edita Kopčeková, Ing. Štefan 
Košovan, Mária Lietavová, 
Daniela Maceková, Mária 
Mališková, Jarmila Manko-
vecká, Štefan Martiška, Marta 
Pajtášová, Ján Sirotek, prof. 
RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., 
PaedDr. Oľga Šulganová, 
prof. Ing. Imrich Točka, CSc., 
Vilma Važanová, Helena Vol-
temarová a Viera Zaujecová. 
Bola medzi nimi aj storočná 
Juliana Jarošová, občianka  

z Nitry-Horných Krškán, kto-
rá po celý svoj aktívny život 
pracovala v Štátnych lesoch.

V programe seniorov po-
tešili žiaci ZŠ na Tulipánovej 
ulici, s básňou vystúpil víťaz 
Hviezdoslavovho Kubína Ján 
Galaba. Súčasťou (NDÚkS) 
bola sv. omša za seniorov  
v Kostole Navštívenia Panny 
Márie na Farskej ulici a vý-
stavka tvorivosti a zručnosti 
seniorov inštalovaná pred 
veľkou zasadačkou mestské-
ho úradu. Súčasťou dňa bol aj 
Ples seniorov v estrádnej hale 
PKO v Nitre.                    (SY)

Významné ocenenie - Cena primátora, bolo udelené Františ-
kovi Rapanovi, bývalému nitrianskemu prvoligovému futba-
listovi.                                                               Foto: (autorka)

Nitriansky deň úcty k starším už po desiatykrát

Pamätnú listinu z rúk primátora Jozefa Dvon-
ča prevzal Eugen Gnoth.

Ocenený bol i Ivan Godál.
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V uplynulých dňoch si 
COOP Jednota SD Nitra 
pripomenula v Divadle A. 
Bagara na stretnutí 65. výro-
čie založenia družstevného 
obchodu. Predseda COOP 
Jednoty Gabriel Csollár stru-

čne zhrnul históriu družstev-
níctva na Slovensku, v rámci 
ktorej vznikla aj nitrianska 
Jednota. COOP Jednota Slo-
vensko je najstarším obchod-
ným systémom na  Slovensku.  
V r. 1845 založil Samuel Jur-

kovič prvé družstvo na Slo-
vensku (Spolok gazdovský)  
a v r. 1869 založil Samuel 
Ormis v Revúcej prvý Po-
travný spolok – predchodcu 
družstevného maloobchodu. 
Odvtedy jeho kontinuita ne-
bola prerušená a prešiel mno-
hými zmenami, až sa vypro-
filoval na tradičný moderný 
maloobchod – COOP Jedno-
tu. Skupina COOP Jednota 
SD aj napriek tvrdej konku-
rencii si vďaka dosahovaným 
výsledkom dlhodobo udržuje 
svoju pozíciu najväčšieho pre-
dajcu potravín na Slovensku. 

V ďalšej časti slávnostné-
ho úvodu spolu s generálnym 
riaditeľom Petrom Šipčiakom 
ocenili svojich zamestnancov 
udelením Čestného odznaku 
COOP Jednoty. So slávnost-
nom príhovorom vystúpil aj 
primátor mesta Nitry Jozef 
Dvonč,  ktorý obom predsta-
viteľom COOP Jednoty SD 
odovzdal Pamätné listy mesta 
Nitry.             Text a foto: (SY)

Európsky týždeň mobili-
ty prebieha každý rok od 16. 
do 22. septembra a umožňuje 
mestám či obciam vyskúšať si 
alternatívy trvalo udržateľnej 
dopravy. Motivovaním jed-
notlivcov, aby si volili udrža-
teľné spôsoby dopravy, ako sú 
verejná hromadná doprava, 
chodenie či cyklistika, môže-
me znížiť emisie uhlíka, zlep-
šiť kvalitu ovzdušia a urobiť  
z mestských častí príjemnejšie 
miesta pre život a prácu. Té-
mou tohtoročného ETM 2018 
bolo „Kombinuje a choď!“ 

Do ETM sa v Nitre zapoji-
li všetky základné a materské 

školy. Počas celého týždňa 
prebiehali v ZŠ a MŠ rôzne 
aktivity zamerané na spôso-
by dopravy, ktorými sa žia-

ci môžu prepravovať. Žiaci  
na dopravných ihriskách 
trénovali svoje zručnosti  
na bicykloch, kolobežkách, 
odrážadlách, ale chodili aj 
pešo. Na niektorých školách 
prebehli besedy s príslušní-
kmi Mestskej polície Nitra. 
Na základe ankety sme sa do-
zvedeli, aké najčastejšie spô-
soby využívajú žiaci druhého 
stupňa základnej školy na 
prepravu do školy. ZŠ a MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Nitra ukončili Európ-
sky týždeň mobility výstavou 
výtvarných prác.

                  Text a foto: (SY)

Pamätné listy k 65. výročiu vzniku družstevného obchodu 

Úspešný  Európsky týždeň mobility v Nitre

Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal  Gabrielovi Csollárovi  
(v strede) a Petrovi Šipčiakovi (vľavo)  Pamätné listy vydané pri 
príležitosti 770. výročia udelenia mestských výsad Nitre. 
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V kongresovej sále Mes-
tského úradu v Nitre sa 
uskutočnil odborný seminár  
na tému Rómovia v Nitre 
- spoznávanie olašskej ko-
munity a možnosti práce  
s ňou. Na seminári, zorgani-
zovanom Mestským úradom 
v Nitre, odborom sociálnych 
vecí, sa zúčastnili mestskí 
poslanci, Mária Orságová, 
vedúca odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ, zástupco-
via Útulku pre bezdomovcov 
v Nitre, Komunitného cent-
ra na Orechovom dvore, ZŠ 
Dražovce, ZŠ Krčméryho, 
Krajského riaditeľstva PZ SR 
v Nitre a Obvodných riadi-
teľstiev PZ SR z jednotlivých 
miest Nitrianskeho kraja. 

Ivana Šusterová z regio-
nálnej kancelárie Úradu spl-
nomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity v dvojho-
dinovej prednáške tlmočila 
svoje bohaté skúsenosti z dl-
hodobého štúdia života tejto 
komunity. 

„Na prácu s Rómami je 
nevyhnutné zoznámiť sa s ich  
kultúrou a zvykmi, ale aj s vní- 
maním a chápaním istých ži-
votných situácií, ktoré môžu 
byť odlišné od očakávania 
majoritného obyvateľstva. To 
môže skomplikovať absencia 
znalostí o vnútornom člene-
ní Rómov na viaceré skupiny, 
o rozdieloch medzi týmito 

skupinami a ich vzájomných 
vzťahoch. Rómov treba naj-
prv spoznať, pochopiť, oslo-
bodiť sa od predsudkov a mý-
tov a potom s nimi trpezlivo 
pracovať. Výsledky sa určite 
nedostavia hneď, treba byť 
najmä trpezlivý,“ uviedla  Iva-
na Šusterová.

Jednou z ciest je podpora 
vzdelávania rómskych detí 
zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia v základných  
a materských školách a prá-
ca s nimi v komunitných 
centrách. Problémom však 
je nízky počet sociálnych a 
terénnych pracovníkov a tiež 
vysoký nepomer medzi po-
čtom sociálnych pracovníkov 

a počtom klientov. Účastníci 
seminára sa však zhodili na 
tom, že je potrebné neustále 
rozvíjať prácu s deťmi v ko-
munitných centrách. 

Ako problematické sa uka- 
zuje vzdelávanie rómskych 
detí v MŠ vzhľadom k tomu, 
že väčšina rómskych ma-
tiek nepracuje. No keďže sú 
v domácnosti, nesúhlasia  
s umiestnením detí v pred-
školských zariadeniach. V 
období  predškolskej prípra-
vy sociálne znevýhodnených 
rómskych detí hrá kľúčovú 
úlohu osveta a komplexná 
práca s rodinou.  

        Text a foto: (SY)

Rómov treba spoznať, pochopiť, oslobodiť sa od predsudkov  

Pohľad na účastníkov seminára – štvrtá zľava prednášajúca Iva-
na Šusterová, prvý zľava Miloslav Hatala, druhý Pavel Varga, 
tretia Martina Hrozenská. 
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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

Na fotografii zľava Peter 
Koscelanský, Imrich Točka, 
Milan Hodál, zástupca pri-
mátora Martin Nemky (tre-
tí sprava), František Perger  
a predseda Literárneho klubu 
Janka Jesenského Ivan Go-
dál. Táto pätica mužov bola  
ocenená primátorom mes-
ta Nitry Jozefom Dvončom 
za ich  tvorivé aktivity a za 
podporu tvorivých aktivít. 
Knižné ceny im odovzdal 
zástupca primátora Nitry 
Martin Nemky.     Foto: (SY)

V uplynulých dňoch boli 
na Mestský úrad v Nitre po-
zvaní  občania, ktorí sa ak-
tívne zapojili do súťaže o naj- 
krajší balkón, záhradku a pred- 
záhradku. Súťaž, vyhlásená 
Mestom Nitra, odborom ko-
munálnych činností a život-
ného prostredia, oslovuje 
najmä starších obyvateľov, 
ktorým nie je ľahostajné ich 

životné prostredie. Na stret-
utí s občanmi sa zúčastnil 
primátor Nitry Jozef Dvonč 
a viceprimátor mesta Nitry 
Martin Nemky. Obaja kon-
štatovali, že vedenie  mesta 
si od tejto súťaže sľubuje väč-
šiu aktivizáciu a motiváciu 
občanov ku skrášľovaniu ži-
votného prostredia v našom 
meste. Primátor Jozef Dvonč 

sa iniciatívnym občanom 
poďakoval za to, že im život-
né prostredie nie ľahostajné  
a nespoliehajú sa len na pra-
covníkov Strediska mestských 
služieb. Ich snahu ocenil kni-
hami so záhradkárskou tema-
tikou. 

                  Text a foto: (SY)

Ocenenie tvorivosti a invencie nitrianskej inteligencie

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku pozná víťazov

Spoločná fotografia iniciatívnych záhradkárov s primátorom Jozefom Dvončom a zástupcom  
primátora Martinom Nemkym.



9www.nitra.sk

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník NOVEMBER 2018

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
9. 11. (pi) 17.00 AMFO 2018 
46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatér-
skej fotografickej tvorby. Vernisáž a vyhlásenie výsledkov.     
Výstava potrvá do 25. 11. 2018.
Usporiadatelia: Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci  
s Mestom Nitra. 
11.11. (ne)  17.00 Spomienkový koncert pri príležitosti 
100. výročia narodenia hudobného skladateľa Bartolomeja  
Urbanca.  
Usporiadatelia: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského  
v Nitre, vstup voľný.  
19. – 23. november KONFRONTÁCIE 
15. ročník festivalu umení pod záštitou doc. PaedDr. Gábora 
Pintesa, PhD., dekana PF UKF v Nitre. Dramaturg: Mgr. Alena 
Čierna, PhD.
19.11.  (po) 17.00 
V e r n i s á ž 
OPUS ALBI - výber z tvorby Jany Zaujecovej. (textil) 
kurátorka: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. Výstava potrvá  
do 18. 12. 2018
k o n c e r t y
19. 11. (po)  18.00 KOMORNÝ KONCERT
Jozef Lupták / violončelo (SR), Nora Skuta / klavír (SR)
D. Šostakovič, B. Martinů a ď. 
20. 11. (ut)  18.00 HOMMAGE À BARTOLOMEJ URBANEC
Aleš Janiga (ČR), Viktória Nagyová (SR), Jana Pastorková / 
spev (SR), 
Andrea Bálešová a Daniel Šimonovič / klavír (SR), Samuel Mikláš 
/ husle (SR), Alena Kručayová / moderovanie. B. Urbanec
21. 11. (st) 18.00 MOYZESOVO KVARTETO
Jozef Horváth / 1. husle, František Tőrők / 2. husle, Alexander La-
katoš / viola, Ján Slávik / violončelo
D. Šostakovič, E. Krák, M. Ravel
22. 11. (št)  18.00 ZBORNÍK Z LUBENÍKA
Solamente naturali, um. vedúci Miloš Valent a Teatro Posonii 
(tradičné bábkové divadlo) Juraj Hamar a Ivan Gontko 
23. 11. (pi) 18.00 ŠTVORRUČNÝ KLAVÍR
Daniela Šašinová-Satury a Stanislav Zamborský (klavír)
F. Poulenc, M. Ravel, I. Stravinskij, I. Zeljenka, F. Schubert,  
P. I. Čajkovskij
Usporiadateľ: Občianske združenie Konfrontácie v spoluprá-
ci s Katedrou hudby PF UKF v Nitre a Mestom Nitra. Podujatie  
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nitrian-
sky samosprávny kraj.
24. 11. (so) 16.00 – 22.00 Mladé vína v  Synagóge  
Degustácia najlepších mladých vín z Nitrianskej vinohrad-
níckej oblasti. Usporiadateľ: Nitrianska organizácia cestovného 
ruchu, vstupné: 15 €. predpredaj: Ticketportal   

25. 11. (ne) 17.00 Al kanfej hašalom 
Mozaika starých piesní a piesní súčasných autorov, pestrá paleta 
hebrejčiny, angličtiny a slovenčiny v podaní  Speváckeho zboru 
a kapely EBEN-EZER 
Usporiadatelia: EBEN-EZER, občianske združenie  v spolupráci s 
Mestom Nitra, dobrovoľné vstupné.
26. 11. (po) o 18.00 Židovské piesne
Komorný orchester ZOE, Juraj Adamuščin – spev   
Staré židovské piesne v úprave mladých slovenských skladateľov 
G. Regeša a A. Harvana, pretkávané inštrumentálnymi skladbami 
E. Blocha. Usporiadatelia: Komorný orchester ZOE, vstupné: 4,- €; 
deti, študenti, dôchodcovia a ZŤP: 2,- €, predpredaj: TIC Nitra a 30 
minút pred koncertom v Synagóge. Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu menia
27. 11. (ut)        
Lenka Filipová a jej hostia 
Najväčšie hity i skladby z najnovšieho keltského albumu v sprie-
vode hráča na keltskú harfu a cajon Seana Barryho a klavírneho 
virtuóza Ondřeja Hájka. 
Usporiadateľ: Agentúra JK, s.r.o. , VYPREDANÉ
28. 11. (st) 16.00  
Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi  
usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra, vstup 
na pozvánky.
29. 11. (št) 18.00 Migrácia ako príležitosť
Pomáha migrácia rozvoju našej spoločnosti? Verejná diskusia  
s expertami. Usporiadateľ: Slovenská katolícka charita, 
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
13. 9. – 4. 11.  Všetko o Verone? Autorka: Veronika Bromová 
Šrek. Predstavovanie autoriek (autorov) solitérov, ktorí výrazne 
rezonovali na výtvarnej scéne v 90. rokoch 20. storočia, kedy sa 
etablovali medzi umeleckú špičku európskeho významu. V aktu-
álnej prierezovej výstave významnej českej fotografky a perfor-
merky Veroniky Bromovej Šrek (1966) predstavíme slovenskému 
publiku túto výraznú osobnosť súčasného českého umenia.
8. 11. – 2. 12. Kompresia prázdnoty. Autori: Marcin Berdys-
zak (PL), Patrik Kovačovský. Výstava predstaví aktuálnu tvorbu 
dvojice sochárov Marcina Berdyszaka (nar. 1964) — profesora  
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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 2.12.  „Znovuobjavený“ archív mesta Nitry
Výstava predstavuje neznáme písomnosti zo „znovuobjavené-
ho“ archívu mesta Nitry z rokov 1632-1922, o ktorom sa mylne 
tvrdilo takmer 70. rokov, že neexistuje. Odhaľuje reprezentatívnu  
a doposiaľ neznámu vzorku písomností mestského magistrátu a 
zároveň prispieva k prehĺbeniu poznania starších dejín mesta.
Do 9.11. Od chmeľu k pivu
Výstava prevzatá z Tribečského múzea v Topoľčanoch predstavu-
je stručnú históriu piva,  pivovarníctva a pohostinských zariadení 
a jeho úlohu u rôznych národov v jednotlivých historických obdo-
biach. Zároveň približuje proces výroby piva, počnúc výberom a 
pestovaním surovín a končiac finálnym zlatým mokom.
Do 2.12. Preložiť - prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom 
je nežná čipka
Výstava predstaví výber z dvadsať ročnej tvorby členiek Klubu 
paličkovanej čipky Nitra pri ZO č.13 SZTP. 

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.  POĽNOHOSPODáRSKE MÚZEUM
Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk
Otváracie hodiny: máj - september: po – št: 9.-17.00  
pi: 9.-15.00 so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00, október - apríl: po – št: 
9.-17.00 pi: 9.00 – 15.00 so – ne: zatvorené.
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

na Univerzite výtvarných umení v Poznani a Patrika Kovačov-
ského (nar. 1970) — profesora na VŠVU v Bratislave. Stretnutie 
dvoch generačne príbuzných súčasných umelcov, ktorí nadviažu 
komunikáciu pomocou série objektov a inštalácií, kde spoločnými 
prvkami bude uzavretie prázdnoty v sochárskej forme, problém 
recyklácie materiálov a ideí a pod.
SALóN
16. 10. – 2. 12.  Hovoriaci kameň. Autor: Ján Kekeli. Samostatná 
výstava mladého fotografa Jána Kekeliho v Salóne Nitrianskej ga-
lérie zahŕňa výber z jeho novšej tvorby. Prezentované diela budú 
prevažne zamerané na zobrazenie slovenskej krajinnej scenérie 
a jej „totemických“ prvkov – Tatier, ku ktorým má autor ako rodák  
z Kežmarku osobitý vzťah. Kekeliho fotografie však nemajú funk-
ciu objektívne dokumentovať krajinu, práve naopak, fotografova-
nie krajiny mu je nástrojom na lepšie spoznávanie samého seba. 
GALÉRiA mLAdÝch
15. 11.  – 27. 1.  Spomalenie. Autor: Juraj Rattaj; hostia: Tomáš 
Roubal (CZ), Dan Gregor (CZ). Výstava sa odvíja od témy autoro-
vho doktorandského štúdia. Pôjde o prezentáciu prvej časti pro-
jektu s názvom Decelerácia (Spomalenie), v ktorom by si autor 
rád overil úskalia a možnosti pre záverečnú prezentáciu štúdia.  
V súčasnosti sa Juraj Rattaj domnieva, že procesy decelerácie sú 
potrebnými cvičeniami, ale aj témami, formami pre zobrazovacie 
aparáty.
BuNkER
15. 11.  – 27. 1. Odvrátená strana raja. Autor: Andrej Kolenčík. 
„Bude to radosť iná, bude to smútok.“ – I. G., bývalý slovenský 
prezident. Andrej Kolenčík, známy aj pod umeleckým pseudo-
nymom Admirál, je filmár, režisér, animátor, ilustrátor, grafický 
dizajnér a výtvarník. Na svojej prvej samostatnej výstave v Nitre 
predstaví aktuálnu tvorbu formou multimediálneho environmentu 
– „postedenského“ prostredia vytvoreného v celom Bunkri?
GALÉRiA hudBY
yklus komorných koncertov
13. ročník / Koncertná sála Župného domu v Nitre
Program:
14. 11. o 19.00  
Eugen Prochác – violončelo, Maroš Klátik – klavír
Program: V. Godár, L. Stanček, J. Sixta, P. Martinček, M. Kabeláč
28. 11. o 19.00 Kodály Quartet (HU)
Program: Z. Kodály, C. Debussy, L. van BeethovenVstupné: 
Dospelí: 8 eur / Študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP: 5 eur
Predpredaj: Nitrianska galéria (v čase otváracích hodín)
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk.

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 
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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
23.-24.11. Jesenný festival chutí
24.-25.11. Celoštátna výstava zvierat

DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie, Nitra, www.dab.sk
2., 3. 11. o 18.30 Povolanie pápež. Veľká sála. Pôvodný sloven-
ský muzikál o Svätom otcovi Jánovi Pavlovi II.
7., 19.11. o 18.30 Veľký zošit. Štúdio. Veľký zošit však nie je len 
príbehom o krutosti a zvieracej podstate človeka. Je to aj príbeh 
o malom semienku ľudskosti, ktoré dokáže v každom človeku 
prežiť aj v tej najtvrdšej dobe.
15., 16., 29.11. o 18.30 a 17.11. o 18.30 NOC DIVADIEL, 
po predstavení beseda s hercami 
Dámsky krajčír.  Veľká sála. Doktor Moulineaux je naozaj neu-
veriteľný klamár a sukničkár, ktorý však s neobyčajnou invenciou 
skrýva svoje časté nevery pred dôverčivou manželkou a podo-
zrievavou svokrou. Po noci strávenej vonku sa snaží svojej žene 
nahovoriť, že bol u chorého priateľa. Priateľ však, samozrejme, 
chorý nie je a navyše k nim práve prichádza na návštevu. 
20.11. o 17.30 Syna či dcéru? Veľká sála. Komédia s pesnič-
kami z prostredia ženských kúpeľov Lúčky z 80-tych rokov 20. 
storočia

22.11. o 18.30 a 23.11. o 10.00 Zaľúbený Shakespeare. Veľká 
sála. Divadelná adaptácia vznikla na základe slávneho a cenami 
ovenčeného filmu. Romantický príbeh je kombinovaný s prevle-
kovou komédiou a s ironickým pohľadom do zákulisia alžbetín-
skeho divadla a ponúka aj množstvo odkazov na históriu, dobové 
reálie a známe osobnosti tej doby.
24.11. o 18.30 Testosterón. Veľká sála. Komédia z pera sú-
časného poľského autora Andrzeja Saramonowicza, ktorá dáva 
priestor pre brilantné herecké štúdie a strhujúce komediálne 
výkony.
26.11. o 18.30 Mechanický pomaranč. Štúdio. Alex a jeho 
svorka si vedia užívať mladosť. Násilie uctievajú ako adrenalínový 
šport. Po nociach plnia ulice svojou desivou zábavou a cez deň 
chodia tak, ako všetci chalani ich veku, do školy. Nová divadelná 
adaptácia klasiky literárneho aj filmového sci-fi 20. storočia v po-
daní šiestich mladých hercov. 
27.11. o 18.30 a 28.11 o 10.00 Otec Goriot. Veľká sála. Ro-
mán Otec Goriot je súčasťou rozsiahleho cyklu Ľudská komédia, 
vďaka ktorému sa Balzac zapísal do dejín literatúry ako prenika-
vý analytik spoločenského života. Zobrazil tu silu otcovskej lásky, 
ktorá nepozná hranice.
30.11. o 10.00 Hoax. Edu-hra pre mladých.

STARÉ DIVADLO K. SPIšáKA
Ulica 7. pešieho pluku, Nitra
6., 7., 8.11. o 9.30 a 11.11. o 15.00 Gašpariáda. Veľká sála. 
Gašparko je hrdina, ktorý si určite veľmi rýchlo získa sympatie 
všetkých detí. Podobne ako on, radi vystrájajú rôzne lapajstvá a 
neplechy. On si však môže dovoliť oveľa viac a prostredníctvom 
toho ich nielen zabávať, ale aj nenásilnou formou poučiť, o tom, 
čo sa smie a nesmie robiť.
9.11. o 9.30 Legenda o Svoradovi a Benediktovi. Štúdio Tatra.  
Príbeh nitrianskeho svätca a patróna svätého Svorada inšpirova-
ný jednou z najstarších uhorských legiend z druhej polovice 11. 
storočia z pera päťkostolského biskupa Maura.  Príbeh o svätom 
Svoradovi a jeho žiakovi Benediktovi ukazuje, že aj z obyčajných 
mladých ľudí sa vďaka pevnej viere v Boha a neochvejnej vytrva-
losti  môžu stať svätci. Inscenácia sprostredkúva súčasný pohľad 
na ľudí, ktorí sú pre svoje duchovné hodnoty ochotní vzdať sa 
pohodlného života.  
11.11. o 10.00 a 25.11. o 10.00 Najmenší cirkus. Štúdio Tatra. 
Milé batoľatá!  Vstúpte  spolu so svojimi rodičmi do zázračného 
cirkusového sveta, kde je možné takmer všetko. Deti očarí svet 
cirkusových artistov, klaunov a šikovných kúzelníkov.
13., 14., 15., 16.11. o 9.30 a 18.11. o 17.00 Čarodejník z kraji-
ny Oz. Veľká sála. Hudobná rozprávka podľa legendárnej knižnej 
predlohy amerického spisovateľa L. Franka Bauma o zázračnej 
krajine Oz. Divadelná inscenácia pre deti a ich rodičov plná vizu-
álnych čarov, farieb a chytľavej hudby predstaví divákom rôzne 
typy bábok a techník či princípov čierneho divadla.
17.11. NOC DIVADIEL
17.00 Stroj času ZSS (Kovarce) Veľká sála Vstup voľný
17.30 Prehliadka divadla Vstup voľný
18.30 Môj Malý princ (koncert) Štúdio Tatra Vstup voľný
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Premiéra 15.11. Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny. 
Fantasy, dobr., Veľká Británia, USA, dabing/tit. Druhá časť z ča-
rodejníckej série od J.K. Rowlingovej – Fantastické zvery. Grin-
delwaldove vyhrážky sa naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. 
Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia  
o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov. 
Premiéra 22.11. Creed 2. Dráma, športový, USA, MP od 12 rokov, 
jazyková verzia: české titulky. Adonis Creed bojuje – so životom 
i sám sa so sebou. Čaká ho silný súper, ktorého meno sa spája 
s dávnym nešťastím v jeho rodine a blížiaci sa zápas bude preto 
nielen náročný, ale i veľmi osobný. Spolu s Rockym po svojom 
boku sa Adonis pokúsi naplniť dávny odkaz a získať odpoveď na 
otázku, za čo sa oplatí bojovať. 
Premiéra 22.11. Mladí zabijaci. Triler, akčný, komédia, MP  
od 15 rokov, české titulky. Čierna komédia, brutálna satira, ule-
tený horor. Príbeh jedného mesta, ktoré sa zbláznilo, keď jeho 
obyvateľom začali na verejnosť unikať ich najväčšie tajomstvo.

CENTRUM VOĽNÉHO čASU DOMINO
6. 11. o 11.00 Téma vzdelávacieho projektu pre členov Žiacke-
ho parlamentu a členov Žiackych školských rád - téma Deň boja 
za slobodu a demokraciu a nadchádzajúce komunálne voľby - 
UKF Nitra, Slančíkovej ulica 1, Nitra – vstup na pozvánky
10.11. o 9.30 Torashiro cup - elokované pracovisko CVČ Topoľo-
vá 1, Nitra - súťaž v karate kata a kumite pre deti od 5 do 15 
rokov – vstup na pozvánky
15.11. o 9.00  Poptón – CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra – súťaž 
interpretácii slovenskej populárnej hudby pre žiakov ZŠ - 
na pozvánky
23.11. o 11.00 Šaráda – CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra –spolo-
čensko-zábavná súťaž družstiev – určené pre ZŠ a SŠ – vstup 
na pozvánky

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
5.11. o 14.00 Modelujeme z hliny. 
Tvorivá dielňa pre deti, vložné 0,30 € 
6.11. o 17.30 Astro-klub. 
Pre deti, mládež a dospelých, vložné 0,50 € 
7.11. o 14.00 Modelujeme z hliny. 
Tvorivá dielňa pre deti, vložné 0,30 € 
 17.00 K prameňom tradícií. Spevácke tv. dielne pre  
sólistov spevákov od 16 rokov
 17.00 Klub grafológie - pokročilí 
 17.00 Fotoklub APF  
8.11. o 17.00 Fotoklub Nitra 
9.11. o 17.00  AMFO2018 Celoštátne kolo súťaže amatérskej 
fotografickej tvorby, vernisáž a  vyhlásenie výsledkov, Synagóga 
v Nitre. 
10.11. o 9.00 K prameňom tradícií. Seminár pre vedúcich folk-
lórnych kolektívov
 9.00 AMFO v hoteli OKO. Pokračovanie workshopov, 
 9.00 Konzultácie vlastných fotografií s Rudolfom 
Lendelom do 14,00 

20., 21., 22., 23.11. o 9.30 Kráska a zviera. Veľká sála. 
„Rozpovieme vám príbeh, ktorého čas ešte neskončil a má dve 
tváre. Pretože každý príbeh má dve tváre. Jedna je krásna ako 
rozkvitnutá lúka a vánok, ktorý nás šteklí vo vlasoch, ako spomi-
enka na minulé leto“. 
25.11. o 15.00 Danka a Janka. Štúdio Tatra. Danka a Janka sú 
dvojičky a sú celkom rovnaké. Sú také rovnaké, že keď sa Danka 
pozrie do zrkadla, tak nevie, či vidí seba, alebo Janku. Aby v tom 
aspoň ony mali jasno, začali sa inak dívať na svet. 
27., 28., 29., 30.11. o 9.30 Môj Malý princ. Veľká sála. Koľko 
veľkých ľudí, toľko Malých princov… Náš Malý princ má rád ži-
vot, zábavu, bláznivých priateľov a hlavne – TANEC. Vydajte sa s 
ním na putovanie po vesmíre a pretancujte sa do radosti. Mimo-
chodom, kedy naposledy ste v divadle tancovali?

DOM MATICE SLOVENSKEJ
 8.11.  (št)17.00 - 21.00 Sila rozhodovania v biznise
Bezplatné prednášky, na ktorých sa účastníci dozvedia o mož-
nostiach podnikania. Aktuálnou témou  sú: nastavenie rebríčka 
hodnôt v živote a biznise a zásady podnikania. Lektor: psycholo-
gička H. Holubeková. Miesto konania: Výstavná miestnosť.
15.11.  (št) 17.00 -21.00 Hand made portály a trendy 2019
Bezplatné prednášky, na ktorých sa účastníci dozvedia o mož-
nostiach podnikania. Aktuálnou témou sú  portály a trendy v ob-
lasti Hand made. Lektor: P. Rusnáková. Miesto konania: Výstavná 
miestnosť (vchod zozadu)
16.11. (pi) o 10.00 Náhrobky ako umelecké diela
Komentovaná prehliadka výnimočných náhrobných diel Mest-
ského cintorínu v Nitre so sprievodkyňou, na ktorej si účastníci 
pripomenú významné osobnosti, ktoré sú tu pochované.
16.11. (pi) o 18.00 Tanečná zábava v sprievode živej hudby. 
Organizátor: Mesto Nitra a VMČ  č. 4 Nitra - Klokočina
22.11. (št) 17.00 - 21.00 Pitching v biznise – Odprezentuj sa 
ako pán. Bezplatné  prednášky,  na  ktorých  sa  účastníci  dozve-
dia  o možnostiach  podnikania  a sebarozvoja. Aktuálnou témou 
je biznis prezentácia a vystupovanie. Lektor: mentor z Akadémie 
kritického myslenia – M. Burgr. Miesto konania: Výstavná miest-
nosť (vchod zozadu)

CINEMAX
Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 
1661/30, Nitra, www.cine-max.sk
Premiéra 8.11. Grinch. Anim., rodinný, hrajú: Michael LeSieur, 
Tommy Swerdlow, Dr. Seuss, krajina pôvodu: USA, prístupnosť: 
bez obmedzenia veku, slovenský dabing. Grinch, rovnako ako 
veľa iných bytostí, nenávidí Vianoce. Zatiaľ čo väčšina z nás rezig-
nuje a sviatky pokoja potichu pretrpí, on sa rozhodne ich zničiť. 
Premiéra 8.11. Ten, kto ťa miloval. Komediálne ladený prí-
beh je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho 
kúpeľného mesta. Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť po 
správnosti kpt. Kalina – nepodplatiteľný policajt, milujúci manžel, 
skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však 
iróniou osudu hneď na začiatku deja neumrel pri autonehode 
spôsobenej zlým výberom pneumatík. 
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 20.00 prezentácia tvorby fotografa Jozefa Sedláka 
spojená s besedou 
11.11. o 9.00 AMFO pokračovanie fotografických workshopov 
 11.00  prezentácia výsledkov
13.11. o 16.45 Pozorovanie oblohy vo hvezdárni 
 do 18:45 Mesiac, Mars a Saturn, vstupné 0,50 € 
 17.30 Svetelné znečistenie v Nitre, 
prednáška Aleša Nečasa 
14.11. o 9.00 Kde bolo, tam bolo... Okresné kolo súťaže v pred-
nese rozprávok v maďarskom jazyku v rámci rozprávkového 
festivalu a výstava výtvarných prác detí.
 17.00  Klub grafológie - začiatočníci 
 17.00 Fotoklub APF 
15.11. o  8.30 K prameňom tradícií seminár pre vedúcich det-
ských folklórnych kolektívov
 16.30 Art klub Konzultácie k výtvarným dielam, informá-
cie k súťažiam, papierové hranie
16.11. o 17.00 Meteority - prednáška prof. Vladimíra 
Porubčana, DrSc, vstup voľný
19.11. o 14.00  Servítková technika 
tvorivá dielňa pre deti, vložné 0,30 € 
20.11. o 17.30 Astro-klub 
pre deti, mládež a dospelých, vložné 0,50 € 
21.11. o 14.00 Servítková technika 
tvorivá dielňa pre deti, vložné 0,30 € 
 17.00 K prameňom tradícií spevácke tvorivé dielne pre 
sólistov spevákov od 16 rokov 
 17.00 Klub grafológie - pokročilí 
 17.00 Fotoklub APF 
22.11. o 13.00 Filmotvor. Stretnutie amatérskych filmárov, 
ukážky amatérskej filmovej tvorby  a konzultácie, lektorka: Janka 
Mináriková 
 16.00 Krása háčkovanej dečky. Tvorivá dielňa pre  
dospelých, základné techniky háčkovania, vložné 5 € 
 17.00 Fotoklub Nitra 
23.11. o 10.00 Kde bolo, tam bolo... Krajské kolo súťaže  
v prednese rozprávok v maďarskom jazyku v rámci rozprávkové-
ho festivalu 
28.11. o 17.00 K prameňom tradícií spevácke tvorivé dielne  
pre sólistov spevákov od 16 rokov 
 17.00 Klub grafológie - začiatočníci 
 17.00 Fotoklub APF

FOTOGALÉRIA TRAFAčKA
Ul. Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@trafacka.sk 
Otvorená denne:  po -št:  9.00 - 22.00, pi: 9.00 - 0.00, 
so: 11.00 - 0.00, ne: 15.00 - 22.00
3.11. (so) o 10:00 (rod)INÉ SOBOTY s  Ateliérom Médea:  
Textilný workshop. Príďte a vyrobte si vankúš napr. z vášho 
starého alebo nenositeľného svetra alebo  obľúbeného trička.  
Využijeme všetko z textilu, čo vás napadne, peknú potlač, vrecká 
z nohavíc, starú sukňu z peknej látky, čipku po babičke. 
5.11. (po) o 10:30 Som človek. A ty? Event spájajúci odborne 
podkutú panelovú diskusiu a interaktívny workshop. Cieľ je jas-

ný - posilniť kritické myslenie študentov stredných škôl v oblasti 
sociálnych médií s afinitou na tému migrantov a migrácie.
7.11. (st) o 19:30 Kvízový večer so Slavom Hlásnym. 
8.11. (št) o 18:00 Andrea Koncová a Jiří Strachota - Intímne 
priestory. Fotografka a výtvarník predstavujú svoje práce, plné 
skrytej intimity a tajomstiev. Pohľad dvojakej optiky na to, čo ostá-
va skryté za dverami našej mysle. 
9.11. (pi) o 20:00 Koncert. Szabó / Turcerová / Fiala
Tvorbu tria môžeme charakterizovať ako rôznorodú, v ktorej sa 
nachádzajú interpretácie ich autorských kompozícií, ale aj diela 
súčasných skladateľov alebo menej známych jazzových štan-
dardov.
13.11. (ut) o 19:00 Popkultúrne debaty s Jurajom Malíčkom. 
Popkultúrne debaty s Jurajom Malíčkom o filme, hudbe a esteti-
ky. Tretia prednáška bude venovaná videohrám. 
15.11. (št) o 17:00 Pars Poetry. Poetický večer, sprievodné 
podujatie v rámci prvého ročníka medzinárodného putovneho 
festivalu poézie Pars Poetry. Podujatie organizuje OZ Pars Artem 
v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Kremnica, Trnava, Nitra, 
Modra, Smolenice.
16.11. (pi) o 20:00 Koncert. Wandererove Segry 
17.11. (so) o 20:00 Spomienkový koncert k 17. novembru 
Vo dvojici zahrajú členovia projektu Protiklad Lukáš Kniebügl 
(gitara, spev) a Ján Kostolány (gitara), ktorý je zmesou osobitej 
autorskej tvorby Lukáša Kniebügla, ktorá vychádza z reakcie  
na aktuálne spoločenské témy a komplikovanosť medziľudských 
vzťahov. 
18.11. (po) o 18:00 Všetko čo ste chceli vedieť o Flámsku, 
ale báli ste sa spýtať. Pivo, čokoláda, hranolky? Je toho určite 
viac, čo tento menej známy región Belgicka ponúka. V spolupráci  
s občianskym združením AFS vám prinesie sériu medzinárod-
ných večerov zameraných na spoznanie kultúr rôznych krajín. 
Hosťami sú flámski študenti, ktorí študujú na Slovensku.
21.11. (st) o 19:30 Kvízový večer so Slavom Hlásnym 
23.11. (pi) o 20:00 Koncert -  Souvrat „kuchynský folk“ 
24.11. (so) o 20:00 Improshow „Show plná smiechu, o ktorej 
rozhodujú diváci.“ Príďte sa nechať okúzliť hráčskou schopnos-
ťou pracovať „tu a teraz“, rozvájať nápady spoluhráčov a divákov 
a tvoriť príbehy. Improvizačná show nabitá nápadmi predstaví 
tým KINO. 
26.11. (po) o 18:00 Na hranici. Prečo zo Slovenska unikajú mla-
dé mozgy? Najmladší občania našej krajiny nevidia svoju per-
spektívu doma. Aj keď sa po pobyte v zahraničí vrátia, spoločnosť 
im nevie ponúknuť rovnocenné príležitosti ako zahraničie. 
29.11. (št) o 20:00 Vypočuj si nemý film Žalujem (1938).  
Jesenná séria projekcií nemých filmov, doplnená o hudobné  
improvizácie Števa Haládika, bude venovaná tematike 1.svetovej 
vojny.

30.11. (pi) o 20:00 Koncert. Hana & Oliver Kedy si bol na-
posledy na koncerte kde hrala hlavnú úlohu ,,obyčajná basa,,  
a jej linkami sa nechal viesť ženský hlas? Konverzácie sú projekt 
dvoch mladých hudobníkov ktorý je založený na tomto zdanli-
vom zvukovom minimalizme. Duo hrá prevažne Oliverove autor-
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manželov Ondejčíkovcov  z Čajovne dobrých ľudí v Nitre (úsek 
odbornej literatúry pre dospelých)

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

KNIžNICA PRI SPU
SPK pri SPU, Štúrova 51, www.slpk.sk. 
Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 18.00 pi: 8.00 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2. Otv. hod.: po – št: 8.00 – 17.00 
pi: 8.00 – 15.30. Výpožič. hod. 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. skúš. obdobie: 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. Info: tel. 
037/16 186, tel.  037  7410 906. Otváracie hodiny: 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. V TIC 
je možnosť 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 ozna-

ské kompozície doplnené o Hankine lyrické texty. Ich rozhovory  
a repertoár sa nesie v znamení moderného jazzu, popu a všet-
kého medzitým.  

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 Nitrianskeho šachového klubu. 
KC Zobor, Svätourbanská ul. 31, 949 01 Nitra. Ut, str, štv: 16.00  
– 18.00  Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre.
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1, Nitra – Párovská Háje. Str: 
17.00 - 20.00. Čitáreň, 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, www.kupel.sk. Otvár. hod. – plaváreň, po: za-
tvorené, ut.: 6.30 - 12.00,  14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, 
so - ne: 11.00 - 19.30. Sauna/po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 
(muži), str: 11.00 - 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), pi: 
11.00 - 20.00 (ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 19.00 
(ženy), ne:  zatv.. Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 
min. pred ukončením prev. doby. Zákazník si musí byť vedomý, 
že do uved. času musí opustiť prevádzku bez nároku na pobyt  
v plnom rozsahu vstupenky!

KRAJSKá KNIžNICA K. 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 
pobočka Klokočina –  Jurkovičova: po – pi: 9.00 – 17.00
pobočka KD Zobor: ut, st – št: 16.00 – 18.00 
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  knižnica 
ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, videoka-
zety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titu-
lov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
5.11 o 14.30 Rozprávky pre najmenších - čítanie a divadelná 
dramatizácia známych rozprávok pre najmenších čitateľov spolu 
s rodičmi, na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť  (úsek lite-
ratúry pre deti a mládež)
14.11. o 17.00 „Liečebné hladovanie“ -  prednáška RNDr. Jo-
zefa Valucha, CSc. spojená s premietaním náučného filmu (úsek 
odbornej literatúry pre dospelých)
29.11. o 9.30 Zahoď starosti - prezentácia života slovenskej 
speváčky Jany Kocianovej spojenej s hudobnými ukážkami (hu-
dobný úsek)
26.11. o 9.30 Legenda slovenskej populárnej piesne - spe-
vák, skladateľ a hudobník Pavol Hammel
- rozprávanie o jeho živote a tvorbe spojené s  audio nahrávkami 
- 70. výročie narodenia (hudobný úsek)
28.11 o 10.00 Príjemné „čajovanie“ v knižnici - prednáška 
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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, Ne: 9.00
Kostol sv. Štefana – gréckokatolícke bohoslužby, 
Párovská 2, Ne: 10.00
Evanjelický kostol Ducha Svätého
Sládkovičova 12, 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, So: 9.45
Cirkev bratská, Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ulica 21, 
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
Apoštolská cirkev Kristus mestu, MediaHaus, Mozaika, Ul. 
Fraňa Mojtu 18. Ne: 10.00, pi: 18.00 mládež – Unlock

POZVáNKY
Primátorská kvapka krvi - 15.11. o 9.00 - 12.00
pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča
odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby – 
na 1.poschodí Mestského úradu v Nitre na č. d. 634
Spomienkové zhromaždenie - 17.11. o 14.00
Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti Dňa boja za slobodu 
a demokraciu. Pri Pamätníku protikomunistického odboja pred 
budovou Mestského úradu Usporiadatelia: Mesto Nitra, Politickí 
väzni – Zväz protikomunistického odboja a Konfederácia politic-
kých väzňov Slovenska

mov), 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. pokoja:, 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- 
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
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Literárny klub Janka Je-
senského v Nitre v spolupráci 
s Ústavom stredoeurópskych 
jazykov a štúdií  FSŠ UKF 
v Nitre a DAB predstavil  
v priestoroch kaviarne diva-
dla knihu Kuriéri božieho slo-
va, Skúsenosť a dar od autora 
Mariana Szczepanowicza. 
Kniha poľského autora vyšla 

v slovenskom preklade a po-
pisuje časť pomoci poľského 
episkopátu, kňazov a laikov 
Cirkvi na Slovensku v období 
totalitného režimu, a to hlav-
ne pri prenášaní náboženskej 
literatúry v slovenskom jazy-
ku, ale aj pri tajných vysviac-
kach kňazov. 

Knihu predstavil Tibor 

Žilka, vedúci Ústavu stredo-
európskych jazykov a štúdií  
FSŠ UKF v Nitre, ktorý uvie-
dol, že slovenská katolícka 
cirkev bola počas komuniz-
mu prenasledovaná a mala 
veľmi obmedzené možnosti 
pôsobenia. Zakázané boli vy-
sviacky kňazov, zákaz bol pre  
vydávanie náboženskej litera-
túry. „Z Poľska sa vďaka úsi-
liu viacerých ľudí preniesli na 
Slovensko stovky výtlačkov 
Biblie, modlitebných kníh, 
katechizmov a kníh, ktoré 
vydávali slovenskí emigranti 
v Kanade a Ríme,“ povedali 
Sebastian Košút a kňaz Sta-
nisław Ługowski, ktorý 40 
rokov pomáha cirkvi na Slo-
vensku. „Kuriéri Božieho slo-
va“ sú dôležitým svedectvom, 
dokumentom náboženského 
života a Slovenska v dobe ko-
munizmu, ako aj pomoci slo-
venským katolíkom zo strany 
poľskej cirkvi.  

                  Text a foto: (SY)

V rámci mesiaca úcty  
k starším sa v Základnej škole 
Fatranská uskutočnilo v pon-
delok 22. októbra stretnutie 
poslancov VMČ  č.7 Chre-
nová, Janíkovce s občanmi. 
K občanom sa najskôr priho-

voril predseda VMČ, mestský 
poslanec Štefan Štefek, ktorý 
im k sviatku zaprial všetko 
najlepšie a zároveň ich infor-
moval o aktivitách a investič-
ných akciách, ktoré sa v tejto 
MČ realizovali. S príhovorom 

vystúpil primátor Nitry Jozef 
Dvonč, ktorý sa občanom 
poďakoval za všetko, čo pre 
mesto urobili počas svojho 
aktívneho života.

V kultúrnom programe 
účinkovali žiaci – členovia 
Folklórneho súboru Fatran-
ček, ktorý pôsobí pri ZŠ Fa-
transká. Súčasťou posedenie 
bolo harmonikárske vystúpe-
nia Ing. Milana Humpolca. 
Nechýbalo ani bohaté občer-
stvenie, zabezpečené VMČ. 
Poslankyňa Anna Šmehilová 
okrem toho priniesla šišky, 
vlastnoručne upražené jej 
mamičkou.

                  Text a foto: (SY)

Knihu o kuriéroch Božieho slova prezentovali v Nitre

Stretnutie poslancov s občanmi Chrenovej v ZŠ Fatranská

Predseda literárneho klubu Ivan Godál, prof. Tibor Žilka, vedúci 
Ústavu stredoeurópskych jazykov a štúdií  FSŠ UKF, Sebastian 
Košút a kňaz Stanisław Ługowski počas prezentácie knihy.



17www.nitra.sk

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník NOVEMBER 2018

Pre štvorčlenné rodiny  
s deťmi bola určená Športová 
cesta nitrianskym parkom. 
Zaujímavé kultúrno-športo-
vé podujatie pripravil BKM 
Junior UKF Nitra za podpory 
mesta Nitry. Podujatie bolo 
určené pre štvorčlenné rodiny 
s deťmi s cieľom aktivizovať  
ich pre zdravý a aktívny ži-
votný štýl a zároveň podporiť 
myšlienku olympizmu. 

Rozľahlý priestor mestské-
ho parku sa pod korunami 
stromov zmenil na bzučiaci 
úľ športuchtivých Nitranov. 
Deti si spolu s rodičmi moh-
li vyskúšať rôzne jednodu-
ché športové disciplíny, ako 
napríklad zdolať pevnosť 
Boyard, absolvovať štvorboj, 
či zvládnuť chôdzu po lane.

Na podujatie zavítal nit- 
riansky primátor Jozef Dvonč, 

torý sa organizátorom po-
ďakoval za zorganizovanie 
tejto akcie. Súčasťou podu-
jatia organizovaného pre 
podporu Európskeho mesta 
športu 2018, bola i autogra-
miáda úspešnej olympioničky 
- slovenskej reprezentantky  
v športovej streľbe a majsterky 
sveta Zuzany Rehák Štefečko-
vej.                 Text a foto: (SY)

Športovú cestu nitrianskym parkom absolvovali 
rodiny s deťmi

Na podujatie do parku zavítal aj primátor Jozef Dvonč, ktorý si 
vyskúšal niektoré športové disciplíny.

Cieľom športového dňa bolo aktivizovať rodiny pre aktívny ži-
votný štýl.

Večerný beh 
Nitrou

Večerný beh Nitrou nemô-
že ani tento rok chýbať me- 
dzi tradičnými podujatiami 
v Nitre. Novembrové bežec-
ké podujatie sa uskutoční 
14.novembra a tento rok sa 
bude niesť v duchu Európske-
ho mesta športu 2018. Orga-
nizátori odštartujú preteky  
o 13.30 hod. žiackymi kategó-
riami a hlavný beh dospelých 
kategórií je pripravený v čase 
od 17.15 hod.  Organizátor-
mi podujatia sú Mesto Nitra  
a UKF v Nitre.
Info: www.nitra.sk; www.emsnr.sk

Štart pred TIC (Turistic-
kým informačným centrom)

prezentácia online do 13. 
novembra 2018 na: http://
www.kril.sk/registracia/ve-
cernybehnitrou alebo na mies- 
te, hodinu pred štartom kaž-
dej kategórie. Štart na vlastné 
riziko, zmena propozícií vy-
hradená!
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V Bratislave, Liptovskom 
Mikuláši, ale aj v Nitre-Dra-
žovciach nesie jedna z miest-
nych komunikácií – odbočka 
od I/64 meno po Gašparovi 
Fejérpataky-Belopotockom, 
slovenskom kultúrnom pra-
covníkovi a zakladateľovi 
prvého slovenského 
ochotníckeho divad-
la.

Gašpar Fejérpa-
taky-B elop oto cký 
sa narodil 1. januára 
1794 v Paludzi (dnes 
mestská časť Lip-
tovského Mikuláša)  
do zemianskej rodiny. 
Pochádzal zo šľachtic-
kého rodu Fejérpata-
ky (pôvodne Belopo-
toczky) s predikátom 
z Liptovských Kľa- 
čian. V Paludzi vy-
chodil aj základnú 
školu. Keď mal šesť 
rokov jeho matka sa 
utopila v rozvodne-
nej rieke. Jeho otec 
sa druhýkrát oženil, ale v 
tejto manželke dostal Gaš-
par zlú macochu. Po svojom 
otcovi sa vyučil za knihára. 
Ako 16-ročný odchádza na 
vandrovku a roky strávené v 
Kežmarku, Levoči, Košiciach, 
Lučenci, Budapešti a Vied-

ni mu boli životnou školou. 
Študoval ako samouk. Samo-
vzdelávaním dosiahol úrovne 
vysokoškoláka svojej doby.

Domov do Paludze sa 
vracia v roku 1815, avšak 
nie z vlastnej vôle. Tu sa po-
kúša skladať prvé verše. Svo-
je práce pravidelne posiela  
do Palkovičovho Týdenníka 
aj do iných časopisov, najmä 
českých. V roku 1821 sa od-
sťahoval z Paludze a usadil 
sa v Liptovskom Svätom Mi-
kuláši. Tu pôsobil ako kni-
hár a kníhkupec. Prakticky  
na celé po slovensky hovori-
ace územie Uhorska distribu-
oval slovenské a české knihy, 
časopisy a kalendáre. Vydal 
divadelné hry Jána Chalupku, 

písal učebnice, prekladal, bol 
literárne činný, publikoval zo 
života Liptákov i Slovákov 
vôbec. Chcel byť aj tlačia-
rom, jeho snom bolo založiť 
slovenskú tlačiareň v Liptov-
skom Mikuláši. Pre nepriazeň 
doby sa mu to nepodarilo.

Prvého novembra 1829 
zakladá ľudovú verejnú poži-
čovňu kníh „slovenskou puj-
čovní Bibliotheku“. Do kniž- 
nice nakúpil knihy za 500 
zlatých. V roku 1843 priši-
el od kráľovskej rady zákaz 
požičiavať knihy pre verej-
nosť. Belopotocký si už ne-
žiadal povolenie na knižnicu.  
V tomto roku bola v meste 
založená knižnica nedeľnej 
školy a pomerne slušne sa 
rozširovala seniorálna kniž-
nica, ktoré podporoval.

Zaslúžil sa aj o založenie 
prvého slovenského ochot-
níckeho divadla, „Diwadla 
slowanského swäto-mikuláš-
skeho“ v Liptovskom Mikulá-
ši. Slovenských kníh bolo v tej 

dobe poskromne a ná-
rod predsa čítal. Čítal 
z javísk. Hovorenému 
slovu v materinskom 
jazyku rozumel každý. 
Divadlo sa stalo zr-
kadlom, v ktorom sa 
našiel každý.

Prostredníctvom 
písomných a osob-
ných známosti s čes-
kými vlastencami 
posielal do Prahy na-
daných mladých ľudí 
naučiť sa remeslu ale-
bo študovať – medzi 
nimi boli napríklad 
Jozef Božetech Kle-
mens, Peter Michal 
Bohúň, František Mi-
roboh Belopotocký  

a Ján Drahotín Makovický. 
Každý rok vydával kalen-

dár Nový i starý vlastenec-
ký kalendár, ktorý slúžil na 
vzdelávanie aj nižších vrstiev. 
Kalendár vychádzal v rokoch 
1830 až 1853 a od roku 1842 
ku nemu pripojil prílohu Slo-

Ulica, po ktorej kráčaš

Belopotockého ulicu nájdete v mestskej časti Dražovce
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venský pozorník. Fejérpata-
ky-Belopotocký bol jedným 
z prvých ľudí, ktorí zakladali 
nedeľné školy a spolky mier-
nosti. Zúčastňoval sa na rôz-
nych národných podujatiach 
ako bola napríklad záchrana 
bratislavskej katedry, Slo-

venský prestolný prosbopis 
z roku 1842 a podieľal sa na 
založení celonárodného osve-
tového spolku Tatrín.

Gašpar Fejérpataky-Be-
lopotocký zomrel 18. mája 
1874 vo veku 80 rokov v Lip-
tovskom Svätom Mikuláši, 

kde bol aj pochovaný. Dnes 
je jeho pomník na Vrbic-
kom cintoríne v Liptovskom 
Mikuláši. Jeho socha zdobí 
hlavné námestie Liptovského  
Mikuláša.      Spracovala: (SY)

Pri príležitosti 1. výročia 
zápisu slovenskej vetvy Sväto-
jakubskej cesty - Camino di 
Santiago do celoeurópskej 
siete sa 21. októbra v Nitre 
na Svätoplukovom námestí 
za účasti verejnosti a prvej 
skupiny pútnikov, ktorí preš-
li úsek z Topoľčianok do Ni-
try uskutočnilo slávnostné 
otvorenie úseku pútnickej 
cesty vedúceho cez územie 
Nitrianskej diecézy a nitri-
anskeho regiónu. Prítomným 
sa prihovorili diecézny ko-
ordinátor budovania cesty 
Tibor Ujlacký, viceprimátor 
mesta Ján Vančo, predstavi-
telia oficiálneho Združenia 
priateľov Svätojakubskej cesty 
na Slovensku. Liturgické po-
žehnanie pamätnej tabule pri 
Mariánskom stĺpe na mies-
te, kde v rokoch 1232-1786 
stál farský kostol sv. Jakuba, 
ale aj pútnických bedekrov  
a kredenciálov vykonal Mons. 
ThDr. Štefan Valo, veľprepošt 
Nitrianskej sídelnej kapituly. 
Ten vo svojom príhovore vy-
zdvihol význam a zmysel pu-
tovania v minulosti aj v súčas-
nosti pre duchovnú formáciu 
kresťanov, ale aj hľadajúcich. 
Slávnosť  svojim spevom obo-
hatila Schola cantorum Kňaz-
ského seminára sv. Gorazda 
a pozornosť budili aj členo-
via spolku Militia portalis 
v stredovekých uniformách 
strážcov mestských brán.  
Na vybudovaní úseku pod ges-
ciou Nitrianskeho biskupstva 

spolupracovali Mesto Nitra a 

OZ Priatelia Svätojakubskej 
cesty na Slovensku - Camino 
de Santiago. Nitriansky úsek 
je tvorený  6 etapami:  Tekov-
ská Breznica - Topolčianky; 
Topolčianky - Žirany;  Žirany 
- Nitra; Nitra - Veľké Zálužie; 
Veľké Zálužie - Sereď; Sereď - 
Trnava. Celková dĺžka úseku 
je  približne 129 km a dá sa 
prejsť za asi 38 hodín. Úsek 
prechádza zväčša po existuj-
úcich značených turistických 
chodníkoch príjemným prí-
rodným prostredím pohoria 
Tribeč a Zoborských vrchov. 
Na trase úseku sa nachádzajú 
významné sakrálne a kultúr-
no-historické pamiatky. Úsek 
spĺňa kritériá, ktoré ponúka 
Svätojakubská cesta po tra-
sách v celej Európe, vďaka 
ktorým každý pútnik môže 
prehlbovať svoje duchovno, 
spoznávať históriu a obdivo-
vať krásy prírody. Centrál-

nym bodom úseku je mesto 

Nitra, kde si pútnici budú 
môcť v mestskom Turistic-
kom a informačnom centre 
zakúpiť pútnické bedekre  
a kredenciály a kde získajú aj 
pútnické pečiatky. Značenie 
úseku v spolupráci s Klubom 
slovenských turistov bude 
ukončené v roku 2019. V Nit-
re boli ako súčasť značenia 
pred vybranými chrámami 
do dlažby osadené bronzové 
mušle symbolizujúce Svätoja-
kubskú cestu. Ich autormi sú 
sochári a výtvarníci Andrea 
Čepiššáková a Peter Beňo 
z Košíc. Skutočnosť, že Ni-
tra sa dostala na trasu tejto 
svetoznámej pútnickej cesty 
bude mať pozitívny dopad na 
rozvoj pútnického turizmu  
v meste a regióne, lebo z mesta 
sa tak stáva križovatka viace-
rých pútnických ciest na Slo-
vensku.                             (TU) 

Cestovný ruch by mala posilniť Svätojakubská cesta

Na Svätoplukovom námestí bola slávnostne otvorená a požehna-
ná pútnická Svätojakubská cesta.                  Foto: Peter Michalík
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V Mestskej hale na Kloko-
čine sa vďaka výraznej pod-
pore mesta Nitry uskutočnilo 
podujatie, ktoré hostilo medzi- 
národných fitness prezenté-
rov. Záštitu nad podujatím 
prevzal primátor mesta Nitry 
Jozef Dvonč, ktorý organizá-
torov a účastníkov Fittness 
Inspiration Day osobne po-
zdravil, pričom vyjadril ra-
dosť z toho, že Nitra je dejis-
kom takéhoto významného 
fitness podujatia v roku, kedy 
je nositeľkou titulu Európske 
mesto športu 2018.

Organizátorka a inštruk-
torka skupinových cvičení 
Soňa Gáborová už splnila sen 
mnohým zumba nadšencom. 
Tentoraz pozvala na Sloven-
sko kráľa salsy a merengue 
priamo z Miami. Hlavnou 
hviezdou športového popo-
ludnia bol Walter Diaz, ktorý 
svojou charizmou a energiou 
vyburcoval prítomných hostí. 
Každý prezentér mal vyhra-

dený čas na svoju masterclass, 
okrem Wallyho Diaza si mohli 
hostia zacvičiť so slovenskými 

hviezdami Danielou Čavojec 
Česnekovou, Freddym Ayi-
sim a poľskou inštruktorkou 
Izabelou Kin Janda. Na pódiu 
nechýbala ani organizátorka 

Soňa, ktorú všetci poznajú 
ako Zumba Sonnyes Slovakia. 
O hudobnú časť podujatia 
sa postarala 8-členná kapela 
Dominika Titková & Friends 
s juhoamerickými rytmami, 
ktorá naladila prítomných 
na tú správnu Latin Flavour 
vlnu. 

Presne ten istý názov nie-
sol aj workshop, ktorý sa ko-
nal v sobotu. Na workshope 
pod vedením Wallyho Dia-
za, profesionálneho taneční-
ka pôvodom z Kolumbie, sa 
mohli účastníci naučiť mnohé 
tanečné prvky pod vedením. 

„Je veľmi náročné uspo-
riadať podujatie tohto typu 
s medzinárodnou účasťou, 
no pevne verím, že k stálym 
fanúšikom budú rokmi pri-
búdať noví nadšenci. Mojim 
cieľom je i naďalej inšpirovať 
ľudí ku skupinovým cviče-

niam a prinášať do na Slo-
vensko exkluzívnych hostí,“ 
uzatvára organizátorka Soňa 
Gáborová.                          (SY)

Úspešný Fitness Inspiration Day aj vďaka 
finančnej podpore mesta

Mestská hala bola plná zumba cvičeniek z celého Slovenska. 

Primátor Nitry Jozef Dvonč na Fitness Inspiration Day s Freddym 
Ayisim a Soňou Gáborovou.                                           Foto: (SY)
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Povedali si áno

V septembri sa zosobášili 
títo snúbenci:

1. septembra: Peter Kor-
doš a Ing. Kristína Nemčeko-
vá, obaja z Nitry, Mgr. Ladi-
slav Bondor  zo Sládkovičova  
a Mgr. Martina Hambálková  
z Galanty, Alberto Pittoni  
z mesta Fgura na Malte a Len-
ka Récka zo Štitár

7. septembra: Ing. Karol 
Deák zo Sládkovičova a Ka-
tarína Mészárosová z Močen-
ku

8. septembra: Jozef Brezá-
ni z Krasnian a Elena Šranko-
vá zo Žiliny, Marián Bafrnec 
z Tajnej a Michaela Mucho-
vá z Nitry, Tomáš Krajčovič  
z Nitry a Miroslava Nosaľo-
vá z Chrastného, Ivan Aitner  

a Nina Kendrová, obaja z Ni-
try, Ladislav Depeš z Nitri-
anskych Hrnčiaroviec a Mgr. 
Nikoleta Nízlová zo Zlatých 
Moraviec, Ing. Martin Hečko 
a Mgr. Bronislava Fábiková, 
obaja z Nitry, Marián Karáč 
z Beladíc a Bc. Monika Zá-
honová z Malých Chyndíc, 
Danijel Sljuka z mesta Ilok  
v Chorvátskej republike  
a Lenka Valkovičová z Nitry, 
Ing. Slavomír Nedeľka z Hor-
ných Lefantoviec a Ing. Jana 
Segešová z Pobedíma

22. septembra: Marek 
Matušík a Jarmila Kundalová, 
obaja z Nitry, Martin Boťan-
ský zo Senca a Natália Var-
gová z Alekšiniec, Ing. Matej 
Čulen z Bratislavy a MUDr. 
Martina Galambošová z Nit-

ry, Marek Žákovič zo Zbehov 
a Nikoleta Gyepesová z Nitry

28. septembra: Ing. Mar-
tin Hreha z Bratislavy a Len-
ka Cintulová z Cabaja- Čápo-
ra, Ing. Ján Csillag a Nikoleta 
Borovská, obaja z Nitry

29. septembra: Mar-
tin Fašung z Alekšiniec  
a Ing. Miroslava Páleníková  
z Veľkého Záluži, Ing. Michal 
Belák PhD. z Malých Chyndíc  
a Mgr. Beáta Prekopová 
zo Sazdíc, Vladimír Petrík   
a Ľubica Klačmanová, obaja 
zo Šurianok, Daniel Ševčík 
z Veľkého Cetína a Michaela 
Líšková z Nitry, Ing. Vojtech 
Klinec a Ing. Gabriela Ďuri-
nová, obaja z Nitry

V krásnom prostredí ta-
lianskeho prímorského mesta 
Pesaro sa stretlo dvetisíc cvi-
čencov – seniorov z 20 krajín 
Európy a Kanady. Zúčastnili 
sa na 6. Gymnastickom festi-
vale Golden Age, na ktorom 
nechýbali ani cvičenky gym-
nastického klubu Gymnasion 
Nitra, pôsobiaceho pri Jednote 
dôchodcov Slovenska mests- 
kej organizácii č. 1. 

„Naša choreografia „Up“ 
sa veľmi hodila do nádhernej 
pevnosti Costanza Sforza  - 
Rocca Costanza. Reprezento-
vali sme Slovensko, ale hlavne 
Nitru ako Európske mesto 
športu. 

V Taliansku sa predstavi-
li cvičenky Danica Šimová, 
Zuzana Krchová, Eleonóra 
Chudá, Helena Žilková, Elena 
Husáková, Eleonóra Chudá a 
Blažena Valková.

„Vystúpenia a účasť na fes- 

tivalových workshopoch nás 
nabili novou energiou a elá-
nom, ktoré sa nám  ešte veľ-
mi zídu, pretože sa chceme 
zúčastniť aj na VII. festiva-

le, ktorý bude v roku 2020 
v Grécku,“ uviedla Magda 
Griesbachová, autorka cho-
reografií a zakladateľka Gym-
nasionu Nitra. 

Seniorky cvičili a reprezentovali Nitru v Taliansku

Cvičenky gymnastického klubu Gymnasion Nitra, pôsobiaceho 
pri Jednote dôchodcov Slovenska MO č. 1.predviedli svoje ume-
nie v Taliansku.                                            Foto: MG
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V novembri oslávia významné životné jubileum títo občania:

Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: Ján Adamec, 
Alžbeta Alyasryová, Mária 
Baštová, Anna Bezáková, Ve-
ronika Bieliková, Tibor Bil-
lich, Irena Fáberová, Mária 
Godárová, František Halás, 
Jozef Hašto, Anna Hrobová, 
Jozefína Hudecová, Ing. Ľud-
mila Chmelničná, Marta Ka-
linská, Štefan Karabin, Milan 
Kéri, Margita Kónyová, Viera 
Kopecká, Celestína Kozárová, 
Terézia Krajancová, Rafael 
Križan, Mária Kuruczová, 
Štefan Lakatoš, prof. Ing. Mi-
kuláš Látečka, PhD., Eva Le-
hoťáková, Anna Lendelová, 
Anna Lidayová, Anna Mancí-
rová, Jozef Martiška, Štefánia 
Matlová, Milan Németh, Ro-
zália Ondrejmišková, Mária 
Palacková, Alžbeta Pápayová, 
MUDr. Anna Papšová, Ladi-
slav Prípada, Erika Schobero-
vá, Júlia Slišková, Ján Sviatko, 
MUDr. Júlia Šabová, Oľga 
Šinská, Edita Šmehilová, Mgr. 
Elena Štefanková, Ľubomíra 
Tkačivská, Alžbeta Ujlacká, 
Ladislav Valko, Terézia Val-
kovičová, Michal Varga, Mar-
gita Verešová, Ing. František 
Zverka

80 ROKOV: Ing. Ľudovít 
Babušík, Cecília Bebjaková, 
Helena Bublová, Oľga De-
pešová, Hedviga Dujíčková, 
Mária Ehrenholdová, Gab-
riela Gambošová, Magdaléna 
Grambličková, Anna Han-
zenová, Veronika Holanová, 
MUDr. Ľudevít Holý, Anna 
Ješková, Alžbeta Kondelová, 
Anna Kondéová, Hedviga 
Kukučková, Terézia Kukuč-
ková, Otília Kuťková, Alžbeta 
Lacová, Božena Marciová, Ján 
Mésároš, Eva Nováková, Ján 

Novosedlík, Marta Pekáriko-
vá, Ladislav Pipíška, Mária 
Prešinská, Gabriela Ragasová, 
Zuzanna Sórádová, Albína 
Stanová, Ing. Jozef Steszkál, 
Štefan Szterenka, Anna Šte-
fanovičová, Ľudmila Valento-
vá, MUDr. Jozefína Vaňková, 
doc. PhDr. Ida Zubacká, CSc.

85 ROKOV: Božena Ar-
betová, Viliam Bališ, Anna 
Fillová, Ing. Milan Hluchý, 
Alžbeta Jakubíková, Janka 
Kačalová, Mária Lieskovská, 
Emília Malíková, Agneša 
Mészárošová, Ing. Ján Pavel-
ka, Ladislav Starovič, Mária 
Valáriková, Antónia Valaše-
ková, Emília Záhorská, Irena 
Závodná

86 ROKOV: Emília Be-
ňáková, Etela Borzová, Pavla 
Dudová, Irena Hohošová, 
Edita Kevélyová, Terézia Ko-
cifajová, Mária Miková, Ing. 
Bohumír Pechočiak, Ing. 
František Smutný, Mária Stru-
hárová, Štefan Šušlík, Margita 
Švecová, Katarína Tonkovičo-
vá, Aurélia Žarnovičanová

87 ROKOV: Ondrej Bača, 
Ján Bystrianský, Ružena Ča-
nigová, Helena Ficová, Mar-
gita Hrušková, Júlia Chobo-
tová, František Kováč, Emília 
Kučerová, Magdaléna Molná-
rová, Jozefa Obuchová, Bla-
žena Richtariková, doc. Ing. 
Michal Rohaľ, CSc., Božena 
Sabolová, Otto Sládečka, Jo-
zef Stražanec, Ing. Ferdinand 
Štefanovič

88 ROKOV: Irena Ada-
míková, Jozef Bernath, Milan 
Břicháč, Mária Cifrová, Hele-
na Čerešňová, Ernest Današ, 
Mária Danišová, Valéria Ďu-
ríková, Július Eliáš, Ernestína 

Fábelová, Gabriela Farkašová, 
Bernardína Kíkelová, Ľudmi-
la Mišove, Gizela Novoselová, 
Ing. Alžbeta Oberthová, Alž-
beta Sirotková, Michal Va-
siľko, Margita Vígová

89 ROKOV: Anna Baliová, 
Margita Buláková, Viliam Bu-
rian, Ema Gajdošíková, Jaro-
slav Hotový, Juliana Chlebo-
vá, Angela Keselyová, Klára 
Kriššáková, Angela Kyačková, 
Helena Lacušková, Julian-
na Malá, Mária Ottingerová, 
Janka Pažitná, Stanislav Štef-
kovič, Laura Vaneková  

90 ROKOV: Libuša Fran-
tišová, Helena Harmatová, 
Helena Jedličková, Viliam 
Opoldus, Vladimír Orieška, 
Edita Ravingerová, Žofia Sko-
číková, Silvia Veselá, PhMr. 
Lívia Veselská

91 ROKOV: Zlatica Arpá-
šová, Ing. Pavol Bajči, Anna 
Juhásová, Eva Labová, Ka-
tarína Molnárová, Želmíra 
Nemčovičová, Valéra Záhu-
menská

92 ROKOV: Katarína Ci- 
lliová, Štefan Jaššo, Ing. On-
drej Potančok, Oľga Töröko-
vá

93 ROKOV:  Oldřich Hav-
lík, Terézia Malenčíková, Bri-
gita Zacharová

94 ROKOV: Pavlína Ja-
kubeková, Žofia Nemešová, 
MUDr. Vladimír Zubácky
95 ROKOV: Paula Drábiková
96 ROKOV: Mária Jamricho-
vá
98 ROKOV: Mária Magová
100 ROKOV: Helena Náh-
lovská  
102 ROKOV: Hilda Schulzo-
vá
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navždy nás opustili

V septembri nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Ján Krčmár vo veku 92 rokov
Mgr. Marta Magulová vo veku 90 rokov
Judita Urbanová vo veku 71 rokov
Mária Bojdová vo veku 87 rokov
Margita Šindlerová vo veku 84 rokov
Alžbeta Dvornická vo veku 83 rokov
Gustáv Zvalo vo veku 72 rokov
Zlatica Berkešová vo veku 70 rokov
Stanislav Bidelnica vo veku 69 rokov
Štefan Kolesár vo veku 79 rokov
Pavel Macák vo veku 64 rokov
Ľudmila Serinová vo veku 90 rokov
Barbora Adamcová vo veku 82 rokov
Štefan Ivančík vo veku 65 rokov
Anna Muziková vo veku 67 rokov
Mária Rumanovská   vo veku 71 rokov
Daniela Zajacová vo veku 49 rokov
Lídia Galová vo veku 78 rokov
Oto Hradický vo veku 83 rokov
Terézia Hromadová vo veku 98 rokov
František Janič vo veku 70 rokov
Marián Skovaj vo veku 38 rokov
Ing. Ján Virág vo veku 92 rokov
František Fazekaš vo veku 68 rokov
Mária Korecová vo veku 104 rokov
Milan Lipták vo veku 54 rokov
Jaromír Šiška vo veku 60 rokov
Viola Kolesárová vo veku 87 rokov
Vojtech Daniš vo veku 76 rokov
Mária Lacušová vo veku 77 rokov
Ladislav Srančík vo veku 80 rokov
Irena Blašková vo veku 93 rokov
Mária Gedayová vo veku 74 rokov
Helena Šmirinová vo veku 82 rokov
Alica Krištofičínová vo veku 89 rokov

Gertrúda Zorková vo veku 73 rokov
Irena Čanakyová vo veku 88 rokov
Andrej Horinka vo veku 47 rokov
Jozef Jáger vo veku 52 rokov
Anna Orlíčková vo veku 75 rokov
Jolana Rusová vo veku 88 rokov
Hedvika Šimoneková vo veku 84 rokov
Pavol Martiška vo veku 68 rokov
Vojtech Ažaltovič vo veku 78 rokov
Viliam Dokupil vo veku 90 rokov
Helena Gabulová vo veku 92 rokov
Pavol Peťovský vo veku 65 rokov
Peter Šanta vo veku 63 rokov
Jolana Béderová vo veku 82 rokov
Ján Ďurina vo veku 79 rokov
Anna Homolová vo veku 73 rokov
Ladislav Korytár vo veku 66 rokov
Mária Nagyová vo veku 90 rokov
Ján Kučera vo veku  78 rokov
Margita Kováčiková vo veku 83 rokov
Ondrej Mala vo veku 87 rokov
Miroslav Balaďa vo veku 86 rokov
Prof. Ing. Michal Soták, PhD. vo veku 91 rokov
Marta Štrámová vo veku 72 rokov
Peter Muzika vo veku 65 rokov
Jaroslav Kukla vo veku 70 rokov
Božena Žáková vo veku 88 rokov
Marek Lakatoš vo veku 39 rokov
Helena Magdinová vo veku 89 rokov   
Štefan Martiš vo veku 89 rokov
Anastázia Boháčiková vo veku  93 rokov
Emil Révay vo veku 81 rokov
Ing. Jozef Supuka vo veku 53 rokov
Miroslav Svorad vo veku 50 rokov
Anna Černeyová vo veku 84 rokov
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V rámci Nitrianskeho dňa úcty k starším sa v Obrad-
nej sieni mesta Nitry k seniorom prihovoril primátor
Jozef Dvonč.

Do pamätnej knihy sa zapísala aj Darina  Čaprn-
ková. Na fotke jej primátor Jozef Dvonč odovzdáva  
pamätný list.

Na Plese seniorov vládla vynikajúca atmosféra.

Báseň predniesol úspešný nitriansky recitátor – víťaz Hviezdoslavovho 
Kubína – Ján Galaba. Text a foto: (SY)

Ocenená bola aj dlhoročná bývalá poslankyňa a bý-
valá krajská predsedníčka JDS Slovenska Oľga Csá-
kayová.


