
NITRA

 

 

Ročník XXXXII. DECEMbEr 2018 Cena 0,40 €

Vianočná Nitra 
ponúka pestrý program

Pripomenuli si 
25. výročie spolupráce
Nitry s Naperville



MESTO NITRA

Primátor: Marek Hattas
e-mail: primátor@nitra.sk
Prednosta úradu: JUDr. Igor Kršiak
e-mail: krsiak@msunitra.sk
Hlavná kontrolórka: Ing. Darina Keselyová
e-mail: keselyova@msunitra.sk

Stránkové hodiny Mestského úradu v Nitre:
 pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 - 15.00
 streda:  8.00 - 16.45
 piatok:  8.00 - 13.45
	 sobota	-	iba	podateľňa:		 8.00	-	12.00

Pokladnica Mestského úradu v Nitre
 pondelok, utorok, štvrtok:  8.00 - 15.00
 streda:  8.00 - 16.45
 piatok:  8.00 - 13.30
	 sobota:		 8.00	-	12.00

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník DECEMBER 2018

Opäť sa blížia najkrajšie 
rodinné sviatky v roku. Nit-
ra sa zaodeje do vianočného 
plášťa a dýchne svojím čarom  
do všetkých zákutí nášho mes-
ta. Ako diadém na vianočnom 
závoji Nitry sa 1. decemb- 
ra rozžiari hviezda na brá-
ne vianočného mestečka  
a bude žiariť do 23. decembra.  
V rámci slávnostného otvo-
renia vianočného mesteč-
ka v sobotu 1. decembra sa 
predstavia skupiny Voising  
a DORA a rozsvieti sa vianoč-
ný stromček. Po rozsvietení 
stromčeka sa Nitrania môžu 
tešiť na pyromuzikálový oh-
ňostroj.

V nedeľu 
9. decembra 
sa obyvatelia a 
návštevníci Ni-
try môžu tešiť 
na divadelné 
predstavenie 
„ Č e r t o v s k y 
dobrý Mikuláš“ 
v podaní diva-
dla Dvor zázra-
kov, ohňovej 
show Vertigo  
a mikulášske-
ho koncertu 
pre všetky deti  

v podaní známych Paci Pac.
Na spríjemnenie pred-

vianočnej atmosféry budú  
v rámci programu vianočné-
ho mestečka spievať a hrať 
folklórne súbory a spevácke 
skupiny. Študenti si prídu  
na svoje v utorok 4. decemb-
ra počas programu s názvom 
Univerzitný vianočný punč. 

Do ríše rozprávok nás 
každý utorok a štvrtok za-
vedie premietanie známych 
večerníčkových rozprávok.  
Na utorky 4. decembra, 11. 
decembra a 18. decembra  
a vo štvrtok 6. decembra je 
pripravený vianočný program 
detí z materských a základ-

ných škôl; každú sobotu sa 
ocitneme v krajine fantázie 
vďaka detským divadelným 
predstaveniam.

Na stredu 12. decemb-
ra je pripravená aktivizačná 
kampaň Nitrianskych novín  
s názvom Slovensko spieva 
koledy, ktorá má priviesť ľudí 
na námestie, aby si spolu za-
spievali tri koledy. 

Popri bohatom programe 
vianočnú atmosféru umocnia 
voňavé dobroty, darčeky pod 
stromček a pestrá ponuka 
drobností s vianočnou tema-
tikou od výmyslu sveta. 

Okrem tradičnej rozpráv-
kovej pohody vianočného 
mestečka spríjemní obdobie 
adventu v pondelok 17. de-
cembra koncert Čaro Vianoc 
v Nitre, na ktorom sa v sále 
PKO predstavia sólisti Opery 
Slovenského národného di-
vadla v sprievode Orchestra 
ľudových nástrojov Miroslava 
Dudíka a Mužskej speváckej 
skupiny Rodokmeň. 

Nedeľný strieborný lesk 
pričarí 9. decembra XV. 

Jubilejný večer Evy Pav-
líkovej v Synagóge. Pre ná-
vštevníkov a obyvateľov  
       pokračovanie na 4. strane

Vianočná Nitra ponúka pestrý program 
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Obyvatelia Nitry vo voľ-
bách do mestskej samosprá-
vy, ktoré sa uskutočnili 10. 
novembra, svojimi hlasmi 
rozhodli, že novým primá-
torom Nitry vo volebnom 
období  2018 – 2020 bude 
nezávislý kandidát Marek 
Hattas. Z celkového počtu 
29 289 platných hlasova-
cích lístkov odovzdaných 
pre voľby primátora, získal  
12 385 hlasov, čo pred-
stavuje 42,28 percenta.  
Vo funkcii vystrieda Jozefa 
Dvonča, ktorý stál na čele Nit- 
ry tri volebné obdobia.

V Nitre mohlo prísť k vo-
lebným urnám 68 698 voličov, 
voličská účasť dosiahla 43,11 
percenta. V predchádzajúcich 
komunálnych voľbách v roku 
2014 predstavovala volebná 
účasť 26,49 percenta.

O funkciu primátora 
Nitry sa uchádzalo desať 
kandidátov: Jozef Dvonč 
(Smer-SD, SNS), Ján Greššo 
(OĽaNO, SaS, Šanca, Sme 
rodina, KDH), Marek Hattas 
(nezávislý), Michal Ivan (ne-
závislý), Ján Kecskés (Ľudová 
strana Pevnosť Slovensko), 
Renáta Kolenčíková (nezá-
vislá), Ľubomír Martinka 
(nezávislý), Ladislav Németh 
(STS), Peter Oremus (nezá-
vislý), Róbert Sitár (nezávislý) 
a Štefan Štefek (nezávislý). 

Jozef Dvonč získal 6453 
hlasov (22,03 percenta), Šte-
fan Štefek 4235 hlasov (14,45 
percenta), Peter Oremus 2174 
hlasov (7,42 percenta), Ján 
Greššo 2154 hlasov (7,35 per-
centa), Ján Keckés 692 hla-
sov (2,36 percenta), Ľubomír 
Martinka 476 hlasov (1,62 
percenta), Renáta Kolenčíko-
vá 473 hlasov (1,61 percenta), 
Michal Ivan 118 hlasov (0,40 
percenta) a Ladislav Németh 

dostal 43 hlasov (0,15 percen-
ta). Občania hlasovali aj za 
Róberta Sitára, ktorý sa pred 
voľbami kandidatúry vzdal 
v prospech Petra Oremusa. 
Odovzdali mu 83 hlasov (0,28 
percenta). 

Z pôvodného mestského 
zastupiteľstva svoj mandát 
obhájilo 15 poslancov (Petra 
Ajdariová, Janka Buršáková, 
Miloš Dovičovič, Ján Greššo, 
Miroslav Gut, Miloslav Ha-
tala, František Hollý, Peter 
Košťál, Peter Oremus, Marta 
Rácová, Jozef Slíž, Anna Šme-
hilová, Štefan Štefek, Ján Van-
čo a Pavel Varga). 

V 31-člennom mestskom 
parlamente na základe roz-
hodnutia voličov získali naj-
viac hlasov nezávislí poslanci, 
z toho 11 mandátov nezávislí 
poslanci a 11 poslaneckých 
kresiel nezávislí kandidáti 
Tímu Hattas (Roman Ágh, 
Michaela Hefková, Oliver 
Pravda, Filip Barbarič, Peter 

Mezei, Erik Král, Dávid Mo-
ravčík, Tomáš Jursa, Jarmila 
Králová a Peter Bakay). Keď-
že medzi zvolenými poslan-
cami v Starom meste bol aj 
novozvolený primátor Marek 
Hattas, na jeho miesto nastúpi 
náhradník - Ján Vančo, býva-
lý zástupca primátora, ktorý 
kandidoval za OĽaNO, SAS, 
KDH, Sme rodina, Šanca. 

Koalícia Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (OĽaNO) 
Sloboda a Solidarita, Šanca, 
Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie získala päť poslanec-
kých kresiel, troch zástup-
cov má Smer-SD, Slovenská 
národná strana. Do zastupi-
teľstva občania zvolili aj jednu 
poslankyňu za stranu NOVA. 

Voľbami sa nič nekončí. 
Práve naopak, pre novozvo-
leného primátora a poslancov 
nastupuje nová etapa práce  
a pre občanov obdobie spolu-
práce.                                 (SY)

Novým primátorom Nitry sa stal Marek Hattas

Viac ako 29-tisíc občanov Nitry využilo svoje hlasovacie právo.
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Po komunálnych voľbách, 
ktoré sa konali 10. novembra, 
sa vo štvrtok 15. novembra 
ešte naposledy zišli poslan-
ci dosluhujúceho mestského 
zastupiteľstva. Prerokovali 
správu o výsledku kontro-
ly skladového hospodárstva 
v Stredisku mestských slu-
žieb, hovorili o výsledku 
kontroly použitia dotácií  
v BKM Junior UKF Nitra, 
Mestskom futsalovom klube 
Nitra a Cyklistickom klube 
Nitra. Prerokovali správu 
o výsledku kontroly použitia 
a vyúčtovania príspevku po-
skytnutého z rozpočtu mesta  
na MAD dopravcovi ARRIVA 
Nitra, a.s. a schválili dopla-
tok za poskytovanie služieb  
vo verejnom záujme vo výške 
721 000. Poslanci sa zaoberali 
aj návrhom operačného plánu 
zimnej údržby miestnych ko-
munikácií a chodníkov počas 
tejto zimy.

Rozpočet Nitry na rok 
2019 schvaľovali ešte poslanci 
starého mestského zastupi-
teľstva. „Toto zastupiteľstvo 
má právo rozhodovať o roz-
počte. Nezahrnovali sme doň 
ale kapitálové výdavky a in-

vestície. Myslím, že je správne, 
aby o týchto veciach hlasovalo 
už nové zastupiteľstvo,“ skon-
štatoval dosluhujúci primátor 
Jozef Dvonč. Okrem zvýšenia 
príjmov zakomponovali mes-
tskí poslanci do rozpočtu aj 
zvýšenie výdavkov. Je med-
zi nimi napríklad 130 000 
eur na nákup vybavenia do 
školských kuchýň a jedální. 
Zastupiteľstvo reagovalo aj  
na zmenu zákona o pozem-
ných komunikáciách, podľa 
ktorého sú mestá a obce zod-
povedné za zimnú údržbu 
chodníkov. Poslanci na tento 
účel vyčlenili 250 000 eur.

Mesto Nitra bude v roku 
2019 hospodáriť s prebytko-
vým rozpočtom. V pôvodne 
navrhovanom vyrovnanom 
rozpočte v hodnote 65 475 
910 eur poslanci zvýšili príj-
movú časť o viac ako 800 000 
eur. Reagovali tak na očaká-
vané zvýšenie príjmov mesta 
z daní fyzických osôb. 

Zo schváleného rozpoč-
tu vyplýva, že na budúci rok 
budú tvoriť hlavnú časť prí-
jmov mesta Nitry financie  
z daní, ktoré v sume viac ako 
44 miliónov eur predstavujú 

68 percent z celkových príj-
mov mesta v roku 2019. „Daň 
z nehnuteľností je rozpočto-
vaná v nadväznosti na mierny 
očakávaný nárast v súvislosti 
s novou výstavbou bez zmien 
jednotlivých sadzieb. Viac 
ako 90 percent z dane za tova-
ry a služby predstavuje popla-
tok vyrubený za komunálne 
a drobné stavebné odpady. 
Ten je rozpočtovaný podľa 
sadzieb platného všeobecne 
záväzného nariadenia. Neda-
ňové príjmy v sume 7 352 000 
eur predstavujú 11,2 percenta 
z celkových príjmov rozpočtu 
na rok 2019“.

Najväčšie výdavky mesta 
budú smerovať do školstva, 
ich celkový podiel v roz-
počte je takmer 44 percent.  
Na druhom mieste sú nákla-
dy na komunálne činnosti 
a životné prostredie, ktoré 
z rozpočtu odčerpajú viac 
ako 17 percent. Výdavkové 
finančné operácie počítajú  
v roku 2019 so splátkami 
dlhodobých bankových úve-
rov vo výške 6 163 000 eur 
a so splátkami istiny úverov 
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia v sume 407 000 eur.

Nitra bude v roku 2019 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom

dokončenie z 2. strany
Nitry je v sobotu 15. de-

cembra pripravená špeciálna 
večerná prehliadka Starého 
mesta. V stredu 19. decembra 
sa v Mestskej hale na Kloko-
čine uskutoční veľký vianoč-
ný koncert obľúbenej skupiny 
Kollárovci. 

Vianočná nálada zavíta aj 
na Klokočinu – v sobotu 8. 
decembra pripravuje program 
Mesto Nitra prostredníctvom 
VMČ č.4, cez víkend 14. až 
16. decembra sa o vianočnú 
pohodu postará občianske 

združenie Nitrafiesta. Nit-
riansky hrad pre obyvateľov  
a návštevníkov otvorí v ter-
míne od 14. do 22.decembra 
adventné mestečko v Gotickej 
priekope a hradnom areáli. 
Súčasťou hradného mestečka 
budú stánky s jedlom, výstava 
betlehemov a kultúrny pro-
gram. 

Silvester v Nitre nespestria 
len výbuchy petárd a silves-
trovské zábavy, ale tradične  
v záverečný deň roka môžu 
všetci prísť zhodiť nazbierané 
kilečká v tradičnom Zobor-

skom silvestrovskom behu 
či vychutnať silvestrovský 
program na Svätoplukovom 
námestí. Program Vianočnej 
Nitry zakončí Tradičný troj-
kráľový koncert  v Katedrále 
sv. Emeráma na Nitrianskom 
hrade a Trojkráľový galakon-
cert La Gioia v sprievode Sim-
ple Lounge Quartet 6. januára  
v Synagóge. 

Mikulášsky a adventný 
program je pripravený aj v jed-
notlivých mestských častiach  
v kultúrnych domoch.

                          Paľo Ferčák
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Pri príležitosti 25. výročia 
podpísania zmluvy o partner-
skej spolupráci medzi ame-
rickým Naperville a Nitrou 
zavítala v uplynulých dňoch 
na mestský úrad Rosemary 
Macko Wisnosky, honorárna 
konzulka Slovenskej republi-
ky v USA a nositeľka ocenenia 
Čestná občianka mesta Nitry. 
Význam tejto návštevy pod- 
čiarkla prítomnosť veľvyslan-
ca USA Adama 
Sterlinga, ktorý 
vyjadril svoj obdiv 
nad dlhoročnou 
intenzívnou spo-
luprácou medzi 
našimi mestami.

Na stretnutí 
nechýbali zakla- 
dajúci, ako aj 
súčasní členovia 
Sister Cities Com- 
mission, prišli i 
bývalí primátori 
Silvester Štefanka 
a Vladimír Libant, 
ktorí stáli pri kla-
dení základného 
kameňa pria-
teľstva. Hovorilo 
sa nielen o dlho-
ročnej intenzívnej 
partnerskej spo-
lupráci a kontaktoch, ktoré 
prerástli do hlbokých priateľs-
tiev, ale aj o výsledkoch, ktoré 
predovšetkým Nitru posunuli 
na latke poznania. V krátkom 
videofilme si zaspomínali i na 
nedávnom zosnulého staros-
tu Naperville George Pradela. 
Práve jeho osobnosť zohrala 
pri partnerstve našich miest 
významnú rolu. 

Nitra bola prvým mestom 
z východného bloku, ktoré 
uzavrelo v roku 1993 partner-
skú dohodu s týmto mestom 
v štáte Illions, rozprestiera- 
júcom sa v blízkosti Chicaga. 

Ako neopakovateľnú a histo-
rickú označili návštevu čle-
nov nitrianskej mestskej rady 
v Naperville v roku 1999. Po-
ďakovanie patrí primátorovi 
Silvestrovi Štefankovi, kto-
rý zmluvu parafoval svojím 
podpisom a tiež Vladimírovi 
Libantovi, pretože počas jeho 
primátorovania nadobudlo 
partnerstvo reálne kontúry. 
Významný podiel na spolu-

práci má Klub priateľov Na-
perville. Práve členovia tohto 
spolku organizovali stretnu-
tia, návštevy a všetko, vďaka 
čomu spolupráca medzi na-
šimi mestami funguje celých 
týchto 25 rokov. Mimoriadne 
inšpiratívna bola spolupráca 
medzi mestskými políciami, 
zameraná na prevenciu kri-
minality, významná bola i je 
spolupráca medzi študentmi 
párovského gymnázia a gym-
názia v Naperville. Významné 
boli výmeny v oblasti kultú-
ry, nitrianski herci priniesli  
do Naperville svoje umenie,  

z Naperville pricestoval  
do Nitry študentský spevácky 
zbor. Osobitne je cenná spo-
lupráca v rámci evanjelickej 
cirkvi a to najmä finančná 
pomoc pri výstavbe Evan-
jelického kostola Sv. Ducha  
v Nitre. 

Honorárna konzulka SR v 
USA Rosemary Macko Wis-
nosky spolu so svojím man-
želom Denisom sa stretla so 

zástupcami Rotary klubu Ni-
tra Harmony, riaditeľom pro-
jektu Integrácia Slavomírom 
Krafčákom. Návšteva Nitry 
pokračovala exkurziou v Lyra 
Chocolate, návštevou kurzu 
pre učiteľky angličtiny v nadá-
cii Aspekt a prehliadkou kniž-
nice Apponyiovcov v Oponi-
ciach. Vo večerných hodinách 
sa hosťom venovali manželia 
Karol a Zuzana Felixovci ako 
aj riaditeľ nitrianskej SOPK 
Miroslav Masarik, s ktorými 
si v Divadle A. Bagara pozreli 
muzikál Pápež.

                  Text a foto: (SY)

Pripomenuli sme si 25. výročie spolupráce Nitry s Naperville

Na fotke zľava: Denis Wisnosky, honorárna konzulka Rosemary Macko Wis-
nosky, veľvyslanec USA v SR Adam Sterling, tlmočníčka, Vladimír Libant, Sil-
vester Štefanka a Jozef Korec.
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Mesto Nitra si v uplynu-
lých dňoch znovu pripísalo  
na svoje konto ďalšie ocene-
nie, tentokrát v súťaži o naj-
lepšie kroniky Slovenska v ka-
tegórii krajských a okresných 
miest nad 50 tisíc obyvateľov. 
Kým v roku 2016 získala hlav-
nú cenu poroty, tohto roku 
bola kronika ocenená mimo-
riadnou cenou, pričom od-
borná porota brala do úvahy 
i kvalitné spracovanie doku-
mentačného materiálu. 

Viesť kroniku má po-
vinnosť zo zákona o obec-
nom zriadení každá obec  
a mesto. Nie každá samosprá-
va túto povinnosť dodržiava. 
V Nitre sa kronika vedie od 
roku 1923. Intenzívne však 
až v posledných tridsiatich 
rokoch. Za toto obdobie sa 
podarilo získať viaceré oce-
nenia. 

Súťaž pravidelne každý 
druhý rok organizuje Národ-
né osvetové centrum Brati-
slava v spolupráci so Sloven-
ským národným múzeom  

v Martine, Združením miest 
a obcí Slovenska a Sloven-
skou národnou knižnicou  
v Martine, na pôde ktorej sa 
19. októbra slávnostné vy-
hodnotenie súťaže uskutočni-
lo. Odborná porota tento rok 
vyberala spomedzi 33 kroník  
a 59 monografií. Podľa jednot-
livých kategórií boli ocenení 

jednotliví kronikári miest  
a obcí, či firiem, pretože sa 
píšu aj firemné, školské, či ro-
dinné kroniky. 

„Porota hodnotila zhoto-
venie samotnej kroniky, jej 
formálnu úpravu, ale aj obsa-
hovú stránku. Pozitívne hod-
notila fakt, že sa zachytáva 
život v každej oblasti, osobit-
ne ocenila osobný vklad kro-
nikárky a najmä to, ako zápis 
napíše, či fakty podá zrozu-
miteľne. Do kronikárskeho 
zápisu patria udalosti zo živo-
ta v meste, dianie v samosprá-
ve, hospodársky život mesta, 
výstavba a zmeny charakteru 
mesta, budovania komuniká-
cií, z diania v kultúre, škol-
stve, zdravotníctve, sociálnej 
oblasti a športe,“ zhodnotila 
kronikársky zápis kronikár-
ka Ľudmila Synaková, ktorá 
sa písaniu kroniky venuje  
od roku 2007. 

Ocenený kronikársky zá-
pis mesta Nitry obsahuje 422 
strán, spracovaných v 12 ka-
pitolách a zachytáva dianie  
v priebehu celého roka. Kro-

Kronika Nitry znovu medzi ocenenými 
v celoslovenskej súťaži

Cenu pre mesto Nitra prevzala kronikárka Ľudmila Synaková  
(v spodnom rade štvrtá sprava).                              Foto: P. Veselý

Súčasťou súťaže bola výstava kroník a monografií.



7www.nitra.sk

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník DECEMBER 2018

Úspešnú sériu koncertov 
Nitrianskej hudobnej jesene 
2018 zavŕšil v Synagóge sláv-
nostný koncert Saxophone 
Syncopators na počesť 100. 
výročia vzniku prvej Česko-
slovenskej republiky. Na úvod 
koncertu si občania Nitry vy-
počuli krátky príhovor, pri-
pomínajúci túto významnú 
dejinnú udalosť, ktorá 
ovplyvnila životy našich pra-
rodičov a nasmerovala našu 
budúcnosť. Československá 
republika je napriek rôznym 
dejinným zvratom dobrý  
a úspešný projekt, ktorý vy-
tvoril priestor pre náš plno-
hodnotný rozvoj - od neslo-

bodných národov na začiatku 
20. storočia až po dva úspešné 
samostatné štáty, ktoré sú plne 
rešpektovanými členmi me-
dzinárodného spoločenstva, 
geopoliticky jasne ukotvené 
v EÚ a NATO. Po sto rokoch 
od vzniku ČSR stojí náš štát 
ako rovný s rovným nielen  
s českým národom, ale aj 
ostatnými krajinami Európy. 

Na koncerte zazneli diela 
Eugena Suchoňa, Antonína 
Dvořáka, Iľju Zelenku a Jev-
genija Irsaia v podaní  Saxo-
phone Syncopators – saxofó-
nového kvarteta, ktoré založil 
v roku 2014 klavirista, saxofo-
nista a aranžér Ladislav Fan-

čovič. Toto umelecké teleso sa 
venuje interpretácii rôznych 
hudobných žánrov od vážnej 
hudby, cez ragtime až po hot-
jazz 20-tych rokov minulého 
storočia. Členovia tohto hu-
dobného zoskupenia účin-
kovali na viac než dvadsia-
tich významných festivaloch  
v strednej Európe a na svojom 
konte majú aj úspešné turné  
v Indii a Číne. Nitrianske pu-
blikum si tak okrem pripo-
menutia významnej udalosti 
našich dejín vychutnali ume-
nie obdivované nielen doma, 
ale i  v ďalekom zahraničí.  

                  Text a foto: (SY)

Nitriansku hudobnú jeseň zavŕšil koncert 
na počesť 100. výročia vzniku Československej republiky

Na koncerte účinkovalo saxofónové kvarteto  Saxophone Syncopators.

nikárske zápisy za jednotlivé 
roky si záujemcovia môžu 
prelistovať v mestskom archí-
ve na Vŕšku v Nitre, kronika 
je prístupná aj na webovej 
stránke mesta Nitry v elektro-
nickej podobe. 

Súčasťou slávnostného 
vyhlásenia výsledkov súťaže 
„Slovenská kronika 2018“ bol 

odborný seminár. Prednášku 
na tému Kroniky a ich výz-
nam v mapovaní kultúrneho 
dedičstva obce/mesta a odpo-
rúčania pre prax predniesla 
PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 
O význame a tvorbe obecných 
monografií a metodikách pí-
sania obecnej kroniky hovo-
rila aj známa etnografka Mgr. 

Katarína Nádaská, PhD. 
Účastníci slávnostného 

vyhlásenia súťaže si zároveň 
mohli pozrieť výstavu oce-
nených kroník a monografií 
a zároveň načerpať inšpirá-
ciu pre svoje ďalšie tvorivé  
obdobie. 

                                       (rm)
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Doma jej hovoria „stará 
mama“. Jedna z najstarších 
Nitraniek Helena Náhlov-
ská oslávila 100. narodeniny. 
Jubilantka za mladi bývala  
s ómamou Gulášovou na Štú- 
rovej ulici v starých židov-
ských bytoch, neskôr v Mar-
tinskej doline na Zobore, 
dnes žije v Mlynárciach. 

Pani Náhlovská nemala 
ľahký život. S manželom, kto-
rý bol zamestnaný v štátnych 
poštových službách, sa kvôli 
jeho práci viackrát sťahova-
li. Bývali v štátnych bytoch  
v Hlohovci i Komárne, až kým 
zakotvili v Nitre - Mlynár- 
ciach, kde si postavili rodinný 
dom. Spoločne vychovali päť 
detí. „Narobili sme sa bárs-
koľko. Dom sme stavali tri 
roky, ešte aj tehly sme si pálili 
sami,“ spomína. 

„Doopatrovala svoju 
mamu. I tá sa dožila úcty-
hodného veku - 96 rokov,  
na posteli opatrovala aj svoj-
ho muža. Ovdovela pred 24 
rokmi. Ale ani raz si na svoj 
životný údel nesťažovala,“ 
dodáva jej nevesta Sidónia 
Náhlovská. 

Stará mama Náhlovská sa 
dnes teší z veľkej rodiny – 11 
vnukov a 21 pravnukov, ktorí 
ju často navštevujú. „Prečo 

som sa dožila tohto vysokého 
veku? Ja sama neviem. Dnes 
ľudia jedia každý deň len 
mäso a mäso. My sme mali 
mäso raz za týždeň. Jedli sme 
strukoviny, zemiaky, kapustu, 
palacinky, buchty, makové a 
orechové slíže,“ hodnotí stra-
vovanie kedysi a dnes. 

„Jej filozofia je taká, že 
život treba brať ako príde. 
Stará mama nikdy v živote 
nad ničím nelamentovala, 
nenariekala, ani nám deťom 
či vnukom sa nesťažovala,“ 
prezradila nám jej nevesta Si-
dónia Náhlovská. 

Napriek vysokému veku sa 
jubilantka teší dobrému zdra-
viu, ešte si sama vládze na-

variť a viesť celú domácnosť. 
Ešte pred dvomi rokmi, kým 
bolo v centre otvorené „malé 
Tesco“ si sama chodievala  
na nákupy. „Minulý týždeň 
som si robila španielske vtáč-
ky,“ pochválila sa. Napriek 
vysokému veku lekárov veľmi 
nenavštevuje. S obľubou sa 
venuje domácnosti a vareniu 
- a vypeká najlepšie bratislav-
ské rožky v širokom okolí. 

Pani Náhlovskej nechýba 
na tvári úsmev, má zmysel pre 
humor, okolo seba rozdáva 
dobrú náladu a optimizmus. 
Receptom na dlhovekosť je 
podľa nej práca v záhradke, 
zdravá strava a životný opti-
mizmus.         Text a foto (SY)

V sobotu 17. novembra sa 
vo Veľkej zasadačke mestské-
ho úradu uskutočnil v poradí 
už 13. ročník festivalu Vysoké 
hory Nitra, ktorý navštívili 
stovky priaznivcov hôr a ces-
tovania. Bola pre nich pri-
pravená prehliadka filmov a 
prezentácií od známych osob-
ností, horolezcov, cestovateľov 
a filmárov. Program pozostá-

val z piatich blokov s filmami 
a prezentáciami od viacerých 
zaujímavých hostí. Na festival 
zavítala svetová horolezecká 
legenda Krzysztof Wielicki z 
Poľska. Rozprávanie  v pora-
dí piateho človeka na svete, 
ktorý vystúpil na všetkých 14 
osemtisícoviek a jedného z 
priekopníkov zimného leze-
nia v Himalájach účastníkov 

festivalu mimoriadne zaujalo. 
Festival má ambíciu vytvá-
rať a upevňovať vzťah ľudí k 
prírode, horám, cestovaniu, 
spoznávaniu iných regiónov, 
krajín a kultúr a to sa mu 
podarilo aj tentokrát. S pod-
porou mesta Nitry festival 
úspešne zorganizovalo obči-
anske združenie Nitriansky 
horský spolok.                  (SY)

Helena Náhlovská z Mlynáriec oslávila sté narodeniny

Milovníci hôr a prírody na festivale Vysoké hory Nitra

Jubilantka Helena Náhlovská so synom Jozefom a jeho manžel-
kou Sidóniou
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SYNAGÓGA
1.12. (so) 18.00 Koleda – Veronika Rabada s kapelou 
Vianočné koledy a známe hity z debutového albumu Lúka. Uspo-
riadateľ: ŠoPeRa, s.r.o., vstupné: 10,- €, predpredaj: ticketportal
5. 12. (st) 9.00 Vianoce u Špecka VI - prezentácia činnos-
ti žiakov Spojenej školy, Mudroňova 1 v Nitre. Usporiadateľ: 
Spojená škola, Mudroňova 1 v Nitre, vstup voľný
7. 12. (pi) 17.30 VIA DOMUS – umelecký program a výstava 
výtvarných diel  bývalých absolventov Tralaškoly/Súkromnej zá-
kladnej umeleckej školy, Ďurková 18 Nitra.
do 18. 12. 2018. Usporiadateľ: Súkromná základná umelecká 
škola, Ďurková 18, Nitra, na vernisáž vstup voľný      
9. 12. (ne) 18.00 Vianočný večer Evy Pavlíkovej – jubilejný 15. 
ročník, hostia: Cimbalová hudba Zobor a Milan Veróny, Anička 
Jakab Rakovská / Svetlana Rymarenko. Otokar Klein. Usporiada-
teľ: Eva Pavlíková, vstupné: 15,- €; predpredaj: TIC Nitra     
10. 12. (po) 17.00 Vianočný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ 
Jozefa Rosinského v Nitre. Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný.
11. 12. (ut) 18.00 Adventný koncert a výstava prác žiakov 
SZUŠ Heleny Madariovej. Usporiadateľ: SZUŠ Heleny Madario-
vej v Nitre, vstup voľný.
12. 12. (st) 19.00 Vianočná Janais s kapelou - autorské sklad-
by, vianočné koledy a tradičné piesne zo Slovenska, Francúzska i 
z Anglicka. Usporiadateľ: Ing. Peter Kothaj, vstupné: 12,- €, pred-
predaj: ticketportal.
13. 12. (št) 10.00 a 18.00 Adventný koncert Katedry hudby 
PF UKF v Nitre. Norbert Bodnár: Vianočná omša in F, slovenské, 
české a ukrajinské vianočné piesne. A. Janiga, Ľ. Čahojová, D. 
Szabóová, M. Leššová – spev; I.Kaznova, L.Rácová – flauta; T. 
Pavlenko – bandura; M. Maraček, M. Pavlov – organ; Akademic-
ký spevácky zbor PF UKF v Nitre; Komorný orchester Collegium 
Cantorum, dirigent: M. Štrbák. Usporiadateľ: Katedra hudby PF 
UKF v Nitre, vstup voľný
17. 12. (po) 17.00 Adventný koncert žiakov Súkromného 
konzervatória v Nitre. Usporiadateľ: Súkromné konzervatórium 
v Nitre, vstup voľný.
STÁLE VÝSTAVY      
História a tradície  Židov v Nitre
Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianske pohľady Aleny Bugárovej 
Prehliadky: ut: 13.00 – 18.00, st - št: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, 
so-ne: 13.00 – 18.00, po a pi: zatvorené

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra, www.nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00
REPREZENTAČNÉ SÁLY
Do 2. 12.  Kompresia prázdnoty. Autori: Marcin Berdyszak 

(PL), Patrik Kovačovský. Výstava predstaví aktuálnu tvorbu dvo-
jice sochárov Marcina Berdyszaka (nar. 1964) — profesora na 
Univerzite výtvarných umení v Poznani a Patrika Kovačovského 
(nar. 1970) — profesora na VŠVU v Bratislave. Stretnutie dvoch 
generačne príbuzných súčasných umelcov, ktorí nadviažu ko-
munikáciu pomocou série objektov a inštalácií, kde spoločnými 
prvkami bude uzavretie prázdnoty v sochárskej forme, problém 
recyklácie materiálov a ideí a pod.

13. 12. 2018 – 31. 3. 2019 Fetiše súčasnosti. Výstava predstaví 
diela súčasných slovenských a českých výtvarníkov a dizajnérov 
reagujúcich na rôzne témy fetišov, fetišizmu a fetišizácie v sú-
časnej spoločnosti. Kurátori výstavy budú vizuálne pátrať po ne-
škodných psychologických „úchylkách“ v našom správaní, ktoré 
nás na jednej strane od ostatných odlišujú, no na druhej strane 
mnohých ľudí nečakane a nevedomky spájajú.
SALóN
13. 12. 2018 – 17. 2. 2019 Marián Žilík. Retrospektívna výstava 
predstaví tvorbu nitrianskeho maliara, sochára a fotografa pri prí-
ležitosti jeho nedožitého životného jubilea.
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. 
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 environmen-
tu – „postedenského“ prostredia vytvoreného v celom priestore 
Bunkra. 

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
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a tradičné činnosti zimného obdobia, príprava a zdobenie medov-
níkov, ukážky pečenia vianočných oblátok, vianoční aranžovanie, 
výstava betlehemov, ochutnávka vianočného čaju, jazda parným 
vlakom a ochutnávka čaju v cene vstupného. Vstup do múzea z 
Dlhej ulice č. 92.

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

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

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

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

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
8. – 9. 12. Medzinárodná výstava psov

DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie, Nitra, www.dab.sk
1.12. (so) 18.30 a 19.12. (st) 10.00 Štefánik – slnko v zatmení.  
Veľká sála. Strhujúci príbeh človeka a štátnika. Mal horúcu hla-
vu, šialené plány, uhrančivé oči a planúce srdce. Milan Rastislav 
Štefánik. Náš najväčší hrdina. Slovenský aj svetový.
3.12. (po) o 18.30 Veľký zošit.  Štúdio. Príbeh o krutosti a 
zvieracej podstate človeka, príbeh o malom semienku ľudskosti, 
ktoré dokáže v každom človeku prežiť aj v tej najtvrdšej dobe. 
Posledné predstavenie v Nitre.
4.12. (ut) o 10.00, 18.30  Ľudia, miesta, veci. Veľká sála.

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 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. 
17.11. - 31.12. Nitra v období vzniku Československej repub-
liky. Výstava v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Múzeom 
Jána Thaina v Nových. Zámkoch venovaná 100. výročiu vzniku 
I. ČSR. 
14.12. – 27.1. 2019 Obraz a slovo. Výstava výtvarníkov Zdru-
ženia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela namaľované 
olejom, akrylom, fotografie a rôzne koláže. Tohtoročná myšlienka 
výtvarného stvárnenia vychádza z jazyka médií a reklamy. Za-
ujímavosťou bude práca „Maco Mamuko vs. Ampulka“, ktorá 
vznikla v spolupráci s deťmi z Orechovho dvora.
Vernisáž 14.12.2018 o 17.00 hod. 

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.
5. – 6. 12. Mikulášsky vlak. Od 9.00 do 16.00 - posledná jazda 
o 15.30 Program: vítanie detí Mikulášom a čertom, jazda parným 
vlakom NPŽ, ukážky paličkovania a karetkovania, driapanie peria 
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Brilantne napísaná tragikomédia súčasného významného brit-
ského autora a režiséra Duncana Macmillana Ľudia, miesta a 
veci ponúka strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v 
liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, kým v 
skutočnosti je
5.12. (st) 18.30 a 14.12. (pi) 10.00  Mechanický pomaranč.
Štúdio. Alex a jeho svorka si vedia užívať mladosť. Násilie uctie-
vajú 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 podaní šiestich mladých hercov. 
6.12. (št) 18.30 a 7.12. (pi) 10.00, 18.30 Zaľúbený Shakespea-
re. Veľká sála. Divadelná adaptácia vznikla na základe slávneho 
a cenami ovenčeného filmu. Romantický príbeh je kombinovaný 
s prevlekovou komédiou a s ironickým pohľadom do zákulisia 
alžbetínskeho divadla a ponúka aj množstvo odkazov na históriu, 
dobové reálie a známe osobnosti tej doby.
10.12. (po) 18.30 , 11.12. (ut) 18.30 a 20.12. (št) 18.30
Povolanie pápež. Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál o 
Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. Jeho život a dielo, jeho pôsobe-
nie a vplyv, duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný 
slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý nesie sym-
bolický názov Povolanie pápež.  
12.12. (st) 18.30, 27.12. (št) 18.30 a 28.12. (pi) 18.30
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. 
14.12. (pi) 18.30 a  31.12. (po) 16.00. Syna či dcéru? Veľká 
sála. Komédia s pesničkami z prostredia ženských kúpeľov Lúč-
ky z 80-tych rokov 20. storočia
15.12. (po) 10.00 a 17.12. (po) 18.30. Otec Goriot. Veľká sála
Román Otec Goriot je súčasťou rozsiahleho cyklu Ľudská komé-
dia, vďaka ktorému sa Balzac zapísal do dejín literatúry ako pre-
nikavý analytik spoločenského života. Zobrazil tu silu otcovskej 
lásky, ktorá nepozná hranice.
18.12. (ut) 10.00 Hoax. Edu-hra pre mladých.
29.12. (so) 16.00 Testosterón. Veľká sála. Komédia z pera sú-
časného poľského autora Andrzeja Saramonowicza, ktorá dáva 
priestor pre brilantné herecké štúdie a strhujúce komediálne 
výkony

STARÉ DIVADLO K. SPIšáKA
Ulica 7. pešieho pluku, Nitra
2. 12. o 10.00 HOP .  Študovňa
2. 12. o 15.00 Môj malý princ. Veľká sála. Koľko veľkých ľudí, 
toľko Malých princov... Náš malý Princ má rád život, zábavu, bláz-
nivých priateľov a hlavne – tanec.  Vydajte sa s ním na putovanie 
po vesmíre a pretancujte sa do radosti. 
5., 6., 7. 12. 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 spomienka na minulé 
leto.
9., 10. 12. o 10.00 Najmenší cirkus Štúdiu Tatra. Milé batoľa-
tá! Vstúpte spolu so svojimi rodičmi do zázračného cirkusového 
sveta, kde je možné takmer všetko. Deti očarí svet cirkusových 
artistov, klaunov a šikovných kúzelníkov.
 11.12. o 15.00  Kráska a zviera (vypredané). Veľká sála
12., 13., 14. 12. o 9.30 a 16.12. o 15.00. Čarodejník z krajiny 
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. 
18., 19., 20., 21. 12. o 9.30 Vianočný zázrak. Veľká sála
Hlavným hrdinom hry je chlapec Joachim, ktorý nájde v kníhku-
pectve zázračný adventný kalendár a dievčatko Elisabet, ktorého 
príbeh je napísaný na tajomných lístočkoch v okienkach kalen-
dára.  

DOM MATICE SLOVENSKEJ
2.12.  (ne)  9.00 Matičná stolnotenisová liga.  Ďalší ročník sú-
ťaže v stolnom tenise o putovný pohár určený pre MO MS, sym-
patizantov MS ale i všetkých priaznivcov stolného tenisu.
Začiatok: 9.00. Miesto konania: Dom MS v Nitre
4.12. (ut) 17.00 - 21.00 Prednáška – Zarábaj s OZ 
Bezplatné prednášky, na ktorých sa účastníci dozvedia o mož-
nostiach podnikania. Aktuálnou témou sú občianske združenia. 
Bližšie informácie na: sukovska@sbagency.sk. Miesto konania: 
Výstavná miestnosť (vchod zozadu)
6.12. (št) 17.00 Mikulášske posedenie pre obyvateľov Čer-
máňa.  Výbor mestskej časti č.3 Nitra – Čermáň pozýva obyva-
teľov tejto časti na tradičné Mikulášske posedenie. Počas podu-
jatia bude pripravený vianočný program spojený s rozdávaním 
balíčkov. Tradičné stretnutie obyvateľov Čermáňa v Dome MS v 
Nitre.
19.12. (ut) 10.00 - 11.00 Od Kataríny do Troch kráľov. 
Cyklus každoročne prezentuje zvyky našich predkov, ktoré sa 
udržiavali počas zimného obdobia – od Kataríny až po koniec 
vianočného obdobia. Organizované skupiny je nutné vopred na-
hlásiť na: e-mail bilicova.dmsnitra@gmail.com alebo tel. 0918 
113 212, www.facebook.com/dmsnitra .Dom MS v Nitre – sála. 
AkTiViTY PRi dmS: 
 Filatelisti /nepárny týždeň utorok 16.00 h/,
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/,
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia /harmonogram 
podľa aktuálneho mesačného programu predstavení – viac na: 
www.facebook.com/novedivadlo /
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový krúžok /
streda -16.00 h/

CINEMAX
Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 
1661/30, Nitra, www.cine-max.sk
6. 12. (premiéra) Do plaviek (Le Grand bain). Komédia, hra-
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3. 12. o 19.30 TEHERÁNSKE TABU 
Majú rovnaké túžby ako my, ale žijú v režime, ktorý ich za ne 
tvrdo trestá. Tri mladé ženy a jeden muž majú podobné túžby ako 
ich vrstevnici inde na svete. Žijú ale v Teheráne, kde platia úplne 
iné pravidlá. Rockové koncerty v kluboch, nemanželský sex, al-
kohol aj drogy miestne zákony zakazujú a vytláčajú do podzemia. 
(Nem. – rak., 2017, 90 min., 3 € / 4 €)
4.12. o 19.30 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE  
Príbeh cestujúcich uviaznutých v luxusnej vlakovej súprave Orient 
expresu patrí medzi jej najznámejšie detektívky Agathy Christie. 
To, čo začína ako luxusná jazda vlakom z Istanbulu do Londýna, 
sa rýchlo premení na jeden z najnapínavejších a najzáhadnejších 
detektívnych príbehov, aký bol kedy vyrozprávaný. (USA, 2017, 
114 min., 3 € / 4 €)
10. 12. o 18.00 PRÍPAD KALMUS 
Monštrám 20. storočia odhaľujú rodáci pamätné dosky a bus-
ty. Aktivista, performer a výtvarník Peter Kalmus zasahuje proti 
pamätníkom pre svine. Láme kosáky, nebojí sa komunistických 
hláv, na fašistov útočí blatom, jeho bojiskom je verejný priestor. 
Dokument Adama Hanuljaka predstavuje Petra Kalmusa v troch 
líniach. (Slovensko, 2018, 78 min., 3 € / 4 €)
10.12. o 19.30 B Y T    *PROJEKT 100 
Jack Lemmon a Shirley MacLaine v nezabudnuteľnej romantic-
kej komédii Billyho Wildera. C.C. „Bud“ Baxter pracuje vo veľkej 
poisťovni. Keď ho jeden z kolegov požiada, aby mu požičal svoj 
byt, nevie odmietnuť a to je veľká chyba. (USA, 1960, 120 min., 
3 € / 4 €)
11. 12. o 19.30 LADY BIRD 
Lady Bird je neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní dievčaťa, 
ktorá zúfalo hľadá to, čo všetci ostatní – chlapca a zmysel živo-
ta. Film patrí medzi najlepšie filmy roka 2017 a herečka Saoirse 
Ronan za svoj výkon získala Zlatý glóbus. (USA, 2017, 94 min., 
3 € / 4 €)
17. 12. O 18.00 DILILI V PARÍŽI           
Film uvádzame v slovenskom dabingu. Animovaná rozprávka 
Dilili v Paríži je ďalším filmom z dielne Michela Ocelota, ktorý 
nám prostredníctvom dobrodružstva malého dievčatka priblíži 
obdobie belle epoque v dejinách Francúzska. (Franc.-nem.-belg., 
2018, 95 min., 3 € / 4 €)
17. 12. o 20.00 DEŽO URSINY 70  *sk    
Tvorba Deža Ursinyho je súčasťou nášho národného kultúrne-
ho dedičstva. Je jedným zo zakladateľov modernej slovenskej 
rockovej hudby. V októbri 2017 sa uskutočnil koncert k Ursinyho 
nedožitým 70. narodeninám, ktorý zorganizoval jeho syn Jakub. 
Koncert predstavil v troch blokoch široký a reprezentatívny prie-
rez tvorbou tohto výnimočného umelca. (SR, 2018, 62 min., 3 
€ / 4 €)
18. 12. o 19.30 SÚMRAK                                                     
Rok 1913, Budapešť, srdce Európy. Mladá Irisz Leiter prichádza 
do maďarského hlavného mesta s veľkými túžbami, nádejou a 
vyhliadkami pracovať ako modistka v legendárnom obchode 
s klobúkmi, ktorý kedysi patril jej zosnulým rodičom. (Maď. – 
franc., 2018, 142 min., 3 € / 4 €)

jú: Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Mathieu Amalric, Virginie Efira, 
Benoît Poelvoorde, Francúzsko, MP 12 rokov, slov. tit., 122 min. 
Krátky obsah: Keď depresívny Bertrand trpiaci krízou stredného 
veku, odpovie na inzerát, ktorý hľadá nového člena do družstva 
mužského synchronizovaného plávania (áno, máme na mysli 
mužské akvabely) netuší, že v amatérskom družstve nájde nielen 
priateľov, ale i novú chuť do života. Komédia nielen o tom, ako 
dlho musíte zadržať dych, aby ste prežili život.
6. 12. (premiéra) Super taxík, originálny názov: Wheely
žáner: animovaný, hrajú: v slovenskom znení: Roman Pomajbo, 
Peter Makranský, Gabika Dzúriková, krajina pôvodu: Malajzia, 
slovenský dabing, MP, 90 min. Krátky obsah:  Malý žltý Taxík, 
ktorému pod kapotou bije srdce skutočného pretekára, sníva o 
titule „Kráľa ciest“ v jeho rodnom meste Gasket City. Počas pre-
tekov však urobí chybu a nešťastne nabúra do slávnej talianskej 
modelky Belly di Monetti, do ktorej sa na prvý pohľad zamiluje. 
Lenže Bella patrí do úplne inej kategórie luxusných áut, ktoré sa 
na takých ako Taxík pozerajú zhora. 
13. 12. (premiéra) Aquaman. Akčný, dobrodružný, fantasy, hra-
jú: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman...
USA. Krátky obsah: Filmový príbeh o populárnom superhrdinovi, 
ktorý odhaluje pôvod Arthura Curryho napol človeka a napol oby-
vateľa bájnej Atlantídy.
13. 12. (premiéra) SPIDER-MAN Paralelné svety. Akčný ani-
movaný, hrajú: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, 
Liev Schreiber, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, USA, MP od 
7 rokov, slovenský dabing/slovenské titulky. Krátky obsah: Nosiť 
modro-červenú masku nikdy nebolo nebezpečnejšie! Po tom, čo 
tínedžera Milesa Moralesa pohryzne rádioaktívny pavúk, musí 
sa naučiť, ako sa stať Spider-Manom. Pomôže mu v tom Peter 
Parker a ďalší pavúčí hrdinovia, ktorých diabolský Kingpin pre-
niesol z iných dimenzií. Podarí sa im Kingpina zastaviť skôr, než 
Brooklyn zhltne čierna diera?
27. 12. (premiéra) Návrat Mary Poppins. Rodinný, fantasy, 
muzikál, hrajú: Emily Blunt, Lin- Manuel Miranda, Ben  Whishaw, 
Emily Mortimer, Meryl Streep...,USA, MP od 7 rokov, slovenský 
dabing. Krátky obsah: Kúzelná pestúnka Mary Poppins sa vracia 
v novom originálnom príbehu, aby s pomocou veselého údržbá-
ra pouličných lámp Jacka a svojich jedinečných čarodejníckych 
schopností pomohla Michaelovi a novej generácií rodiny Bankso-
vých nájsť radosť a šťastie po osobnej strate. Mary tiež zoznámi 
deti s množstvom svojráznych postáv vrátane svojej sesternice 
Topsy.

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka – štúdio Tatra, kinoklubnitra.sk, ki-
noklubnitra@gmail.com
3.12. o 18.00 FEST ANČA – najlepšie animované filmy pre 
deti. Predstavenie vhodné pre deti do 4 rokov. Kolekcia najlepších 
súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré nikde inde neuvidíš. 
Organizátori festivalu Fest Anča pripravili pásmo filmov s cieľom 
priniesť deťom a ich rodičom nezabudnuteľné vizuálne a príbe-
hové zážitky zo sveta animácie. (rôzne krajiny, 2016 - 2017, 55 
min., 2,50 € / 4 €)
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CENTRUM VOĽNÉHO čASU DOMINO
Štefánikova trieda 63, 949 01  Nitra, www.cvcdomino.com
14. 12. (pi) 9.00 Vianočné aranžovanie – okresná súťaž pre 
žiakov ZŠ - na pozvánky
5. 12. (str) 16.00 Mikuláš v Domine – pre členov záujmových 
útvarov - vstup voľný

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
5.11. o 14.00 Modelujeme z hliny. 
1.12.  Tradičné ochotnícke divadlo. 2. deň, prezentačné a vzde-
lávacie stretnutie ochotníkov a divadelníkov, Čierne Kľačany
2.12. Tradičné ochotnícke divadlo 
3. deň, prezentačné a vzdelávacie stretnutie ochotníkov a diva-
delníkov, Čierne Kľačany
3.12.o 8:00 Dieťa ako rukojemník vzťahových problémov v 
rodine. Prednáška pre pedagógov MŠ 
4.12. o 17:30 Astro-klub. pre deti, mládež a dospelých, vložné 
0,50 €
5.12. o 17:00 Klub grafológie - pokročilí
5.12. o 17:00 Fotoklub APF
6.12. o 16:00 Vianočné drôtikované ozdoby tvorivá dielňa pre 
dospelých, vložné 3,00 €
6.12. o 16:30 Art klub 
6.12. o 17:00 Fotoklub Nitra 
7.12. o 9.00 Čítať - rozumieť - prednášať. seminár o ume-
leckom prednese pre pedagógov z okresuNitra. Lektorka Renáta 
Jurčová, DiS.art.
8.12. o 9.00 K prameňom tradícií. Seminár pre vedúcich folk-
lórnych kolektívov
8.12. o 17:00 Slovo ako ikona. Prezentácia projektu a inscená-
cie Slovo ako ikona, ZŠ s MŠ Lúky, Vráble 
10.12. o 14:00 Vianočné drôtované ozdoby. Tvorivá dielňa pre 
deti, vložné 0,30 €
11.12. o 16:30  Pozorovanie oblohy vo hvezdárni. Do 18:30 
Mesiac a Mars, vstupné 0,50 €
11.12. o 17:30 Ľudské oko - základný nástroj astronóma.
Prednáška Aleša Nečasa.
12.12.  o 14:00  Vianočné drôtované ozdoby. Tvorivá dielňa pre 
deti, vložné 0,30 €
12.12. o 17:00 Klub grafológie - začiatočníci            
12.12. o 17:00 Fotoklub APF          
14.12. o 14:00  Divadelné dialógy - Ochotnícke a dospelé 
divadlo. Stretnutie a diskusia divadelníkov a odborníkov na di-
vadlo

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
1.12. (so) o 11:00 Rod(INÉ) SOBOTY s ARTES – Vianočné 
ozdoby. Tvorivé dielne : Vianoce sú za dverami ozdobme si 
stromček sami. Príďte a vyrobte si vianočných karpíkov, anjelov, 
hviezdičky aj stromčeky.

3.12. (po) o 18:00 Stredomorská festa. Taliansko-španielsky 
večer vás určite zahreje v novembrovom nečase! V spolupráci s 
občianskym združením AFS Vám prinášame sériu medzinárod-
ných večerov zameraných na spoznanie kultúrnych odlišností 
rôznych krajín. Našimi hosťami sú talianski a španielski študenti, 
ktorí študujú na Slovensku, spoznávajú našu kultúru a majú mož-
nosť konfrontovať dva odlišné svety. 
4.12. (ut) o 19:30 Kvízový večer so Slavom Hlásnym. Preverte 
svoje vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží. Slavo 
Hlásny, učiteľ z Levíc, známy ako rekordný víťaz vedomostnej sú-
ťaže Duel, pre vás pripravil MORE THAN A QUIZ!
5.12. (st) 19:00 Združenie STORM: Mýty a fakty o HIV/AIDS.
Združenie STORM už niekoľko rokov podniká aktivity smerujúce 
k zvýšeniu verejného povedomia na tému vírusu HIV a ochorenia 
AIDS. Realizuje okrem preventívnych prednášok na základných, 
stredných a vysokých škôl rôzne iné podujatia. Tento rok to bude 
verejná prednáška o samotnom víruse HIV, o jeho štádiách a sa-
motnom ochorení AIDS, o spôsoboch prenosu, rizikách a prízna-
koch HIV. Tiež bude venovaná aj prevencii, testovaniu a liečbe. 
6.12. (št) o 17:00 Živá knižnica. Priestor, kde sa môžete stretnúť 
so zaujímavými ľuďmi v komornej atmosfére a využiť príležitosť 
na osobný rozhovor. Našimi „knihami“ sú migranti, ktorí v sú-
časnosti žijú na Slovensku. Príďte sa s nimi porozprávať o ich 
skúsenostiach a opýtať na veci, ktoré vás zaujímajú. 
7.12. (pia) o 18:00 Vernisáž: František Kolář a Tommy Bugár 
- Dialógy. Fotografie Františka Kolářa, ktorý sa podelí o výstavný 
priestor so svojim hosťom - úspešným, mladým streetartovým 
fotografom. Tommy Bugár nás prostredníctvom fotografie vtiah-
ne do intímneho priestoru a tento kúsok sveta bude v danej chvíli 
len náš. 
9.12. (ne) o 10:00 Trafo.TRH . Posledný tohtoročný komunit-
ný trh susedov je tu! Vianočné stretnutie prinesie sezónny trh s 
ručnými výrobkami a domácimi produktmi, susedské stretnutia, 
rozhovory, dobrú hudbu a najkrajší okamih v roku - susedské 
rozbaľovanie vianočných darčekov. Stretneme sa v nedeľu 9.de-
cembra vonku pred Trafačkou. Teplo sa oblečte.
PROGRAM:
13:00 / Koncert: Martina Kertészová a kamoši // ľudovo
14:00 / Susedské rozbaľovanie vianočných darčekov
pozn.: v prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín 
16.12.
10.12. (po) o 19:00 Cestovateľské kino: Potulky svetom - Uz-
bekistan & Kirgizsko. Je tu ďalšie rozprávanie príhod z cyklu 
Potulky svetom. Tentoraz sa zameriame na výlet naprieč Stred-
nou Áziou. Dozviete sa kade sme šlapali pohorím Ťanšan. Ako sa 
dá omylom prespať v jurte. Čo znamená objednať meter vodky. 
Zážitky z policajných kontrol na hraniciach, resp. ako nás nevpus-
tili do Turkmenistanu... A mnoho ďalších príhod :)
11.12. (ut) o 19:00 Popkultúrne debaty s Jurajom Malíčkom 
o filme, hudbe a estetiky. Komix. Juraj Malíček Vyučený stroj-
ný zámočník, dnes estetik a filozof, v súčasnosti pedagóg na FF 
UKF. Venuje sa popkultúre, bol šéfredaktorom časopisu Fantázia, 
píše o nej pre časopis .týždeň a pravidelne sa objavuje aj na Rá-
diu_FM v piatkovej šou Baláž a Hubinák, kde  mudruje (okrem 
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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.
3.12. o 10.00 Šťastné a veselé... Vianočné piesne v podaní slo-
venských a zahraničných spevákov
3.12. o 14.30, 10.12. o 9.30, 12.12. o 10.00 Rozprávky pre na-
jmenších -  čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok 
pre najmenších čitateľov spolu s rodičmi - na podujatie je potreb-
né sa vopred nahlásiť (úsek literatúry pre deti a mládež)
4.12., 11.12. o 10.00 Knižnica – telocvičňa pre mozog, nad-
stavbový kurz trénovania pamäti II.  
6.12., 13.12., 20.12. o 8.00 Trénujeme pamäť ďalej – cvičíme 
5 Tibeťanov a jogovú terapiu.
12.12. o 10.00 Tichá noc, svätá noc...  Vianočné piesne v po-
daní spevákov.
12.12. (13.00 – 19.00) Adventná benefícia – Chobotničky pre 
detičky – workshop – háčkované  chobotničky
13.12. o 16.00 Johny Peťko – Démon chlast – autorská be-
seda

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-

iného) o hrách. Vraj rýchlejšie rozpráva, ako myslí.
12.12. (st) o 16:00 Linux stretnutie. Priaznivci Linuxu vás pozý-
vajú na debatu o Linuxe a iných otvorených slobodných softvé-
roch. Linux v Trafačke - vždy v druhú stredu v mesiaci, vždy od 
16.00 hod.
12.12. (st) o 19:30 Kvízový večer so Slavom Hlásnym. 
Preverte svoje vedomosti s rekordmanom TV vedomostných sú-
ťaží. Slavo Hlásny, učiteľ z Levíc, známy ako rekordný víťaz vedo-
mostnej súťaže Duel, pre vás pripravil MORE THAN A QUIZ!
13.12. (št) Vypočuj si nemý film: Krížnik Potemkin (1925)
Jesenná séria projekcií nemých filmov, doplnená o hudobné im-
provizácie Števa Haládika, bude venovaná vojnovej tematike. 
14.12. (pia) o 19:00 Vibrácie #5. Priatelia, bude to u nás opať 
´´vybrovať´´. Príďte sa s nami naladiť na pohodové lo-fi-chill hop 
vlny.  Hudobné sety zo svojich samplerov nám budú hrať domáci 
hudobný producent @ingrediens a DJ Ikn, ktorý nám ponúkne 
svoju porciu hudby, doplnenú freestyle scratchingom.
17.12. (po) o 18:00 Literárny večer: Miro Pollák - Z chudoby k 
sebestačnosti. Objasnenie základnej charakteristiky generačnej 
chudoby a skrytých pravidiel spoločenských tried.

KULTÚRNE DOMY
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35. 
Po: 16.30 – 18.30 Tréning mladých šachistov - Nauč sa hrať šach 
ako profesionál. Vstup voľný. 
Ne: 9.00 – 15.00.Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje Nitrian-
skeho šachového klubu. 
KC Zobor, Svätourbanská ul. 31, 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, cyklotre-
nažér 2.
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
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Sviatok v prac. deň:, 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra – Horné Krškany
Pi: 17.00, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00
Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany
Po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 10.30
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, 
Sviatok v prac. deň:, 18.00
Kostol sv. Františka Xaverského, Nitra – Dražovce
Po, str, pi: 17.00, Ut: 7.00, št: 7.00, So: 7.00, 
ne: 8.00 a 10.00, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra – Janíkovce
Ut – pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 7.30 podľa 
oznamov), Ne: 7.30 a 11.15
Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00, Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol Všetkých svätých, Nitra – Kynek
Pi: 18.00, ne: 9.00, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00
Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Nitra – Mlynárce
Po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30,
Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, 10.30, 
Sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nitra – Párovské Háje
Str: 17.30, pi: 16.30 (iba 1. piatok), Ne: 11.00,
Sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, 
Sviatok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha, Nitra – Štitáre, so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka sv. Gorazda – starokatolícka cirkev, 
Chrenovská 15, 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

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-
mov), Sviatok v prac. deň: 6.30,18.00 (zim. čas), 19.00 (let. 
čas)
Kostol sv. Ladislava – piaristi, Piaristická 8, Nitra
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, Nitra
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, Nitra
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, Nitra
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, Nitra
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, Nitra
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, Nitra
Ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00, 
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V centre Nitry by v bu-
dúcnosti mali pribudnúť nové 
prístupové body do wifi siete, 
ktoré umožnia bezplatné pri-
pojenie na internet. 

Mesto ich chce budo-
vať v rámci projektu Nit-
ra – Wifi pre Teba a bude sa 
uchádzať o nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške  
15 000 eur, za ktorý chce na-

kúpiť predovšetkým technické 
zariadenia a potrebný softvér. 
Projekt je súčasťou budovania 
regionálnych sietí, ktoré budú 
otvorené pre všetkých operá-
torov s ohľadom na cieľ 100-
percentného pokrytia s pri-
pojením 30Mbit/s. V prípade, 
že mesto bude so svojím pro-
jektom úspešné, začne budo-
vať prístupové body wifi siete 

predovšetkým na miestach 
komunitného života. Vďaka 
tomu sa poskytne bezplatné 
pripojenie všetkým občanom 
a návštevníkom mesta k ši-
rokopásmovému internetu. 
Projekt by mal pokryť podľa 
technických parametrov cent-
rum mesta a vybrané lokality. 

                                      (rm)

Obyvatelia a návštevní-
ci Nitry môžu od novembra 
zaparkovať v centre mesta 
jednoduchšie vďaka systé-
mu ParkDots. V prvej etape 
pilotného projektu systém 
sleduje aktuálnu obsadenosť 
parkoviska na Wilsonovom 
nábreží a na Mostnej ulici. 
Vodiči majú tieto informá-
cie k dispozícií v mobilnej 
aplikácii ParkDots, ktorá ich  
na voľné miesto vie aj na-
vigovať. Cieľom projektu je 
zlepšenie súčasnej situácie 
s parkovaním v meste pro-
stredníctvom moderných in-
teligentných riešení.

„Súčasťou nového systému 
sú IoT (Internet of Things) 
senzory osadené vo vozovke 
na viac ako 160 parkovacích 
miestach na Podzámskej  
a Mostnej ulici a na parkovis-
ku na Wilsonovom nábreží. 
Parkovacie senzory odosiela-
jú informácie o obsadenosti 
každého miesta do centrálne-
ho systému, odkiaľ ich čerpá 
mobilná aplikácia ParkDots. 
Vodiči tak budú mať nepre-
tržite aktuálne informácie 
o voľných miestach, ktoré 

dokážu jednoduchšie nájsť. 
Samospráva získava prostred-
níctvom administračnej apli-
kácie štatistické dáta, ktoré 
jej umožnia lepšie pochopiť 
správanie sa vodičov a prijí-
mať opatrenia na lepšie vy-
užívanie dostupných plôch,“ 
informoval Martin Budaj  
zo spoločnosti PosAm, kto-
rá vyvíja centrálny systém  
a aplikácie. 

Nitra sa zaradila k sied-
mim slovenským mestám, 
kde ParkDots pomáha zlepšiť 

situáciu s parkovaním. K nim 
by mali čoskoro pribudnúť aj 
ďalšie. ParkDots je kombiná-
ciou najmodernejších mobil- 
ných, cloudových a IoT tech-
nológií. Okrem sledovania 
obsadenosti a platieb za par-
kovanie ponúka aj ďalšie uži-
točné funkcie. Vodič sa môže 
nechať navigovať späť k autu, 
dostane upozornenie v prípa-
de nečakaného odchodu vo-
zidla z parkovacieho miesta 
a môže si na diaľku predĺžiť 
dobu parkovania.             (rm)

Projekt „Wifi pre teba“ umožní prístup 
k širokopásmovému internetu

Mobilná aplikácia ParkDots 
pomôže nájsť voľné parkovacie miesta 

Ilustračná fotografia: (SY)
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Dňa 25. októbra 2018 
zomrel vo veku 70 rokov bý-
valý riaditeľ Špecializovanej 
nemocnice sv. Svorada Zobor, 
n.o., doktor Štefan Petríček, 
PhD., MPH., ktorý v roku 
2008 za vedeckovýskumnú 
činnosť a propagáciu mesta 
Nitry získal Cenu primátora 
mesta Nitry.

Narodil sa 25. mája 1948 
v Nových Zámkoch. Mladosť 
však  prežíval v Nitre, kde v r. 
1966 aj maturoval. Lekársku 

fakultu Univerzity Komen-
ského v Bratislave ukončil 
promóciou v r.1972 a nastúpil 
do vtedajšej Krajskej tuberku-
lóznej liečebne Nitra-Zobor. 
Tomuto zariadeniu s terajším 
názvom Špecializovaná ne-
mocnica sv. Svorada Zobor, n. 
o. zostal verný až do odchodu 
do dôchodku v r. 2010. 

V r. 1993 pri reforme zdra-
votníctva ako vtedajší námest-
ník liečebno-preventívnej 
starostlivosti vyvinul mimo-
riadne úsilie pri odčleňovaní 
zoborského ústavu od Ústavu 
tuberkulózy a respiračných 
chorôb v Podunajských Bis-
kupiciach. Ústav na Zobore  
tak od 1. januára 1994  získal 
právnu subjektivitu. V tomto 
roku bol ministrom zdravot-
níctva menovaný za riaditeľa 
vtedajšieho Odborného lie-
čebného ústavu TaRCH Nitra 
– Zobor.

V r. 2004 z vtedajšieho Vy-
sokošpecializovaného ústavu 
tuberkulózy a respiračných 
chorôb - úspešne zavŕšil pro-

ces transformácie pôvodnej 
štátnej príspevkovej organi-
zácie na Špecializovanú ne-
mocnicu sv. Svorada Zobor, 
n.o. Inicioval vznik Centra 
spánkovej medicíny. Tiež 
presunul Národné referenčné 
centrum pre mykobaktérie 
na Zobor po jeho zániku v 
Podunajských Biskupiciach.  
Na Zobore sa jeho zásluhou 
postavil v r. 2009 nový dia-
gnosticko-liečebný pavilón.

Vždy patril medzi aktív-
nych členov Slovenskej lekárs-
kej spoločnosti, v rámci ktorej 
bol členom výboru geriatric-
kej spoločnosti. Je zaklada-
teľom Zoborských dní, ktoré 
sa od r. 1994 tešia veľkej obľu-
be zdravotníckej verejnosti, 
o čom svedčí aj to, že v apríli 
2018 sa konal v poradí už 35. 
Zoborský deň, na ktorom sa 
už ako emeritný riaditeľ aj 
osobne zúčastnil. Tu prebral 
vysoké ocenenie Slovenskej 
lekárskej spoločnosti – Zlatú 
medailu Propter merita. Česť 
jeho pamiatke!

Divadlo Andreja Bagara  
v Nitre uviedlo 16. novembra 
vo Veľkej sále divadla premié-
ru inscenácie Dámsky krajčír 
z pera francúzskeho dra-
matika Georgesa Feydeaua. 
Klasická situačná, takzvaná 
dverová komédia, rozpráva 
príbeh doktora Moulineauxa, 
neuveriteľného klamára  
a sukničkára, ktorý s neoby-
čajnou invenciou skrýva svoje 
časté nevery pred dôverčivou 
manželkou a podozrievavou 
svokrou. 

Po noci strávenej vonku sa 
snaží svojej žene nahovoriť, 
že bol u chorého priateľa. Pri-

ateľ však, samozrejme, chorý 
nie je a navyše k nim práve 
prichádza na návštevu. Mou-
lineaux potrebuje vymyslieť, 
ako a kde by sa mohol venovať 
svojim tajným schôdzkam, 
a tak si od priateľa prenajme 
byt. Netuší však, 
že je to bývalý 
krajčírsky salón...a 
klamstvá vyrábajú 
ďalšie klamstvá. 
Komédia má sviž-
né tempo a je plná 
nečakaných scén 
a gagov. Divákom 
prináša vynikajú-
cu zábavu a mno-

ho úsmevov.  Vynikajúce 
výkony podali herci Tomáš 
Turek, Juraj Ďuriš, Marián 
Viskup, Tomáš Stopa, Andrea 
Sabová, Eva Pavlíková, Lenka 
Barilíková, Anna Rakovská  
a Nikolette Dékany.          (SY)

Zomrel Štefan Petríček, nositeľ Ceny primátora

Komédia Dámsky krajčír zárukou skvelej zábavy
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V centre mestskej časti 
Dražovce nájdete Hamuljako-
vu ulicu, ktorá nesie meno po 
Martinovi Hamuljakovi (1789 
– 1859), úradníkovi kráľovskej 
miestodržiteľskej rady, výz-
namnej osobnosti slovenské-
ho obrodenia a zakladateľovi 
Spolu milovníkov reči a litera-
túry slovenskej.

Martin Hamuljak patrí 
medzi osobnosti slovenských 
národno-kultúrnych dejín, 
ktoré vynikali veľkým úsilím 
získavať a organizovať milov-
níkov slovenskej literatúry  
s úmyslom napomáhať rozvo-
ju národno-kultúrneho života 
na Slovensku. 

Narodil v Jasenici a po-

chádzal zo šľachtickej rodiny. 
Jeho otec bol inšpektorom 
na oravskom panstve. V ro- 
koch 1799 – 1804 študoval  
v Budíne a Jágri. Po gymna- 
ziálnych štúdiách začal praco-
vať ako úradník Oravskej sto-
lice. V roku 1812 absolvoval 
Právnickú fakultu na Kráľov-
skej akadémii v Bratislave  
a potom natrvalo zakotvil 
ako úradník Miestodržiteľskej 
rady v Budíne. Na tejto pozí-
cii ostal až do svojho odchodu  
do dôchodku v roku 1853. 

Zbieral dokumenty a pri-
pravoval na vydanie Históriu 
novejšieho rozširovania ma-
ďarčiny medzi inými národmi 
v Uherskej krajine za roky 1790 
– 1830. Ku koncu dvadsiatych 
rokov sa stal vedúcou osob-
nosťou v krúžku budinských 
vlastencov. Inicioval založenie 
kultúrnych inštitúcií akými 
boli Slovenský čitateľský spo-
lok či Slovanská knižnica. 

V polovici roku 1830 žia-
dal na Miestodržiteľskej rade 
povolenie vydávať politické 
noviny Buďinskí priateľ v ber-
noláčtine, aj napriek tomu, že 
ju sám ešte dobre neovládal. 
Jeho pokus však nebol úspeš-
ný. Jeho organizačná aktivita 
vyvrcholila v roku 1834, kedy 
vznikol nadkonfesionálny 
Spolok milovníkov reči a lite-
ratúry slovenskej. Hamuljak 

bol jeho predsedom a stál za 
väčšinou jeho aktivít. Spolok 
bol založený ako akciová vlas-
tenecká spoločnosť. Neskôr 
sa fundácia rozrástla približ-
ne o tretinu. Hlavným cieľom 
Spolku bolo zblíženie oboch 
krídiel slovenského národné-
ho hnutia. 

V rokoch 1835 – 1840 vy-
dal štyri ročníky almanachu 
Zora, do ktorého prispieva-
li stúpenci bernolákovčiny  
i češtiny. S výnimkou nie-
koľkých článkov v Zore sám 
nebol literárne činný. Udržia-
val však čulé písomné kontakty  
s najvýznamnejšími sloven-
skými a slovanskými inte-
lektuálmi, ktoré približujú 
jeho obdivuhodnú činorodo-
sť. V decembri 1853 odišiel  
do dôchodku. Striedavo žil  
v Budíne a u svojich príbuz-
ných v Námestove. 

Bol to človek s výraz-
ným organizačným talentom  
a s účinnou schopnosťou sú-
streďovať i stmeľovať širší kruh 
literárnych spolupracovníkov. 
Ako hlavný predstaviteľ naj-
významnejších organizačných 
podujatí v druhej fáze berno-
lákovského hnutia svojim ce-
loživotným dielom sa zaradil 
medzi popredných predstavi-
teľov slovenských národných 
snáh v obrodenskom období. 

Ulica, po ktorej kráčaš

Hamuljakova ulica

Mesto Nitra a Nadácia 
Konštantína Filozofa pozývajú 
občanov na galakoncert Čaro 
Vianoc, ktorý sa uskutoční v 
Estrádnej hale PKO v Nitre  
v pondelok 17. decembra.  

V programe účinkujú Jolana 
Fogašová, Jana Bernáthová, 
Miroslav Dvorský, Martin 
Babjak, Ján Babjak, Orches-
ter ľudových nástrojov Miro-
slava Dudíka a Mužská spe-

vácka skupina Rodokmeň.  
Na programe sú vianočné piesne  
a známe operetné árie. Na zá-
ver zaznejú slávna Hallelujah  
a Pieseň o rodnej zemi.  Vstup 
na podujatie je voľný.

Pozvánka na koncert Čaro Vianoc v Nitre
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Do Vianoc ešte zostáva 
niekoľko týždňov, no práve 
toto obdobie každoročne in-
špiruje ľudí k tomu, aby tvo-
rili rôzne ručné práce a nimi 
si počas vianočných sviatkov 
skrášlili svoje príbytky. Členo-
via Slovenského zväzu telesne 
postihnutých – základnej or-
ganizácie č. 13 v Nitre a klu-
bu čipkárok sa 12. novembra 
stretli v priestoroch klubovne 
CVČ Domino v Nitre, aby sa 
potešili pohľadom na diela 
vytvorené rukami zdravotne 
postihnutých členov. Výstav-
ku s výstižným názvom Večne 
živá krása ľudských rúk si za 
mesto Nitra prišla pozrieť 
vedúca odboru kultúry MsÚ 
Dagmar Bojdová.

Výstavu predstavila pred-
sedníčka SZZP ZO č. 13 Anna 
Stejskalová, ktorá sa poďa-
kovala mestu za podporu ich 
činnosti. „Výstavy ako je táto, 
majú v našej organizácii už 

niekoľkoročnú tradíciu.“ 
Návštevníkov zaujali ruč-

né práce Daniely Beličkovej, 
Evy Konečnej, Rasťa Bóryho, 
Kataríny Karkuškovej, Anny 
Kecskésovej, Martina Kecské-
sa, Heleny Tomajkovej, Aleny 
Mikulovej, Anny Malinaričo-
vej, Rozálie Caňovej a ďalších, 

ktorí tu prezentovali nádher-
né vyšívané prestierania, pa-
ličkové obrázky, medovníky, 
textilné kytičky a umelecké 
dekorácie. Krásu ručných prác 
podčiarkol aranžmán Jany 
Sklenárovej a Zuzany Lach-
manovej.                            (SY)

Pri rieke Nitra v blízkosti 
petangového ihriska uviedli 
slávnostne do užívania pro-
jekt zábavných - netradičných 
lavičiek, ktorý súťažil v kate-
górii Verejné priestory. Au-

torom tejto zaují-
mavej myšlienky 
bol Ivan Janček. 
Cieľom projektu 
bolo spojenie mo-
derných prvkov 
mestskej architek-
túry s vtipom.

Projekt sa re-
alizoval v rámci 
iniciatívy Mením 
moje mesto 2018, 
ktorý vyhlásilo 
mesto Nitra. Pro-

jekt si ľudia vybrali vo verej-
nom hlasovaní a zo všetkých 
projektov získal druhý naj-
väčší počet hlasov. 

Deväť jedinečných netra-
dičných lavičiek má ambí-

ciu zaujať. Každá lavička je 
unikátna a má vlastné meno, 
napríklad Ľudová lavička, 
Corgoňova lavička, Pohodl-
ná lavička, Posilňovacia la-
vička, Cyklolavička, Lavička 
nitrianskych fanúšikov či Ša-
chová lavička. K niektorým 
lavičkám sa viaže aj vlastný 
príbeh, ktorý je zaznamenaný 
na tabuľke umiestnenej vedľa 
lavičky.

„Lavičky určite zatraktív-
nili nábrežie rieky. Sú vtipné, 
netradičné a lákajú každého 
okoloidúceho „vyskúšať“ si 
ich. Môžu byť jednou z atrak-
cií aj pre turistov,“ uviedol au-
tor projektu Ivan Janček.

                                      (SY)

Večne živá krása ľudských rúk

Mením moje mesto: Netradičné lavičky
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V nitrianskej Synagóge si 
11. novembra prostredníc-
tvom umelcov pôsobiacich 
v ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre uctili spomienkovým 
koncertom osobnosť sloven-
skej hudby – skladateľa, diri-
genta a umelca Bartolomeja 
Urbanca. Spomienkový kon-
cert bol zostavený prevažne 
z vokálnych diel skladateľa  
a ponúkol mnoho emotív-
nych hudobných zážitkov  

na profesionálnej úrovni. Ako 
úvodné číslo zaznelo hudobné 
motto, ktoré Urbanec skom-
ponoval pre súťaž Nitrianska 
lutna. Klavírne diela zazneli 
v podaní Eduarda Lennera 
a Lýdie Kulichovej. Martina 
Zaťková, Denisa Šlepkovská 
a Ján Vaculík zaspievali ľudo-
vé piesne v úprave skladateľa, 
výber z cyklu piesní Májová 
láska a dvojspevy pre ženský 
dvojhlas so sprievodom kla-
víra. Záver koncertu patril 
Svadobnej hudbe v podaní 
komorného zoskupenia pe-
dagógov a žiakov ZUŠ pod 

vedením Jany Csampaiovej. 
Koncert spestrili fotografie 
Bartolomeja Urbanca z ar-
chívu Slovenského ľudového 
umeleckého kolektívu, ako aj 
rukopisy jeho partitúr. O zau-
jímavosti a spomienky z jeho 
života sa s nami prostred-
níctvom nahrávok podelila 
Milada Synková významná 
umelkyňa, korepetítorka 
Opery SND a dlhoročná pria-
teľka a kolegyňa umelca. 

Bartolomej Urbanec je 
významnou osobnosťou slo-
venskej hudby. Pôsobil ako 
skladateľ, dirigent, umelec. 
V roku 1942 nastúpil na kon-
zervatórium v Bratislave kde 
študoval kompozíciu a diri-
govanie. Počas svojho života 
pôsobil ako dirigent SĽUK-u, 
Symfonického orchestra 
Československého rozhlasu 
v Bratislave, bol riaditeľom 
Novej Scény a od roku 1961 
umelcom v slobodnom po-
volaní. Poetika Bartolomeja 
Urbanca nadviazala na tvor-
bu Jána Levoslava Bellu, Mi-

kuláša Moyzesa, či Mikuláša 
Schneidera-Trnavského. Jeho 
diela boli nápadité, prehľad-
né a často inšpirované ľudo-
vou piesňou. Málokto vie, že 
Bartolomej Urbanec posledné 
roky života strávil tu v Nitre. 
Na ZUŠ Jozefa Rosinského 
založil súťaž s názvom Nit-
rianska Lutna. Sám Urbanec 
o Nitrianskej Lutne napísal: 
„Nitrianska Lutna bola krás-
na súťaž nad slovenskú zvy-

čaj. Nechcel som v Nitre len 
bývať, chcel som pre Nitru 
aj žiť, niečo pre ňu urobiť. 
V roku 1973 som vymyslel 
neformálnu súťaž mládeže 
na koncertnej úrovni za prí-
tomnosti najväčších umelcov 
a s porotou z najlepších od-
borníkov. Z mestskej súťaže 
sa rozrástla na celé Ponitrie.“ 
Veľmi sa tešíme, že táto súťaž 
sa po rokoch opäť obnovila 
a je každoročnou umeleckou 
aktivitou ZUŠ Jozefa Rosin-
ského. 

                     Lucia Šutková

Na počesť skladateľa a dirigenta Bartolomeja Urbanca

Na koncert zavítali aj dcéry Bartolomeja Urbanca, na fotke s Annou Fintovou, riaditeľkou ZUŠ J. 
Rosinského a pedagógmi školy. 
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Povedali si áno

V septembri a októbri sa 
zosobášili títo snúbenci:

14. septembra : Ing. Mar-
tin Švajda zo Šurian a MUDr. 
Dominika Trnkusová z Čer-
níka

15. septembra:  Dinesh  
Timalsina z Nepálu a Petra 
Dudinský Spišiak z Nitry, 
Jan Kohoutek a Alžbeta Grá-
cová, obaja z Nitry, Miroslav 
Ďurický a Ing. Petra Mudri-
ková, obaja z Nitry, Peter Do-
manický a Barbora Fusková, 
obaja z Nitry, Mgr. Martin 
Šimiak a Ľubica Štepánová 
z Prievidze, Peter Petrovka z 
Košíc a Kristína Benkovičová 
z Lužianok, Martin Michna z 
Lúčnice nad Žitavou a Nikola 
Karabinošová z Pane, Patrik 
Kukura a Ing. Iveta Leckéši-
ová obaja z Bratislavy, Mgr. 

Marek Paľovčík a Mgr. Simo-
na Žigová, obaja z Bratislavy

5. októbra:  Ing. Jozef Petra 
a Jozefína Žáková, obaja z Ni-
try, Štefan Hoppan z Kmeťo-
va  a Mgr. Natália Budayová,z 
Bratislavy, Ing. Peter Marti-
nec a Petra Ragasová, obaja 
z Nitry, Ing. Roman Varga zo 
Šale a Monika Kováčová z Ca-
baja-Čápora

6. októbra:  Radovan Boj-
da a Ľubomíra Miková, obaja 
z Nitry, Mgr. Martin Krnčok 
a Ing. Jana Fábiková, obaja z 
Nitry, Martin Talán z Poltára 
a Henrieta Kelemenová zo 
Šurian, Ing. Roland Pupala 
a Radomíra Nemcová, obaja 
z Nitry, Ing. Martin Kršiak z 
Rovinky a Andrea Levická z 
Nitry, Peter Vlasák z Nitry a 
Tímea Benczová z Kolíňan

13. októbra: Ing. Roman 

Kopecký z Nitry a Martina 
Benčíková z Cabaja - Čápora, 

20. októbra: Ľubomír 
Tvrdoň a Naďa Supuková, 
obaja z Nitry, Imrich Galaba 
z Vrábel a Martina Kriste-
ková z Lužianok, Peter Hipp 
a Lucia Zelenayová, obaja z 
Nitry, Mgr. Marián Juhás a 
Mgr. Jana Hrivňáková,  obaja 
z Nitry, Jakub Molnár a An-
drea Mikušová, obaja z Nitry, 
Martin Vraník a Ing. Denisa 
Belániová,  obaja z Nitry, Bc. 
Marek Civáň a Mgr. Natália 
Žitná, obaja z Nitry, Juraj Ba-
liš a Ing. Stanislava Pintérová, 
obaja z Nitry

27. októbra: Ing. Michal 
Herceg z Nitry a  Michae-
la Plichtová z Bánoviec nad 
Bebravou

Občianske združenie Zo-
borský spolok záhradkárov  
v Nitre pripravilo v Kultúr-
nom centre na Svätourban-
skej ulici v Nitre v poradí 
18. ročník výstavy ovocia, 
zeleniny, hrozna a kvetov. 
Výstavu si boli pozrieť deti  
z MŠ a žiaci zo ZŠ. Do súťaže 
sa prihlásilo 65 záhradkárov, 
títo priniesli 187 exponátov,  
z toho 165 jabĺk, 36 výpestkov 
ostatného ovocia a hrozna 
a 36 iných druhov zeleniny 
a kvetov. Výstavu podporilo 
Mesto Nitra a VMČ Zobor-
Dražovce, ktorí venovali ceny 
pre ocenených záhradkárov. 
Najkrajšie jabĺčko odro-
dy rubín dopestoval Viliam 
Straženec, v kategórii ostat-
ného ovocia a hrozna vyhral  
so svojou hruškou pastorni-

cou Ondrej Sabo, v kategórii 
zeleniny a kvetov bol ocenený 
Rostislav Paták za tekvicu ob-
rovskú. Primátor Nitry Jozef 
Dvonč sa poďakoval všetkým 
záhradkárom za iniciatívu pri 

rekonštrukcii budovy Kul-
túrneho centra Zobor, oso-
bitne odovzdal knižné ceny 
Štefanovi Gálikovi, Petrovi 
Tomaschekovi a Stanislavovi 
Barátovi.                            (SY)

Výstava ovocia a zeleniny zo zoborských záhrad

Návštevníci výstavy obdivovali „jablkové exponáty“.
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V decembri oslávia významné životné jubileum títo občania:

Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: 
Jarmila Adamcová, Štefan 

Belan, Ján Belčík, Peter Be-
lovič, Mgr. Kamila Božiková, 
Ing. Gustáv Buček, Jaroslav 
Cetényi, Eva Cucorová, Vla-
dimír Čibik, Anna Čibiková, 
Erika Dimová, Ing. Silvester 
Dragúň, Katarína Elmanová, 
Tibor Fekete, Jozef Fuska, 
Ing. Ján Gajdoš, Pavel Galo, 
Anton Gažovčjak, Barbora 
Horníková, Anna Hruško-
vičová, Štefan Košec, Anton 
Košťál, Ivan Krivošík, Lýdia 
Kucková, Anna Kutaková, 
Ing. Ľubomír Lavrinc, Šte-
fan Lontoš, Milan Meňhart, 
Štefan Mesároš, Magdaléna 
Mináriková, Eva Molnárová, 
Mária Neirurerová, Jozef Ollé, 
Oľga Polyaková, Júlia Repová, 
Jolana Sitárová, Anna Sládeč-
ková, Ivan Smida, Alexander 
Tancík, Eva Tégelová, Karol 
Tomovič, Marta Učňová, Ivan 
Valášek, Ján Varečka, Viera 
Zapletalová

80 ROKOV:
Jolana Balušková, Ing. Pa-

vol Bohony, Mária Borovská, 
Michal Burian, Štefan Černý, 
Ing. Ján Dinga, Irena Ducho-
ňová, Helena Ďuricová, Ján 
Ferko, Štefan Francúz, Franti-
šek Franko, RSDr. Július Góra, 
Eva Hindická, Ing. František 
Hvalčák, Emília Kováčová, 
Mária Kršková, Štefan Kukla, 
Oľga Machová, Melánia Man-
kovecká, Tibor Mihálik, Ing. 
Edmund Orlík, Mária Ostra-
decká, Elena Planková, Mária 
Poláčková, Ing. Anna Portele-
kyová, Anastázia Prasličková, 
Mária Rafaelová, Jozef Sékeli, 
Milan Ťulák, Barbora Vere-
šová

85 ROKOV: 
Ing. Nina Andrusová, Ing. 

Eva Balážová, Ema Blaťáková, 
Mária Dragúňová, Veronika 
Grácová,  Mária Hercegová, 
Eduard Holčík, prof. Ing. Šte-
fan Hraška, DrSc., Emília Hu-
díková, Jolana Izakovičová, 
Mária Karabínová, Filomé-
na Karasová, Urban Kotora, 
Ing,. Antonín Kučera, Helena 
Lieskovská, Helena Lohyňo-
vá, Emília Malovecká, Mária 
Opoldová, Margita Orlíko-
vá, Vladimír Piesecký, Elena 
Poláková, Jolana Reháková, 
Valéria Smatanová, Imrich 
Sýkora, Tibor Vereš, Eva Vol-
šíková

86 ROKOV: 
Emília Adamčeková, Júli-

us Belány, Helena Čerešňo-
vá, Anna Danišová, Michal 
Hanko, Marta Jakubičková, 
Viktor Jankovič, Mária Jano-
vičová, Mária Karasová, Teré-
zia Karasová, Ivan Kopecký, 
Ing. Štefánia Lahová, Jozef 
Mohorn, Eva Smoláková, Ire-
na Šupková, Cecília Tóthová, 
Františka Tóthová

87 ROKOV: 
Anna Adamovičová, Ľud-

mila Bebjaková, Ing. Ján Ku-
biš, Štefánia Maďarová, Mária 
Mráziková, Štefan Pajer, Má-
ria Škablová, Jaroslav Tároš

88 ROKOV:
Ľudmila Bečková, Etela 

Burianová, Róbert Freund, 
Július Kollár, Mária Martiš-
ková, Jozef Maslena, Anton 
Michal, Terézia Popelková, 
Helena Škorcová, Margita 
Vnuková, Štefan Zelenák  

89 ROKOV: 
Jozef Ballay, Božena Bónová, 

František Brázda, Terézia Duká-
tová, PhDr. Juraj Guťan, Štefánia 
Harmatová, Mária Jambricho-
vá, Oľga Juranková, Mária Ma-
renčáková, Margita Skovajová, 
Alžbeta Špaková, Helena Švar-
cbacherová, Žofia Talapková, 
Mária Vargová, Irma Vlasáko-
vá, PhMr. Augustín Zachar

90 ROKOV: 
Mária Bočková, Ján Földe-

ši,  Ing. Anton Krištin, Dionýz 
Kurča, Ernestína Martišová, 
Helena Molnárová,  Herta 
Steinerová, Edita Vágnerová

91 ROKOV: 
Júlia Bistáková, Jozef Grác, 

Štefánia Kohutová, Júlia Kori-
enková, Ing. Vincent Malina, 
PhMr. Mária Mrvová

92 ROKOV: 
Mária Benková, Štefan Bu-

lák, Helena Hetmerová, Ka-
tarína Juhárová, Magdaléna 
Magdolenová, Hedviga Pul-
manová, Anton Štefanec

93 ROKOV: 
Ing. Tomáš Kuzma, Franti-

šek Málek

94 ROKOV:
Veronika Hájeková, Pau-

lína Oberfranczová, Mária 
Tučná

96 ROKOV: 
Anna Ciglecká, Aurélia 

Šafáriková, Štefánia Valehra-
chová

98 ROKOV:
Juliana Filová, doc. Ing. Ju-

raj Havelka, CSc.
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navždy nás opustili

V októbri nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Milan Adámek vo veku 70 rokov
Zuzana Adámiová vo veku 90 rokov 
Ľubor Bako vo veku 73 rokov
Július Bihari vo veku 62 rokov
Mária Bónová vo veku 82 rokov
Ing. Jozef Brunclík vo veku 86 rokov 
Emília Činčurová vo veku 81 rokov
Milan Daňo vo veku 70 rokov
Ján Dékány vo veku 76 rokov 
Stanislav Duspiva vo veku 69 rokov
Ľudmila Dušeková vo veku 87 rokov
František Ernihold vo veku 79 rokov
Pavol Fábry vo veku 60 rokov
Anna Gašparovičová vo veku 74 rokov
Peter Greguš vo veku 56 rokov
Marta Havelková vo veku 79 rokov
Mário Hilkovič vo veku 48 rokov
Jozefína Hubinská vo veku 85 rokov
Helena Hucíková vo veku 90 rokov
Stanislav Hruboň vo veku 72 rokov
Júlia Jonisová vo veku 70 rokov 
Alžbeta Kabátová vo veku 76 rokov
Anna Kováčiková vo veku 55 rokov
Milan Klučár vo veku 75 rokov
Juraj Kotrady vo veku 87 rokov
Vladimír Kuchar vo veku 53 rokov 
Jozef Kňažický vo veku 63 rokov
Peter Knézl vo veku 68 rokov
Emília Kuklová vo veku 90 rokov
Alžbeta Lačná vo veku 76 rokov

Štefan Lančarič vo veku 67 rokov
Milan Liptay vo veku 71 rokov
Mária Ligocká vo veku 59 rokov  
Magdaléna Lisyová vo veku 83 rokov
Ing. Karol Masaryk vo veku 85 rokov
Anna Marišová vo veku 64 rokov
Alžbeta Matesková vo veku 96 rokov
Miroslav Mikula vo veku 64 rokov
Alžbeta Mináriková vo veku 89 rokov
Jozef Neubauer vo veku 86 rokov
MUDr. Štefan Petríček vo veku 70 rokov
Alžbeta Polyáková vo veku 88 rokov
Mária Révajová vo veku 79 rokov
Iveta Rochelová vo veku 56 rokov
Ing. Pavel Sako vo veku 65 rokov
Anna Slezáková vo veku 94 rokov
Milan Szekeres vo veku 77 rokov
Ladislav Svitač vo veku 72 rokov 
Irena Šimonová vo veku 79 rokov
Eva Škreková vo veku 60 rokov
Irena Šranková vo veku 76 rokov
Július Šebök vo veku 65 rokov
Jarolím Varga vo veku 81 rokov
Jozefína Verešová vo veku 82 rokov 
Eva Tomastová vo veku 77 rokov
Ján Trenka vo veku 83 rokov
Kristína Valentová vo veku 68 rokov
Alžbeta Veraiová vo veku 78 rokov
Štefan Žák vo veku 91 rokov
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