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Každoročne vítame
jar s nádejou
V časoch, keď naši predkovia žili v symbióze s prírodou,
patrila jar k obdobiam nádeje.
Dnes sa nás zmena ročných období až tak netýka. Vnímane ju
azda iba v súvislosti s módou.
V ktorúkoľvek ročnú dobu máme
k dispozícii všetko ovocie i zeleninu. Bez čakania na dozretie,
niektorí i bez námahy, siahame
po plodoch zeme v regáloch obchodov. Strácame úctu k práci
i k pôde ako živiteľke. Pre mnohých ľudí sa pôda stala parcelou
vhodnou na kúpu, predaj, či
na výstavbu rodinného domu.
Stromy už prestali byť symbolom života, zdrojom ovocia
a zdravého ovzdušia. Zavadzajú
nám vo výhľade z okna, ustupujú
asfaltu pri výstavbe nových cestných koridorov, zaberajú miesto
na vydláždenie parkoviska či pri
výstavbe rodinných domov.
Zaplavila nás automobilová
„kultúra“. Človek žije v zajatí
svojho auta a ostatným ľuďom
sa tak odsudzuje. Moderným sa
stalo vlastniť auto. A nie jedno.
V rodine sú dve aj tri. Mnohé
mestá - a Nitra medzi ne patrí,
sú tak zadusené dopravou, že
človek sa v nich stráca.
Žijeme naplno, no nechávame po sebe nezmazateľné
stopy pustošenia. Svet i pôdu
využívame na krátkodobé ciele. Budúcnosť generácií nás
nezaujíma. Jar a s ňou zviazanú nádej na nový život a naše
osobné vzťahy musíme prebudiť
vlastným pričinením. Vlastným lúčom ochoty, počúvaním,
vnášaním spravodlivosti a lásky
vznikne impulz k prebudeniu.
Vnútornou nádejou a vierou,
že môžeme vzájomne vytvoriť
spoločnosť ľudí s úctou k životu,
človeku a svetu...
Ľudmila Synaková
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Za jazdu turistickým vláčikom aj lístok do autobusu
Mestské zastupiteľstvo schválilo viac okruhov turistickým vláčikom aj úpravu tarify pre turistický vláčik.
„Ceny sa viac prispôsobia bežným komerčným cenám, výhodou ale je, že lístok
z vláčika bude na veľkom
zoborskom okruhu platiť aj
na nadväznú mestskú autobusovú dopravu,“ konštatuje
viceprimátor Nitry Daniel
Balko.
Zvýšenie počtu okruhov
vychádza z veľkého minuloročného záujmu. Dôvodom
zvýšenia ceny je že, celkové
tržby nedokázali pokryť ani
polovicu nákladov prevádzkovateľa služby. Dôvodom
bol vysoký podiel cestujúcich
zdarma – a tiež tých, ktorí
cestovali za zľavnenú sumu.
Suma za odvezenie sa

v turistickej atrakcii bude
po
novom
nasledovná.
Na tzv. „malom okruhu“ sa za
euro odvezú deti do 6 rokov
a ťažko zdravotne postihnuté
osoby. Cestujúci od 7 rokov,

vrátane seniorov zaplatia dve
eurá. „Veľký okruh“ bude pre
občanov s preukazom ZŤP
a deti do 6 rokov za dve eurá,
pre cestujúcich od 7 rokov
o euro viac.
(J)

Mesto podporí dotáciami šport, kultúru aj sociálnu oblasť
Mestské zastupiteľstvo, okrem iných bodov, na marcovom rokovaní schválilo dotácie do sociálnej oblasti, športu aj kultúry. Mesto podporí sociálnu oblasť, ochranu a podporu zdravia aj
pomoci pre zdravotne postihnutých ľudí. Na návrh komisie, ktorý potvrdila mestská rada aj mestské zastupiteľstvo si subvenciu vo výške 20-tis. eur rozdelia autisti, občianske združenia, seniori,
znevýhodnení občania a mnohí ďalší.
„Chcem sa poďakovať
pánovi primátorovi za to, že
sa po prvýkrát stalo, že nemenil určené sumy dotácií,
ale ponechal ich v pôvodnom návrhu tak, ako ich určila komisia,“ spresnila kľúč
k prerozdeleniu dotácií poslankyňa a predsedníčka komisie pre sociálne veci, bývanie
a podporu verejného zdravia
Anna Šmehilová.
Mesto bude pokračovať
aj v podpore športu. Či už
vrcholového, mládežníckeho,
ale aj rekreačného. Zastupiteľstvo na dotácie a podporu
podujatí schválilo viac ako
600-tis. eur. Dotácie pôjdu
do kolektívnych druhov
www.nitra.sk

športov ale aj pre športovcov
v individuálnych športoch.
Najpopulárnejším športom
v Nitre je ale hokej. Aj preto
je jeho podpora najvyššia.
Zvýšenú dotáciu 147-tis. eur
dostane HK Nitra, finančná podpora bude použitá
v súvislosti so zabezpečením
prevádzky zimného štadióna a vedľajšej ľadovej plochy.
Zaujímavosťou je, že klzisko
bude premiérovo pre všetky nitrianske športové kluby
k dispozícii zadarmo. Plánovaná nová koncepcia športu
by zas mala zvýšiť podporu
detí, mládeže i pohybových
aktivít všetkých vekových kategórií i adresnejšie financo-

vanie. „Chceme, aby peniaze
do športu boli prideľované
spravodlivejšie a na základe
jasných kritérií,“ dodal predseda komisie športu a poslanec MZ Oliver Pravda.
Desiatky žiadostí bolo
evidovaných aj v rámci podpory kultúry, záchrany a obnovy národných i kultúrnych
pamiatok. V rozpočte je na
túto oblasť určených 50-tis.
eur, financie budú napríklad
použité k podpore tradičných
kultúrnych aj nových podujatí, publikácií o Nitre, či renovácii a obnove kultúrnych
pamiatok.
(J)
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Elektromobily v službách mestskej polície sa osvedčili
Súčasťou vozového parku Mestskej polície Nitra sú
od leta minulého roka dva
elektromobily. „Pre požiadavky mestskej polície je elektromobil ideálnym vozidlom.
Na každom z nich sme doteraz najazdili približne 27 000
kilometrov. Na účely dobíjania sme zakúpili dve nabíjacie
stanice, ktoré sú inštalované
v priestoroch garáže. Dobíjanie trvá približne 4 hodiny.
S plne nabitými akumulátormi je dojazd auta maximálne
do 170 km. Dĺžka dojazdu

závisí od vonkajších poveternostných, svetelných, klimatických, či tepelných podmienok. V snahe využívať
autá čo najviac ich okamžite po príjazde do sídla MsP
okamžite napájame na nabíjaciu stanicu,“ povedal zástupca
náčelníka MsP Pavel Sabo.
Benefitom elektromobilov je lacná a tichá prevádzka,
nenáročná údržba a lepšia
akcelerácia. Ďalším obrovským plusom sú nulové emisie z výfukových plynov, čím
mesto prispieva k znižova-

niu negatívnych vplyvov na
životné prostredie. Elektromobily značky Nissan LEAF
v hodnote 33 000 eur boli zakúpené s dotáciou 28 000 eur
z Environmentálneho fondu
v rámci projektu Elektromobilita. MsP začala eletromobily používať okamžite po ich
prispôsobení pre potreby polície. Prvoradým opatrením
bol biely polep pôvodne bordovej karosérie s nevyhnutným vonkajším označením
vozidla nápisom „Mestská polícia“.
(SY)

Štyri desiatky rokov vzdelávania detí v MŠ Za humnami
Štyridsať rokov je dostatočne dlhý časový priestor pre život človeka, a to platí aj v prípade predškolského zariadenia, akým je MŠ Za humanmi v Nitre.

Pedagógovia, ďalší zamestnanci, rodičia a deti
navštevujúce nitriansku Materskú školu na Ulici Za
humnami si 13. marca pripomenuli štyridsiate výročie
existencie. Materská škola je
v súčasnosti štvortriedna.
Medzi rodičmi je toto predškolské zariadenie obľúbené
aj vďaka svojmu zameraniu.
Materská škola Za Humnami vznikla 13. marca 1979
ako spoločné zariadenie MŠ
s detskými jasľami – jasličky
tvorili tri triedy a ďalšie tri
triedy navštevovali deti staršie ako trojročné. Prvou riaditeľkou tohto predškolské4

ho zariadenia bola Katarína
Blašková, po nej v roku 1991
túto funkciu prevzala Mária
Bordášová. V tom čase sa materská škola skladala celkom
z piatich 5 tried spoločného
zariadenia. V roku 1993 zrušili detské jasle.
„Materská škola sa v minulosti zapojila do projektu
Zdravá škola so zameraním
na výtvarnú a estetickú výchovu, v ktorom sa angažuje
doposiaľ. Ako prvá sa začala
venovať rozvíjaniu informačno-komunikačnej
kompetencií detí prostredníctvom
zriadenia počítačovej triedy.
Pred siedmimi rokmi (v roku

2013) prešla budova MŠ kompletnou rekonštrukciou sociálnych zariadení a fasády.
Od roku 2014 sa zmenilo
vedenie a riaditeľkou sa stala PhDr. Renáta Klemanová,
týmto sa zmenila aj profilácia materskej školy, zameraná
na rozvíjanie prírodovednej
a predčitateľskej gramotnosti
detí.
„Od tohto roku sme zaviedli interný projekt „Záhumníček skúma, báda“
so zameraním na rozvíjanie
prírodovednej gramotnosti
detí. Do projektu sú zapojené všetky materské školy
z Chrenovej a jeho náplňou je
oboznamovanie detí s magnetizmom, elasticitou, plávajúcimi predmetmi, statickou
elektrinou a pod. V súčasnosti
má materská škola 19 zamestnancov a 94 detí,“ prezradila
súčasná riaditeľka MŠ Renáta
Klemanová.
(SY)
Foto: archív MŠ
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Poďte v máji do práce na bicykli!
V mestách a obciach na Slovensku bude od 2. mája do 31. mája prebiehať v poradí 6. ročník
celonárodnej súťaže Do práce na bicykli (DPNB). Jej cieľom je podporiť cyklistickú dopravu ako
ekologickú a zdraviu prospešnú alternatívu voči automobilovej doprave.
Lokálna kampaň v Nitre
štartuje pre ľudí bicyklujúcich
do práce cykloraňajkami 2.
mája medzi 7:00 a 10:00 hod.
na viacerých miestach v Nitre
za účasti vedenia mesta, ktoré
cyklistickú dopravu výraznou
mierou podporuje. Podporu
projektu vyjadrila aj iniciatíva
Rozbicyklujme Nitru!, Critical
Mass Nitra a Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Nitre. „Zapojením sa do súťaže
Do práce na bicykli chceme
vyjadriť plnú podporu ekologickým formám dopravných
prostriedkov. S naším tímom
riešime ako upraviť legislatívu
a nastaviť podmienky tak, aby
sa cyklistom v Nitre prepravovalo po meste rýchlejšie a bezpečnejšie. Vnímame dopravné
problémy nášho mesta, snažíme sa minimalizovať dopad nedostatkov v zdedených cykloprojektoch a riešenie vidíme aj
v podpore a propagácii takýchto

kampaní,“ povedala viceprimátorka Michaela Hefková, ktorá
je dlhoročnou aktivistkou iniciatívy Rozbicyklujme Nitru.
Do práce na bicykli budú
občania šliapať do pedálov
v priebehu celého mesiaca. Súčasťou kampane, ktorá sa skončí 31. mája, bude cyklojazda
mestom. Vyhodnotenie súťaže
sa uskutoční počas prvého júnového týždňa. Víťazní jednotlivci a tímy budú ocenení.
Súčasťou nitrianskych aktivít
bude prednáška o takzvanej
dobrej mobilite. Registrácia sa
začala 1. marca a potrvá do 18.
apríla. Samospráva mesta Nitry
vyzýva občanov, firmy, spoločnosti a organizácie, aby sa zapojili do súťaže.
„Je potrebné, aby sa jednotliví účastníci do kampane
zaevidovali cez web. Registrácia pre tímy či jednotlivcov
je otvorená. Súťažiaci budú
počas celého mesiaca dochád-

zať do zamestnania na bicykli
a budú si o tom viesť evidenciu
v zmysle štatútu súťaže. Potrebné informácie o súťaži a o možnosti prihlásiť sa do nej nájdu
záujemcovia na internetovej
stránke www.dopracenabicykli.eu. V rámci Slovenska bude
vyhodnotená
najaktívnejšia
samospráva a ďalšie dve v poradí. Zároveň bude na národnej
úrovni vyhodnotená aj spoločnosť, v ktorej sa zapojil najväčší
počet súťažiacich tímov,“ hovorí R. Šiška.
Hlavným cieľom kampane DPNB je podporiť rozvoj
nemotorovej, predovšetkým
cyklistickej dopravy v mestách,
vyzvať mestá a obce na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy
dopravy v meste a zároveň motivovali zamestnancov, aby viac
využívali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom
cestovaní do práce.
(SY)

Pripravia pasportizáciu detských ihrísk
Mesto spracuje komplexnú informatívnu správu aktuálneho stavu detských ihrísk a hracích
prvkov, ktoré má v správe. Aj keď kompletná pasportizácia ihrísk bude sfinalizovaná až koncom
apríla, s niektorými, priebežnými opravami sa už začalo.
Pasportizáciou
prejdú
šmýkačky, hojdačky, preliezačky, ale aj mobiliár – lavičky
a odpadkové koše. „Riešiť sa
budú v prvom rade havarijné
stavy, ale aj opravy na ihriskách, ktoré sú najviac využívané,“ informovala poslankyňa
a predsedníčka KpŽPKČ Ing.
Jarmila Králová, PhD. Najviac
detských ihrísk (okolo stovky)
je na Klokočine a Chrenovej,
v Starom meste je viac ako 70,
v ďalších mestských častiach
www.nitra.sk

majú menej početné zastúpenie. Skontrolovaných bude
aj 27 detských ihrísk a hracích prvkov v mestských MŠ.
K problematike sa vyjadrila aj
poslankyňa MZ PhDr. Anna
Šmehilová, PhD.: „Detské
ihriská po zime by mali byť
čo najskôr funkčné a najmä
bezpečné. To musí byť jednou
z priorít mesta. Preto som
vďačná za aktívnu komunikáciu s rodičmi, ktorých stav
ihrísk trápi a posielajú podnety

na ich vyriešenie.“
Aj preto komisia počíta pri
zisťovaní chýb so spoluprácou
s výbormi mestských častí ale
aj verejnosťou. Chyby môžete
nahlasovať predsedníčke komisie - Ing. Jarmile Královej,
PhD. mail: jarmila.kralova@
nitra.sk alebo sekretárovi komisie - Mgr. Martinovi Pavelkovi na t. č. 037/65 02 236,
mail - pavelka@msunitra.sk
(AJ)
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Nová fontána v Mestskom parku Sihoti
V
Mestskom
parku
na Sihoti bude vymenená
stará fontána za novú. Predpoklad dokončenia investície je do konca apríla. Cena
za materiál je takmer 6 500
eur, nová fontána bude mať
kvalitné, nerezové spracovanie. Lepšiemu výkonu zariadenia tiež budú pomáhať štyri
plaváky.
Osadenie,
inštaláciu
a ďalšie potrebné práce k zabezpečeniu funkčnosti obľúbeného miesta v parku zre-

alizujú pracovníci Strediska
mestských služieb. Samotné
dôvody výmeny starej fontány spresnil vedúci Strediska
mestských služieb Ľubomír
Muzika: „Stará fontána sa
často kazila. A keďže záujem
verejnosti o túto atrakciu je
veľký, rozhodli sme sa nerekonštruovať, ale nahradiť
staré zariadenie novým, aby
bolo verejnosti k dispozícii
počas celej letnej sezóny.“
(J)
Foto: autor

Do grantového programu Mením Moje Mesto
sa zapojilo 61 záujemcov

Nitrianska
komunitná
nadácia už v týchto dňoch sumarizuje občianske projekty
podané v rámci grantového
programu Mením Moje Mesto. Uzávierka podávania projektov bola 18. marca.
„Záujem bol aj tohto roku
mimoriadny. Občania predložili 61 žiadostí. Pôvodne sme
mali takmer 80 zaregistrovaných záujemcov, no niektorí
nestihli žiadosti skompletizovať z časových dôvodov,
resp. ich projekt vyžadoval
dodatočné súhlasy,“ uviedla
Natália Zákopčanová z PR
manažérka NKN. „Projekty

pochádzajú z rôznych oblastí,
týkajú sa výstavby športových
zón, zorganizovania zaujímavých kultúrnych a športových
aktivít, ďalšia časť projektov je
zameraná na inovatívne vzdelávanie. Najviac projektov
spadalo do kategórie verejné
priestranstvá a kultúra, silno
bola zastúpená aj oblasť športových aktivít pre verejnosť a
oblasť vzdelávania,“ uviedla
Natália Zákopčanová.
Momentálne bude nasledovať fáza formálneho
posudzovania
projektov,
od 1. do 22. apríla bude mať
verejnosť možnosť hlasovať

cez internet za najlepšie projekty. Výsledky zverejnia 23.
apríla.
Mesto Nitra v spolupráci
s Nitrianskou komunitnou
nadáciou tohto roku opäť
vyzvalo svojich občanov,
aby sa zapojili do grantového programu Mením Moje
Mesto a aktívne sa podieľali
na zlepšovaní kvality života
v meste. Občianske projekty
budú podporené z participatívneho rozpočtu mesta Nitry
celkovou sumou 80 000 eur,
pričom na jeden projekt môže
ísť max. 4000 eur.
(SY)

Sviatky jari prídu do Nitry na Kvetnú nedeľu
Máte radi slovenský folklór a ste obdivovateľmi slovenských tradícií? V tom
prípade si na Kvetnú nedeľu
14. apríla nenechajte ujsť podujatie Sviatky jari v Nitre.
Uskutočnia sa v Aule Univerzity Konštantína Filozofa, kde
sa o 16. hod. začne program
Kvetná nedeľa, čos´ priletela,
azda bys´ nám krásu pre slovenskú chasu čariť vedela.
6

Pásmo ľudových piesní
a tancov si naštudovali detské folklórne súbory Borinka, Borinôčka a Žochárik
a folklórny súbor Furmani. Po
skončení programu o 17.30
hod. sa diváci môžu pridať
do sprievodu k folkloristom,
zapojiť sa do tradičného vynášania Moreny a osláviť týmto
pekným zvykom príchod jari.
Trasa sprievodu pove-

die od Auly UKF smerom
k Chrenovskému mostu, kde
súbory predvedú folklórne
pásmo pod názvom Toto je tá
Morena, márnotratná cifrena,
rada jedla, rada pila a nikdy
sa nemodlila... a napokon hodia Morenu - symbol zimy do rieky Nitry. Podujatie pripravilo mesto Nitra spolu
s Centrom voľného času Domino Nitra.
(SY)
www.nitra.sk
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Nedele budú patriť organovej hudbe
Tóny kráľovského nástroja – organu, sa budú poslednú
aprílovú nedeľu a počas celého mája niesť dvomi nitrianskymi kostolmi – Katedrálou
- Bazilikou sv. Emeráma (28.
apríla, 12. mája a 26. mája)
a Evanjelickým kostolom Sv.
Ducha (5. mája a 19. mája).
Otvárací koncert v katedrále Nitrianskeho hradu bude
patriť Lászlóovi Fassangovi,
vynikajúcemu maďarskému
organovému virtuózovi a improvizátorovi pôsobiacemu
v Paríži i Budapešti. Návštevníci koncertu si v jeho podaní
vypočujú diela barokových
majstrov, ale aj Fassangovo
majstrovstvo v organovej improvizácii.
Na druhom koncerte sa
v prvú májovú nedeľu v Evanjelickom kostole Svätého Ducha predstaví mladý slovenský organista František Beer.
Prednesie diela D. Buxtehudeho, J. S. Bacha, C. Francka,
E. Arra, P. Planyavskeho a G.
A. Mušeľa.
Nitrianski umelci - organistka Mária Magyarová Plšeková a kontratenorista Matej

Organistka Mária Plšeková

Benda sprostredkujú svojim
poslucháčom neopakovateľný zážitok v nedeľu 12. mája
v katedrále sv. Emeráma. Bazilikou sa popri organovej
hudbe bude niesť jedinečný
hlas jediného slovenského
kontratenoristu. V ich interpretácii zaznejú nielen diela
obdobia baroka, ale i skladby
súčasných skladateľov.
Na štvrtom koncerte 19.
mája sa za organ v evanjelickom kostole posadí mladá
rakúska organistka Melissa
Dermastia, ktorej repertoár bude pestrým prierezom

dejín organovej literatúry
od G. Muffata až po súčasných rakúskych autorov.
Bodku za tohtoročným
festivalom urobí 26. mája
chorvátsky organista pôsobiaci vo Viedni Darko Pleli,
ktorý rozozvučí katedrálny
organ svojím monotematickým programom, pozostávajúcim z výberu chorálov
z Orgebüchlein Johanna Sebastiana Bacha. Medzinárodný organový festival Ars
Organi Nitra sa stal trvalou
súčasťou nitrianskeho hudobného života.
(SY)

Mesto uľahčí občanom spôsob platby za dane
Radnica momentálne expeduje viac ako 46-tisíc rozhodnutí s poplatkami dane
za komunálny odpad a psa,
na ktorých budú po novom
aj dvojrozmerné čiarové
(QR) kódy.
QR technológia síce nie
je novinkou, platba týmto
spôsobom však ušetrí čas pri
samotnej transakcii a v mobilnej aplikácii sa nebude musieť zdĺhavo prepisovať viacmiestny kód. „Približuje nás
to k službám, ktoré sú v súčasnosti bežným štandardom
www.nitra.sk

platieb v bankách, obchodoch
a ďalších súkromných inštitúciách,“ konštatoval vedúci
odboru inovácií na mestskom
úrade Martin Horák. Okrem
dane za komunálnych odpad
a psa môžu občania rýchlejším spôsobom zaplatiť aj
výmeru dane za nehnuteľnosť. „Zhruba o mesiac bude
obyvateľom Nitry zaslané aj
rozhodnutie dane za nehnuteľnosť, kde bude QR kód
tiež,“ ozrejmil ďalší postup
vedúci odboru daní a poplatkov Vladimír Petrík. Aj

týmito krokmi samospráva
vytvára podmienky k tomu,
aby sa Nitra postupne mohla
zaradiť medzi mestá, využívajúce moderné technológie.
„Do budúcna chceme proces
platby ešte viac zjednodušiť a ak to bude technicky možné, zasielať výmery za dane
aj elektronicky. Mojou víziou
do budúcnosti je, aby všetky
služby mestského úradu pre
občanov boli čo najprístupnejšie a najjednoduchšie, “
dodáva Martin Horák.
(AJ)
7
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Mesto výrazne podporí seniorský aj mládežnícky hokej
Hokej je dlhodobo najúspešnejším športom v Nitre. Aj preto bude jeho podpora spomedzi všetkých športov najvyššia. Tento rok dostanú hokejisti formou priamych, či nepriamych dotácii viac
ako 440-tisíc eur. Podporu hokeju vyjadril aj primátor Nitry Marek Hattas: „Moje stanovisko je
jednoznačné – hokej je medzi profesionálnymi športmi v Nitre na prvom mieste - a tak by sme
k nemu mali aj pristupovať.“
Finančná injekcia pre hokejistov prišla aj na marcovom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, pridaných 147-tisíc
eur bude použitých v súvislosti
so zabezpečením prevádzky
zimného štadióna a vedľajšej
ľadovej plochy. Nastavené je aj
financovanie, ktoré bude formou mesačných splátok. „Som
rád, že sa nám po intenzívnych
rokovaniach podarilo nastaviť

model financovania HK Nitra,
ktorý je transparentný, jasný
a zrozumiteľný každému. Jeho
základom je pomoc pri financovaní samotného chodu zimného štadiónu a vedľajšej ľadovej plochy. Energie a prevádzku
štadiónov vo všetkých mestách,
kde sa hrá vyššia hokejová súťaž, zabezpečuje samospráva,“
vysvetľuje viceprimátor Daniel
Balko.

Schválená bola podpora
pre hokejové talenty. Hokejová mládež dostane 30-tisíc eur,
dôležitosť jej správnej výchovy
a zapájanie klubu aj do mimohokejových aktivít zdôraznil aj
primátor Marek Hattas: „Rovnako dôležitá bude výchova
mládeže a zodpovedný prístup
klubu k dianiu v meste.“
(J)

Opravia ihrisko za Centrom voľného času Domino
Mesto Nitra dostalo od vlády dotáciu 50-tisíc eur na rekonštrukciu ihriska pri CVČ Domino
na Štefánikovej triede. Za spomínanú sumu bude opravený hrací povrch športoviska, v investícii sú
zahrnuté aj nové mantinely. Ihrisko bude po rekonštrukcii k dispozícii nielen verejnosti - ale hlavne
deťom a mládeži, ktoré navštevujú takmer 70 krúžkov v CVČ Domino.
Rekonštrukciu dodatočne
podporí mesto 24-tis. eurami.
„Ihrisko je vo veľmi zlom stave
a nachádza sa v centre mesta.
Máme zdroje len na úpravu
hracej plochy. Vieme však, že

to nebude stačiť, a preto sme
sa dohodli, že si musíme pozrieť doterajšie návrhy ako ho
opraviť,“ povedal viceprimátor
Nitry Daniel Balko.
Po dokončení by umelý

trávnik so špeciálnou podložkou z gumoasfaltu, mal výrazne predĺžiť životnosť ihriska
a byť plnohodnotným športoviskom pre verejnosť.
(J)

Združenie STORM pomáha mladým ľuďom pri dospievaní
Program Cirkus, ktorý prevádzkuje Združenie
STORM, poskytuje už trinásty
rok pomoc a podporu deťom
a mladým ľuďom na sídlisku
Klokočina a to najmä tým,
ktorí netrávia svoj voľný čas
zmysluplne. „Chceme ich sprevádzať v náročnom životnom
období, akým je dospievanie,“
konštatuje koordinátor Róbert
Tkáč.
Program Cirkus má dve
podoby činnosti – klubovú a
terénnu. V Komunitnom centre na Nedbalovej ulici v Nitre
štyrikrát do týždňa otvára svo8

je dvere nízkoprahový klub.
„Nízkoprahový znamená byť,
čo najbližšie k potrebám dieťaťa a neklásť naň vysoké nároky, aby mohlo využívať naše
služby. Deti môžu prísť anonymne, zadarmo, rešpektujeme ich pasivitu, ale zároveň
ich podnecujeme k aktivite
zapájania sa do Programu,“
vysvetlila Katarína Kršiaková, sociálna pracovníčka
v klube. Ponúkajú im priestor
na ich vlastné tvorenie, s ktorým im pomáhajú dotvoriť
podľa ich predstáv. Počas
minulého roku prišli do kon-

taktu viac ako dvetisíckrát
s mladými ľuďmi, poskytli
sme im sociálne poradenstvo
ako aj online služby. Najčastejšími témami na rozhovor
boli najmä vzťahy partnerské,
rodinné a rovesnícke plus drogy a škola.
Ďalšou formou práce je terénna sociálna služba na Dieloch, kde pracovníci prichádzajú za klientmi priamo
do ulíc sídliska. Kontaktovali
sa so 115 klientmi, pričom najčastejšími témami rozhovorov
boli problémy v škole.
(SY)
www.nitra.sk
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KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá

–

výstavy

SYNAGÓGA

–

Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,
Ul. pri Synagóge
46. NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2019
4. apríla / 18.00
LENTO AD ASTRA
Zita Sopková / klavír, Erik Rothenstein / barytónový,
altový saxofón. Program: G. Fauré, J. Naulais, C. Debussy, F. Chopin, E. Bloch, J. S. Bach, P. Woods
7. apríla / 18.00
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
Magdaléna Rovňáková / dirigentka, Gabriel Rovňák
ml. / dirigent. Program: G. P. Telemann, W. A. Mozart,
Š. Brixi, G. Fauré, štylizácie slovenských a českých ľudových piesní od J. Kružliaka, V. Fräffingera, S. Bodorovej, Ľ. Rajtera, M. Reichla, A. Dvořáka
NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
Festival mladých interpretov zo základných umeleckých škôl
8. apríla / 17.00 Spoločné tóny
Koncert základných umeleckých škôl Nitrianskeho
kraja
9. apríla / 17.00 Hudba nás spája II.
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave
10. apríla / 17.00 Na ľudovú nôtu
Koncert žiakov, pedagógov a hostí ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre.
11. apríla / 17.00 Stretnutie pri strunách
10. ročník gitarového koncertu žiakov a študentov
slovenských a zahraničných umeleckých škôl
usporiadatelia: Mesto Nitra ZUŠ Jozefa Rosinského
v Nitre,
vstupné na koncerty NHJ: 5,- €; deti, študenti, dôchodcovia, ŤZP: 3,- €, predpredaj: TIC Nitra
Nitrianska hudobná jar ZUŠ J. Rosinského v Nitre –
vstup voľný
26. apríla / 18.00 Modrý večer
koncert slovenských a zahraničných interpretov bluegrassovej hudby Poa Pratensis (Maďarsko), Early Times (ČR), Kitchen Grass, Štvrtková klobása (SK)
Usporiadatelia: Komunitné centrum, Apropo Gitara v
spolupráci s Mestom Nitra, vstupné: 2,- €, predpredaj:
TIC Nitra
29. apríla / 17. 00
Slávnostné odovzdávanie grantových šekov projektu
Mením moje mesto
usporiadateľ: Mesto Nitra a Nitrianska komunitná nadácia, vstup voľný
30. apríla / 18.00
Jarný koncert a výstava výtvarných prác žiakov SZUŠ
www.nitra.sk

koncerty

–

podujatia

Heleny Madariovej
usporiadateľ: SZUŠ Heleny Madariovej, vstup voľný
VÝSTAVY
Pod krídlami anjela
výtvarná tvorba: Laura Ecsiová, Ľubomíra Brigantová, Anna Hrabková. Výstava pri príležitosti 100. výročia 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, sone: 13.00 – 18.00, po-pi: zatvorené
Návštevníkov opäť radi privítame v rámci stanovených prehliadkových dní. Vstupné: 1,- €/osoba, deti
do 6 rokov a držitelia preukazu ZŤP vstup zdarma.
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí:
037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie, 949 01 Nitra, www.nitrianskagaleria.sk, otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00
REPREZENTAČNÉ SÁLY
Do uzávierky sme program nedostali
GALÉRIA MLADÝCH
Do 19. 5. 200 fotiek
Autori: študenti, absolventi a pedagógovia ateliéru Fotografie, FUD, UJEP v Ústí nad Labem
Výstava študentov a absolventov ateliéru Fotografie Lukáša Jasanského relativizuje zažitou striktní predstavu
o tom, čo je „dobrá“ fotografie a čím je „fotografia“ v
súčasnej umeleckej prevádzke a v spoločnosti.
BUNKER
Do uzávierky sme program nedostali

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
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov
zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú
činnosť človeka od najstarších čias na našom území, až
do 18. storočia.
VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe,
resp. v 9.-10.storočí.

DADO NAGY Vstup voľný.

9

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník

Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava takmer
100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia
Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie.
Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených
biotopoch bežne vyskytuje.
NOVÉ VÝSTAVY
4. február – 28. apríl
Bankovky na území ČSR a SR v rokoch 1918 – 1948
Výstava predstaví zo zbierok Ponitrianskeho múzea v
Nitre rakúsko-uhorské, československé, slovenské, sovietske okupačné bankovky i zvláštne židovské platidlá
z obdobia 1918-1948, charakteristického prelomovými
historickými udalosťami.
22. marec – 21. apríl
Trofeje poľovnej zveri
XXXIII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej
v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory
Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej zveri
(jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2018/2019. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad
o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love
trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných
druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

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 dokumentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej
donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII.
Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Metodovi,
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, muzeum@agrokomplex.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
Bohatá zbierka umel. predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po celom svete a predmety zo
zberateľskej činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred.
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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 pašeráctva 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 TOMKA. 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.Vzimnýchmesiacoch(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
16. – 17. apríla JOB EXPO 2019
8.ročník veľtrhu pracovných príležitostí.
Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. – 28. apríla GARDENIA
23. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a
životného prostredia
25. – 28. apríla DOM EXPO
14. ročník komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pre
fotovoltiku a solárnu techniku
25. – 28. apríla BONSAI GALLERY
2. ročník výstavy bonsajov
SUISEKI MEMORIÁL – Michal Šebo

DIVADLO A. BAGARA

Svätoplukovo námestie, Nitra, www.dab.sk
9., 11. apríla / 18.30 Povolanie pápež Veľká sála
Pôvodný slovenský muzikál o Svätom Otcovi Jánovi
Pavlovi II. Jeho život a dielo, jeho pôsobenie a vplyv,
duchovný a humanistický odkaz približuje pôvodný
slovenský muzikál z nitrianskej tvorivej dielne, ktorý
nesie symbolický názov Povolanie pápež.
24. apríla / 18.30 Šakalí léta Veľká sála
Rok 1959. Svet dejvickej pouličnej partie zmení príchod mladého rock‘n‘rollového chuligána Bejbyho. Aj
vďaka nemu mladá pražská partia zacíti vôňu slobody,
nezávislosti, nádeje a lásky a to všetko v rytme blázni-

www.nitra.sk
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vého rock‘n‘rollu. Viac ako 120 minút skvelej hudby a
legendárnych hitov
25. apríla / 18.30 Rodinný parlament Štúdio
Čo sa stane ak aplikujeme princípy parlamentnej demokracie na bežnú rodinu? Ak bude mať táto rodina
prísne pravidlá, regulovanú ekonomiku a pravidelne
voleného prezidenta? Môže rodina fungovať ako štát?
Komédia Rodinný parlament sa vyjadruje k politike s
veľkou dávkou irónie, humoru a nadhľadu.
26. apríla / 18.30 Utekajte slečna Nituš Veľká sála
Divadlo Ypsilonka Praha Adaptácia slávnej operety
Florimonda Hervé Mamzelle Nitouche od básnika a
dramatika Ľ. Feldeka. Nápad s prevlekmi, zmenami a
dvojitým životom postáv dotiahol do absurdných rozmerov. Utíkejte, slečno Nituš! je parafráza na najznámejšiu operetu všetkých čias a nesie sa v duchu hravosti, muzikálnosti a duchaplnosti a najmä nespútanej
a dobrej zábavy.
27. apríla /18.30 Kontajner Paríž Veľká sála
Zamestnanca medzinárodnej spoločnosti Jána Smiešneho poverí jeho nemecký vedúci Schaub špeciálnou
úlohou, nájdením strateného kontajnera. Kontajner
symbolizuje zmätok a popletenosť nášho sveta.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ulica 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra, www.sdn.sk
pokladnica@sdn.sk, 037/652 50 03
2., 3. 4. apríla / 9:30 Kráska a zviera Veľká sála
„Rozpovieme vám príbeh, ktorého čas ešte neskončil a
má dve tváre. Jedna je krásna ako rozkvitnutá lúka a
vánok, ako spomienka na minulé leto.
7. apríla / 10.00 a 15.00, 28. apríla / 10.00
HOP Študovňa
Milé dojčatá a batoľatá! Milí rodičia! Konečne je aj vo
vašom Starom divadle niečo pre vás! Príďte do divadla
a nechajte sa zapojiť do hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno. Reflexiu z nášho hosťovania v Brne
nájdete tu.
9., 10., 11. apríla / 9:30, 14. apríla / 15.00
Janko Hraško Veľká sála
14. apríla/ 10.00 Najmenší cirkus Štúdio Tatra
Vstúpte do zázračného cirkusového sveta, kde je možné aj to nemožné! Batolárium Najmenší cirkus hravou
a poetickou formou ponúka deťom v predškolskom
veku pestrosť bábkových inscenačných postupov, aby
tak mohli zažiť mágiu divadelnej formy.
16., 17. apríla /9.30 Prízraky Štúdio Tatra
V normálnej rodine sa rodičia starajú o svoje dospievajúce deti. Čo sa však stane ak sa tieto prirodzené role
vymenia? Po čom túži polosirota nútená prebrať zodpovednosť za chorého otca i celú domácnosť?
25. – 26. apríla / 9.30, 28.apríla / 15.00
Čarodejník z krajiny Oz Veľká sála
Hudobná rozprávka podľa legendárnej knižnej predlohy amerického spisovateľa L. Franka Bauma o zázračnej krajine Oz.
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NOVÉ DIVADLO

Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska ulica
737/91, Nitra, www.novedivadlo.sk, https://sk-sk.facebook.com/novedivadlo/
Do uzávierky sme program nedostali

Ars Organi 2019

Medzinárodný festival organovej hudby
28. apríl / 19.00 László Fassang (Maďarsko/Francúzsko) Bazilika sv. Emeráma
5. máj / 19.00 František Beer (Slovensko)
Evanjelický kostol Svätého Ducha
12. máj / 19.00 Mária Magyarová Plšeková - organ &
Matej Benda - kontratenor (Slovensko)
Bazilika sv. Emeráma
19. máj / 19.00 Melissa Dermastia (Rakúsko)
Evanjelický kostol Svätého Ducha
26. máj / 19.00 Darko Pleli (Chorvátsko/Rakúsko)
Bazilika sv. Emeráma

Centrum voľného času

Štefánikova trieda č. 63, 949 01 Nitra
5. apríl / 14.00 Svet fantázie – vyhodnotenie výtvarnej
súťaže pre deti MŠ a žiakov ZŠ
5. apríl / 14.00 Svet patrí mladým - vyhodnotenie literárnej súťaže pre žiakov ZŠ
10. apríl / 9.00 Cestujeme históriou – M.R. Štefánik –
dejepisná súťaž pre žiakov ZŠ - na pozvánky
11. apríl / 9.30 Rozprávkové vretienko - súťaž v dramatizácii rozprávok pre žiakov ZŠ - na pozvánky
11. apríl / 9.00 Dvojboj pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – ZŠ Krčméryho, Nitra – na pozvánky
16. apríl / 14.00 Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
– elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra – pre
žiakov ZŠ
16. apríl /8.00 Scrabble – súťaž pre žiakov ZŠ - na pozvánky
17. apríl Deň Zeme pre najmenších – pre deti MŠ na pozvánky
26. apríl / celý deň Vo víre tanca – tanečná súťaž pre
žiakov ZŠ - na pozvánky

Sviatky jari

14. apríla / nedeľa Sviatky jari Aula UKF
16:00 Kvetná nedeľa, čos´ priletela, azda bys´ nám
krásu pre slovenskú chasu čariť vedela. Účinkujú: DFS
Borinka, DFS Borinôčka, FS Furmani, DFS Žochárik.
17:30 Toto je tá Morena, márnotratná cifrena, rada
jedla, rada pila a nikdy sa nemodlila...
Pridajte sa k tradičnému sprievodu vynášania Moreny
a oslávte tradičnými zvykmi príchod jari. TRASA: od
Auly UKF k Chrenovskému mostu
Vstup na podujatie je voľný
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CINEMAX

Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská ul., Nitra
4. apríla Shazam! (premiéra)
Akčný, fantasy, MP – 12, USA, 132 min., slov. tit. V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k jeho odhaleniu
postačí občas trochu mágie. V prípade Billyho Batsona
(Asher Angel), stačí vykríknuť jedno slovo – SHAZAM!
– a toto 14 ročné decko vychované ulicou sa zásluhou
starého čarodejníka môže premeniť na dospelého superhrdinu Shazama (Zachary Levi).
Od 11. apríla Hellboy (premiéra)
Akčné, fantasy, USA, 120 min., MP - 15 rokov, slov.
titulky. Obľúbený temný hrdina Hellboy sa vracia na
plátna kín v plnej paráde. Pod hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa vydáva do
Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue.
Od 11. apríla After: Bozk (premiéra)
Dráma, romantický, USA, 106 min., MP - 12 rokov,
české titulky. Tessa je slušne vychované dievča, ktoré
randí s milým, spoľahlivým chlapcom. V živote má
jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, aby to tak
zostalo. Lenže hneď v prvý deň na vysokoškolskom
internáte narazí na Hardina, chalana so strapatými
hnedými vlasmi, sebavedomým britským prízvukom, s
pírsingom v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré
dovtedy verila.
Od 11. apríla Princ Krasoň (premiéra) orig.verzia:
Charming. Rodinný, animovaný, Kanada, 90 min.,
MP pre všetky vekové kategórie, slov. dabing. Čo majú
spoločné Snehulienka, Šípková Ruženka či Popoluška?
Všetky sú zaľúbené do Princa Krasoňa. Ešte keď bol
malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala zlá kráľovná.
Odvtedy sa do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne zaľúbi.
25. apríla Avengers: Endgame (premiéra)
Akčný, fantasy, USA, MP od 12 rokov, slov. titulky. Po
zničujúcich udalostiach Avengers: Infinity War je kvôli
zásahu šialeného Titána Thanosa vermír v ruinách. S
pomocou zostávajúcich spojencov sa musia Avengers
ešte raz spojiť dohromady, aby odčinili Zhanosové dielo a navrátili vesmíru poriadok raz a navždy. Nech už
budú následky akékoľvek.

KINOKLUB TATRA

Staré divadlo K. Spišáka – štúdio Tatra, kinoklubnitra.sk, kinoklubnitra@gmail.com
Do uzávierky sme program nedostali

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Dolnočermánska 737, Nitra, dms.nitra@matica.sk
www.facebook.com/dmsnitra
6.apríla / 10.00 – 18.00 Svetový deň stolného tenisu
V rámci projektu Stolný tenis do škôl Slovenského stolnotenisového zväzu otvárame priestory Domu MS v
Nitre na stolnotenisové tréningy. Čaká Vás zaujímavý
program – exhibícia profesionálnych hráčov, dvojhra,
štvorhra a voľná hra pod dohľadom skúsených tréne-
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rov. Program je obohatený o účasť bývalej československej reprezentantky Alice Chladekovej-Grófovej. Pitný
režim a občerstvenie zabezpečené, miesto konania:
Dom MS v Nitre, organizátori: Dom MS v Nitre, Športový odbor MS, partneri: Nitriansky samosprávny kraj,
Tréningové stolnotenisové centrum - Dom MS v Nitre,
Mesto Nitra
6. apríla / 9.00 Stolnotenisový turnaj
MO MS Janíkovce organizuje stolnotenisový turnaj
pre hráčov stolného tenisu. Registrácia: 8.30 – 9.00 ,
kontakt: Margita Rusnáková, tel. č.: 0902 692 176, organizátor: MO MS Nitra – Janíkovce, miesto konania:
Kultúrny dom Janíkovce
24. apríla / 18.00 Tanečná zábava
Tanečná zábava v sprievode živej hudby.
Miesto konania: Dom MS v Nitre, sála, organizátor:
Mesto Nitra a VMČ č. 4 Nitra - Klokočina
28. apríla / 16.00 Stavanie mája
Odbor Mladej Matice Nitra a Dom MS v Nitre usporadúva tradičné stavanie mája – symbolu prichádzajúcej jari. Miesto konania: Dom MS v Nitre – verejné
priestranstvo. Organizátor: OMM Nitra, Dom MS v
Nitre
AKTIVITY PRI DMS:
Filatelisti /nepárny týždeň utorok 16.00 h/,
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/,
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia /podľa
aktuálneho mesačného programu predstavení – viac
na: www.facebook.com/novedivadlo /
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový
krúžok /streda -16.00 h/

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
1. apríla / 10:30 Tanečný kolotoč
Krajské kolo postupovej súťaže neprofesionálnych tanečníkov, miesto konania Mestská hala
2. apríla / 14:00 Sviečky zo včelích medzistienok
Tvorivá dielňa pre deti vložné 0,50 €
2. apríla / 16:00 Sviečky zo včelích medzistienok
tvorivá dielňa pre dospelých
2. apríla / 17:00 Klub grafológie - pokročilí
2. apríla / 17:00 Fotoklub APF
4. apríla / 17:00 AMFO
Vernisáž a vyhlásenie výsledkov regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby, výstava potrvá do 26. apríla
4. apríla /17:00 Fotoklub Nitra
5. apríla / 9:00 Hviezdoslavov Kubín
Regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a
prózy detí – okres Nitra
6. apríla / 9:00 Výtvarné cestičky
Workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov- technika allaprima (priama maľba na podklad bez podmalieb
na tému Zátišie)
8. apríla / 14:00 Sviečky zo včelích medzistienok
Tvorivá dielňa pre deti.
9. apríla / 16:30-17:15 Úvod do astronómie pre začia-
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točníkov, otvorenie 3-mesačného cyklu vzdelávania pre
deti od 6 rokov
9. apríla / 17:30-18:15 Úvod do astronómie pre mierne pokročilých, otvorenie 3-mesačného cyklu vzdelávania pre deti od 6 rokov
9. apríla / 17:30-19:00 Vzdelávanie v astronómii pre
pokročilých
10. apríla / 17:00 Klub grafológie - začiatočníci
11. apríla /16:00 Zdobenie veľkonočných kraslíc
Tvorivá dielňa pre dospelých
11. apríla / 16:30 Výtvarné dialógy
Stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov, téma Postmoderna
12.apríla / 19:00 Jarné súhvezdia a ich objekty - prednáška pre verejnosť
12. apríla / 20:15 Pozorovanie vo hvezdárni do 22.15
15. apríla / 9:00 Štúrovo rečnenie
Workshopy pre žiakov ZŠ, SŠ a pedagógov zamerané
na tvorbu rečníckych prejavov a na novú rétoriku, uzávierka: 5. apríla
17. apríla / 17:00 Klub grafológie - pokročilí
17. apríla / 17:00 Fotoklub APF
18. apríla / 17:00 Fotoklub Nitra
24. apríla / 17:00 Klub grafológie - začiatočníci
26. apríla / 8:30 Na Scénu 2019
Krajská prehliadka a súťaž neprofesionálneho divadla
mladých a divadla dospelých Nitrianskeho kraja, miesto: Močenok
27. apríla / 8:30 Na Scénu 2019 - druhý deň prehliadky
a súťaže
28. apríla / 8:30 Na Scénu 2019 - tretí deň prehliadky
a súťaže
29. apríla / 9:00 Štúrovo rečnenie
Workshopy pre žiakov ZŠ, SŠ a pedagógov zamerané
na tvorbu rečníckych prejavov a na novú rétoriku, uzávierka: 19. apríla 2019

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
1. apríla / 18:00 Ozveny Antropofestu 2019 s Mareenou. REVENIR (TO RETURN): Austrália/Francúzsko/Pobrežie slonoviny/Maroko, r. 2018, 81 min, réžia:
David Fedele, Kumut Imesh). Jazyk dialógov: francúzština, angličtina. Jazyk titulkov: čeština, angličtina. Po
filme diskusia o aktuálnej situácii na Slovensku s Michaelou Pobudovou, zakladateľkou a riaditeľkou OZ
Mareena.
2. apríla / 17:30 Workshop: Máme doma predškoláka... – a čo s tým? Komplexná predškolská príprava.
Ako riešiť nesprávnu výslovnosť detí - Logopedické
problémy u predškolákov. Otázky vo výchove detí? –
Rieši to každý z náš rodičov. Cesta pozitívnej psychológie a rešpektujúceho prístupu.
3. apríla / 19:00 Vibrácie. V stredu 3.apríla to bude u
nás v Trafačke opať vibrovať chill hopovými vlnami.
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~V tomto dieli sa nám so svojim hudobným setom
predstaví dj Ikn a @ingrediens, ktorý zároveň predstaví
aj veci zo svojho beat tapu s názvom „nuansy“.
5. apríla / 18:00 VERNISÁŽ: doc. Mgr. Irena Armutidisová – Horizonty hmly. Veľkoformátové fotografie
nás privádzajú do sveta, ktorý síce dôverne
poznáme (každý z nás sa niekedy v hmle ocitol, hmlu
videl, s hmlou mal dočinenia), ale zároveň je v ňom
veľa mýtického, tajomného, nepoznaného a nespoznateľného.
6. apríla / 10:00 Zvuky na ležanie
Koncert, pri ktorom za zvuku, možno trochu netradičných nástrojov, môžete zrelaxovať svoju myseľ. Maximálny počet poslucháčov/načúvačov je 12 účastníkov.
Je potrebné zarezervovať si miesto prostredníctvom
e-mailu info@trafacka.sk. Poplatok je 3 € zahŕňa malé
občerstvenie. Treba si so sebou priniesť karimatku,
malý vankúšik / deku.
7. apríla / 10:00 trafo.TRH
Prvý tohtoročný komunitný trh susedov je tu!
Sezónny trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, susedské stretnutia, rozhovory, dobrá hudba a
veríme, že aj dobrá nálada.
Program: 13:00 / Koncert: Hudobné náhody
14:00 / Nitranský debaččág – Môj život s hand made:
Ako mi hand made tvorba plní sny. Hostia: blogerka
a krajčírka Katka a výrobkyňa prírodnej kozmetiky
Natália. Pozn.: v prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín 14.4.
8. apríla / 19:00 MORE THAN A QUIZ
Preverte svoje vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží. Slavo Hlásny, učiteľ z Levíc, známy
ako rekordný víťaz vedomostnej súťaže Duel, pre vás
pripravil MORE THAN A QUIZ! Je potrebné prihlásiť
svoj tím do eventu na facebooku. Vstupné: 3€ / 1 os.
10. apríla /16:00 Linux stretnutie
Priaznivci Linuxu vás pozývajú na debatu o Linuxe a
iných otvorených slobodných softvéroch.
11. apríla / 16:00 Materská
Prednáška o nových pravidlách o materskej a otcovskej
dovolenke na rok 2019.
18. apríla / 20:00 Vypočuj si nemý film: Two Arabian
Knights (1927). Jarná séria projekcií nemých oscarových filmov, doplnená o hudobné improvizácie Števa
Haládika. Vstupné: 2€
24. apríla / 19:00 Večerné debaty v Trafačke: Máme na
slušné SLOVENSKO?
Čo o nás prezrádzajú výsledky prezidentských volieb?
Akým prezidentom bol Andrej Kiska? V akom stave
je slovenská politika? Prevláda vo verejnom priestore
kultúrnosť? Je na Slovensku demokracia v ohrození?
Aké sú naše najväčšie úspechy od roku 1989? Dokážu
slovenskí liberáli a konzervatívci spolupracovať? Aké
najväčšie výzvy má slovenská spoločnosť pred sebou?
Pozývame vás na Večerné debaty v Trafačke
Hosť: Peter Zajac. Moderuje: Adrian Michalík
26. apríla / 19:30 Ochutnávka pivných špeciálov
Pivotéka Nitra pozýva všetkých pivných gurmánov,
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krčmových štamgastov a domácich pivečkárov ochutnať skutočne poctivé pivá, spoznať nové druhy a značky pív, ktorých chuť stojí zato. Pripravené sú tradičné
i špeciálne pivá slovenských, českých a zahraničných
pivovarov a minipivovarov. Kapacita je obmedzená na
maximálne 30 ľudí. Predaj vstupeniek v Trafačke ( Ul
J.Kráľa 65) na bare alebo v Pivotéke Nitra (Dolnočermánska 1) od 1.4. Vstupné: 10 €
27. apríla / 19:00 Zuzana Suchankova - originalna
speváčka a pesničkárka (blues, folk, soul). Zuzana Suchánková je speváčka, gitaristka, autorka piesní a textov, originálna pesničkárka, ktorá patrí k absolútnej
špičke na slovenskej hudobnej scéne. Vstupné: 5 €
28. apríla (ne) o 15:00 Babský blšák:
Jarné kúsky z druhej ruky. Jar je tu a ty nemáš čo na
seba? Poď to riešiť. Ponúkame kôpku originálnych , jedinečných kúskov oblečenia a bižutérie od troch báb
a každá ma totálne iný vkus. Príď sa pozrieť a určiťe si
odnesieš kúsok , ktorý ti osvieži tvoj šatník.
29.apríla (po) o 19:00 MORE THAN A QUIZ
Preverte svoje vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží. Slavo Hlásny, učiteľ z Levíc, známy
ako rekordný víťaz vedomostnej súťaže Duel, pre vás
pripravil MORE THAN A QUIZ! Je potrebné prihlásiť
svoj tím do eventu na facebooku.
Vstupné: 3 € / 1 os.

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.
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!
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KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA

Ulica Fraňa Mojtu 18 www.krajskakniznicanitra.sk
po–ut: 7.30–18.00, st: 7.00–19.00, št–pi: 7.30–18.00
pobočka Klokočina – Jurkovičova: po–pi: 9.00–17.00
pobočka KD Zobor: ut, st–št: 16.00–18.00
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a
deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, videokazety, CD platne. CD ROM,
DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov a zvukové
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
Celý mesiac – výstava Milan Rastislav Štefánik - výstava na paneloch k 100. výročiu úmrtia slovenského
astronóma a politika
Celý mesiac – Veľkonočné ozdoby pre každého – výstava v vitrínach – ručné práce členov Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 13
1.apríla / 8.20 Martinengo – zážitkolvé čítanie z knihy
Ivety Maronek o histórii Bratislavy – kvíz o Bratislave
2., 18., 23.,30. apríla /10.00 Tréning pamäti seniorov
– vzdelávací program
4., 25. apríla / 10.00 Trénujeme pamäť ďalej – cvičíme
5 Tibeťanov a jogovú terapiu
9. apríla /15.30 Neurologické bolesti chrbtice, príznaky, liečba a cviky – prednáška MUDr. Jeanette Kvasňovskej – určené pre širokú verejnosť
10. apríla / 13.00 – 19.00 Veľkonočné háčkovanie chobotničiek – určené pre širokú verejnosť

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. 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 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 informácie z oblasti cestovného ruchu,
disponuje databázou ubytovacích a stravovacích za-
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riadení, poskytovateľov služieb, firiem, organizácií,
inštitúcií, zdravotníckych zariadení, ktoré sú neustále aktualizované. Poskytuje informácie o telefónnych
číslach, adresách, e-mailových kontaktoch, otváracích
hodinách a ďalších potrebných údajoch, zabezpečuje
sprievodcovský servis, skenovanie, kopírovaciu službu a vylepovanie plagátov na mestských informačných skružiach, špecializuje sa na predaj publikácií
a propagačných materiálov o Nitre a Slovensku, pohľadníc a darčekových 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., 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 podľa oznamov)18.00 (možná zmena podľa oznamov)
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 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
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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 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 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
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Ulica, po ktorej kráčaš

Ďurkova ulica mala aj vlastného richtára
Dnešná Ďurkova ulica
(predtým Ulica Červenej armády) v Starom meste existovala už vo včasnom stredoveku;
až do roku 1873 to bola samostatná uličná obec a volala sa
Durková (vicus Ďurková, vieus
Gyorky Flatea). Už v diplome
kráľa Štefana I. z roku 1006
priznávajú sa desiatky z vína
a zbožia kňazom nitrianskej kapituly v obci Gurková. V roku
1248 patrila zasa nitrianskej kapitule a v neskoršom období sa
stala biskupskou poddanskou
ulicou s vlastným richtárom,
s osobitnou pečaťou a mala
štyroch prísažných a notára.
Toto meno dostala aj pri ustálení slovenských názvov r. 1918
a zostalo jej až do roku 1947,
keď dostala pomenovanie
Churchilova ulica a v r. 1949
Ulica Červenej armády.
Najstaršia zachovaná pečať
Ďurkovej je z roku 1784 s vyobrazením sv. Juraja na koni
a s kolopisom PLATEAE
GYORKY 1784. V Jozefínskej
mape z času po r. 1780 volá sa
kataster Ďurkovej Comunitas
Győrky alebo Győrky vicus platea. Podľa biskupského urbára
bolo tu v roku 1736 pätnásť
obývaných a tri opustené sedliacke usadlosti, jeden želiar
a 10 podželiarov. Po spustošení
stredovekého františkánskeho kláštora a kostola v r. 1552
na Vŕšku patrila od r. 1591
do Ďurkovej aj Mníšska ulica
(neskoršie ju volali Ondrejova ulica), ktorú asanovali po
r. 1964. Pri urbárskej regulácii
v r. 1768 - 1773 na príkaz Márie Terézie tu usadili prvých 7
cigánskych rodín a biskupstvo
pre ne postavilo na Ďurkovej
ulici sedem domov. Občania
v čase regulácie platili biskup16

stvu 80 zlatých árendy, povinne
nosili listy, čistili potoky, opravovali mosty, spúšťali a vyťahovali vína z pivnice.
Ďurkova mala svoj veľký
chotár. Patrila sem Šindolka,
polovica Lupky a Nová hora
na západnom brehu Zobora.
Pri konci 18. storočia odčlenili
z Ďurkovej pre vikára Vikársku
(predtým Kukorelliho) ulicu.
Treba ešte pripomenúť, že uličná trasa Ďurkovej sa začínala
od Vikárskej ulice, pretože čiastka od križovatky na Farskej,
(predtým Saratovskej) ulici
po Vikársku (Kukorelliho), patrila do bývalej Kapitulskej ulice.
Po zrušení poddanstva
v marci 1848 tak Ďurková
ako aj Kapitulská ulica spolu
s Podzámskou ulicou a Horným a Dolným mestom vytvorili slobodné municipálne mesto Nitru. Tento revolučný akt
vrchnosť neschválila, a preto sa
ulice znova rozdelili po starom.
Zlúčenie prišlo až od 1. januára 1873, keď nitrianska župa
schválila v októbri 1872 dohodu
o zlúčení všetkých piatich samostatných obcí, ktoré tak vytvorili slobodné mesto so zriadeným magistrátom. Ďurková
tým síce zanikla, ale pri úradnom ustálení uličných mien
v rokoch 1877 a 1887 dostala
meno Gyúrky utca - Ďurčianska ulica. Toto meno dostala aj
pri ustálení slovenských názvov
r. 1918 a zostalo jej až do roku
1947, keď dostala pomenovanie
Churchilova ulica a v r. 1949
Ulica Červenej armády. Stalo sa
tak podľa uznesenia vtedajšieho Mestského národného výboru (MsNV) v Nitre na znak
vďaky Sovietskej armáde, ktorá
oslobodila Nitru na jar 1945.
V roku 1990 bola ulica preme-

novaná na Ďurkovu ulicu.
Význam a históriu Ďurkovej ulice nám pripomínajú
kultúrne udalosti a budovy.
Na pravom boku ulice, na rohu
Farskej ulice, je stavba poschodového bývalého kapitulského
furmanského hostinca Koruna (neskôr tam sídlil Tekos).
V hostinci bývali v máji 1848
hurbanovskí vyslanci Národnej rady Daniel Bôrik a Ľudovít Šulek, ktorí chceli odovzdať
župnej vrchnosti Nitrianske
žiadosti (za reč na Sihoti ich
zavreli do župnej väznice).
Na ľavej strane stála prvá meštianska škola (neskôr tu boli
dielne Tekosu) v Nitre v r.
1882 – Ľudovít Hirn, pri ktorej
v r. 1883 otvoril aj kupeckú
školu; tieto školy neskoršie viedol Jakub Szántó.
Ďalej na rohu Ulice J. Vuruma (predtým Nešporova ulica a Ápalda utcza) a Ďurkovej
ulice stála biskupská krčma
Malé peklo, neskôr známa pod
názvom Mexiko. Na rohu Andrejovej ulice a Ďurkovej ulice
bola stará františkánska krčma
Veľké peklo. Boli to krčmičky
nitrianskej a párovskej chudoby.
Ich kultúrny význam dokumentuje to, že vo Veľkom
pekle cez celú zimu v rokoch
1882 - 1883 na javisku hrávali
potulní herci slovenské divadlo, program mali plagátovaný
na rohoch ulíc, a to navzdory
maďarizujúcemu spolku FEMKE. Na mieste, kde bola krčma
Veľké peklo, stáli od roku 1230
objekty stredovekého františkánskeho kláštora a kostola sv.
Michala, ktoré zničili Turci,
pretože sa v písomnostiach z r.
1552 spomínajú ako spustnuté
zrúcaniny.
Spracovala: (SY)
www.nitra.sk
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Chobotnica Hlavy XXII. vtiahne divákov priamo do deja
Medzi najzaujímavejšie inscenácie Divadla A. Bagara z posledného obdobia sa
zaradila Hlava XXII.,
ktorá je divadelnou
adaptáciou slávneho
románu Josepha Hellera. Premiéru mala začiatkom marca a predstavila sa v nej podstatná časť najmladšej
generácie súboru.
Hlava XXII. je považovaná za jedno z najznámejších literárnych diel 20.
storočia. Rozpráva príbeh
o ľuďoch, ktorí sa v prostredí
armády a hrôz vojny dobrovoľne vzdávajú svojej slobody
pre prísne strážené, nezmyselné a nepochopiteľné pravidlá. „Výnimkou je hlavná postava, vojak Yossarian, ktorý
hľadá možnosti, ako sa z tejto
situácie vymaniť. Sám pritom
nepredstavuje hrdinu bez bázne a hany, génia či vyvolenca,

alebo len celkom obyčajného
človeka,“ charakterizoval hru
dramaturg Miro Dacho.
Diváci sedia akoby v aréne na štyroch miestach, herci
hrajú medzi nimi, aj na balkónoch. Tvorcovia inscenácie
mali snahu vtiahnuť divákov
viac do chobotnice Hlavy
XXII., z ktorej sa nedá uniknúť
a z ktorej sa snaží ujsť aj hlavný predstaviteľ Yossarian, ale
je v nej zacyklený a nedarí
sa mu to. Výborné výkony

podali protagonisti inscenácie Daniel Ratimorský, Tomáš Turek,
Marián Viskup, Barbora Andrešičová, Lenka
Barilíková, Juraj Ďuriš,
Martin Fratrič, Branislav Matuščin, Martin
Nahálka, Peter Oszlík
a Andrej Remeník. Inscenáciu režíroval Ján
Luterán.
Súčasťou inscenácie bola výstava s názvom Nitra XXXXV., ktorá
prostredníctvom fotografií
a faktografie priblížila ničivé
bombardovanie Nitry z 26.
marca 1945. Pre nitrianske
divadlo bola výstava symbolická aj v tom, že zničená bola
aj budova niekdajšieho mestského divadla. Organizátori
výstavy čerpali informácie
z knihy Štefana Košovana
s názvom Nitra, druhé Coventry.
(SY) Foto: Collavino

Staré divadlo Karola Spišáka uviedlo slovenskú premiéru
inscenácie Prízraky
Divácky atraktívnu inscenáciu s pesničkami, určenú pre
tínedžerov, prinieslo
v týchto dňoch v slovenskej premiére nitrianske Staré divadlo
Karola Spišáka. Hra
s názvom Prízraky
má na svojom konte
množstvo úspešných
uvedení vo viacerých
krajinách a ukazuje
sa, že úspech ho čaká
aj na tejto divadelnej scéne.
Rozpráva príbeh polosiroty
Duck, ktorá musí po smrti
matky prebrať zodpovednosť
za domácnosť i chorého otca.
www.nitra.sk

Aj napriek neľahkej rodinnej
situácii má Duck pocit, že je
všetko v poriadku. Zároveň
ju pred príchodom sociálnej
pracovníčky trápia obavy, či
k rovnakému názoru dospeje

aj ona. Jej príchodom
sa na scéne rozbehne
sled absurdných situácií. Dej ešte skomplikuje príchod otcovej
priateľky, s ktorou sa
zoznámil na sociálnej
sieti. Inscenáciu úspešne zrealizoval Svetozár
Sprušanský. Pod jeho
režijnou taktovkou sa
predstavili herci Jana
Labajová, Roman Valkovič, Danica Hudáková, Adam Jančina a ako
hosť Renáta Ryníková.
(SY)
Foto: archív SDKS
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Darina Kárová: Doživotne upísaná divadlu
Dramaturgička, kultúrna manažérka, umelecká a výkonná riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra si začiatkom roka prevzala z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja
Kisku Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry a divadelného
umenia a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Darina Kárová prevzala z rúk prezidenta štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

V laudáciu na ocenenie
vašej osobnosti zaznelo, že
vďaka vášmu nasadeniu sa
na Slovensku už tretie desaťročie odohráva kultúrny
zázrak, originálne podujatie
s medzinárodnou reputáciou, vynikajúcimi hosťami, vďačným obecenstvom
i okruhom spolupracovníkov
zapálených pre divadlo. Aké
myšlienky sa vám prehnali
hlavou vo chvíli preberania
tohto významného ocenenia?
Už od chvíle, niečo vyše
mesiaca predtým, keď som sa
dozvedela, že toto najvyššie
štátne vyznamenanie dostanem, kládla som si otázku,
prečo práve ja sa mám ocitnúť
v tejto elitnej spoločnosti...
stačí si pozrieť zoznam vyznamenaných za tie roky, veď
18

na Slovensku je v kultúre toľko
skvelých osobností, ktoré robia
svoju prácu originálne, vysoko
odborne a v úplnom tichu,
mimo záujmu médií a tým aj
verejnosti. Myslela som tiež
na to, že tá medaila patrí nielen mne, ale mnohým, ktorí sa
pričinili o ten unikátny jav – že
totiž takéto neštátne podujatie,
ako je Divadelná Nitra, trvá už
27 rokov.
Ste rodáčka z krásneho mestečka Skalica, kde sa
formovala vaša láska k umeniu. Kto mal na vás najväčší
vplyv? Kto vás nasmeroval
k divadlu?
V Skalici som sa „iba“ narodila, moja matka pochádza
z neďalekého Holíča a otec bol
Čech rovno z Prahy, kde som
aj svoje rané detstvo prežila.
Výtvarno som dostala do vien-

ka po rodičoch - Oľga Bartošíková je akademická maliarka
a Ľubor Kára bol výtvarný kritik - a vzťah k divadlu hádam
po starenke – Mária Bartošíková bola v 20. a 30. rokoch
minulého storočia známa
ochotnícka herečka v Holíči.
Jedného dňa rodinný známy,
profesor Jan Boor, vyhodnotil
všetky moje múzické schopnosti ako vhodný bacground
pre dramaturgiu a poslal ma
na VŠMU. Tak sa to celé začalo.
Angažujete sa nielen
v divadle, ale nie ste ľahostajná ani k celospoločenskému
dianiu. Spoluzakladali ste
Otvorené fórum Zachráňme
kultúru, ktoré prispelo k politickej zmene vo voľbách na
jeseň roku 1998. Ako si spomínate na toto prelomové
www.nitra.sk
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obdobie?
Boli to veľmi ťažké roky.
Začiatkom 90-tych sa, obrazne
povedané, otvorili všetky okná
a dvere do sveta i smerom
dovnútra k slobodnej spoločnosti. Mohli sme cestovať,
komunikovať so zahraničím,
podnikať, slobodne sa vyjadrovať – cenzúra už nebola. A
potom sa postupne tie dvere
zatvárali. Po nástupe Mečiara
sa ľudia, inštitúcie aj aktivity
začali deliť na tých správnych,
lojálnych k vládnucej garnitúre a tých druhých, ktorí boli
onačení ako nepriatelia štátu.
Zavládlo rozdeľovanie peňazí
podľa politickej príslušnosti, divoká privatizácia, rástli
mafiánske prepojenia. A čo je
najhoršie – spoločnosť bola
názorovo rozčesnutá naprieč
pracoviskami i rodinami. Vyzeralo to na recidívu totality,
nedalo sa nereagovať. Iniciatívu Zachráňme Slovensko sme
založili na Združení divadelníkov v symbolický deň 21. augusta 1996, postupne prerástla
v celoslovenské hnutie a o dva
roky neskôr pomohla zvrátiť
výsledok volieb. Podobnosť
so súčasnosťou čisto náhodná?
Vaše meno je neodmysliteľne späté s medzinárodným
festivalom Divadelná Nitra,
ako jeho riaditeľky, dramaturgičky i manažérky. Čo vás
motivovalo k organizovaniu
festivalu Divadelná Nitra?
Na jar roku 1990 sa v Nitre
konal 18. ročník celoslovenskej prehliadky pod názvom
Májová Divadelná Nitra. Organizátorom – ministerstvu
kultúry i divadlu bolo jasné,
že v zmenenej spoločenskej
situácii treba zmeniť aj formát
prehliadky. A keďže po páde
„železnej opony“ sa už dalo
bez prekážok umenie zo sveta dovážať, ponúkla som do
www.nitra.sk
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výberového konania koncept
medzinárodného
festivalu
s bohatým sprievodným programom – taký „malý Avignon“. Bola som vtedy už 15
rokov dramaturgom Divadla
Andreja Bagara, poznala som
najmä Jozefom Bednárikom
erudované nitrianske obecenstvo, navyše – Nitra sa tešila
na novú budovu divadla, ktorá
mala poskytnúť nebývalé technické možnosti. Takže ideálna
súhra okolností.
Ako prebieha výber inscenácií?
Od začiatku som chcela,
aby festival poskytoval možnosť uplatnenia pre mnohých
profesionálov – ako jedna
z mála platforiem tohto druhu
na Slovensku. Preto aj výber
inscenácií má na starosti tím
odborníkov, niečo ako dramaturgická rada festivalu, od istej
doby rozdelená na selekciu
zo zahraničia a zo Slovenska,
kde sa každý rok strieda vedením festivalu menovaný kurátor. Členovia rady celý rok sledujú tvorbu divadiel doma aj
v zahraničí, cestujú na festivaly, pozerajú videá a odporúčajú tituly do programu. Výber
je ovplyvnený aj témou konkrétneho ročníka festivalu.
Divadlo sa definuje ako
zrkadlo - umelecký obraz
reálneho života. Festivalové
inscenácie bývajú v rovine
angažovaného divadla, ktoré divákov nútia k hlbokým
úvahám. Príprava medzinárodného festivalu je náročná
záležitosť. Čo vás každoročne
ženie vpred?
To sa niekedy pýtam aj
sama seba. A pritom je to – najmä vzhľadom na stále sa zhoršujúce finančné podmienky –
stále ťažšie. Ale ak vybudujete
nejakú značku, snažíte sa ju zo
všetkých síl udržať. Divadelná
Nitra má kredit v zahraničí,

hádam aj dosť priaznivcov
na Slovensku, to je dosť silná
motivácia prečo pokračovať
rok za rokom a zachovať ju
pri živote napriek všetkým
nepriaznivým okolnostiam.
Navyše, takéto podujatie patrí k výbave kultúrne vyspelej
krajiny a ak prináša stále nové
impulzy (snažíme sa), je dĺžka
jeho existencie pýchou.
Každoročne prekvapujete konceptuálnym charakterom, ktorý sa prejavuje
predovšetkým vo vopred zvolenej spoločensko-politickej
téme. Ste to vy, kto prichádza
každoročne s nápadmi?
Téma festivalu pomáha
lepšie komunikovať jeho obsah verejnosti, vyvára synergiu
medzi jednotlivými časťami
programu, prostredníctvom
témy sa dajú lepšie sprostredkovať návštevníkovi hodnoty
jednotlivých diel, vrátane ich
myšlienky. Je to teda čiastočne
marketingový, no do veľkej
miery aj koncepčný nástroj.
Napokon, Divadelná Nitra
má každý rok nejaký podtitul
už od prvého ročníka v roku
1992. V posledných rokoch
však kladieme väčší dôraz
na spoločensko-politický odkaz festivalu a preto sa téma
vyskytuje v programe v mnohých podobách. Áno, zväčša
s témou ročníka prichádzam
ja. Treba zapnúť senzory, vnímať životný pocit súčasníka
a spoločenské pohyby. V roku
2015 sme témou Empatia –
zdieľať a dávať anticipovali
vlnu imigrácie v Európe, minulý rok sme pod hlavičkou
záhadného RE spomínali
na osudové osmičkové roky
a v tomto roku si témou Podoby slobody pripomenieme
30 rokov života v slobodnej
krajine.
Každé divadlo ako i festival má špecifického diváka.
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Aký je typický divák festivalu
Divadelná Nitra?
Publikum festivalu je veľmi rôznorodé. Sú to obyvatelia
Nitry a iných miest, profesionáli v podobe divadelníkov
alebo publicistov zo Slovenska
i zo zahraničia, študenti vysokých i stredných škôl z Nitry,
ale aj z Bratislavy či Banskej
Bystrice, a to aj v pozícii dobrovoľníkov pracujúcich na festivale alebo účastníkov vzdelávacích programov Asociácie
Divadelná Nitra. Na detské
predstavenia chodia deti s rodičmi alebo starými rodičmi.
Aj očakávania divákov sú rôzne. Pre širší okruh návštevníkov je určený sprievodný program na námestí, v mestskom
parku a iných miestach mesta,
pre náročnejšie publikum zase
predstavenia hlavného programu v sálach Divadla Andreja Bagara a Starého divadla
Karola Spišáka. Každý rok sa
snažíme pridať aj nejaké nové,
nezvyčajné a zaujímavé miesto, aby sme oslovili zase iné
publikum.
Tohto roku pripravujete
28. ročník, o dva roky, v roku
2021 bude festival oslavovať
30. výročie. Ktoré ročníky
boli, podľa vás, pre festival
kľúčové?
Prvý ročník bol skok
do tmy – neoverený formát,
práve dokončená a nevyskúšaná budova Divadla Andreja
Bagara. Podarilo sa. Roky 1995
– 1998 boli náročné z dôvodu
nepriazne oficiálnych miest
a napokon aj krátenia financií, pritom v roku 1997 sme
obrátili pomer slovenských
a zahraničných inscenácií
v prospech zahraničných a posilnili tým medzinárodný charakter festivalu. Nepriazeň sme
ustáli. V rokoch 2011 – 2015
sme zažili úspech v podobe
veľkých grantov z Európskej
20
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únie a vlastného koprodukčného projektu Paralelné životy
– 20. storočie očami tajnej polície. Iniciovali sme 6 nových
inscenácií v 6 krajinách, 3 knihy a niekoľko dokumentárnych filmov. Týmto projektom
sme posilnili kredit festivalu
doma i v zahraničí. V roku
2016 sme oslávili 25. výročie
a vydali reprezentatívnu jubilejnú publikáciu ...túžba živá
po kráse. Zároveň sme prešli
do grantového systému Fondu
na podporu umenia, kde stále
riešime aj závažné systémové
veci. Takže ako na hojdačke.
Hádam sa nám podarí so cťou
pripraviť aj ten 30. ročník.
Festival nie je len o divadle. Spája sa s bohatým sprievodným programom, workshopmi, diskusiami... Tohto
roku ste opäť prišli s inovatívnou myšlienkou. Oslovili
ste divákov, aby sa zapojili do
procesu výberu divadelných
predstavení. Čo si od tohto
sľubujete?
Výchova k umeniu na našich základných a stredných
školách je zúfalo nedostatočná. Vkus diváka a jeho hodnotové preferencie sú atakované
seriálovými produkciami, reklamou, komerčným filmom
a inými mainstreamovými
žánrami. V dôsledku toho
klesá schopnosť ľudí rozoznať
hodnoty umeleckých diel.
V zahraničí už vyše 30 rokov
fungujú vzdelávacie programy
na rozvoj publika. Jednou z
foriem je aj zapájanie publika
do procesu tvorby či dramaturgie. Asociácia Divadelná Nitra
pred pár mesiacmi vstúpila
do 4-ročného medzinárodného komunitného projektu Be
SpectACTive! – jedným z jeho
výstupov je aj Dramaturgická
programová rada, ktorá sa má
podieľať na výbere do programu.

Ktoré slovenské divadlo
má repertoár vám blízky?
Každé, ktoré považuje svoju činnosť za poslanie, pri tvorbe divadelného diela sa snaží
prekračovať hranice zaužívaného, aktuálnou témou a výrazným spracovaním oslovuje
súčasníka a odovzdáva mu silné myšlienkové posolstvo. Sú
divadlá, ktoré sa k tejto predstave približujú väčšmi ako iné
a aj keď nie celým repertoárom,
tak aspoň niektorými dielami.
Divadlo Aréna, Slovenské komorné divadlo, Divadlo Pôtoň
či Divadlo Andreja Bagara.
No máloktoré môžu v tomto
úsilí byť konzekventné. Repertoárové divadlá sú zriaďovateľmi nútené dosahovať čo
najvyššie tržby zo vstupného,
preto často nasadzujú overené
tituly a používajú tradičnejšie
prostriedky realizácie – náročnejšie umenie je totiž menej
navštevované. Neštátne súbory sa svojmu poslaniu venujú
možno dôslednejšie, veď práve
preto vznikli, no často musia
zápasiť o zachovanie vlastnej
existencie.
Aké predstavenie vás
v poslednom období oslovilo?
Pozdáva sa mi cesta Starého divadla, ktoré oslovuje
rôzne cieľové skupiny zaujímavými textami a citlivo
urobenými témami, napríklad
inscenácia Sám a Esmeralda,
alebo prekračovanie hraníc
v podobe inscenácie Ľudia,
miesta a veci Divadla Andreja
Bagara, postupne sa etabluje Nové divadlo, pozornosť
vzbudzuje nitrianske konzervatórium. V slovenskom kontexte patrí k vrcholom úplne
nezvyčajné spojenie politického textu s videoartom a súčasným tancom v predstavení
WOW! súboru Debris či silná
výpoveď Amerického cisára
v podaní Divadla Pôtoň
www.nitra.sk

APRÍL 2019

Čo vám osobne dáva divadlo?
Vo filme Philadephia hovorí jeden z právnikov: „Nemám právo rád. Ale z času
na čas, veľmi zriedka, mám
pocit, že sa stávam súčasťou
spravodlivosti.“ Ja mám niekedy pri svojej práci s divadlom
a pre divadlo pocit, že sa stávam súčasťou zázraku. Keď sa
nám podarí získať pre festival
skutočný „kúsok“, skvelé predstavenie zo zahraničia alebo
významnú osobnosť do diskusie, keď publikum odmení
kontroverzné dielo vrúcnym
potleskom a standing ovation,
keď sledujem Nitru vyzdobenú
vydareným vizuálom festivalu
a námestie plné ľudí, keď preberám cenu z rúk prezidenta
tohto štátu.
Čo vás robí šťastnou?
Úspech v práci, obetaví

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník

a kreatívni kolegovia, chvíle
s rodinou, komunikácia so
zvieratami, pobyt v prírode.
Z čoho nemáte dobrý pocit?
Skôr by som povedala,
z čoho som nešťastná až zúfalá. Zo stavu tejto republiky. Čo všetko sa dozvedáme
o skorumpovanosti mnohých
jej vrcholných predstaviteľov,
aká je u nás nízka miera vymožiteľnosti práva a dosiahnutia spravodlivosti, akí sme
egocentrickí a ľahostajní
k osudom iných, ako strašne zaobchádzame so živými
tvormi, s prírodou a životným
prostredím, aký nedostatočný vzťah majú občania tohto
štátu a jeho reprezentácie ku
kultúre. A pritom je to celé zle,
veď čo iné ako kultúra a viera
v nás vytvára hodnoty a morálku?

Žijete v Nitre. Čo sa vám
v Nitre páči a čo by ste jej vytkli? Čo by ste na Nitre zmenili?
Bývam a pracujem v Nitre
vyše 40 rokov. Prišla som sem
kedysi z Bratislavy kvôli vynikajúcim umelcom, ktorí robili
v divadle zaujímavé inscenácie
– Jozef Bednárik, Eva a Marián
Slovákovci, Adela Gáborová...
Páčilo sa mi i samotné mesto
– malebné okolie, bez priemyslu, blízko prírody, vstupná
brána do hornatého Slovenska
i k rôznym pamätihodnostiam. Mentálne bolo však akési zastarané, nedvižné. Založené na sebavedomí z vlastnej
histórie a imúnne voči novým
ideám a riešeniam. Bola a stále
je to výzva. A nielen pre mňa.
Ľudmila Synaková

Darina Kárová v rokoch 1975 – 1994
pracovala ako dramaturgička v DAB v Nitre, potom niekoľko rokov v SND. Z tohto
obdobia je známa jej spolupráca s režisérom Jozefom Bednárikom na svetovej
klasike (Dom Bernardy Alby, Titus Andronicus, Perikles, kráľ tyrský, Zojkin byt,
Smútok pristane Elektre, Modrý vták...),
na dramatizáciách prózy a poézie (Šikuliáda, Koza, Proso, O cárovi Saltánovi, Čarodejník z krajiny Oz), ako aj preklady hier
z češtiny a ruštiny. V rokoch 1998 – 2001
bola generálnou riaditeľkou sekcie umenia
na ministerstve kultúry. V roku 1992 založila Medzinárodný festival Divadelná Nitra
pod hlavičkou rovnomennej neštátnej neziskovej organizácie a odvtedy je jeho umeleckou a výkonnou riaditeľkou.
Venuje sa aj kultúrnej politike a občianskym aktivitám v oblasti kultúry. Je držiteľkou vyznamenaní Francúzskej republiky Rytier Rádu umení a literatúry (1998)
a Oficier Rádu umení a literatúry (2016),
vyznamenania Ruskej federácie Za prínos
do rozvoja priateľstva (2005), Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo (2015),
Ceny primátora mesta Nitry (2011) a Ceny
mesta Nitry (2016).
www.nitra.sk
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Jubilanti v roku 2019
V apríli si významné životné jubileum pripomínajú títo občania mesta Nitry:
75 ROKOV:
Július Belák, Petronela
Benčíková, Ján Bliska, Ing.
Michal Brest, Alžbeta Brezinová, Margita Čavojová, Jozef
Deglovič, Mikuláš Dokupil,
Helena Ďurejeová, Edita Fintorová, Štefan Furda, Vlasta
Gajdošová, Jozef Gergel, Jozef
Halák, Helena Harangozová, Viera Hudáčová, Štefánia
Kajabová, Mária Kašičková,
Helena Kériová, Ing. Peter
Kopecký, Lídia Kraszlánová, Vladimír Kubek, Jolana
Kúdolová, Ing. Jaroslav Kunik, Daniela Lievajová, László Lörincz, Jozef Magyari,
Lýdia Máňová, Magdaléna
Metálová, doc. Ing. Ľudmila
Mižičková, CSc., Margita Nikodýmová, Ing. Anton Novák, Ľubomír Očkaj, Edita
Olgyayová, Jozefa Pintérová,
MUDr. Mária Polónyová,
Emília Pospíšilová, Gertrúda
Rečková, Cecília Sakáčová, Mária Sékeliová, Agneša
Slauková, Jozef Slávik, Júlia
Slováková, Mária Sochacká, Emília Solčanská, Oľga
Sollárová, Viera Stráňaiová,
Vladimír Studený, Ing. Ján
Supuka, CSc., Milan Svitok,
Michal Šimko, Ladislav Šimora, Marta Šimorová, Oľga
Šoková, Dušan Šrámek, Ing.
Gejza Tárnok, Jozef Tkáčik,
Ing. Marta Týlešová, Ing. Miloš Ursíny, Ľudmila Valková,
Mária Voleková, Jozef Zifčák,
Tibor Žitný
80 ROKOV:
Mária Axamitová, Mária
Balážiková, Ing. Karol Blažo,
Stanislav Bořil, Zita Budayová, Mária Dilhoffová, Anna
Duchoňová, Eva Fazekašová,
Bernát Filipčík, Mikuláš Gál,
Milan Gonda, Eva Halásová,
Ján Chalupa, Emil Chrenko,
MUDr. Adriana Káčeríková, Gabriela Knorová, Mária
Kompasová, Ján Krchňák,
22

Veronika Krupová, Anna
Kučerová, Veronika Kukučková, Anna Kunová, Alžbeta
Labaiová, Helena Lehoťáková, Imrich Lisý, Terézia Manduchová, Berta Maťašovská,
Katarína Mlyneková, Elvíra
Paštiaková, Anna Račeková,
Mária Renáčová, Eva Rusová,
Brigita Šínová
85 ROKOV:
František Bárek, Dominik
Bojda, Vladimír Bujna, Irena
Frtusová, Monika Gudernová, Magdaléna Halmová, Michal Hodoši, Vladimír Hučko, Ľudmila Janošová, Helena
Klihová, Ladislav Klimeš, Štefan Korda, Ing. Ján Krčula,
CSc., Alexander Lackovič,
Marko Martiš, Bohuslav
Mošať, Júlia Opálená, Emília
Récka, Marta Stanková, doc.
PhDr. Danuša Šwigostová,
Antónia Večerová
86 ROKOV:
Ľudmila Bujnová, Marie
Čičová, Anna Demanková,
Ernestína Drábiková, Barbora Haláková, Vladislav Horňáček, PhDr. František Horňák, Gizela Hubinská, Pavol
Jelenák, Emília Juríčková,
Ing. Michal Melicher, Mária
Mesárová, Ing. Aurel Slamečka, Angela Stančíková, Anastázia Stodolová, Július Uváček, Helena Vargová, Helena
Záhorcová, Dr. Juraj Zima,
Jozef Žigrai
87 ROKOV:
Judita Beszédesová, Ľudovít Drahoš, Lídia Ernstová,
Ján Gašparovič, Ing. Rudolf
Husár, Mária Ivanková, Ján
Kolenčík, Ing. Mária Krausková, Anna Kraváriková, Vilma Machovicová, Helena Mikulášiková, Irena Pavlíková,
Margita Šinkovičová, Jozef
Vaško

88 ROKOV:
Mária Belková, Alžbeta
Bosorádová, Mária Čábelková, Anna Dvorská, Helena
Havlíková, Irena Holečková,
Imrich Matula, Elena Scheibenreifová, Oľga Sidorová,
Ing. František Srnka, Božena
Starovičová, Juliana Šimanská, Oľga Špačeková, Zita
Viršíková
89 ROKOV:
Pavol Bazár, MVDr. Ján
Černek, Anna Dobrovská,
Jaroslava Fitková, Július Gašparovič, Ing. Klára Grígelová,
Vladimír Chmelík, Antónia
Chrenková, Anna Kabinová,
Jozefína Košťálová, Alžbeta
Sokolová, Mária Tóthová
90 ROKOV:
Anna Benková, Rudolf
Kratochvíl, Ing. Koloman Országh, Margita Papírniková
91 ROKOV:
Anna Brezinová, Ferdinand Karner
92 ROKOV:
Helena Gráčiková, Margita Krištofovičová, Zuzana
Kudraciková, Anna Nitranská
93 ROKOV:
MVDr. Rudolf Hečko,
Michal Labuda, Karolína
Longhinová
94 ROKOV:
Jozefína Dubecká, Valéria
Fraňová, Pavel Klenko, Žofia Koribaničová, Ing. Anton
Košík, prof. Ing. Ján Plesník,
Anna Rojková, Helena Vencelová
95 ROKOV:
Ľudmila Pružinová, Juraj
Vilček
96 ROKOV:
Magdaléna Vilemová
98 ROKOV:
Júlia Petreková
99 ROKOV:
Helena Voltemarová
100 ROKOV:
Michal Koribanič
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Navždy odišli
Vo februári 2019 nás navždy opustilo týchto 74 občanov mesta Nitry:
Terézia Coková vo veku 83 rokov
Emil Kučerka vo veku 73 rokov
MUDr. M. Mikulášiková vo veku 75 rokov
Jozef Ravinger vo veku 87 rokov
Ján Boleslavský vo veku 69 rokov
Doc. Ing. J. Hubinský, CSc. vo veku 88 rokov
Mária Sýkorová vo veku 75 rokov
Ing. Pavol Škabla vo veku 76 rokov
Eva Vencelíková vo veku 72 rokov
Karol Kolenčík vo veku 66 rokov
Peter Škorec vo veku 65 rokov
Anna Horňáčková vo veku 74 rokov
Ing. Marek Chudý vo veku 71 rokov
Emília Kenderová vo veku 85 rokov
Marián Lakatoš vo veku 44 rokov
Mária Magová vo veku 98 rokov
Jaroslav Stano vo veku 82 rokov
Daniel Varga vo veku 71 rokov
Michal Vasiľko vo veku 88 rokov
František Žákovič vo veku 78 rokov
Miroslav Bališ vo veku 56 rokov
Marta Foltínová vo veku 78 rokov
JUDr. Ing. J. Melicherík, CSc. vo veku 88 rokov
Valéria Urbanová vo veku 71 rokov
Alžbeta Kutnárová vo veku 84 rokov
Valéria Krumpálová vo veku 83 rokov
Terézia Zikmundová vo veku 83 rokov
Anna Blanárová vo veku 78 rokov
Marián Derka vo veku 71 rokov
Mária Kolníková vo veku 63 rokov
Silvester Leskovský vo veku 77 rokov
Helena Mátelová vo veku 80 rokov
Hedviga Moravčíková vo veku 71 rokov
Margita Lavová vo veku 90 rokov
Jozefína Brišková vo veku 87 rokov
Vojtech Svetlík vo veku 83 rokov
Ing. Helena Zeumerová vo veku 69 rokov

Matilda Harvanová vo veku 95 rokov
Eduard Humaj vo veku 49 rokov
Júlia Križanová vo veku 73 rokov
Juliana Kušnírová vo veku 78 rokov
Viliam Nunhardt vo veku 62 rokov
Mária Tóthová vo veku 96 rokov
Katarína Kolaříková vo veku 89 rokov
Margita Krekáňová vo veku 88 rokov
Anna Škoricová vo veku 70 rokov
Jozef Havránek vo veku 49 rokov
Ľuboš Májik vo veku 55 rokov
Dagmar Markechová vo veku 62 rokov
Michal Branikovič vo veku 46 rokov
Alíz Császtová vo veku 88 rokov
Ing. Vojtech Doboš vo veku 78 rokov
Helena Moravčíková vo veku 88 rokov
Mária Sláviková vo veku 80 rokov
Soňa Fazekašová vo veku 53 rokov
Ján Nagy vo veku 59 rokov
Helena Vašková vo veku 90 rokov
Hermína Hildebrandová vo veku 94 rokov
Jozef Bakai vo veku 69 rokov
Marta Mališová vo veku 76 rokov
Františka Pavuková vo veku 76 rokov
Júlia Majorovičová vo veku 95 rokov
Magdaléna Šavrtková vo veku 97 rokov
Magdaléna Šinkovičová vo veku 70 rokov
Irma Ďurčeková vo veku 87 rokov
Anna Kielbová vo veku 92 rokov
Helena Bukvová vo veku 64 rokov
Oľga Makróciová vo veku 79 rokov
Ján Blažovič vo veku 79 rokov
Anna Mošatová vo veku 86 rokov
Eva Šutovská vo veku 76 rokov
Pavel Halaši vo veku 54 rokov
Rudolf Kolienek vo veku 76 rokov
Emil Špacír vo veku 79 rokov

Povedali si áno
23.februára:
9. marca:
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Michal Ölvecký a Regína Klučárová, obaja z Nitry
Martin Varga a Katarína Turčeková, obaja z Nitry
Juraj Lacina a Ing. Mária Šillíková, obaja z Nitry
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