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VRACIAME ŽIVOT 
IKONICKÝM MIESTAM
Keď som bol pred rokmi ešte ako aktivista 
členom pracovnej skupiny na obnovu Kina Pa-
lace, prišlo mi jeho znovuoživenie v nedohľad-
ne. Koncom júna som ako primátor podpísal 
zmluvu na jeho kompletnú revitalizáciu.

Staršie generácie obyvateľov Nitry majú Kino 
Palace spojené s množstvom zážitkov. Od 
budúceho roka sa tu začnú písať nové dejiny 
a vznikať úžasné zážitky pre našu a ďalšie ge-

nerácie. Je to však len jedno z ikonických miest, ktoré rekonštruujeme. V kasárňach pod 
Zoborom už práce prebiehajú. Toto magické miesto otvoríme pre verejnosť budúci rok. 
Spolu s “Palackou” sú súčasťou Kreatívneho centra Nitra. Vzniknú tu dielne a prezen-
tačný priestor pre šikovných ľudí z Nitry a širokého okolia. Týmto krokom významne 
podporíme tradičné remeslá aj ľudí pracujúcich v oblasti moderných technológií.

KINO LIPA, KÚPALISKO NA SIHOTI, ZOBORSKÉ JAZIERKO

To sú ďalšie ikonické nitrianske miesta, ktorým dávame náležitú pozornosť. Kino Lipa 
sme našli v žalostnom stave, navyše bývalé vedenie ho chcelo predať. To sme zatrhli. 
Dnes z neho krok po kroku robíme kultivovanejšie miesto. Kiežby šlo všetko lusknutím 
prstov. Najradšej by som bol, keby Lipa slúžila ľuďom už dnes. Hýbeme sa však vpred. 
Sálu sme zachránili, opraviť musíme vzduchotechniku. Dnes máme v rukách hotovú 
projektovú dokumentáciu, ktorá nám jasne ukazuje, ako bude Lipa po rekonštrukcii vy-
zerať. Teraz pred nami stojí úloha získania finančných prostriedkov. Som však presved-
čený, že na oživenie srdca Chrenovej zdroje nájdeme.

Kúpalisko meníme k lepšiemu každým rokom. Tento rok pribudla atraktívna a moderná 
gastrozóna s pieskovou plážou a novou zeleňou. Osadili sme aj nový bezpečnejší chod-
ník okolo detského bazéna. Z rozhovorov s vami viem, že kúpalisko milujete a mnohí 
z vás sem chodíte celé desaťročia. Môžem vám sľúbiť, že ak dostanem príležitosť vo 
svojej práci pokračovať, investície sem budú prúdiť aj v ďalších rokoch.

Klenotom, ktorému sa venujeme, je aj Zoborské jazierko. V jeho blízkosti, na Jazernej 
ulici, sme zriadili fit park, kam si môžete prísť zacvičiť a urobiť niečo pre svoje zdravie. 
Pribudli tu aj nové lavičky a stôl pre príjemné posedenie vo voľných chvíľach.

Vážené obyvateľky a vážení obyvatelia Nitry. Na záver mi dovoľte popriať vám krásne 
leto, príjemne strávený čas dovoleniek a prázdnin.

Teším sa stretnutia s vami v uliciach nášho krásneho mesta!

Marek Hattas, 
primátor mesta Nitry
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Návštevníkov Letného kúpaliska 
na Sihoti čaká viacero noviniek. 
Najvýraznejšou je nová 
gastrozóna.

Mesto otvorilo kúpalisko tretiu 
júnovú sobotu. Počasie bolo 
letné a prví návštevníci čakali 
na otvorenie už pred desiatou. 
Vstupné zostáva oproti minu-
lému roku nezmenené.

KRAJŠIE A BEZPEČNEJŠIE 
MIESTO PRE LETNÝ 
ODDYCH
Mesto na revitalizácii kúpalis-
ka pracuje priebežne. Každý 
rok pribúdajú novinky, ktoré 
skvalitňujú letný oddych v na-
šom meste.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Otváracie hodiny:
pondelok 12:00 - 19:30
utorok – nedeľa 10:00 - 19:30

Vstupné:
dieťa do 3 rokov: zdarma
dieťa do 15 rokov vrátane: 2 € / po 16:00 1 €
dieťa ZŤP do 15 rokov vrátane: zdarma
doprovod k dieťaťu ZŤP: zdarma
dospelý: 4 € / po 16:00 2,50 €
dospelý, občan s trvalým pobytom v Nitre: 3,50 €
dôchodca, dospelý ZŤP: 2 € / po 16:00 1 €

KÚPALISKO 
JE OTVORENÉ, 
PRVÝ VÍKEND 
HO NAVŠTÍVILO 
VYŠE 4-TISÍC 
ĽUDÍ
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HISTÓRIA KÚPALISKA 
V NITRE
• Prvé kúpalisko pod Zoborom 

vybudoval v roku 1868 Július Gisser, 
nachádzalo sa na Číneši.

• Išlo o prvé letné kúpalisko 
s piesočnou plážou v Uhorsku.

• Domáci ho poznali aj pod názvom Slnečný 
kúpeľ alebo Lido na rieke Nitra.

• Kúpalisko na Sihoti postavil v roku 
1887 hostinský pán Arnold.

• Pôvodná lokalita kúpaliska bola 
na ramene rieky, slúžilo ako 
náhon pre mlyn pod hradom.

• Známe bolo aj pod menom 
Košťálovo kúpalisko.

• V roku 1890 na kúpalisku pristavili plaváreň 
so šatňami a zriadili plaveckú školu.

• Po regulácii toku rieky v roku 
1928 bolo kúpalisko postupne 
budované na súčasnej ploche.

zdroj: aquaticsnitra.sk, nitra.sk, nitra.eu 
foto: Klub priateľov starej Nitry

Tento rok je najvýraznejšou 
novinkou nová gastrozó-
na, ktorú mesto dokončilo 
niekoľko dní pred otvorením. 
Na pohľad príjemné drevené 
obklady terás, nová piesková 
a štrková časť, ale aj nová 
kvetinová výsadba, vdýchli 
kúpalisku moderný šmrnc. 
K novým terasám patrí aj roz-
šírená ponuka jedál a nápojov.

Ďalšou novinkou je nový 
bezpečnejší chodník pri 
detskom bazéne a tobogane. 
Mesto tento rok pokračovalo 
aj v investícii do technológií. 

Nové filtre a čerpadlá majú 
dva bazény.

„Mám radosť, že vám každým 
rokom môžeme prinášať 
krajšie a bezpečnejšie miesto 
pre váš letný oddych. V ďal-
ších rokoch musí prísť na rad 
skrášlenie a sfunkčnenie oko-
lia hlavného vstupu, šatne aj 
toalety,“ hovorí primátor Nitry 
Marek Hattas.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec
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MESTO ZAČÍNA 
S REKONŠTRUKCIOU 
IKONICKÉHO KINA PALACE
Vedenie mesta podpísalo zmluvu 
na obnovu. O osemnásť mesiacov 
sa do kina vráti kultúra.

Kino Palace na Radlinského 
ulici zíva prázdnotou takmer 
šestnásť rokov. Mesto Nitra 
získalo ešte v roku 2020 viac 
ako 15,5 milióna eur z Európ-
skej únie a ministerstva kultú-
ry na vybudovanie kreatívne-
ho centra. Okrem obnovy Kina 
Palace je súčasťou aj rekon-

štrukcia ďalších štyroch budov 
na Martinskom vrchu.

NÁVRAT K PÔVODNÉMU 
VZHĽADU
Autorom kina je významný 
slovenský architekt Fridrich 
Weinwurm. V druhej polovici 
20. storočia však objekt presta-

vali a pôvodný rukopis autora 
sa vytratil. Návrh rekonštruk-
cie kina vzišiel z architektonic-
kej súťaže, ktorú v roku 2019 
zorganizoval Útvar hlavného 
architekta. Zúčastnilo sa jej 
viac ako tridsať ateliérov.

„V návrhu sa počíta s úplným 
návratom k pôvodnému vzhľa-
du budovy tak, ako bola na-
vrhnutá Fridrichom Weinwur-
mom. Opätovne bude odkrytá 
vonkajšia terasa, vznikne otvo-
rený parter, čím bude Kino 
Palace priamo komunikovať 
s pešou zónou a prirodzene 
prispeje k jej oživeniu,“ po-
vedal hlavný architekt mesta 
Nitry Viktor Šabík.

V hlavnej sále vznikne mul-
tifunkčný priestor, takzvaný 
black box, ktorý bude možné 
flexibilne meniť podľa požia-
daviek konkrétneho podujatia. 
Všetka technická infraštruktú-
ra bude pod úrovňou sály, kde 
bude aj zázemie pre účinku-
júcich.

Rekonštrukcia samotného 
Kina Palace má trvať osemnásť 
mesiacov a náklady presiahnu 
štyri milióny eur. Mesto sa na 

projekte kreatívneho centra 
podieľa spolufinancovaním vo 
výške 5%

V CENTRE MESTA VZNIKNE 
MULTIPROGRAMOVÁ SÁLA, 
OŽIVÍ SA AJ OKOLIE KINA
„Keď zavriem oči, vidím tu aj 
Divadelnú Nitru, aj pešiu zónu, 
ktorá pred kinom vznikne, 
aj záhradu za kinom,“ hovorí 
riaditeľka Kreatívneho centra 
Nitra Katarína Živanovič. 
Podľa jej slov nové Kino Palace 
nebude priestor len pre bubli-
nu dvesto ľudí, ktorí rozumejú 
súčasnému umeniu. Bude to 
priestor pre rôzne generácie 
ľudí v meste, ktorí nájdu kul-
túrne vyžitie v centre mesta.

Mesto Nitra prikúpilo vedľaj-
šiu budovu s dvorom, čím si 
otvorilo možnosť realizácie 
ďalšieho priestoru za plavár-
ňou. Aktuálne finišuje projek-
tová dokumentácia a štúdia 
na rekonštrukciu Radlinského 
ulice, ale aj samotného dvora 
za kinom.

text a foto: Lenka Mareková 
vizualizácie: Livinark

Slávnostný podpis zmluvy s vysúťaženou firmou Ellio, s.r.o. spojený 
s tlačovým brífingom sa konal v priestoroch Kina Palace. 
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KINO LIPA JE O KROK ĎALEJ, 
MESTO MÁ HOTOVÚ PROJEKTOVÚ 
DOKUMENTÁCIU
Priestor Kina Lipa dlhé roky 
chátral. Stal sa z neho exekučný 
sklad. Pred pár rokmi ho označili 
za dubiózny, teda nadbytočný 
a nepotrebný majetok. Ide však 
o jedinečné miesto, ktoré má 
potenciál stať sa kultúrnym 
stánkom sídliska Chrenovej. Bude 
slúžiť všetkým generáciám, ktoré 
sem budú chodiť za kultúrnym 
a spoločenským vyžitím.

Radnica chce Kino Lipa riešiť 
po etapách. V prvej etape 
sfunkční sálu, v ktorej budú 
koncerty, divadelné predsta-
venia, ale aj filmové projekcie. 
V ďalších etapách prídu na rad 
ostatné priestory Kina Lipa.

V súčasnosti má mesto hotovú 
projektovú dokumentáciu, 
ktorá rieši sfunkčnenie sály 
z 80. rokov minulého storo-

čia. Tomu predchádzalo veľa 
diskusií o tom, ako zabezpečiť 
sfunkčnenie, riešili sa tech-
nické možnosti – od požiarnej 
techniky cez vzduchotechniku 
či elektroinštaláciu až po nú-
dzové východy.

„Hlavným problémom bolo, 
že sa v minulosti nelogicky 
a nekoncepčne umiestňovali 
nájomníci do priestorov, kde 

nemali čo hľadať. Napríklad 
pohostinstvo, ktoré bolo 
umiestnené v únikovom vý-
chode alebo sklad v technickej 
miestnosti pre premietanie,“ 
povedal hovorca Nitry Tomáš 
Holúbek. Ďalším krokom, ktorý 
mesto čaká, je získanie sta-
vebného povolenia. „Zároveň 

sa snažíme získať peniaze aj 
z iných zdrojov, aby sa nemu-
sela celá rekonštrukcia platiť 
z mestského rozpočtu,“ dodáva 
Holúbek.

Lenka Mareková
foto: Peter Bednár 

vizualizácie: ORA Architekti

Kino Lipa chcelo bývalé vedenie mesta predať.
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ZOBORČANIA SI 
MÔŽU ZACVIČIŤ 
PRI JAZIERKU

Rozhýbať telo a ponaťahovať svaly si môžu nielen Zoborčania 
v novom Fit parku na Jazernej ulici. Pribudli tu štyri fitnes zosta-
vy, určené pre cvičencov s výškou minimálne 140 cm. Na prvom 
stanovišti si zahrejete celé telo, všetky svaly aj srdcové. Druhý 
stroj posilní najmä nohy a chodidlá. Tretie stanovište potrápi 
hlavne ruky a brušné svaly. Na záver si môžete precvičiť chrbát 
a hlboké svalstvo trupu. 

Naraz si tu môže zacvičiť až 18 cvičencov, o bezpečnosť sa po-
starajú dopadové plochy na ploche 160 m2. Súčasťou Fit parku 
je výsadba 28 metrov dlhého živého plotu a aleje. A po cvičení 
si môžete posedieť pri piknikovom stole a podebatiť so susedmi. 
Maximálna výška tejto investície je 37  393,94 eur, hradené s roz-
počtu mesta.

Timea Galová 
foto: Roman Oravec

BORINA – 
ZABUDNUTÝ KLENOT 
MEDZI ČERMÁŇOM 
A KLOKOČINOU 
OŽÍVA
Už počas letných prázdnin ožije Borina. Vysúťažená firma osadí 
lavičky, fitnes prvky, odpadkové koše. V blízkosti cyklotrasy 
vznikne pikniková lúka s altánkom.

Revitalizácia mestského lesa na Borine zahŕňa stavebné úpra-
vy chodníkov, elektroinštalácie a elektrické prípojky, výmenu 
verejného osvetlenia, stavebné úpravy centrálneho priestoru, 
mobiliár pre detské ihrisko, piknikovú lúku, fitnes prvky v telo-
cvični v prírode aj náučný chodník.

Počas jarných mesiacov tu bolo v rámci revitalizácie vysadených 
15-tisíc sadeníc stromov, ďalších 7,5-tisíc vysadíme na jeseň.

Náklady na túto investičnú akciu sú vo výške 151 631 eur a budú 
hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP) a z rozpočtu mesta.

Timea Galová 
foto: Roman Oravec
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DRAŽOVČANIA 
MAJÚ DOKONČENÚ 
KULTÚRNU ULICU

Počas júna mesto dokončilo súvislú opravu tejto miestnej komu-
nikácie. Išlo o úsek dlhý približne 350 metrov. Vysúťažená firma 
odstránila pôvodný povrch, ktorý nahradila novým asfaltovým 
betónom. Vymenila spomaľovací pruh a osadila nové kanalizač-
né poklopy. Investícia vo výške 73  224,80 eur vrátane DPH bola 
hradená z rozpočtu mesta.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec

NOVÁ CYKLOTRASA 
PREPOJÍ NITRU 
A DRAŽOVCE V JÚLI
Bude mať tri kilometre a pôjde od vodární smerom k existujúcej 
cyklotrase na trase Jaguar - Dolné Hony. Súčasne mesto buduje 
krátky prepojovací úsek medzi Kultúrnou ulicou a spomínanou 
existujúcou cyklotrasou. V rámci budovania cyklotrasy sa robila 
stabilizácia povrchu, ktorým cyklotrasa povedie. Kládli sa obrub-
níky a hotové sú stovky metrov asfaltového povrchu. S prácami 
mesto začalo v apríli tohto roku. Hotová má byť v priebehu júla.

Celkové náklady stavby sú 356 118 eur. Z toho oprávnené vý-
davky financované z Integrovaného regionálneho programu sú 
255 427 eur. Vyvolané investície na zhutnenie telesa hrádze boli 
52 922 eur.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec
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NITRA MÁ HOTOVÝCH ĎALŠÍCH 
33 NÁJOMNÝCH BYTOV
Bytový dom na sídlisku Diely s 33 nájomnými bytmi 
je prakticky hotový. Na rade sú už len dokončovacie 
práce a sadové úpravy. Preto sa na pokyn 
primátora Mareka Hattasa uskutočnil primátorský 
kontrolný deň.

Výstavba bytového domu 
C - 307 začala v júli minu-
lého roka. Oficiálny termín 
ukončenia je 30. jún 2022. 
„Napriek náročným časom 

sme zvládli ďalší veľký projekt, 
ktorý bude slúžiť obyvateľom 
nášho mesta. Nájomné byty 
sú neskutočne dôležité najmä 
v dnešnej dobe, keď je dostup-

nosť bývania obrovskou témou 
pre množstvo ľudí na celom 
Slovensku. Preto je skvelé, že 
okrem domu C – 307 máme 
tu v Nitre už dnes rozpraco-

vaný projekt na Čermáni, kde 
vznikne ďalších 220 nájom-
ných bytov,“ uviedol primátor 
Hattas.

Bytový dom na sídlisku Diely 
má šesť nadzemných pod-
laží a skladá sa z dvanástich 
jednoizbových a dvadsaťjeden 
dvojizbových bytov. Súčasťou 
objektu je štyridsaťosem par-
kovacích miest, detské ihrisko, 
kontajnerové stojisko a sadové 
úpravy.

Celkové náklady na stavbu 
presiahli sumu dva milióny 
tristotisíc eur. Mesto Nitra 
sa podieľalo čiastkou takmer 
dvestoosemdesiatdvatisíc 
eur, zvyšok bol hradený zo 
Štátneho fondu rozvoja bý-
vania a z dotácií Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky.

Henrich Varga
foto: Roman Oravec
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Projektant: Stapring 
Projekt s.r.o. Nitra

Realizátor: Nitrianska 
investičná, s.r.o. Nitra/ 
ADIFEX, a.s. Bratislava 
a ich subdodávatelia

Investor: Mesto Nitra

Celkové náklady 
na stavbu: 
2 355 664,07 € s DPH
Z toho: Náklady vlastné: 
281 954,07 € s DPH
Náklady zo ŠFRB: 
1 322 890,00 € s DPH
Náklady z dotácií: 
750 820,00 € s DPH



V PRIEBEHU JÚLA ZAČNÚ PRÁCE 
NA REKONŠTRUKCII PEŠEJ 
LÁVKY PONAD ŽELEZNICU
Vysúťažená firma zrekonštruuje dlhodobo zanedbaný most pre 
peších, ktorý spája Staré mesto s Čermáňom.

Zmluvu medzi mestom a fir-
mou podpísal primátor Nitry 
Marek Hattas ešte v máji. Prá-
ce na vyše osemdesiatmetro-
vom moste začnú v priebehu 
júla a spojené budú s úplnou 
uzávierkou mosta.

NA MOSTE SA 
PODPÍSAL ČAS
Podľa diagnostického 
prieskumu z roku 2017 je 
spodná stavba lávky v prija-
teľnom stave. Stuženia a prí-
ložky, ktoré sú skorodované, 
budú nahradené novými. 
Povrchová korózia na spodnej 
stavbe bude odstránená.

V najviac havarijnom a ne-
bezpečnom stave je mostov-
ka. Tá bude zdemolovaná. 
Výrazne skorodované oceľové 
prvky – stuženie, plechy 
a priečky – budú nahradené 
novými. Pri rekonštrukcii 
bude nutné zosilniť horné 
pásy hlavných nosníkov, aby 
spĺňali statické normy.

NAJZÁSADNEJŠOU 
ZMENOU K LEPŠIEMU BUDE 
NOVOVYBUDOVANÝ VÝŤAH
Pribudne zo strany Stanič-
nej ulice. Uľahčí život najmä 
seniorom, rodičom s malými 
deťmi a ľuďom s pohybovými 
problémami. Existujúce prí-
stupové schodisko vzhľadom 
na zlý stav nosnej konštrukcie 
nahradí nové.

Na čermánskej strane pribud-
ne nová bezbariérová rampa 

a pre väčšiu bezpečnosť 
mesto vymení osvetlenie.

STAVEBNÉ PRÁCE 
BUDÚ TRVAŤ PRIBLIŽNE 
9 MESIACOV
Počas tejto doby bude lávka 
úplne uzavretá. Obchádzka 
bude po Železničiarskej a Sta-
ničnej ulici. V priestore budú 
navigačné informačné tabule.

Celková výška investície bude 
671  711 eur a hradená bude 
z rozpočtu mesta Nitra.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec, 
vizualizácie: SHP SK
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ZAKVITNUTÁ A KRAJŠIA NITRA
Do zelene investuje radnica 
najviac finančných zdrojov 
za posledné roky. Zeleň má 
v Nitre zelenú, svedčia o tom 
aj zakvitnuté záhony popri 
cestách, pri križovatkách i na 
pešej zóne. S výsadbou je spojená 
pravidelná údržba, o ktorú sa 
v našom meste stará Stredisko 
mestských služieb.

MESTSKÉ ZÁHONY 
V LETNÝCH FARBÁCH
Prechádzky Nitrou spríjemňu-
jú najrôznejšie farby, ktorými 
zakvitli mestské letničkové 
a trvalkové záhony.

Tie najkrajšie letničkové záho-
ny nájdete napríklad v mest-
skom parku, pri poliklinikách 
na Klokočine a na Chrenovej, 
na pešej zóne alebo na Triede 
Andreja Hlinku a Akademic-
kej. Zdobí ich šalvia červená 
a modrá, aksamietnica, okras-
ná žihľava, krásnoočko, ťahavé 
batáty a ďalšie okrasné trávy.

Levanduľa, rudbekia, hlaváčik, 
rozchodník, hlaváč, verbena, 
kocúrnik, starček či gália zasa 
zdobia trvalkové záhony na 

prícestných pásoch na Triede 
Andreja Hlinku, na Výstavnej, 
na kruhovom objazde pod 
Zoborom, pred mestskou tržni-
cou či pred mestským úradom.

Križovatky zdobí výsadba 
v mobilných kvetináčoch, do 
ktorých mesto zasadilo letnič-
ky a trávy. Mobilné kvetináče 
sú umiestnené prevažne pri 
križovatkách, kde majú okrem 
okrasnej funkcie aj funkciu zá-
bran alebo stĺpikov. A navyše, 
svojimi farbami spríjemňujú 
čakanie vodičom.

STAROSTLIVOSŤ 
O ZELEŇ V MESTE
Letné horúčavy posledných 
dní sužujú nielen nás, ale 
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aj kvetiny. Preto pracovníci 
Strediska mestských služieb 
polievajú kvetiny či kríky kaž-
dý deň, vrátane soboty.

Od júna do augusta ich môže-
te stretnúť v uliciach mesta už 
od šiestej hodiny ráno, kedy 
začína ich polievací maratón. 
Ako prvé prichádzajú na rad 
letničkové záhony, potom 
stromy. Končia okolo desiatej, 
kedy sa teploty dvíhajú.

Na polievanie používajú dve 
veľké cisterny a jednu multiká-
ru, ktorá pomáha v miestach, 
kam sa veľká cisterna nedo-
stane. Vodu berú zo studne na 
Cintorínskej ulici.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec

ROZVOJ ZELENE V MESTE
• Brezový hájik – 250 vysadených stromov

• Nový park – ošetrenie stromov, 
pribudne 120 nových stromov

• Kasárne pod Zoborom, mestské cintoríny, 
areály materských škôl – masívne 
ošetrovanie stoviek stromov, aby sa 
zvýšila bezpečnosť na týchto miestach

• Starý park – prebehla najväčšia 
údržba a ošetrenie stromov v jeho 
150-ročnej histórii, onedlho začne 
kompletná revitalizácia

• Hradný kopec – onedlho začne revitalizácia

• mesto uzatvára partnerstvá s firmami, 
ale napríklad aj veľvyslanectvami – takto 
vznikli dve nové sakurové aleje, jedna 
na Chrenovej, druhá na Klokočine

• do toho radnica robí bežnú údržbu 
zelene a náhradnú výsadbu
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ĎALŠIE PRÁCE POKRAČUJÚ 
AJ V MESTSKÝCH ČASTIACH
V jednotlivých mestských častiach pracujeme na bezbariérovom 
chodníku, odvodnení a oprave cesty aj budovaní kanalizácie. 
Pozrite si prehľad investičných akcií.

DIELY

BEZBARIÉROVÝ CHODNÍK 
NA TOKAJSKEJ
Z ulice Viničky na Tokajskú pribudol bezbariérový chodník a zá-
bradlie na oporných múroch. Výška investície bola 58  178,12 eur 
vrátane DPH.

LM, foto: Roman Oravec

ZOBOR

MESTO OPRAVUJE NARCISOVU ULICU
Od 20. júna sa opravuje Narcisova ulica. Z toho dôvodu bude 
do 12. júla uzávierka tejto miestnej komunikácie a to v dvoch 
etapách.

Prvá etapa v úseku medzi Kláštorskou a Fialkovou ulicou a druhá 
etapa v úseku medzi Fialkovou a Poniklecovou.

Z dôvodu súvislej opravy miestnej cesty bude vjazd povolený iba 
vozidlám stavby. Obchádzková trasa bude riadne označená po 
okolitých uliciach. Celková výška investície bude 92  200 eur.

MS

ČERMÁŇ
ODVODNENIE ČERVEŇOVEJ ULICE

Je to zdanlivá drobnosť, ale obrovská mláka tvoriaca sa na 
Červeňovej ulici po každom daždi znepríjemňuje život šoférom, 
deťom a rodičom z neďalekej špeciálnej školy, no hlavne všet-
kým chodcom. V júni vysúťažená firma začala s odvodňovaním 
tejto cesty. Investícia dosiahne výšku 24  151 eur a ukončená bude 
v priebehu mesiaca a pol.

HV, foto: Roman Oravec

ZOBOR A KRŠKANY:
BUDOVANIE KANALIZÁCIÍ
Mesto Nitra získalo grant vo forme dotácie z Environmentálne-
ho fondu vo výške 478 616 eur na rozšírenie kanalizačnej siete 
v Nitre.

V súčasnosti sa realizujú tri ulice, a to Podhorská, Svätourbanská 
a Pod Katrušou. Realizácia by mala skončiť v priebehu leta.

MS, foto: Roman Oravec

PRED PO

PRED PO
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MESTO NITRA ZÍSKALO 
VÝZNAMNÝ TITUL, PATRIŤ 
MU BUDE ZATIAĽ DVA ROKY
Cieľom je, aby mestský úrad 
fungoval bezchybne a aby bol 
pre klienta, ktorým je občan, 
otvorený a efektívny.

Po úspešnej implementácii 
modelu CAF a po hodnotení 
externej spätnej väzby získalo 
Mesto Nitra titul Efektívny 
používateľ modelu CAF. Ide 
o významný a medzinárodne 
uznávaný titul, ktorý majú 
v celom svete viac ako štyri 
tisícky firiem a inštitúcií.

Externá spätná väzba modelu 
CAF bola zameraná na pre-
verenie efektívnosti procesu 
samohodnotenia a na uplat-
ňovanie ôsmich princípov 
výnimočnosti.

„Realizované hodnotenie pre-
ukázalo, že napriek všetkým 
obmedzeniam kvalita realizá-
cie procesu zodpovedala sna-
he o zabezpečenie kontinuity 
aktivít v smere dosiahnutia 
definovaných cieľov a v rám-
ci hodnotenia jednotlivých 
pilierov neboli identifikované 
zásadné nedostatky či nesúlad 
s požiadavkami všeobecnej 
medzinárodne platnej metodi-
ky,“ napísali hodnotitelia.

Titul, ktorý Mesto Nitra 
získalo, je platný dva roky 
od udelenia, teda do 1. júna 
2024. Držiteľov titulu združuje 
Inštitút pre verejnú správu 
(EIPA) s viac ako 25-ročnými 
skúsenosťami zameranými na 
rozvoj verejnej správy. Mesto 
Nitra sa tak stalo členom 
európskej rodiny združenej 
pod EIPA.

ČO JE TO VLASTNE CAF? 
Model CAF (Common Asses-
sment Framework – Spoločný 
rámec hodnotenia) je nástroj 
manažérstva kvality vyvi-
nutý verejným sektorom pre 
verejný sektor. Je špeciálne 

prispôsobený pre potreby 
organizácií verejnej správy.

Účelom modelu CAF je viesť 
verejné organizácie k dosiah-
nutiu najlepších možných 
výsledkov pomocou jednodu-
chého, prístupného a ľahko 
použiteľného konceptu hodno-
tenia. Tento model zaviedlo už 

viac ako 4000 organizácií EÚ, 
ktorých výsledky dokázali, že 
má svoje opodstatnenie.

Na Mestskom úrade v Nitre 
prebieha zavádzanie mana-
žérstva kvality prostredníc-
tvom modelu CAF a s meto-
dickou podporou Úradu pre 
metrológiu, normalizáciu 
a skúšobníctvo SR od mar-
ca 2021. Úrad má priviesť 
k výnimočnosti vo viacerých 
oblastiach, od zamerania na 
zákazníka cez zameranie 
na výsledky až po inovácie. 

Všetky činnosti majú viesť ku 
kvalitnej samospráve, ktorej 
služby sa hodnotia najmä 
podľa ich vplyvu na kvalitu 
života ľudí.

Garantom modelu CAF na 
úrade sa stal prednosta radni-
ce Martin Horák, metodičkou 
modelu CAF je Monika Reis-

kupová z Odboru projektové-
ho a strategického riadenia. 
Implementácia modelu CAF 
prebieha na celom Mestskom 
úrade v Nitre a podporuje ju 
CAF tím vytvorený zo za-
mestnancov úradu, ktorí sa 
stali jeho súčasťou na základe 
zverejnenej výzvy a osobnej 
motivácie prispieť k zavedeniu 
manažérstva kvality.

„Je to možno ambiciózny 
cieľ, ale my máme záujem, 
aby mestský úrad fungoval 
bezchybne, aby bol otvorený, 
promptný, efektívny a trans-
parentný. CAF preto využije-
me ako mnohými krajinami 
overený nástroj, ktorý nám 
zefektívni vnútorné mecha-
nizmy a pomôže nám nastaviť 
procesy na meste tak, aby 
všetko fungovalo ako švajčiar-
ske hodinky,“ povedal primátor 
Marek Hattas.

Aplikácia modelu CAF zna-
mená nielen vyhodnotenie 
všetkých oblastí fungovania 
úradu, ale tiež ich vzájomné 
ovplyvňovanie sa a zachytenie 
trendov, pričom poukazuje na 
oblasti pre zlepšenie. Model 
CAF je založený na predpok-
lade, že vedenie organizácie 
využíva stratégiu, plánova-
nie, ale aj kontrolu a spätnú 
väzbu, a to prostredníctvom 
svojich zamestnancov, zdrojov 
a procesov, ale tiež pri tom vy-
užíva aj partnerstvá s ďalšími 
subjektmi.

Tomáš Holúbek
ilustračné foto: Roman Oravec
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STRETNUTIE VOJAKOV 
PO POL STOROČÍ: PREVIEDLI 
NÁS KASÁRŇAMI, KTORÉ 
ONEDLHO ZNOVU OŽIJÚ
Areálom nás sprevádzal Pavel Kopečný a Jozef Pavelka, ktorí sem 
narukovali v roku 1967. Neboli tu vyše päťdesiat rokov. Poznali každú 
budovu, každý kút a udalosti z ich pôsobenia si pamätali, ako by sa 
stali včera. Živá kronika tohto miesta.

Stretávame sa o desiatej pri 
vstupnej bráne do kasární. 
Páni a ja sme už na mieste, na 
ostatných čakáme. „Dochvíľ-
nosť je výsadou vojakov,“ 
hovorí Pavel Kopečný. S jeho 
priateľom Jozefom Pavelkom, 
sa nevideli vyše päťdesiat ro-
kov. Ich rozhovor je prirodze-
ný, pokračujú tam, kde pred 
rokmi prestali.

POČAS RUSKEJ INVÁZIE 
SLÚŽIL NA BRÁNE
Naša exkurzia začína pri 
budove, kde býval dozor. 
„Zhodou okolností, po šesťde-
siatom ôsmom roku, keď sem 
prišli Rusi, som mal tú noc 
službu na bráne. Nevedel som, 
čo sa bude diať. Bol som vojak 
záklaďák. Zrazu veľká kolóna,“ 
spomína Pavel Kopečný, ktorý 
tu niekoľko rokov pôsobil ako 
vojak a neskôr ako správca 
budov.

„Bol taký problém, že si 
potrebovali natankovať, tu aj 
v Krškanoch. Plukovník Žilčaj, 
úžasná osobnosť, ich nechcel 
pustiť. Hore, smerom na Hrn-
čiarovce, kde bolo cvičisko, 
robili také svetelné nájazdy na 
kasárne,“ pokračuje v rozprá-
vaní.

Z NITRY VYVÁŽALI 
VOJENSKÚ TECHNIKU DO 
CELÉHO ČESKO-SLOVENSKA
S jeho priateľom Jozefom Pa-
velkom narukovali v roku 1967. 
Boli prvými vojakmi Ústred-
nej tankovej automobilovej 
základne (ÚTAZ), ktorá na 
Martinskom vrchu pôsobila.

„Vtedy sa to všetko vy-
tváralo. Cieľom ÚTAZ-ky 
bolo zabezpečovať vozidlá 
a techniku do všetkých 
vojenských útvarov v rámci 
celého Česko-Slovenska,“ 
vysvetľuje pán Kopečný. 
V hornej časti kasární bol 
vozový park preplnený 

autami, ktoré sa tam priamo 
aj testovali. Pán Pavelka bol 
jedným zo štyroch, ktorí sa 
o vozidlá starali, lebo mal 
automobilovú priemyslovku. 
„Odtiaľto chodili vojaci, keď 
sa po republike konali rôzne 
vojenské cvičenia,“ hovorí.

Stretnutie starých priateľov po vyše päťdesiatich rokoch, Pavel Kopečný vľavo a Jozef Pavelka vpravo.
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Srdcom ich základne bol štáb 
v budove 86. „V tej dobe to bola 
jediná budova, ktorá mala 
ústredné kúrenie,“ ukazuje pán 
Kopečný na jednu z novších 
budov v areáli, avšak rovnako 
schátranú ako väčšina ďalších.

Naša cesta pokračuje na veľké 
nádvorie, ktoré sa vojenským 
slangom nazýva aj "buzerpľac". 
„Nikdy nezabudnem, keď sme 
tu v šesťdesiatom ôsmom, keď 
prišli Rusi, boli všetci nastúpení 
a major začal vykrikovať – dajte 
nám zbrane, dajte nám zbra-
ne… a nakoniec aký rusofil, veľ-
kí kamaráti boli,“ spomína, dnes 
už s úsmevom, pán Kopečný.

Ďalej sa pristavujeme pri budo-
ve, ktorá slúžila ako kuchyňa. 
Volala sa JUGO 600 pretože 
mala vybavenie z Juhoslávie. 
„Bola to najmodernejšia stavba, 
ktorá sa za mojej éry vybudo-
vala. To vnútorné zariadenie 

prišlo na železničnú stanicu 
a všetko naloženie, prevoz 
a uskladnenie som mal na 
starosti ja. To bolo niečo nesku-
točné. Keď sme to išli montovať, 
stále niečo chýbalo,“ spomína 
pán Kopečný. V sedemdesiatych 
rokoch, kedy začínala plyno-
fikácia na Zobore sa podarilo, 
aby práve v budove JOGO 600 
bol zavedený plyn ako v prvej.

V BUDOVÁCH, KDE 
PÔSOBIL VZNIKÁ 
KREATÍVNE CENTRUM
V našej ceste sa k nám pridáva  
pán Pavelka, ktorý v Ústrednej 
tankovej automobilovej základ-
ni pôsobil až do roku 2004. Pô-
vodom je z východných Čiech 
a do Nitry sa priženil. Jeho 
manželka Valika tu pracovala 
tiež, v sklade.

S úsmevom spomína na pána 
Helingera a príbeh, ako chodil 
za budúcou manželkou do 

Jelenca. „Bolo zakázané opustiť 
posádku, tak som si vybavil 
opušťák domov do Čiech a išiel 
som na štyri dni do Jelenca. 
V sobotu sme sa prechádzali 
okolo jazera a Heliger s man-
želkou oproti mne,“ hovorí 
so smiechom pán Pávelka 
a pokračuje. „Slušne som sa 
mu pozdravil a v pondelok 
v robote mi hovorí – No čo, 
ako sa chodí v civile po Jelen-
ci? Hovorím, dobre,“ smeje sa.

Spoločne prechádzame 
okolo novozrekonštruovanej 
škôlky a prichádzame k budo-
vám, v ktorých má vzniknúť 
Kreatívne centrum Nitra. Ide 
o štyri budovy, v ktorých boli 
sklady a dielne. Pôsobil v nich 
pán Pavelka.

„Keď som prešiel na kon-
štrukčnú skupinu, robili sme 
rôzne pomôcky a testy pre vo-
dičov. Vyvinuli sme tu preskú-

šavací stroj RX1 pre vodičov. 
Bol to jednoduchý stroj, mal 
štyri možnosti odpovede, bolo 
tam počítadlo a vyhodnocova-
lo správne odpovede,“ popisu-
je pán Pavelka. Stroj by možno 
našiel ešte aj u seba doma.

PODPLUKOVNÍK LUŽA, 
NAJSPRÁVNEJŠÍ CHLAP
Každá budova v sebe nesie 
vlastný príbeh a ľudí, ktorí ho 
písali. Spoločným známym 
oboch kamarátov bol podplu-
kovník Luža, ktorého meno 
počas exkurzie padlo nie raz. 
Podľa ich slov to bol pretekár 
a sadnúť si s ním do auta bol 
zážitok. „Jazdil ako šarkan. Až 
na tú jazdu sa mu nedalo čo 
vyčítať. Bol to najsprávnejší 
chlap,“ hovorí s úsmevom na 
tvári pán Kopečný.

text a foto: Lenka Mareková

Pavel Kopečný ukazuje zarastené okno jeho 
kancelárie na správe budov.

Schátraná správa budov. Budova 86, v ktorej sídlila Ústredná tanková automobilová základňa.

Jozef Pavelka pred jednou z budov, v ktorých mal 
dielňu a v ktorej vzniká kreatívne centrum.
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UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH 
A MATERSKÝCH ŠKÔL 
VYBRALI DETI
„Priemerný učiteľ rozpráva, 
dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný 
učiteľ ukazuje a najlepší učiteľ 
inšpiruje.“ Aj takéto slová zazneli 
z úst žiakov, ktorí si v ankete volili 
NAJ učiteľa ich školy.

Začiatkom júna sa na mest-
skom úrade konalo oceňovanie 
učiteľov základných a mater-
ských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nitry, pe-
dagógov Centra voľného času 
Domino a Základná umelecká 
škola J. Rosinského v Nitre.

Oceňovanie bolo oproti 
predchádzajúcim rokom iné 
v tom, že naj učiteľov zák-
ladných škôl si vyberali deti 
prostredníctvom ankety. 
Z každej školy prišiel zástupca 
žiakov, ktorý oceňovanému 
učiteľovi poďakoval a zároveň 
opísal, prečo si ho deti vybrali. 
Niektorí vyzdvihli na učiteľoch 
ich empatiu, ochotu poradiť, 
pochopenie či priateľskosť, iní 
spravodlivosť a snahu o moti-
váciu k učeniu. 

Ceny odovzdával primátor Ma-
rek Hattas, viceprimátor Milo-
slav Špoták a predseda komisie 
mestského zastupiteľstva pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie 
Miloslav Hatala.

Z materských škôl vyberali naj 
pani učiteľku kolegyne na zá-
klade jej prínosu, obľúbenosti 
u detí, ochoty spolupracovať 
a pomôcť.

V programe vystúpili deti 
z Centra voľného času Domino 
Nitra. Podujatie moderoval 
riaditeľ CVČ Marián Hlavatý.

Všetkým pedagógom gra-
tulujeme a ďakujeme za ich 
výbornú prácu.

Mária Snopová
Foto: Roman Oravec

PREHĽAD TOP 
PEDAGÓGOV NITRY

OCENENÍ UČITELIA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Miriam Švolíková (ZŠ Beethovenova)
Zuzana Kováčová (ZŠ Benkova)
Stanislav Pěčonka (ZŠ Cabajská)
Jozef Blaho (ZŠ Fatranská)
Patrik Lehocký (ZŠ kniežaťa Pribinu)
Zuzana Šimková (ZŠ kráľa Svätopluka)
Lucia Komžíková (ZŠ Krčméryho)
Katarína Rajčániová (ZŠ s MŠ Na Hôrke)
Zuzana Uhlárová (ZŠ Nábrežie mládeže)
Peter Zákopčan (ZŠ s MŠ Novozámocká)
Petra Tešíková (ZŠ Ščasného)
Nikoleta Hološková (ZŠ Škultétyho)
Slavomír Bernát (ZŠ Topoľová)
Zuzana Vozárová (ZŠ Tulipánová)

OCENENÍ UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL)
Lucia Stanková (MŠ Alexyho)
Marta Varagová (MŠ Bazovského)
Miroslava Kytková (MŠ Belopotockého)
Zuzana Lacová (MŠ Benkova)
Danica Sedmáková (MŠ Čajkovského)
Monika Molnárová (MŠ Dobšinského)
Adriana Kubicová (MŠ Dolnočermánská)
Silvia Fülopová (MŠ Golianova)
Andrea Burianová (MŠ Ľudovíta Okánika)
Viera Snováková (MŠ Mostná)
Katarína Trubinská (MŠ Nábrežie mládeže)
Edita Taligová (MŠ Nedbalova)
Mária Koláriková (MŠ Novomeského)
Helena Štefeková (MŠ Okružná)
Tatiana Halásová (MŠ Párovská)
Petra Lovasová (MŠ Piaristická)
Daniela Kolárová (MŠ Platanová)
Mária Kolenčíková (MŠ Staromlynská)
Renáta Kmeťová (MŠ Štefániková)
Lenka Kozárová (MŠ Štiavnická)
Oľga Žiaková (MŠ Topoľová)
Denisa Vagačová (MŠ Vansovej)
Lucia Ďurejeová (MŠ Za Humnami)
Beáta Zemeková (MŠ Zvolenská)

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA CVČ A ZUŠ)
Zuzana Jakubíková (CVČ, Štefánikova tr.)
Jana Csampaiová (ZUŠ J. Rosinského)
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OCEŇOVANIE NAŠICH 
NAJÚSPEŠNEJŠÍCH 
ŠPORTOVCOV
V nitrianskej Synagóge sa už po 
jubilejný tridsiatykrát udeľovali 
ceny pre najúspešnejšie športové 
kolektívy a najúspešnejších 
športovcov – jednotlivcov.

Na základe nominácií klubov 
vybrala komisia pre šport tých 
najlepších. Cenu im odovzdá-
val primátor Marek Hattas 
a viceprimátor Daniel Balko.

V kategórii jednotlivec junior 
sa najúspešnejším športovcom 
za rok 2021 stala juniorská 
majsterka Slovenska, atlétka 
Viktória Forster. V seniorskej 

kategórii túto pozíciu zastala 
tiež atlétka, majsterka Európy 
a účastníčka Olympijských 
hier v Tokiu, Emma Zapletalo-
vá. Obe reprezentujú klub ŠK 
pri ŠOG Nitra. Najúspešnejším 
kolektívom sa v juniorskej aj 
seniorskej kategórii stal Box 
Club Stavbár Nitra.

Oceňovaní boli aj najúspešnej-
ší tréneri a športovci z radov 
zdravotne postihnutých.

Cenu za rozvoj a prínos 
v oblasti športu získali Peter 
Kmeť zo zápasníckeho klubu 
Corgoň Nitra a Marián Uhrík 
z tenisového klubu TK Slávia 
SPU Nitra.

Mária Snopová
Foto: Henrich Mišovič

TOTO SÚ NAJ ŠPORTOVCI 
MESTA
KATEGÓRIA JEDNOTLIVEC JUNIOR
Viktória Forster (ŠK pri ŠOG Nitra – atletika)
Nina Ábelová (KŠA Nitra – športový aerobik)
Bianca Behúlová (TK Slávia SPU Nitra – tenis)
Michal Berka (TJ AC Nitra - zápasenie)
Matúš Humay (TJ AC Nitra – zápasenie)
Nina Kvasnicová (Tornado karate team – karate)
Bibiana Lovašová (Box club Stavbár Nitra - box)
Paulína Melušová (Ivetfit – fitness)
Šimon Nemec (HK Nitra – hokej)
Laura Palinkášová (Karate Klub Farmex Nitra - karate)
Tomáš Peciar (ŠK Delfín Nitra – plávanie)
Adolf Stanek (Box club Stavbár Nitra - box)
Deana Valentová (Spojená športová škola Volejbal Nitra - 
volejbal)
Michal Vereš (TJ AC Nitra - zápasenie)

KATEGÓRIA JUNIORSKÝ KOLEKTÍV
Box Club Stavbár Nitra; družstvo st. dorastu (box)
AC Stavbár Nitra; družstvo juniorov (atletika)
KŠA Nitra; družstvo junioriek (športový aerobik)
TJ AC Nitra; družstvo juniorov (zápasenie)

KATEGÓRIA JEDNOTLIVEC SENIOR
Emma Zapletalová (ŠK pri ŠOG Nitra – atletika)
Matej Homola (ŠK Karate Farmex - karate)
Matúš Strnisko (BCS Nitra - box)
Tomáš Peciar (ŠK Delfín Nitra – plávanie)
Miroslava Jedináková (Box club Stavbár Nitra - box)
Natália Vargová (Karate klub Imperium Nitra - karate)
Zita Bakayová (Karate klub Imperium Nitra - karate)
David Podsklan (Karate klub Farmex Nitra - karate)
Tomáš Kósa (Karate klub Farmex Nitra - karate)
Ivan Molnár (TJ AC Nitra – zápasenie)

KATEGÓRIA SENIORSKÝ KOLEKTÍV
Box Club Stavbár Nitra; družstvo mužov (box)
AC Stavbár; družstvo mužov (atletika)

KATEGÓRIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ŠPORTOVCOV
Gizela Billíková (Arabeska - moderná gymnastika)
Dominika Radejovská (Arabeska - moderná gymnastika)
Ľudimila Šišáková (ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra)
Jozef Štefák (ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra)
Romana Trizňová (Arabeska - moderná gymnastika)

KATEGÓRIA NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER
Andrea Hradecká (TK Slávia SPU Nitra – tenis)
Peter Kmeť (Zápasnícky klub Corgoň – zápasenie)
Daniel Kvasnica (Tornado karate team – karate)
Ivan Molnár st. (TJ AC Nitra – zápasenie)
Emília Billíková (Arabeska – moderná gymnastika)
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DVE ULICE 
BUDÚ POD 
DROBNOHĽADOM
Hliadky mestskej polície aj prí-
slušníci miestnej občianskej 
poriadkovej služby budú čas-
tejšie kontrolovať ulice Borová 
a Súľovská. Dôvodom sú čierne 
skládky, ktoré v týchto častiach 
mesta vznikajú pričasto. Hliad-
kovanie sa zvýši aj v ďalších 
problémových častiach mesta. 
Samospráva verí, že inten-
zívnejšími kontrolami a tiež 
s pomocou informačno-tech-
nických prostriedkov sa po-
darí zabrániť protiprávnemu 
konaniu obyvateľov mesta, čo 
prispeje k tomu, že Nitra bude 
čistejšia a krajšia.

 
APLIKÁCIA BUS 
NITRA UMOŽŇUJE 
SLEDOVAŤ, KDE SA 
PRÁVE NACHÁDZA 
AUTOBUS
Možnosť sledovania trasy 
liniek a prípadného meškania 
je v aplikácii BUS NITRA už 
niekoľko týždňov. Vďaka tejto 
funkcii vidíte, kde sa práve 
autobus nachádza, či mešká 
a ak áno, koľko minút. Ces-
tovné poriadky a sledovanie 

je možné aj bez registrácie. 
Okrem iného si v aplikácii 
viete zakúpiť krátkodobý lístok 
v cene ako keby ste platili ban-
kovou kartou alebo predplatný 
cestovný lístok.

 
LÍSTKY NIE JE 
DÔVOD KUPOVAŤ 
U VODIČA
Mnoho obyvateľov Nitry je 
stále navyknutých platiť za 
prepravu autobusmi v meste 
priamo u vodiča. Na takúto 
platbu ale naozaj nie je žiaden 
dôvod. Pri kúpe lístka u šoféra 
sa zbytočne zdržiava spoj, čo 
je vidieť najme keď sa k vodi-
čovi nahrnie viacero cestujú-
cich naraz. Nehovoriac o tom, 
že ľudia sa musia dotýkať 
peňazí a hľadať v peňaženke 
drobné. Čo teda robiť? Dnes 
má mobil každý, namiesto 
babrania sa s peniazmi 
a zdržiavania šoféra pošlite 
radšej esemesku na číslo 1177. 
Do textu esemesky môžete 
napísať hocičo, pokojne aj nič. 
Cena SMS je úplne rovnaká 
ako cena lístka u šoféra, teda 
80 centov. Výhodou esemesky 
je, že lístok vám platí o 10 
minút dlhšie ako ten kúpe-
ný u vodiča, teda 70 minút. 
Nezabudnite esemesku poslať 
približne dve minúty pred 
nástupom do autobusu a do 
vozidla nastúpte až po tom, 
čo vám príde potvrdzujúca 
esemeska. Ešte ľahšie je kúpiť 
si lístok cez vašu bankovú 
kartu. Vojdete do autobusu, 
na čítačke nič nestláčate 
a jednoducho iba priložíte 
kartu tak, ako keď ňou platíte 
v obchode. Takto kúpený lístok 

je o 30 centov lacnejší ako 
lístok, ktorý zaplatíte u vodiča 
alebo SMS-kou, stojí iba pol 
eura. Tak čo, ešte stále chcete 
kupovať lístok od šoféra?

 
NAJBLIŽŠIE 
RADNIČNÉ 
NOVINY VYJDÚ 
V SEPTEMBRI
Držíte v rukách dvojčíslo 
Radničných novín, ktoré pre 
svojich obyvateľov a návštev-
níkov vydáva mesto Nitra. Ide 
o rozšírené letné vydanie no-
vín, ktoré majú o osem strán 
naviac a v ktorých si nájdete 
viac zaujímavého čítania 
o Nitre. Dvojčíslo sme vydali, 
lebo počas letných prázdnin 
a dovoleniek noviny budú 
mať prestávku. Najbližšie 
číslo Radničných novín vyjde 
začiatkom septembra.

 
ULICAMI NITRY SA 
OPÄŤ PREHÁŇA 
OBĽÚBENÝ 
VLÁČIK
Turistický vláčik odchádza 
zo Svätoplukovho námestia 

každú celú hodinu od 10.00 do 
17.00 h. Smeruje cez mest-
ský park Sihoť na Pribinovo 
námestie, odkiaľ sa vráti späť 
na Svätoplukovo námestie. 
Cestovné je vo výške 2 eurá, 
deti do 6 rokov platia 1 euro.

Zaujímavosti a fakty o navští-
vených lokalitách a pamiat-
kach, ktoré je počas jazdy 
možné vidieť, sprostredkuje 
cestujúcim audiosprievodca. 
Viac na www.vlaciknitra.sk

 
ZBER MOBILNÉHO 
ELEKTROODPADU
Veľké spotrebiče – chladničky, 
ohrievače, práčky, sušičky aj 
vysávače a mikrovlnky môže-
te bezplatne odovzdať v sobotu 
16. 7. od 8.00 do 12.00 h. Služba 
je bezplatná a je potrebné si ju 
vopred objednať cez formulár 
www.zberelektroodpadu.sk

 
ZASTÁVKY MHD 
BUDÚ MAŤ NOVÉ 
OZNAČNÍKY
Nový dopravca Transdev Slo-
vensko ich postupne vymení 
na všetkých zastávkach MHD.
Prvý osadil koncom júna 
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v Priemyselnom parku III. 
V prvej etape je naplánova-
ná výmena 60 označníkov. 
S osádzaním chce dopravca 
začať v lete, aktuálne čaká na 
vytýčenie sietí. Prvé osadia 
na najfrekventovanejších 
zastávkach. Postupne tak bu-
deme mať v Nitre viac ako 380 
nových označníkov.
Hlavnými prednosťami no-
vých označníkov sú písme-
nové označenie nástupišťa na 
vrchu označníka, označenie 
názvu zastávky, prehľadné zo-
brazenie zastavujúcich liniek 
(aj s ich konečnou zastávkou) 
na danej zastávke, jednoduchá 
výmena jednotlivých prvkov 
označníka v prípade zmeny 
linkového vedenia a podobne.

 
AJ NAŠI SENIORI 
MAJÚ MOŽNOSŤ 
ABSOLVOVAŤ KURZ 
DIGITÁLNYCH 
ZRUČNOSTÍ
V Nitre bude v pilotnej fáze 
projektu vyškolených približ-
ne 36 seniorov nad 65 rokov,  
na Slovensku dokopy tisíc. Za 
absolvovanie kurzu si seniori 
domov odnesú svoj vlastný 
tablet. Kurz je zameraný na 
digitálne zručnosti, samotné 
ovládanie dotykovej obrazov-
ky, predstavenie hlavných 
funkcií, internetovú bezpeč-
nosť a schopnosť rozoznávať 
dezinformácie, ale aj ovláda-
nie internetového bankovníc-
tva, komunikáciu s lekármi na 
diaľku a podobne.
Mesto na tieto kurzy poskyt-
lo priestory na mestskom 
úrade a zázemie pre lektorov 

a účastníkov kurzu. Kurz je 
realizovaný v rámci projektu 
Ministerstva investícií, regio-
nálneho rozvoja a informati-
zácie SR.

 
MATRIKA 
V LETNOM REŽIME
Do 2. septembra bude matrika 
fungovať v letnom režime.

Úradné hodiny matriky:
Pondelok / 08:00 - 15:00
Utorok / nestránkový deň
Streda / 08:00 - 16:45
Štvrtok / nestránkový deň
Piatok / 08:00 - 13:45

Klientske centrum, podateľňa, 
overovanie listín, evidencia 
obyvateľstva a pokladňa budú 
fungovať v nezmenenom 
režime.

 
BEZPEČNÝ 
ŽENSKÝ DOM 
V NITRE ROZŠÍRI 
A SKVALITNÍ 
SVOJE SLUŽBY
Mesto Nitra bude po Prešo-
ve len druhým mestom na 
Slovensku, ktoré vstupuje 

do projektu Bezpečného 
ženského domu s vlastným 
objektom. Projekt „Bezpečný 
ženský dom - krok k živo-
tu bez násilia“ získal grant 
z Nórska v sume 509  369,- 
€, spolufinancovaný bude 
v sume 89  889,- € zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. 
Celková výška projektového 
grantu predstavuje 599  258,- 
€. Hlavným cieľom projektu 
je posilnenie a skvalitnenie 
už poskytovaných služieb 
v Bezpečnom ženskom dome 
a rozšírenie jeho kapacity o 15 
miest v kontexte uplatňovania 
minimálnych Európskych 
štandardov pre poskytovanie 
podpory a ochrany ženám za-
žívajúcim násilie a ich deťom.

 
33 DARCOV 
DAROVALO KRV
Pri príležitosti Svetového dňa 
darcovstva krvi a v rámci 
projektu Zdravé mesto sme 
v priestoroch mestského 
úradu zorganizovali Primátor-
skú kvapku krvi. Odber krvi 
zastrešovala mobilná jednotka 
Národnej transfúznej služby.

Oznámenie o prerokovaní návrhu 
Zadania pre vypracovanie Územného 

plánu zóny Šindolka II., Nitra.
Mesto Nitra ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 

ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení 

„Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra“, v súlade s ustanoveniami 
§ 20 stavebného zákona oznamuje verejnosti začatie

prerokovania 
návrhu Zadania pre vypracovanie Územného plánu 

zóny Šindolka II., Nitra
Návrh Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Šindolka II., 

Nitra bude vystavený na verejné nahliadnutie v dňoch

od 29. 06. 2022 do 30. 07. 2022
na Mestskom úrade v Nitre na Útvare hlavného architekta, Štefániko-
va 60, 4. poschodie v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.30 hod., 
(v piatok do 13.30 hod., v stredu do 16.30 hod.) a na webovej stránke 

mesta Nitra link: https://www.nitra.sk/

Verejnosť je oprávnená v zmysle § 20 ods. 3 stavebného zákona 
podať písomné pripomienky k návrhu Zadania pre vypracovanie 

Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra do 30 dní odo dňa zverejne-
nia oznámenia, na adresu: MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta, 

Štefánikova 60, 950 06 Nitra, najneskôr do 30. 07. 2022.

Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.

Marek Hattas, primátor mesta Nitra
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V tejto rubrike vám postupne predstavujeme niekoľko skupín obyvateľov 
mesta, ktorých často prehliadame. Zaslúžia si pritom nielen našu pozornosť, 
ale aj mimoriadnu empatiu a ohľaduplnosť. Nevidiacim, seniorom, telesne 
znevýhodneným aj nepočujúcim z Nitry sme položili päť otázok.

HENDIKEPOVANÍ: VEZMITE NA 
NOVÉ STAVBY VOZIČKÁRA, ABY 
OTESTOVAL, ČI TADIAĽ PREJDE
V poslednej časti seriálu sme 
sa zhovárali s troma obyva-
teľmi so zdravotným znevý-
hodnením – s Lenkou Pod-
hradskou, Mariánom Šulkom 
a Mariánom Miklúšom. Hovo-
rili sme tiež s ľuďmi, ktorí sú 
im najbližšie a ktorí sa o nich 
starajú, s ich rodičmi, teda 
s Miroslavom Podhradským, 
Helenou Šulkovou a Martou 
Miklúšovou.

1. Žije sa nám tu dobre, ale 
problémom v Nitre sú pre nás 
hlavne chodníky, ktoré sú vo 
veľmi zlom stave, sú na nich 
vypukliny z koreňov stromov, 
diery a nerovnosti, do ktorých 
sa zabárajú malé kolieska z vo-
zíkov. Križovatky sú už v po-
riadku, tie sú bezbariérové, len 
aj o tie chodníky by bolo po-
trebné sa postarať. Posledných 
asi pätnásť rokov sa mestá 
aj štát snažia o bezbariéro-
vosť, je to cítiť. Len niekedy 
rozum zastane nad tým, že sa 
preberie investícia, na ktorej 
sú odskoky, nerovnosti a ktorá 
evidentne nie je spravená tak, 
ako by mala byť.

2. Roky bola problémom hlav-
ná pošta, do ktorej sme mali 
dlho problém dostať sa. Museli 
sme stlačiť zvonček, pra-
covníčka pošty nám musela 
invalidný dôchodok vyplácať 
na ulici, na chodníku. Hore 
na poštu by sme sa s vozíkom 
nedostali. V Starom meste sme 
napríklad mali problém dostať 
sa do niekoľkých optík. No 
a Pešia zóna je kapitola sama 

osebe, tie vyťahané kocky na 
nej, to je božie dopustenie… 
Nepochopíme tiež, ako je mož-
né, že za tie roky sa z hlavného 
parkoviska pred štadiónom 
nedá prejsť do parku. Nie je 
tam chodník, nedá sa tam 
prejsť ani s kočíkom, ani s vo-
zíkom. Nejde nám do hlavy, že 

za celé roky nikomu ani len 
nenapadlo to spraviť. Sú tam 
zaparkované autá, medzi ktoré 
sa musíme vtesnať a potom 
narazíme na obrubník.

3. Je to individuálne. Ale keď 
nás ľudia zbadajú, že sme 
niekde sami, pretože sa nám 

stáva, že sa v meste aj zatúla-
me, stratíme sa, pristavia sa 
a spýtajú sa, či nepotrebujeme 
pomôcť. Občas sa nás niekto aj 
opýta, či nepotrebujeme vytla-
čiť aj s vozíčkom do činžiaku. 
Natrafili sme niekoľkokrát ale 
aj na prekvapivú neochotu, 
napríklad v autobuse, kedy 
sme poprosili ľudí, aby sme si 
mohli sadnúť. Boli to polo-
prázdne autobusy, stačilo, aby 
sa len posunuli o dve sedadlá 
ďalej, aby sme si my mohli 
sadnúť, ale ochota urobiť to 
nebola. Išlo pritom paradoxne 
o starších ľudí, ktorí by to po-
chopenie pre nás naozaj mohli 
mať väčšie. Trošku citlivosti by 
naozaj nezaškodilo.

4. Starať sa viac o chodníky, 
neprebrať nekvalitne spra-
venú stavbu, zobrať si na 
prebratie stavby so sebou 
vozičkára a nechať ho otesto-
vať, či opraveným chodníkom 
prejde (smiech).

5. Nikdy sa nevzdávať. My 
všetci sme bojovníci s osudom, 
niekedy aj s ľudskou hlúposťou 
a ľahostajnosťou a ak by sme 
mali hádzať flintu do žita pri 
prekážkach, na ktoré natrafí-
me, nikam by sme sa nepo-
sunuli, nielen my ako ľudia 
s hendikepom, ale ani ako celá 
spoločnosť.

Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec

1. Ako sa vám žije 
v Nitre?

2. S akými bariérami 
sa najčastejšie 
stretávate?

3. Ako vnímate ľudí 
v Nitre? Čo by ste 
im odkázali?

4. Aké návrhy by ste 
mali na zlepšenie 
prístupnosti Nitry?

5. Aké je motto, ktorým 
sa v živote riadite?
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MYSLÍTE SI, ŽE NITRU POZNÁTE 
AKO VLASTNÚ DLAŇ? TAK 
TO STE SA EŠTE NESTRETLI 
S NITRIANSKYM SPRIEVODCOM 
PETROM MICHALÍKOM
Sprevádza už viac ako 12 rokov návštevníkov nášho krásneho mesta 
po atraktívnych lokalitách, pešo aj na bicykli. Stál pri zrode myšlienky 
výstavby a realizácie novej turistickej atrakcie na Zobore – ferrát, je 
vášnivý fotograf, turista a ochranca prírody telom aj dušou. O svojej 
práci a zážitkoch počas sprevádzania nám porozprával mnoho 
zaujímavostí.

Sprievodca Peter Michalík, vpravo.
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Máte za sebou X hodín 
sprevádzania turistov po 
našom meste, ako ste sa 
k tejto práci dostali?

Počas štúdia na Univerzite 
Konštantína Filozofa (odbor 
Manažment kultúry a turizmu) 
som využil možnosť urobiť si 
certifikát sprievodcu v ces-
tovnom ruchu. To bol prvý 
predpoklad. Po škole som nad 
tým aj uvažoval, celkom ma 
to lákalo. Keď som sa vrátil 
z Nemecka, vo vtedajšom 
NISYSe (Nitriansky informač-
ný systém – dnes Turistické 
informačné centrum Nitry – 
poznámka redakcie) hľadali 
nemecky hovoriaceho sprie-
vodcu. A tak som si povedal – 
mám čas, zaujímajú ma dejiny, 
ja to teda skúsim. Začalo ma to 
baviť a robím to rád. Dokonca 
pri tom relaxujem.

Sú medzi návštevníkmi 
z rôznych krajín rozdiely? 
Ktorí z nich sú najpríjemnejší 
a ktorí najzvedavejší?

Okrem Slovákov sprevádzam 
návštevníkov z nemecky 
hovoriacich krajín. Mal som 
však aj návštevníkov z Maďar-
ska, Poľska, Českej republiky 
či z Patagónie. Zaujímavé 
pre mňa boli prehliadky pre 
účastníkov Svetového kongre-
su esperanta v Nitre. Veľmi 
príjemné sú skupiny dôchod-
cov, ktoré prichádzali z Ra-
kúska i z Nemecka. Majú veľký 
záujem dozvedieť sa čo najviac 
o našom meste. Občas ma milo 
prekvapili znalosťami z našich 
dejín. A nie je výnimočné, že si 
robia poznámky počas môjho 
výkladu. Keď majú záujem 
spoznať naše mesto, potešenie 
je rovnako i na mojej strane. 
Radosť je obojstranná.

Máte nejakú veselú 
príhodu z vašej 
sprievodcovskej praxe?

Možno aspoň jednu - keď 
som robil sprevádzania pre 
účastníkov Svetového kon-
gresu esperanta v Nitre, volali 
ma slovom, ktoré v esperante 

znamená sprievodca „čiče-
ríno“ (ĉiĉerono). Potom som 
šiel s rodinou pozrieť večerný 
kultúrny program na Sväto-
plukove námestie. Keď ma tam 
uvideli, kričali na mňa slovom 
„čičeríno“. Musel som to potom 
manželke a dcére vysvetľovať, 
že to znamená v esperante 
sprievodca a že sú to návštev-
níci, ktorých som sprevádzal.

Odkiaľ získavate informácie 
o Nitre? Predpokladám, 
že študujete celý život.

Áno, asi tak. Človek sa učí celý 
život. Je to nekonečný proces – 
na jednej strane sa učíte, no 
na druhej aj zabúdate. Mňa od 
detstva zaujímali dejiny. Čítam 
knihy o Nitre, využívam aj 
internet. Niektoré informácie 
mám od ľudí, ktorí sa dejinám 
venujú. A zopárkrát som bol 
aj v Štátnom archíve v Nitre, 
ktorý sídli v Ivanke pri Nitre. 
Vydržal by som tam bádať celé 
dni, len žiaľ nemám toľko času.

Ako profesionálny 
sprievodca v Nitre, využívate 
počas svojej dovolenky 
služby iných sprievodcov? 
Alebo si vezmete klasický 
bedeker a spoľahnete sa na 
svoje orientačné schopnosti?

Keď niekam cestujem, nezá-
leží, či je to zahraničie alebo 
naše krásne Slovensko, vždy 
sa snažím zistiť čo najviac 
o destinácii. Zaujímajú ma 
pamiatky, tipy na výlety, 
zvyky miestnych ľudí. Skrátka 
zaujíma ma asi všetko o mies-
te, kam cestujem. Je to taká 
moja vlastnosť. Keď som mal 
spolucestovateľov, či už to bola 
rodina, alebo známi, nechali 
často radšej organizovanie 
výletov na mňa. Vedeli, že to 
mám naštudované a zavediem 
ich na zaujímavé miesta. Nie-
kedy si preto dokonca zo mňa 
i uťahovali, najmä keď som im 
poslal spísaný itinerár cesty so 
všetkými podrobnosťami.
Využívam aj rôzne mobilné 
aplikácie – mapy, alebo refe-
rencie na rôzne reštaurácie.

Aké nečakané situácie ste 
museli riešiť vo vašej práci?

Počas 12 rokov sprevádzania 
sa udeje všeličo. Raz sme sa 
museli veľmi ponáhľať, aby 
návštevníci stihli všetko, čo 
chceli vidieť. Presúvali sme 
sa turistickým vláčikom, no 
na nástup mali len niekoľko 
minút. Jednu účastníčku sme 
tak zabudli v jednej gastropre-
vádzke. Nakoniec som ju tele-
fonicky navigoval na miesto 
našej ďalšej zastávky, kde sme 
sa už stretli.

Mal som aj skupinu dôchodcov 
zo stredného Považia, ktorí 
chceli navštíviť Hradisko Zo-
bor. Sprostredkovane som im 
dal informácie, aby si zobrali 
turistickú obuv, turistické pa-
ličky, aby sa pripravili na výlet 
do prírody. Keď však vystúpili 
z autobusu pri liečebnom ústa-
ve, mal som dojem, že si mys-
lia, že idú na prechádzku do 
mesta či do kostola. Niektorí sa 
čudovali, že ideme do kopca. 
Jedna staršia pani mi vravela, 
že si počíta počet krokov cez 
mobilnú aplikáciu a že už má 
denný limit, ktorý jej lekár 
odporučil, splnený. Bolo to ani 
nie v polovici cesty. Nakoniec 
to však zvládli a boli radi, že tú 
trasu absolvovali.

Ktoré sú vaše TOP 
tri lokality v Nitre?

To je ťažká otázka! V Nitre 
mám veľa obľúbených lokalít. 

Ale keď by som si mal vybrať 
len tri, tak uvediem hradný 
areál, mestský park a Zobor-
ské vrchy.

Kam by ste zobrali domáceho 
alebo turistu, ktorý už Nitru 
pozná ako vlastnú dlaň?

Niekoľkokrát sa mi stalo, že 
boli aj domáci obyvatelia počas 
prehliadky milo prekvapení 
z miest, ktoré ešte v Nitre 
nenavštívili. Spoznal som aj 
takých, ktorí boli na mojej 
prehliadke prvýkrát v Bota-

nickej záhrade či na Židov-
skom cintoríne. Sú to čarovné 
miesta, ktoré nepatria medzi 
najnavštevovanejšie lokality.

To je pravda, aj ja som bola 
na Židovskom cintoríne 
prvýkrát pred dvoma 
rokmi, to miesto je magické 
Je v Nitre niečo, čo vám 
tu naopak chýba?

Veľmi mi v Nitre chýba moder-
né múzeum, ktoré by zodpo-
vedalo tomu, čo toto mesto 
znamená pre dejiny nielen 
Slovenska, ale aj širšieho eu-
rópskeho priestoru. Myslím si, 
že by si toto mesto takúto inšti-
túciu zaslúžilo. Hovorím teraz 
o modernom múzeu s interak-
tívnymi prehliadkami, ktoré 
by zapadlo medzi najvýznam-
nejšie múzea vyspelej Euró-
py a bolo by cieľom návštev 
turistov z celého sveta.
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Čo máte na Nitre 
vyslovene rád?

Na Nitre mám rád jej rozma-
nitosť. Veď tu máme takmer 
všetko, snáď okrem mora. Zau-
jímavé pamiatky, krásne parky, 
horské prostredie Tribeča na 
skok od mesta, rieku, vynikajú-
ce vína a ďalšie gastronomické 
špeciality.

Prispôsobujete 
sprevádzanie veku 
či profesii skupinky 
návštevníkov?

Áno, snažím sa zistiť infor-
mácie o skupinke, ktorú idem 
sprevádzať. Je to dôležité. Iné 
záujmy majú deti na škol-
ských výletoch a iné skupiny 
dôchodcov. Je dôležité pre-
hliadku prispôsobiť skupine. 
Mali sme tu napríklad skupinu 
architektov, ktorá mala zá-
ujem o architektúru. Keby 
som to o nich nevedel, mohol 
som im rozprávať o úplne inej 
téme. Mohol som tak prehliad-
ku prispôsobiť ich záujmom 
a nakoniec bola z toho aj pre 
mňa zaujímavá diskusia.

Ktorá pamiatka je podľa 
vás podceňovaná, ktorá 
naopak preceňovaná?

V Nitre, a nielen tu, sme si už 
zvykli na to, že dominantou je 
hrad. Tam prirodzene smeruje 
najviac návštevníkov. Ostat-
né zaujímavé pamiatky tým 
zostávajú ako keby v úzadí. 
Máme tu viaceré pozoruhodné 
funkcionalistické stavby, o kto-
rých ľudia toho veľa nevedia. 
Spomeniem napr. Vilu „K“ 
(dom Kollmannovcov) od ar-
chitekta Oskara Singera, areál 

SPU s Aulou Maximou od 
architekta Vladimíra Dedečka, 
ale i ďalšie funkcionalistic-
ké vily na ulici Fraňa Mojtu. 
Nedocenené sú pamiatky Zo-
bora – Hradisko Zobor a ruiny 
Zoborského kláštora, ale i uni-
kátne expozície Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea 
v Nitre. Vymenovať by som 
však vedel i ďalšie.

Máte mnoho aktivít, okrem 
hlavnej zárobkovej činnosti 
je to sprievodcovská 
činnosť, pravidelné 
čistenie prírody, cyklistika, 
turistika, fotografovanie… 
Ako to všetko stíhate 
skĺbiť s rodinou?

Často sa ma to pýtajú. Mne 
to však nepríde, že by bolo 
toho dosť. Sprevádzam najmä 
počas sezóny a keďže chodím 
do práce, tak najmä počas 
víkendov. Čistenie Zobora ro-

bíme už raz za dva roky, občas 
nejaké odpadky pri potulkách 
prírodou pozbierame aj mimo 
tejto obľúbenej akcie. Na bi-
cykel a na túry chodím väčši-
nou s rodinou. Takže skĺbiť sa 
to všetko dá, keď človek chce.

Akú najkurióznejšiu otázku 
vám položil návštevník?

Nájdu sa aj takí, ktorí sa pýtajú 
napríklad prečo je ten okríd-
lený ujo na streche budovy. 
No, čo povedať? (Socha anjela 
na budove mestského paláca 
vedľa Veľkého seminára – po-
známka redakcie).

Čo poviete návštevníkom, 
ak neviete odpovedať? 
Improvizujete, alebo 
priznáte farbu?

Jednoducho poviem, že 
neviem a že sľubujem, že sa 
to doučím. Zásadne si nevy-
mýšľam a snažím sa opierať 
o fakty. A naozaj, keď sa vrátim 
domov, snažím sa dopátrať 
k odpovedi na otázku pý-
tajúceho. Nezriedka sme si 
vymenili kontakty a ja som mu 
tú odpoveď poslal.

V minulosti patrila lanovka 
na Zobore k hlavným 
atrakciám Nitry. Ako dieťa 
som mala z tejto cesty nad 
korunami stromov zážitok. 
Mnohí návštevníci Nitry, 
najmä z Českej republiky, 
nostalgicky spomínajú na 
našu lanovku a pýtajú sa, či 
ešte funguje. Čo si myslíte 
o obnovení lanovky na Zobor, 
o ktorej sa hovorí už roky?

Som samozrejme všetkými 
desiatimi za rozvoj cestovného 
ruchu v Nitre. Myslím si, že 
územie Zoborských vrchov 
má veľký potenciál, ktorý nie 
je dostatočne využitý. Chýba 
nám tu turistická infraštruk-
túra. Treba to však robiť citlivo 
s ohľadom na prírodné hodno-
ty. Čo sa lanovky týka, nie som 
za jej obnovenie. Znamenalo 
by to príliš veľký zásah do 
prírodného prostredia. Lanov-
ku sme tu už mali, no nikdy 

si na prevádzku nezarobila. 
Mám obavy, že ak by sa tento 
projekt predsa len zrealizoval, 
o niekoľko rokov by sme tu 
mali ďalší chátrajúci skelet.
Namiesto toho by som skôr 
prijal spevnenie existujúcej 
„vojenskej“ cesty na Pyramídu 
tak, aby tam mohol vyjsť aj 
elektrický ekobus s prívesom 
na bicykle. Toto by na rozdiel 
od lanovky bol oveľa menší 
zásah do prírodného prostre-
dia s neporovnateľne nižšími 
nákladmi. Na vrchol Pyramídy 
by sa tak mohli dostať i telesne 
znevýhodnení a starší ľudia 
a urobiť si tu napríklad piknik.

Ste spoluautorom novej 
turistickej atrakcie v Nitre, 
ktorej spustenie sa plánuje 
v priebehu júla. Ako 
hodnotíte ferraty v Nitre?

Zatiaľ veľmi pozitívne. Sú to 
nádherné ferratové cesty. Pre-
chádzajú zaujímavým skal-
ným prostredím a to už neho-
vorím o nádhernom výhľade. 
Tomuto projektu verím. Bez 
toho, aby tomu neverili ľudia, 
ktorí na tom pracovali, by sa 
to zrealizovať nedalo. Čas však 
ukáže, aký to bude mať prínos 
pre cestovný ruch. Ja už teraz 
viem o mnohých, ktorí čakajú 
na ich otvorenie.

Keby ste mali neobmedzený 
zdroj financií, akú atrakciu 
by ste v Nitre vybudovali?

Reštauráciu alpského typu na 
Pyramíde a múzeum prírody.
Celé generácie by sa mohli 
stretnúť na terase s krás-
nym výhľadom a muškátmi 
v oknách, porozprávať sa pri 
kávičke, zákusku aj pri obede. 
Starí rodičia by sa po spev-
nenej ceste vyviezli elektro-
busom. V múzeu prírody by 
si pozreli návštevníci ukážky 
flóry, fauny, minerály a kame-
ne, ktoré sa vyskytujú v Zobor-
ských vrchoch.

Timea Galová
foto: Peter Michalík, 

Miloš Štefanka
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VMČ 1 - Dolné Krškany, 
Horné Krškany
Vážení čitatelia,

pomaly sa blíži koniec volebné-
ho mandátu a skôr než začne-
me bilancovať výsledky našej 
práce, aspoň pár slov k  aktu-
álnemu dianiu. Vo výbore i na-
priek trvalej snahe skvalitňovať 
podmienky pre bývanie u nás, 
zostávajú stále rozpracované 
projekty, ktoré trochu viaznu 
na mestskom úrade. Znepoko-
juje nás najmä, že ich zrejme 
nestihneme zrealizovať, i  keď 
sú v  rozpočte finančne kryté. 
Mrzí nás neustále odsúvanie 
realizácie, čo v konečnom vý-
sledku predraží dielo. Vníma-
me to tak, že naša mestská časť 
stále stráca za ostatnými „väč-
šími“, hlavne z hľadiska nedo-
budovanej infraštruktúry, či 
už ide napríklad o kanalizáciu, 
dom smútku, opravu respektí-

ve vybudovanie nového asfaltu 
na miestnych komunikáciách, 
a podobne. Okrem rozpraco-
vaných investičných zámerov 
pracujeme s  odborníkmi na 
mestskom úrade aj na ideo-
vom návrhu projektu adaptá-
cie budovy jedálne bývalého 
Elitexu (podrobnejšie v ďalšom 
článku), čo pre Krškany môže 
byť veľmi prospešné. Popritom 
neúnavne operatívne riešime 
všetky požiadavky i podnety zo 
strany verejnosti, mestského 
úradu i vedenia mesta. Aktuál-
ne tiež pripravujeme kultúrno- 
spoločenské a športové podu-
jatia na leto a jeseň. Pozývame 
aj touto cestou na podujatie 
10. septembra - Rezervované 
pre deti, spojené s obľúbeným 
Krškanským kotlíkom a veľkou 

výzvou je zároveň aj 3. ročník 
Krškanskej krosovej desiat-
ky v  priestoroch futbalového 
štadióna na Biovetskej ulici.
Záverečnú atmosféru celého 
podujatia plánujeme vytvoriť 
vystúpením skupiny Lojzo. Aj 
o  menších letných aktivitách 
vás budeme včas informovať. 
Sledujte prosím naše oznamy, 
tešíme sa na stretnutia.

V mene Výboru mestskej čas-
ti č. 1 prajem všetkým pekné 
pohodové leto v plnom zdraví, 
veľa pekných zážitkov a  prí-
jemne prežitých chvíľ v kruhu 
svojich najbližších.

Miroslav Gut, 
predseda VMČ č. 1

VMČ 2 - Staré mesto
KOLOBEŽKY

Začalo sa leto, mnohých to 
láka do hôr, k vode, na bicyk-
el, dosť sa preferujú aj kolo-
bežky. Práve o tých sme hovo-
rili aj na výbore Staré mesto, 
následne aj na mestskej rade 
a na mestskom zastupiteľstve, 
kde na náš podnet bola pred-
ložená informatívna správa, 
ktorej cieľom je zaradiť na zá-
kladné školy v Nitre osvetovú 
činnosť o „bezpečnom použí-
vaní kolobežiek“ do dopravnej 
výchovy. Ako sa okrem iného, 
píše v správe aj školy, aj Mesto 
Nitra si uvedomujú význam 
dopravnej výchovy detí už na 
základných školách. I  keď sú 
elektrické kolobežky v  Nitre 
obmedzené na 18+ rokov, sú 
často využívané i  maloletý-
mi. Odbor školstva, mládeže 
a  športu v  spolupráci s  od-
borom dopravy zašle školám 
usmernenie a pravidlá na po-
užívanie zdieľaných kolobe-
žiek, ktoré budú určené žia-
kom, ale najmä ich zákonným 
zástupcom.“ Diskutovať so 
žiakmi by mali, podľa nášho 
názoru, pedagógovia, rodičia, 
príslušníci mestskej polície či 
štátnej polície.

My sme na výbore Staré 
mesto o  kolobežkách hovo-
rili aj preto, pretože sme sa 
viacerí stretli s mnohými ku-
rióznymi situáciami, ktoré sa 
vymykajú normálu (na Kal-
várii, na Predmostí, na Pešej 
zóne a  podobne). Napríklad: 
jazda na ceste v  protismere 
(!), jazda vo veľkej rýchlosti 

cez križovatku, jazda malo-
letých vo dvojici na jednej 
kolobežke, rýchla jazda po 
chodníku či na priechode pre 
chodcov a podobne.

Ak už kolobežky jazdia po 
chodníkoch, mali by jazdiť 
vpravo, a  to iba rýchlosťou 
chôdze. Ak už sa „parkujú“ na 
chodníkoch, malo by to byť 
tak, aby bol nechaný voľný 
priestor aspoň 1,5 metra. Dô-
razne sa tiež odporúča všet-
kým aj na kolobežkách pou-
žívať predovšetkým prilbu na 
ochranu hlavy, ale aj chráni-
če kolien a lakťov.

Veríme, že prevencia a každá 
diskusia na túto tému prispe-
je k  zvýšeniu bezpečnosti 
používateľov tohto, v  mno-
hých prípadoch aj príjemné-
ho dopravného pomocníka, 
ale i chodcov a vodičov. Ciele 
dopravnej výchovy na na-
šich základných školách totiž 
„formujú mravné povedo-
mie a správanie sa v zmysle 
morálnej a  právnej zodpo-
vednosti pri chôdzi a  jazde 
v cestnej premávke.“

Želáme všetkým pokojné leto 
a bezpečný návrat z dovole-
niek!

Ján Vančo, VMČ 2

VÝZVA NA PRIPOJENIE 
NEHNUTEĽNOSTI 
NA VEREJNÚ 
KANALIZÁCIU
Západoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva 
vlastníkov stavby alebo pozemkov, kde vznikajú od-
padové vody, aby ich pripojili na verejnú kanalizáciu.

Podľa zákona boli vlastníci povinní splniť si svoju zá-
konnú povinnosť – pripojiť sa na verejnú kanalizáciu 
do 31. decembra 2021. Vlastníci, ktorí tak neurobili, 
majú povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu 
a uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do 
31. júla 2022.

Všetky potrebné informácie nájdete aj 
na www.nitra.sk

V prípade otázok kontaktujte zákaznícke centrum:

 037 69 49 319

 037 69 49 314

 natalia.stanovicova@zsvs.sk

 dominika.smykalova@zsvs.sk
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Pomaly sa nám končí školský 
rok a je čas na chvíľu zabudnúť 
na školské povinnosti a veno-
vať sa svojím záľubám, výle-
tom, oddychu a  regenerácii 
fyzických aj psychických síl. 
Veríme, že všetky vysvedče-
nia sú podľa vašich predstáv. 
Všetkých deťom želáme veľa 
prázdninových zážitkov a dob-

rodružstiev. Rodičom želáme, 
aby mohli so svojimi deťmi 
tráviť čo najviac letných dní 
a  tešiť sa zo spoločne stráve-
ných chvíľ. Prežite krásne leto 
a buďte hlavne zdraví!

Martina Dubaiová, 
VMČ 4 - Klokočina

VMČ 6 - Dražovce, Zobor
Milí Zoborčania, Nitrania, priatelia.

Chcem sa vám prihovoriť 
z pozície predsedu Zoborské-
ho skrášľovacieho spolku.

Spolok, ktorý vám chcem 
trošku predstaviť, je občianske 
združenie obyvateľov a  pria-
teľov mestskej časti Zobor, 
ktoré chce zachovávať histo-
rické hodnoty mestskej časti, 
podporovať estetické cítenie 
spoločnosti, zlepšovať životné 
prostredie a  budovať hrdosť 
na mestskú časť Zobor. Ob-
novený Zoborsky skrášľovací 
spolok sa cíti byť pokračova-
ním pôvodného Nitrianske-
ho skrášľovacieho spolku na 
Chmeľovej doline, založeného 
v  roku 1888, ktorého cieľom 
bolo ovplyvňovať novú vý-
stavbu. Tento spolok bol rok 
po vzniku premenovaný na 
Zoborský skrášľovací spolok. 
Dnes spolok pôsobí v  súčas-
ných podmienkach a  chce 
prispievať k  rozvoju Zobora 
ako významnej mestskej časti 
mesta Nitra, v ktorej katastrál-
nom území sa nachádzajú na-
ozaj veľmi významné a nedo-
cenené historické artefakty.

Snažíme sa vyvíjať aktivi-
ty na podporu zachovania 
historických objektov, ich 
rekonštrukcie, opravy a  sta-
rostlivosti o ne, ako i prírody 
a vinohradov.

Naše združenie metodicky 
pôsobí a vytvára zázemie pre 
presadzovanie zachovania 
kultúrneho dedičstva s dôra-

zom na citlivý prístup k rieše-
niu zachovania technických 
a  prírodných pamiatok a  lo-
kalít.

So začiatkom letnej sezóny 
vás chcem čo najsrdečnejšie 
pozvať na Zoborský kláštor. 
Príďte sa pozrieť na miesto, 
kde pred 1200 rokmi fungoval 
život na Zobore. Na miesto, na 
ktoré by sme mali byť právom 
hrdí, na miesto, ktoré bolo 
náboženské, verejnoprávne 
a kultúrne centrum. Benedik-
tíni, ktorí tu žili, sa zaslúžili 
o  zvýšenie životnej úrovne 
obyvateľov, pozdvihnutie poľ-
nohospodárstva a remesiel či 
založenie vinohradov a  vino-
hradníctva.

Príďte si pozrieť priestor s mo-
dernou aplikáciou a  užite si 
cestovanie v priestore a čase.

Novinkou v  kláštore je bylin-
ková záhrada a chov benedik-
tínskych včiel.

Veľa dobrého želám a  pekné 
leto, priatelia.

Andrej Berkes
Predseda

Zoborský skrášľovací spolok

VMČ 4 - Klokočina
Milí obyvatelia Klokočiny,

VMČ 4 zasadal 6. júna. Na za-
čiatok sme si pripomenuli 
MDD v Parku pod Borinou. Po-
tešil nás veľký záujem obyvate-
ľov a hlavne detí o túto akciu.

Zaoberali sme sa rôznymi té-
mami, hlavne riešením a tvor-
bou nových parkovacích miest, 
úpravou zelene, opravami det-
ských ihrísk na našom sídlisku 
a mnohými inými.

Odbor dopravy nám na zákla-
de našej požiadavky predložil 
návrh, respektíve vizualizáciu 
úprav dopravy pred OC San-
dokan na Jurkovičovej ulici, 
ktorý obsahuje výhodnejší 
koncept úpravy existujúcich 
parkovacích miest. Nový ná-
vrh počíta s úpravou parkova-
nia na kolmé radenie vozidiel, 
čím by sme tu mohli dosiahnuť 
celkovo 66 parkovacích miest, 
a  tiež úpravy súvisiacej orga-
nizácie dopravy v tejto lokalite. 
Návrh sme podporili, jedno-
hlasne odsúhlasili a  zároveň 
sme požiadali o  spracovanie 
cenovej ponuky na zhotovenie 
projektovej dokumentácie.

Ďalšou témou, ktorou sme sa 
zaoberali, je dlhodobo nevy-
užívaný a  chátrajúci podchod 
pod križovatkou ulíc Hviezdo-
slavova trieda, Mikovíniho 
a  Dolnočermánska. VMČ 4 už 
v  minulosti prejavil záujem 
o  riešenie podchodu. Je pre 
nás dôležité vedieť, či je táto 
stavebná konštrukcia bezpeč-
ná aj pre cestnú premávku, 
keďže križovatka nachádzajú-
ca sa nad podchodom je veľmi 
frekventovaná. Preto sme opä-
tovne požiadali odbor investič-
nej výstavby a rozvoja o spra-
covanie cenovej ponuky na 
zhotovenie statického posud-
ku. Po jej predložení budeme 
ďalej pokračovať v riešení tejto 
problematiky, v  rámci finanč-
ných možností.

Neustále sa na nás obracajú 
obyvatelia nielen z  Klokočiny, 
ale z  celého mesta, ktorí nás 
upozorňujú na nesprávne po-
užívanie a  odstavovanie zdie-
ľaných zelených kolobežiek. 
Už v minulosti sme ako výbor 
žiadali o  vykonanie takých 
opatrení, ktoré by zlepšili pre-
vádzku, no hlavne bezpečnosť. 
Ako podporný krok prevádz-
kovateľ plánuje v Nitre spustiť 
informačnú kampaň pomocou 
aplikácie, aby širokej verejnos-
ti zdôraznili dôležitosť ohľadu-
plného parkovania. Zároveň 
v  súčasnosti prebieha na in-
ternete možnosť pre vás oby-
vateľov vyjadriť sa k tejto prob-
lematike cez dotazník, ktorý je 
dostupný na tejto adrese: bit.
ly/kolobezky_Nitra. Odkaz na 
dotazník sa vám zobrazí aj po 
zosnímaní QR kódu.

Veríme, že už čoskoro bude 
tento problém vyriešený 
k  spokojnosti všetkých, či už 
užívateľov, ale aj chodcov, vo-
dičov.

Júnové zasadnutie výboru 
mestskej časti sa nieslo v pria-
teľskej atmosfére. Prevládala 
už taká pravá letná nálada, 
spojená s prípravami tohtoroč-
ného Klokočinského jarmoku, 
ktorý pre vás organizujeme 
s  odborom kultúry. Tento rok 
sa jarmok bude konať počas ví-
kendu, v termíne 27. 8. a 28. 8. 
Veríme, že sme pre vás opäť aj 
tentokrát pripravili zaujímavý 
program a  vidíme sa s  vami 
v hojnom počte.

27RADNIČNÉ NOVINYVÝBORY MESTSKÝCH ČASTÍ INFORMUJÚ OBČANOV



NITRIANSKA LUTNA 2022
V priestoroch Základnej umeleckej školy Jozefa 
Rosinského v Nitre sa stretli mladí interpreti na 
22. ročníku celoslovenskej hudobno–interpretačnej 
súťaže v nástrojovom obsadení hra na akordeóne 
a klavíri s účasťou 105 návštevníkov.

Súťaž Nitrianska lutna je 
určená žiakom všetkých typov 
základných umeleckých škôl. 
Organizuje sa s cieľom vyhľa-
dávať a zviditeľniť talentova-
ných žiakov, rozvíjať umelecké 
aktivity mladej generácie na 
základe individuálnej a sys-
tematickej práce s talento-
vanými žiakmi a študentmi. 
Špecifikom súťaže a zároveň 
spojovacím prvkom všetkých 
ročníkov je zámer podporiť 
interpretáciu skladieb slovan-
ských autorov a tým rozvíjať 
tradície slovanstva, s ktorými 
je mesto Nitra späté.

Dvadsiaty druhý ročník súťaže 
otvorila riaditeľka školy Anna 
Fintová, ktorá popriala všet-

kým súťažiacim veľa šťastia 
v súťaži a radosti z interpre-
tácie.

Súťažné výkony hodnotila 
porota, ktorú tvorili popred-
ní interpreti a pedagógovia 
základných umeleckých škôl, 
konzervatórií či vysokých škôl 
s hudobným zameraním.

Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov 
základných umeleckých 
škôl, ktorí predviedli kvalit-
né výkony na veľmi dobrej 
umeleckej úrovni s nápaditým 
programom i napriek dvom 
sťaženým rokom v umeleckom 
vzdelávaní. Podľa slov poroty 
boli účastníci dobre technic-
ky pripravení, repertoár bol 

väčšinou zvolený vhodne 
a s rešpektom časového limi-
tu. Zaznelo viacero objavných 
dramaturgií.

Titul Laureát súťaže v hre na 
akordeóne získal Hugo Puliš 
(VI. kategória) zo Základnej 
umeleckej školy Nová Dubni-
ca. Diplom najúspešnejšiemu 
pedagógovi za prípravu laure-
áta bol udelený Martine Holej. 
V hre na klavíri titul Laureát 
súťaže získal David Perrot (III. 
kategória) zo Základnej ume-
leckej školy Ladislava Árvaya 
zo Žiliny. Diplom najúspešnej-
šiemu pedagógovi za prípravu 
laureáta bol udelený jeho 
pedagogičke, pani Matilde 
Gašparíkovej Hýrošovej.

Základnú umeleckú školu 
Jozefa Rosinského úspešne 
reprezentovalo na súťaži 8 žia-
kov v hre na klavíri a 5 žiakov 
v hre na akordeóne. V hre na 
klavíri získala Nina Romanova 
z triedy Izabely Lőrinczovej 
v I. kategórii 1. miesto. V III. 
kategórii získali Margaréta 
Hvozdíková z triedy Magda-
lény Pažitnej a Ondrej Ševčík 
z triedy Adriany Ďurišovej 
čestné uznanie. V IV. kategórii 
získala čestné uznanie Ester 
Mária Kukučková z triedy 
Magdalény Pažitnej. V po-
slednej VI. kategórii získali 
Ján Gajdoš 2. miesto a Adam 
Lopúch 1. miesto - obaja sú 
z triedy Evy Holúbekovej. 
Cenu primátora mesta Nitry 
za interpretáciu slovanského 
skladateľa získal Adam Lopúch 
z triedy Evy Holúbekovej.

V hre na akordeóne získal Da-
mian Lenčeš z triedy Stanisla-
vy Vaškovej v II. kategórii 3. 
miesto, a z triedy Anny Finto-
vej získali Roman Sumin v III. 
kategórii 2. miesto a Alexandra 
Drevová v VI. kategórii čestné 
uznanie.

V mene organizátorov súťaže 
ďakujeme všetkým za skve-
lú atmosféru a tešíme sa na 
stretnutie v budúcom roku, 
v ktorom si zmerajú svoje 
hudobno-umelecké zručnosti 
mladí speváci a interpreti 
na dychových nástrojoch. 
Poďakovanie patrí i primá-
torovi mesta Nitry Marekovi 
Hattasovi za hodnotné ceny 
pre víťazov Ceny primátora za 
interpretáciu skladby slo-
vanského skladateľa v hre na 
akordeóne a klavíri.

Súťaž Nitrianska lutna 2022 sa 
konala s podporou a verejných 
zdrojov Fondu na podporu 
umenia.

Martina Zaťková
foto: Filip Strnisko

Víťaz Adam Lopúch si okrem prvenstva v súťaži odniesol aj cenu primátora.
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VYPÁTRAŤ SPOLUŽIAKOV 
PO VIAC AKO ŠIESTICH 
DESAŤROČIACH BOLA TAKMER 
DETEKTÍVNA PRÁCA
S kamarátkou Soňou Milovskou 
Balažovjechovou sme sa podujali 
zorganizovať stretávku zo 
základnej školy v Nitre na Číneši.

Vypátrali sme 82 z 86 spolu-
žiakov, toľko nás totiž bolo od 
1. septembra 1954 (teda pred 
68 rokmi), keď sme nastúpili 
do prvej triedy, do 30. júna 
1963, vtedy sme ako deviataci 
opustili školu.

Naša „detektívna kancelária“ 
okrem kontaktov spolužiakov 
(veľmi dojímavé boli telefo-
náty s každým „objaveným 
chlapcom či dievčaťom“) 
zhromažďovala aj fotografie 
zo spoločných školských čias. 
Príbehy a spomienky našli 
uplatnenie vo vyše stostrano-
vej textovo-fotografickej knihe, 
ktorá uzrela svetlo sveta pred 
vlaňajšou prvou stretávkou. 
Prišla aj naša triedna učiteľka, 
89-ročná Viera Štefčeková, 
ktorá nás učila prvých päť 
rokov. Spoznala všetkých, 
oslovila nás krstnými menami. 
Ako je to možné? „Lebo ste sa 
vôbec nezmenili,“ prízvukovala 
šibalsky pani učiteľka, ktorá 
nám vštepila pevné vedo-
mostné a praktické základy do 
života.

Rande sme si dali vlani aj 
tohto roku pred školou, pani 
Viera Štefčeková síce tento 
rok chýbala, pribudli však 
tí, ktorí vlani nemohli prísť. 
V „útrobách“ našej školy nás 
sprevádzala terajšia riaditeľka 

Základnej školy kniežaťa Pribi-
nu Iveta Miková: „Žiaci, aj tieto 
tety a ujovia chodili voľakedy 
do tejto školy,“ predstavila 
nás siedmakom počas hodiny 
matematiky. Ten najsmelší sa 
ozval: „Ale už sú starí.“ No, áno, 
máme 74 rokov, ale oživujeme 
spomienky spred desaťročí: 
„Tu sme mali triedu, šatne, na 
tejto chodbe sme stáli v rade na 
obedy, riaditeľňa i laboratória 
sú na pôvodných miestach…“ 
Keď sme boli šiestačky, ne-
dokázali sme preskočiť kozu 
v telocvični. To sme už mali 
ďalšieho triedneho učiteľa, 
telocvikára Petra Pecha, ktorý 
viedol celú triedu štyri roky 
k rôznym športovým aktivi-
tám. „V tomto kúte sme stáli, 
ak sme vyrušovali, cez toto 
okno sme liezli na školský dvor 
z triedy (bola tam halda uhlia), 
po zábradlí sme sa šmýkali 
z druhého poschodia až na 
prízemie,“ spomína lekárka 
Eva, exminister Martin, akade-
mický maliar Milan, učiteľka 
Viera, úradníčka Elena… A tie 
poznámky v žiackych kniž-
kách! Nestál som v pozore pred 
hodinou. Nemala som ruky za 
chrbtom cez vyučovanie. Bežal 
som z triedy na záchod. Vyru-
šovala som cez prestávku…

Nestihli sme „prebrať“ všetky 
spoločné zážitky a lapajstvá. 

Tretie pokračovanie bude 
o rok, keď si zasa budú mať 
čo povedať spolužiaci s vy-
sokoškolským diplomom, 
maturitným či len deviatac-
kým vysvedčením. Žiaľ, už sa 

nikdy nestretneme s tými 28 
„chlapcami a dievčatami“, ktorí 
nás navždy opustili.

Klára Grosmannová Máčiková

Fotografia z konca prvého školského roku 1954/55. Patrili sme do 
prvej Jedenásťročnej strednej školy. Na fotografii je okrem našej 
triednej učiteľky Viery Štefčekovej aj riaditeľ školy Karol Jedlička.

V júni 2021 sme sa zvítali 
v našej čínešskej škole aj s pani 
učiteľkou Vierou Štefčekovou 
(v dolnom rade druhá zľava).

Tohtoročná stretávka. Opäť pred našou školou.

Naša deviatacka béčka. Rozpŕchli 
sme sa a znovu našli. Prvá 
stretávka bola v roku 2021, 
druhá pred niekoľkými dňami.
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KALENDÁR PODUJATÍ - JÚL / AUGUST
JÚL
6 ST
18.30 – 20.40 Muzikál 
Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť / DAB

7 ST – 10 NE
Výstava psov, 
NITRADOG Summer 
/ Agrokomplex Nitra

7 ST
17.30 – 19.40 Muzikál 
Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť / DAB

8 PI
17.00 Tančiareň pod 
hradom / Nitriansky 
hrad

18.30 – 21.10 Bláznivá 
komédia Láska, sex 
a dane / DAB

18.30 – 21.00 Podujatie 
Folklór vo fraku 
/ Amfiteáter Nitra

Koncert Robo 
Opatovský / Music 
a Cafe

9 SO
16.30 – 18.20 Kukino: 
Smejko a Tanculienka, 
Štístko a Poupěnka 
/ Amfiteáter Nitra

#zoSÍDLISKAku 
HVIEZDAM2022 
/ sídlisko Klokočina

18.30 – 21.10 Bláznivá 
komédia Láska, 
sex a dane / DAB

13 ST
19.00 – 21.00 
Záhradný letný 
koncert Sisa Sklovská 
a Richard Rikkon

Festival amatérskeho 
divadla / KD Párovské 
Háje (až do 17. 7.)

15 PI
19.00 Galaxia Soul 
Open Air / Hidepark

16 SO
Súťaž - STREET 
WORKOUT JAM 
2022/ Klokočina

9.00 – 19.00 
Stretnutie maskotov 
a transformera 
/ Kultúrne 
centrum Zobor

18.00 - 20.00 Pešie 
potulky mestom, KDE 
JE TU NÁMESTIE? 
Urbanistický 
a architektonický 
vývin centrálnej 
mestskej zóny / Zraz 
pred TIC Nitra

19.30 – 21.30 Koncert 
The Beatles v Nitre 
/ Amfiteáter Nitra

Koncert Bijouterrier 
/ Music a Cafe

19 UT
17.00 - 18.00 
Beseda s Nicol 
Hochholczerovou, 
16. ročník - Cyklus 
besied so súčasnými 
slovenskými 
spisovateľmi 4-3-2-1 
/ Nitrianska galéria

22 PI
Koncert FOR YOU 
/ Musica a Cafe

23 SO
9.00 Turnaj v hokejbale 
ŠOK OPEN 2022 / Fara 
Aréna Klokočina

13.00 – 20.00 
Ekofestival Kozafest 
/ Hidepark

24 NE
4.00 – 10.00 
Burza exotov 
a Farmárske trhy 
/ Agrokomplex Nitra

30 SO
20.00 – 21.30 Koncert 
Juraj Hnilica a Galantný 
jeleň / Music a Cafe

31 NE
Sviatok nového chleba 
/ KD Dražovce

AUGUST
5 PI
MJ:PRACOVNÝ 
NÁZOV /Uránia

7 NE
14.00 Augustový koncert 
/ Amfiteáter Nitra

12 PI
Bielo-čierny koncert /
Svätoplukovo námestie

13 SO - 14 NE
Nitrianske 
hody a dožinky 
/ Svätoplukovo 
námestie

17 ST – 21 NE
Pohľady do umenia – 
reflexie / Horné mesto

19 PI - 21 NE
Chrenovské stánky 
/ sídlisko Chrenová

FLAAM FESTIVAL 
/Hidepark

23 UT – 26 PI
Letný Bažant 
Kinematograf 
/ Svätoplukovo 
námestie

27 SO – 28 NE
Klokočinský jarmok 
/ sídlisko Klokočina

28 NE
10.00 Hudobný 
festival SLÍŽOVICA 
/ Agrokomplex Nitra

29 PO
19.30 - 21.30 Koncert 
David Koller 
LABYRINTFEST 
/ Nitriansky hrad, 
Nám. J. Pavla II.

30 UT
17.00 – 18.00 
Beseda s Vandou 
Rozenbergerovou, 
16. ročník - Cyklus 
besied so súčasnými 
slovenskými 
spisovateľmi 4-3-2-1 
/ Nitrianska galéria

19.30 – 21.30 Koncert 
Václav Neckář a Bacily 
LABYRINTFEST 
/ Nitriansky hrad, 
Nám. J. Pavla II.

31 ST
20.00 – 22.00 
koncert DESMOD 
Leto 2022 / Na 
Nitrianskom hrade, 
Nám. J. Pavla II

SEPTEMBER
3 SO
PODZOBORSKÉ 
VINOBRANIE 
/ pešia zóna

KRÁĽOVSKÁ NITRA 
/ Na Vŕšku

9 PI – 11 NE
CAMPANA FEST 
/ Svätoplukovo 
námestie

JÚL–AUGUST
Hudobné a divadelné 
víkendy na pešej zóne

Nitriansky Dvormartre 
pri Synagóge

Leto na Nitrianskom 
hrade

Leto na Samovej 1

Sedemdesiat sukien 
mala na pešej zóne

Turistické informačné 
centrum Nitra, 
Štefánikova trieda 1, 
Nitra, +421 (0) 37 16 1 86, 
e-mail: info@nitra.sk, 
www.nitra.eu

Dostupné aplikácie

VIRTUÁLNE 
PREHLIADKY
Turistické informačné cen-
trum Nitra v rámci skva-
litňovania poskytovaných 
služieb pripravilo v minu-
lom roku webovú aplikáciu 
www.mestovmeste.sk 
s postupným pridávaním 
checkpointov a aktuali-
zovalo mobilnú aplikáciu 
Cesty mladého Corgoňa.

Poďte sa spolu s nami 
pozrieť, ako to tu u nás 
vyzeralo kedysi, prejdite 
sa mestom a preneste 
sa v čase do dôb dávno 
minulých. Webová apliká-
cia Mesto v meste ponúka 
možnosť prejsť si podľa 
mapky lokality v centre 
mesta, kde sa zobrazia 
historické budovy a miesta, 
ktoré dnes už nevidieť. Pri-
pravený je okruh Svätoplu-
kovo námestie a Na Vŕšku 
s viacerými checkpointami 
a virtuálnymi prehliadkami.

Stiahnite si mobilnú apli-
káciu a zahrajte si geohru 
Cesty mladého Corgoňa. 
Prejdite sa po tajomnej 
Borine, kochajte sa výhľa-
dom z podhradia, vyjdite 
na Kalváriu, užívajte pokoj 
na Dražovskom vŕšku, 
spoznajte tajomstvá Mar-
tinského vrchu, preskúmaj-
te Zobor a objavte tajom-
stvá, ktoré skrýva okolie 
Vŕšku. Pomôžte Corgoníko-
vi pri riešení hádaniek a po 
nazbieraní určitého počtu 
bodov získate dekrét, ktorý 
si môžete vyzdvihnúť v Tu-
ristickom informačnom 
centre Nitra.

O NITRE

SYNAGÓGA NITRA

NITRA  
NA 7 PAHORKOCH
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NITRA BUDE OPÄŤ O NIEČO 
KRAJŠIA A ČISTEJŠIA

Iniciatíva Čistá Nitra spoločne 
s Mestom Nitra a Nitrianskou 
organizáciou cestovného 
ruchu spojili sily a prišli s ná-
padom postupného čistenia 
7 pahorkov Nitry v roku 2021. 
Spolu s približne 100 dobro-
voľníkmi sme úspešne vyčistili 
Hradný kopec a mestský park, 
lokalitu Na vŕšku a centrum 
mesta, Kalváriu, Martinský 
vrch a Dražovský kopec. Do 
aktivít sa každoročne zapája 
Nitriansky horský spolok čis-
tením Zobora a na základe ini-
ciatívy občianskeho združenia 
Pine Hill sa podarilo v minu-
lom roku vyčistiť aj Borinu.

V myšlienke sme pokračovali 
aj v roku 2022 pod názvom 
čistenie Nitry na siedmich 
pahorkoch a pridali sme ďalšie 
zaujímavé lokality na základe 
podnetov občanov. Vyčistili 
sa brehy rieky na 3 etapy, 
autobusová a vlaková stanica 
a spoločne s ukrajinskou ko-
munitou Mestský park. Veľmi 
radi privítame všetkých, 
ktorým záleží na prostredí 
v ktorom žijú. Najbližšie 
bude v sobotu 27. 8. 2022 
o 9.00 h. čistenie vlakovej 
stanice a okolia.

Autorom spoločnej aktivity je 
Lukáš Satin z iniciatívy Čistá 
Nitra.

POTULKY NITROU PEŠO 
ALEBO NA BICYKLI

Poď do mesta na bicykli

6. 8. 2022 17.00h 
Bicyklom zoborskými zákutiami
Artin - kostolík sv. Urbana - Zoborské jazierko 
- Chmeľová dolina - Mestský park
zraz pri Artine

Pešie potulky mestom

16. 7. 2022 18.00h 
Kde je tu námestie?
Urbanistický a architektonický vývin 
centrálnej mestskej zóny
Nitrianske kultúrne dedičstvo, o.z.
zraz pred TIC Nitra

S batohom po nitrianskych kopcoch

20. 8. 2022 14.00h 
Tajomstvá pravekej hory
Zážitkové putovanie Hradiskom Zobor
zraz pri altánku na rázcestí pred 
Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada

Leto na Zoborskom kláštore
areál Zoborského kláštora, Kláštorská 134

13. 8. 2022 15.00-18.00 
Komentovaná prehliadka areálu

Turistické informačné centrum Nitra, Štefánikova trieda 1, Nitra, 
+421 (0) 37 16 1 86, e-mail: info@nitra.sk, www.nitra.eu

Komentovaný sprievod 
na hradisku Valy 
v Bojnej každú sobotu 
až do 27. 8.

Komentovaný sprievod na hradisku Valy 
každú sobotu o celej hodine od 12.00 do 
18.00 (posledný vstup o 17.00 hod.).

Prehliadky Rotundy 
sv. Juraja v Nitrianskej 
Blatnici každú sobotu 
až do 27. 8.

Každú sobotu, v čase od 13. do 17. 
hodiny navštívte rotundu a vďaka 
sprievodcovi sa dozviete množstvo za-
ujímavých informácií z histórie, ktorá 
siaha až do 9. storočia.

Vínobusom za vínom

9. 7. Festival vína Čerdavin

6. 8. Vinárstvo PD Mojmírovce 
a PD Ivanka pri Nitre

1. 9. Vinobranie v Château Topoľčianky

Odchod Vinobusu vždy v sobotu o 16. h. 
z Autobusovej stanice v Nitre, príchod 
do Nitry cca 21:30 h.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Fatranská 3 (Krajské osvetové stredisko), Nitra
info@nocr.eu, +421 911 392 860

TIC 
NITRA

NITRA  
NA 7 PAHORKOCH
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MIESTO, KDE ĽUDSKOSŤ 
A DÔSTOJNOSŤ SÚ VIAC 
AKO DOKONALOSŤ

Hospic Dom Pokoja a zmieru 
u Bernadetky v Nitre je tu pre vás 
už 15 rokov.

Súčasné pokroky medicíny 
posúvajú časovú hranicu ži-
vota viac ako nikdy predtým. 
Ale príde chvíľa, kedy je po-
trebné uznať, že chorobu nie 
je možné ovplyvniť a v krát-
kom čase sa stane smrteľnou. 
Dramatická skutočnosť v ži-
vote pacienta a jeho rodiny. 
Dni, týždne, mesiace alebo 
aj roky bojujú s chorobami. 

Príde okamih, kedy je jedinou 
možnosťou paliatívna liečba.

Moderná paliatívna liečba je 
liečba komplexná, systema-
tická a účinná. Zabezpečuje 
úľavu od bolesti a ostatných 
nepríjemných príznakov 
ochorenia v závere živo-
ta. Starostlivosť v hospici 
je funkčným prepojením 
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V MÁJI NÁS NAVŽDY OPUSTILI TÍTO NITRANIA

Monika Áčová 
vo veku 70 rokov

Imrich Bádovský 
vo veku 80 rokov

Anna Birčáková 
vo veku 72 rokov

Božena Ciroková 
vo veku 64 rokov

Mária Danielová 
vo veku 68 rokov

Ľubomír Demovič 
vo veku 55 rokov

Anna Fačkovcová 
vo veku 85 rokov

Rozália Felixová 
vo veku 86 rokov

Vojtech Filo 
vo veku 89 rokov

Daniela Fusková 
vo veku 59 rokov

Klára Galová 
vo veku 77 rokov

Ivan Gróf 
vo veku 55 rokov

Iveta Hrúzová 
vo veku 60 rokov

Oľga Hulmanová 
vo veku 80 rokov

Rudolf Husár 
vo veku 90 rokov

Klára Ivaničková 
vo veku 90 rokov

Katarína Jócsiková 
vo veku 55 rokov

Alica Kúdelová 
vo veku 59 rokov

František Kunkela 
vo veku 59 rokov

Vladimír Kuťka 
vo veku 76 rokov

Peter Kutnár 
vo veku 57 rokov

Rudolf Lieskovský 
vo veku 86 rokov

Karolína Líšková 
vo veku 72 rokov

Magdaléna Lohyňová 
vo veku 74 rokov

Marek Lyžičiar 
vo veku 42 rokov

Mária Máčajová 
vo veku 77 rokov

Vladimír Mach 
vo veku 69 rokov

Anna Macháliková 
vo veku 79 rokov

Pavel Mikulášik 
vo veku 72 rokov

Alica Mlyneková 
vo veku 93 rokov

Ľuboslava Műllerová 
vo veku 60 rokov

Peter Oravec 
vo veku 70 rokov

Vojtech Pálffy 
vo veku 84 rokov

Ján Pavelka 
vo veku 94 rokov

Anna Pavlíková 
vo veku 80 rokov

Jozefa Pribilincová 
vo veku 87 rokov

Jozef Prokop 
vo veku 57 rokov

Valentína Rafaelová 
vo veku 0 rokov

Margita Rusnáková 
vo veku 93 rokov

Miroslav Solčanský 
vo veku 67 rokov

Elena Strihová 
vo veku 84 rokov

Alena Šillerová 
vo veku 73 rokov

Mária Šimková 
vo veku 63 rokov

Ľudovít Šuba 
vo veku 69 rokov

Ján Šucha 
vo veku 77 rokov

Anna Vargová 
vo veku 86 rokov

Milan Vavrovič 
vo veku 57 rokov

Helena Vencelová 
vo veku 84 rokov

Mária Vršanská 
vo veku 60 rokov

Marta Žemberová 
vo veku 76 rokov

paliatívnej liečby a hospicovej 
myšlienky.

Áno, aj v hospicoch sa zomie-
ra. Smrť je ľudskou priro-
dzenosťou, sestrou krehkosti 
nášho bytia a našej zraniteľ-
nosti.

Hospic je miestom, kde pa-
cient môže byť na terase v zá-
hrade aj keď je ležiaci a pri-
pútaný k lôžku a vypiť si kávu 
v altánku. V spoločenskej 

miestnosti môže osláviť svoje 
narodeniny alebo meniny. 
Môže navštíviť kaplnku alebo 
pozerať prenos omše priamo 
na izbe. Chorí sa môžu potešiť 
návštevám svojich blízkych 
alebo našich dobrovoľníkov 
a sociálnej pracovníčky, 
ktorí sprevádzajú pacientov 
v rozhovore, v modlitbe, ale aj 
v tichosti.

Juraj Barat 
foto: archív DCH Nitra
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Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším telefónnym 
číslom pošlite do 31. 8. 2022 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.:

Pouličné osvetlenie Nitry bolo pred elektrifikáciou (tajnička 1). Prvá plynáreň bola založená v roku 1889. Plynové osvetlenie bolo 
dobudované v roku 1892. Prevádzkovala ho Ústredná plynárenská a elektrárenská akciová spoločnosť so sídlom v (tajnička 2). Ako 
prvá bola postavená výrobňa (tajnička 3), ktorá začala slúžiť v druhej polovici roka 1891. V roku 1893 dodávala plyn pre 669 horákov 
v súkromných domoch, pre 172 horákov v hostincoch a kaviarňach, pre 92 horákov v továrňach a na železničnej stanici a pre 144 
horákov v divadle a v školách. V roku 1927 bola v prenájme JES, úč.spol., v roku 1932 vznikla samostatná firma Plynáreň a elektráreň, 
úč.spol. v Nitre, v roku 1944 prevzal plynáreň do správy Mestský úrad v Nitre a od 1. januára 1946 bola začlenená do novovzniknuté-
ho národného podniku SLP ako jeden zo závodov. Plynáreň zanikla v roku 1969. (foto Peter Michalík)

NEWS REVIEW

A MORE BEAUTIFUL 
SUMMER SWIMMING POOL 
WELCOMES VISITORS
A new gastro-area with an 
extended range of food and 
beverages, new greenery 
and fl oral planting, a wood-
en deck and a safe path by 
the children’s pool are the 
new features of this summer 
season. The swimming pool 
is open daily from 10.00 AM 
to 7.30 PM, on Mondays from 
12.00 to 7.30 PM. The price list 
from last year remains valid. 
We look forward to welcoming 
you. 

ANOTHER STEP FOR 
LIPA CINEMA: PROJECT 
DOCUMENTATION FINISHED 
The space of the Lipa Cinema 
has been decaying for many 
years. It became an execution 
warehouse and a few years 
ago it was marked as dubious 
property, i.e. redundant and 
unnecessary. However, it is 
a unique place that has the 
potential to become a cultural 
stand of the Chrenová housing 
estate. It will serve all gener-
ations who will come here for 
cultural and social enjoyment. 
We now have ready-made 
project documentation that 
addresses the functioning of 
the hall from the 1980s. 

RENOVATION OF THE 
PALACE CINEMA STARTS
The iconic Palace cinema on 
Radlinského Street has been 
empty for 16 years. That’s 
about to change. The work 
itself will begin in the course 
of this summer. 
In 2020, the city of Nitra re-
ceived more than 15.5 million 
euros from the EU and the 
ministry for the construction 
of the Creative Centre. It also 
includes the reconstruction of 
four other buildings on Mar-
tinský vrch (former Barracks 
under Zobor) and the restora-
tion of the legendary Palace 
Cinema, originally built by the 

important Slovak architect 
Fridrich Weinwurm. The out-
door terrace will be reopened, 
an open ground fl oor will be 
created, and thus the Palace 
Cinema will communicate 
directly with the pedestrian 
zone and naturally contribute 
to its revival. In the main hall, 
there will be a multifunctional 
space, the so-called black box, 
which can be fl exibly changed 
according to the requirements 
of a particular event. All tech-
nical infrastructure will be be-
low the level of the hall, where 
there will also be facilities for 
performers. The reconstruc-
tion of the Palace Cinema itself 
will take eighteen months 
and the costs will exceed four 
million euros. The city partic-
ipates in the Creative Centre 
project by co-fi nancing in the 
amount of 5%.

BRIDGE OVER THE RAILWAY 
The renovated footbridge with 
a newly built lift will make life 
easier especially for seniors, 
parents with small children 
and people with mobility 
problems. 
The contract between the 

town of Nitra and the compa-
ny that will reconstruct the 
pedestrian bridge connecting 
the Old Town with Čermáň 
has already been signed. The 
staircase will be replaced, a 
lift and new lighting will be 
added. The time of reconstruc-
tion of the footbridge alone is 
9 months and the investment 
amount is 671 711 euros.

THE NITRA BUS APP 
ALLOWS YOU TO 
TRACK WHERE THE 
BUS IS RIGHT NOW 
The possibility of tracking the 
route of lines and possible de-
lays has been in the BUS NITRA 
application for several weeks. 

Thanks to this feature, you can 
see where the bus is located, 
whether it is late and, if so, how 
many minutes. Timetables and 
tracking are also visible with-
out registration. Among other 
things, you can purchase a 
short-term ticket in the app for 
the price as if you were paying 
with a bank card or a subscrip-
tion ticket. 

DATES OF MOBILE 
COLLECTION OF 
ELECTRICAL WASTE
Large appliances – refriger-
ators, heaters, washing ma-
chines, dryers, vacuum clean-
ers and microwave ovens can 
be delivered free of charge on 
Saturday, 16th July, from 8.00 
to 12.00 AM. The service is free 
of charge and must be ordered 
in advance via the form https://
zberelektroodpadu.sk

THE TOURIST TRAIN RUNS 
FROM JUNE TO SEPTEMBER
The tourist train leaves 
Svätopluk Square every full 
hour from 10.00 AM to 5.00 
PM. It goes through the city 
park Sihoť to Pribina Square, 
from where it returns back to 
Svätopluk Square. The fare is 2 
euros, children under 6 years 
pay 1 euro. More information 
at www.vlaciknitra.sk
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A MORE BEAUTIFUL 
SUMMER SWIMMING POOL 
WELCOMES VISITORS
A new gastro-area with an 
extended range of food and 
beverages, new greenery 
and fl oral planting, a wood-
en deck and a safe path by 
the children’s pool are the 
new features of this summer 
season. The swimming pool 
is open daily from 10.00 AM 
to 7.30 PM, on Mondays from 
12.00 to 7.30 PM. The price list 
from last year remains valid. 
We look forward to welcoming 
you. 

ANOTHER STEP FOR 
LIPA CINEMA: PROJECT 
DOCUMENTATION FINISHED 
The space of the Lipa Cinema 
has been decaying for many 
years. It became an execution 
warehouse and a few years 
ago it was marked as dubious 
property, i.e. redundant and 
unnecessary. However, it is 
a unique place that has the 
potential to become a cultural 
stand of the Chrenová housing 
estate. It will serve all gener-
ations who will come here for 
cultural and social enjoyment. 
We now have ready-made 
project documentation that 
addresses the functioning of 
the hall from the 1980s. 

RENOVATION OF THE 
PALACE CINEMA STARTS
The iconic Palace cinema on 
Radlinského Street has been 
empty for 16 years. That’s 
about to change. The work 
itself will begin in the course 
of this summer. 
In 2020, the city of Nitra re-
ceived more than 15.5 million 
euros from the EU and the 
ministry for the construction 
of the Creative Centre. It also 
includes the reconstruction of 
four other buildings on Mar-
tinský vrch (former Barracks 
under Zobor) and the restora-
tion of the legendary Palace 
Cinema, originally built by the 

important Slovak architect 
Fridrich Weinwurm. The out-
door terrace will be reopened, 
an open ground fl oor will be 
created, and thus the Palace 
Cinema will communicate 
directly with the pedestrian 
zone and naturally contribute 
to its revival. In the main hall, 
there will be a multifunctional 
space, the so-called black box, 
which can be fl exibly changed 
according to the requirements 
of a particular event. All tech-
nical infrastructure will be be-
low the level of the hall, where 
there will also be facilities for 
performers. The reconstruc-
tion of the Palace Cinema itself 
will take eighteen months 
and the costs will exceed four 
million euros. The city partic-
ipates in the Creative Centre 
project by co-fi nancing in the 
amount of 5%.

BRIDGE OVER THE RAILWAY 
The renovated footbridge with 
a newly built lift will make life 
easier especially for seniors, 
parents with small children 
and people with mobility 
problems. 
The contract between the 

town of Nitra and the compa-
ny that will reconstruct the 
pedestrian bridge connecting 
the Old Town with Čermáň 
has already been signed. The 
staircase will be replaced, a 
lift and new lighting will be 
added. The time of reconstruc-
tion of the footbridge alone is 
9 months and the investment 
amount is 671 711 euros.

THE NITRA BUS APP 
ALLOWS YOU TO 
TRACK WHERE THE 
BUS IS RIGHT NOW 
The possibility of tracking the 
route of lines and possible de-
lays has been in the BUS NITRA 
application for several weeks. 

Thanks to this feature, you can 
see where the bus is located, 
whether it is late and, if so, how 
many minutes. Timetables and 
tracking are also visible with-
out registration. Among other 
things, you can purchase a 
short-term ticket in the app for 
the price as if you were paying 
with a bank card or a subscrip-
tion ticket. 

DATES OF MOBILE 
COLLECTION OF 
ELECTRICAL WASTE
Large appliances – refriger-
ators, heaters, washing ma-
chines, dryers, vacuum clean-
ers and microwave ovens can 
be delivered free of charge on 
Saturday, 16th July, from 8.00 
to 12.00 AM. The service is free 
of charge and must be ordered 
in advance via the form https://
zberelektroodpadu.sk

THE TOURIST TRAIN RUNS 
FROM JUNE TO SEPTEMBER
The tourist train leaves 
Svätopluk Square every full 
hour from 10.00 AM to 5.00 
PM. It goes through the city 
park Sihoť to Pribina Square, 
from where it returns back to 
Svätopluk Square. The fare is 2 
euros, children under 6 years 
pay 1 euro. More information 
at www.vlaciknitra.sk
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