
Oslavy Svetového dňa 
cestovného ruchu  

Spustenie responzívnej webovej aplikácie 
„Mesto v meste“ 

DRAŽOVSKÝ KOPEC  |  9.00 h

Čistíme 7 pahorkov

Organizátori podujatia:

Alebo dobové fotogra� e vs. realita v Nitre.  Podľa mapky si prejdite jednotlivé lokality 
v centre mesta,  preneste sa v čase a zablúďte do minulosti,  kde sa vám zobrazia 

historické budovy a miesta, ktoré dnes už nevidieť  ...Zm
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25.9.2021  (sobota)
BOTANICKÁ ZÁHRADA SPU V NITRE   |  14.00 – 18.00 h

Udržateľná Nitra
Strávte s nami príjemné popoludnie, zapojte sa do burzy nápadov 

a diskusie o zodpovednom prístupe k produkcii odpadov, 
vypočujte si odborné výklady o rastlinkách, zúčastnite sa 

prehliadky pešo alebo na bicykli, pozrite si lákavú „upcyklovanú“ 
módnu prehliadku  alebo len príjemne strávte čas a urobte si 

piknik v Botanickej záhrade SPU v Nitre
14.00 pešia komentovaná prehliadka Botanickej  záhrady 

15.00 „Ako ďalej – burza nápadov“
Predstavenie ďalšieho smerovania Botanickej záhrady 

SPU v Nitre s verejnou diskusiou, workshopy s tematikou 
rozmnožovania rastlín, aranžovania kvetín, spoznávania liečivých 

rastlín a ich účinkov, pestovania zeleniny, navrhovania záhonov 
a výsadieb nádob. 

15.30 „Tvorivá recyklácia“,
 workshop o recyklácii rôznych odpadových materiálov 

pre malých aj veľkých, kreatívna zóna 
16.00 „Produkovať menej odpadu je zodpovedné“

workshop a diskusia k spracovaniu druhotných plastických 
hmôt, separácia odpadu a čo separovať nevieme, 

význam čistenia Nitry s odkazom do budúcnosti 
16.30 Módna prehliadka „Upcyklovaná móda“, 

 hudobný doprovod LHPmuzika
18.00 Cykloprehliadka „Na bicykli zelenou Nitrou 

z Botanickej záhrady“, trasa: Botanická záhrada – areál SPU 
Nitra – rieka Nitra – Ul.Fraňa Mojtu – Svätoplukovo nám.

26.9.2021  (nedeľa)
SYNAGÓGA  

Potulky malebnými zákutiami Nitry
Výstava fotogra� í Petra Michalíka

13.00  Po stopách nitrianskych židov 
Potulky mestom so sprievodcom – zraz pred Synagógou, trasa: Synagóga – Ul. Fraňa Mojtu, 

pešia zóna – Farská ul. – Párovce – Židovský cintorín 

18. 9.2021 
Svetový 

čistiaci deň 
Medzinárodná iniciatíva za čistejšiu 

planétu – Upracme Slovensko, 

www.upracme.sk

27.9.2021  (pondelok)
ZOBOR  |  16.00 h

Tajomstvá pravekej hory 
Zážitkové potulky hradiskom Zobor so sprievodcom

zraz pri altánku na rázcestí pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada 

Pešia zóna, DOMOF Creativity |  13.00 – 16.00 h
Tvorivá recyklácia

Edukatívny kreatívno–recyklačný a rozoberací workshop,  separácia odpadu 
a recyklácia rôznych odpadových materiálov pre deti

Výstava „RECYKLÁCIA“
Predmety dennej spotreby tvoria súčasť nášho sveta, aj potom ako ich my už 

považujeme za nepotrebné. Buďte súčasťou ich nového života.

30.9.2021  (štvrtok)
UKF V NITRE (ONLINE RELÁCIA)  |  09.00 h

Témy:

Turizmus, hotelierstvo, gastronómia 
a kultúra v časoch Covid–19

Turizmus a klimatické zmeny


