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Mesiac máj je bezpochyby je-
den z najkrajších mesiacov roka. 
Príroda sa prebúdza k životu. 
Všetko kvitne, záhrady a parky 
sú posiate všetkými farbami - 
nádherná pastva pre naše oči. 
Krása prírody má svoje čaro, i keď  
v súčasnosti sa počasie zblázni-
lo a výkyvy teplôt skáču medzi 
februárom a júnom. 

K máju sa viaže mnoho vý-
znamných udalostí, sviatkov  
a tradícií. Jednou z nich je aj sta-
vanie májových stromov spojené 
so spevom a zábavou. V minu-
losti stavali máje mládenci pred 
domy svojich frajeriek, ktoré si 
plánovali vziať za manželku, 
dnes zo stavania mája vzniká 
novodobá tradícia, porovnateľná  
so stavaním vianočných stromov.

Prvý máj je aj medzinárod-
ným Sviatkom práce. Vnímame 
ho predovšetkým ako deň voľna 
a najradšej ho trávime s rodi-
nou. Uznesenie o oslavách prijal 
ustanovujúci kongres II. interna-
cionály roku 1889 v Paríži na pa-
miatku všeobecného štrajku a ma-
sových demonštrácií chicagskych 
robotníkov, ktoré sa konali roku 
1886 za osemhodinový pracovný 
čas. Po vzniku Československa 
bol 1. máj od roku 1919 vyhláse-
ný za štátny sviatok. Prvomájové 
oslavy sa niesli v duchu boja proti 
nezamestnanosti a zhoršovaniu 
postavenia pracujúcich.

Ďalším významným sviat-
kom je 8. máj - Deň víťazstva 
nad fašizmom. Pripomenieme si 
koniec najväčšej tragédie 20. sto-
ročia – II. svetovej vojny, vzdáme 
hold tým, ktorí obetovali svoje 
životy pre našu slobodu. A druhá 
májová nedeľa nám pripomenie 
jeden z najkrajších darov, ktoré tu 
na zemi človek má: dar starostli-
vej a milujúcej matky

(SY)

Máj - mesiac 
sviatkov



3www.nitra.sk

NITRA kultúrno-spoločenský mesačníkMÁJ 2019

Zásadná oprava Univer-
zitného mosta za vyše 2,2 mi-
lióna eur naplno začne na pre-
lome jari a leta. Mesto o tom 
informoval  zástupca spoloč-
nosti Strabag, ktorá je zhoto-
viteľom diela. Slovenská sprá-
va ciest odovzdala ešte v marci 
stavenisko do rúk zhotoviteľa. 
Podľa zistení zhotoviteľa je 
most v takom zúfalom stave, 
že vymeniť sa na ňom bude 
musieť úplne všetko – vrátane 
ložísk. To si vyžiada nadvih-
nutie mosta, počas neho mu-
sia most uzavrieť najmenej 
na 24 hodín. Rovnako ho  
na jeden celý deň uzavrú po-
čas jeho opätovného umiest-
nenia na nové ložiská.

Most bude uzavretý  
na dva po sebe nenadväzuj-
úce dni. Cieľom mesta je do-
siahnuť, aby išlo o víkendové 
dni, keď je doprava pokojnej-
šia. Presné termíny uzávierky 
zhotoviteľ stavby zatiaľ neo-
známil. Mesto Nitra bude ich 
spresnenie žiadať na ďalšom 

stretnutí so zhotoviteľom. 
Most uzavrú tak, aby vždy 
ostala jedna strana s dvomi 
pruhmi prejazdná. Komplet-
ná oprava mosta si vyžiada 
mimoriadne opatrenia.

Momentálne preto pre-
biehajú rokovania medzi 
správou ciest, mestom, zho-
toviteľom stavby, okresným 
úradom a dopravným inšpek-

torátom. Rokovania majú 
okrem termínov čiastočnej 
a úplnej uzávierky vyjasniť 
odklonenie dopravy, vyriešiť 
presun chodcov po moste či 
určiť,  aké dočasné dopravné 
značky budú rozmiestnené  
na obchádzkových trasách.

Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec

Cykloraňajky organizo-
vané 2. mája medzi siedmou 
a pol desiatou hodinou od-
štartujú kampaň Do práce 
na bicykli. Zdravé raňajky 
radnica pripraví pre všet-
kých občanov bicyklujúcich  
do práce. Raňajkové cateringy 
nájdete  na troch frekventova-
ných miestach - na križovatke 
Štúrovej ulice a Štefánikovej 
triedy (pri malom Tescu), pri 
cyklodepe na Slančíkovej ulici 
v lokalite Chrenovského mos-
ta a pri Univerzitnom moste.

Touto aktivitou chce mes-
to Nitra upriamiť pozornosť 

verejnosti na možnosť využí-
vania bicykla ako alternatív-
nej formy dopravy. Zároveň 
chce poukázať aj na skutoč-
nosť, že používanie bicykla 
ako dopravného prostriedku 
poskytuje množstvo výhod 
- prispieva k zlepšeniu život-
ného prostredia a dopravnej 
situácie v meste. Prostredníc-
tvom cykloraňajok bude vyja-
drená podpora všetkým, ktorí 
sa rozhodli odviezť do práce 
šliapaním do pedálov svojho 
dvojkolesového tátoša.

Nitrianska radnica or-
ganizuje tieto cykloraňajky 

v spolupráci so záujmovými 
skupinami Rozbicyklujme 
Nitru a Critical Mass. 

Hlavným cieľom kampa-
ne Do práce na bicykli, ktorá 
bude prebiehať od 2. do 31. 
mája, je podporiť rozvoj ne-
motorovej   a predovšetkým 
cyklistickej dopravy v mes-
tách. Vyzvať mestá a obce, 
aby vytvárali podmienky pre 
ekologické druhy dopravy  
a zároveň motivovali zamest-
nancov na využívanie tejto 
formy alternatívnej dopravy 
pri každodennom cestovaní 
do práce.                            (SY)

Oprava Univerzitného mosta sa začne už čoskoro

Kampaň Do práce na bicykli štartujú cykloraňajky

Rekonštrukcia mosta v dezolátnom stave, ktorý spája centrum Nitry s Chrenovou, potrvá 
najmenej pol roka a vyžiada si nevídané dopravné obmedzenia.
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Medzi ocenenými bola 
riaditeľka ZŠ Škultétyho 
Henrieta Martincová. Oce-
nenie prevzala za výsledky 
v riadiacej práci, úspešný 
manažment zamestnancov 
pri výchovnom a vzdeláva-
com procese a za zapájanie 
školy do medzinárodného 
projektu. Uznanie získali aj 
riaditeľka MŠ Staromlynská 
Martina Veseľková, ktorá re-
alizuje environmentálne pro-
jekty Zelená škola a zástup-
kyňa riaditeľky MŠ Nábrežie 
mládeže Dagmar Svoreňová 
za koordináciu experimentál-
neho overovania a proaktívny 
prístup k práci.

Zástupkyňu riaditeľa ZŠ 
Fatranská Slavomíru Palkovú 
ocenili za aktívne zapájanie 
školy do projektov, zástup-
kyňu riaditeľky ZŠ Nábrežie 
mládeže Miroslavu Nosiano-

vú za vytváranie kreatívneho 
prostredia a schopnosť viesť 
kolektív. Učiteľka zo ZŠ Ben-
kova Marianna Štangová bola 
ocenená za úspešnú prípravu 
žiakov na súťaže v anglic-
kom jazyku a za vybudovanie 
školskej knižnice a učiteľka 
ZŠ Cabajská Eva Gubová  
za organizovanie mimoškol-
skej činnosti žiakov. Učiteľku 
MŠ Hospodárska Moniku 
Hajtingerovú ocenili za dlho- 
ročné koordinovanie medzi- 
národného projektu Ahoj 
kamarát, Evu Golasovú  
z MŠ Okružná za pedagogic-
ké majstrovstvo, učiteľka MŠ 
Topoľová Nikoleta Fintová  
za integráciu digitálnych 
technológií do edukačného 
procesu, učiteľku MŠ Beet-
howenova Petru Findorovú 
za mimoriadne výsledky pri 
rozvíjaní zručnosti detí pri 

grafomotorike, matematike  
a pri práci s informáciami, 
učiteľku MŠ Čajkovského 
Máriu Šimunekovú za koor-
dinovanie školského projektu 
Tvorivá dramatizácia a im-
provizácia. 

Ocenená bola aj vychová-
vateľka Jana Valentová z CVČ 
Nitra za organizovanie podu-
jatí pre deti z marginalizova-
ných komunít. Vychováva-
teľka zo ZŠ kráľa Svätopluka 
Miroslava Baracká prevzala 
ocenenie za presadzovanie 
pedagogických hodnôt a vy-
chovávateľka ZŠ Tulipánová 
Oľga Krúpová za organizáciu 
školských projektov, učiteľka 
MŠ Vansovej Marta Ďurian-
číková za modernizáciu in-
teriéru, učiteľka MŠ Benkova 
Tatiana Buchová za inovačné 
kroky vo výchove, Nikola Fin-
tová z MŠ Topoľová za inte-
gráciu digitálnych technológií 
do edukačného procesu, Oľga 
Sekerková z MŠ Novomes-
kého za rozvoj výtvarného 
nadania detí a Renáta Lacuš-
ková z MŠ Nábrežie mládeže 
za realizáciu medzinárodných 
projektov. Za všetky ocenené 
sa poďakovala Miroslava Lu-
ková, učiteľka zo ZŠ Na Hôr-
ke, ktorá sa so zanietením 
venuje talentovaným žiakom. 
„Na istý čas som učiteľstvo 
zavesila na klinec nazdávajúc 
sa, že mi táto práca chýbať 
nebude. Po čase, keď sa mi 
o žiakoch začalo snívať, som 
prišla na to, ako veľmi som sa 
mýlila a k svojmu povolaniu 
som sa vrátila,“ vyznala sa zo 
vzťahu k povolaniu Miroslava 
Luková. 

(SY)

Ocenená učiteľka: „Keď som neučila, o žiakoch sa mi snívalo“
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo mesto Nitra dvadsať učiteliek, riaditeliek  a vychovávate-

liek z mestských základných a materských škôl a z Centra voľného času v Nitre. Ďakovné listy im  
na slávnosti v Synagóge odovzdal primátor Nitry Marek Hattas.

V Nitre máme veľa inšpiratívnych učiteľov, ktorí vedia svojich žia-
kov motivovať.                                                              Foto: Pixibay
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Kde inde, ak nie  
na Štefánikovej triede, by sme 
si mali pripomenúť sto rokov 
od tragickej smrti jedného  
z najvýznamnejších Slovákov 
v histórii.

Mesto Nitra v spolupráci 
s dvoma desiatkami partne-
rov pripravilo sériu podujatí, 
ktorými oživí nielen spomi-
enku na výnimočnú osobnosť 
našich dejín, ale súčasne aj 
pešiu zónu, na ktorej sa sú-
stredí väčšina z plánovaných 
podujatí.

Po Štefánikovi má- 
me na Slovensku pomenované 
naše najväčšie letisko, štátne 
vyznamenanie aj železničné 
trate. V Nitre sa jeho menom 
hrdí jedna z najrušnejších ulíc  
v centre mesta. Štefánikova 
trieda sa tiahne celým cen-
trom a zasahuje až do pešej 
zóny – a práve to bol jeden z 
dôvodov, prečo sa organizáto-
ri rozhodli podujatia mapu- 
júce Štefánikov plodný život  
a inšpirujúcu kariéru umiest-
niť hlavne sem.

V sobotu 4. mája Štefáni-
k(ova) žije množstvom podu-
jatí. Milana Rastislava Štefá-
nika predstavíme ako vedca, 
svetobežníka, diplomata, pu-
blicistu, letca, astronóma aj 
fotografa. 

Na mieste budú viaceré 
výstavy dokumentujúce Šte-
fánikov život. V Ponitrian-
skom múzeu ukážu fotogra-
fie zo zbierky Jána Maniačka 
aj pohľadnice zo súkromnej 
zbierky Jána Panského. Vonku  
na pešej zóne pripomenie Šte-
fánika filatelistická výstava aj 
exteriérová výstava fotografií 
z inscenácie Štefánik – slnko 
v zatmení v réžii Divadla An-

dreja Bagara v Nitre. Vystavia 
tu tiež predmety legionárov 
z prvej svetovej vojny. Nebu-
de chýbať tvorivá dielňa pre 
deti pred budovou Turistic-
kého informačného centra 
či dobová hudba v podobe 
vystúpenia Funny Fellows. 
Záujemcovia sa môžu pridať  
k divadelníkom z nitrianskych 
umeleckých škôl oblečených 
do dobových kostýmov a spo-
ločne s nimi „korzovať“ a do-
tvoriť tak atmosféru noblesy.

Tešiť sa môžeme aj na 
premietanie dokumentárne-
ho filmu Pavla Kanisa o Štefá-
nikovi. Ako hvezdára priblíži 
Štefánika beseda s Petrom Po-
liakom, členom Slovenského 
zväzu astronómov amatérov.  
V sobotu 4. mája uvidíte na 
pešej zóne a v jej okolí živé ša-
chy a zraz si tu dajú priaznivci 
historických vozidiel. 

Symbolicky na letisku v Ja-
níkovciach sa v sobotu 4. mája  

na pravé poludnie uskutoční 
slávnostný prelet lietadiel a 
pietna spomienka pri soche 
M. R. Štefánika. 

Okrem hlavné-
ho dňa, ktorý pripadá  
na prvú májovú sobo-
tu, pripravilo mesto  
a jeho partneri viacero sprie-
vodných podujatí. Uskutoč-
nia sa v priebehu mája a júna. 

Kinoklub Tatra Nitra od-
vysiela v pondelok 6. mája  
o šiestej večer nový dobro-
družný film určený aj pre deti 
pod názvom Mohyla. Film je 
príbehom o ceste školákov  
do Štefánikových spomienok. 
V Synagóge bude od 3. do 23. 
júna výstava o Štefánikovi.

Viac informácií o všet-
kých podujatiach v rámci Šte-
fánik(ova) žije, nájdete v časti 
programu Kam v Nitre.

Tomáš Holúbek

Štefánik(ova) žije
Poctu Štefánikovi prejavíme aj symbolickým nasvietením Chrenovského mosta do národnej 

trikolóry.



6 www.nitra.sk

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník MÁJ 2019

Pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily
Doprava je v súčasnos-

ti zodpovedná za štvrtinu 
emisií skleníkových plynov 
prenikajúcich do ovzdušia 
a je dominantným znečis-
ťovateľom najmä v mestách. 
Aj preto je dôležité začať  
s postupným nahrádzaním 
klasických automobilových 
pohonov elektrickými. 

Jedným z opatrení sme-
rujúcich k elektromobilite 
je inštalácia siete nabíjacích 
staníc. Podľa aktuálnych 
údajov Slovenskej asociácie 
pre elektromobilitu je mo-
mentálne na Slovensku v pre- 
vádzke 225 verejne prístup-
ných nabíjacích staníc.  
V Nitre sú v súčasnosti dve 
nabíjacie stanice pre autá 
na elektrický pohon, a to  
na parkovisku na Wilsono-
vom nábreží, nabíjačku pre-
vádzkuje Východoslovenská 
energetika, a. s. Druhá na-
bíjacia stanica je vodičom  
k dispozícii na parkovisku  
za mestským úradom.

Ďalšie nabíjacie stanice 

pre elektromobily vybuduje 
Západoslovenská energetika 
(ZSE), a. s., na pozemkoch, 
ktoré si prenajme od mes-
ta. Nabíjacie stanice zriadia 
na parkovisku pri Zimnom 
a Futbalovom štadióne  
na Podzámskej ulici,  
na parkovisku pri Ulici 
Pavla Straussa v blízkosti 
Polikliniky na Klokočine,  
na parkovisku na Vihor-
latskej ulici v blízkosti po-
likliniky na Chrenovej,  
na parkovisku oproti areálu 
Univerzity Konštantína Filo-
zofa na Dražovskej ulici. 

Nové nabíjacie stanice 
budú prevádzkovať Západo-
slovenská energetika (ZSE), 
a.s. Nabíjanie elektromobi-
lov je v súčasnosti bezplatné, 
ZSE však pripravuje spoplat-
nenie tejto služby. Každá sta-
nica je súčasťou celoeuróp-
skeho navigačného systému, 
ktorý vodičov elektromobi-
lov dovedie k nabíjačke. 

(SY)

Väčšie komunitné centrum poskytne nové možnosti 
vzdelávania Rómov a trávenia voľného času

Mesto Nitra pripravu-
je výstavbu nového komu-
nitného centra pre Rómov  
v lokalite Orechov dvor. Sta-
vebné práce sa budú môcť 
začať po podpise zmluvy. 
Mesto Nitra získalo na rea-
lizáciu projektu nenávratný 
finančný príspevok z euro-
fondov. 

Komunitné centrum tu 
bolo zriadené pred desiati-
mi rokmi. Situované je však 
v prispôsobených kontajne-
rových bunkách a nespĺňa 
kapacitné ani hygienické 
nároky a jeho prevádzka je 

energeticky náročná. Nová 
budova bude postavená  
na pozemku, kde momentál-
ne stojí stará kôlňa. Tá je už 
určená na zbúranie. 

Nové komunitné centrum 
bude mať nadzemné podlažie 
v rozmeroch 15 x 19 metrov. 
V budove budú dve klubo-
vé miestnosti pre 44 detí  
vo veku 6 až 15 rokov. Súčas-
ťou budovy bude kancelária, 
školiace priestory, sklad po-
môcok, hygienické a technic-
ké priestory a kuchynský kút 
na výučbu varenia. 

V Komunitnom centre 

sa budú môcť školáci pripra-
vovať na vyučovanie a svoj 
voľný čas tráviť zmysluplne 
pri krúžkovej činnosti. Nové 
priestory ponúknu nové 
možnosti aj rádovým se-
stričkám na vykonávanie ich 
pastoračnej činnosti. Vďaka 
väčšiemu počtu miestností 
ako doteraz budú môcť ko-
munitní pracovníci mesta 
súbežne pracovať s dospelý-
mi aj s deťmi.

(SY)
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Moderné LED osvetlenie v materských školách

Od investície za takmer  
2300 eur si mesto sľubuje zvý-
šenie komfortu, nakoľko LED 
žiarovky svietivosťou naj- 
viac pripomínajú denné svet-
lo. Žiarovky boli prednost-
ne umiestňované v hracích  

a stravovacích priestoroch  
v MŠ Za Humnami, MŠ Ná-
brežie mládeže, MŠ Piaris-
tická, MŠ Ľ. Okánika, MŠ 
T. Vansovej, MŠ Párovská, 
MŠ Topoľová, MŠ Alexyho,  
MŠ Štefánikova trieda a v MŠ 

Čajkovského.
Výmena pôvodných žia- 

roviek za moderné LED 
osvetlenie bude v MŠ v zria-
ďovateľskej pôsobnosti naďa-
lej pokračovať.

(AJ)

Tento rok sa výmena osvetlenia uskutočnila zatiaľ v desiatich materských školách. Mesto tak 
nadväzuje na predchádzajúce investície, ktoré boli zrealizované  v rámci modernizácie mestských 
predškolských zariadení. 

„V priebehu apríla zba-
víme sad buriny. Keďže je jar 
chudobná na vlahu, vysadené 
stromčeky sa musia zavlažovať. 
A to minimálne raz za týždeň až  
do septembra. Na jeden strom-
ček pripadne desaťlitrová dáv-
ka vody a päťlitrová dávka vody 
na jeden ker lieskového orecha.  
Do polovice júna plánujeme 
urobiť letný rez stromov,“ na-
črtol priebeh prác Peter Farkaš, 
predseda Okresného výboru 
Slovenského zväzu záhradká-
rov. 

„V druhej etape starostli-
vosti o sad – počas jari, leta a 

jesene – urobíme predvýsadbo-
vú prípravu pôdy a upravíme 
pôdne vlastnosti. Samotná vý-
sadba zvyšnej časti mestského 
sadu je naplánovaná na jeseň 
tohto roku a na jar budúceho 
roku. Celkovo tu bude vysade-
ných vyše 950 ovocných drevín,  
z toho zhruba 550 nízkokmen-
ných stromov jabloní, hrušiek, 
marhúľ, broskýň, sliviek, čereš-
ní, višní, orechov, jedlých gaš-
tanov a oskorúš. Výsadbu obo-
hatí aj drobné ovocie, ako biele, 
červené a čierne ríbezle, egreše 
a lieskové orechy,“ informoval 
Ján Mezey z SPU v Nitre, ktorý 

je autorom projektu mestského 
ovocného sadu ako aj garantom 
projektu.

Mestský ovocný sad bude 
zdrojom zdravého bioovocia 
a tiež oddychová a edukačná 
zóna pre Nitranov. Aj takto 
možno charakterizovať mest-
ský ovocný sad, ktorý slávnost-
ne založili 28. októbra v areáli 
nitrianskeho Agrokomplexu. 
Zakladateľom sadu je mesto 
Nitra s Fakultou záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU 
v Nitre. 

(SY)

Mestský ovocný sad bude zdrojom zdravého bioovocia
Stromčeky v mestskom ovocnom sade, založenom koncom októbra v areáli Agrokomplexu,  

majú za sebou zimný rez. V sade štartuje jarná prevádzka biorežimu so zohľadnením najmoder-
nejších environmentálnych trendov pri produkcii ovocných plodín.

Mesto podporí botanickú záhradu univerzity

Finančný transfer mesta 
pre univerzitu treba použiť  
najneskôr do 30.novembra 
2019. „Finančné prostriedky  
možno použiť iba na prevádz-
ku botanickej záhrady, nákup 
parkovej a záhradnej tech-
niky, záhradného mobiliáru  
a zabezpečenie prevádzky 
botanickej záhrady počas ví-

kendov,“ konštatuje sa v zmlu-
ve, ktorú podpísali primátor  
Marek Hattas a rektorka SPU 
Klaudia Halászová. „Aj týmto 
krokom mesta bolo potvrdené, 
že naďalej pokračuje výborná 
spolupráca mesta s nitrian-
skymi univerzitami v rôznych 
oblastiach,“ doplnil hovorca 
Nitry Tomáš Holúbek. 

Botanická záhrada v Nitre 
bola založená v roku 1982 ako 
účelové zariadenie vtedajšej 
Vysokej školy poľnohospo-
dárskej v Nitre. V troch skle-
níkoch je dvetisíc botanic-
kých druhov, tritisíc orchideí  
a zbierka záhrady má spolu 
viac ako šesťtisíc tropických 
rastlín.                                  (AJ)

Mesto Nitra podporí sumou 5-tisíc eur Botanickú záhradu SPU v Nitre. Obľúbené miesto exo-
tickej zelene - tak bude môcť - aj vďaka finančnej injekcii mesta  ešte viac skvalitniť činnosť i vyba-
venie prevádzky záhrady.
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Na úrad prišla tvorba hendikepovaných umelcov

Autisti v nových priestoroch v Krškanoch

Prízemie a foyer pred 
veľkou zasadačkou mestského 
úradu skrášlili umelecké die-
la. V rámci projektu Národná 
prezentácia umenia  hendike-
povaných umelcov SR mohli 
návštevy a klienti, ktorí prišli 
mestský úrad, obdivovať rôz-
ne maľby, fotografie, ukážky 
perokresby, drevorezby a dro-
társtva, vytvorené umelcami  
s hendikepom. 

Prezentáciu tohto ume-
nia pripravilo mesto Nitra  
v spolupráci s OZ REFLEXY. 
DOMKO - Domov sociálnych 
služieb Košice predstavilo 
fotografie mentálne postih-
nutých fotografov. Vo foyeri 
úradu mohli ľudia obdivovať 
snímky Márie Oslovičovej, 
ktorej fotoaparát učaroval  
v roku 2009 a odvtedy ho ne-
pustila z ruky. Zaujímavé boli 
zábery so športovou temati-
kou Jána Miškoviča z Banskej 
Bystrice. Tento muž bol od  
r. 1983 aktívnym športovcom, 
v súčasnosti sleduje športové 
dianie cez hľadáčik aparátu  
a za svoje zábery získava jedno 
ocenenie za druhým. 

Z maliarskeho umenia 
mohli návštevníci obdivo-
vať ukážky z tvorby klientov 
DEMY Trenčín a neziskovej 
organizácie Domovina. Me-
dzi vystavenými dielami iste  
na prvý pohľad zaujali dre-
vorezbárske diela vozičkára 
Slavomíra Dlubača z Banskej 
Belej, drevené sochy jedno-
rukého umelca Jaroslava Vel-
čického z Uhrovca a fotografie 
živočíšnej ríše vozíčkara Jozefa 
Šeršeňa zo Stropkova. Obdiv 
si zaslúžilo dielo slabozrakého 
drotárskeho umelca Juraja Še-
ríka z Čadce.

Mesto Nitra dlhodobo 
podporuje rôzne filantropické 
projekty, ktoré aktívne pomá-
hajú zlepšiť životné podmien-
ky hendikepovaných občanov. 
„Teší ma, že umenie prišlo za 
občanmi a že sa vestibul úra-
du zmenil na príjemné miesto, 
skrášlené umením zdravotne 
hendikepovaných umelcov,“ 
uviedol na vernisáži primátor 
Nitry Marek Hattas. Zároveň sa 
poďakoval predsedovi združe-
nia Arpádovi Beníkovi, ako aj 
umelcom za možnosť spoznať 
ich jedinečné umenie.        

(SY)

Nevyužívaný priestor  
v Dolných Krškanoch po-
skytlo mesto, spoločne s pod-
porou sponzorov bola nová, 
zrekonštruovaná klubovňa 
vybudovaná rodičmi Klubu 
autistických detí v Nitre. Po-
skytovanie pomoci klientom 
je plánované v rôznych oblas-
tiach. Aktivity budú smerovať 
k posilneniu samostatnosti  
klientov zariadenia. „Chceme 
ich naučiť aj praktické veci, 
napr.kde je pošta, obchod,  

ako narábať s peniazmi, aby 
boli čo najviac sebestační,“ 
uviedla vedúca zariadenia 
Vlasta Kĺbiková. Informácie 
doplnila mestská poslankyňa 
a predsedníčka sociálnej ko-
misie Anna Šmehilová: „Som  
rada, že sa v Nitre rozširuje 
sieť ambulantných sociálnych 
služieb pre ľudí s autizmom 
a to vďaka spolupráci part-
nerov. Klientom zariadenia 
bude poskytovaná sociálna 
rehabilitácia kvalifikovaný-

mi pracovníkmi, ktorí majú 
skúsenosti s prácou s autis-
tickými klientmi. Teším sa, 
že rodičia dostanú priestor 
zamestnať sa, nakoľko o ich 
deti bude dobre postarané.“ 
S poskytovaním sociálnych 
služieb ambulantnou formou 
pre max. 12 osôb sa začne  
1. mája. Zariadenie bude ur-
čené najmä pre autistov, ktorí 
už ukončili vzdelávací pro-
ces.

(AJ)

Svetový deň povedomia o autizme, ktorý si každoročne pripomíname 2. apríla, bol v Nitre 
spojený so slávnostným otvorením Zariadenia sociálnych služieb Lienka.

Kráľovské korunovačné klenoty vytvoril majster Juraj Šerík  
z Čadce.                                                                     Foto: R. Oravec
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SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, 
Ul. pri Synagóge
5. máj (ne) 14.00 
Duša sochára a výtvarníka tvorba Jána Svíteka, uspo-
riadatelia: Čakanka, n. o., vstup voľný 
8. máj (str) 15.00 
Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa Európy – 69. 
výročie Schumanovej deklarácie 74. výročia ukonče-
nia druhej svetovej vojny 15. výročia vstupu Sloven-
skej republiky do Európskej únie Bruno Walter Sym-
phony Orchestra, Jack Martin Händler / dirigent, 
Emmanuel Tjeknavorian / husle. Priatelia Hudobných 
dní Bruna Waltera v spolupráci s Mestom Nitra, vstup 
voľný 
10. máj  (pi) 17.00   
„Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych 
druhov“. Slávnostné ukončenie ERASMUS+ 2017 - 
2019. zúčastnené krajiny: Fínsko, Nemecko, Sloven-
sko, Španielsko a Turecko. Usporiadateľ: Piaristická 
spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v spolupráci s 
mestom Nitra, 10.5. Počas podujatia vstup voľný 
FATANGO festival argentínskeho tanga  
15. máj (str) 18.00   
PiaTango Project (Slovensko) Iveta Štrbák Pandiová 
/ spev, Samuel Mikláš / husle, Karol Kompas / gitara, 
aranžmány, Andrej Behúl / kontrabas, basgitara, Ka-
rol Brnka / bicie, perkusie. Program: A. Piazzolla, C. 
Gardel, M. Simone, K. Kompas)
16. máj (št) 18.00
Bataclana Quintet  (Rakúsko), Alexandra Prodaniuc 
/ klavír, Alexandra Tirsu / husle, Djordje Djordje Da-
vidović / akordeón,  Simon Roguljić / gitara, Damián 
Posse /kontrabas. Program: A. Piazzolla, D. Capelletti, 
F. Devreese, R. Gallo. Usporiadatelia: LAWLESS, s.r.o. 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný  
18. máj (so)
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ     
13.00 – 15.30 ;  19.30 – 23.00  
prehliadky Synagógy, stálych výstav
16.00    
NITRIANSKA HAGADA z roku 1933 - starozákonný 
príbeh o slobode v slovenskom rúchu. Katarína Poto-
ková / ŽNO v Nitre 
18.00
Lenka Potoková HVIEZDY A MORE 
Hudobno-poetické pásmo o židovských sviatkoch 
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup voľný
22. mája (str) 10.00
Slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a 
záchranného zboru Nitrianskeho kraja. Usporiadateľ: 

Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru v Nitre, vstup na pozvánky 
23. mája (štv) 17.00
Koncert absolventov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. 
Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný
26. mája (ne) 17.00
Klavírny koncert Bibiany Miškolciovej 
hosťka: Alžbeta Miklášová / klavír 
program: J.S.Bach, L.van Beethoven, F. Schubert, F. 
Liszt, J. Cikker, G. Bizet. Usporiadateľ: Občianske zdru-
ženie List, vstup voľný
30. mája (št)  18.00
Szidi Tobias & Band, Sedmoláska 2019
Umenie šansónu a hudby na jednom pódiu. 
usporiadatelia: Art-Music2 s.r.o., predpredaj: vstupné 
15,- €, predpredaj: Ticketportal

VÝSTAVY
Pod krídlami anjela 
výtvarná tvorba: Laura Ecsiová, Ľubomíra Briganto-
vá, Anna Hrabková. Výstava pri príležitosti 100. výro-
čia založenia ČSČK potrvá do 25. apríla

STÁLE VÝSTAVY
História a tradície židov v Nitre
Shraga Weil: GRAFIKA
Prehliadky:  
ut: 13.00 – 18.00, st - št: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, so-
ne: 13.00 – 18.00, po-pi: zatvorené
Vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia preu-
kazu ZŤP vstup zdarma. Informácie: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra, www.nitrianskagale-
ria.sk, otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00

REPREZENTAČNÉ SÁLY
16. mája – 18. augusta
Žatva. Poľnohospodárske motívy zo zbierky Nitrian-
skej galérie od 1965 do roku 1989.

SALÓN
14. marec – 12. mája
Ján Šipöcz: Album. Ján Šipöcz (1983) je absolventom 
VŠVU v Bratislave.
18.mája o 20.00 (v rámci Noci galérií a múzeí)
Questions for Dance / FIVE, autor: Petr Ochvat (CZ), 
vizuály a technika scény: Veronika Šmírová. Projekt vy-
užíva ako vyjadrovací prostriedok súčasný tanec. 

GALÉRIA MLADÝCH
21. február – 19. máj
Severočeská nová vlna. Výstava prác študentov a ab-
solventov ateliéru Fotografie, FUD, UJEP v Ústí nad 
Labem.

BUNKER
11. apríl – 30. jún
Temporary Paradises, autorka: Marika Volfová (CZ)
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NOVÉ VÝSTAVY
3. mája – 2. júna  
Iné činnosti VI. Výstava prác študentov Ateliéru Mé-
dea. Vernisáž 3. mája o 17.00 hod.
4. mája – 2. júna 
Pamätníky M. R. Štefánika na Slovensku
Vernisáž 4. mája o 14.00 hod.

INÉ AKTIVITY:
18. mája 
Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 – 24.00 
Prehliadka expozície a výstav, ukážky konzervovania, 
reštaurovania, preparovania.
12.00 – 21.00 
Program pre rodiny s deťmi „svietniky z mozaiky“ s 
možnosťou vytvoriť si vlastný podľa svojej predstavy 
15.00 – 22.00 
Ukážka paličkovania a tkania kartičkami
20.00 – 21.00 
vystúpenie MUSICANTICA SLOVACA. 

DIECÉZNE MÚZEUM
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny: apríl - október / ut – ne: 10.00 – 
18.00, november - marec / so – ne: 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych doku-
mentov. V druhej časti múzea je sprístupnená klenot-
nica s liturgickým pokladom. 

SLOV. POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM
Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk, muzeum@agro-
komplex.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
Zbierka umel. predmetov zo zberateľskej činnosti misi-
onárov. 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. 

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

Projekt prepája témy environmentálnej zodpovednosti, 
privilégia mobility, nomádstva, hraníc a snenia.
Kultúrne podujatia:

GALÉRIA HUDBY 
Medzinárodný cyklus komorných koncertov / 14. 
ročník. Koncertná sála Župného domu v Nitre 
14. máj o 19.00
Guarneri Trio Prague (CZ), Čeněk Pavlík – husle, Ma-
rek Jerie – violončelo, Ivan Klánský – klavír. Program: 
J. Haydn, B. Smetana, J. Brahms

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE 
14. – 19. máj Medzinárodný deň múzeí a galérií
14. máj (ut)
14.00 – 16.00 SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉ-
HO UMENIA IX. Peter Ančic zo zbierky NG
19.00 GUARNERI TRIO PRAGUE (CZ)
Program: J. Haydn, B. Smetana, J. Brahms
15.00 – 18.00 Kino Fest Anča: 
Najzábavnejšie animované filmy 2018 
15.mája (str) 10.00 – 11.30 hod. pre školy
SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA IX.
Práca s dielom od Petra Ančica zo zbierky NG
15.00 – 18.00 hod. Kino Fest Anča.
Najlepšie svetové animované filmy 2018
16.mája (štr) 10.00 – 11.30 hod. pre školy
SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA X. 
Práca s dielom od Ivany Slávikovej zo zbierky NG 
17. mája (pi) 14.00 – 16.00 hod. pre verejnosť
SOM AKTÍVNY DIVÁK VÝTVARNÉHO UMENIA X.
Práca s dielom od Ivany Slávikovej zo zbierky NG 
15.00 – 18.00 hod. Kino Fest Anča.
Najzábavnejšie animované filmy 2018
20.00 hod. SUBTENSION (drum&bass) Elektronická 
hudba na námestí pred galériou. Vstup voľný.
18. mája (so)
NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ Vstup voľný.
Prehliadka aktuálnych výstav od 13.00 do 24.00 hod.
Tanečné predst. s digitálnou projekciou 20.00 hod.
Zaostri svoj zrak na umenie IX.
Súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa
15.00 – 24.00 hod. Best of Fest Anča 2018 
19. mája (ne) 15.00 – 18.00 hod. Kino Fest Anča.
Najlepšie animované filmy pre deti 2018

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk, 
www.facebook.com / ponitrianskemuzeum.  
Múzeum je otvorené: po – pi: 9.00 – 17.00, 
                                         so – ne: 10.00 – 17.00 

STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska
Predmety dokumentujúce tvorivú činnosť človeka od 
najstarších čias na našom území, až do 18. storočia.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Kultúrno-historický vývoj 
od praveku až po stredovek.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava rýb, 
vtákov, cicavcov a hmyzu z okolia Nitry.
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BOTANICKÁ ZÁHRADA
Areál SPU, Trieda Andreja Hlinku 2, www.bz.uniag.sk
Otv. hodiny: Okrasné skleníky: 8.-15.00 okrasná škôl-
ka: 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, Nitra
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
21. - 24. mája
Medzinárodný strojársky veľtrh 
EUROWELDING
CAST - EX 
EMA
ELO - SYS

DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie, Nitra, www.dab.sk
2. mája /18.30 Meno Štúdio
Brilantná komédia predstavuje priateľov, ktorých libe-
rálne postoje narazia na spoločenské predsudky. A je 
otázne, či ostanú priateľmi...
3. mája /18.30 Otec Goriot Veľká sála
Balzac tu zobrazil silu otcovskej lásky.
4., 6. mája / 18.30 Zaľúbený Shakespeare Veľká sála
Romantický príbeh s prevlekovou komédiou a s ironic-
kým pohľadom do zákulisia alžbetínskeho divadla.
6. mája / 18.30 Dámska šatňa Štúdio
Skvelá komédia odkrýva osudy štyroch herečiek. 
7. mája / 10.00 Hoax Štúdio 
Edu-hra HOAX sa venuje téme mediálnej výchovy. 
7. mája /18.30 Testosterón Veľká sála
Komédia.
9. mája/18.30 SYNA, ČI DCÉRU Veľká sála
Komédia z ženských kúpeľov z 80-tych rokov.
10. mája/19.00 Dámsky krajčír Veľká sála
Organizované predstavenie
Doktor Moulineaux je sukničkár, ktorý skrýva neveru 
pred manželkou a svokrou. 
11. mája/18.30 Dámsky krajčír Veľká sála
15. mája / 18.30 Mechanický pomaranč Štúdio
Alex a jeho svorka po nociach plnia ulice desivou zá-
bavou. 
16., 30.mája /18.30 Meno Štúdio
Brilantná komédia predstavuje priateľov, ktorých libe-
rálne postoje narazia na spoločenské predsudky. A je 
otázne, či ostanú priateľmi... 
17., 28.mája/18.30 Hlava XXII. Štúdio 
Divadelná adaptácia Josepha Hellera. Reaguje na skú-
senosti z 2. svetovej vojny. 
29., 31. máj / 18.30 Povolanie pápež Veľká sála
Pôvodný slovenský muzikál o Svätom Otcovi Jánovi 
Pavlovi II.  

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
2. a 3. mája / 9.30, 11.00
Danka a Janka Veľká sála
5. mája / 15.00
Úsmev ako dar Veľká sála
7., 9., 10. mája / 9.30
12. mája /15.00
Môj malý princ Veľká sála
14. mája /10.00
Legenda o Svoradovi a Benedikovi Štúdio Tatra
15., 16., 17. mája /9.30
Legenda o Svoradovi a Benedikovi Veľká sála
22. mája /9.30
Prízraky Štúdio Tatra
26. mája /15.00
28., 29., 30., 31. mája
Prdiprášok doktora Proktora Veľká sála 

NOVÉ DIVADLO
Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska ulica 
737/91, Nitra, www.novedivadlo.sk, https://sk-sk.fa-
cebook.com/novedivadlo/
6. mája (po) 16.00 Čarodejnice Dom MS Nitra
7. mája (ut) 9.30 Čarodejnice Dom MS Nitra
9.mája (št) 9.30 Čarodejnice Dom MS Nitra
13.,14.mája (ut) 9.30 Proces Dom MS Nitra
15.mája (st) 9.30 Pinnochio Dom MS Nitra
17. mája (pi) 10.00 a 19.00 Anna Franková Hlohovec
20. mája (po) 9.30 Anna Franková Dom MS Nitra
21. mája (ut) 8.30 a 11.00 Slovensko v obrazoch 
       Mestské divadlo Žilina
22. mája (st) 9.30 Anna Franková Dom MS Nitra
24.mája (pi) 10.00 Čarodejnice 
       Bábkové divadlo Žilina
25. mája (so)  14.00 Cisárove nové šaty 
       Divadelní svět Brno
29. mája (st) 9.30 Cisárove nové šaty Dom MS Nitra
31. mája (pi) 19.00 Proces Dom MS Nitra

Štefánik(ova) žije
Letisko Janíkovce

4. máj (so) 12.00
Pietna spomienka pri soche M. R. Štefánika

Štefánikova trieda - pešia zóna
4. mája (so) 14.00 – 20.00

Ponitrianske múzeum
14.00 
Pamätníky M.R. Štefánika na Slovensku, výstava fo-
tografií zo zbierky Jána Maniačka
Dokumenty uložené v Štátnom archíve, výstava po-
hľadníc zo súkromnej zbierky Jána Panského.

Pešia zóna výstavy:
Milan Rastislav Štefánik – diplomat, politik, vedec - 
filatelistická výstava
Štefánik – slnko v zatmení. Exteriérová výstava foto-
grafií z inscenácie Štefánik.
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16. mája/9:00 Turnaj v bedmintone, ZŠ Tulipánová, 
Nitra
29. mája /9:00 Futbal troch, ZŠ Tulipánová, Nitra
24. mája Turnaj v bowlingu – súťaž pre žiakov ZŠ

Kultúrne centrum Hidepark
1. - 4. mája 
Wo/V/eN. Architektonický site-specific workshopu 
združenia Wo/V/eN. Budeme revitalizovať val na Hi-
deparku. Vstup: zdarma
2. mája / 19:30
Matija Solce a študenti DAMU (Praha) -  BeatBox
Teatro Matita (ČR, Slovinsko) - Malé nočné príbehy 
Krátka show so špeciálnymi efektmi a obrovskými báb-
kami. Vstup: 7€
11. mája / 14:00 – 16:00
Výroba prírodnej kozmetiky a čistiacich prostriedko-
v-workshop. Praktický workshop. Vstup: zdarma
11. mája / 13:00 – 18:00
Brasil em NITRA vol. 1. Kúsok Brazílie na Hidepar-
ku. Campana Batucada, Abadá Capoeira či futbalisti 
Fluminense. A pestrý sprievodný program. Vstup: 7€ 
dospelý, 5€ deti od 5 rokov
12. mája / 15:00 do 20:00
Nedeľný ČIL. DJi Fero a Phonotic. Súčasne prebehne 
prezentácia site-specific inštalácie združenia Wo/V/
eN. Vstup: zdarma
17. mája / 19:30 
Improliga vol. 3. Porota ohodnotí váš talent v improvi-
zácii. 3 minúty sa pripravujete a 3 minúty hráte. Príďte 
si po svojich 15 sekúnd slávy. Vstup: 2€
18. mája / 11:00
Náš umelecký svet. 1. ročník festivalu handicapova-
ných umelcov zo Slovenska. Vstup: dobrovoľný
18. – 19. mája / od 9:00
Kompostovanie - praktický workshop. Vstup: zdarma
19. mája – 15:00
O knižnom dizajne s Barborou Šajgalíkovou. Vydava-
teľstvo Inaque s našou hosťkou, a stojí za jeho oslovujú-
cim knižným dizajnom. Vstup: 3 €
22. mája / 18:00 – 22:30
Noc literatúry 2019. Série verejných čítaní európskej 
literatúry, ktorá bude na desiatich miestach v centre 
mesta. Vstup: zdarma
24. – 26. mája
PostmutArt Fest 09. Medzinárodný hudobno-inter-
mediálny festival - Peter Katina, Eva Šušková, Ľubo 
Burgr/Pjoni, Rudo Dička/Peter Varšavík/Jaro Klus, Ian 
Mikyska (CZ), Manja Ristic (SRB) + workshop progra-
movania hudby s Ferom Királyom.
31. mája – 1. júna
Drumpoint. 6. ročník medzinárodného festivalu bub-
nov a perkusií v Nitre spojený s workshopom. 

Kufor legionára - výstava predmetov legionárov
Výstava kníh a prednáška  Róberta Arpáša - M. R. 
Štefánik - spoluzakladateľ Československa 
Funny Fellows
Štefánik. Príbeh hrdinu. Dokumentárny film. 
Hviezdy na dotyk - O astronomických úspechoch M. 
R. Štefánika; 
Fialky v okne - Hudobno-slovné pásmo o Štefánikovi; 
Robert Žilík
Konám horlivo svoju povinnosť, aby som robil česť 
slovenskému národu a dokázal lásku k Francúzsku - 
prezentácia Strednej športovej školy
Cestovateľské interaktívne prezentácie „Po stopách 
M. R. Štefánika“ Pre rodiny s deťmi
Tvorivé dielne TIC Nitra
Živý šach s Nitrianskym šachovým klubom 

Svätoplukovo námestie
XXVIII. Nitriansky zraz  historických vozidiel  

Sprievodné podujatia
6. mája (po) 18.00 
Kinoklub Tatra (SDKS v Nitre); MOHYLA - nový slo-
venský dobrodružný film (aj pre deti).
3. - 23. jún 
Synagóga Nitra - výstava; Milan Rastislav Štefánik – 
astronóm a diplomat; Hvezdáreň v Partizánskom
21. júl 
Letisko Nitra - Janíkovce - kladenie vencov pri soche 
M. R. Štefánika pri príležitosti narodenia - 21. júl 1880

Ars Organi 2019
Medzinárodný festival organovej hudby
a sv. Emeráma
5. mája (ne) 19.00 František Beer (Slovensko) 
Evanjelický kostol Svätého Ducha
12. mája (ne) 19.00 Mária Magyarová Plšeková 
- organ & Matej Benda - kontratenor (Slovensko) Bazi-
lika sv. Emeráma
19. mája (ne) 19.00 Melissa Dermastia 
(Rakúsko) Evanjelický kostol Svätého Ducha
26. mája (ne) 19.00 Darko Pleli (HR / A) 
Bazilika sv. Emeráma

Centrum voľného času
Štefánikova trieda č. 63, 949 01 Nitra
2. mája/8:00 Na bicykli bezpečne, Gymnázium Golia-
nova ul., Nitra, okresná dopravná súťaž pre žiakov ZŠ
7. mája /9:00 Kukulienka kde si bola, ZŠ Tulipánová, 
Nitra, CVČ – prehliadka folklóru pre deti MŠ
9. mája/8:00 Slávik Slovenska – okresná súťaž v speve 
ľudových piesní pre žiakov ZŠ – na pozvánky
6. mája /8:00 Rastliny a zvieratá našich lesov – okresná 
súťaž pre žiakov ZŠ
17. mája/9:00 Nitra, moje mesto, okresná časť súťaže o 
pohár primátora mesta Nitry pre žiakov ZŠ a SŠ
22. mája/8:30 Song, Centrum voľného času – okresná 
súťaž v speve v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ
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Kultúrne potulky
16.mája / 16.00 
Kultúrne potulky s Emíliou Vášáryovou
Hudobný hosť Martina Kertészová s kapelou
Sála Domu Matice slovenskej v Nitre. Vstup voľný.

CINEMAX
Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská ul., Nitra
Májové premiéry
2. mája
The Beach Bum komédia, MP-15, USA, 95 min., čes. 
tit. Príbeh spisovateľa, ktorý žije podľa svojich vlast-
ných pravidiel. 
16. mája 
Syn temnoty (Brightburn) horor, USA, MP-15, slov. 
tit. Dieťa z iného sveta pristane na Zemi. Pretvorí svoje 
superschopnosti v zlovestné činy? 
16. mája
John Wick 3: Parabellum akčný, thriller, USA, 122 
min., MP-15, slov. tit. Najväčšie kriminálne syndikáty 
teraz chcú jeho život. 
30. mája 
Rocketman hudobný, USA, MP-12, slov. tit. Životný 
príbeh Eltona Johna od jeho hudobných začiatkov až na 
samotný vrchol, sprevádzaný jeho najväčšími hitmi. 
30. mája 
Godzila 2: Král monštier (Godzila: King of the Mon-
sters), akčný, sci-fi, USA, MP – 12, slov. tit. V akčnom 
dobrodružstve sa Godzila stretne s jednými z najzná-
mejších monštier v histórii popkultúry.  

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka – štúdio Tatra, kinoklubnit-
ra.sk, kinoklubnitra@gmail.com
6.mája (po) 18.00 Mohyla 
Počas školského výletu na Mohylu nad Bradlom sa Tab-
let, Anika a Dany ocitnú v Štefánikovych spomienkach 
(SR, 2019, 74 min., 3 € / 4 €)
6. mája (po) 18.00 Jan Palach 
Príbeh Jana Palacha, ktorý nie je naivným bojom proti 
totalite. (ČR-SR., 2018, 120 min., 3€ / 4€)
7. mája (ut) 19.30 High Life
Sci-fi príbeh sa odohráva na palube kozmickej lode. 
Skupina trestancov sa rozhodla slúžiť vede a stali sa z 
nich pokusné objekty experimentu. (Nem.-Franc.-V.
Brit.-USA, 2018, 110 min., 3 € / 4 €)
13. mája (po) 18.00 Chvilky 
Anežka je mladá žena, ktorá si praje, aby vzťah s jej ro-
dinou aj partnermi bol dobrý a pokojný. (ČR-SR, 2018, 
93 min., 3 € / 4 €)
13. mája (po) 19.30 Balón 
Skutočný príbeh dvoch rodín, ktoré sa v roku 1979 roz-
hodli preletieť hranicu v balóne...  (Nemecko, 2018, 125 
min., 3 € / 4 €)
14. mája (ut) 19.30 Hastrman 
Príbeh jednej lásky, jednej vášne a jednej krajiny v 
romantickom hororovom thrilleri Ondřeja Havelku. 
(Česko, 2018, 97´, 3 €/4 €)

20. mája (po) 18.00 Svedkovia Putinovi 
Píše sa rok 1999. Dokument renomovaného režiséra 
Vitalija Manského. (Lotyšsko - Švajč. - ČR, 2018, 103 
min., 3 € / 4 €)
27. mája (po) 19.00 Oni a Silvio 
Paolo Sorrentino ponúka provokatívnu komediálnu 
drámu o známom miliardárovi, škandalistovi, medi-
álnom magnátovi a dlhoročnom predsedovi talianskej 
vlády – Silviovi Berlusconim v podaní Toniho Servilla. 
Nazriete do súkromia tohto muža a zažijete až mrazivé 
groteskné situácie pri pohľade na fungovanie cynické-
ho mechanizmu moci. (Tal. - Franc., 2018, 150 min., 
3 €/ 4€).
28. mája (ut) 19.00 Všetci to vedia  
Záhadné zmiznutie jedného z hostí počas svadobnej 
oslavy odhalí mnohé rodinné tajomstvá. (Špan., 2018, 
132 min., 3 € / 4 €)
3. júna (po) 19.00 Prvý človek 
Dramatický príbeh letu Neila Armstronga (Ryan Gos-
ling) na Mesiac (USA, 2018, 141 min., 3 € / 4 €)
4. júna (ut) 19.00 Oni a Silvio 
Provokatívna komediálna dráma o známom miliardá-
rovi – Silviovi Berlusconim. (Tal. – Franc., 2018, 150 
min., 3 € / 4 €)

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, Nitra, dms.nitra@matica.sk
www.facebook.com/dmsnitra
1. mája (st) 8.00 
Beh o Pohár Domu Matice slovenskej v Nitre
13. ročník krosového Behu. Bližšie: Dom MS v Nitre, tel. 
č. 0918/113 212, email: bilicova.dmsnitra@gmail.com.
4. mája (so) Zájazd 
Pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika do 
Brezovej pod Bradlom 
6. mája (po) 17.00 
Stretnutie s občanmi Organizátor: Výbor mestskej 
časti  č. 3 Nitra – Klokočina
Miesto konania: Dom MS v Nitre
10. mája (pi) 17.00
Čermáňske červené
     17.00h. – vyhodnotenie pre vystavovateľov vín
     18.00h. – degustácia vín pre verejnosť
Mesto Nitra, Výbor mestskej časti č. 3 Nitra - Čermáň 
a Dom Matice slovenskej v Nitre pozývajú na 9. ročník 
degustácie vín.
28. mája (ne) 16.00 
Stavanie mája Odbor Mladej Matice Nitra, Dom MS v 
Nitre a Slavica o.z. usporadúva tradičné stavanie mája. 
12. mája (ne) 
Zájazd na celonárodné slávnosti Ľ. Štúra v Štúrove
Odhalenie pamätníka Ľudovíta Velislava Štúra v Štúro-
ve. Miesto konania: Štúrovo, Námestie slobody. 
16. mája (št) 17.00
Kultúrne potulky 9. ročník besied s významnými 
osobnosťami slovenského kultúrneho a spoločenského 
života na Slovensku. 
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16. mája (št) o 20:00 JANA A JA v Trafačke (koncert)
19. mája (ne) o 15:00 Aby naše šaty viac neplakali v 
skrini! – Babský blšák
22. mája (st) 18:00 – 22:30 Noc literatúry 2019
24. mája (pi) o 18:00 Behom ku šťastiu
25. mája (so) o 19:00 Vibrácie
29.mája (st) o 19:30 Cesta do pekla... alebo, vrátim sa 
ja z tejto cesty?
31.mája (pi) o 19:30 Ochutnávka pivných špeciálov

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 – Párovské 
Háje. 
Str: 17.00 - 20.00. Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, 
cyklotrenažér 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: zatvorené, ut.: 6.30 - 12.00,  
14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, so - ne: 11.00 - 19.30. 
Sauna/po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), str: 11.00 
- 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), pi: 11.00 - 20.00 
(ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 19.00 (ženy), 
ne:  zatv. 

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 
2. mája /17.00 Beseda so spisovateľkou Andreou Bol-
dišovou, spojená s uvedením knihy Láska s vôňou po-
maranča do života  
4. mája / 15.00 Prednáška Róberta Arpáša z UKF Nitra 
pri príležitosti úmrtia M. R. Štefánika pred kníhkupec-
tvom Zlatá kniha na pešej zóne
13. mája / 9.00 Beseda so spisovateľom Branom Jobu-
som – pobočka na Klokočine
17. mája / 10.00 Adriana Poláková Šinka –  autorská 
beseda so spisovateľkou (literatúra pre deti a mládež)

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

AKTIVITY PRI DMS: 
Filatelisti /nepárny týždeň utorok 15.00 h/,
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/,
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový 
krúžok /streda -16.00 h/
Intuitívny tanec a tanečná improvizácia – /štvrtok 
19.00h/

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
2.mája / 17:00 Fotoklub Nitra 
5. mája / 15:00 Zahrajte mi túto postupová súťaž a 
prehliadka hudobného folklóru dospelých z okresov 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, KD Nová Ves nad Žitavou
6.mája / 9:00 Tanečný dom - ľudový tanec pre deti
7. mája / 17:30 Vzdelávanie v astronómii pre pokročilých
9.mája / 9:00 Štúrov Zvolen krajská súťaž v rétorike 
pre žiakov ZŠ a SŠ
10.mája / 15:00  Život je dúha - pri príležitosti 10 ro-
čnej spolupráce Komárňansko-ostrihomskej župnej  
slovenskej samosprávy a Krajského osvetového stredis-
ka v Nitre
19:30 Letné súhvezdia a ich objekty
20:45 Pozorovanie oblohy vo hvezdárni do 22.45  
16. mája/ 17:00 Fotoklub Nitra 
18. mája /9:00 Tradičné ochotnícke divadlo - divadel-
ný workshop, téma: Práca s rekvizitou a svetlom. 
21. mája / 17:30 Vzdelávanie v astronómii pre pokročilých
23.mája /10:00 K prameňom tradícii -spevácke tvori-
vé dielne pre deti z folklórnych kolektívov
30. mája /10:00 K prameňom tradícií spevácke tvorivé 
dielne pre deti z folklórnych kolektívov vo veku
30.mája /17:00 3+3 - kolektívna výstava výtvarných 
diel Eriky a Jany Látečkovej, Evy a Martina Pokorných, 
Miloslavy a Ľubomíra Salanciovcov výstava potrvá do 
28. júna 
31. mája / 8:15 Divadelné dialógy - prezentácia det-
ských divadelných predstavení

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@
trafacka.sk 
Otvorená denne: po-št 11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 0.00, so: 
15.00 - 0.00, ne: 15.00 - 22.00
3.mája (pi) o 18:00 Čo s odpadmi, ktoré tvoríme?
4. mája (so) o 10:00 Zvuky na ležanie
6. mája (po) o 19:00 21. mája (ut) o 19:00 
MORE THAN A QUIZ. Preverte svoje vedomosti s re-
kordmanom vedomostných súťaží Slavom Hlásnym.
 7. mája (ut) o 19:00 Večerné debaty v Trafačke: MARX 
večne živý. Hostia: František Novosád - Michal Lipták, 
Filozofický ústav SAV
10. mája (pi) o 18:00 VERNISÁŽ – Mgr. Richard Vodička
14. mája (ut) o 18:00 Partnerský vzťah ako zrkadlo
15. mája (st) o 18:00 Jozef Mihál – Materská
Prednáška o nových pravidlách o materskej a otcovskej 
dovolenke na rok 2019.
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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 vešperami), 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, 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 svia-
tok 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. pia-
tok) 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 Pá-
nova (pamiatka Pána Ježiša), 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

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 se-
mestra: 8.00 – 15.30

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, www.uk.ukf.sk. 
Otv. hod. počas výučby v semestri: po – št: 9.00 – 18.00, 
pi: 9.00 – 16.00 so: 8.00 – 13.00. otv. hod. počas skúš. 
obdobia: po – pi: 9.00 – 16.00 so: 8.00 – 13.00

KNIŽNICA SPM
Dlhá ul.  92, www.spmnitra.sk/kniznica. 
Otv. hod.: po – št:  8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00 

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Štefánikova trieda 1, info@nitra.sk, www.nitra.eu. 
Info: tel. 037/16 186, tel.  037  7410 906. Otváracie ho-
diny: 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.

BOHOSLUŽBY V NITRE
Rímskokatolícke bohoslužby
Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II., Nitra
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, Nitra
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)18.00 (možná zmena)
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 (det-
ská) 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
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Nové podujatie zážitkami 
priblíži, čo prežívali pútnici 
na ceste do nášho mesta. Ho-
vorí sa, že všetky cesty vedú 
do Ríma. No v ranom stredo-
veku na našom území môže-
me povedať, že všetky cesty 
sa zbiehali do Nitravy. Ľudia 
zo všakovakých kútov mali 
Nitravu v hľadáčiku hlavne 
vtedy, keď sem prichádzali  
na výročné trhy. 

Ako sa do nášho mesta 
putovalo v 10. storočí, mô-
žete zažiť na novom podujatí  
s názvom Putovanie do Nitra-
vy. V sobotu 18. mája od pol 
jednej do piatej popoludní 
môžete vyskúšať na vlastnej 
koži (a nohách...), že pútni-
ci nemali pred sebou práve 
jednoduchú cestu. Zistíte, že 
počas putovania sa vám môže 
prihodiť všeličo – hrozí pre-
padnutie, nečakané ocitnutie 
sa uprostred trhu s otrokmi, 
vyjednávanie s kupcami aj 
vyberanie mýta. Zážitkové 
putovanie veľkomoravským 
obdobím je určené pre deti aj 
dospelých, pre cyklistov aj pe-
ších, pre milovníkov histórie 
aj turistiky.

Pútnici vyrazia z Dražov-
skeho Kostola sv. Michala cez 

Zoborský kláštor až po arche-
opark na Martinskom vrchu, 
v areáli bývalých kasární. 
Na začiatku cesty dostanú 
pútnický pas a ak absolvujú 
celú trasu, na záver im ude-
lia certifikát pútnika. Na tra-
se pochodu budú rozložené 
dobové trhy, zajesť si budete 
môcť dobové jedlá za symbo-
lickú cenu, čajom sa osviežite 
v svojráznych jurtách. Pútnici 
si oddýchnu v táboroch, ktoré 
verne zobrazia, ako to kedysi 
po ceste do Nitravy fungova-
lo.

Viac o jednotlivých bo-
doch pochodu porozprávajú 
fachmani a nadšenci histórie. 
V dobových kostýmoch ob-
lečení sprievodcovia zahrnú 
súčasných pútnikov nielen 
historickými zaujímavosťami, 
ale postarajú sa aj o autentic-
kú atmosféru desiateho sto-
ročia. 

„Putovanie do Nitravy 
bude po Pribinovej Nitrave 
ďalším podujatím, ktorým 
chceme pomôcť budovať 
imidž Nitry ako turisticky  
a zážitkovo atraktívneho 
miesta na vytváranej med-
zinárodnej Cyrilometod-
skej kultúrnej ceste. A keď-

že Cyrilometodská cesta 
spája zaujímavé miesta spojené  
s cyrilometodskou tradíciou 
z viacerých štátov, napadlo 
nám, že by nebolo zlé urobiť 
zážitok aj z toho samotné-
ho „cestovania“, aj keď len  
na malom úseku. Navyše, 
týmto putovaním prepojíme 
tri autentické miesta spojené 
so životom v danom období, 
kostolík sv. Michala v Dražov-
ciach, pôvodný benediktínsky 
kláštor na Zobore a veľko-
moravskú osadu s kostolom  
v archeoparku na Martinskom 
vrchu,“ povedal viceprimátor 
Daniel Balko.

Po skončení putovania sa 
zaujímavý deň skončiť nemu-
sí. Kto bude chcieť, čakajú ho 
ďalšie zaujímavosti v podobe 
Noci múzeí a galérií. 

Na týchto stanovištiach 
dostanete pečiatku do pasu 
pútnika: 

• Dražovce – Kostol sv. 
Michala – stretnutie so sv. 
Cyrilom a Metodom (preh-
liadka kostolíka s výkladom, 
výdaj pútnických pasov)

• Rázcestie pod Plieškou 
– zážitkové stretnutie so stre-
dovekom

(mýtna stanica s mestskou 
strážou, dobovou kuchyňou  
a kupcami, družina lúpežné-
ho rytiera)

• Zoborský kláštor – stret-
nutie s mníchom Filipom

(prehliadka kláštora s vý-
kladom)

• Martinský vrch – stret-
nutie s Veľkou Moravou

(prehliadka archeoparku 
s výkladom, ochutnávka do-
bových jedál, dobový tábor, 
udeľovanie certifikátov)

Tomáš Holúbek

Všetky cesty nevedú do Ríma. U nás vedú do Nitravy
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Nitra ožila Nitrianskymi univerzitnými dňami

V poradí 17. ročník zorga-
nizovala Slovenská poľnohos-
podárska univerzita, Univerzita 
Konštantína Filozofa, mesto 
Nitra a Nitriansky samospráv-
ny kraj. Počas dvoch týždňov sa  
na pôde oboch univerzít v uli-
ciach mesta konalo viacero od-
borných, spoločenských, kul-
túrnych a športových podujatí. 

Neodmysliteľnou súčasťou 
nitrianskych študentských dní 
sú hudobné, umelecké a spo-
ločenské podujatia. Tradičným 
podujatím bol Karneval v Riu 
po slovensky s alegorickým 
sprievodom mestom, kto-
rý prešiel po Triede Andreja 
Hlinku cez Štefánikovu triedu 
až na Svätoplukovo námestie. 
Pred študentským domovom 
A. Bernoláka sa uskutočnila 

Gulášovica, študenti absolvo-
vali aj nočný výstup na Zobor 
a v rámci Univerzitnej kvapky 
krvi darovali na UKF najcen-
nejšiu tekutinu – krv. V pa-
vilóne, v mestskom parku pri 
jazere Hangócka sa 30. apríla 
uskutočnil Piknik FZKI. Toh-
toročnou novinkou bol v uto-
rok 30. apríla večer SPUKFest  
s Gladiatorom, BijouTerrierom, 
Dorou a ďalšími účinkujúcimi 
priamo v srdci Nitry – na Svä-
toplukovom námestí.

Študenti sa zapojili do Uni-
versity Open 2019 – turnaja  
v skladaní Rubikovej kocky  
a v hojnom počte sa zúčastni-
li na popularizačných pred-
náškach slovenských vedcov 
Science Talks. Zo športových 
podujatí sa tešil pozornosti  
populárny Jarný beh Nitrou  
a hojnú účasť zaznamena-
li medziuniverzitné preteky  
vo vodnom slalome študentov. 

(SY)

Každoročne v tomto období sa konajú Nitrianske univerzitné dni (Dies Universitatum Nitrien-
sium). A nebolo tomu inak ani tohto roku. Na štrnásť dní  - od 24. apríla do 7. mája – ožilo naše 
mesto Nitrianskymi univerzitnými dňami.

Zdravotne postihnutých a seniorov odvezie prepravná služba

Túto možnosť prepravy 
denne využívajú ťažko zdravot-
ne postihnutí ľudia, dôchodco-
via, ale aj klienti umiestnení  
v zariadeniach sociálnych 
služieb. „Využívajú ju zväčša  
na prevoz do zdravotníckych 
zariadení, ale aj keď potrebujú 
ísť niečo vybaviť na úrady. Auto 
na nich počká a odvezie ich na-
späť domov. O sociálne taxíky 
je enormný záujem, v priemere 
denne sa prepraví päť až sedem 
klientov. V minulom roku sa 
uskutočnilo približne 1350 
jázd, výdavky mesta za celý rok 
predstavujú takmer 32 000 eur.

„Službu využíva približne 
180 obyvateľov Nitry. Zabez-

pečujeme ju dvomi vozidlami, 
celkovo evidujeme približne 
360 klientov. Služba sa posky-
tuje na základe telefonickej 
objednávky. Klient sa musí 
objednať minimálne 24 hodín 
pred požadovanou hodinou 
prepravy,“ vysvetľuje Naďa Ši-
mová, vedúca odboru sociál-
nych služieb Mestského úradu 
v Nitre. 

Prepravná služba bola  
do siete sociálnych služieb za-
registrovaná v roku 2011, ale 
mesto Nitra poskytuje tento 
druh prepravnej služby už tri-
násty rok. Nárok na poskyt-
nutie služby má fyzická osoba 
s trvalým pobytom v Nitre. 

Záujemca musí podať na úrad 
žiadosť a po podaní žiadosti 
sa preverí sociálny status žia-
dateľa, následne sa vydá roz-
hodnutie o možnosti využívať 
prepravnú službu. 

Kto má na službu nárok? 
„Fyzická osoba s ťažkým zdra-
votným postihnutím, ktorá 
je odkázaná na individuálnu 
prepravu osobným motoro-
vým vozidlom a fyzická osoba 
s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schop-
nosťou pohybu po rovine alebo 
po schodoch a obmedzenou 
schopnosťou orientácie,“ vy-
svetľuje Naďa Šimová.

(SY)

Prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb poskytuje mesto 
Nitra prepravnú službu - sociálny taxík. Na prepravu osôb sú dispozícii dva automobily, ktoré sú 
vybavené  zdvíhacou a nájazdovou plošinou, takže nastupovanie je uľahčené aj pre vozíčkárov.
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Participatívny rozpočet rozdelený pre 21 projektov

Tešíme sa na rozkvitnutú Nitru! Prihláste sa do súťaže

Mesto Nitra už po druhý 
raz rozdelilo participatívny 
rozpočet, prostredníctvom 
grantového programu Me-
ním Moje Mesto 2019, ktorý 
sa realizoval  v spolupráci  
s Nitrianskou komunitnou 
nadáciou. 

Mesto podporí 21 pro-
jektov, ktoré vybrali obyva-
telia formou verejného hla-
sovania z celkového počtu 
57 projektov. Do hlasovania 
sa zasielaním SMS zapojilo  
13 608 občanov. Víťazné pro-
jekty si rozdelia 80 000 eur, 
autori projektov ich musia 
zrealizovať v čase od 3. mája 
do 15. novembra. Maximál-

na výška podpory pre jeden 
projekt bola 4 000 eur. Me- 
dzi podporenými projektmi je 
napríklad MDD v mestskom 
parku na Sihoti a charitatívna 
športová exhibícia na FC Ni-
tra, projekt Gymnastika pre 
všetkých, vytvorenie oddy-
chovej zóny v areáli hospicu, 
revitalizácia ihrísk, podujatia 
na Svätoplukovom námestí 
v réžii združenia Nitrafiesta. 
Podporu získal aj cyklus po-
dujatí Živo na Kupeckej, kto-
rého cieľom je oživiť rôznymi 
aktivitami vyľudnené cent-
rum mesta. Hlasujúci podpo-
rili aj zážitkové vzdelávanie 
detí a Deň architektúry 2019. 

Projekt s najvyšším počtom 
hlasov - Charitatívny golfový 
turnaj Integrácia Cup 2019 
so 618 hlasmi však nakoniec 
podporu nezískal. Dôvodom 
je, že miestom jeho realizácie 
sú Lužianky a nie mesto Nit-
ra. Výzva sa týkala iba projek-
tov šitých priamo na mesto 
Nitra. 

„Nitrianska komunitná 
nadácia neupozornila vopred 
predkladateľa na tento fakt, 
za čo sa všetkým, ktorí dali 
hlas tomuto projektu, veľmi 
ospravedlňujeme,“ uviedla  
v stanovisku Nitrianska ko-
munitná nadácia.

(SY)

Mesto Nitra aj tohto 
roku v snahe oživiť tradície 
skrášľovania nášho mesta 
kvetinovou výzdobou vyhla-
suje súťaž o najkrajší balkón 
predzáhradku 2019. Veríme, 
že táto forma súťaže podnie-
ti obyvateľov mesta k aktivi-

tám smerujúcim k skrášleniu 
svojho obydlia Preto, ak máte 
záujem zapojiť sa do súťaže, 
prihláste sa najneskôr do 12. 
júla na Mestskom úrade na 
Štefánikovej triede 60 v Nit-
re, konkrétne v klientskom 
centre č. 5, alebo na tel. čísle 

037/6502 322, na sekretariáte 
odboru komunálnych činnos-
tí a životného prostredia tel. 
číslo 037/6502 307, prípadne 
na e-mailovej adrese: sterda-
sova.ludmila@msunitra.sk.

Balkóny, okná a predzá-
hradky si príde osobne po-
zrieť hodnotiaca komisia. 
Na slávnostné vyhodnotenie 
súťaže budú osobne pozvaní 
všetci ocenení súťažiaci a vý-
sledky budú zverejnené v mé-
diách a na internete. Primátor 
mesta Nitry Marek Hattas 
odmení víťazov hodnotnými 
vecnými cenami. 

„Tešíme sa, že občania za-
reagujú na túto výzvu v hoj-
nom počte a že sa naše mes-
to zmení na veľkú rozkvitnú 
záhradku,“ povedal Pavol Ja-
kubčin, vedúci odboru komu-
nálnych činností a životného 
prostredia MsÚ v Nitre.

(SY)

Robia vám radosť rozkvitnuté balkóny, okná a predzáhradky? Zapojte sa do súťaže a vyhrajte hod-
notné vecné ceny.

Majitelia bytov na Triede Andreja Hlinku v Nitre vysádzajú pries-
tor pri vchodoch stálozelenými kvetmi a drevinami.
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Ulica, po ktorej kráčaš

Štefánikova trieda

V týchto májových dňoch 
si pripomíname osobnosť 
Milana Rastislava Štefáni-
ka, ktorej význam nespočíva 
iba v rozhodujúcom podiele  
na založení prvého slobodné-
ho spoločného štátu Čechov  
a Slovákov. Je aj prvý zo svoj-
ho národa, ktorý obdivu-
hodnou diplomaciou vplýval  
na európsku politiku. 

S myšlienkami, názor-
mi a činmi môžeme ho dnes 
vnímať ako prvého „Európa-
na“. Predpokladal, že nastane 
stav, ktorý nazval „europei-
zácia“, čo malo predstavovať 
harmóniu národov v Európe. 
Svoj oslobodený národ i rod-
nú zem už neobjal živý – po 
páde lietadla tragicky zahynul 
neďaleko Bratislavy. Osobitne 
treba vyzdvihnúť Štefániko-
vo sebaobetovanie sa v mene 
národa, mravnú čistotu jeho 
zámerov i prostriedkov pri 
prekonávaní prekážok. Bola 
to osobnosť napriek krehké-
mu zdraviu silná, neobyčajne 
sugestívna, hlboko veriaca, 
túžiaca po pravde a poznaní. 
Svoje etické, morálne mravné 
krédo i lásku k svojmu náro-
du zhrnul do troch slov: „Ve-
riť – Milovať – Pracovať“ a on 

skutočne tak žil. V tomto je 
aktuálnosť odkazu a veľkosť 
generála Milana Rastislava 
Štefánika. 

Na jeho počesť máme  
v Nitre po ňom pomenovanú 
jednu z hlavných ulíc centra 
mesta. Dnešná Štefániko-
va trieda – je pešou zónou  
v krátkej časti od Svätoplukov- 
ho námestia po hotel Grand 
hotel Sole (kedysi Tatra, Ditu-
ria, Gold Hofer). Ďalej pok- 
račuje ako mestská komuni-
kácia až k odbočke smerom  
na Rázusovu ulicu, kde ply-
nule prechádza do Novozá-
mockej ulice. 

Dnešná Štefánikova trie-
da mala rôzne názvy - za 
Rakúsko-Uhorska sa volala 
Tóth Vilmos utcza, po r. 1918 
bola premenovaná na Wilso-
novu ulicu, od r. 1939 to bola 
Hlinkova ulica, od r. 1945 
Stalingradská ulica, od r. 1971 
sa volala Leninova trieda.  
V r. 1990 dostala nové pome-
novanie - Štefánikova trieda. 
Za 1. republiky sa dnešná Šte-
fánikova trieda delila na dve 
ulice a to Wilsonovu ulicu  
a Masarykovu ulicu. Vo vtedaj- 
šej tlači z r. 1921 sa píše: Pri 
hoteli a kaviarni Slávia (Tat-

ra) sa Masarykova ulica končí 
a rozdeľuje. Ulica dolná volá 
sa Wilsonova, horná Farská, 
Wilsonova je nitrianskym 
bulvárom. Vysadená je gaš-
tanmi a nachádzajú sa na nej 
najlepšie sklepy (krčmy), ob-
chody a najvýstavnejšie mest- 
ské budovy. V nedeľu a vo svi-
atok dopoludnia, v robotný 
deň večer tu býva promenáda 
mladého nitrianskeho sveta. 
V nádherných miestnostiach 
jednotlivých budov sa tak 
nachádzajú Americko-slo-
venská banka, Slovenská ban-
ka, Nitrianska ľudová banka  
a iné peňažné ústavy. Na pra-
vej strane sa končí rad domov 
„mestským domom“, posta-
venom v r. 1880 v renesanč-
nom slohu s dvomi kupolami  
a hodinami. Na ulici sú všetky 
mestské úrady, mestský poli-
cajný kapitanát, mestský lekár 
a pod. Na prvom poschodí 
mestského domu je priestran-
ná dvorana s freskovou maľ-
bou. V prvej polovici 20. sto-
ročia sa na Wilsonovej ulici 
nachádzali viaceré bankové 
domy a obchody.

Podľa dobovej tlače spra-
covala: (SY) 
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V hlavnej kategórii seni-
orov dominovala Dominika 
Holicová - dvojnásobná maj-
sterka Európy v taekwonde. 
Tituly získala naraz v dvoch 
disciplínach - športovom boji 
aj v technických zostavách. 
Oba zlaté kovy z poľského 
Strzegoma sú o to cennejšie, 
že nitrianska reprezentant-
ka v kórejskom kontaktnom 
športe ich vybojovala v kon-
kurencii viac ako 600 preteká-
rov z 24 krajín.

V juniorskej kategórii pat-
rí dlhodobo medzi stálice at-
létka Emma Zapletalová. Ta-
lentovaná Nitrianka skončila 
na výbornom piatom mieste 
(z európskych pretekárok 
bola tretia) na svetovom šam-
pionáte juniorov vo fínskom 
Tampere. Zlepšením  osobné-
ho rekordu na prekážkarskej 
štvorstovke v Krajine tisícich 
jazier (57,22 s) splnila limit  
a dostala možnosť oťukania sa 
aj medzi „dospelými“ na eu-
rópskom šampionáte v Berlí-
ne, kde sa taktiež nestratila.  

Obe víťazky v indivi-
duálnych kategóriách sú  
prísľubom aj do budúcnosti, 
keďže oba športy atletika aj 
taekwondo sú súčasťou pro-

gramu olympijských hier.
Prinášame defilé ocene-

ných v hlavných kategóriách:
Jednotlivci - seniori 
Dominika Holicová, taek-

wondo - víťazka, Olívia Čam-
balová, fitnes, Andrej Fábry, 
futbal, Matej Homola, karate, 
Xénia Kilianová, moderná 
gymnastika, Michal Krištof 
hokej, Daniela Ledecká, at-
letika, Alex Lukáč, naturálna 
kulturistika, Marek Malina, 
volejbal, Ivan Molnár, zápa-
senie, Cyril Pažitný, kickbox  
a Matúš Strnisko, box.

Jednotlivci - juniori
Emma Zapletalová (atleti-

ka) - víťazka, Vivien Ballayová 
(taekwondo), Bianca Behúlo-

vá (tenis), Viktória Forster 
(atletika), Jaroslav Greguš (at-
letika), Marián Chobot (fut-
bal), Miroslava Jedináková 
(box), Andrej Kollár (hokej),  
Tomáš Kósa (karate), Daniel 
Kováč (atletika), Lenka Ko-
vačovicová (atletika), Laura 
Pálinkášová (karate), Tomáš 
Peciar (plávanie), Richard 
Škoda (zápasenie), Zuzana 
Trepáčová (hádzaná) a Peter 
Žáčik (triatlon).

Seniorské aj juniorské 
kolektívy boli ocenené bez 
poradia, v oboch kategóri-
ách boli úspešní hokejisti, 
boxeri aj atléti.

Kolektívy - seniori 
AC Stavbár Nitra, atletika, 

muži, BC Stavbár Nitra, box,  
HK Nitra, hokej a VKP Bys-
trina SPU Nitra, volejbal.

Kolektívy - juniori
ŠK ŠOG Nitra (atletika, 

chlapci), BC Stavbár Nit-
ra (box, mladší dorastenci),  
UDHK Nitra (hádzaná, mlad-
šie dorastenky) a MMHK Nit-
ra (hokej, juniori).

Andrej Jančovič
Foto: Roman Oravec

Najlepšou športovkyňou Nitry majsterka Európy  
v taekwonde Dominika Holicová

Primátor Marek Hattas sa spoločne s viceprimátorom Danielom Balkom a poslancom Petrom Koš-
ťálom poďakovali v Synagóge nitrianskym športovcom za výbornú reprezentáciu mesta v roku 2018.
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Svätoplukovo námestie bude dýchať svetovým hokejom

Okrem priamych preno-
sov - je v príprave aj zaují-
mavý sprievodný program 
- koncerty, rozhovory s ho-
kejovými osobnosťami a sú-
ťažami o hodnotné ceny.  Sa-
mozrejmosťou budú aktivity 
pre všetky vekové kategórie, 
detská zóna s maskotom šam-
pionátu Macejkom, či  stánok 
so suvenírmi – šálmi, dres-
mi, vlajkami - a všetkým, čo 
správny fanúšik potrebuje. 

„Vo fanzónach bude aj 
gastrozóna, takže všetci divá-
ci môžu prísť rovno z práce, 
najedia sa, napijú, zabavia sa 
s blízkymi a uvidia hokejové  
zápasy z majstrovstiev sveta. 
Veríme teda, že náš tím prí-
de podporiť čo najviac ľudí a 
spoločne vytvoríme elektrizu-
júcu atmosféru, ktorú pocítia 
aj zverenci trénera Ramsayho 
na ľadovej ploche,“ spresnil 
riaditeľ marketingu Sloven-
ského zväzu ľadového hokeja 
Vladimír Janček.

Fanzóna v Nitre bude 
fanúšikom k dispozícii po-
čas každého hracieho dňa, 
otvorená bude najskôr ho-
dinu pred prvým zápasom,  
záverečná bude hodinu po 
poslednom zápase. Vstup pre 
všetkých priaznivcov hokeja  
bude bezplatný. 

„Postarané bude aj o bez-
pečnosť fanúšikov. Hlavným 
organizátorom fanzóny, ktorú 
okrem Nitry zriadia aj v ďal-
ších štyroch mestách, je Slo-
venský zväz ľadového hokeja. 

Ten si zabezpečí bezpečnost-
nú službu. Nitra ako spoluor-
ganizátor posilňuje hliadkovú 
činnosť mestských policajtov. 
Tí budú okrem hliadok pri-
amo v teréne intenzívnejšie 
monitorovať aj kamerový sys-
tém. Mestskí strážnici budú 
pri zabezpečovaní verejného 
poriadku a predchádzaní ne-
žiaducim javom spolupra-
covať so štátnou políciou, “ 
dodáva hovorca Nitry Tomáš 
Holúbek.

(AJ)

Počas májového hokejového šampionátu budú môcť aj nitrianski fanúšikovia povzbudzovať 
slovenskú reprezentáciu v oficiálnej fanzóne na Svätoplukovom námestí.

Hokejisti Nitry napokon strieborní
Hokejisti Nitry opäť pote-

šili fanúšikov a získali ďalšiu  
medailu. Tento rok má strie-
borný cveng, Nitru zdolala 
iba Banská Bystrica.

Vo finále rozhodli detaily, 
forma, ale aj silná zámorská 
légia, v ktorej mali hráči spod 
Urpína výrazné zastúpenie na 
všetkých postoch - brankár, 
obrana, útok, Kanaďan bol aj  
tréner.

Napriek tomu boli zápa-
sy vyrovnané, v jednom sa 
predlžovalo, v ďalšom roz-
hodli samostatné nájazdy. 
Škoda, že Nitra nebola kom-
pletná, k lepšiemu výsledku 

jej chýbal najmä elitný strelec 
Blackwater i ďalší hráči zá-
kladnej zostavy.

Aj druhé miesto je ale 
pre Nitru výborným výsled-
kom. Stále platí, že hokejisti 
sú najúspešnejším nitrian-

skym kolektívnym športom. 
Medailová žatva pokračuje 
už posledných sedem rokov,  
v zbierke majú hokejisti jedno 
zlato, tri striebra a tri bronzy.  

Text a ilustračné foto: (AJ)
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V máji 2019 sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:

75 ROKOV: 
Mária Bakitová, Júlia Bali-

ová,  Helena Balková, Helena 
Baraníková, Emil Bédi, Mária 
Birčáková, Antónia Bruch-
terová, Imrich Buday, Elena 
Burdová, Ing. Michal Cehula, 
Oľga Čajová,  MUDr. Marián 
Čerman, Pavel Franta, Klá-
ra Galová, Peter Gschwendt, 
Mária Gubáňová, Ing. Mag-
daléna Haláchyová, Ing. Cyril 
Hansko, MVDr. Ján  Herceg, 
Tomáš Hoďovský, Jolana 
Holopová, Ing. Erika Horni-
aková, Gertrúda Horvátho-
vá, Ladislav Hudec,  Helena 
Humayová, Božena Illešová, 
Pavol Ivančík, Valéria Jáno-
šíková, Katarína Koppanová, 
Katarína Majcherová, Ing. 
Cyril Mužila, Marian Pilaj, 
Anton Pizúr, Mária Planko-
vá, Dušan Podhradský, Milan 
Pustai, Jolana Richnáková, 
Anna Slezáková, Lýdia Šes-
táková, Tibor Škultéty, Ing. 
Marta Škvarková, Ľuboslav 
Šúr, Jozef Teplan, Valéria Tit-
ková, Katarína Trebická, Ing. 
Dušan Turček, Viola Valaší-
ková, Marta Valkounová, Ing. 
Sidónia Vaššová, František 
Vilina, Irena Vričanová, Emí-
lia Zátopková

80 ROKOV:
Zita Babošová, Anna Ber-

kyová, Celestína Bohátová, 
Verona Bublincová, Ing. Jozef 
Gažo, Irena Hozlárová, Hele-
na Hrudová, Helena Hudeco-
vá, Alžbeta Knoteková, Anna 
Koribaničová, Júlia Kršková, 
Pavel Laco, Helena Mandáko-
vá, Jana Masková, Ing. Milan 
Mikulášik, Anna Opoldová, 
Helena Peniašková, Marta 
Perinová, PhDr. Estera Saile-
rová, Alexander Staník, Gize-
la Steinerová, Ladislav Šovčík, 
Ján Tóth, Margita Trakovická, 

Mária Vízyová, Ladislav Vrú-
bel

85 ROKOV: 
Katarína Benčová, Terézia 

Blahová, Anna Cibirová, Otto 
Dolejš, Ján Jančo, Ing. Juraj 
Konč, Ing. Zuzana Krajčíro-
vá, Margita Kupriaková, Júli-
us Mojžiš, Valéria Pavlenová, 
Ing. Štefan Pekárik, doc. Ing. 
Anton Podolák, PhD., Šte-
fánia Schmucková, Rozália 
Štefaniková, Irena Švancaro-
vá, Michal Uhrinčať, Anton 
Volčík, Karol Zetocha

86 ROKOV: 
Emília Baraníková, Júlia 

Buzmová, Emília Crhová, 
Štefánia Dorušincová, MUDr. 
František Dvořák, Eva Fran-
číková, Helena Gálová, Ema 
Géseová, Helena Harvano-
vá, Alžbeta Hlaváčová, Irena 
Holecová, Anna Janíková, 
MUDr. Milada Juhásová, Jan-
ka Kollárová, Alžbeta Kopče-
ková, Vincent Košovan, Jaro-
slav Kraic, Jozef Májik, Ing. 
Bohumil Michalides, Jozef 
Ohlas, MUDr. Ján Pös, Jolana 
Skovajsová, Ing. Michal Suš-
ko, Ing. Emil Šindler, Terézia 
Škvarilová, Gabriela Vincúro-
vá

87 ROKOV: 
Valéria Andelová, Mar-

gita Belicová, Ján Benč, Alž-
beta Čulíková, Hedviga Čur-
galiová, Helena Duchoňová, 
Anna Dušková, Ing. Štefan 
Guba, Jaroslav Kašuba, Voj-
tech Kováčik, Anna Kováči-
ková, Anna Krajčová, Jozef 
Kvasňovský, Júlia Lacušková, 
Emília Miškovičová, Paulína 
Orolinová, Emília Stochová, 
Štefánia Szárazová, Veronika 
Štefčeková, Helena Ťažárová, 
Berta Vydrová

88 ROKOV:
Veronika Albetová, Ing. 

Ján Barát, Verona Boháčová, 
Paulína Fajčíková, Helena 
Holubová, prof. Ing. Juraj 
Hraško, DrSc., Anna Chudá, 
Antónia Jankovičová, Helena 
Kolimárová, Alžbeta Kolláro-
vá, Amália Kollárová, Mária 
Majtényiová, Štefan Maksi, 
Mária Martišková, Alžbeta 
Matiasková, Ľudmila Perha-
lová, Mária Vallová, Mária 
Záhorská

89 ROKOV: 
Rudolf Bálint, Božena Ba-

rabášová, Ing. Emil Bednár, 
Oľga Endrödyová, Katarína  
Gajdošová, Oskár Kittler, Ru-
dolfa Kohoutová, Mária Kó-
ňová, Alžbeta Liková, Emília 
Petrányiová, Magdaléna Pin-
térová, MUDr. Tibor Pod-
horný, Ida Tárošová, Helena 
Vágaiová

90 ROKOV: 
Alžbeta Čáliková, Augusta 

Klepancová, Janka Kurucová, 
Felícia Malíková, Františka 
Povodová, Margita Rusnáko-
vá, Mária Rýznerová, Dezider 
Šatka, Anna Šimková

91 ROKOV: 
Aniela Bonová, Ernestína 

Dvoráková, doc. PhDr. Štefan 
Kukan, CSc., Anna Lisyová, 
Ľudovít Machata, Oľga Mésa-
rošová, Alica Mlyneková 

92 ROKOV: 
Emília Verešová
93 ROKOV: 
Mária Demanková, Gize-

la Gálová
94 ROKOV:
Ľudmila Baráthová, Ga-

briela Homolová, Klára Rep-
ková, Valéria Žemberová

96 ROKOV:
Otília Ferenczyová
97 ROKOV:
Božena Bušovská

Jubilanti v roku 2019
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Navždy odišli

V marci odišli títo občania mesta Nitry:

Petra Biháryová vo veku 26 rokov
Anna Gatciová vo veku 92 rokov
Marta Srančíková vo veku 84 rokov
Margita Botková vo veku 98 rokov
František Miškoci vo veku 69 rokov
Lívia Gábrišová vo veku 78 rokov
PhDr. Emília Gregušová vo veku 83 rokov
Emília Širáková vo veku 90 rokov
Magdaléna Žilíková vo veku 82 rokov
Antónia Holičková vo veku 76 rokov
Miroslav Valábik vo veku 71 rokov
Mária Valachová vo veku 81 rokov
Ing. Ján Hubinský vo veku 88 rokov
Ľudovít Rendek vo veku 85 rokov
Anna Starečeková vo veku 84 rokov
Ing. Vladimír Trnák vo veku 70 rokov
Ján Ozorovský vo veku 92 rokov
Mária Pogranová vo veku 84 rokov
Peter Vanek vo veku 70 rokov 
Daniela Svitačová vo veku 54 rokov
Viera Kovácsová vo veku 52 rokov
Anton Smida vo veku 78 rokov
Jolana Hallová vo veku 85 rokov
Tibor Okenka vo veku 63 rokov
Mária Tarková vo veku 85 rokov
Helena Ďuricová vo veku 80 rokov
Margita Grácová vo veku 80 rokov
Ing. Anna Krutáková vo veku 70 rokov
Marek Vaško vo veku 56 rokov
Ing. Silvester Dragúň vo veku 75 rokov

Július Titka vo veku 73 rokov
Rozália Záhonová vo veku 98 rokov
Pavol Bazár vo veku 88 rokov
Anna Danová vo veku 80 rokov
Mgr. Zdenka Fiebigová vo veku 51 rokov
Ivan Hochel vo veku 66 rokov
Mária Hrnčárová vo veku 80 rokov
Eduard Hudec vo veku 69  rokov
Mária Kadlótová vo veku 82 rokov
Mária Latečková vo veku 89 rokov
Emília Šabíková vo veku 71 rokov
Jozef Civáň vo veku 77 rokov
Alojzia Korčeková vo veku 96 rokov
Ladislav Mäsároš vo veku 53 rokov
Stanislav Rácz vo veku 73 rokov
Anna Hudecová vo veku 92 rokov
Róbert Dittmer vo veku 78 rokov
Jarmila Látečková vo veku 74 rokov
Darina Milová vo veku 68 rokov
PaedDr. Ladislav Vörös vo veku 56 rokov
Bernard Kuľha vo veku 85 rokov
Viliam Lakatoš vo veku 69 rokov
Valéria Mikovčíková vo veku 66 rokov
Eduard Šumichrast vo veku 86 rokov
Kornélia Solčanská vo veku 91 rokov
Magdaléna Haváčová vo veku 80 rokov
Alžbeta Turányiová vo veku 83 rokov
Jozef Košík vo veku 58 rokov
Eva Jókútyová vo veku 71 rokov

Povedali si ÁNO
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