
Program  skupiny nezávislých
kandidátov do Mestského zastupi-
teľstva v Nitre „7 sŕdc pre Nitru“
je oficiálne na svete. V pondelok
11. októbra ho nezávislý kandidát
na primátora Radúz Sedlár a šéf
programového tímu Ľubomír
Martinka oficiálne podpísali
u notárky. Po tom, ako sa na tla-
čovej besede verejne zaviazali, že
budú program v prípade víťazstva
vo voľbách aj napĺňať, naplnili
ďalší pomyselný krok na ceste ku
Komunálnym voľbám 2010.

Samotný program má
7 častí – sŕdc pre Nitru:
1. Byť hrdým občanom Nitry,

a to aj prostredníctvom výhod,
ktoré obyvatelia Nitry bez po-
dlžností voči mestu získajú.

2. Mamičkám ako nositeľkám
života, aby ich život bol jedno-
duchší.

3. Príspevky pre deti, zamerané
na podporu rodín, ktoré sa sta-
rajú o malé deti a často sú odká-
zané na jediný príjem.

4. Príležitosť pre mladých ľudí
vo veku 18 až 28 rokov, ktorým
cez tento projekt ponúka prácu na
dobu určitú v prospech mesta na
rôznych pozíciách.

5. Práca pre každého je projek-
tom na obsadenie činností, ktoré
si mesto aj objednáva dodávateľ-
sky a je ich možné zvládnuť ob-
čanmi, ktorí si navyše aj zarobia. 

6. Príspevok rodinám na býva-
nie je projekt zameraný na pod-
poru rodín s maloletými nezao-
patrenými deťmi, je pomocou
podstatne viacerým rodinám ako
je to doteraz.

7. Pomoc seniorom a ťažko
zdravotne postihnutým občanom
príspevkom na lieky a iné ďalšie
výhody.

Nezávislý kandidát na primá-
tora Radúz Sedlár skonštatoval,

že bol sám prekvapený, keď za-
čali myšlienky projektu, ako ich
naformulovali v pracovnej sku-
pine, premieňať na nákladové po-
ložky. „Veci, adresná pomoc ľu-
ďom, ktorí si ju síce nepýtajú ale
ju rozhodne potrebujú a zaslúžia
si ju, sa mi v niektorých prípa-
doch zdali finančne nepriechodné.

Pri hľadaní riešení sa ale napo-
kon vždy nejaké našlo a to ma
utvrdilo v presvedčení, že 21 ne-
závislých kandidátov na poslan-
cov, ktorých odkandidovala
Strana patriotov, je skutočne ne-
uveriteľne odborne zdatných
a pripravených posunúť Nitru
k vyšším métam. Zrejme je to sku-

točne o tom, či človek chce robiť,
alebo má vo funkcii iné, postranné
úmysly,“ povedal Sedlár. „Ponú-
kame 7 sŕdc pre Nitru, 3x7 sta-
točných, ktorí tento program budú
presadzovať. Verím, že sa ľudia
rozhodnú, že si tento program zas-
lúžia,“ zakončil kandidát na pri-
mátora.          Peter Janko  © patriot 2010
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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE:
PRIDELENIE ŠPZ
Skutočne ide o službu

vo verejnom záujme?

DIAMANTOVÉ MESTEČKO
Ako pomôcť s bytovou otázkou

a neťahať z ľudí peniaze.

IVETT AXAMITOVÁ
Inšpirácie je dosť, len času

na realizáciu málo.
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Radúz Sedlár: Chcem, aby sa
Nitrančanom vrátil na tváre úsmev

Ing. Radúz Sedlár (56) sa
v novembrových komunálnych
voľbách bude uchádzať o kreslo
primátora Nitry. Bývalý policajt
odslúžil pre vlasť dvadsať rokov
vrátane základnej vojenskej
služby. Do roku 1993 pôsobil vo
funkcii vrchného inšpektora kri-
minálnej polície na odbore násil-
nej trestnej činnosti v Nitre. V
roku 1990 založil Súkromnú de-
tektívnu kanceláriu R. S. Nádej.

Pred desiatimi rokmi ukončil štú-
dium v odbore krízový manažment
na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre. Vo voľnom čase
sa venuje ochrane prírody, písa-
niu rozprávok a básní. Ženatý je
už 31 rokov a má tri dospelé deti.

Čím chcete v nadchádza-
júcich komunálnych voľbách
zabodovať v súboji s protikan-
didátmi o primátorské kreslo?

- V meste zavediem systém

transparentnosti a účelovej po-
moci občanom, podnikateľom
a zamestnávateľom, jednoducho
mám v pláne skvalitniť život
v Nitre. Za podpory Strany pa-
triotov prichádzam s programom
Sedem sŕdc pre Nitru, ktorý sa
dotýka všetkých vekových kate-
górií občanov žijúcich v našom
meste. Sedem sŕdc znamená:
Hrdosť Nitre, Úcta matkám,

Radúz Sedlár a 7sŕdc pre Nitru
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MESAČNÍK OBYVATEĽOV NITRYOKTÓBER 20102 NITRIANSKY PATRIOT

Stomatologická pohotovosť
Špitálska 6, Nitra, 037/6545111
Ordinačné hodiny: 16:00 - 19:00
Dni pracov. pokoja: 08:00 - 16:00

Pohotovosť pre dospelých
Špitálska 6, Nitra, 037/ 6942 229
Ordinačné hodiny: 16:00 - 07:00
Dni pracov. pokoja: 07:00 - 07:00

Lekárska služba prvej
pomoci pre deti a dorast
Špitálska 6, Nitra, 037/6545111
Ordinačné hodiny: 15:30 - 07:00
Dni pracov. pokoja: 07:00 - 07:00

Integrovaný záchranný
systém ..................................................... 112
Hasiči ....................................................... 150
Rýchla zdravotná pomoc ......... 155
Polícia SR ............................................ 158
Mestská polícia ............................... 159

Deň Dátum Lekáreň Adresa Telefón 
Po 1.11. Aloe Kupecká 7 64 25 958 
Ut 2.11. Sládkovičova Sládkovičova 11 74 12 301 
Str 3.11 Compharm Ľ. Okánika 9 73 35 588 
Št 4.11. Čajka Čajkovského 46 77 31 071 
Pia 5.11. Dami Špitálska 13 65 14 472 
So 6.11. Pri nemocnici Špitálska 4 38 10 115
Ne 7.11. Na Štúrovej Štúrova 38 65 25 670 
Po 8.11. Edita Štefánikova 84 65 22 881 
Ut 9.11. Farská Farská 10 65 22 344 
Str 10.11. Na Štúrovej Štúrova 38 65 25 670 
Št 11.11. Hypericum Rázusova 18 64 22 191 
Pia 12.11. Chrenová Fatranská 12 65 34 736 
So 13.11. Iris Špitálska 17 74 12 791 
Ne 14.11. Klokočina Hviezdoslavova 1 63 16 995 
Po 15.11. Lekáreň U škorpióna Dobšinského 31 65 11 296 
Ut 16.11. Na Štúrovej Štúrova 38 65 25 670 
Str 17.11. Nádej Štefánikova 52 65 26 676 
Št 18.11. Pharmacia Čajkovského 2  65 17 740 
Pia 19.11. Pharmacum - HM Tesco Bratislavská 5  65 14 010 
So 20.11. Pharmacy Max Chrenovská 30 69 00 101 
Ne 21.11. Párovce Párovská 14 65 03 679 
Po 22.11. Pod Borinou Hviezdoslavova 1 77 30 408 
Ut 23.11. Na Štúrovej Štúrova 38 65 25 670 
Str 24.11. Pri hvezdárni Fatranská 5 65 37 519 
Št 25.11. D+D Štefánikova 53 74 10 254 
Pia 26.11. Radlinka Radlinského 7 63 13 168 
So 27.11. Salvatore Piaristická 2 65 42 316 
Ne 28.11. U Sv. Márie Farská 39 65 20 097 
Po 29.11. Sunpharma  OC Centro,Akademická 1A 0692 067 465 
Ut 30.11. Tília Výstavná 6 65 33 040 

Pohotovostné služby lekární • November 2010 Tiesňové linky

Pohotovosť - lekári

Ing. Patrik Árendáš
41 rokov, konateľ spoločnosti

volebný obvod 2 (Staré mesto)

Ing. Ján Csillag
24 rokov, novinár

volebný obvod 2 (Staré mesto)

Mgr. Ivan Daniš
49 rokov, výsluhový dôchodca
volebný obvod 2 (Staré mesto)

Mgr. Katarína Fabiánová
39 rokov, administrátor IS

volebný obvod 2 (Staré mesto)

Raymond Kaňa
43 rokov, podnikateľ

volebný obvod 2 (Staré mesto)

PaedDr. Pavol Galo
66 rokov, dôchodca

volebný obvod 3 (Čermáň)

MUDr. Peter Kišška
36 rokov, traumatológ

volebný obvod 3 (Čermáň)

Ing. Marián Benc
30 rokov, konštruktér

volebný obvod 4 (Klokočina)

PaedDr. Ľubomír Martinka
46 rokov, konateľ spoločnosti
volebný obvod 4 (Klokočina)

Mgr. Jana Mitošinková
46 rokov, učiteľka

volebný obvod 4 (Klokočina)

Mgr. Jaroslav Borecký
41 rokov, technik

volebný obvod 5 (Diely, …)

RNDr. Július Jenis
46 rokov, programátor

volebný obvod 5 (Diely, …)

Ing. Jarmila Králová
39 rokov, fytopatológ

volebný obvod 5 (Diely, …)

Juraj Sklenár
31 rokov, technológ výroby
volebný obvod 5 (Diely, …)

JUDr. Ing. Martin Cimrák
26 rokov, právnik

volebný obvod 6 (Zobor, Drážovce)

Mgr. Viera Čanigová
39 rokov, učiteľka

volebný obvod 6 (Zobor, Drážovce)

Samuel Búš
21 rokov, študent

volebný obvod 7 (Chrenová, Janíkovce)

Mgr. Ivan Civáň
45 rokov, andragóg

volebný obvod 7 (Chrenová, Janíkovce)

Juraj Illéš
38 rokov, konateľ spoločnosti

volebný obvod 7 (Chrenová, Janíkovce)

Ing. Arch. Rastislav Kočajda
43 rokov, architekt

volebný obvod 7 (Chrenová, Janíkovce)

Dragan Stanič
48 rokov, podnikateľ

volebný obvod 7 (Chrenová, Janíkovce)

O volebnom
rybníku

Pomaly sa nám zvolebnieva. Už
o pár týždňov rozhodneme, kto bude
primátorom, kto bude sedieť v mest-
skom parlamente vo väčšine, a kto len
tak potichučky v úzadí. Trinásteho
októbra dopoludnia zasadala Miestna
volebná komisia, ktorá kontrolovala
kandidačné listiny. Po jej rokovaní je
jasné, že o post primátora sa nakoniec
pobije nie 12, ale len 10 kandidátov.
Jedného totiž vyradili, jeden sa tesne
pred rokovaním komisie vzdal.  

Nitra potvrdila celoslovenský trend
a zaznamenala vysoký počet nezávi-
slých kandidátov. Na primátora
presnú polovicu, teda piatich, na po-
slanecké posty 53 kandidátov.  

Už teraz však začína byť jasné, že
o primátorskú stoličku sa napokon po-
bije menej kandidátov. Porovnaním
kandidačných listín totiž zistíte, že via-
cerí kandidáti na primátorov kandi-
dujú aj na poslancov. A tak to zrejme
s tou svojou kandidatúrou nemyslia
tak vážne, alebo očakávajú ďalšie
kolo rozhovorov o podpore. A tak si
pár dní ešte musíme počkať, kým sa
nám voda vo volebnom rybníku trocha
prečistí.                         Peter Janko
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Mestská volebná komisia 13. októbra akceptovala kandidátnu listinu Strany patriotov,
na ktorej sa nachádza 21 nezávislých kandidátov do komunálnych volieb. Tie sa konajú
v jediný deň - 27. novembra 2010. Voliť si budeme celkom 31 poslancov v siedmich

obvodoch - Krškany (1 poslanec), Staré mesto (6), Čermáň (2), Klokočina (8), Diely,
Párovské Háje, Kynek a Mlynárce (4), Zobor a Drážovce (3), Chrenová a Janíkovce (7).
Nezabúdajte – počíta sa každý hlas! 

Komisia potvrdila 21 kandidátov
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Kandidáti si na stretnutí prešli kompletnú
štruktúru a obsah  programu 7 sŕdc pre Nitru.
Činnosť, úlohy a systém financovania samo-
správy im komplexne priblížil Ľubomír
Martinka. Prinášame vám niekoľko myš-
lienok vo forme citátov, ktoré na stretnutí
zazneli.

Radúz Sedlár
„Nie je to o strane, nejakej straníckej ré-

torike. Je to nóvum, keď vznikla strana, ktorá
dala priestor odborníkom, ktorí ponúkajú
ľudom iné videnie chodu samosprávy . Je to
najlepší program, aký tu doteraz bol. My ne-
potrebujeme plniť stranícke príkazy, ale vôľu
ľudí.“

Ivan Daniš
„Je to o kultúre, čistých vzťahoch a najmä

pomoci občanom, dosť bolo straníckych dik-
tátov, toto je o práci.“

Rastislav Kočajda
„Občania by mohli pochopiť, že ide

o nich, že sme pripravení a zobrali sme to
komplexne.“

Július Jenis
„Som spokojný, je to program pre občana,

plne sa s ním stotožňujem. Bolo by zlé, ak by
sme neuspeli, zlé pre občanov.“

Raymond Kaňa
„Každý z nás prijal kandidatúru práve

preto, že toto je o inom. Sme tu profesne z
rôznych oblastí, ale ťaháme za jeden povraz,
presadzujeme jednu myšlienku - dať iný roz-
mer politike, radšej konať pre občana a od-
borne.“

Jarmila Králová
„Určite všetci chceme, aby sme sa mohli

každý každému pozrieť úprimne do očí a vá-
žiť si navzájom názory druhého. Doteraz tu
takýto návrh pre ľudí nebol, preto s ním
poďme medzi ľudí, ukážme, že sme iní, ne-
budeme sa správať ako niektorí súčasní.“

Samuel Búš
„Ľudia by sa nemali báť, my nepotrebu-

jeme diktát  pohlavárov strany a spájať sa na
straníckych linkách. Toto je o zodpovednosti
voči spoluobčanom.“

Marián Benc
„Nemáme problém poukazovať na chyby a

nedostatky súčasnej garnitúry, kritizovať ich,
silnejšie a motivujúcejšie však je zoznamovať
občanov s projektami 7 sŕdc.“

Martin Cimrák
„Program 7 sŕdc je základom a dobrým.

Určite nezabudneme aj na samozrejmé čin-
nosti, ktoré ľudia očakávajú, je dobré, že to
má systém a postupnosť.“

„Práca pre občana, úsmev do našich vzťa-
hov a úcta k hodnotám“ - končil stretnutie
Radúz Sedlár, ktorý prítomných oboznámil
s konkrétnymi krokmi pri hľadaní investícií
a investorov do mesta, ktorí by zvýšili za-
mestnanosť, ponúkli služby a najmä kvalifi-
kovanú prácu.

Najbližšie ho čaká cesta do Ta-
lianska, kde finišuje s rokova-
niami o navrátení jednej at-
rakcie, ktorou sa mesto
hrdilo a súčasné vedenie
ju zlikvidovalo bez kon-
krétneho návrhu na rie-
šenie, iba so sľubmi,
ktoré budú gradovať
pred voľbami. Ide o ka-
bínkovú lanovku s prepo-
jením na tri stožiare a samo-
zrejme s postupným budo-
vaním zázemia na Pyramíde. A čo
je dôležité, mestskú pokladnicu by to
nestálo ani cent.

Následne delegáciu „patriotov“ čaká pod-
písanie predbežnej spolupráce s významným

švajčiarskym investorom, ktorý v sobotu
9. októbra predstavil svoj efektívny program,
ktorý poteší peňaženky občanov. „Som pre-
kvapený, ako sa ponuky na spoluprácu hrnú.
Ba dokonca aj také, ktoré boli vedeniu mesta
predstavené počas štyroch rokov, no neboli
zrealizované, hoci sú ekonomicky prínosom
pre Nitru. Každou ponukou sa korektne za-
oberáme a analyzujeme. Náš odborný, po-
radný tím, ktorý má na starosti investície, je
zložený z odborníkov, manažérov, ktorí majú
neodškriepiteľné skúsenosti a vzťahy na naj-

vyššej úrovni v rôznych štátoch,“ po-
chvaľoval si Radúz Sedlár.

V týchto dňoch jednot-
liví kandidáti zbierajú
ďalšie podnety od obča-
nov v rámci svojich vo-
lebných obvodov. Ak
by ste im chceli tlmočiť
svoj názor, môžete vy-

užiť poštový priečinok:
Strana patriotov, P. O.

Box 2, 949 11 Nitra, alebo
osobne prísť do kancelárie

Strany patriotov na Cabajskú ulicu 4
denne od 8.00 do 16.00. Každý piatok od
15.00 do 18.00 vám budú osobne k dispozí-
cii aj kandidáti na poslancov a Radúz Sedlár,
kandidát na primátora.
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Konalo sa pracovné stretnutie nezávislých
kandidátov na poslancov a primátora
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Medzi priateľmi som známy
ako človek, ktorému záleží na ve-
ciach verejných. Poznajú mnohé
moje príbehy z verejných inštitú-
cii, kde som si pre nekvalitne od-
vedenú prácu či servis nenechal
brnkať po nose. Preto by som rád
uviedol postrehy z dopravného
inšpektorátu Nitra, pričom nevy-
lučujem podobný či zhodný obrá-
zok kdekoľvek na Slovensku.

Pred niekoľkými dňami som si
bol prehlásiť osobné motorové
vozidlo z Bratislavy do Nitry.
Túto nepríjemnú skúsenosť som
absolvoval pred asi desiatimi
rokmi a veľmi sklamane musím
skonštatovať, že sa tento pseudo-
servis Polície SR z môjho po-
hľadu nezmenil. Pokiaľ by ste vo
vstupnom priestore očakávali re-
cepciu s informáciami, tak ste asi
z inej planéty. Klasické malé
okienko v stene, aké mali niek-
dajšie robotnícke ubytovne - bu-
dova skutočne bola študentským
internátom! Tam som sa od služ-
bukonajúceho policajta dozvedel,
kde mám ísť. Výťah ma dopravil
na „miesto činu“, kde sa od vesti-
bulu do chodby ťahal ľudský rad,
pripomínajúci skôr určitú dezor-
ganizáciu. Vstúpil som do chodby
so starým, špinavým linoleom,
stoličkami rôznych štýlov a stavu,
obratne som sa vyhol vydutej
trhline, o ktorú zakopla postava
predo mnou. Zastal som a zapi-
chol svoj pohľad na bývalé inter-
nátne dvere hladný po informá-
ciách. Na dverách akési číslo,
oznámenie, že držitelia preuka-
zov ZŤP majú prednosť, ale kto
vo vnútri robí, čo tam robí a od
kedy do kedy to robí nikde. Rôzne
oznamy, provizórne popriliepané
lepiacou páskou na okná lemu-
júce chodbu! Uistil som sa po-
hľadom, že aj niekoľko spolusto-
jacich má v rukách ŠPZ a že som
zrejme dobre. Nakoniec som na
vstupných zamrežovaných dve-
rách otvorených tak, že to nemáte
šancu vidieť (lebo na otvorených
dverách je informácia „vystavená
stene“) vypátral „ordinačné ho-
diny“ tohto oddelenia. Tie mi oz-
namovali, že dnes sa pracuje len
do 12-tej (bol piatok…), to zna-
mená ešte slabé dve hodiny. Šo-
kovaný z prostredia (nazvime ho
smelo chliev) som sa postavil na
začiatok chodby pod špinavé
okno a premýšľal som, či ma stroj

času nezavial niekde o 30 rokov
naspäť a očami som podvedome
hľadal heslá o nezlomnom budo-
vaní mieru a priateľstva so So-
vietskym zväzom.... Vytiahol som

knihu, aby som sa neunudil
k smrti a odložil som ju až po
dobrej polhodine s pocitom akoby
sa rad príliš nehýbal, len sem tam
prešli dopredu nejakí neidentifi-
kovaní ľudia. Zamyslel som sa
nad sebou, či som nejaké stádo
a nahlas som sa celej chodby opý-
tal, či tu je nejaký poradovník, či
sa len mne zdá státie akési pri-
dlhé a či majú skúsenosti so zá-
verečnou o dvanástej. Bolo zaují-
mavé pozorovať niekoľko
vystrašených pohľadov, preme-
riavajúcich si ma ako návštevníka
z Marsu, no niekoľko postáv
zrazu ožilo a začali púšťať svoje
frustrácie na povrch. „Áno“,
tvrdil niekto, „o dvanástej zavrú
mrežu a ja si môžem opäť vybrať
na budúci týždeň dovolenku,“ po-
kračoval v ponosách…

„Ale to vari nie je možné,“ opä-
toval som. „Ja som sem prišiel
načas, keď svoju prácu včas
a riadne nestíhajú do 12-tej, budú
tu proste dovtedy, kým naše veci
nevybavia,“ dodal som nakoniec
a prehliadol pobavené úškrny
ostatných. Ako na zavolanie šiel
okolo príslušník polície, ktorého
som sa opýtal, či je z tohto odde-
lenia a prečo je tu takéto otrasné
prostredie a pomalé „služby“. Od-
povedal mi veľmi slušne s tým, že
nie je v jeho rukách ovplyvniť to

a musím sa sťažovať u kompe-
tentných. Pochopil som, že nevy-
sielam správnym smerom. Tak
som začal prítomným nahlas opi-
sovať zmienenú udalosť spred de-

siatich rokov, keď som sa ocitol
na rovnakom mieste, v rovnakom
čase a s rovnakými zvyklosťami.
Vtedy sa ku mne pridalo niekoľko
„spolubojovníkov“ a naša delegá-
cia zastupujúca ľudský had z dru-
hého poschodia dosiahla u vte-
dajšieho riaditeľa precedens. Po
našom návrate sa zrazu pootvá-
rali dvere aj na ďalších kancelá-
riách a zrazu milí pracovníci nás
začali volať dnu, „nech sa páči,
poďte, aby sme vás všetkých
stihli,“ ozývalo sa chodbou ako v
inej, fungujúcej inštitúcii. 

Ale skrátim celý príbeh, nako-
niec som skutočne bol aj tentoraz
do dvanástej vybavený. „Služba“
sa realizovala v útrobách krpatej
kancelárie s internátnym balkó-
nom, vyplnenej rôznymi plecho-
vými skriňami, zdobenými tu a
tam hrdzavým ornamentom.
Všade navôkol spisy a šanóny, ša-
nóny a spisy pretekajúce na po-
sledné voľné miestečká, kde tu aj
na zemi, pod skriňami... 

Z nitrianskej polície som od-
chádzal znechutený s týmito otáz-
kami v hlave:

je to neschopnosť aktuálneho
riaditeľa dopravného inšpektorátu
v Nitre? Nepoznám tohto pána, v
živote som ho zrejme nestretol,
neublížil mi a rovnako ani nikto z
policajtov! Ale šiel by si pán ria-

diteľ zobrať hypotéku, alebo otvo-
riť účet do banky sídliacej v rov-
nakých priestoroch a s rovnako
(ne)fungujúcim personálom? Zdá
sa vám moja otázka od veci?
Prečo? Ja som si predsa šiel kúpiť
službu, tou službou mal byť pre-
pis vozidla a pridelenie nových
ŠPZ. 

Je otravné čakanie v špina-
vej chodbe za nejakých 70 € služ-
bou?

Keby som bol riaditeľom PZ
v Nitre a moje oddelenie „sídlilo“
v takýchto priestoroch, hanbil by
som sa? Áno, nechcel by som,
aby moje meno bolo spájané s ta-
kýmito službami, čo vy pán riadi-
teľ? 

Ako riaditeľ by som akcepto-
val, že moji spolupracovníci pra-
cujú v takýchto nevyhovujúcich a
nedôstojných priestoroch?

Sú takýmto spôsobom naše
dane efektívne vynaložené pro-
striedky, keď sa na „nahadzovanie
údajov do nejakého softu“ využí-
vajú policajti odborne školení na
predsa len dôležitejšie a nároč-
nejšie úlohy? Na ťukanie do
enteru predsa nemusí na stoličke
sedieť vyškolený pracovník
s frčkami na ramenách a spôsobi-
losťou nosiť zbraň!

Prečo nie je na takúto službu
zriadená recepcia, pulty s viace-
rými pracovníkmi, žiadne zatvo-
rené dvere? Dal by som písomný
zákaz zatvárať dvere na praco-
viská priameho styku s klientmi,
keď už som v nevyhovujúcich
priestoroch! 

Prečo nie je možné vytlačiť si
na termináli poradové číslo, ktoré
zasvieti nad príslušnými dverami,
keď prídem objektívne na rad?

Je to preto, aby sa vybavo-
vali za úplatky ŠPZ bez nutnosti
stáť v rade, alebo špeciálne dobre
znejúce ŠPZ?

Komu tento stav vyhovuje?
Neprekvapilo by ma ako

argument lacné oponovanie nedo-
statkom peňazí, ale potom sa treba
vrátiť k otázke, som ochotný niesť
svoje meno uvedené na čele inšti-
túcie v súvislosti s takýmto sta-
vom? (predpokladám ale, že ho-
norár upratovačky, terminál na
tlač poradových lístkov prepojený
s číselnými displejmi a otvorené
dvere na kancli nie je nabúraním
rozpočtu).

Raymond Kaňa

Pridelenie ŠPZ - služba vo verejnom záujme?
alebo o treste za to, ak si myslíte, že hrať mŕtveho chrobáka je výhodná póza
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Vďaka znalosti problema-
tiky chodu mesta ste sa výrazne
podieľali na tvorbe programu 7
sŕdc pre Nitru.

Môj vklad v rámci projektu 7
sŕdc pre Nitru je určite primeraný
mojím skúsenostiam a práci, ktorú
som vykonával. Vychádzal som zo
skúseností a praxe, pričom mnohé
myšlienky sú nové a naopak niek-
toré som chcel realizovať i skôr, na-
vrhoval, no nešlo to... Komentovať
to nebudem, bol som len „vrchný
úradník“, nie volený, či vyvolený
funkcionár. A keď ma ako prvý
oslovil Radúz Sedlár a predstavil
mi aj svoj pohľad na mesto, rýchlo
sme sa dohodli. Politikárčiť pre
stranu nechcem, chcem pomôcť ob-
čanom, mestu. Sústredím sa len na
to. Nie som členom žiadnej politic-
kej strany.

Povráva sa, že niektoré pro-
jekty, myšlienky, ktoré sa už
v meste realizovali, vyšli práve
z vašej dielne nápadov...

Sám človek nič  nedokáže. Je po-
trebná spolupráca a odborný tím.
Mrzí ma, že tí, ktorí tvorili tieto
projekty, dávali ich do praxe, neboli
až na malé, veľmi malé výnimky
spomínaní. Ich myšlienky a vý-
sledky práce prezentovali iní... Ne-
mám problém priznať veci, na kto-
rých som sa podieľal, ktoré som
vypracoval, ale mám  propagovať
jedného človeka? Seba?  Tí, čo sa
neboja a majú to vedieť, presne ve-
dia, aký bol môj vklad pri rôznych
projektoch.

To je také všeobecné, poďme
trochu konkrétne. Naznačte niečo
o budovaní športovej haly, domu
seniorov, parku na Sihoti, Pod bo-
rinou, o projekte mestskej karty
alebo elektronizácii mesta, či
iných projektoch a koncepciách. 

Poviem to takto - som rád, že
mnohé veci, do ktorých sme spolu
s kolegami vložili svoje skúsenosti,
odbornosť a kreativitu, sa nám po-
darili. Súhlasím, na niektorých je
môj rukopis.

Skúste to trochu rozmeniť na
drobné...

Teší ma, že park na Sihoti dostal
krajší rozmer, zrušili sa staré stavby
a dnes je tam pekný  kútik zvierat,
chodníky, altánky, urobili sa lepšie
priestory pre vysokú zver, že sa na-
vrhla korčuliarska dráha, alebo
vzniklo množstvo atrakcií, prelie-
zok pre deti a vyčistilo sa jazero.
Podobne je to i s parčíkom Pod bo-
rinou. Ten priestor tam dlho chátral
a bol zdevastovaný. Podľa pôvod-

ného návrhu to však ešte ukončené
nie je. Mestská karta bola kvalitne
pripravená. Elektronizácia mesta je
dobrý projekt, je pre zlepšenie efek-
tivity ponuky služieb občanom a aj
chodu úradu. Z ukončenia Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta som mal tiež dobrý pocit. Lo-
gickým návrhom bolo jeho rozmie-
ňanie na koncepcie, ktoré prakticky
zahŕňajú všetky oblasti života
mesta. Jednu som nestihol na-
vrhnúť, mala spájať doslova väč-
šinu z tých, čo sme pripravili, máme
ju však modifikovanú v projektoch
7 sŕdc pre Nitru. V čase krízy som
kompletne pripravil projekt Solida-
rita s občanom. Za úspech pokla-
dám aj systém financovania športu,
prideľovania dotácií, ako aj návrh
ako časť z nájomného vrátiť do re-
konštrukcie areálov, či údržbu.. Po-
tešenie mám aj z prestížnej ceny
ITAPA 2008 za projekt E-Govern-
ment – Karta klienta na MsÚ v
Nitre.

Údajne ste pred časom na-
vrhovali aj akúsi novinku, kde
išlo o priamu účasť občana na
rozhodovaní o prioritách mesta a
určite ste mali “prsty” aj v reali-
zácii klientskeho centra. 

Áno. Malo ísť o internetové hla-
sovania alebo priame hlasovania
cez elektronický prístup na úrade
k rôznym témam života mesta, vy-
pracoval som k tomu šablónu, ktorú
som poskytol správcovi ISS na
úrade. Je to nadstavba princípu de-
mokracie a výborný komunikačný
nástroj a vhodná odozva zo strany
občanov na pripravované projekty,
zámery, ktoré sú financované z pe-
ňazí nás všetkých.

Pán Vítek urobil pracovisko
Prvého kontaktu s občanom. Dobu-
doval som nadstavbu – klientské
centrum služieb s elektronickým
vyvolávacím systémom. Avšak
existuje aj ďalšia nadstavba, ktorá
by uľahčila komunikáciu s klien-
tom, momentálne sa tým živím.

Dosť často sa rozpráva
o verejnom obstarávaní na
úrade a zákazkách mesta.

Inicioval som elektronické
obstarávanie, aby prestali
rôzne šumy o percentách za
zákazky. Je pravdou, že sa
nevyužíva, bolo použité na
málo obstarávaní. Za 5 rokov
som bol v jedinej komisii na
výber dodávateľa a to bola
športová hala na Klokočine.

Treba podotknúť, že
kus poctivej práce ste od-

viedli aj na Správe materských
škôl, ktorú ste vlastne rozbiehali...

Mám krásne spomienky na roz-
biehanie organizácie a dodnes sa
hrdím výsledkami, ktoré sme do-
siahli. Veď už po 5 mesiacoch exis-
tencie sme urobili také opatrenia,
že bolo i na hračky pre deti, na
údržbu, čistiace prostriedky, no
najmä boli koncoročné odmeny.
Rád sa v spomienkach vraciam na
prácu v SMŠ. Koncepcia stanovená
v roku 2004 pretrváva dodnes,
škôlky sú pýchou Nitry a vystúpe-
nia našich detí počas galaprogramu
MŠ v divadle ma nadchýnali. Som
šťastný, že tá myšlienka sa propa-
guje ďalej, ako aj činnosť Areálu
zdravia.

Rozhodli ste sa prijať post
šéfa programového tímu Strany
patriotov, s akými ambíciami?

Spojiť myšlienky, nápady a skú-
senosti rozumných ľudí a ponúk-
nuť ich občanom. Hoci nás zastre-
šila strana, páči sa mi ich výzva, že
zodpovedať sa budeme len obča-
nom, nie strane! Mojou podmien-
kou bol aj fakt, aby kandidáti sa sú-
stredili na občana. Netreba intri-
govať a vymýšľať si. Neklamať, ale
podať iný obraz o fungovaní samo-
správy. Transparentný a s po-
mocou pre takmer všet-
kých občanov.

Čo hovoríte
s odstupom času na
váš odchod z úradu?

Nemá význam to ro-
zoberať. Primátor má
právo si vybrať. Som
rád, že priznal, že som

bol jedným z jeho najlepších spolu-
pracovníkov a že jemu osobne som
neublížil, nepoškodil, len pomohol.
Ďalej to však nešlo. Ja by som
určite nezvolil taký štýl výpovede,
ale zrejme musel. 

V „kuloároch“ sa objavujú
názory, že vaša kandidatúra do
funkcie je akýsi revanš.

Smejem sa tomu. Aj ja počúvam
za čím všetkým mám byť a som. Ba
dokonca aj vtedy, keď som mimo
Nitry či Slovenska. Niekedy mám
pocit, že mám dvojníka a deň má 30
hodín. Sledujem teraz nejaké veci,
no a keby som do nich zasiahol, tak
by sa určite robili inak. Ale je dobré
sledovať, že ľudia sa zaujímajú
o veci verejné. A navyše, aj keď sú
v mladšom veku. Riešil som svoj
vklad do projektov, napĺňa ma práca
na jednom produkte komunikácie
cez internet. Aj tak sa to takým, čo
majú radi klebety a ohováranie ne-
bude zdať, takže čo už.

Ako na vás pôsobí Radúz
Sedlár?

Pokojne, vyrovnane, úprimne,
priamo a rozhodne čestne. Má vý-
borné názory na chod mesta, chce
transparentnosť, prácu pre ľudí, má
kontakty, ktoré určite získal svojou

povahou, chce zviditeľniť za-
mestnávateľov, pod-

niky, firmy, má pri-
pravené myšlienky,
ktoré skutočne pri-
nesú úsmev do
Nitry. Jednoducho,
ideme spolu!

Peter Janko

Na slovíčko s Ľubomírom Martinkom…

© patriot 2010
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MILTECH s.r.o. • stavebno-montážna firma

Chcete sa naučiť pracovať s počítačom? Chcete zdokonaliť svoje vedomosti?

Chcete mať jednoduchšiu cestu k lukratívnej pracovnej pozícii?

Občianske združenie PRO ERUDITIO pre Vás pripravilo projekt

Balík zručností pre hľadanie zamestnania a zvládnutie práce z domu
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia. V rámci projektu sme pre Vás pripravili bezplatné školenia na zvládnutie základov práce s osobným

počítačom, textových programov, tabuľkových editorov, emailovej komunikácie, hlasovej komunikácie cez internet, práce
s internetom a ďalších prvkov práce s počítačom, ktoré Vám pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Naučíte sa tiež spracovať

osobnú agendu ako je životopis či motivačný list a pripraviť sa na pracovný pohovor.

Školenia sú bezplatné, konajú sa v Nitre v období od septembra 2010 do marca 2011 pod dohľadom kvalifikovaných
lektorov. Zahŕňajú teoretickú aj praktickú časť výučby. Jeden kurz má dobu trvania 2 týždne.

Kurzy sa konajú v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre a sú určené pre nezamestnané
matky vedené v evidencii. Na najúspešnejšie absolventky čaká prekvapenie v podobe osobného počítača.

V prípade záujmu sa môžete hlásiť telefonicky na čísle 0911 920 014, e-mailom na adrese
skolenia@proeruditio.sk alebo osobne v sídle združenia na Cabajskej 4, Nitra v pracovné dni od 9:00 do 12:00.

Cabajská 4, 949 01 Nitra • tel. 0904 979 555, 0903 399 595 • e-mail: miltech@miltech.sk • www.miltech.sk

Zatepľujeme, staviame rodinné domy
a čerpacie stanice pohonných hmôt
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AKO TO ROBIA DNES: Za byt v dezolátnom
stave majú platiť 370 eur mesačne

A AKO TO BUDEME ROBIŤ MY:
Diamantové mestečko

„V takýchto podmienkach máme žiť a po-
pritom platiť nájomné a energie vo výške 370
eur mesačne?! Byt s podlahovou plochou 73
metrov štvorcových potrebuje nevyhnutne re-
konštrukciu, ktorú si vraj musíme urobiť
sami… Mali sme nový jednoizbový byt na
Rýnskej ulici na sídlisku Diely, chceli sme
však väčší, a tak sme sa ulakomili na tento
trojizbový. Za jednoizbový s rozlohou dvojiz-
bového sme platili nájomné 200 eur, a za
tento máme platiť o 170 eur viac?!“ rozhor-
čene vraví mladý Nitran, ktorý sa do budovy
bývalej slobodárne na Dvorčianskej 63 v
Dolných Krškanoch nasťahoval s manželkou
a dcérkou k 1. septembru.

„Z celkom nového bytu prísť do takéhoto
chlieva je predsa niečo hrozné. Veď sa len po-
zrite, ako vyzerajú stropy, do bytu nám za-
teká, kúpeľňa je celá plesnivá, záchod bol v

dezolátnom stave, našťastie sme ho už vy-
menili za nový. Balkón je hrdzavý a v popra-
skaných drevených lištách na jeho stenách
boli ešte pred niekoľkými dňami osy. A toto je,
prosím pekne, novodobá kuchynská linka,“

ukazuje nám zariadenie bytu nový nájomca a
nechápavo krúti hlavou.

Mladý muž pôvodne počítal s tým, že ná-
jomné spolu s energiami ho mesačne vyjde na
250 eur. Do nájomného bytu na Dvorčianskej
ulici sa so svojou rodinou potreboval rýchlo
nasťahovať a byt na Rýnskej ulici odovzdať,
aby neplatil nájomné za dva byty súčasne.
Problém je však v tom, že až v pondelok 13.
septembra mu dali podpísať zmluvu o nájme
bytu, na ktorej je uvedené nájomné spolu s
energiami vo výške 370 eur…

„Radšej som si mohol vziať hypotéku a
kúpiť vlastný byt. Ak nám nájomné neznížia
aspoň na tých 250 eur, pôjdeme odtiaľto
preč,“ povie nahnevane.

Celý článok nájdete v internetovej
verzii Nitrianskeho patriota na adrese

www.patriot.sk

Novinka na Slovensku, jeden z bodov 1.
projektu 7 sŕdc pre Nitru, prvý návrh zo 21
pre naplnenie názvu „Nitra – sociálne mesto,
mesto pre občana!“

Projekt „Diamantové mestečko“ zahŕňa
výstavbu ekologických nízkoenergetických
rodinných  domov  so  zvýhodneným  me-
sačným nájmom  pre občana do 35 rokov,
mladé  rodiny a seniorov. Máme presne zma-
pované územie  (5 lokalít), kde môžu vznik-
núť takéto „satelitné“ mestečká, pričom
vieme vhodne nastaviť ekonomiku výstavby
takýchto domov. 

Podľa najnovších poznatkov na výstavbu
takýchto domov  sa  používajú metódy bez
chémie, čo v súčasnej dobe znamená značný
pokrok. Zdravie je nadovšetko. Vonkajšie a
vnútorné steny zabezpečujú vďaka svojej
konštrukcii neobvykle vysoký stupeň zvu-
kovej a tepelnej izolácie a v značnej miere sa
podieľajú na šetrení celkových nákladov na
energiu (vykurovanie). 

Máme pripravené 3 typy domov s rôznou
úžitkovou plochou:

úžitková plocha 62 m2, pozemok 350
m2, vhodné najmä pre seniorov, cena pre zá-
ujemcu o kúpu do vlastníctva 43 648 eur

úžitková plocha 75 m2, pozemok 400 m2

(izbu možno pristaviť aj neskôr), vhodné
najmä pre mladý pár, ktorý neskôr čaká prí-
rastok do rodiny, cena pre záujemcu o kúpu
do vlastníctva 50 820 eur

úžitková plocha 89 m2, pozemok 450 m2

(druhú izbu možné pristaviť neskôr), vhodné
najmä pre rodiny s deťmi, cena pre záujemcu
o kúpu do vlastníctva 58 740 eur

Možnosti financovania
1. Nájomný dom
100% financovaná výstavba mestom, fi-

nancie získame predajom nevyužívaných po-
zemkov, ktoré môžu využiť podnikateľské
subjekty, súkromný sektor na svoje účely.
Záujemca o pozemkovú nehnuteľnosť vo
vlastníctve mesta (máme presne určených 17
lokalít, ktoré mesto nevyužíva a sú zaují-
mavé z hľadiska územného plánu pre inves-
tície a prípadný záujem - ich približná hod-
nota je do 12,87 mil eur, čo by predstavovalo
viac ako 200 domov postupne v rôznych „sa-
telitných“ častiach mesta) vloží financie na
výstavbu domu alebo inžinierskych sieti.
Prakticky sa vlastne vymení pozemok vo
vlastníctve mesta za financovanie domu pre
Diamantové mestečko. Pôjde o akýsi druh
bartrového obchodu, kde sú spokojní všetci a
dokonca všetci  aj ušetria.  

Nájomné sa odvíja od úžitkovej plochy,
stanovená cena je 1 €/m2 (jednotlivé varianty
domov tak predstavujú mesačný nájom 62,
75 resp. 89 eur/mesiac) + skutočne spotre-
bované energie.

2. Dom do vlastníctva
Postupné financovanie záujemcom o ta-

kýto typ domu, ktorý chce dom získať do
vlastníctva. Mesto vyfinancuje výstavbu
domu a dohodne sa na so záujemcom na
splátkach. Výhodou bude, že záujemca si
môže určiť systém, výšku a rozloženie splá-
tok, dobu splácania. Ak splatí obstarávaciu
čiastku domu bez navýšenia, tak bude dom
prepísaný do vlastníctva. Peniaze budú vkla-
dané na osobitý účet zriadený mestom. Zá-

ujemca má rôzne alternatívne spôsoby získa-
nia financií na dom (ŠFRB, stavebné spore-
nie, hypotekárny úver a pod.), avšak ceny sú
stanovené tak, že ich nemusí využiť. 

Nájomné sa opäť odvíja od úžitkovej plo-
chy, stanovená cena je 1,20 €/m2 (jednotlivé
varianty domov tak predstavujú mesačný ná-
jom 74, 90 resp. 106 eur/mesiac) + skutočne
spotrebované energie.

Čo to v praxi znamená?
Napríklad pri dome s úžitkovou plochou

75 m2 a splácaní rozloženom na 14 rokov je
výsledná mesačná platba za dom odkupo-
vaný do vlastníctva 377 eur bez spotrebova-
ných energií. Za tieto peniaze si ale dom už
odkupujete do vlastníctva, nie ste iba nájom-
com!

Podrobnosti projektu, vzorce a príklady
nájdete vo volebnom programe nezávislých
kandidátov, ktorý bude v krátkom čase di-
stribuovaný do domácností, na internetovej
stránke www.srdciaprenitru.sk a na stránke
Strany patriotov www.patrioti.sk.

Autori projektu:
Radúz Sedlár, Ľubomír Martinka,
Patrik Árendáš, Rastislav Kočajda

Domy v Diamantovom mestečku sú plánované ako variabilné
– v rámci postupného rozrastania rodiny je možné ich v zmysle
projektovej dokumentácie rozširovať o ďalšie 2 izby. Pôvodný
2-izbový dom tak môže skončiť až ako 4-izbový.
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Výtvarníčka a keramikárka
Ivett Axamitová (42) má na svo-
jom konte okolo päť desiatok vý-
stav. Z útulného ateliéru v Ivanke
pri Dunaji sa presťahovala za
manželom Jozefom do Topoľčian,
kde dominovali jeho podnika-
teľské aktivity. 

Presťahovať človeka, prípadne
jeho veci je pomerne jednoduché.
Dá sa však presťahovať aj „duch
ateliéru“ a tvorivé nadšenie z do-
máceho prostredia? „Pokiaľ máte
pri sebe ľudí, ktorí vás milujú a
rovnako - vy ich, idete aj na ko-
niec sveta,“ začína svoje rozprá-
vanie príjemná mladá dáma. „Iná
je, samozrejme, otázka ateliéru.
Na ten môj v Ivanke som bola
zvyknutá, prevládal tam inšpira-
tívny duch. V Topoľčanoch sme
museli ateliér nanovo vybudovať,
ale aj v novom prostredí som spo-
kojná a tvorí sa mi tu úžasne. Na
dom aj ateliér som si zvykala po-
stupne. Asi štyri roky som spolu so
synom žila striedavo v Ivanke a v
Topoľčanoch, resp. viac v Ivanke.
Dany tam rok navštevoval cir-
kevnú škôlku, potom sme vystrie-
dali ešte ďalšie dve v Topoľča-
noch. Všade sa cítil fajn. V
Topoľčanoch máme pohodlie, za-
bývali sme sa a manžel sa nám
snaží  zabezpečiť maximum, aby
sme boli obaja šťastní a spokojní.
My mu to, samozrejme, oplá-
came.“

Ateliér nie je len miesto na
tvorbu, ale aj priestor, v ktorom sa
umelec stretáva s kamarátmi i s
klientmi. Z akých častí sa skladá
ten, ktorý je kráľovstvom Ivett?
„Môj ateliér sa nachádza na po-
schodí, nad našou reštauráciou.

Aj to je novinka oproti predchá-
dzajúcemu, ktorý bol na prízemí a
sklenená stena mi umožňovala vý-
hľad rovno na dvor. Teraz mám
však iné výhody - počas obeda,
na ktorý ma upozorní zvon z ne-
ďalekého kostola, sa iba rýchlo
prezlečiem, zídem dolu po scho-
doch a som v našej reštaurácii.
Manžel mi s obľubou  hovorí „Ši-
kovne som ti pripravil obed podľa
tvojho želania.“ Keď prídu pria-
telia, radi sa stretneme v reštau-
rácii, ktorá zároveň slúži ako ga-
léria, najmä mojich výtvorov.
Ateliér mám rozdelený na zónu
pracovnú a oddychovú. Nachá-
dza sa tam hrnčiarsky kruh, kera-
mická pec, lis na platy na obrazy,
kopec stolov, regálov na odklada-
nie glazúr, pomôcok, polodokon-
čených diel, nechýba ani ma-
liarska štafla. Všade je množstvo
farieb a rámov. Jednoducho tvo-
rivé prostredie, kde sa vždy cítim
úžasne, je to môj život. V oddy-
chovej časti si môžem pokojne aj
pospať, prípadne niečo ukuchtiť,
pretože je v nej aj kuchynský kútik.
Ale varenie v ateliéri je skôr vý-
nimkou. Ešte tak kávu alebo čaj,“
prezrádza Ivett Axamitová.

O mesiac vystavuje
v nitrianskej synagóge
Umelci majú rôzne podoby

zbierania inšpirácie. Kde ju hľadá
Ivett? „Ľudia, úžasní priatelia,
ale i náhodné situácie, prostre-
die, vo veľkej miere príroda, rast-
liny, kvety... Jednoducho, všetko
sa ma dotýka a inšpiruje ma.“ A
čo v prípade, že inšpirácia nepri-
chádza? „Občas sa mi stalo, že
som po dokončení väčšieho diela
bola unavená, vtedy sa potrebu-
jem zastaviť, popremýšľať. Inak -
inšpirácia je vždy, no keby bolo
viac času na realizáciu.“ Domi-
nanta tvorby Ivett Axamitovej
spočíva v sakrálnej tematike. Jej
ruky vyhotovili množstvo anje-
lov, ale aj čertíkov a iných mys-
tických postáv. Zaujímalo nás, či
vedela od začiatku, akým smerom
sa budú uberať myšlienky jej diel.
„Samozrejme, všetko dozrieva po-
stupne. Na začiatku som túžila byť
maliarkou, no až keď som sa
stretla s hlinou na keramickej
škole v Modre, pochopila som jej

silu... Hlina je úžasne tvárna, mô-
žem cez ňu krásne vdýchnuť dušu
dielam, ktoré možno oslovia a po-
tešia. K maľovaniu sa rada vra-
ciam, je to pohodlnejšie ako pra-
covať s hlinou.“ 

Dielo umelkyne zdobí i ka-
plnku vo Vatikáne. Aká bola cesta
z Ivanky do Vatikánu? „Oslovil
ma vtedajší primátor Nitry Ing.
Vladimír Libant, či by som pre
Svätého otca nevytvorila Po-
slednú večeru pri príležitosti jeho
návštevy v Nitre v roku 1995. Bol
to pre mňa zážitok, zodpovednosť,
ale aj radosť. Cesty mojich diel sú
naozaj nevyspytateľné, presne ako
i ľudské životy.“ 

Tvorba Ivett Axamitovej je
však ozdobou mnohých sloven-
ských miest, predovšetkým novo-
postavené kostoly sa môžu pýšiť
šikovnosťou jej rúk. „Objektov je
niekoľko, najmä v nových kosto-
loch na Slovensku - napríklad vo
Vrbovom, kaplnka v Jablonovom,
reliéf v Nimnici, kostol v Topoľ-
čanoch, kde som na priečelí zho-
tovila reliéf panny Márie.“

Napriek tomu, že vďaka býva-
lému nitrianskemu primátorovi sa
chýr o nej dostal až do Vatikánu,
v samotnej Nitre zatiaľ na verej-
nosti nie je žiadne jej dielo na ob-
div, hoci v tomto meste často vy-

stavovala. „Naposledy bola v
Nitre výstava pred dvoma rokmi,
najbližšiu pripravujeme 16. no-
vembra v Synagóge. Už sa na ňu
teším. V Nitre sú úžasní ľudia,
mám medzi nimi veľa priateľov,
dokonca svoj fanklub. Sú to diev-
čatá z humanitnej nadácie Homo
Nitriensis. Veľa mojich prác sa
nachádza v súkromných zbier-
kach.“ Popri prípravách nitrian-
skej výstavy však čaká na Ivett aj
ďalší projekt, ktorý sa týka hlav-
ného mesta. „Monumentálnejšie
dielo pripravujem do divadla
Malá scéna STU, ktoré získal vý-
borný herec a skvelý človek Janko
Kroner. Oslovil ma, aby som do
foyer vytvorila obraz. Už prichá-
dza pomaly na svetlo sveta. Zatiaľ
prezradím iba názov - Keď prší
nádej, prichádzajú bieli anjeli.“

Manžel Ivett Axamitovej je
podnikateľ, a tak sme si na záver
neodpustili otázku, kam to syna
viac ťahá – k umeniu alebo k pod-
nikaniu? „Bola by som šťastná,
keby sa venoval umeniu. Rozhod-
nutie však necháme na ňom. Ve-
rím, že sa bude rozhodovať
srdcom, tak ako som to urobila v
živote ja. Dúfam, že po manželovi
– podnikateľovi zapoji aj rozum.
Uvidíme...“

Anna Olvecká © patriot 2010

Ivett Axamitová: Inšpirácie je
dosť, len času na realizáciu málo
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Okrem tradičných športov,
ktoré sú v Nitre známe
(futbal, hokej, basketbal)

sa pomaly do popredia dostávajú
aj športy, ako je florbal či šípky.
Okrem týchto dvoch nových špor-
tov sa Nitra opäť zviditeľňuje aj
vďaka stolnému tenisu.

Stolný tenis: Chceme
postúpiť do najvyššej
mužskej súťaže
Stolní tenisti pôsobiaci pri špor-

tovom gymnáziu majú tento rok
vysoké ambície. „Po úspešnom
ukončení minuloročnej sezóny,
,keď štyria naši mladí hráči štar-
tovali na majstrovstvách Európy,
sme sa začali pripravovať na
novú sezónu. Najprv to bolo kon-
dičné sústredenie, ktoré sme za-
čali v Tatrách. V auguste sme po-
kračovali vo vlastných priesto-
roch, kde sme mali počas trénin-
gov aj hráčov z Rakúska. V prie-
behu augusta sme sa zúčastnili aj
na satelitných turnajoch, kde sme
napríklad v Hluku dokonca vy-
hrali. Takže aj príprava priniesla
dobré výsledky a môžeme ju teda
hodnotiť ako bezproblémovú - či
už po zdravotnej alebo organi-

začnej stránke,“ povedal tréner
Roman Grigel. Nitrianski stolní
tenisti majú tento rok vysoké am-
bície.  „Nastupujeme s niektorými
výkonnostnými cieľmi, ktoré nás,
dúfam, posunú ďalej. V mužskej
kategórii chceme s A-mužstvom
postúpiť do najvyššej súťaže – do
extraligy. Predpokladáme, že B-
mužstvo udrží prvú ligu. V kate-
górii žien by sme chceli skončiť do
šiesteho miesta v extralige. Medzi
dorastencami očakávame víťaz-
stvo, ženské dorastenky by sa mali
umiestniť do tretieho miesta. V
kategórii žiakov by sme chceli ob-
hájiť umiestnenie z minulého
roka, čo znamená skončiť do dru-
hého miesta. Keďže staršie žiačky
už vekovo nespadajú do tejto ka-
tegórie, ktorú minulý rok vyhrali,
nemáme obsadenie, ale hrať ju
budeme s hráčkami o jednu či dve

kategórie mladšími. Takže veľké
ciele nemáme, ale radi by sme sa
dostali do záverečného finálového

turnaja na majstrovstvách Slo-
venska. V kategórii mladších žia-
čok a žiakov by sme chceli pri-
niesť medaily z majstrovstiev
Slovenska. Toľko ku kategórii
družstiev. Pokiaľ ide o jednotliv-
cov, predpokladáme, že by sme
mali mať podobné zastúpenie na
majstrovstvách Európy - len s tým
rozdielom, že nebudeme v kate-
górii kadetov, ale v kategórii ju-
niorov,“ pokračoval Grigel. Stol-
notenisový klub ŠG Nitra
zastrešuje vyše 70 hráčov. Neza-
búda ani na výchovu mladých ta-
lentov. „Dva roky funguje u nás

prípravka, v ktorej sa venujeme
deťom od ôsmich rokov. Postupne
prechádzajú na osemročné špor-

tové gymnázium. V mládežníckych
kategóriách máme postarané mi-
nimálne na najbližších šesť či se-
dem rokov,“ dodal na záver Ro-
man Grigel.

Florbal: Muži do extraligy 
a ženy do prvej štvorky
Nitrianski florbalisti pod ná-

zvom ŠK Slávia SPU DFA Nitra
chcú v novom ročníku vrátiť do
Nitry mužskú extraligu. V Nitre v
súčasnosti pôsobí ženský tím,
ktorý sa nachádza v najvyššej
ženskej súťaži a mužský celok hrá
druhú ligu. „Príprava začala nie-

kedy na prelome mája a júna. Dá
sa povedať, že hneď ako sme
ukončili sezónu, sme sa postupne
dostali do prípravy na nový roč-
ník. Cieľom do aktuálneho roč-
níka je postúpiť v kategórii mužov
do extraligy a u žien vybojovať
umiestenie minimálne do štvrtého
miesta. Tomu sme teda prispôso-
bili celú prípravu, ktorá bola roz-
delená na dve časti. Prvá časť
prebiehala mimo haly za pomoci
kondičného trénera, pána Gava-
loviča, ktorý nám veľmi pomohol.
Jeho tréningy boli skutočne na
úrovni. Ďalšou fázou boli turnaje
v Ostrave. Dokopy to boli tri tur-
naje pre ženský celok a štyri pre
mužský celok. Ďalej sme pokra-
čovali v hale, kde sme už trénovali
konkrétne situácie a zlepšovali
techniku. Počas prípravy sme sa
zúčastnili aj na Slovenskom po-
hári v Topoľčanoch. Oba naše
celky skončili na druhom mieste,“
povedal Lubomír Klosík, šéf ni-
trianskeho florbalu. 

Do nového ročníka prichádzajú
aj nové posily, a to najmä do žen-
skej kategórie.  „Pokiaľ ide o ká-
der, v príprave v ženskom tíme sa
dobre ukazovala Janegová, Režná
a Holecová. Posledné dve sú
brankárky. Neviem, či budú v se-
zóne nastupovať, pretože obe
majú zdravotné problémy. V muž-
skom tíme prišiel na študijný po-
byt do Nitry lotyšský brankár. Na
tréningoch sa ukazuje dobre, pro-
blém je skôr s prestupom. Medzi-
národný prestup je totiž finančne
dosť  náročný. V ženskom tíme
máme tri nové posily - dve z nich
sú minuloročné reprezentantky,“
dodal Klosík. Oba celky majú za
sebou prvé zápasy. Ženský celok

Nová sezóna
sa začína aj pre
ostatné športy

Roman Grigel

Pokračovanie na strane 10
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Nová sezóna sa začína aj pre ostatné…
porazil VŠK FTVŠ UK Bratislava
3:7 a víťaza Nemšovú na domácej
pôde vysoko 16:4. V mužskej pr-
vej lige zdolala Nitra tím Stupavu
8:5 a Hurikán Bratislava 5:7.

Šípky: Súťaž v šípkach
už aj v Nitre
V meste pod Zoborom pôsobí

šípkarsky klub DC Nitra, ktorý
bol oficiálne založený v marci
2010. „Náš klub začal neoficiálne
pôsobiť približne pred rokom, keď
sme sa začali stretávať. Postupne
pribúdali členovia, a tak sme v
marci založili občianske združenie
s názvom DC RedDragon Nitra.
Ako klub sa zúčastňujeme aj na
slovenských súťažiach,“ povedal
na úvod Radim Drinka, predseda
DC RedDragon Nitra a jeden zo
zakladateľov klubu. 

„Šípky začali písať svoju histó-
riu v Anglicku, kde v súčasnosti
patria medzi päť najpopulárnej-
ších športov. Na Slovensku je čo-
raz viac nadšencov rôznych ve-
kových kategórií, ktorým tento
netradičný šport učaroval,“ po-
kračoval Drinka. Poznáme dva
druhy šípok - softové a steelové.
Hlavným rozdielom je samotný

spôsob počítania. „Softové šípky
majú umelý hrot, aby nepoškodili
elektronický terč, nazývaný aj
stroj. Ten robí i výpočty skóre a
uľahčuje tým počítanie súťažia-
cim. Maximálna povolená hmot-
nosť softovej šípky je 20 gramov.
História softových šípok je rela-
tívne mladá, prvý elektronický šíp-
kový stroj bol uvedený na trh v
roku 1977. Steelové (klasické)
šípky majú oceľový hrot. Vedľa
terča je tabuľka, kde rozhodca za-
pisuje hodené body. Maximálna
povolená hmotnosť steelovej šípky
je 48 – 50 gramov. Väčšina hrá-
čov používa šípky s hmotnosťou
20 – 26 gramov,“ vysvetlil rozdiel
Radim Drinka. História steelo-
vých šípok, ktoré poznáme dnes,
siaha až  do 19. storočia. Tieto
šípky držia jeden unikátny sve-
tový rekord. V roku 1937 sa na

Londýnskych mestských majstro-
vstvách zúčastnilo 300-tisíc hrá-
čov. „Na Slovensku šípkový šport
(steely i softy) zastrešuje Slo-
venská šípkárska federácia SŠF,
ktorá je zároveň členom European
Dart Union (EDU). Na Slovensku
sa šípky hrajú iba na amatérskej
úrovni. V zahraničí je veľa profe-
sionálnych hráčov a vrcholné po-
dujatia sleduje priamo v športo-
vých halách až niekoľko tisíc
divákov. Tento šport je skvelý v
tom, že ho možno hrať v každom
veku a nie je prakticky ničím ob-
medzený,“ dodal na záver Radim
Drinka. V Nitre sa nadšenci sof-
tových šípok stretávajú každý uto-
rok v LIPI pube na pešej zóne,
kde sa koná LIPI liga jeseň 2010.
V Pube Zvonica je každý štvrtok
steelová liga Zvonica jeseň 2010.

Ján Csillag © patriot 2010

Radim Drinka

Dokončenie zo strany 9

V istom nemenovanom den-
níku 1. októbra 2010 odpove-
dali kandidáti na primátora
mesta Nitra aj na otázku: Čo sa
im páči v Nitre?

Ich výroky sme tlmočili náhod-
ným okoloidúcim a spýtali sme
sa ich, ako by výrok kandidátov
okomentovali.

Róbert Švec
Bohatá história Nitry, študent-

ský život v meste, športové a voľ-
nočasové aktivity a úspešné
miestne športové kluby.

Andrea, študentka, 22 rokov:
Mne sa páčia všetky kluby, ktoré
reprezentujú mesto, nielen tie
úspešné. O študentskom aktuál-
nom živote viem svoje, je obme-
dzený len na podniky, kluby a tam
ja nechodím. História Nitry by si
zaslúžila väčšiu propagáciu a zvi-
diteľnenie, moje spolužiačky z
iných miest veľa o Nitre nevedeli.

Radúz Sedlár
Identita a architektúra Nitry,

atmosféra a milí ľudia.
Mária, dôchodkyňa, 70 rokov:

Milí ľudia? Mám pocit, že
v niektorých inštitúciách slovko
milí ľudia vymizlo, pán Sedlár. Na
mňa sa neusmievajú. Mám aj po-
cit, že práve identitu mesta, ktoré
bolo známe a je povestnou mat-
kou miest, by bolo treba obnoviť.

Viem, čo hovorím, takmer 39 ro-
kov som bola učiteľkou dejepisu.

Jozef Dvonč
Bohatý kultúrno-spoločenský

život, športové aktivity, zrealizo-
vané investičné akcie, riešenie so-
ciálnej problematiky a otvorenie
sociálnej výdajne

Margita, dôchodkyňa, 67 ro-
kov: Spomínala som vo štvrtok

(7. októbra - pozn. autora) na
úrade, že chcem ísť do tej výdajne
a kde je. Povedali mi, že nefun-
guje. Tak ako to je? Kto to pove-
dal? Dvonč? A ten to nevie? No
a bohatý život tu asi niekto má. Ja
mám 330 eur mesačne, to je moje
bohatstvo.

Jozef Weber
Spojenie pohodového života

v príjemnom zdravom meste s vy-
sokým kultúrnym a historickým
potenciálom.

Jana, predavačka, 46 rokov:
Príďte bývať k nám na Štúrovu
a uvidíte tú „pohodičku“, aj
zdravú, aj príjemnú. O kultúrny
program od našich spoluobčanov
máme postarané a nikto s tým nič
neurobil. To je naša vysoká kul-
túra.                              Peter Janko

DUEL: kandidáti versus ľud
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Mesto očami Nitra(nča)nov

Piaristická ulica

Svätoplukovo námestie

Svätoplukovo námestie

Železničiarska ulica

Kupecká ulica 

Železničiarska ulica



Pozornosť deťom, Šanca mladým,
Priestor schopným, Pomoc rodi-
nám, Vďaka seniorom. Mojim
cieľom je poskytnúť také výhody
občanom Nitry, aké nie sú v žiad-
nom inom slovenskom meste.

Mohli by ste to konkretizo-
vať?

- Pokiaľ ide o prvé srdce
Hrdosť Nitre, v poslednom čase
sa mi zdá, akoby sa u Nitranov
vytratil duch hrdosti. Záleží mi na
tom, aby občania boli naozaj hrdí
na to, že žijú v meste pod Zobo-
rom. Úcta matkám mi
rovnako veľmi leží na srdci. Pre
matky detí do 6 rokov poskytnem
určité finančné prostriedky a za-
bezpečím rôzne výhody. Pre rodi-
čov školopovinných detí (v rámci
srdca Pozornosť deťom) zasa
čiastočnú úhradu nákladov podľa
typu školy a sociálnej situácie ro-
diny. Šanca mladým predstavuje
využitie potenciálu vzdelaného
mladého človeka, ktorý poskytne
určitú prácu pre mesto za od-
menu. Priestor schopným zna-
mená, že každý občan s trvalým
pobytom v Nitre dostane šancu
vylepšiť si svoj rodinný rozpočet.
Na Pomoc rodinám vytvo-
rím systém presných, jas-
ných a adresných prí-
spevkov na bývanie na
základe princípu solida-
rity mesta. Posledné srdce
Vďaka seniorom má za cieľ
zlepšiť kvalitu života a zmierniť
výdavky seniorov a ťažko zdra-
votne postihnutých osôb. 

Zdá sa, že vaša starostli-
vosť o iných má hlboké korene
v minulosti. Pred desiatimi
rokmi ste v Brezovom hájiku
sprevádzkovali dovtedy nefunk-
čné detské dopravné ihrisko...

- Areál bol predtým v dezolát-
nom stave, bol zarastený, roz-
kradnutý, zničený. Nefungovali
tam semafory, chýbali dopravné
značky… Dopravné ihrisko som
uviedol do prevádzky vo vlastnej
réžii a na úkor vlastného času. Nik
mi pri tom nepomáhal a ani mi na
to nijako finančne neprispel. Do-
stával som vtedy rôzne ponuky –
aby na tomto mieste stál hotel či
motel. Trval som však na tom, že
pokiaľ tu budem ja, bude tu
detské dopravné ihrisko a budú tu

rásť stromy. Chcel som, aby areál
jednoducho slúžil svojmu účelu –
detskej dopravnej výchove. Žiaľ,
popri novovybudovanej jednos-
mernej ceste v Brezovom hájiku,
ktorá zatiaľ nie je skolaudovaná,
nevedie k dopravnému ihrisku
žiadny chodník. Deti teda musia
kráčať po ceste a každú chvíľu sa
vyhýbať autám. 

Ihrisko ste teda na nohy
postavili - trúfate si aj Nitru?

- Áno, je to môj cieľ. Na tento
účel mám vytvorený dobrý

realizačný tím, zložený
nie z politických nomi-
nantov, ale z odborníkov
na čele s PaedDr. Ľubo-

mírom Martinkom. Ak od
občanov získame mandát na

realizáciu tohto projektu, sami sa
presvedčia, že je to niečo nové a
skutočne prospešné pre ľudí, ktorí
mestu platia dane. 

Aký máte vzťah k mestu
pod Zoborom?

- Veľmi srdečný. Nitra je nád-
herná a výnimočná, je to predsa
matka slovenských miest. Poten-
ciál nášho krásneho mesta je ne-
skutočný. Identita a architektúra
Nitry je fascinujúca. Žijem v pa-
neláku na sídlisku Klokočina, mo-
jou srdcovou záležitosťou je však
Zobor, ktorý spolu s Nitrianskym
hradom považujem za dominantu
Nitry. Milujem prírodu, som jej
ochrancom. Jednou z vecí, ktoré
mi v našom meste chýbajú, je la-
novka, ktorá roky premávala na
Zobor. Turisti by v okolí „pyra-
mídy“ zaiste uvítali aj služby, kde
by sa mohli občerstviť. Taktiež je

potrebné vyčistiť turistické chod-
níky, dolomitový lom - tzv. Rol-
fesovu baňu, Borinu, viac spro-
pagovať Svoradovu jaskyňu,

Drážovský kostolík a iné turis-
ticky atraktívne miesta. Netreba
zabúdať ani na fakt, že pred pät-
nástimi rokmi navštívil Nitru prvý
slovanský pápež Ján Pavol II.,
kedy tu bolo aj druhé medziná-
rodné stretnutie kresťanskej mlá-
deže. V našom meste sú zaují-
mavé zákutia, len ľudia musia
chodiť s otvorenými očami. Je
však potrebné konečne vynoviť
aj ošarpané ulice. Rád by som to-
tiž v Nitre videl viac domácich
a zahraničných turistov i to, aby
sa Nitranom vrátil na tváre úsmev.
Ide o to, aby sme sa raz priamo a
úprimne mohli pozrieť našim de-
ťom a vnúčatám do očí a aby boli
schopné ďalej zveľaďovať maje-
stát mesta pod Zoborom, ktoré má
neodškriepiteľnú históriu spojenú
s hodnotami, čo tu zanechali naši
predkovia.      Lýdia Brabcová
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OSEMSMEROVKA

Výrok: Je lepšie sa opotrebovať... (tajnička 12 písmen)
Legenda: driek, hlava, karas, kasta, kmotor, kocka, kolos, koruna, kotva,
kreslo, lopta, mesto, novela, obrat, odpor, opasok, osivo, ostroha, palivo,
pohovor, polomer, poplach, potok, pračka, prorok, radista, raketa, rieka,
sklad, skóre, smola, sodík, sokol, splav, svedok, šatka, tabak, tehla, udica,
vemeno, vlastenec, vreteno, výhoda, výroba, zlato
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Radúz Sedlár: Chcem, aby sa Nitrančanom…
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