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Mestské zastupiteľstvo  v Nitre  
p r e r o k o v a l o  
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry 
Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. 
za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej 
činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a 
umenia 
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry 
Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. 
za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej 
činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a 
umenia 
u k l a d á 
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre  
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Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  
                                           Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. 
za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a  
           za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia  
 
 

Profesor  Tibor Žilka začal svoje pôsobenie v meste Nitra v roku 1961 ako asistent, neskôr 
odborný asistent na Katedre maďarského jazyka a literatúry na Pedagogickom inštitúte, resp. 
Pedagogickej fakulte v Nitre. Jeho materským pracoviskom sa stal Ústav literárnej  
a umeleckej komunikácie. Tibor Žilka bol jedným z jeho zakladateľov. Spočiatku sa tu 
venoval štylistike, výskumu slovensko-maďarských vzťahov, ako aj otázkam výučby 
slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Vypracoval za odborníka, ktorého 
štúdie uverejňovali významné maďarské časopisy v Maďarsku. V rámci maďarskej filológie 
sa stal iniciátorom zavedenia štatistických metód do lingvistiky a literárnej vedy. Výsledkom 
tohto úsilia bolo vydanie jeho knižky Stilisztika és statisztika (1974) Maďarskou akadémiou 
vied v Budapešti. Ako plodný autor niekoľkých desiatok publikácií – písaných v slovenčine, 
maďarčine - má mimoriadne zásluhy na vedecko-výskumnom rozvoji nitrianskeho pracoviska 
i jeho spolupráce s domácimi i medzinárodnými inštitúciami. Jeho štúdie vyšli v mnohých 
jazykoch – v angličtine, nemčine, ruštine, fínštine atď.  

 
Výsledky svojich poetologických, štylistických a naratologických výskumov prednášal  na 

viacerých univerzitách a vedeckých inštitúciách v zahraničí: v Paríži, Madride, Berlíne, 
Talline, Berne, Varšave, Viedni, Novom Sade, Budapešti, Lyone, Ochride, Lipecku, Grazi, 
Bautzene, Katoviciach, Vroclave, Poznani, Debrecíne, Szegede, Prahe, Brne, Olomouci, 
Opave či Ostrave, Pilíšskej Čabe, kde reprezentoval nielen univerzitu, ale aj mesto Nitra.  

 
Vedecká a pedagogická angažovanosť prof. Tibora Žilku sa prejavila v oblasti 

organizovania a účasti na kultúrnych podujatiach a konferenciách v Nitre, ale aj 
s medzinárodným dosahom, v realizovaní prednášok na viacerých európskych univerzitách aj 
v zabezpečovaní odborného rastu členov pracovísk, v podpore vzniku a úspešnej akreditácii 
nových študijných programov.  

 
Je nositeľom viacerých ocenení. Za vydanie Poetického slovníka mu bola v roku 1984 

udelená Cena vydavateľstva Tatran. Za literárnokritickú činnosť získal v roku 1989 Prémiu A. 
Matušku. V roku 2016 mu bola udelená Cena Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry 
a umenia (cenu udelila dňa 24. 11. 2016 Katedra kulturológie FF UKF a Kulturologická 
spoločnosť), Prémia Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2015 (cenu udelil 15. 12. 2016 
Klub nezávislých spisovateľov v Bratislave).  

 
V súčasnosti je pracovníkom Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr na Fakulte 

stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je členom Exekutívneho 
komitétu medzinárodnej organizácie IASS-AIS (International Association for Semiotic 
Studies- Association Internationale de Sémiotique) a do roku 2012 bol predsedom Komisie 
pre slovanskú poetiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. 
 
 
 
 
 
 

 



  

Dôvodová správa 
 
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. predkladá 

primátor mesta Nitry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 1/1998 o udeľovaní 
ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  
 

Návrhom sa v zmysle čl. 5, ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na svojom 
rokovaní dňa 23.5.2018 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy. 
Uznesením č.12/2018  odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre udeliť Čestné občianstvo  
mesta Nitry Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, DrSc. za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej 
a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia. 
 
         Mestská rada v Nitre predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.6.2018 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu udeliť Cenu mesta Nitry Prof. PhDr. Tiborovi Žilkovi, 
DrSc.za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie 
dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia. 
 


