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INÝ POHĽAD

Značkou Nitry je nitriansky úsmev. Každý sa v tejto Nitre usmieva, 
je milý, empatický, zhovorčivý.

Aj vám to spojenie "nitriansky úsmev" znie ako oxymoron? Sci-fi? 
Mne pri čítaní o tom, že niekto takto vníma ľudí z Nitry, spadla 
sánka. A nebol som sám.

Že sme usmievaví, si myslí Katarína Živanovič, dáma zo Srbska, 
významná postavička európskej kultúrnej scény, ktorá okrem iné-
ho riadila odbor kultúry v Belehrade či Múzeum histórie Juhoslá-
vie. Už pár rokov pôsobí na Slovensku a niekoľko mesiacov v Nitre, 
kde šéfuje Kreatívnemu centru. Usmievavosť pripísala obyvateľom 
Nitry v rozhovore, ktorý si môžete prečítať od 17. strany.

Pohľad cudzincov vie byť osviežujúci. Na veci, ľudí aj udalosti majú 
iný pohľad. Nachádzajú čaro aj tam, kde by to človek najmenej 
čakal. Asi ako keď som stál na vŕšku v Bratislave a cudzinec vedľa 
mňa obdivne híkal nad pohľadom na Petržalku. Petržalku!

Jemu prišla unikátna architektúra sídliska, aké doma nemá a aké 
nikde inde vo svete nevidel, Katarína zase našla jedinečnosť v tom, 
ako sa na ňu v Nitre usmievame.

Sú to iné pohľady na to isté. Hoci máme rovnaké oči, dívame sa 
na svet okolo inak. Aj v prípade hejtov a šomrania okolo toho, aké 
zmeny mesto chystá na námestí, v parku, vo svojej vizuálnej identi-
te či v parkovacej politike by možno postačila jednoduchá vec – iný 
pohľad.

Tomáš Holúbek, šéfredaktor
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MENÍME NITRU

PREBIEHAJÚ PRÁCE NA 
ROZŠÍRENÍ KRUHOVÉHO 
OBJAZDU PRI LIVING PARKU

Výstavba nového polyfunkčného 
domu Living Park finišuje a tomu 
treba prispôsobiť aj okolitú 
infraštruktúru. Naplánované sú 
dve etapy.

Cieľom rozšírenia kruhového 
objazdu je dopravne napojiť 
novovznikajúci Living Park na 
okružnú križovatku Napervill-
ská a Nábrežie mládeže a zlep-
šiť tak plynulosť dopravy.

Od začiatku augusta prebieha 
prvá etapa, počas ktorej budú 

realizované spojovacie vetvy, 
tzv. bypassy okružnej križovat-
ky medzi ramenami ulíc Na-
pervillská a Nábrežie mládeže. 
Zároveň sa upravujú smerové 
ostrovčeky okružnej križovatky 
na ramenách spomenutých 
ulíc a mení sa podzemné 
vedenie vodovodu a kanalizá-

Kruhový objazd pri 
Living parku prechádza 
premenou. 
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cie splaškovej a dažďovej vody  
v trase dočasnej jednopruhovej 
komunikácie.

Predpokladaná doba realizácie 
je 6 týždňov. Počas tejto doby sa 
obmedzenia dotknú len chod-
cov, pre ktorých je vyznačená 
obchádzková trasa. „V čase 
trvania prác bude zachovaná 
súčasná organizácia cestnej 
premávky celej okružnej križo-
vatky, aj súčasná premávka po 
dočasnej jednosmernej komu-
nikácii cez stavenisko zo smeru 
od podchodu pod R1a a Zobora 
v odsúhlasenom obmedzenom 
režime 6:30 až 8:30,“ uviedol 
vedúci odboru dopravy Matúš 
Maruniak.

V druhej etape pribudnú 
bypassy okružnej križovatky 
medzi ramenami Napervillskej 
ulice a príjazdovej cesty, sa-
motná vlastná príjazdová cesta 
a zásobovací dvor. „Verejná 
premávka po príjazdovej ko-
munikácii pre smer od Zobora 

od podchodu pod R1a bude 
vylúčená. Sprístupnená bude 
len vozidlám stavby,“ dodáva 
Maruniak.

O presných obmedzeniach 
a dĺžke trvania druhej etapy 
budeme priebežne informovať 
na stránkach novín, webovej 
stránke a sociálnych sieťach 
mesta.

Lenka Mareková
Foto: autorka a Peter Bednár

REKONŠTRUKCIU HORNOZOBORSKEJ 
ULICE SA PODARILO UKONČIŤ SKÔR

Počas rekonštrukcie bola ob-
medzená doprava MHD. Tá od 
12. augusta jazdí podľa pôvod-
nej trasy. Opravu mestskej ko-
munikácie na Hornozoborskej 

ulici v mieste napojenia na 
Kláštorskú realizovalo mesto 
spolu so Západoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou.
Okrem opravy vodovodného 

potrubia zrekonštruovali 
3  700 metrov štvorcových 
plochy. Pôvodný termín 
ukončenia prác mal byť až 
na konci augusta, práce sa 

podarilo ukončiť skôr. Výška 
investície bola 57  719 €.

Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec

PRED PO
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ÚTULNEJŠIE NÁMESTIE: POSEDIEŤ 
SI TU MÔŽETE CHRÁNENÍ 
PRED SLNKOM A VETROM
Pergolové sedenie symbolicky kopíruje zástavbu, 
aká tu kedysi skutočne existovala – ešte v časoch, 
kedy boli na dnešnom Svätoplukovom námestí dve 
námestia, Radničné a Divadelné. Priečelia budov 
boli práve tam, kde mesto postavilo moduly.

Neznesiteľná horúčava, málo 
tieňa, otravný vietor a nuda. 
Veci, ktoré 850 ľudí v dotaz-
níku najčastejšie kritizovali 
na súčasnom Svätoplukovom 
námestí.

Mesto preto v roku 2019 uspo-
riadalo Hackathon, workshop, 
na ktorom odborníci zo sa-
mosprávy, univerzít aj ďalších 
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inštitúcií riešili, ako s týmito 
neduhmi bojovať.

Navrhnuté riešenia nakrátko 
pozastavila pandémia. Toto 
leto však nastal čas, kedy 
sa prvé z nich – pergolové 
sedenie – stalo realitou. Mesto 
okolo fontány osadilo osem 
modulov, v ktorých nájde 
príjemné posedenie naraz 40 
až 50 ľudí.

„Našou snahou je vrátiť 
tomuto miestu život a útul-
nosť. Námestie jednoznačne 
potrebujeme oživiť aj mimo 
obdobia, kedy sa tu konajú 
festivaly, koncerty a iné 
podujatia. Chceme, aby bolo 
miestom, kde sa stretávajú 
rodiny a priatelia, chceme, 
aby tu trávili viac času a 
neutekali z námestia preč len 
preto, lebo je tu veľmi tep-
lo. Pergolové sedenie je iba 
prvým z krokov, ktoré mesto 
plánuje spraviť, aby námestie 
zútulnilo a spríjemnilo,“ po-
vedal primátor Marek Hattas. 
Ďalšími zlepšovákmi, ktoré 
mesto chystá v nasledujúcich 
etapách, je debarierizácia 
schodov od Mostnej ulice a 
potôčik, ktorý bude fungovať 
pomocou vodného čerpadla 
tak, že využije cirkuláciu vody.

Pergolové sedenie nemusí 
byť iba o sedení. Moduly sú 
flexibilné, dajú sa prispôsobiť 
aktuálnej situácii na námestí 
a dajú sa tiež nastaviť na letný 
a zimný variant. V zime počas 
Vianočného mestečka tu 
budú ľudia postávať s punčom 
v ruke a debatovať s priateľmi. 
Inak môžu byť moduly rozlo-
žené počas koncertov a inak 
napríklad počas slávností 
Nitra, milá Nitra.

Súčasťou modulov sú kve-
tináče so zeleňou, ktorá má 
rovnako spríjemniť pobyt na 
námestí. „Ide o kombináciu 
okrasných tráv, ktoré sú 
vhodné aj do nepriaznivých 
podmienok ako je sucho a tep-
lo,“ povedal Štefan Lančarič, 
šéf odboru životného pros-
tredia na nitrianskej radnici. 
Ďalšie druhy rastlín a kvetín 
sa ešte budú dopĺňať.

Moduly osadila vysúťažená 
firma Belart, s. r. o. zo Zlatých 
Moraviec. Celkové náklady 
dosiahli 95 820 eur.

Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec

Nitra mala minulý rok 274 polopodzemných kontajnerov, tento 
rok pribudlo ďalších 30. Určené sú na tuhý komunálny odpad, 
papier, plast aj sklo.

Nitrianske komunálne služby umiestnili nové kontajnery na 
chrenovských uliciach Kremnická 1, Výstavná 29, Výstavná 39. 
Tri stojiská pribudli na Klokočine – Škultétyho 30, Škultétyho 14 
a Jurkovičová 21.

Dnes je v Nitre 40 stojísk, vybudovanie jedného stojiska vyjde 
približne na 20  000 eur. Výška investícií za polopodzemné kon-
tajnery v rokoch 2019 -2021 je 299  728,80 eur.

Text a foto: Timea Galová

AKÉ SÚ VÝHODY MOLOKOV 
OPROTI KLASICKÝM NÁDOBÁM?

Kontajnery sú vybavené senzormi, vďaka ktorým 
dispečing presne vie, kam a kedy poslať zberové 
vozidlá.

Naplnenosť kontajnerov v blízkosti svojho bydliska 
si môžu obyvatelia overiť cez aplikáciu Sensoneo.

Minimalizuje sa prehrabávanie odpadkov neprispô-
sobivými obyvateľmi, pretože v 2,5-metrovej hĺbke 
na odpadky nedosiahnu.

Odpad sa rozkladá pomalšie, pretože meter a pol 
z celkovej hĺbky kontajnera je pod zemou.

Všetky kontajnery sú bezbariérové, ľahko si ich 
otvoria aj vozičkári.

Objem polopodzemnej nádoby je 5 000 litrov, kla-
sické kontajnery majú 1 100 litrov, takže sa znižuje 
frekvencia vývozu odpadu.

V NITRE PRIBUDLI 
TRI DESIATKY OBĽÚBENÝCH 
'POLOPODZEMÁKOV'

7MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU RADNIČNÉ NOVINY



Prioritou radnice je budovanie kvalitnejšieho 
verejného priestoru a opätovné využívanie ihriska.

Ihrisko za centrom voľného 
času je už niekoľko rokov 
uzavreté z dôvodu havarijné-
ho stavu. Poslanci ešte začiat-
kom mája schválili peniaze 
na jeho sanáciu. V prvej etape 
vyčlenili 20-tisíc eur a mesto 
začalo s prípravou konceptu 
opätovného využívania.

Prvé práce začali v polovici 
augusta zbúraním staticky na-
rušeného múru v pôdorysnom 
tvare písmena „L“ od strany 
Mlynov. „V prvej fáze otvoríme 
priestor od ulice. Hrubé múry, 
ktorých životnosť už skončila, 
sme zbúrali a následne vy-
tvoríme miesto pre zeleň 
a návštevy verejnosti,“ povedal 
primátor Nitry Marek Hattas.

Prvá etapa obnovy potr-
vá do konca roka. V rámci 
nej radnica upraví verejný 
priestor od ulíc Chalupkova 
a Československej armády. 

Priestor ihriska bude oplote-
ný transparentným plotom, 
aby bol zabezpečený vizuálny 
kontakt medzi ulicou a ihris-
kom. Vznikne tu tzv. „pocket 

park“ - malý verejný park, 
ktorý rozlohou nie je vhodný 
na veľké aktivity, ale poskytuje 
zeleň a miesto na posedenie.

Z dlhodobého hľadiska vznik-
ne bezpečný priestor, ktorý 
bude slúžiť potrebám centra 
voľného času a zároveň ho 
bude môcť využívať verejnosť 
na šport a kultúru.

Lenka Mareková

Búracie práce, foto Roman Oravec.

Ilustračné obrázky - vizualizácie zo štúdie.

MESTO ZAČALO 
SO ZVEĽAĎOVANÍM PRIESTORU 
PRI CVČ DOMINO
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Zodpovedné narábanie 
s kuchynským odpadom patrí 
k udržateľnejšiemu spôsobu 
života. Použité kuchynské 
oleje a tuky patria medzi 
kuchynský odpad z domác-
ností. Takýto odpad znečisťuje 
a zanáša kanalizačné potru-
bia. Keď sa dostane do vody, 
dokáže znečistiť niekoľko tisíc 
litrov vody. „Olej je biologic-
ky ťažko odbúrateľný a vo 
vodnom prostredí redukuje 
kyslík potrebný pre faunu 
a flóru. Použitý olej obsahuje 
karcinogény. Jeho recykláciou 
sa zamedzí znečisteniu povr-
chových a podzemných vôd,“ 
hovorí referent pre odpadové 
hospodárstvo Martin Pavelka.

BONUS – „STARÉ ZA NOVÉ“
Pri odovzdaní 1 litra použitého 
kuchynského oleja dostanete 
litrový ocot. Za 6 litrov zasa 
1 liter slnečnicového oleja.

AKO ODOVZDAŤ 
POUŽITÉ OLEJE
Použité kuchynské oleje 
a tuky je potrebné odovzdať 
v uzatvárateľnej, najlepšie 
priehľadnej PET fľaši (alebo vo 
väčšej bandaske, v kanistri, 

nie v sklenenej fľaši) na jedno 
zo zberných miest.

ČO SA STANE 
S ODOVZDANÝMI 
OLEJMI / TUKMI
Po prevoze do výrobnej spo-
ločnosti Meroco, a. s. sa použité 
kuchynské oleje a tuky po spra-
covaní ekologicky premenia 
na emisne úsporné biopalivo – 
bionaftu. Bionafta šetrí naše 
životné prostredie a pomáha 
udržiavať motor auta v kondícii.

AKÉ OLEJE 
ZBIERAŤ

ÁNO: Použité kuchynské 
oleje a tuky z vyprážania, 
fritovania, zahŕňajúc všetky 
druhy rastlinných olejov (rep-
kový, slnečnicový, sójový…) 
a živočíšnych tukov (bravčo-
vá, kačacia, husacia masť…). 
Oleje slúžiace ako nálevy 
potravín (napr. sušených pa-
radajok, olív, rýb v konzerve, 
nakladaných syrov…)

NIE: V žiadnom prípade nie 
minerálne, motorové a iné 
odpadové oleje.

MESTO ZAČÍNA S MOBILNÝMI 
ZBERMI POUŽITÉHO 
KUCHYNSKÉHO OLEJA A TUKU
Novinku radnica spúšťa v septembri. Obyvateľov, ktorí budú 
triediť oleje chce motivovať bonusom. Septembrový zber 
prebehne v piatok 10. 9. a v sobotu 11. 9.

Lenka Mareková 
Foto: ilustračné AdobeStock

PIATOK 10. 9. 2021 v čase od do
DRAŽOVCE
Parkovisko Kultúrny dom 15:00 15:15
ZOBOR
Parkovisko pred penziónom ARTIN 15:35 15:50
Parkovisko Klinčeková 16:00 16:15
CHRENOVÁ, JANÍKOVCE
Parkovisko pri atletickom štadióne (A. Hlinku 51-53) 16:30 16:45
Parkovisko medzi ulicami Výstavná a Fatranská 17:00 17:15
Janíkovce, pri COOP Jednota (Hlavná 522) 17:30 17:45
DOLNÉ KRŠKANY
Liesková x Dvorčianska - pri autobusovej zastávke 18:10 18:25

SOBOTA 11. 9. 2021 v čase od do
HORNÉ KRŠKANY
Novozámocká 45 (pred supermarketom COOP) 10:00 10:15
ČERMÁŇ
Potraviny Nitrazdroj, Potravinárska ul. 10:25 10:40
KLOKOČINA
Parkovisko Čajkovského (vedľa Medicentra) 10:45 11:00
Jurkovičova 411 (parkovisko pred OD Sandokan) 11:10 11:25
STARÉ MESTO
Janka Kráľa - PKO 11:45 12:00
Parkové nábrežie - parkovisko pri rieke 12:10 12:25
MLYNÁRCE
pri železiarstve Mikulášik 12:30 12:45
KYNEK
v blízkosti križovatky Ovocinárska x Hájska 13:00 13:15
PÁROVSKÉ HÁJE
Pri zastávke MHD, pri Kultúrnom dome 13:30 13:45
DIELY
Dunajská - potraviny Nitrazdroj 13:50 14:05

HARMONOGRAM A LOKALITY ZBERU
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HODY A DOŽINKY LÁKALI 
NÁVŠTEVNÍKOV UŽ TRETÍ ROK
O tom, aké boli hody a dožinky 
v minulosti a aké sú dnes, sme 
sa rozprávali s viceprimátorom 
Danielom Balkom.

Nitrianske hody a dožinky 
tvorili významnú časť mest-
ského života, boli súčasťou 
jeho koloritu a kalendárnych 
zvykov. „Nitrianske hody dl-
hodobo a dožinky od sedem-

desiatych rokov minulého 
storočia,“ hovorí Balko.

Hody sa v minulosti slávili 
počas tradičnej mariánskej 
púte na Kalváriu. „To však 

komunistickému režimu pre-
kážalo a snažil sa ich postup-
ne potlačiť. Vhod im padla aj 
novovytvorená tradícia Do-
žinkových slávností, ktoré sa 
konali na konci augusta počas 
poľnohospodárskej výstavy 
na Agrokomplexe,“ vysvetľuje 
Balko. Dožinky sa vďaka veľ-
kej celoštátnej podpore mali 
stať najväčšou oslavou so-
cialistického družstevníctva 
na Slovensku. „Vďaka množ-
stvu návštevníkov, stánkov, 
hudobných a doprovodných 

vystúpení sa v podstate stali 
najväčším zábavným letným 
podujatím na Slovensku,“ 
dodáva Balko.

Pôvodné celoslovenské 
dožinky tvoril najmä veľký 
sprievod s družstevníkmi, 
folklórnymi súbormi a alego-
rickými vozmi pred pódiom 
so štátnymi predstaviteľmi. 
Ich súčasťou bolo aj množstvo 
predajných stánkov a večerný 
kultúrny program na viace-
rých miestach mesta. „Pa-

„Chceme dokázať, že v Nitre stále ostal živý remesel-
ný kumšt a nitrianske výročné trhy môžu ponúknuť 
jedinečnosť a vysokú kvalitu ponúkaného tovaru.“ 

Daniel Balko
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KRÍŽOVÁ 
CESTA 
NABOSO 
HORE 
KALVÁRIOU
Súčasťou Hodov a dožiniek 
bola aj Púť k Matke Božej 
a program na Kalvárii. V nede-
ľu začínal deň krížovou cestou 
naboso o 5. hodine ráno.

Tradícia organizovania pútí 
k Matke Božej siaha až do 
roku 1766, kedy biskup Ján 
Gustíni hmotne zabezpečil 
Nitru. Okrem odpustenia dlhu 
za most cez rieku Nitra tiež 
vydláždil priestor mestskej 
tržnice a mestu podaroval 
budovu radnice, nakoľko 
mesto vlastnou nedisponovalo. 
Z vďaky sa mesto zaviaza-
lo každoročne organizovať 
púť na sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie do Kostola Matky 
Božej na Kalvárii.

Lenka Mareková
Foto: Miloš Štefanka

mätám sa, že reťaz stánkov 
išla až pod hrad. Mesto vtedy 
naozaj žilo do rána a veľa hu-
dobných vystúpení vznikalo 
spontánne na základe stupňa 
nálady hudobníkov a taneč-
níkov. V podstate to bol taký 
veľký jarmok a preto spojenie 
obnovených hodov a dožiniek 
do jedného podujatia nám 
dáva logiku,“ spomína Balko.

Hodami chce mesto splatiť 
dlh voči autentickej tradí-
cií a dožinkami sa prihlásiť 

k vnímaniu Nitry ako centra 
poľnohospodárstva na Slo-
vensku

Tradíciu hodov a dožiniek 
mesto obnovilo v roku 2019. 
„Ale samozrejme už v mo-
dernom šate bez ideologic-
kých náterov. Nitra sa chce 
prezentovať ako centrum 
kvalitných a rôznorodých 
domácich výrobkov a pro-
duktov, ktoré sú dnes vyhľa-
dávané,“ hovorí Balko.

Nejde pritom len o tradičné 
poľnohospodárske výrobky, 
ale aj o nové. „Veď Nitra sa 
stala pred pár rokmi známou 
aj vďaka výrobcom kvalitnej 
čokolády, máme kvalitných 
dodávateľov kávy či tren-
dové produkty z rôznych 
štipľavých papričiek,“ menuje 
Balko. Rovnako sa darí aj 
domácim výrobcom a malým 
firmám nadväzujúcim na 
tradičné remeslá od histori-
zujúcich šperkov po ľanové 
odevy.

Nové Nitrianske hody a do-
žinky sú oproti minulosti 
zatiaľ v oveľa skromnejšej 
podobe. „Naša ambícia je 
teda každoročne zvyšovať ich 
úroveň. Bohužiaľ minulý aj 
tento rok sme boli limitovaní 
protipandemickými opatre-
niami. Ostáva dúfať, že o rok 
to bude bez komplikácií,“ 
dodáva viceprimátor Balko.

Lenka Mareková
Foto: Jakub Arpáš

CHRENOVSKÉ STÁNKY 
Tento rok sa Chrenovské stánky konali pred výstaviskom Agrokomplex. Poduja-
tie tradične sprevádzal kultúrny program plný dobrej zábavy, jedla,  jarmočných 
stánkov,  kolotočov a stretnutí s priateľmi. Spomedzi hudobných interpretov, ktorí 
vystúpili, môžeme spomenúť napríklad Lazara, Taste of Brass, Zoči Voči, či Veroni-
ku Rabadu. Pre deti si svoj program prichystala Dúhalka a na ľudovú nôtu zahral 
folklórny súbor Jaročan a Nová stopa. 
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Tím Nitra 2026 priniesol kultúru 
tam, kde sa „Nitrančania“ bežne 
pohybujú.

Na návštevu kultúrneho podu-
jatia, ako napríklad hudobné-
ho koncertu či divadelného 
predstavenia, si spravidla 
musíme vyhradiť čas a penia-
ze. Častokrát je nevyhnutné 
za kultúrou cestovať, čo môže 
skomplikovať jej dostupnosť 
pre určité skupiny obyvateľ-
stva. Tím stojaci za kandidatú-
rou Nitry na Európske hlavné 
mesto kultúry pre rok 2026 
preto prišiel s iniciatívou “Nit-
ra 2026 na cestách”, v rámci 
ktorej mohli obyvatelia Nitry 
a Nitrianskeho kraja navštíviť 
koncert, ktorý “prišiel” priamo 
k nim - na mobilnom pódiu.

Jedným z hlavných motívov 
kandidatúry Nitry na Európ-

ske hlavné mesto kultúry 2026 
je priniesť kultúru čo najbliž-
šie k občanom. Na realizáciu 
tejto myšlienky si tím Nitra 
2026 zvolil netradičnú formu. 
Pódium v tvare balkóna 
umiestnené na korbe dodávky 
jazdilo v termínoch 27. 7.–1. 8. 
po Nitre a Nitrianskom kraji 
a prinášalo “bezbariérové” 
hudobné koncerty mladých 
nitrianskych hudobníkov 
na miesta, ktoré obyvatelia 
prirodzene navštevujú, ako 
napríklad nákupné strediská 
či autobusovú stanicu. Inicia-
tíva dostala názov “Nitra 2026 
na cestách”.

Heslom iniciatívy bolo priniesť 
živú hudbu obyvateľom, ktorí 

ŽELALI BY STE SI 
LEPŠÍ PRÍSTUP 
KU KULTÚRNYM 
PODUJATIAM?
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majú ku kultúre nedostatočný 
prístup, prípadne majú prob-
lém vyhradiť si na ňu zdroje. 
Prvý koncert Nitry 2026 na 
cestách sa odohral v Zariadení 
sociálnych služieb Nitrava 
na Železničiarskej ulici na 
Čermáni. Podľa slov zúčast-
nených divákov išlo o prvé 
živé vystúpenie v zariadení po 
vyše poldruha roku aj z dôvo-
du pretrvávajúcej pandémie. 
Koncert sa stretol s veľkým 
úspechom a nechýbali ani 

tanečné choreografie v podaní 
klientov zariadenia. Seniori 
prichystali pre organizačný 
tím jedinečné prekvape-
nie - vlastnoručne vyrobené 
mydlá, ktoré vyrobili v rámci 
voľnočasových aktivít v zaria-
dení.

Ďalšie koncerty nasledovali 
na nitrianskych sídliskách. 
V stredu 28. 7. v podvečerných 
hodinách zaparkovala do-
dávka s pódiom v nákupnom 
stredisku Sandokan na Kloko-
čine. Hudobníci odohrali dva 
akustické sety na priestran-
stve s fontánou pred potravi-
nami Nitrazdroj. Divákmi boli 
tentokrát zákazníci zmrzlino-
vého stánku, Klokočinčania 
mieriaci na nákup či náhodní 
okoloidúci, ktorí začuli živú 
hudbu, strávili niekoľko prí-
jemných minút na koncerte 
pod oknami domov. Z Kloko-
činy sa pódium s hudobníkmi 
presunulo na parkovisko pred 

Kino Lipa na Chrenovej, na 
ktorom muzikanti zahrali zá-
kazníkom sediacim na terase 
kaviarne.

Pravdepodobne najroman-
tickejší koncert sa odohral vo 
štvrtok 29. 7. o 7. hodine na 
autobusovej stanici. V skorých 
ranných hodinách v rohu 
stanice zaparkoval mobilný 
“balkón”, na ktorom zaznel 
bezmála hodinový violon-
čelový koncert. Cestujúci za 
prácou do Nitry si tak mohli 
vychutnať svoju rutinnú ran-
nú prechádzku s neobvyklým 
hudobným podmazom.

Posledný koncert na pódiu na 
korbe dodávky zaznel v piatok 
30. 7. na jarmoku v Nových 
Zámkoch. Plánované koncerty 
na parkovisku pred liečebným 
ústavom na Zobore a v parku 
M.R.Štefánika v Leviciach boli 
z dôvodu nepriaznivého poča-
sia zrušené.

Účinkujúcimi boli výhradne 
mladí nitrianski hudobníci: 
Martina Kertészová (spev) 
a Roman Stražanec (violonče-
lo) zo skupiny DIS IS MAR-
KÉTA, Martin Zaujec (gitara) 
pôsobiaci v skupine LUVVER 
a pesničkár s umeleckým 
menom Matej Tále.

Tím stojaci za kandidatúrou 
Nitry na Európske hlavné 
mesto kultúry 2026 verí, že ide 
iba o prvý zo série pokusov, 
ako sprístupniť kultúru čo 
najširším vrstvám obyvateľov 
Nitry. Medzi sľubné kultúrne 
iniciatívy môžeme zaradiť 
napríklad nový kultúrny 
priestor bod.K7 na rohu ulíc 
Štefánikova a Radlinského, či 
rodiace sa Kultúrne centrum 
Nitra so sídlom v kine Palace 
a kasárňach pod Zoborom.

Text: Tomáš Bilik, PR 
a marketing Nitra 2026

Foto: Peter Bednár
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MESTO ZAČÍNA 
S UMIESTŇOVANÍM 
KOMPOSTÉROV 
Na Chrenovej, na Lipovej ulici 
pribudol komunitný kompo-
stér na kuchynský bioodpad, 
ktorý je súčasťou už zriadeného 
komunitného kompostoviska. 
Bude určený pre všetkých 
obyvateľov bytového domu 
Lipová 2 - 10.  Do konca roka 
vznikne v Nitre ďalších dvadsať 
komunitných kompostovísk. 
Tie budú vytvorené na základe 
výsledkov verejného priesku-
mu, ktorý mesto realizovalo 
v rámci programu Kompostuje-
me v Nitre. 

 
STOVKY 
RARITNÝCH 
POŠTOVÝCH 
ZNÁMOK V NITRE 

Národná výstava jednorá-
mových exponátov „NITRA 
2021“, ktorá sa uskutoční 16.-19. 
septembra v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre, je súťažná, 
špecializovaná filatelistická 
výstava. Návštevníci uvidia 
raritné exempláre, aké na 
Slovensku ešte neboli vysta-
vené. Súčasťou výstavy budú 
sprievodné podujatia, ako je 

vyhlásenie výsledkov Ankety 
o najkrajšiu poštovú známku 
ako aj odborné prednášky pre 
mladých filatelistov. Vstup pre 
návštevníkov je voľný. 

 
V NITRE SA PO 
PRÁZDNINÁCH 
ROZBEHNE 
ČISTENIE 
VEREJNÝCH 
PRIESTOROV
Vďaka spolupráci mesta Nitra, 
Nitrianskej komunitnej nadácie, 
spoločnosti Kärcher a dobrovoľ-
níkov z viacerých občianskych 
iniciatív odštartovali koncom 
leta práce v grantovom progra-
me „Kärcher – upracme si spo-
lu.“ Pridaná hodnota programu 
spočíva v nefinančnej pomoci 
firmy prostredníctvom profesi-
onálnej techniky.

 V rámci prvého ročníka gran-
tového programu bolo podpo-
rených 5 verejnoprospešných 
projektov, ktoré sú zamerané 
na vyčistenie a revitalizáciu 
verejných priestorov.

Medzi podporenými organizá-
ciami sú občianske združenia 
Šport Osveta Kultúra a STORM, 
zástupcovia občanov z ini-
ciatívy Na Hájoch nám záleží, 
Oprava a vyčistenie Multi-
funkčného ihriska Nitra-Kynek 
a Občianske združenie Pre 
Dražovce. Práve v Dražovciach 
sa už v auguste začali prvé 
aktivity. 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
PONUKA KRÚŽKOV, KLUBOV 
A SÚBOROV V ŠKOLSKOM 
ROKU 2021-2022
Zápisy budú prebiehať od 2. 9. do 14. 9. od 9:00 do 17:00 vo 
všetkých budovách CVČ. Žiadosti si môžete vyzdvihnúť osobne 
alebo stiahnuť z webovej stránky www.cvcnitra.edupage.org

CVČ, Štefánikova tr. 63 - hlavná budova
• DFS Borinôčka – folklór – MŠ
• DFS Borinka – folklór – ZŠ
• DFS Borinka – spevácka skupina ZŠ
• FS Furmani – folklór – SŠ, VŠ
• Ľudová Hudba – ZŠ, SŠ, VŠ
• TS EIJA – moderný tanec – ZŠ, SŠ
• EIJAgym – základy tanečnej gymnastiky – ZŠ
• TS Madhouse – Hip-Hop – ZŠ, SŠ
• Mažoretky I.NIMA – MŠ, ZŠ, SŠ
• Paletko– výtvarný – keramikársky – MŠ, ZŠ
• Pastelka – výtvarný – MŠ, ZŠ
• Happy Dance- kreatívny tanec deti od 6-10 rokov / nové
• Aranžovanie a šikovné ruky – MŠ, ZŠ, SŠ
• Čimovinky – tvorivé dielne – MŠ
• Jašovo – pohybovo dramatický od 4-5 rokov
• Šašo-Jašo – tanec, hudba, spev, divadlo od 6-8 rokov
• Divadelníček – literárno-dramatický od 9-12 rokov
• Za oponou – literárno-dramatický od 13-15 rokov
• Šach – ZŠ, SŠ
• Historický šerm Tormenta – ZŠ, SŠ
• Plastový modelár – ZŠ, SŠ
• Športy pre ZŠ, SŠ: Futbal, basketbal, hokej, zápasenie
• Anglický jazyk hrou – MŠ
• Mladý redaktor – od 12 rokov / nové
• Konverzácia v španielskom jazyku – ZŠ / nové
• TEENAGE Joga – pre deti od 10-15 rokov / nové

CVČ, Topoľová 1, Chrenová
• Stolný tenis – ZŠ, SŠ, VŠ
• Lienky – tanečná prípravka – MŠ
• Pastelka – výtvarný – MŠ, ZŠ
• Mamičky a detičky Lienočky – pre deti a matky na mater-

skej dovolenke
• Historický šerm Bojar – SŠ, VŠ
• Capoeira – ZŠ, SŠ
• Karate Imperium – ZŠ, SŠ
• Rekreačný šport – bedminton, florbal… – ZŠ
• Lukostreľba - ZŠ, SŠ / nové
• Sokoliari- ZŠ / nové SŠ

CVČ, Na Hôrke 30, Klokočina
• Presná muška – strelecký – od 10-15 rokov
• Karate Imperium – ZŠ, SŠ
• Sambo – bojové umenie – ZŠ od 6 rokov, SŠ, VŠ
• Pastelka - výtvarný – MŠ, ZŠ

Kultúrny dom Párovské Háje
• EIJA NG – moderný tanec - ZŠ, SŠ
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NÁVRAT OLYMPIONIKOV 
POD ZOBOR
Počas leta sme so zatajeným 
dychom sledovali výkony rodákov 
z Nitry na olympiáde. Po ich 
bezpečnom návrate domov 
zavítali aj na radnicu.

Stretnutie prebiehalo v uvoľ-
nenej atmosfére. Športovci na 
ňom prezradili napríklad aj 
to, aký bol život v olympijskej 
dedinke alebo rozdiely medzi 
domácou a olympijskou kuchy-
ňou v Tokiu.

Azda najviac na Slovensku 
rezonoval úspech Zuzany Re-
hák-Štefečekovej, ktorá nielen-
že získala najcennejší kov, ale 
vo svojej disciplíne, v trape, sta-
novila neprekonateľný olym-
pijský rekord, keď trafila 125 
zo 125 terčov. Zuzana priniesla 
ukázať aj svoju zlatú olympijskú 
medailu, na ktorú všetci hľadeli 
s veľkým rešpektom.

Kladivár Marcel Lomnic-
ký mal tento rok úspešnú 
sezónu, ktorú ozdobil osob-
ným rekordom 79,19 m. Na 
olympiáde sa mu bohužiaľ 
nepodarilo priblížiť k tomuto 
výkonu. Vyjadril však ambí-
ciu zabojovať o miestenku na 
najbližšie letné olympijské 
hry v Paríži.

Skvelú sezónu mala aj Ema 
Zapletalová, ktorá získala titul 
na majstrovstvách Európy do 
23 rokov. V Tokiu sa len tesne 
neprebojovala do finálne-
ho behu na 400 metrov cez 
prekážky.

Mária Katerinka Czaková 
dosiahla v chôdzi na 20 km 
čas 1:41:29.

CHCÚ INŠPIROVAŤ NOVÚ 
GENERÁCIU ŠPORTOVCOV
Počas rozhovoru olympionici 
spoločne formovali obavu 
o budúcnosť slovenského 

športu. Konštatovali, že 
pozorujú výpadok atletických 
talentov spomedzi mladších 
generácií. Práve preto by 
chceli svojimi výkonmi moti-
vovať nádejných športovcov, 
z ktorých sa časom môžu tiež 
stať reprezentanti.

Jeden reprezentant môže byť 
vzorom pre celú vyrastajúcu 
generáciu športovcov, ale 
môže aj motivovať bežných 
ľudí k zdravému životnému 
štýlu. Vraj kľúčovú rolu pri 
dosahovaní dobrých výsled-
kov zohráva chuť prekonávať 
vlastné limity. Nesmierne 
dôležité je takisto mať pri sebe 

trénera, ktorý dokáže zo špor-
tovcov dostať to najlepšie, čo 
sa v nich skrýva a samozrej-
me, netreba zabudnúť ani na 
hodiny tvrdého tréningu.

OTÁZKAMI SA NENECHAJÚ 
VYVIESŤ Z ROVNOVÁHY
Otázky športových redaktorov 
často bývajú monotematické 
a snažia sa od športovcov 
dostať hodnotenia výkonov 
a ich očakávania. Zuzana sa 
vyjadrila, že radšej býva vo 
svojich odpovediach pred pre-
tekmi zdržanlivejšia. Atlétky 
sa podľa ich slov pred pretek-
mi snažia sústrediť hlavne na 
výkon a tiež si dávajú pozor na 
odvážne vyjadrenia.

Zo všetkých reprezentan-
tov bolo cítiť veľkú pokoru 
a skromnosť.

ZASLÚŽILI SI ZÁPIS DO 
PAMÄTNEJ KNIHY MESTA
Zuzana Rehák-Štefečeková, 
Mária Katerinka Czaková, 
Ema Zapletalová a Marcel 
Lomnický sa nezapísali len do 
dejín športu, ale aj do pamät-
nej knihy mesta Nitra.

Vedenie mesta má napláno-
vané aj ďalšie stretnutie, pri 
ktorom privíta chodcov Mateja 
Tótha a Michala Morvaya, 
ktorí sa v pôvodnom termíne 
nemohli dostaviť.

Všetkým z našich športovcov 
patrí veľká vďaka. Prajeme im 
aby sa im darilo a dúfame, že 
budú Nitričku naďalej úspešne 
reprezentovať na vrcholových 
podujatiach.

Text a foto: Roman Oravec
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DO OPRÁV ŠKÔL MESTO 
INVESTOVALO 1,3 MILIÓNA EUR
Školy otvorili svoje brány 2. septembra. Čo robili 
mestské základné a materské školy počas letných 
prázdnin, ktoré školy mesto zrekonštruovalo a ako 
bude vyzerať nový školský Covid automat?

MESTO POČAS 
LETA POSILNILO 
KAPACITY ŠKÔLOK
Mesto prešlo na nový systém 
a počas letných prázdnin 
otvorilo viacero materských 
škôl. „Týmto opatrením 
sme vyšli v ústrety rodičom 
a ich požiadavkám,“ pove-
dala vedúca odboru školstva 
Mária Orságová. Počas júla 
sa do škôlok zapísalo 994 detí 
z celkového počtu 2  541. Mesto 
preto otvorilo 14 škôlok, ktoré 
denne navštívilo v priemere 
600 detí. V auguste to bolo 
o jednu menej a v priemere 
500 detí denne. „Tento režim 
sa nám osvedčil a chceme 
v ňom pokračovať aj budúci 
rok,“ dodala Orságová.

DETI NAVŠTEVOVALI 
LETNÉ ŠKOLY 
ČI ŠPORTOVÉ KEMPY
V júli otvorilo osem základ-
ných škôl školské kluby pre 
deti. V auguste mohli rodičia 
prihlásiť deti do letných škôl 
či športových kempov. ZŠ 
Tulipánová zorganizovala 
dva športové kempy pre viac 
ako 110 detí a jednu zábavnú 
letnú školu pre približne 70 
detí. ZŠ Škultétyho sa za-
merala na vzdelávanie detí 
v oblasti environmentalistiky, 
ale aj finančnej a čitateľskej 
gramotnosti prostredníctvom 
zážitkového učenia a didak-
tických hier. Počas dvoch 
týždňov ju navštívilo 130 detí. 
ZŠ Kniežaťa Pribinu zasa 
pracovala so sedemnástimi 

deťmi so špeciálnymi potre-
bami, ktorým pomáhala pri 
integrácii do školy. S deťmi 
pracovalo aj Centrum voľné-
ho času, ktoré zorganizovalo 
11 turnusov letných táborov 
a 3 letné školy.

KÝM DETI PRÁZDNINOVALI, 
MESTO REKONŠTRUOVALO
Čiastkovými opravami prešli 
mnohé materské i základné 
školy. Na siedmych ma-
terských školách prebehli 
maliarske práce. Vnútorné 
priestory mesto rekonštruo-
valo čiastočne v MŠ Bazovské-
ho a MŠ Staromlynská.

Vynovené ihrisko a chod-
ník bude čakať žiakov ZŠ Na 
Hôrke. Na ZŠ Ščasného mesto 
vymenilo strechu na dvoch 
budovách školy a telocvični. 
Pribudne aj oplotenie ihriska. 

MŠ Dobšinského dostala nový 
trávnik. Triedy prerábali na 
ZŠ Kráľa Svätopluka, kde bolo 
potrebné rozšíriť kapacity 
tried a ZŠ Fatranská, elokova-
né pracovisko Janíkovce, kde 
sa rekonštruovali podlahy.

V čase uzávierky tohto vydania 
začína rekonštrukcia sociál-
nych zariadení v MŠ Mostná 
a v telocvični ZŠ Ščasného 
a rekonštrukcia strechy na ZŠ 
Novozámocká. „Do konca roka 
chceme zatepliť ZŠ Cabajská 
a zrekonštruovať kuchyňu 
na ZŠ Škultétyho,“ priblížila 
plány Orságová. Celková výška 
investície, aj s plánovanými re-
konštrukciami je 1  300  000 eur.

Okrem rekonštrukcií škôl 
mesto doplnilo aj zariadenia 
školského stravovania. „Dis-
tribuovali sme umývačky 
riadov do kuchýň a výdajní 
MŠ za približne 17  000 eur,“ 
povedala Orságová. Finančné 
prostriedky mesto investovalo 
aj do projektovej dokumentácie 
na zateplenie druhého pavi-
lónu ZUŠ a rozšírenia kapacít 
budovy Centra voľného času 
v Párovských Hájoch.

ŠKOLY SA RIADIA 
NOVÝM ŠKOLSKÝM 
COVID AUTOMATOM
Ministerstvo školstva vydalo 
manuál – Školský semafor, 
ktorým sa riadia všetky školy 
a školské zariadenia. Podľa 
neho nemá zriaďovateľ právo 
zatvoriť celú školu. „Školy 
budú otvorené vo všetkých 
farbách okresov. V 14-dňovej 
karanténe budú jedine triedy, 
v ktorých sa vyskytne pozi-
tívne testované dieťa alebo 
zamestnanec na COVID -19,“ 
vysvetľuje Orságová. Minis-
terstvo rodičom poskytlo 
samotesty, o ktoré si mohli 
rodičia prostredníctvom škôl 
požiadať do 23. augusta. Ma-
terské a základné školy dosta-
nú doplnkové financie, ktoré 
budú slúžiť na zabezpečenie 
protipandemických opatrení.

Lenka Mareková
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Katarína Živanovič v minulosti pôsobila na pozícii riaditeľky 
Kultúrneho centra REX v Belehrade, viedla tiež odbor kultúry 
srbského hlavného mesta a pôsobila ako výkonná riaditeľka Múzea 
histórie Juhoslávie. Pred šiestimi rokmi prišla žiť na Slovensko zo 
Srbska, aby ako generálna manažérka košického Kultúrneho centra 
Tabačka Kulturfabrik zúročila svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti 
manažmentu kultúry. Dnes je riaditeľkou Kreatívneho centra v Nitre, 
ktoré vznikne v bývalom kine Palace na Radlinského a v bývalých 
kasárňach na Martinskom vrchu pod Zoborom.

ROZHOVOR S KATARÍNOU ŽIVANOVIČ

PRE MŇA JE 
ZNAČKOU NITRY 
NITRIANSKY 
ÚSMEV
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V ako stave je príprava 
kreatívneho centra? Na 
čom aktuálne pracujete?

Pracujeme na niekoľkých 
veciach naraz. Je to komplex-
ný projekt, pionierska práca. 
Veľa sa učíme. Každý z nás má 
iné skúsenosti z predchádza-
júcich projektov. V tejto fáze 
rozširujeme tím a ujasňujeme 
aktivity projektu. Práve pra-
cujeme na dokumentácii pre 
rekonštrukciu budov. Prebie-
ha verejné obstarávanie na 
rekonštrukciu Martinského 
vrchu, ktorá začne ako prvá. 
Zároveň prebiehajú aj konzul-
tácie s ministerstvom kultúry. 
V druhej fáze budeme napĺňať 
kapacity ľudí, ktorí sú spojení 
s kultúrou a kreatívnym prie-
myslom. To sú podnikatelia aj 
nepodnikatelia, ktorých má 
projekt lepšie pripraviť na trh 
práce. V tretej fáze budeme 
viac pracovať s verejnosťou.

Kreatívne centrum má 
vzniknúť v dvoch lokalitách. 
Jedno v centre mesta 
na Radlinského a druhé 
na Martinskom vrchu 
v bývalých kasárňach. 
V čom sa budú líšiť?

Štruktúra priestorov bude 
iná, ale obsahom sa budú 
dopĺňať. Bývalé kino Palace 
bude tvoriť jedna sála, spolu 
s nejakou kaviarňou. Bude to 
priestor pre rôzne formy živej 
kultúry, najmä divadlo a tanec, 
ale dúfame, že sa nám podarí 
organizovať aj koncerty. Uvidí-
me, ako bude budova izolova-
ná, aby to nerušilo ľudí, ktorí 
bývajú okolo. Priestor na Mar-
tinskom vrchu bude zložitejší. 
Ráta sa s dielňami, hudobnými 
štúdiami, coworkingom, pre-
dajňou. Bude tam tiež priestor 
zameraný na vizuálne umenie, 
ale chceme, aby bol čo najviac 
multifunkčný.

Na Slovensku existujú 
nezávislé kultúrne 
centrá, existujú mestské 
kultúrne strediská. Bude 
to niečo podobné?

To, čo my robíme, bude trošku 
iné v tom, že náš projekt bude 
obsahovať aj tvorivú časť. 
Nebude to iba prezentačný 
priestor, ale bude to priestor, 
v ktorom bude veľká časť 
kreatívneho priemyslu tvoriť. 
Nebude to iba kultúra a ume-
nie, ale aj kreatívny priemysel.

Čo si máme predstaviť pod 
kreatívnym priemyslom?

V našom prípade to znamená 
scénické a vizuálne umenie, 
hudba, audiovízia, multimédiá 
a remeslá.

Čiže, rozumiem tomu 
správne… som kreatívec, 
mám nejaký nápad, 
prihlásim sa do jedného 
z vašich programov a vy 
mi pomôžete sa presadiť?

Áno, máte nejaký nápad, 
zaujíma vás, či je to práca pre 
vás, nemusíte sa trápiť, že nie 
ste podnikateľ, prihlásite sa 
na jeden z programov, ktorý 
budeme ponúkať a s nami si 
prejdete celý proces - aký je 
váš biznis plán, finančný plán, 
ako si vybudovať tím.

A ak som podnikateľ?

Viete ako to je, keď ste podni-
kateľ, tá práca vás zlomí. Kaž-
dý deň to je niečo nové. S nami 
si môžete dať trošku odstup 
od vecí a s expertami, ktorých 
bude naše centrum ponúkať, 
sa pozrieť na problémy, zistiť, 
čo zlepšiť, robiť inak.

Aká bude udržateľnosť 
tohto projektu?

Poviem to takto, my tu budu-
jeme Akadémiu kultúrno-kre-
atívneho priemyslu. Ak sa 
celý projekt rozrastie, nie je 
otázne, či sa to udrží alebo nie. 
Projekt budujeme na základe 
analýzy, ktorej ja verím. Áno, 

„Chcem, aby sa kultúrno-kreatívny priemysel cítil 
v Nitre ako doma a aby Nitra vnímala kultúrno-
kreatívny priemysel ako súčasť svojej identity.“

Katarína Živanovič

Vizualizácia - Kino Palace
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medzičasom sa nám všet-
kým stali rôzne veci. Počas 
pandémie sa zmenilo naše 
vnímanie, aj pohľad na život. 
Ja verím, že aj vďaka tomuto 
projektu sa kreatívny a kultúr-
ny priemysel nadýchne ešte 
raz. Treba si uvedomiť, že to 
nie je projekt len mestského 

úradu, je to projekt mesta Nit-
ra. Je to obrovská šanca Nitry, 
že vybuduje ďalší aspekt svojej 
identity, ktorý ju zviditeľní. 
A potom sa už cesta nájde.

Nitra sa tento rok uchádza 
o titul Európske hlavné 
mesto kultúry 2026. Čo 
by podľa vás mala mať 
Nitra nesúca tento titul?

Ja si myslím, že Nitra to už 
má. Titul Európske hlavné 
mesto kultúry nie je len niečo 
vymyslené, je to uznanie toho, 
čo už mesto má. Titul je im-
pulzom, ktorý mesto posilní.

Čo bolo pre vás motiváciou 
prísť na Slovensko? 

Neváhali ste vymeniť 
Srbsko za Slovensko 
a začať úplne odznova?

Pre mňa sú dôležití ľudia. 
Práca v košickej Tabačke bola 
pre mňa výzva. Každý, kto 
rozumie tomu, že môže niečo 
priniesť do tímu, projektu, vie 
o čom hovorím. Cítila som, že 
moje skúsenosti sú už také, 

že ich môžem posúvať aj ďalej 
a budú prínosom.

A aká bola motivácia 
prísť do Nitry?

Mám rada budovanie a nové 
veci. Je to pionierska vec, čo 
sa tu deje. Hľadáme spôsob, 

ako sa to dá robiť. Celý proces 
je inovačný. Osobne si myslím, 
že takýto projekt má oveľa 
väčší zmysel v menšom meste 
ako je Nitra než vo veľkom, 
kde je už veľa vecí vybudova-
ných. Na Nitre je zaujímavá 
najmä energia mladosti. Vede-
nie mesta je mladé, tím Nitra 
2026 je mladý a to je šanca 
pre nás, ktorí sme iný ročník. 
Ja mám 53 rokov a pre mňa 
je motivačné to, že predávam 
skúsenosti mladým ľuďom, 
ktorí sú ľudia budúcnosti.

Stihli ste si tu už obľúbiť 
nejaké miesta?

Mesto sú aj miesta, ale pre 
mňa sú mesto primárne ľudia. 
Tá energia ma motivuje. Áno, 
niektoré steny ma bavia viac 
ako iné. Centrom mojej pozor-
nosti sú ale miesta, ktoré teraz 
renovujeme. Rada tiež fotím 
miesta, ktoré by kultúru a kre-
atívny priemysel mohli nie-
kam posunúť. Napríklad mám 
veľmi rada schody z Farskej 
ulice k Piaristickému kostolu, 
kde sa nachádza môj obľúbený 
grafit. Mám rada aj miesta pri 
rieke alebo ulicu Fraňa Mojtu. 
Mám rada asfalt, ale aj príro-
du. Stane sa aj to, že idem do 
obchodného centra a pozerám 
sa na ľudí, čo ich zaujíma, 
o čom hovoria, ako komuni-
kujú, kde sa zdržiavajú, ako by 
sme mohli použiť priestor, kde 
ich je veľa na našu propagáciu. 
Proste chodím cez mesto a po-
zorujem. Nepočúvam hudbu, 
keď kráčam, aby som počula 
zvuky mesta.

Aký bol váš prvý dojem 
z Nitry?

Zdá sa mi, že vy ani neviete, 
čo máte. Pre mňa je značkou 
Nitry nitriansky úsmev. To sú 
ľudia, ktorí v Nitre sú a ako 
pôsobia. Odkedy som v Nitre, 
každý sa na mňa len usmie-
va, každý má na mňa čas 
a mám pocit, že ich zaujíma, 
kto som. To sa nestáva veľmi 
často. Dnes je veľký rozruch 
okolo vecí, ktoré sú perfektné, 
jedinečné… a ja mám z Nitry 
pocit, že Nitra je ľudská. Sme 
takí, akí sme a netvárime sa, 
že sme niečo iné. Podľa mňa to 
stačí a netreba už nič nafuko-
vať. Ľudia len nevidia to, čo tu 
majú. A preto je pre mňa krea-
tívne centrum a Nitra 2026 to, 
že otvoríme oči, pozrieme sa 
okolo sebe a povieme si – aha, 
veď my máme aj to.

Lenka Mareková
Foto: Lenka Mareková 

a archív Kataríny Živanovič

Vizualizácia - pohľad do átria v Kreatívnom centre

Obľúbené miesta
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HARMONOGRAM JESENNÉHO 
UPRATOVANIA I. - III. TURNUS

INŠTRUKCIE PRE 
OBYVATEĽOV
1. Kontajner bude na sta-

novište dovezený o 12:00 
a odvezený o 20:00.

2. Počas dňa bude kontajner 
podľa potreby niekoľkokrát 
odvezený.

3. Ak občan nestihne vyniesť 
odpad v deň zberu v jeho 
najbližšom stanovišti, 
môže tak urobiť počas 
týždňa vo svojom VMČ, 
pričom vzdialenosť 
stanovišťa bude aj tak 
prijateľná.

4. Do veľkoobjemových kon-
tajnerov ukladajte hlavne 
veľkorozmerný komunálny 
odpad /rozobraté skrine, 
stoly, WC misy, atď/.

5. Žiadame obyvateľov, aby 
do kontajnerov neukladali 
organický odpad /konáre, 
drevo, lístie atď./ a OEEZ /
elektrozariadenia - televí-
zory, chladničky a pod./

6. Skrine, rôzne krabice a iné 
rozmerovo veľké odpady 
žiadame rozobrať a ná-
sledne uložiť do veľkoobje-
mového kontajnera.

7. Väčšie množstvá komunál-
neho odpadu môžete ulo-
žiť po predložení občian-
skeho preukazu, ak máte 
trvalé bydlisko v Nitre 
alebo dokladu o zaplatení 
poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady v Nitre bezplatne 
na zberných dvoroch 
v meste.

8. Stavebnú suť možno 
v zmysle platnej legisla-
tívy uložiť na zberných 
dvoroch za poplatok 0,05 € 
za 1 kg.

viac informácií na www.nks.sk

Viac info - Nitrianske komunálne služby telefón: 037/ 6516 210, 0902 999 555

DOLNÉ KRŠKANY
PONDELOK 20. 9. 2021
1. Cirmánska x Pri mlyne
2. Biovetská x 1. mája
3. Nezábudkova x Látečkovej
4. K bistru HARLEY (vp)
UTOROK 21. 9. 2021
5. Novozámocká x 

Dvorčianska
6. Novozámocká x Záborského
7. Na Priehon – parkovisko 

pred horným cintorínom
8. Dvorčianska 63

HORNÉ KRŠKANY
STREDA 22. 9. 2021
1. Široká – začiatok ulice
2. Zelená - roh Zlievarenskej
3. Krškanská – parkovisko pri 

reštaurácií
4. Brigádnická – začiatok ulice
5. Staromlynská – v blízkosti 

škôlky
6. Zlievarenská x Pod 

Katrušou

JANÍKOVCE
ŠTVRTOK 23. 9. 2021
1. Slamkova x Budayho
2. Hlavná x Okružná (Jednota 

a MŠ)
3. Golianovská x Rabčekova
PIATOK 24. 9. 2021
4. Hlavná (pred bývalý KD)
5. Letecká (križovatka Dlhá)
6. Hlavná – konečná MHD

DIELY
PONDELOK 27. 9. 2021
1. Kmeťova 2
2. Na Hôrke – NITRAZDROJ
3. Kmeťova 7
4. Tokajská – smerom ku 

kaplnke

UTOROK 28. 9. 2021
1. Viničky - podchod – Baletné 

štúdio
2. Dunajská – smerom na 

Piešťanskú
3. Zvolenská na začiatok ulice
4. Rýnska č.4
5. Zvolenská 20-22

PÁROVSKÉ HÁJE
STREDA 29. 9. 2021
1. Hájnická v strede (stojisko 

na tried. odpad – sklo)
2. Hydinárska konečná MHD 11
3. Stromová začiatok
4. Olivová x Hydinárska (na 

uličku pod les
5. Jurský dvor záhradkárska 

osada vp pod zastávkou 
MAD smer Jarok

6. Lukov Dvor k bufetu

KYNEK
ŠTVRTOK 30. 9. 2021
1. Ovocinárska x Hájska
2. Ovocinárska pri ihrisku
3. Ku kostolu – Hájska – (vp)
4. KD Kynek
5. Trnavská- konečná MHD 18
6. Môstik Pod Orešinou

MLYNÁRCE
PIATOK 1. 10. 2021
1. Chotárna – pri Klub 

dôchodcov
2. Bolečkova x Remeselnícka x 

Krompašská
3. Štúrova x Bolečkova
4. Dubíková na koniec ul.
5. Fr. Kráľa x Remeselnícka

DRAŽOVCE
PONDELOK 4. 10. 2021
1. Švabinského x Ambrová
2. Pri Perinovej studni x Pri 

pekárni
3. Pod kostolíkom x ul. 

J. Zelenáka
4. Rozmarínová x Pri Dobrotke
5. koniec cesty do bývalého 

kameňolomu
UTOROK 5. 10. 2021
6. koniec Zoborskej ul.
7. ul. J. Zelenáka x Kultúrna
8. Topoľčianska x Sčasného
9. Lužianská x Topolčanská

ZOBOR OD 
KLÁŠTORSKEJ UL. 
SMER ZÁPAD
STREDA 6. 10. 2021
1. Klinčeková x Hornohorská
2. Hornozoborská x Kláštorská
3. Kláštorská x Ľaliová
4. Komenského x Skautská
ŠTVRTOK 7. 10. 2021
5. Hornozoborská 100
6. Orgovánová x 

Vinohradnícka
7. Muškátová x Sv. Beňadika
8. Dobšinského x Jelenecká
PIATOK 8. 10. 2021
9. Svätoplukova x Ružová
10. Vendelínska
11. Dolnohorská 62

vysvetlivky
vp - voľná plocha
x - križovatka ulíc

Mestská časť Turnus Termín VMČ

Horné a Dolné Krškany, Janíkovce I. 20. 9.–24. 9. 2021 VMČ 1, 7

Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce II. 27. 9.–1. 10. 2021 VMČ 5

Dražovce a Zobor od Kláštorskej smer západ III. 4. 10.–8. 10. 2021 VMČ 6
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Bližšie k sebe vďaka tvorivosti
Mesto Nitra v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre pripravilo projekt s názvom 
Bližšie k sebe vďaka tvorivosti, ktorého cieľom je aktivizácia seniorov a senioriek, podpora celost-
ného rozvoja osobnosti jedinca a tiež podpora medzigeneračných vzťahov, nakoľko pripravených 
workshopov sa môžu zúčastniť seniori a tiež zástupcovia generácie detí alebo vnúčat, pričom 
príbuzenský vzťah nie je podmienkou. Účastníci budú mať možnosť nácviku praktických zručností 
z oblasti umenia a ľudových remesiel.

Záujemcovia a záujemkyne 
sa môžu prihlásiť telefonicky 
na čísle 037/6 502  217 alebo na: 
hrozenska@msunitra.sk najne-
skôr do 5 dní pred konaním 
workshopu. O poradí rozho-
duje dátum a čas prihlásenia 
sa do konkrétneho worksho-
pu. Účastníci neplatia žiadny 
poplatok.

Podujatie je realizované s fi-
nančnou podporou Minister-
stva kultúry SR.

Termín konania Názov workshopu Uzávierka prihlášok
13. 9.; 20. 9.; 27. 9. 2021 od 09:00 AKVAREL (3x4 hodiny) 8. 9. 2021 do 15.00h
22. 9. 2021 od 09:00 KRESBA (4 hodiny) 17. 9. 2021 do 15.00h
23. 9. 2021 od 09:00 MAĽBA (4 hodiny) 18. 9. 2021 do 15.00h
20.–24. 9. 2021 od 09:00 PALIČKOVANIE (5x4 hodiny) 15. 9. 2021 do 15.00h
11.–13. 10. 2021 od 09:00 HÁČKOVANIE (3x4 hodiny) 6. 10. 2021 do 15.00h
25.–26. 10. 2021 od 09:00 PLETENIE Z PEDIGU (2x4 hodiny) 20. 10. 2021 do 15.00h

Počas realizácie workshopov sa riadime aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Účastníci a účastníčky workshopov sa pri vstupe 
do KOS v Nitre preukážu potvrdením o očkovaní (covid pasom), platným antigénovým testom (nie starším ako 48h) alebo PCR či LAMP testom (nie 
starším ako 72h) alebo potvrdením o prekonaní koronavírusu v ostatných 180 dňoch.

TÍM HATTAS
Oživenie Svätoplukovho námestia

Návrhy vychádzajúce z workshopu Hackathon so zámerom 
zatraktívnenia a oživenia Svätoplukovho námestia a pešej zóny 
sa dostávajú napriek omeškaniu spôsobenému pandémiou do 
reálneho života. Na námestí už pribudli tieniace moduly, ktoré 
nám budú v týchto miestach pripomínať historickú zástavbu 
a zároveň poslúžia návštevníkom Svätoplukovho námestia pre 
oddych a relax.

Sme veľmi radi, že koncept Hackathonu, ktorý sa vo svete štan-
dardne využíva pre spojenie odborníkov na dosiahnutie toho 
najideálnejšieho riešenia pri danom zadaní, si našiel uplatne-
nie a miesto aj v našej samospráve. Participácia s obyvateľ-
mi nášho mesta a odborníkmi vo svojich oblastiach by mala 
neodmysliteľne patriť do moderného riadenia samosprávy. 
Budeme ďalej pokračovať v snahách o zapájanie všetkých, ktorí 
majú záujem o dianie v meste do procesu jeho zveľaďovania 
a podporovať otvorenú komunikáciu a transparentnosť mesta. 
Hackathon sa stal symbolom takéhoto smerovania a dobrým 
príkladom aj pre ostatné samosprávy.

Tím Hattas

PRAVICOVÝ KLUB
Záleží nám na hrdosti na Nitru

Slogan „Hrdý občan - hrdá Nitra“ bol leitmotívom volebného 
programu pravicovej koalície. Skrývalo sa za ním predsavzatie 
podporovať všetky kroky, ktoré upevnia oprávnenú hrdosť na 
naše mesto. Preto podporujeme udržiavanie tradícií spojených 
s jedinečnými a autentickými mestskými podujatiami. Z našej 
iniciatívy sme ešte v roku 2019 obnovili Nitrianske hody i Do-
žinky a vrátili sme ich do našich kultúrnych zvyklostí. Hody sa 
tradične slávili počas augustovej mariánskej púte na Kalváriu. 
Dožinky zase svojho času patrili k najväčšiemu podujatiu svoj-
ho druhu na Slovensku.

Hrdosť na Nitru sme však pocítili pred pár dňami aj vďaka 
Letným olympijským hrám či úspešnej juniorskej reprezentá-
cii Slovenska v hokeji. Na oboch športových podujatiach hrali 
športovci a tréneri z Nitry významnú úlohu. Aj jediné olympij-
ské zlato vybojovala naša rodáčka Zuzana Rehák Štefečeková. 
A o úspech mladých hokejistov na prestížnom Hlinka Gretzky 
Cupe sa okrem samotných hráčov z Nitry pričinil aj náš posla-
necký klubový kolega Jožko Stümpel, ktorý je konzultantom 
a mentorom reprezentácie do 18 rokov. Športové úspechy 
nevznikajú zo dňa na deň, je za nimi dlhá príprava, ktorá sa 
mohla realizovať aj vďaka pomoci mesta. Sme veľmi radi, že 
vďaka novým pravidlám prideľovania dotácií, sa podporujú 
najmä tie najúspešnejšie športové kluby a disciplíny. Sme radi, 
že náš klub presadil, aby sa výška dotácií na šport ani počas 
obmedzenia športových aktivít kvôli Covidu neznížila.

Hrdosť sa nedá kúpiť, treba ju dlhodobo budovať a podporo-
vať. Preto veríme, že postoje nášho pravicového klubu tomu 
napomáhajú.

Daniel Balko, zástupca primátora 
za klub OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina, KDH
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VMČ 1 - Dolné Krškany, 
Horné Krškany
Leto sa nám pomaly končí 
a  tým aj obdobie menšieho 
pracovného útlmu vyvolané-
ho dovolenkovým obdobím. 
Vo výbore sme i napriek tomu 
riešili v rámci našich možností 
rôzne podnety obyvateľov nie-
len našej mestskej časti  – od 
zhoršujúcich sa medziľudských 
vzťahov až po rôzne nedostat-
ky zo strany samosprávy. V in-
vestičných akciách 2021 máme 
zatiaľ deficit, ale verím, že to 
ešte dobehneme. V tomto roku 
sme mali alokované investič-
né peniaze na súvislé opravy 
Bočnej ulice, niekde to zatiaľ 
viazne, podobne aj s projekto-
vou dokumentáciou na kanali-
záciu Jabloňová / Holotka. Po-
čas prázdnin prebehla v  celej 
mestskej časti oprava výtlkov, 
rozbehla sa súvislá oprava 
chodníka v  ulici Na priehon, 
konečne je opravená prepad-
nutá vozovka v  križovatke Na 
priehon - Sikárska, taktiež 
porucha na kanalizačnom po-
trubí za 1. mostom pred ČOV, 
atď. Popritom sme v  lete stihli 
preindexovať predpokladané 
náklady na výstavbu Domu 
smútku, prebehli rokovania so 
ŽSR o  rozsiahlej spoločnej in-
vestičnej akcii  – vybudovanie 
chráneného železničného prie-
cestia a chodníka na Zlievaren-
skej ulici. Riešili sme aj kom-
plikované majetkové vzťahy 

pre vybudovanie autobusovej 
zastávky pri bývalej Plastike. 
Znepokojuje nás neporiadok, 
ktorý vzniká z  odpadkov na 
niektorých uliciach, zatiaľ aj 
akási bezmocnosť pri vymá-
haní udržiavania čistoty okolia 
bývalej pošty, taktiež problémy 
s  rozrastenými stromami na 
cintoríne v  Horných Krška-
noch, stav chodníka od kasár-
ní po Rázusovu ul., slabo udr-
žiavané okolie rieky, atď. Leto 
skutočne ubehlo veľmi rýchlo. 
Veľa času a energie nás stojí aj 
príprava minule spomínaného 
kultúrno-športovo-spoločen-
ského podujatia pre všetkých, 
ale našťastie už pomaly finišu-
jeme. Štartujeme 11. septembra 
o 12. h. na futbalovom štadióne 
v  Dolných Krškanoch, čaká 
nás popoludnie plné súťaženia 
a zábavy pre všetky vekové ka-
tegórie. Našou snahou je uká-
zať, že aj v malej mestskej časti 
vieme robiť veľké veci pre celé 
mesto. Dúfam, že situácia oko-
lo pandémie vydrží v dobrých 
číslach a  že sa nezhorší, ale 
hlavne, prajem všetkým pevné 
zdravie. Verím, že sa zídeme 
v hojnom počte a spolu s kole-
gami organizátormi sa tešíme 
na osobné stretnutia. Vidíme sa 
u nás, všetci ste vítaní.

Miroslav Gut, 
predseda VMČ č.1

VMČ 2 - Staré mesto
V posledných dňoch obyvatelia 
Starého mesta mohli zazname-
nať aktivitu okolo areálu Centra 
voľného času Domino, kde pre-
biehali búracie práce oplotenia. 
To bolo vo veľmi zlom stave 
z hľadiska statiky. V súčasnos-
ti nám schválené rozpočtové 
opatrenie na túto akciu dovo-
ľuje predovšetkým odstrániť 
nebezpečný a život ohrozujúci 
stav. Starý múr nahradí ple-
tivo, aby sa zabránil vstup do 

areálu, nakoľko ďalšou hroz-
bou zostáva stará tribúna. Ako 
zástupcovia občanov Starého 
mesta však vnímame obrovský 
potenciál tohto nevyužívaného 
priestoru a budeme sa usilovať 
o  hľadanie ďalších finančných 
prostriedkov na celkový redi-
zajn a revitalizáciu areálu, aby 
mohol čím skôr slúžiť na relax 
a  oddych. Absolvovali sme už 
viaceré stretnutia aj s pracov-
níkmi Útvaru hlavného archi-

tekta, Odboru životného pro-
stredia, Strediska mestských 
služieb a  Odboru investičnej 
činnosti, kde sa sformovala ví-
zia, ako by mal tento priestor 
fungovať  – veríme, že sa nám 
to podarí a budeme tam môcť 
spoločne tráviť voľný čas.

Ďalšou dlho očakávanou in-
tervenciou, ktorá pribudla na 
Svätoplukovom námestí, sú 
prvky mobiliáru, ktoré vy-
mysleli v spolupráci s mestom 
študenti krajinnej architektúry 
SPU v Nitre. V rámci 2-dňového 

projektu Hackathon sa snažili 
vysporiadať s tým, čo pomeno-
valo viac než 900 ľudí v rámci 
krátkeho dotazníku ako naj-
problémovejšie, a to bol vietor, 
nedostatok chládku a  veľká 
rozptýlená plocha, na ktorej 
je nízka príležitosť sociálneho 
kontaktu. To či sa im podarilo 
tieto negatívne faktory zvrátiť, 
uvidíme v  najbližších dňoch 
podľa toho, ako a či budú tieto 
prvky využívané ľuďmi.

VMČ č.2

VMČ 3 - Čermáň
Vážení spoluobčania, leto je už 
takmer za nami a pre náš VMČ 
je tu opäť priestor na prezentá-
ciu našej činnosti.

V  predchádzajúcich príspev-
koch som sa venoval inves-
tičným akciám v  našej MČ 
Čermáň, ktoré sa už podarilo 
zrealizovať, ako aj tým, ktoré 
v  súčasnosti finišujú z  hľadis-
ka prípravy projektovej doku-
mentácie.

VMČ na svojich viacerých za-
sadnutiach riešilo pripomien-
ky a  postoje k  tvorbe nového 
územného plánu, ktorý sa za-
čal pripravovať. Keďže ide o dl-
hodobý, strategický a  dôležitý 
dokument pre celé naše mesto, 
venujeme tejto téme náležitú 
pozornosť.

Vzhľadom k  tomu, že mestská 
časť Čermáň je tvorená veľkým 
počtom ulíc s  individuálnou 
výstavbou rodinných domov, 
je naším zámerom zabezpečiť, 
aby v  takýchto lokalitách ne-

bolo možné stavať polyfunkčné 
objekty až do výšky 6. podlažia 
tak, ako to umožňuje terajší 
územný plán.

Sme si vedomí dôležitosti tejto 
témy a preto očakávame aj od 
vás, obyvateľov Čermáňa,  pod-
nety a  pripomienky k  tvorbe 
nového územného plánu.

Ďalšou témou, ktorou sa už 
dlhodobo zaoberáme a  zatiaľ 
neúspešne, je vybudovanie 
výbehu pre psov na Čermáni. 
Všetky lokality, ktoré sme do-
teraz vytypovali pre zriadenie 
výbehu, boli z rôznych dôvodov 
Útvarom hlavného architek-
ta zamietnuté ako nevhodné 
a preto sme požiadali ÚHA, aby 
sám určil vhodnú lokalitu pre 
zriadenie miesta pre voľný po-
hyb psov na Čermáni. Verím, že 
aj naši psíčkari a ich miláčiko-
via sa čoskoro dočkajú svojho 
výbehu.

Robert Rathouský, predseda 
VMČ č.3

VMČ 4 - Klokočina
Pokiaľ ide o  investičné akcie 
na Klokočine, momentálne sa 
Výbor mestskej časti 4 - Kloko-
čina snaží, aby sa pokračovalo 
v prípravnej fáze realizácie III. 
etapy súvislej rekonštrukcie 
cesty a  chodníkov na Škul-

tétyho ulici. Budeme sa snažiť 
v súčinnosti s mestským úra-
dom robiť všetko tak, aby rea-
lizácia bola na jar 2022. Preto 
už teraz prebiehajú prípravy 
projektových dokumentácií 
a  všetkých ostatných náleži-
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tostí tak, aby boli všetky pod-
klady nachystané do konca 
roka, čo je predpoklad na to, 
aby sa na jar mohlo začať so 
samotnou realizáciou diela.

V  priebehu septembra ukon-
číme vybudovanie detského 
ihriska na rozhraní ulíc Bazov-
ského a Mikovíniho.

Tešíme sa, že na Klokočine boli 
osadené tri podzemné stojis-
ká na komunálny odpad – dva 
na Škultétyho ulici a  jeden na 
Jurkovičovej. Boli by sme radi, 
ak by takéto typy kontajne-
rov osadili v budúcom roku aj 
v ďalších lokalitách na najväč-

šom nitrianskom sídlisku.

Pokiaľ ide o spoločenský život 
na našom sídlisku, je mnoho 
akcií, ktoré by sme chceli re-
alizovať, napríklad rozlúčku 
s  prázdninami, ktorá býva 
v septembri, či stretnutia s ob-
čanmi. Avšak všetko bude na 
jeseň závisieť od aktuálnej pan-
demickej situácie a od opatrení 
nastavených vládou a  hygie-
nikmi. My však dúfame, že sa 
budeme môcť na Klokočine 
stretávať rovnako ako v období 
pred Covidom.

VMČ č.4

VMČ 5 - Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje
Komunitný deň na Dieloch

Sídlisko Diely na rozdiel od 
Klokočiny či Chrenovej nemalo 
svoje ustálené kultúrne podu-
jatie a  preto sme pred dvomi 
rokmi prišli s  iniciatívou vyu-
žiť potenciál verejnej mestskej 
plochy známej ako „skatepark 
na Dieloch“ a priniesť do sídlis-
kového života nové pravidelné 
podujatie. Zámerom prvého 
„susedského dňa“ v  roku 2019 
bolo zorganizovať na Dieloch 
spoločný komunitný deň urče-
ný všetkým vekovým kategóri-
ám. Chceli sme tiež v tento deň 
vytiahnuť von naše škôlky, ško-
ly a rôzne klubové či komunitné 
činnosti, aby sa odprezentovali 
obyvateľom a pochválili svojimi 
aktivitami. Protipandemické 
opatrenia nás síce pri tvorbe 
programu tento i  minulý rok 
obmedzili, no tradíciu nového 
celosídliskového podujatia sme 

udržali. Množstvo ľudí, kto-
rí v  piatok 13. augusta zaplnili 
Skatepark na Dieloch, ukázalo, 
že koncepcia podujatia je dobrá. 
Veríme, že si na svoje prišli deti, 
rodičia i  seniori. A dúfame, že 
o rok sa budeme môcť stretnúť 
v  ešte väčšom počte a  pri bo-
hatšom programe.

Daniel Balko; zástupca 
primátora a člen VMČ č. 5

foto: Ladislav Turba, 
predseda VMČ č. 5

VMČ 6 - Dražovce, Zobor
Cesty naše každodenné

Viete si predstaviť, že deti zo 
Zobora a Dražoviec budú môcť 
chodiť do centra mesta, školy, 
na krúžky, za športom na bi-

cykli, kolobežke, kolieskových 
korčuliach po trasách, kde im 
bude zabezpečená maximálna 
bezpečnosť?

Jeden postreh z reálneho živo-

ta. Je piatok podvečer a  hore 
kopcom od mesta po Jeleneckej 
ceste sa pohybuje mladá ro-
dinka na elektrokolobežkách, 
vpredu hrdý otec s  dieťaťom, 
asi štvorročným, ktoré kŕčo-
vito oblápalo stojku riadidiel 
a za nimi to istila mamička na 
samostatnej elektrokolobežke. 
Chytala ma spočiatku panika 
pri pomyslení, čo by sa mohlo 
stať. Asi sa nestalo. Prišlo to 
k nám síce s fázovým posunom, 
ale predsa nás to prekvapilo. 
Je tu doba elektrizácie alterna-
tívnych dopravných prostried-
kov, ktoré by sa mohli v značnej 
miere používať nielen na od-
dych a zábavu, ale aj na nákupy 
a cestovanie do práce. Veď trúf-
ne si vôbec niekto – v nervóznej 
rannej špičke – vboriť sa do au-
tomobilovej fronty na bicykli?

Ešte sme nedobehli dlh z  mi-
nulosti v kvalite cestných povr-
chov komunikácií a už sa prob-
lém ukazuje pri cyklotrasách. 
Pospájanie mestských častí 
súvislou pavučinou cyklochod-
níkov. Minimálne im vyčleniť 

na chodníkoch koridory a pri-
spôsobiť kvalitu povrchov. Ex-
pandujúca masa cyklistov by to 
privítala.

To, že okružná križovatka pod 
Zoborom nezvláda nápor áut, 
nehovoriac o  tom, že v  prípa-
de kolíznej situácie paralyzuje 
dopravu celkom, je už notoric-
ky známe. Toľko spomínané 
prepojenie Jeleneckej cesty so 
starou Zlatomoraveckou cestou 
a ďalej poza Chrenovú až po na-
pojenie na diaľnicu, si už nikto 
nechce osvojiť. Kompetentní 
správcovia komunikácií si túto 
investičnú akciu prehadzujú 
ako ping-pongovú loptičku, 
pričom tento problém je určite 
viac ako len mestského význa-
mu. Všetci už nedočkavo čaká-
me na dokončenie mimoúrov-
ňovej križovatky na Lupke, 
ktorá by mala čiastočne riešiť 
problém plynulosti dopravy 
z tejto časti Zobora a Dražoviec

Miloslav Hatala, 
predseda VMČ č.6

VMČ 7 - Chrenová, Janíkovce
Tento rok sa podarilo na 
Chrenovej opäť vymeniť tri 
staršie stojiská odpadových 
nádob za moderné poloza-
pustené kontajnery (tzv. mo-
loky). Stalo sa tak na Výstav-
nej 29 a 37 a na Kremnickej 1 
za Kinom Lipa. Chrenová tak 
bude postupne plne vybave-
ná týmto moderným spôso-
bom zberu odpadkov.

Jeden takýto polozapustený 
kontajner dokáže nahradiť 
niekoľko kusov 1 100-litro-
vých nádob na odpad, preto 
je frekvencia zvozu oveľa niž-
šia a Nitrianske komunálne 
služby šetria nielen pohonné 
hmoty, ale aj ďalšie náklady 
na zvoz odpadu zo sídlisk. 
Stav naplnenosti všetkých 
polozapustených kontaj-
nerov sa dá dokonca vidieť 
v reálnom čase cez aplikáciu 
Sensoneo v mobile.

V auguste 2021 vstúpilo do 
platnosti aj nové VZN č. 3/2021 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi, v ktorom je po 
novom zavedená aj povinnosť 
používať najbližšie kontajne-
ry k miestu bydliska. Mesto 
Nitra tak reaguje na dlhodobý 
problém tzv. kontajnerovej 
turistiky, najmä zo strany 
obyvateľov okolitých dedín. 
Problémom je však aj neustále 
vhadzovanie nepovoleného 
odpadu do zberných ná-
dob, ako napr. pneumatiky, 
nábytok a stavebný odpad. 
Tieto odpady do kontajnerov 
nepatria, dajú sa bezplatne 
odniesť na zberné dvory, preto 
je nepochopiteľné konanie 
niektorých spoluobčanov.

VMČ č.7
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V SEPTEMBRI 
OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM 
TÍTO OBČANIA

75 rokov
Zora Ábelová
Július Adámek
Božena Baliová
Mária Bečková
Ľudmila Brixová
Milan Bútora
Štefan Czakó
Ivan Dimov
Ján Divinec
Marian Drobec
Vladimír Ďuga
Ladislav Duška
Eva Fintová
Anton Földeši
Ladislav Frťala
Jozef Haringa
Vladimír Hasilla
Jozefína Haverová
Jozef Havránek
Marian Járek
Justína Králová
Veronika Kužolová
Marian Lauko
Helena Lesná
Maximilián Letko
Anna Majerčíková
Júlia Martišková
Ivan Michalko
Helena Mikulová
Alena Molnárová
Eva Novotná
Milan Novotný
Mária Pal'agová
Štefan Pindeš
Emília Podolanová
Mária Raticová
Gabriela Sekáčová
Mária Sklenárová
Juraj Strejček
Mária Svitačová
Gabriela Svitková
Andrejka Svoreňová
Alžbeta Szélešová
Oľga Szombathová
Eva Tomeková
Júlianna Trakovická
Vladimír Viskup
Andrej Waldner
Štefánia Zarnecká
Gabriela Žifčáková

Zdena Zlatníková
Klaudia Žitná

80 rokov
Imrich Bádovský
František Bihari
Eva Blašková
Marianna Blašková
Pavol Božik
Andrea Černáková
Marta Červeňová
Antónia Daňová
Alžbeta Dianová
Milan Dobrovodský
Helena Drábiková
Terézia Fintová
Eva Fodorová
Ľudmila Homolová
Božena Horváthová
Mária Hučková
Eduard Juráš
Helena Kasperkevičová
Mária Klačková
Mária Klučková
Eva Kmet'ová
Ilko Kozár
Margita Križanová
Michal Kučera
Miroslav Machata
Ernest Mako
Bohuš Malik
Štefan Martiška
Žofia Mesárošová
Anton Miklík
Emilia Pallyová
Imrich Plenta
Ľudmila Plešková
Katarína Podoláková
Vladimír Pucher
Elena Sojková
Helena Svitačová
Alžbeta Tanková
Erika Tobiašová
Arpád Tumma
František Urban
Rudolf Varga
Michal Vicen
Mária Vitková
Emília Vrabcová
Verona Wachalová
Milan Barta
Helena Biháryová
Helena Dobiašová
František Habán
Otília Hal'amová
Vincent Hunka
Etela Jarošeková
Zuzana Korčeková

85 rokov
Jozef Kordoš
Veronika Kotešovská
Viera Lachká
Ľudmila Machatová
Emília Marečková
Jozef Mihalik
Ladislav Morvay
Ľudmila Pindešová
Anna Pisárova
Milan Pudmera
Mária Salátová
Jolana Schmidtová
Cecília Svitková
Vlasta Szóradová
Štefan Šandor
Jozef Šramka
Terézia Turanová
Ján Vozaf
Ladislav Závodszký

86 rokov
Ernestína Balúnová
Mária Birdášová
Kristína Današová
Júlia Dirnfeldová
Filip Doboš
Magdaléna Dömöšová
Adela Ďuricová
Jolana Gajdošíková
Edita Herzlová
Margita Hoštáková
Karol Hubaček
Mária Klučárová
Jolana Krchová
Irena Křivdová
Helena Kubicová
Jozef Lacika
Rudolf Lieskovský
Ľudmila Majtanová
Mária Malá
Matilda Motyčková
Johana Pappová
Emília Štefanková
Mária Strbová
Mária Vanková

87 rokov
Terézia Adámeková
Margita Benčíková
Anton Fábera
Viera Fabiánová
Ľudovít Henček
Mária Homolová
Rudolf Ivan
Darina Jozafová
Dezider Juhás
Helena Krkošeková
František Líška

Emília Lörinczová
Irena Mráziková
Mária Privalincová
Eduard Rosinský
Helena Serafinová
František Marián Šebo
Mária Šinková
Etela Šišková
Mária Tomanková
Anna Válová

88 rokov
Margita Bíliková
Melánia Brunovská
Pavol Gucký
Mária Herdová
Gizela Hrobárová
Helena Ivaničová
Tibor Mederly
Libuša Ocelková
Mária Tarková
Marta Tináková
Milan Zabadal

89 rokov
Mária Fajčíková
Valéria Ivanková
Jozefína Jeleneková
Irena Levčíková
Viera Majerčiaková
Eva Moravcová
Mária Nagyová
Mária Pappová
Oľga Psotná
František Slíška
Michal Šemetka
Františka Štetinová
Angela Tóthová

90 rokov
Anna Čančová
Filip Gendiar
Mária Hlavinová
Maria Judy
Kvetoslava Karhanová
Valéria Kiačková
Michal Marko
Marta Matúšková
Milan Mikuš
Helena Nováková
Jozef Orel
Irena Sobčáková
Magdaléna Zjarová
Anna Žiaková

91 rokov
Alžbeta Bálintová
Mária Deményová
Mária Karenovičová

Imrich Kóňa
Magdaléna Sklenárová
Mária Štubňová

92 rokov
Edita Bútorová
Valéria Ďurčeková
Vilma Halmešová
František Hanzelík
Mária Holobradá
Matilda Horváthová
Štefan Kollár
Ludmila Nemešová

93 rokov
Štefánia Lahučká
Emília Martošová
Jozefa Mat'ová
Alžbeta Soósová

94 rokov
Karol Belák
Mária Jeneyová
Helena Kamenská
Mária Kováčová

96 rokov
Margita Brunzová
Terézia Kopecká
Zlatica Sýkorová

99 rokov
Františka Fajerová
Jozefína Mrštinová

Pani Juliana oslávila 
26. júna krásnych 103 
rokov. Marek Hattas - 
primátor Nitry jej bol 
osobne zagratulovať 
a popriať veľa zdravia. 
Pani Juliana žije 
v Horných Krškanoch, 
kam sa vrátila v roku 
1959. Býva so svojou 
rodinou a podľa jej 
slov jej najväčšiu 
radosť robia vnúčatá 
a pravnúčatá, s ktorými 
sa pravidelne stretáva.
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POVEDALI 
SI ÁNO
17. 7. 2021
Tomáš Vanyo z Nitry 
a Nikola Čentéšová 
z Malého Lapáša
Samuel Holý 
z Golianova a Sára 
Baťalíková z Nitry
Ondrej Bene z Nitry 
a Martina Czakóová 
z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec
Miroslav Nagy 
z Malého Cetína 
a Zuzana Milovská 
z Nitry

7. 8. 2021
Andrej Mandli 
z Bratislavy a Jana 
Zentková z Nitry
13. 8. 2021
Igor Lieskovský 
z Nitry a Zuzana 
Repová z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec
14. 8. 2021
Andrej Ormis z Nitry 
a Zuzana Gubáňová 
z Malých Ripňan
Jozef Murán 
a Michaela 
Kuczmanová obaja 
z Nitry
20. 8. 2021
Juraj Fuska a Lukrécia 
Kandráčová obaja 
z Nitry
21. 8. 2021
Peter Pallaghy 
a Mária Mészárosová 
obaja z Nitry
Peter Čeretka a Jana 
Frenczelová obaja 
z Nitry
Radovan Černý 
a Mária Paulínyová 
obaja z Nitry
Ľuboš Križan 
z Rišňoviec a Ivana 
Černáková z Jarku
Marek Krak 
z Rastislavíc a Lucia 
Martonová z Nitry

V JÚLI 
NÁS NAVŽDY 
OPUSTILI TÍTO 
NITRANIA
Ladislav Bihari 
vo veku 57 rokov

Viktor Bódi 
vo veku 51 rokov

Vladimír Bujna 
vo veku 87 rokov

Lenka Čeligová 
vo veku 35 rokov

Ľuboš Čičman 
vo veku 56 rokov

Jozefína Dubecká 
vo veku 96 rokov

Peter Dvorský 
vo veku 54 rokov

Pavol Fázik 
vo veku 69 rokov

Helena Fedorkovičová 
vo veku 88 rokov

Pavel Frťala 
vo veku 75 rokov

Milan Furka 
vo veku 74 rokov

Lívia Gábrišová 
vo veku 81 rokov

Peter Gazda 
vo veku 73 rokov

Ema Géseová 
vo veku 88 rokov

Mária Gogová 
vo veku 66 rokov

Július Góra 
vo veku 82 rokov

Anna Habartová 
vo veku 80 rokov

Anna Hrnčárová 
vo veku 92 rokov

Štefan Hudec 
vo veku 88 rokov

Zuzana Ivančíková 
vo veku 64 rokov

Jozef Jančík 
vo veku 84 rokov

Drahoslav Jančuška 
vo veku 68 rokov

Ladislav Jašurek 
vo veku 71 rokov

Oľga Javorská 
vo veku 85 rokov

Jozef Kmeťo 
vo veku 75 rokov

Valéria Kopáčiková 
vo veku 81 rokov

Ján Kostoláni 
vo veku 66 rokov

Helena Kožuchová 
vo veku 72 rokov

Magdaléna 
Krajčovičová 
vo veku 49 rokov

Ľuboš Kudry 
vo veku 50 rokov

Vendelín Kuna 
vo veku 83 rokov

Viliam Lendel 
vo veku 73 rokov

Ľuboš Lincmaier 
vo veku 63 rokov

Vojtech Líška 
vo veku 81 rokov

Viliam Lörinc 
vo veku 69 rokov

Mária Malecová 
vo veku 64 rokov

Juliana Martišková 
vo veku 75 rokov

Marianna 
Moravčíková 
vo veku 30 rokov

Anna Motúzová 
vo veku 84 rokov

Viliam Nosáľ 
vo veku 88 rokov

Peter Obranec 
vo veku 59 rokov

Júlia Opálená 
vo veku 87 rokov

Milan Otott 
vo veku 66 rokov

Ján Pecho 
vo veku 72 rokov

Anton Podolák 
vo veku 87 rokov

Jozef Porubský 
vo veku 79 rokov

Pavel Potocký 
vo veku 65 rokov

Eduard Sedláček 
vo veku 75 rokov

Vojtech Skovaj 
vo veku 67 rokov

Margita Slováková 
vo veku 77 rokov

Anna Strezenická 
vo veku 69 rokov

Veronika Šeböková 
vo veku 37 rokov

Vojtech Šimon 
vo veku 79 rokov

Blažej Tóth 
vo veku 70 rokov

Emília Tóthová 
vo veku 83 rokov

Štefan Vacula 
vo veku 81 rokov

Magdaléna Valterová 
vo veku 66 rokov

Albín Vranovský 
vo veku 86 rokov

Svatava Zeleňáková 
vo veku 78 rokov

Radoslav Zelenka 
vo veku 51 rokov

Vladimír Zeman 
vo veku 67 rokov

Božena Žigová 
vo veku 74 rokov
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železo

modla

obidve

horná 
končatina

st. taliansky
futbalista

olej 
(na recepte)

Armádny 
telovýchovn
ý klub (skr.)

raketová
základňa 

(skr.)

chlp

ženské 
meno

baletná
suknička

oná, tamtá

prenášal

priam, práve

bielkovinová
látka v tele

indikátor 
kyselín
a zásad

modrý, po
španielsky

ad Acta 
(skr.)

kanadská 
televízia

automoto-
klub (skr.)

popíjaj

polovica

lanová dráha

druhá 
tajnička

obyvateľ
Arabského 
polostrova

nekvasený 
chlieb

filmový mi-
mozemšťan

pakt, 
zmluva, po 

anglicky

urob, 
vykonaj

väzenský 
dozorca

severský 
boh

krv bohov
v gréckej
mytológii

sliepka

plesňový 
syr

zberalo 
úrodu

alžírske
červené

víno

ľudia, 
po česky
pás poľa

(zast.)

slovko 
uvažovania
švajčiarsky

kantón

americké 
platidlo

cirkusová
aréna

pieskové 
presypy

tip prvá 
tajnička

domáce
meno Aleny

solmizačná 
slabika

obyvateľka 
Írska

Pomôcky:
ichor, NTV, 

Orsi, Uri

meno 
speváčky 
Kolínskej

veľký 
africký 
živočích

Organizácia
spojených
národov

nie je
metský 
odbor
(skr.)

tretia 
tajnička

vyprážené 
jedlá

buchne 
po hlave

chvat, 
náhlenie

aha

značka 
kozmetiky

nákazlivá 
choroba

súdny lekár

dezinfikuj
varom

pastier oviec tropický vták
s veľkým 
zobákom

rímsky 
pozdrav

obraz
z výstrižkov

ťažné 
zvieratá

Dumasov
mušketier

práce-
neschopný

nosnosti
lodí

moderne

znášaj 
bolesť
meno 

Rapaičovej

hrob
(básnicky)
na nejaké 

miesto

Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším 
telefónnym číslom pošlite do 19. 9. 2021 na adresu: 
Odbor komunikácie a propagácie, Mestský úrad, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo emailom 
na redakcia@msunitra.sk. 
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

meno / tel.:

Písal sa rok 1248, 2. september… Belo IV., uhorský kráľ, rozširuje nitrianskym hosťom za zásluhy, ktoré preukázali pri obrane hradu 
a mesta pred Tatármi, ich pôvodné práva a výsady, aké užívajú mešťania v Stoličnom Belehrade: slobodnú (prvá tajnička) s úplnou 
súdnou právomocou vo veciach majetkových, civilných i trestných, vyňatie spod právomoci všetkých cudzích sudcov, vrátane 
palatína a župana, právo odvolať sa k súdu kráľa alebo hlavného taverníka, právo konať každý utorok týždenný trh s oslobodením 
prichádzajúcich kupcov (druhá tajnička), povinnosť postaviť v čase kráľovskej vojenskej výpravy 12 ozbrojencov. Napokon im daruje 
pozemky v Dvorčanoch, Krškanoch a zem pri meste Nitra, ohraničenú v relácii Nitrianskej kapituly. V Štatúte mesta Nitry je 2. sep-
tember pamätným dňom mesta Nitry. Bol ustanovený pri príležitosti udelenia kráľovských výsad mestu Nitre v roku 1248 uhorským 
panovníkom Belom IV. za zásluhy jej obyvateľov, ktoré preukázali pri (tretia tajnička) a mesta pred Tatármi. (www.nitra.sk)
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NEWS REVIEW

EXTENSION OF THE 
ROUNDABOUT AT LIVING 
PARK HAS BEGUN
The aim is to connect the new 
multifunctional house Living 
Park to the Napervillská and 
Nábrežie mládeže roundabout 
and thus improve the fl ow 
of traffi  c. In the fi rst stage, 
connecting branches will be 
implemented, the so-called 
bypasses of the roundabout 
between the branches of 
Napervillská and Nábrežie 
mládeže streets, modifi cation 
of directional islands on the 
branches of the mentioned 
streets and underground 
water supply and sewerage 
of sewage and rainwater in 
the route of the temporary 
single-lane road is necessary. 
The current organization of 
road traffi  c will be maintained. 
The restriction only applies to 
pedestrians for whom a detour 
route is marked. The expect-
ed implementation time is 6 
weeks. 
In the second stage, the 
bypasses of the roundabout 
between the branches of 
Napervillská Street and the 
access road will be added, 
as well as the driveway itself 
and the supply yard. The city 
will inform about the planned 
restrictions and their duration.

THE CITY OF NITRA 
HAS ANNOUNCED A 
COMPETITION FOR A 
NEW VISUAL IDENTITY 
OF THE CITY
The two-round competition 
for professional designers in 
the fi eld of communication 
design was covered by the 
Union of Graphic Designers of 
Slovakia. The city will establish 
a long-term cooperation with 
the winner.
The competition takes place 
in two rounds, the fi rst round 
is over, and the winner of the 
second round will be an-
nounced at the beginning of 
October 2021. The new visual 

identity will also include a 
new city logo, visual commu-
nication of cultural events, 
and the use of visual identity 
on city benches or cars of the 
City Service Centre, as well 
as city souvenirs or identity 
application on the city website. 
It will be a logical and complex 
system creating a unifi ed face 
of the regional city of the 21st 
century. 

IMPROVEMENT OF 
SPACE AT DOMINO 
LEISURE CENTRE 
The priority of the town hall is 
to build a better public space 
and to reuse the playground. 
At the beginning of May, the 
deputies approved money 
for renovation of the fi eld for 
Domino leisure centre. In 
the fi rst stage, 20,000 euros 
were set aside and the city 
began preparing a concept for 
renewal. 
The fi rst works began with 
the demolition of a statically 
disturbed wall in the shape of 
the letter “L” from the side of 
Mlyny Shopping Centre. In the 
fi rst phase, the aim is to open 
the area towards the street and 
create a space for greenery 
and the public. 
The fi rst stage of the renewal 
will last until the end of the 

year. Within it, the town hall 
will adjust the public space 
from the Chalupkova Street 
and the Street of Czechoslovak 
Army. The playground area 
will be fenced with a trans-
parent fence to ensure visual 
contact between the street 
area and the playground. A 
so-called “pocket park” will be 
created - a small public park, 
which is not suitable for large 
activities, but provides green-
ery and a place to sit. In the 
long run, there will be a safe 
space serving the needs of the 
leisure centre and at the same 
time the public will be able to 
use it for sports and culture.

COMPOSTERS ARE 
BEING DISTRIBUTED
A community composter for 
kitchen bio-waste has been 
added to Chrenová as part of 
the already established com-
munity composting site. It is 
intended for all inhabitants of 
the block of fl ats in Lipová no. 
2, 4, 6, 8 and 10.
By the end of the year, another 
twenty community compost-
ing sites will be built in Nitra. 
Their establishment results 
from the public survey carried 
out by the city as part of the 
programme called Composting 
in Nitra. City´s leaders fully 

support the most ecological 
and natural way of recovering 
bio-waste, i.e. domestic and 
community composting. This 
contributes to reducing the 
amount of mixed municipal 
waste that is landfi lled, con-
tributes to reducing the pro-
duction of landfi ll gases such 
as methane, carbon dioxide 
and nitrogen, and ultimately 
fi ghts global warming.

NITRA WILL ORGANIZE 
MOBILE COLLECTIONS 
OF USED COOKING 
OIL AND FAT
Used cooking oil and fat 
belong to kitchen waste from 
households. Responsible 
management of kitchen waste 
is part of a more sustainable 
way of life. Mobile collections 
of cooking oil and fat will be 
introduced by the town hall in 
September.
The city also wants to motivate 
the inhabitants who will sort 
used oil and fat with a bonus 
- “old for new”. You will get 1 
litre of vinegar when you hand 
over 1 litre of used cooking oil, 
and for handing over 6 litres 
you will get one litre of fresh 
sunfl ower oil. The September 
oil collection will take place on 
Friday 10th and Saturday 11th. 
You can fi nd collection points 
at www.nitra.sk. 

NITRA FEASTS AND 
HARVEST FESTIVALS 
BROUGHT PEOPLE 
TO THE STREETS
The traditional pilgrimage to 
Calvary was complemented by 
a weekend programme in the 
city centre connected with a 
trade fair. 
In addition to the creative 
recycling workshop with 
DOMOF Creativity, the music 
groups Playground and Piko-
schky performed on the stage. 
A part of the festivals belonged 
to folklore groups.
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Mesto 
Nitra

Nitriansky
samosprávny
kraj

Spoluusporiadatelia: Botanická záhrada SPU v Nitre; Čistá Nitra; DOMOF Creativity; Kluby filatelistov 52 – 51 a 52 – 15 v Nitre; Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre; Krajský pamiatkový úrad Nitra; Nitrianska organizácia cestovného ruchu; Ponitrianske múzeum v Nitre; Sekáč je láska; Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI, Ústav krajinnej architektúry; TIC Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FF, Katedra etnológie 
a folkloristiky; Základná umelecká škola J. Rosinského v Nitre; Zoborský skrášľovací spolok, o.z.; Židovská náboženská obec v Nitre

PREHLIADKY | SPREVÁDZANIA  
VÝSTAVY | PREDNÁŠKY 
WORKSHOPY | KONCERTY

Vstup na všetky podujatia v rámci DEKD 2021 v Nitre je voľný.
Zmena programu vyhradená!


