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Tlačová správa 

Ősök – Predkovia  
 

Na zverejnenie: 29.10.2021 / Na okamžité zverejnenie 

Mediálny kontakt: Ing. Jana Maršálková, starostka obce Ivanka pri Nitre  

Obec Ivanka pri Nitre v spolupráci s maďarským partnerom - Archívom mesta so 

župnou právomocou Tatabánya - realizuje s podporou Fondu malých projektov v rámci 

Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika  - Maďarsko cezhraničný projekt 

s názvom „Ősök - Predkovia“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/132). Projektoví partneri sa 

usilujú o to, aby upriamili pozornosť verejnosti na možnosť nájdenia svojich predkov, posilnili 

cezhraničnú spoluprácu a zvýšili návštevnosť cieľového regiónu. Cieľovou skupinou projektu 

je predovšetkým obyvateľstvo regiónu a prichádzajúci zahraniční turisti, ktorí skúmajú svoj 

rodokmeň na základe informácií zo štátneho archívu. 

Štátny archív v Ivanke pri Nitre uchováva archívne dedičstvo celého Nitrianskeho kraja 

počnúc dokumentmi od 13. storočia. Vďaka tejto inštitúcii prichádzajú do Ivanky pri Nitre ako 

bádatelia mnohí záujemcovia o regionálnu históriu, o vyhľadávanie svojich predkov a pod., 

často krát aj zo zahraničia. 

V rámci cezhraničnej spolupráce prebehla rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha v Ivanke 

pri Nitre – niekdajšieho uhorského ministra - ktorá ako integrálna súčasť cintorína patrí medzi 

významné pamiatky obce i širšieho regiónu. Rekonštrukcia preto prispela k ďalšiemu 

zveľadeniu obce a k posilneniu cestovného ruchu v regióne.  

Obec sa ďalej podieľala na zbere údajov a fotografií hrobiek, ako aj na tvorbe databáz 

k workshopu, ktorý sa uskutočnil dňa 28. júla 2021 sa na mestskom úrade v Tatabányi. V rámci 

podujatia vystúpil László Iván, archivár z Maďarského národného archívu, ktorý adresoval 

tematiku prekladu a spracovania latinských textov pomocou počítača. Následne účastníkom 

poskytla informácie o Židovskom genealogickom výskume v Uhorsku Dr. Ágnes Szegő PhD., 

riaditeľka Maďarského národného archívu. Podujatie uzatvoril Dr. Csaba B. Stenge PhD., 

riaditeľ Archívu mesta so župnou právomocou Tatabánya. 

Realizácia projektu prispela k posilneniu národného povedomia, k prepojeniu 

miestneho obyvateľstva, k zatraktívneniu cezhraničného balíka služieb v oblasti cestovného 

ruchu, ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce. Priamym dopadom projektu bolo tiež 

zvýšenie návštevnosti územia domácimi a zahraničnými turistami prichádzajúcimi do regiónu 

za účelom spoznávania miestnych tradícií, histórie a kultúry, ale tiež turistov prichádzajúcich 

do obce Ivanka pri Dunaji za účelom vyhľadávania svojich predkov. Realizáciou projektu sa 

zviditeľnil región, vďaka rekonštrukcii hrobky došlo k zlepšeniu ponuky služieb 

a infraštruktúry v oblasti turizmu, čoho následkom sa región stal z hľadiska cestovného ruchu 

badateľne príťažlivejším.  
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Projekt bol realizovaný so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

vo výške 39 060,56 eur. Celkový rozpočet obce Ivanka pri Nitre v rámci projektu dosahuje 31 

883,60 eur. 

 

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.  

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte: 

Ing. Jana Maršálková, starostka obce Ivanka pri Nitre 

E-mail: starosta@ivankaprinitre.sk 

Tel. číslo: +421 910 301 067 

Web: https://ivankaprinitre.sk/web/ 


