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ŠKOLY A ŠKÔLKY DOSTÁVAJÚ NOVÝ VZHĽAD MESTO HOSPODÁRI SO 73 MILIÓNMI EUR ZMENY V POPLATKOCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY
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štvorcových miestnych 
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MÁ NITRU V SRDCI
Ako sa stravuje a prečo ho 
na prechádzkach ťahajú 
blízki za ruku? Prezrádza 
náš úspešný športovec.
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DVADSIATKA AKO 
SYMBOL ZAČIATKU

Prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s najbliž-
šími, priateľmi a kolegami a pritom vyslovujeme novoročné 
želania. Atmosféra prvých novoročných dní býva jedinečná 
a plná človečenstva.

Na začiatku nového roka vám, milí obyvatelia Nitry želáme, 
aby ste rok 2020 prežili v porozumení a v láske k svojim blíž-
nym. Aby bol pre každého z vás rokom prežitým v dobrom 
zdraví, v rodinnej pohode, pri splnených výzvach a dosiah-
nutých cieľoch.

Na prahu nového roka 2020 vám, milí občania, želáme, aby 
sa číslovka 20, ktorú budeme písať v dátume počas 52 týž-
dňov, stala symbolom nových začiatkov.

Uplynulý rok sme prežili v každodenných radostiach, sta-
rostiach, trápeniach, ale aj povinnostiach. Zostane žiť už len 
v našich spomienkach.

Na stránkach prvého čísla Radničných novín vám prinášame 
prehľad najzaujímavejších aktivít, ktoré sa vedeniu nitrian-
skej radnice podarilo naštartovať v spolupráci s mestskými 
poslancami.

Na nasledujúcich stranách si prečítajte sumár všetkých 
opatrení, noviniek a zmien, ktoré samospráva pripravila, aby 
zlepšila život v našom meste. Čaká nás síce ešte veľa roboty, 
ale my veríme, že na konci roka 2020 budeme môcť povedať, 
že to bol rok lepší ako ten, ktorý sme pred pár dňami poslali 
do histórie.

PF 2020 
praje redakcia Radničných novín
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NOVÉ PREVÁDZKY 
NAMIESTO HERNÍ AJ 
ZMENY V PARKOVANÍ. 
NITRA V ROKU 
2019 VO VEĽKOM 
PREHĽADE
text: redakcia
foto: Roman Oravec

Parkovacia politika, zrušenie tvrdého hazardu, 
rekonštrukcia mestského kúpeľa, oprava 
Univerzitného mosta, ale aj zvýšené dane 
a poplatky. To všetko boli témy, ktoré hýbali Nitrou 
v roku 2019. Čo sa radnici za minulý rok podarilo 
a v čom naopak zlyhala? Prinášame vám to 
najpodstatnejšie z opatrení, rozhodnutí a riešení, 
ktoré priniesla nitrianska radnica v minulom roku.
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OSADILI SME OTOČNÉ 
KAMERY NA MOSTNEJ
Mostná patrí medzi najprob-
lémovejšie miesta v Nitre. Aj 
preto mesto osadilo otočné 
kamery s SOS tlačidlom na 
každých sto metroch ulice. 
„Pri stlačení SOS tlačidla sa 
rozsvieti kritické miesto na 
mape s obrazom inkrimino-
vaného miesta. Po zhodnotení 
reálnej situácie dispečerom sa 
polícia vie okamžite skontak-
tovať s osobou, ktorá tlačidlo 
použila a zasiahnuť,” píše vo 
svojom stanovisku Mestská 
polícia v Nitre.

SPUSTILI SME 
TRANSPARENTNÉ 
VÝBEROVÉ KONANIA
Jednou z priorít nového vede-
nia mesta je otvorená radnica 
a transparentné fungovanie. 
Aj preto mesto ešte v decem-
bri 2018 vyzvalo obyvateľov 
a občanov z radov odborníkov, 
aby sa prihlásili do výborov 
mestských častí a odborných 
komisií mestského zastupiteľ-
stva. Transparentné výberové 
konania na tieto pozície sa 
v mesta Nitra uskutočnili po 
prvýkrát.

ŠKOLÁM SME DALI 
NAVYŠE 1 MILIÓN EUR
Poslanci rozhodli o dofinan-
covaní súkromných a cir-
kevných škôl na území Nitry. 
Po novom je koeficient na 
žiaka takmer rovnaký ako 
pri štátnych školách. „Nie 
som zásadne proti navýše-
niu financovania, ale mám 
obavy, že nezostanú finanč-
né prostriedky na riešenie 
problémov škôl, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Nitra,“ povedala 
poslankyňa Marta Rácová. 
Podľa poslankyne Anny Lau-
rinec Šmehilovej sú podie-
lové dane určené nielen pre 
mestské školy. „Sú určené na 
žiaka. Nie je preto podstatné, 
ktorú školu dieťa navštevuje, 
nakoľko každý má zákonné 
právo na výber školy.”

INFORMUJEME VIAC 
A KVALITNEJŠIE
Nitrianska radnica pod 
novým vedením od prvého 
dňa zásadne zmenila svoj 
vzťah k novinárom, médiám 
a informovanosti. Otvore-
nosť a dostupnosť informácií 
je jednou z priorít. Aj preto 
mesto zriadilo samostatný 
odbor komunikácie a propa-
gácie a po dvanástich rokoch 
obnovilo post hovorcu. Rad-
nica proaktívne a intenzívne 
komunikuje prostredníctvom 
sociálnych sietí a na sklon-
ku roku 2019 zriadila nové 
mestské periodikum Radničné 
noviny určené do všetkých 
domácností v meste.

OBSADILI SME POST 
HLAVNÉHO ARCHITEKTA 
A DOPRAVNÉHO INŽINIERA

Jedným z najkľúčovejších po-
stov v každom meste je hlavný 
architekt. Je garantom zdra-
vého a zmysluplného rozvoja 
mesta v oblasti výstavby, ale aj 
infraštruktúry či zelene. V Nit-
re bol tento post roky neobsa-
dený. Mesto ešte vo februári 
vyhlásilo výberové konanie 
a v apríli vybrala komisia spo-
medzi troch uchádzačov uzná-
vaného slovenského architek-
ta Viktora Šabíka. „Chcem veci 
nastaviť tak, aby sa Nitra stala 
transparentným mestom, 
kde je zaujímavé investovať,” 
povedal okrem iného po svo-
jom nástupe do funkcie Šabík. 
Okrem hlavného architekta 
nové vedenie mesta obsadilo 
aj post dopravného inžiniera. 
Ten Nitra potrebovala tiež ako 
soľ. Do tejto funkcie nastúpil 
Matúš Maruniak.

Otvorenie telecvične na Hlbokej

Viktor Šabík
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ZAČALI SME 
S OŽIVOVANÍM PEŠEJ 
ZÓNY A SVÄTOPLUKOVHO 
NÁMESTIA
V máji urobilo mesto malý 
experiment, ktorý ukázal, že 
obyvateľom záleží na Pešej 
zóne a že na nej chcú tráviť 
voľný čas. Radnica nechala pri 
príležitosti 100. výročia úmrtia 
M. R. Štefánika vyrobiť nie-
koľko multifunkčných infor-
mačných panelov. Panely po 
rozložení fungujú ako ležérne 
sedenie. Po skončení osláv 
zamestnanci mesta sedenie 
rozložili okolo fontány na Svä-
toplukovom námestí a ohlas 
bol enormný. Aj na základe 
tohto podnetu mesto o dva 
mesiace neskôr zorganizovalo 
trojdňové pracovné stretnutie, 
na ktorom vznikol projekt na 
oživenie námestia.

Počas jedného z júlových 
týždňov pozvala nitrianska 
radnica odborníkov aj laikov 
na pomoc k pretvoreniu pešej 
zóny. Výsledkom bol trojdňový 
pracovný maratón - Hac-
kathon, z ktorého vznikol 
projekt na oživenie Svätoplu-
kovho námestia. Projekt bude 
mesto realizovať v tomto roku. 
Pôjde o reverzibilné rieše-
nia, ktoré zásadne zmenia 
námestie a spríjemnia pobyt 
v jeho okolí. „Skúšame prvky, 
ktoré dopomôžu pešej zóne 
a námestiu, aby boli živšie, 
atraktívnejšie a príjemnejšie. 
Potrebujeme funkčné riešenia, 
ktoré dokážeme zaviesť okam-
žite. Ide o priestory, ktoré sú 

srdcom Nitry a podľa toho 
by aj mali vyzerať,“ povedal 
primátor Marek Hattas.

DALI SME STOPKU 
TVRDÉMU HAZARDU
V priebehu jari viac ako 
dvadsaťtisíc obyvateľov Nitry 
podpísalo petíciu za zrušenie 
hazardu na území mesta. 
Je to viac ako jedna tretina 
oprávnených voličov, čo bol 
silný mandát pre mestských 
poslancov, ktorí prijali naria-
denie, ktorým hazard zrušili. 
Nitra sa stala prvým krajským 
mestom na Slovensku, ktoré 
takéto rozhodnutie prijalo. 
V priebehu pol roka zmizlo 
z mesta 15 herní. V Lipe na 
Chrenovej vzniká namiesto 
kasína posilňovňa, na Palá-
rikovej je nová kaviareň a na 
rohu Štúrovej a Hollého budú 
čoskoro potraviny. Herne 
ustupujú zmysluplným pre-
vádzkam.

VIEDLI SME 
ROKOVANIA O OPRAVE 
UNIVERZITNÉHO MOSTA
Mesto Nitra v priebehu celého 
roka iniciovalo mnohostranné 
rozhovory ohľadne rekon-
štrukcie Univerzitného mosta. 
Napriek tomu, že most spadá 
pod správu Slovenskej správy 
ciest, radnica ovplyvnila zá-
sadne jednu vec, a to informo-
vanie obyvateľov o termínoch 
výluky a obchádzkových 
trasách. Mesto, okrem iného, 
nahralo a zverejnilo video, 
ktoré šoférom v prvých dňoch 
zásadne pomohlo zorientovať 
sa v dopravných obmedze-
niach.

ODOVZDALI SME NÁJOMNÉ 
BYTY NA HLBOKEJ
Koncom júna predstavitelia 
mesta prebrali do užívania 
zrekonštruovanú budovu 
bývalej ubytovne na Hlbokej 
ulici na Čermáni. Dnes sú z nej 
nájomné byty, ktoré slúžia 
svojim užívateľom. Bytovka má 
35 bytov, pričom 25 je jednoiz-
bových a 10 je garsónok. Cel-
kové náklady na rekonštrukciu 
dosiahli 1  072  927 eur, Štátny 
fond rozvoja bývania poskytol 
608  622 eur.

OBYVATEĽOM KRŠKÁN 
SME DALI 800 NÁDOB 
NA PLASTY
Počas leta rozdali Nitrianske 
komunálne služby domácnos-
tiam v Krškanoch 800 nádob 

na plastový odpad. „Minulý 
rok sme začali v Dražovciach, 
lebo v tejto časti nie je zberný 
dvor. Máme na tieto nádoby 
veľké požiadavky od občanov, 
ľudia ich chcú, preto uvažuje-
me, že do konca roka by sme 
ďalších tisíc nádob umiestnili 
aj v iných mestských častiach,“ 
povedal Ladislav Peniaško. Do 
žltých nádob sa môžu dávať 
PET fľaše z minerálok a z ne-
alko nápojov, obaly od aviváží, 
tekutých pracích práškov, 
kozmetiky, hygienických po-
trieb ale aj tetrapaky z džúsov, 
mlieka a smotany – zbavené 
nečistôt.

ZRIADILI SME HLIADKY, 
KTORÉ POMÁHAJÚ 
V PROBLEMATICKÝCH 
LOKALITÁCH
Mestské občianske poriadkové 
služby, alebo skrátene MOPS, 

Vysádzanie nových stromov na pešej zóne

Členovia občianskej hliadky

Nové nádoby na plasty v Krškanoch
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zriadilo mesto v polovici roka, 
primárne na prácu s vylúčený-
mi komunitami v Dražovciach 
a Krškanoch. “Občania sa 
spočiatku k zriadeniu hliadok 
stavali skepticky, no dnes 
už badáme prvé pozitívne 
výsledky. Ide to síce pomalými 
krokmi, no musím priznať, 
že situácia sa o poznanie 
zlepšila,“ povedal v novembri 
poslanec Pavel Varga. MOPS 
riešia najmä nezhody medzi 
majoritou a minoritou, pôsobia 
preventívne pred výtržníctvom 
a záškoláctvom a sprevádzajú 
deti z problémových komunít 
na cestách do školy.

OBNOVILI SME 
DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
Po dlhých rokoch sa do Nitry 
vrátili dožinky a spolu s nimi 
aj tradičné mestské hody. 
„Súčasná generácia nebola 
k mestským dejinám vycho-
vávaná a práve z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli usporiadať 
hodové slávnosti a spojiť ich 
s dožinkami, aby sme sa vrátili 
k sviatkom našich predkov,“ 
povedal nitriansky vicepri-
mátor Daniel Balko. Hodové 

oslavy sa každoročne spájajú 
so sviatkom Nanebovzatia 
Panny Márie a Mariánskou 
púťou k Matke Božej na Kalvá-
rii a tiež so žatvou a poďako-
vaním za úrodu.

ZRIADILI SME 
BEZPEČNOSTNÚ RADU
Mesto zriadilo Bezpečnostnú 
radu, ktorej členmi sú pred-
stavitelia štátnej a mestskej 
polície, mesta, hasičov, úradu 
práce a ďalších zložiek, ktoré 
majú vplyv na bezpečnosť 
v meste. Úlohou Bezpečnost-
nej rady je zdieľanie informá-
cií medzi jednotlivými členmi, 
koordinácia postupov a najmä 
pomenúvanie a riešenie bez-
pečnostných otázok v meste. 

KINU PALACE VRACIAME 
JEHO ZAŠLÚ SLÁVU
Mesto koncom júna vyhlásilo 
architektonickú súťaž na ob-
novu kina Palace. V septembri 
odborná komisia vybrala spo-
medzi 36 uchádzačov víťazný 
návrh. Cesta k samotnej reali-
zácii bude ešte dlhá, no na jej 
konci by mal v Nitre vzniknúť 

špičkový európsky priestor 
pre umenie a kultúru.

Kino Palace však žije už 
dnes. Pre účely súťaže mesto 
priestory kina upratalo. Hneď 
na jeseň sa tu konal Deň 
architektúry, ktorý prilákal 
desiatky návštevníkov na 
výstavu, premietanie a dis-
kusie. Pred Vianocami tu zase 
organizátori populárneho 
nitrianskeho festivalu FLAAM 
naplánovali jeho zimnú edíciu 
pod názvom Flaam pod jed-
ličkou.

OPRAVILI SME 
PROBLEMATICKÚ CESTU 
NA ŠÚDOLSKEJ
Mesto Nitra v minulom roku 
asfaltovalo tisíce metrov 
štvorcových chodníkov 
a opravovalo množstvo 
miestnych komunikácií. 
Najviac vášní však spôsobila 
Šúdolská cesta, ktorá bola 
v katastrofálnom stave. V sep-
tembri poslanci schválili na 
približne sedemstopäťdesiat 
metrový úsek 120-tisíc eur. 
Dnes je cesta opravená a po-
hodlne zjazdná.

Obnovené dožinky

Nová cesta na Šúdolskej
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ŽIAKOM NA HLBOKEJ 
SME ODOVZDALI 
NOVÚ TELOCVIČŇU
„Po pätnástich rokoch túlania 
sa po rôznych halách a te-
locvičniach máme konečne 
miesto, ktoré je dôstojné, 
krásne, priestranné a som 
presvedčená o tom, že sem 
budú naše deti chodiť radi,“ 
vyjadrila sa riaditeľka Zá-

kladnej školy na Cabajskej 
ulici Dana Rapavá. Využívať ju 
môže aj verejnosť a členovia 
športových klubov. Celkové 
náklady na opravu telocvične 
presiahli sumu 900-tisíc eur.

ZREKONŠTRUOVALI 
SME MESTSKÝ KÚPEĽ
Mestský kúpeľ bol dlhodobo 
v nevyhovujúcom stave. Kým 
v minulosti sa v ňom robili len 
kozmetické úpravy, ktoré boli 
síce viditeľné voľným okom, 
no to podstatné - potrubia 
a rozvody zostali nedotknuté. 
Nové vedenie mesta preto 
vyčlenilo na opravy 200-tisíc 
eur, práce napokon vyšli na 
160-tisíc. Okrem nového systé-
mu napájania vody vznikli pri 
bazénoch nové protišmykové 
výstupy, bazény majú aj novú 
fóliu a nerezové žľaby.

CHYSTÁME NOVÝ 
ÚZEMNÝ PLÁN
Mesto sa pod vedením hlav-
ného architekta pustilo do prí-
prav nového územného plánu. 
Pre mesto je to kľúčový doku-
ment, ktorý zásadne definuje, 
ako bude Nitra vyzerať, ako sa 
bude rozvíjať a aké pravidlá 
budú platiť ako pre develope-
rov, tak aj pre obyvateľov.

SCHVÁLILI SME NOVÚ 
PARKOVACIU POLITIKU 
PRE CENTRUM MESTA
Jedným z najdôležitejších 
opatrení, ktoré mesto Nitra 
v roku 2019 prijalo, je zme-
na pravidiel parkovania pre 
centrum mesta. Obyvatelia 
Nitry už roky volajú po tom, 
že chcú pohodlnejšie parko-
vať, keď prídu do mesta na 
úrady či za nákupmi. Mestské 
zastupiteľstvo im vyhovelo 
a schválilo opatrenia, ktoré 
uľahčia krátkodobé parko-
vanie. Kľúčom bolo zrušenie 
väčšiny parkovacích kariet. 
Pre centrum Nitry ich bolo 
vydaných 2 700, pričom par-
kovacích miest je len 1 900. 
Dopady opatrenia by sa mali 
naplno prejaviť koncom roka 
2020.

DOTÁCIA NA ŠKÔLKU 
POD ZOBOROM
Mesto Nitra získalo dotáciu 
vo výške 916-tisíc eur z In-
tegrovaného regionálneho 
operačného programu na 
vybudovanie novej materskej 
školy v areáli bývalých kasární 
pod Zoborom. Škôlka v areáli 
bývalých kasární na Martin-
skom vrchu bude mať kapacitu 
144 detí a slúžiť by mala začať 
od nasledujúceho školského 
roka.

ZRIADILI SME RADU 
SENIOROV
Rada seniorov bude zasadať 
trikrát v roku. Jej hlavným cie-
ľom je ochrana práv seniorov 
a zlepšovanie ich životných 
potrieb. Do funkcie pred-
sedníčky bola primátorom 
Marekom Hattasom menova-
ná mestská poslankyňa Anna 
Laurinec Šmehilová, ktorá 
je súčasne predsedníčkou 
komisie mestského zastupiteľ-
stva pre sociálne veci, bývanie 
a podporu verejného zdra-
via. Členovia rady si tajným 
hlasovaním zvolili do funkcie 
podpredsedu Antona Chudíka.

ODSÚHLASILI SME 220 
BYTOV PRE MLADÝCH 
A SOCIÁLNE SLABŠÍCH
Byty vzniknú v areáli Mest-
ských služieb na Tehelnej ulici 
na Čermáni. Hotová je štúdia 

projektu, aj vizualizácie. „Ako 
celok je to v poriadku, urči-
te však bude potrebné celú 
prípravu a projektovanie ešte 
zo strany mesta pripomienko-
vať,“ uviedol hlavný architekt 
Nitry Viktor Šabík. Víťazom 
verejného obstarávania sa 
stala firma Dynamik Real 2, 
s. r. o. s cenovou ponukou 
1  7 97  000 eur. Peniaze na 
výstavbu chce magistrát získať 
z dotácie ministerstva výstav-
by a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania.

PODPORÍME HOKEJ A 13 
MLÁDEŽNÍCKYCH ŠPORTOV
Mestskí poslanci odsúhlasili 
zmluvu s HK Nitra, ktorou 
mesto Nitra zapožičia hokejo-
vému klubu štadión na štyri 
roky, zabezpečí úhradu ener-
gií a prispeje na prevádzku 
štadióna do výšky 150-tisíc 
eur. Zmluvou mesto podpo-
ruje najmä športovanie detí 
a mládeže. Príspevok na pre-
vádzku hokejového štadióna 
bude totiž pokrývať okrem HK 
Nitra aj 13 mládežníckych klu-
bov, vrátane krasokorčuliarov 
a klubu Philosophers Nitra.

Mesto zmenilo aj koncepciu 
podpory športových klubov, 
ktorá je po novom prehľad-
nejšia a zrozumiteľnejšia. 
Počet dotačných schém sa 
znižuje na tri. Na strategické 

Telocvičňa na Hlbokej

RADNIČNÉ NOVINY8 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU



športové kluby, ostatné špor-
tové kluby a organizovanie 
športových podujatí.

SPRÁVAME SA 
ŠETRNE K PRÍRODE AJ 
K NÁŠMU OKOLIU
Mesto by malo ísť príkladom, 
ak chce, aby sa k životnému 
prostrediu správali zodpoved-
ne aj jeho obyvatelia. Aj preto 
už v minulom roku iniciovala 
predsedkyňa komisie životné-
ho prostredia Jarmila Králová 
vznik biodiverzitných lúk. Na 
radnici je taktiež pripravený 
projekt pre zelené strechy 
na budove mestského úradu, 
ktorý by sa mal realizovať 
v tomto roku.

Radnica pred koncom roka 
naštartovala kampaň “Sviatky 
v Nitre bez petárd”, ktorou 
otvorila verejnú diskusiu 
o používaní zábavnej pyro-
techniky počas vianočných 
sviatkov. Mesto sa pridalo 
k ďalším moderným sa-
mosprávam, ktoré zrušili 
mestské ohňostroje na znak 
nesúhlasu so znečisťovaním 
životného prostredia a nad-
merným hlukom. K iniciatíve 
sa pridalo hneď niekoľko dô-

ležitých organizácií, ktoré sa 
venujú životnému prostrediu, 
okrem iných Stráž prírody 
Ponitrie, Nitriansky horský 

spolok či regionálne centrum 
Slobody zvierat - Útulok 
Nitra.

KRAJŠIA VIANOČNÁ 
VÝZDOBA
Na záver perlička na odľah-
čenie. Mesto prišlo tento rok 
s novou vianočnou výzdobou. 
Podľa ohlasov na sociálnych 
sieťach sa zdá, že to bol 
dobrý krok a výzdoba sa páči. 
Najväčšie ovácie však zožal 
vianočný stromček, ktorý 
v online hlasovaní na sociál-
nej sieti s celoslovenským 
dosahom suverénne zvíťazil 
ako najkrajší stromček na 
Slovensku. Samozrejme nešlo 
o žiadne záväzné hlasovanie, 
no aj tak môže slúžiť ako závä-
zok. “Chcel by som sa poďako-
vať všetkým kolegom, ktorí sa 
na príprave novej vianočnej 
výzdoby v Nitre podieľali. Zá-
roveň to beriem aj ako výzvu 
pre vianočné mestečko. Tento 
rok sme v ňom urobili pár 
úprav, budúci rok prinesieme 
ďalšie,” povedal k novej výzdo-
be primátor Marek Hattas.

ČO V NITRE NEVYŠLO
Nie v každej oblasti sa radnici darilo. Je hneď niekoľko 
oblastí, kde mesto zaváhalo alebo urobilo nesprávne 
rozhodnutia. Pozrime sa na tie najpodstatnejšie.

Mesto Nitra muselo zrušiť 
verejné obstarávanie na 
dopravcu. Dôvod je ten, že 
predpokladaná hodnota 
zákazky bola vyššia, ako sme 
očakávali. V novom roku 
budú autobusy mestskej hro-
madnej dopravy jazdiť podľa 
starej zmluvy.

Veľkou otázkou pre Nitru, 
okolité obce a strategický 
park zostáva napojenie cesty 
I/64 okolo Šindolky. Štát 
prostredníctvom svojej firmy 
MH Invest na mesto nalieha, 
aby v lokalite odsúhlasilo mi-
moúrovňovú križovatku. Tá 
však nie je v súlade s územ-
ným plánom. Radnica jasne 

deklarovala, že je v tomto 
území ochotná pristúpiť k 
vybudovaniu štvorprúdovej 
cesty, nie však mimoúrov-
ňovej križovatky, ktorá by 
ohrozila ďalší rozvoj mesta v 
lokalite.

V niektorých dopravne expo-
novaných miestach, akými 
sú napríklad Cabajská či Le-
vická ulica, mesto presunulo 
vybudovanie priechodov pre 
chodcov na tento rok. Radni-
ca sa nepohla ani v otázkach 
vybudovania bus pruhov, 
ktoré by výrazne zlepšili 
prejazdnosť autobusov MHD, 
konkrétne na uliciach Mostná 
a Hollého.

 Ďalšou úlohou, ktorú si 
mesto prenáša do nového 
roka, je zlepšenie bezpeč-
nostnej situácie pri školských 
zariadeniach, napríklad 
v okolí ZŠ Nábrežie mládeže 
alebo ZŠ Benkova. Radnici 
sa taktiež nepodarilo zlepšiť 
situáciu na troch základných 
školách s nízkym počtom 
žiakov - Krčméryho, Novozá-
mocká a Ščasného. Navyše, 
mesto prišlo o dotáciu na 
vybudovanie komunitných 
centier v Dražovciach a Kr-
škanoch.
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DVA MILIÓNY EUR PREMENILI 
MNOHO ŠKÔL A ŠKÔLOK V NITRE 
NA PRÍJEMNEJŠIE MIESTA

text: Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec

MŠ Dobšinského
Investícia (aj z fondov): 
2  612  509 €

MŠ DOBŠINSKÉHO
Ide o úplne novú škôlku, 
ktorá vyrastá v areáli býva-
lých kasární – na mieste, kde 
kedysi stála historická obytná 
budova s kotolňou. Stavať sme 
ju začali vo februári minulého 
roka, dokončíme ju v januári 
a od septembra ňou bude znieť 
džavot 144 detí. Zoborčania sa 
tak dočkajú novej škôlky, ktorá 
je v tejto mestskej časti, kde sú 
iba tri menšie škôlky, maxi-
málne potrebná

ZŠ ŠKULTÉTYHO
Odstránili sme havarijný stav sociálnych zariadení a obnovili 
sme ich. Poslednú, tretiu etapu prác sme ukončili v septembri 
2019.
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Ako dospelí trávia väčšinu dňa v  práci, tak ich deti prežívajú kvantum času v  školách 
a škôlkach. Záleží nám preto na tom, ako sa pritom cítia. Aj preto mesto v tomto roku nalialo 
takmer dva milióny eur do rekonštrukcie a  modernizácie školských budov. Mnohým 
vzdelávacím inštitúciám pribudli nové fasády, ploty, terasy či kuchyne, niektoré školy 
a škôlky prešli kompletnou premenou. Okrem investícií do budov sa snažíme zlepšovať aj 
vzdelávanie samotné. Nitra sa ako prvé mesto zapojila do projektu EDUpoint, ktorý učiteľom 
prináša aktuálne trendy vo vzdelávaní. Viac o obsahu vzdelávania v našich školách sa dočítate 
v niektorom z najbližších čísel Radničných novín. Teraz si však pozrite snímky z niektorých 
škôl a škôlok, ktoré sme v roku 2019 premenili na krajšie a príjemnejšie miesta.

ZŠ kniežaťa Pribinu
Investícia: 215  000 €

MŠ Novomeského
Investícia: 215  000 €

Ide o najstaršiu školu v Nitre s 85-ročnou tradíciou, jej budovy 
sú pamiatkovo chránenými objektmi. Na škole sa rekonštruovala 
posledná, ešte neprerobená časť – pravé krídlo. „Rekonštruova-
li sa rozvody vody aj elektriny, dlažby aj časť kuchyne,“ infor-
movala Mária Orságová, vedúca odboru školstva na nitrianskej 
radnici. „Ide o prvú veľkú rekonštrukciu školy, ktorá si to už 
vzhľadom na vek pýtala. Sme veľmi radi, že teraz už budeme 
vyzerať reprezentatívne, skutočne ako škola v centre mesta,“ 
povedala riaditeľka školy Iveta Miková.

Od roku 2016 sme zabezpečovali komplexnú opravu strešných 
konštrukcií, výmeny strešných krytín sa ukončili o dva roky 
neskôr. Z dôvodu energetickej výhodnosti sme v prácach na 
energetickom zhodnotení pokračovali a uskutočnili sme za-
teplenie školských budov.

MŠ ZVOLENSKÁ
V roku 2014 prebehla kom-
plexná oprava strechy, Pre zlý 
technický stav vonkajšieho 
opláštenia bolo potrebné 
uskutočniť zateplenie budovy
Investícia: 430 000 €

MŠ BAZOVSKÉHO
Energetické zhodnotenie škôl-
ky – zateplenie. Okrem toho 
sa vybudovali terasy.

TOP Z TOHO, ČO SA V ROKU 2019 
PODARILO NA ŠKOLSTVE
 » elektronický spôsob podávania žiadostí o dotácie
 » dovybavenie zariadení školských stravovaní na 

základných školách vo výške 130  000 €
 » rekonštrukcia kuchýň a jedální ZŠ kráľa Svätopluka, 

ZŠ kniežaťa Pribinu a MŠ Nedbalova
 » navýšenie sumy na opravy školských budov na 1  940  000 €
 » rekonštrukcia MŠ Zvolenská, MŠ Bazovského a MŠ Novomeského
 » dokončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení na ZŠ 

Na Hôrke, ZŠ Škultétyho a ZŠ Beethovenovej
 » otvorenie športovej haly - telocvičňa Hlboká
 » dofinancovanie rekreačných poukazov aj na ZŠ, 

kde štát neprispieva, pod 50 zamestnancov
 » zabezpečenie rozvozu celiatickej stravy podľa 

požiadaviek do všetkých ZŠ a MŠ
 » zabezpečenie nového, rýchlejšieho internetového pripojenia 

na MŠ spojeného s elektronizáciou platieb na MŠ
 » zlepšenie práce s rizikovou mládežou
 » práca s kariérnymi poradcami, zapojenie 

sa do projektu Talentcentra
 » zvýšený počet zapojenia škôl do enviro projektov „Zelená 

škola“, okrúhly stôl na tému bezodpadovosti
 » zlepšenie spolupráce s mládežou – vzdelávania, 

mládežnícky parlament, Nitrianska letná univerzita
 » vzdelávanie pre učiteľov organizované 

mestom Nitra cez projekt EDUpoint 
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V ROKU 2019 SA CHLAPI 
ZO STREDISKA MESTSKÝCH 
SLUŽIEB NAOZAJ ČINILI
V tomto roku sa vyasfaltovalo 9  405 € štvorcových 
metrov chodníkov za 315  840 €.

Nová Šúdolská cesta

text: Timea Galová, Andrej Jančovič
foto: redakcia
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Stredisko mestských služieb 
opravilo 9  405 metrov štvor-
cových chodníkov, náklady sa 
vyšplhali na 315  840 €.

Pribúda aj debarierizácia 
chodníkov (Hornozoborská, 
Bizetova, Napervillská ulica…)

Obyvatelia Novomeského 
57 sa po rokoch môžu tešiť 
z nových schodov, ktoré boli 
v zlom stave a hrozilo nebez-
pečenstvo úrazu. Zamestnanci 
Strediska mestských služieb 
urobili prepojovací chodník 
na Golianovej aj schody na 
Čajkovského. Oboje uľahčí 
život obyvateľom lokalít. Cel-
kové náklady boli vyčíslené na 
26  442 €.

Kompletnou renováciou 
prešli v tomto roku tri detské 
ihriská.

Na najväčšom nitrianskom 
sídlisku, Klokočine, sa v jeho 

spodnej časti - na Jurkovičovej 
ulici zrealizovala kompletná 
oprava ihriska aj s doplnením 
gumenej dopadovej plochy. 
Generálne rekonštrukcie aj 
s gumenými dopadovými plo-
chami sa spravili aj v Starom 
meste na Vikárskej ulici a na 
Chrenovej na Sitnianskej ulici. 
Celková suma rekonštrukcií 
všetkých troch ihrísk sa vyšpl-
hala skoro na 90 tisíc eur.

Radnica zrealizovala aj do-
plnenie poškodených, resp. 
chýbajúcich hracích prvkov na 
detských ihriskách. Konkrétne 
na Klokočine, Dieloch, Chreno-
vej aj v Starom meste. V centre 
mesta je to na Hviezdnej ulici 
za 3  650 eur, na druhom naj-
väčšom sídlisku na Chrenovej 
na Dlhej ulici za 2  350 eur a na 
Topoľovej ulici pri základnej 
škole za 2  350 eur.

Bezpečnejšie detské ihriská 
sú aj na Klokočine, na Jed-

líkovej ulici za 5  350 eur, na 
Nedbalovej ulici za 1  850 eur, 
na Jurkovičovej ulici za 3  500 
eur a na Petzwalovej ulici za 
1  560 eur. Uskutočnili sa aj 
opravy dopadových plôch 
detského ihriska na Dieloch – 

Na Hôrke za 7 500 eur a pod 
strojmi na cvičenie v lokalite 
pod Borinou za 7  930  eur.

V meste pribudli parkové 
lavičky a smetné nádoby v cel-
kovej hodnote 22  459 €.

Detské ihrisko na Vikárskej ulici Budúce multifunkčné na Chrenovej

Nové chodníky na Mestskom cintoríne

Kosenie pri rieke

Rekonštruované 
ihrisko na 
Chrenovej

Schody na 
Novomeského ulici
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PRVÝ ROK VO FUNKCII OČAMI 
PRIMÁTORA
Náročný. Ak by som mal jedným slovom zhodnotiť 
svoj prvý rok vo funkcii, bolo by to práve toto slovo, 
no druhým dychom dodávam úspešný, v znamení 
zmeny, ale aj nepopulárnych opatrení.

Základom je ekonomická 
stabilita, mesto postupne 
znižuje svoj dlh, robíme 
v našich mestských firmách 
audity a postupne rušíme 
nejasné, či nevýhodné zmlu-
vy. Zároveň sme však museli 
pristúpiť k zvyšovaniu daní 
a poplatkov, nakoľko nám 
štát pridal kompetencie, no 
na zdroje akosi pozabudol, 
ale o tom sa už popísalo 
viac než dosť. Verte mi, boli 
to ťažké rozhodnutia, ktoré 
nám neprinesú popularitu, 
ale musíme robiť aj nepopu-
lárne opatrenia, inak by sme 
sa nepohli ďalej.

RÝCHLE RIEŠENIA, ALE 
AJ DLHODOBÉ PLÁNY
Okrem rýchlych a viditeľných 
riešení sme začali pracovať 
na dlhodobých projektoch, 
ktorých výsledky uvidíme 
až o niekoľko rokov. Jeden 
z týchto projektov je naprí-
klad EDUpoint, ktorý vzde-
láva učiteľov na základných 
školách, tí by následne mali 
pripravovať naše deti na život 
a jeho súčasné výzvy. Vzde-
lanie je základ, potrebujeme, 
aby nám zo škôl vychádzali 
deti, ktoré majú rozvinuté 
kritické myslenie, či adaptač-
né schopnosti.

O ďalších riešeniach či pro-
jektoch minulého roka by som 
mohol pokračovať, no výbor-
ný sumár toho najpodstatnej-
šieho už napísali kolegovia 
z redakcie a prečítať si ho 

môžete na úvodných stranách 
tohto vydania. Plne sa s ním 
stotožňujem, teším sa zo 
všetkého, čo sa nám podarilo 
a beriem ako záväzok napra-
viť veci, ktoré nám nevyšli.

ČO NÁS ČAKÁ  
V ROKU 2020
Úprimne sa teším na tento 
rok, cítim obrovskú podporu 
u obyvateľov pokračovať pri 
zlepšovaní života v našom 
meste.

Máme rozbehnutých hneď 
niekoľko projektov, za čo sa 
môžem poďakovať obyva-
teľom, ktorí nám pomáhajú 
v komisiách, vo výboroch 
mestských častí, zamestnan-
com na úrade a poslancom. Za 
všetky projekty spomeniem 
aspoň zopár: oživenie kasární 
pod Zoborom, oživenie pešej 
zóny, biodiverzitné lúky, po-
kračovanie v parkovacej poli-
tike, tvorba nového územného 

plánu, skvalitnenie služieb na 
kúpalisku, podpora majstrov-
stiev sveta v hokejbale, ktoré 
sa budú konať v Nitre, tvorba 
strategických dokumentov, 
skvalitnenie služieb v našich 
sociálnych zariadeniach, 
obnova vozového parku pre 
mestskú políciu, lepšia stará 
tržnica, tvorba manuálu ve-
rejných priestranstiev, práca 
s mládežou cez projekt Planet 
Youth, lepšia web stránka, 
lávka pre peších nad železni-
cou s výťahom, či investície 
v hodnote viac, ako 1,1 milióna 
eur do opráv školských budov, 
samozrejme opravy ciest 
a chodníkov a veľa ďalších.

DISKUTUJME SLUŠNE, 
S POROZUMENÍM 
A ODVOLÁVAJME 
SA NA FAKTY
Na záver mi dovoľte krátku 
výzvu k väčšej tolerancii 
a vzájomnému pochopeniu. 
Píšem to z toho dôvodu, že 

počas prvého roku vo funkcii 
primátora ma suverénne 
najviac prekvapila miera lží, 
poloprávd a nenávisti, ktorá 
sa na nás valí zo sociálnych 
sietí. Je to pravý opak toho, čo 
zažívam, keď sa s vami stre-
távam v uliciach. V osobnom 
kontakte sa dokážeme otvore-
ne porozprávať a vydiskuto-
vať si aj citlivejšie témy.

Sociálne siete takto zásad-
ným spôsobom deformujú 
verejný priestor, často sú, 
bohužiaľ, v rukách ľudí, ktorí 
si na nenávistných prejavoch 
budujú svoju popularitu. Ako 
primátor som schopný prijať 
veľkú verejnú kritiku. Avšak 
miera nenávisti a netole-
rancie, ktorá na niektorých 
fórach panuje, je zarážajúca.

V prvom roku som stihol 
absolvovať viac ako 600 pra-
covných stretnutí a v druhom 
roku svojho funkčného obdo-
bia sa s vami chcem stretávať 
ešte častejšie, uvedomujem 
si totiž, že nie každý je na 
sociálnych sieťach. Prvá 
séria stretnutí nás čaká už 
teraz v januári. Počas nich 
sa detailnejšie ohliadneme 
za minulým rokom. Samo-
zrejme, budem pripravený 
odpovedať aj na všetky vaše 
otázky. Dátumy a miesta dis-
kusných večerov nájdete na 
zadnej strane tohto čísla.

Na záver mi dovoľte popriať 
vám do nového roka všet-
ko najlepšie. Teším sa na 
stretnutia s vami.

Marek Hattas,
primátor mesta Nitra
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Vzdelávanie, 
mládež a sociálna 
oblasť v roku 2019

Mgr. Miloslav Špoták, 
viceprimátor

Čas mladosti – čas v škole. 
Bez nejakého zveličenia 
môžeme povedať, že deti 
trávia okrem svojho domova 
najviac času v škole. Je 
preto dôležité, v akých 
priestoroch sú celé dni, 
čo tam robia, s kým sa 
stretávajú, čo tam jedia. 
V roku 2019 sme pokračovali 
v obnove školských budov, 
kde sme preinvestovali 
takmer 2 milióny eur. 
Zrekonštruovali sme materské 
školy Zvolenská, Bazovského 
a Novomeského a kuchyne 
s jedálňami ZŠ Kráľa 
Svätopluka, Kniežaťa Pribinu 
a MŠ Nedbalova. Dokončili 
sme rekonštrukcie sociálnych 
zariadení na ZŠ Na Hôrke, 
Škultétyho a Beethovenovej. 
Otvorili sme novú telocvičňu 
Hlboká pri ZŠ Cabajská.

Nielen po povrchu. Nechce-
me však kĺzať len po povrchu 
budov. Našou ambíciou je, 
v rámci možností mesta, čo 
najviac stimulovať inovácie vo 
vyučovaní, posilňovať výchovu 
a budovanie postojov, otvárať 
spoločensky významné témy. 
Ako prvá samospráva sme sa 
úspešne zapojili do projektu 
EDUpoint, v rámci ktorého pri-
nášame našim učiteľom aktu-
álne trendy vo vzdelávaní. Ak-
tívne komunikujeme ohľadom 
vzniku Talentcentra v meste 
Nitra, ktoré má pomáhať žia-
kom rozpoznať svoje nadanie 

a nájsť vhodnú školu a prácu. 
Vďaka mestu Šaľa sme mohli 3 
naše ZŠ zapojiť do programu 
Sila zvyku zameraný na zdravý 
životný štýl a prevenciu.

Dvor, ulica, klub, komunita. 
Čo robia deti a mládež po 
škole? Majú sa kde hrať? Sú tu 
priestory pre tínedžerov, kde 
sa môžu stretávať? Kde môžu 
rodičia s deťmi popoludní ak-
tívne tráviť čas alebo sa len tak 
stretnúť so susedmi? Odpove-
de na tieto otázky sme začali 
hľadať s tými najlepšími. Pri-
pravujeme viacročný projekt 
s OZ Youthwatch zameraný na 
modernú prácu s mládežou. 
V súvislosti s prevenciou uží-
vania návykových látok práve 
vytvorením širokých možností 
trávenia voľného času a pre-
pojením škôl, rodín a komunít 
pracujeme na prenesení 
najúspešnejšieho svetového 
modelu z Islandu s názvom 
Planet Youth.

Ľudia na okraji (záujmu) 
mesta. Ľudia bez domova, 
z marginalizovaných komunít 
či z iných krajín, prichádzajúci 
za prácou či vzdelaním – často 
sa ich snažíme nevidieť, akoby 
neboli medzi nami. My nechce-
me uhnúť pohľadom. Chceme 
vidieť, aké majú problémy 
a potreby a pomôcť im ich 
riešiť. Schválili sme expert-
mi vypracovanú koncepciu 
práce s ľuďmi bez domova. Na 
úrade máme ambasádorku pre 
rómske komunity a miestne 
občianske poriadkové služ-
by. Postavili sme komunitné 
centrum na Orechovom dvore. 
Ako prvé mesto sme v spolu-
práci s Nitrianskou komunit-
nou nadáciou zriadili Centrum 
pre pracovnú a vzdelanostnú 
mobilitu.

Samozrejme, je aj veľa toho, 
čo sme nestihli či nevyšlo. 
To budú výzvy do roku 2020 
a dozviete sa ich v článku 
v niektorom z ďalších čísel.

Chcem sa poďakovať tým, kto-
rí na tomto a mnohom inom 

zapálene pracujú: pracovní-
kom odboru školstva, mládeže 
a športu pod vedením dr. 
Orságovej a členom prísluš-
nej komisie pod vedením Ing. 
Hatalu a pracovníkom Odboru 
sociálnych služieb pod vede-
ním dr. Šimovej a príslušnej 
komisie pod vedením dr. 
Laurinec Šmehilovej. A všet-
kým ďalším aktívnym v rôz-
nych pracovných skupinách 
a združeniach.

Cestovný ruch, 
mestský rozvoj 
a šport

Mgr. Daniel Balko, 
viceprimátor

Minulý rok môžem hodnotiť 
najmä z pohľadu cestovného 
ruchu, mestského rozvoja 
a športu, nakoľko tieto oblasti 
mám v gescii. V cestovnom 
ruchu sme si v prvom rade 
s Nitrianskou organizáciou 
cestovného ruchu zosúladili 
priority a pohľad na smerova-
nie, ktorým chceme budovať 
imidž mesta ako turistickej 
destinácie. Z dostupných 
prieskumov nám vychádza, že 
zamerať by sme mali najmä na 
živú históriu, kvalitné miestne 
výrobky a jedinečné podujatia 
celoštátneho významu ako 
napríklad festival Divadelná 
Nitra. V súlade s tým sme sa 
snažili programovo skvalitniť 
podujatia, ktoré nám do tohto 
konceptu spadajú, respektíve 
posilniť tento koncept novými 
akciami. Preto sme programo-
vo rozšírili podujatie Cyrilo-
metodské slávnosti aj do dvo-
rov horného mesta. A zároveň 

podporili nové podujatia ako 
Nitrianske dožinky, Putova-
nie do Nitrawy či zážitkový 
historický festival Kráľovská 
Nitra. Taktiež sme zvýšili 
kvalitu a rozšírili ponuku via-
nočných špecialít na advent-
ných trhoch využitím nového 
systému výberu predajcov.

Oblasť športu si tiež vyžado-
vala nový systémový prístup. 
Spracovali sme správu o stave 
mestských športových zaria-
dení, kde sme zistili dlhodobý 
niekoľkomiliónový investičný 
deficit. Obnovili sme mestský 
kúpeľ, vytvorili pracovnú 
skupinu pre postupnú mo-
dernizáciu letného kúpaliska, 
máme vysúťaženú opravu 
strechy tenisovej haly na 
Chrenovej. Vypracovali sme 
novú schému pre podporu 
športových klubov s dôrazom 
na podporu detí, mládeže 
a strategických športov. 
Schválili sme novú štvorroč-
nú nájomnú zmluvu pre HK 
Nitra, ktorá vďaka preplateniu 
nákladov na chod štadióna 
umožní mladým hokejistom 
využívať ľadovú plochu zdar-
ma. A veľmi ma teší, že sme 
presne na Mikuláša mohli pre 
mestské športoviská a telo-
cvičňu na Hlbokej odovzdať 
defibrilátory, ktoré dokážu 
v priebehu sekúnd zachrániť 
ľudský život.

Ale nie všetko nám vyšlo. 
Nepodarilo sa nám zvýšiť ka-
pacitu elektrického napojenia 
na námestí, čím máme limito-
vané mnohé zmeny k lepšie-
mu. Napríklad aj koncoročné 
adventné mestečko by mohlo 
mať viac atrakcií a stánkov. 
Zmena nastavenie Nórskych 
fondov nám prekazila podanie 
projektu na rekonštrukciu 
mestskej tržnice, kompetenč-
né otázky nám tiež spomalili 
spustenie projektu mestskej 
značky kvality. Zavádzanie 
noviniek celkovo často naráža 
na rôzne prekážky, no sme tu 
od toho, aby sme sa aj s týmito 
výzvami popasovali.
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ANKETA: AKÉ NAJDÔLEŽITEJŠIE 
VECI SA NITRE PODARILO 
PRESADIŤ V ROKU 2019?

Ing. Tomáš Jursa

Podľa môjho názoru sa toho 
za rok 2019 podarilo pomerne 
dosť. Za najväčšie úspechy 
pokladám dofinancovanie 
škôl, obsadenie postu hlavné-
ho architekta, začiatok novej 
parkovacej politiky a samo-
zrejme reguláciu hazardu. Ur-
čite sa dalo toho stihnúť viac, 
ale už toto všetko pokladám za 
obrovský krok vpred v riadení 
mesta. Verím, že všetky tieto 
opatrenia budú mať v budú-
com roku za následok kvalit-
nejšie služby, krajší verejný 
priestor v meste a veľa iného.

Ing. Peter Košťál, PhD.

Podarilo sa vyriešiť viaceré 
potreby občanov, pričom nie 
všetky sa zrealizovali. Dl-
hodobo požadovaná žiadosť 
ľudí v Janíkovciach o potrebe 
bankomatu a v neposlednom 
rade, že sa odsúhlasilo vo 

výbore mestskej časti, na ko-
misii mobility aj v mestskom 
zastupiteľstve „vylúčenie 
parkovania nákladných vozi-
diel a úžitkových vozidiel na 
Chrenovej,“ čo sa má zrealizo-
vať v roku 2020.

Ing. Jarmila 
Králová, PhD.
V tomto roku sa podarilo 
presadiť viacero zaujímavých 
riešení a podnetov. Za najprí-
nosnejšie v oblasti životného 
prostredia patria aktivity, ktoré 
prispeli k zníženiu negatívnych 
dopadov klimatickej zmeny. 
Patrí medzi ne projekt biodi-
verzitných lúk v meste, ktoré 
budú od roku 2020. Prebehla 
revitalizácia zelene na pešej 
zóne, na kruhových objazdoch 
Napervillská, Hollého a pri 
Dome Matice slovenskej. Cel-
kovo v Nitre pribudlo takmer 
220 nových stromov a vyše 
tisíc kusov kríkov a trvaliek. 
Taktiež boli vypracované nové 
podklady k súťažným pod-
mienkam na výber k obsta-
rávaniu ošetrovania verejnej 
zelene. Tento rok sa tešíme 
i z toho, že Vianočné mestečko 
je bez jednorazových plastov, 
čo je významný krok k zni-
žovaniu tvorby a separácie 

odpadu. Boli osadené ďalšie 
veľkoobjemové kontajnery na 
sídliskách, čím sa ich počet 
zvýšil na 254. V mestskej časti 
Krškany sa osadili žlté nádo-
by na triedený zber plastov. 
Pravidelne sa kontrolovali 
a opravovali detské ihriská, 
zrekonštruované sú tri detské 
ihriská v mestských častiach 
Chrenová, Staré Mesto a Klo-
kočina, zároveň na detskom 
ihrisku na Dieloch a pri Family 
centre na Klokočine boli vybu-
dované nové dopadové plochy 
pod hracie prvky. Teší ma, že 
obyvatelia sa zaujímajú o to, 
ako vyzerá prostredie v kto-
rom žijú a aj vďaka ich podne-
tom sa kvalita prostredia môže 
zlepšovať. Aj za spomínané 
aktivity dostala nitrianska rad-
nica ocenenie na Enviromeste 
2019, kde vyhrala v kategórii 
adaptácie a zmierňovania 
dopadov zmeny klímy.

PhDr. Ján Vančo, PhD.

Z celkového pohľadu je to urči-
te zrovnoprávnenie cirkevných 
a neverejných škôl s mestský-
mi a zrušenie hazardu v Nitre. 
Osobne si cením podporu 
cestovného ruchu. Nitrianska 
organizácia cestovného ruchu 
tak už do mesta mohla priniesť 
za 8 rokov takmer pol milióna 
eur zo štátnej dotácie na rozvoj 
CR. Vážim si aj podporu nit-
rianskeho hospicu. Z investícií 

je to pokračovanie budovania 
cyklotrasy popri rieke, chod-
níkov na hlavnom cintoríne 
a rekonštrukcia sietí a kuchyne 
na ZŠ kniežaťa Pribinu. Dôleži-
té je schválenie projektových 
dokumentácií na rekonštruk-
ciu vodovodov na Špitálskej, 
Kasalovej a J. Kráľa. Teší ma, že 
po stálych výzvach sa začína 
rekonštrukcia bývalého OD 
Tesco. Plánujeme sadiť aleje 
stromov v centre Nitry a za-
čali sme pešou zónou. Mnohé 
investície sa presúvajú na rok 
2020 (Kráľovská cesta, oprava 
Synagógy). Je to dôsledok toho, 
že personálna politika na mest-
skom úrade nestíha tempu 
schvaľovania investícií (a aj ich 
finančného krytia) mestským 
zastupiteľstvom. Verím však, že 
sa to zlepší.

Pavel Varga

Za dôležitú vec, ktorá sa 
v Nitre v roku 2019 podarila, 
považujem zrušenie hazardu. 
Jedným dychom ale dodávam, 
či to náhodou nebude mať pre 
Nitru aj nepriaznivý dopad. Ale 
verím, že máme silné práv-
ne oddelenie a „externistov,“ 
ktorí si s danou problematikou 
poradia. Viac by som písal, čo 
sa nám nepodarilo, ale to snáď 
nabudúce.

Spracoval: Andrej Jančovič
Názory, uvedené na tejto strane sa nemusia 

zhodovať s názormi redakcie.
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NITRIANSKA RADNICA MÁ 
AMBASÁDORKU PRE KOMUNITNÚ 
PRÁCU
Práca s rómskou minoritou v našom meste poslúži určite ako 
príklad pre ostatné mestá na Slovensku.

Nitrianska radnica od novem-
bra zamestnáva ambasádorku 
pre komunitnú prácu. Po 
náročnom výberovom konaní 
do funkcie nastúpila Zuzana 
Blaháková. Nadväzuje na svoje 
bohaté skúsenosti z práce 
s rómskou minoritou.

„Táto práca nie je len o mojich 
predstavách, ale o súhre všet-
kých tímov spolupracujúcich 
s obyvateľmi tejto minority. 
Bude to určite tímová práca. 
Verím, že pozitívne ovplyvní-
me celú situáciu,“ vysvetľuje 
ambasádorka Blaháková.

Zuzana Blaháková začínala 
ako terénna sociálna pracov-
níčka. Cez projekt terénnej so-
ciálnej práce Implementačnej 
agentúry Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR 
pracovala na Mestskom úrade 
v Zlatých Moravciach.

„Bol to môj prvý kontakt 
s olašskými Rómami a tam 
sa začala moja ozajstná 
práca s prienikom do hĺbky 
tejto problematiky. Tamojšia 
rómska komunita ma prijala 
a moja práca ma veľmi bavila. 
Funkcia ambasádorky je pre 
mňa skutočne veľmi zaväzu-
júca,“ konštatuje a zároveň 
dodáva, že jej veľmi pomáhajú 
poznatky, získané počas štúdia 
sociálnej práce a neskôr soci-
álnych služieb a poradenstva 
na Fakulte sociálnych vied 
a zdravotníctva UKF v Nitre. 
Aj obidve jej záverečné práce 
sa týkali rómskej problema-
tiky. V minulosti pracovala 
pre národný projekt Terénnej 
sociálne práce MPSVaR SR, 

kde robila koordinátorku pre 
terénnych sociálnych pracov-
níkov. „Celá moja kariéra išla 
postupne zospodu nahor a tu - 

v Nitre - mám na čom stavať,“ 
zdôraznila Blaháková.

Prvým krokom je odkrývanie 
príležitostí vyplývajúcich 
z prostredia. Ambasádor-
ka pre komunitnú prácu už 
počas prvých dní po nástupe 
do funkcie začala s identifi-

káciou prostredia. Vybrala sa 
do terénu, stretla sa s ľuďmi 
a postupne si začala mapovať 
celú situáciu.

„Je pozitívne, že všade na 
týchto miestach fungujú 
rôzne formy sociálnej práce. 
Toto všetko si mapujem, aby 
som si mohla pripraviť plány 
ako budem postupovať ďalej. 
Zachytila som i pozitívne 
reakcie verejnosti na mužov 
z MOPS (Miestnej občianskej 

poriadkovej služby), ktorí sa 
svojej práce uchopili veľmi 
dobre. Chválim aj dobrý 
výber pracovníkov, pretože 
sú to ľudia z komunity, ktorí 
dôkladne poznajú tunaj-
šie prostredie,“ konštatuje 
ambasádorka pre komunitnú 
prácu.

Sama upozorňuje, že pôjde 
o dlhý proces, pri ktorom 
je prioritná identifikácia 
prostredia. S každým tímom 
plánuje stráviť viac času, aby 
do všetkého lepšie videla. 
Bude sa podieľať na strate-
gických plánoch, čomu bude 
predchádzať analýza a for-
mulácia strategických cieľov. 
Na úvod si Zuzana Blaháková 
zadefinovala päť bodov svojej 
činnosti.

„Pôjde o fázu prípravnú, 
analytickú, strategickú, 
implementačnú a hodnotiacu. 
Verejnosť musí byť trpezli-
vá. Jednoznačne, začíname 
beh na dlhé trate. Do konca 
januára by som chcela veľmi 
intenzívne chodiť po teréne 
a kontaktovať všetkých - 
Rómov, Nerómov i rôzne in-
štitúcie. Moja prvotná vízia je 
založenie pracovných skupín 
v týchto lokalitách, v tímoch 
po maximálne desať ľudí 
s členmi z MOPS, „tereňák-
mi“, Rómami, Nerómami, kde 
by sme si povedali ako si aj 
oni sami predstavujú spolu-
prácu,“ vysvetlila Blaháková.

„Uvedomujem si, že bude veľ-
mi záležať na tom, ako si túto 
problematiku nastavíme. Je 
možné, že mesto Nitra bude 
príkladom pre iné slovenské 
mestá,“ konštatuje nitrianska 
ambasádorka Zuzana Blahá-
ková.

„V rámci Slovenska sa Nitra ako prvé 
slovenské mesto chopilo úlohy v plnej miere 

a komplexne riešiť problematiku rómskej 
minority. Sme jednoznačne prví. Pozíciu 

ambasádorky zatiaľ nemá vytvorené žiadne 
iné slovenské mesto,“ 

povedal viceprimátor Miloslav Špoták.

foto: Roman Oravec
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ŠPORTOVISKÁ 
DOSTALI 
DEFIBRILÁTOR
Mesto prostredníctvom 
Službytu vybavilo päť 
športovísk defibrilátorom. 
Výhodou zariadenia je, že 
život s ním môžu zachrániť 
aj laici. Zázračné krabičky 
sú od začiatku decembra na 
Mestskom kúpalisku na Sihoti, 
v Mestskom kúpeli, na teniso-
vých kurtoch na Chrenovej, 
v telocvični na Hlbokej ulici 
a v Mestskej hale na Klokoči-
ne. Prístroj môže pomôcť pri 
srdcových kolapsoch, kedy 
je každá sekunda vzácna. 
Zariadenie je kvalitné a funkč-
né, nakoľko výber zariadenia 
bol konzultovaný s prednos-
tom nitrianskej kardiológie. 
Cena jedného zariadenia je 
1 500 eur.

ZMENA JAZDY NA 
UNIVERZITNOM 
MOSTE
Od 8. decembra je doprava, 
kadiaľ prejdú autá, presmero-
vaná na opačnú stranu mosta. 
Dôvodom výmeny je presun 
rekonštrukčných prác. Na 

ľavej strane je už opravený 
povrch vozovky, osadený je 
spevnený betónový podklad 
a asfalt s izolačnými prvka-
mi. Dokončený je aj chodník 
a zábradlie. Na Univerzitnom 
moste ešte pribudne nové 
osvetlenie, meteostanica, či 
zariadenie, ktoré bude infor-
movať o tom, či je cesta za-
mrznutá. Zvýši sa aj nosnosť 
mosta, jazdné pruhy budú 
mať oproti súčasným 2,9 met-
ra o dvadsať centimetrov viac. 
Dokončenie rekonštrukcie je 
naplánované na marec 2020.

SVIATKY BEZ 
PETÁRD
Mesto spustilo iniciatívu za 
slávenie Vianoc aj Silvestra 
bez petárd a ohňostroja. 
Mestský ohňostroj nebol 
vôbec a zástupcovia mesta 
ľudí vyzvali, aby sa zriekli 
aj petárd a namiesto nich 
používali šetrnejšie prskav-
ky. Podporu na oslavy bez 
delobuchov získalo mesto 
aj u ochranárskych zdru-
žení. Zámer samosprávy je 
postupne oslobodiť Nitru od 
zbytočného hluku, zápachu 
a škodlivých látok uvoľnených 
zo zábavnej pyrotechniky. 
Okrem mesta sa do Sviatkov 
bez petárd v Nitre zapája-
jú Stráž prírody Ponitrie, 
Nitriansky horský spolok, 
Ekologická servisná organi-
zácia, Ochrana dravcov na 
Slovensku, združenie Pre deti 
v Nitre a 44. skautský oddiel 
Egreše.

NOVÉ STROMY 
V CENTRE NITRY
Nitrianska radnica spravila 
výrazný krok k tomu, aby 
sa ľudia v centre mesta cítili 
príjemnejšie. Vysadených je 
48 stromov, ktoré sú nielen na 
pešej zóne, ale aj pri Divadle 
Andreja Bagara. Brestovec 
západný pomôže najmä v lete 
pri horúčavách. Samotná dre-
vina je známa z miest južných 
európskych krajín. K výsadbe 
tohto typu stromu mesto tlačí 
počasie, ktoré je v lete porov-
nateľné so stredomorskými 
krajinami. Mohutný listnatý 
strom pomôže výborným tie-
nením a je odolný aj v znečis-
tenom prostredí. Dorastá do 
výšky a šírky asi 20 metrov.

PODPORA HOKEJA
Zastupiteľstvo schválilo novú 
nájomnú zmluvu pre HK 
Nitra na najbližšie štyri roky. 
Pomôžeme HK Nitra a okrem 
energií bude mesto pomáhať 
aj pri nákladoch spojených 
so zabezpečovaním chodu 
zimného štadióna a vedľaj-
šej ľadovej plochy. Takmer 
90 percent času na štadióne 
trénujú a hrajú deti a mládež. 

Ako informoval viceprimátor 
Daniel Balko, podporená suma 
na úhradu nákladov spojených 
s chodom štadióna bude vo 
výške 150 tisíc eur.

POMOC PRE ĽUDÍ 
Z PREŠOVA
Poslanci odobrili finančnú 
pomoc obyvateľom paneláka 
v Prešove, ktorý 6. decembra 
zasiahla devastujúca explózia 
plynu. Samospráva venuje 
ľuďom zasiahnutým touto 
pohromou 10 tisíc eur. Aj 
týmto spôsobom sa pripájame 
k vlne solidarity, ktorá sa nesie 
celým Slovenskom.

VODOMERY BUDÚ 
ODPOČÍTAVAŤ RAZ 
ZA ROK
Zmena odpočtového a faktu-
račného cyklu je v platnosti 
od 1. januára 2020. V praxi to 
znamená, že odberné miesta, 
kde sa robili osobné odpočty 
meradiel v štvrťročnom, resp. 
v polročnom cykle, sa zreali-
zujú raz za rok. Pracovníkov 
vodárni stretnete pri mera-
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niach v jednotlivých mest-
ských častiach v týchto mesia-
coch: v Krškanoch v januári, 
v Starom meste vo februári 
a v apríli, na Čermáni vo feb-
ruári a v marci. Na Klokočine 
a na Dieloch v marci, na Kyne-
ku v apríli. Na členitý Zobor sú 
vyhradené tri mesiace - apríl, 
máj a jún. Na Chrenovej sa 
plánuje stav vodomerov merať 
v júni a v júli, v Janíkovciach, 
v Mlynárciach, v Párovských 
Hájoch v júli a v Dražovciach 
v auguste. Zmení sa aj har-
monogram preddavkových 
platieb za opakované dodávky 
na dvanásť mesiacov, ktorý 
bude ľuďom posielaný spolu 
s vyúčtovacou faktúrou alebo 
zvlášť v januári.

DVAJA 
OLYMPIONICI 
NA ZÁKLADNEJ 
ŠKOLE
V ZŠ Nábrežie mládeže 
odhalili tabuľky s medai-
lovými úspechmi Zuzany 
Rehák - Štefečekovej a Mateja 
Tótha. Olympijskí medailisti 
a nitrianski rodáci odhalili 
vo vestibule ZŠ na Nábreží 
mládeže v Nitre tabuľky so 
svojimi menami. Zuzana Re-
hák - Štefečeková je držiteľkou 
dvoch strieborných medailí 
z olympijských hier v Pekingu 
v roku 2008 a Londýne v roku 
2012 a zlatej medaily z Európ-
skych hier 2016. Chodec Matej 
Tóth triumfoval v roku 2016 na 
50 km trati na OH v Riu, kde 
získal olympijské zlato.

MESTO 
S ROZPOČTOM 
73 MILIÓNOV EUR
Mesto má od štvrtka rozpo-
čet na budúci rok. Schválili 
ho poslanci na poslednom 
tohtoročnom zasadnutí. Nitra 
tak bude na budúci rok hospo-
dáriť s vyrovnaným rozpoč-
tom, v ktorom sú výdavky aj 
príjmy naplánované v hodnote 
73,43 mil. eur.

PRVÉ SNEŽENIE 
SEZÓNY BEZ 
PROBLÉMOV
Prvý sneh nenarobil mestu 
žiadne problémy. Biele vločky 
Nitru prvého decembra vôbec 
neprekvapili, všetky cesty boli 
aj pri intenzívnejšom snežení 
zjazdné a chodníky bezpečné. 
Šesť mechanizmov po začiat-
ku sneženia vyšlo okamžite 
do ulíc. Začali s posypom 
komunikácií, čím eliminovali 
možnosť tvorby poľadovice. 
Samospráva zvládla prvé sne-
ženie bez väčších problémov.

CENA PRIMÁTORA 
PRE GYMNÁZIUM
Gymnázium na Golianovej ulici 
v Nitre dostalo Cenu primáto-
ra Nitry za významný prínos 
gymnázia v oblasti vzdelávania 
mládeže a úspešnú reprezentá-
ciu mesta. V uplynulých dňoch 
si táto vzdelávacia ustanovizeň 
pripomenula slávnostným 
koncertom v Divadle Andreja 
Bagara 100. výročie od svojho 
vzniku. Škole zagratuloval aj 
primátor Nitry Marek Hattas. 
Riaditeľke Zuzane Hurtovej 
odovzdal Cenu primátora mes-
ta Nitry za významný prínos 
gymnázia v oblasti vzdelávania 
mládeže a úspešnú reprezentá-
ciu mesta.

PODPORILI 
OCHRANU DETÍ 
PRED NÁSILÍM
Do národného projektu sa 
zapojili viaceré nitrianske zá-
kladné školy. A keďže dôležitou 
súčasťou boja proti násiliu je aj 
prevencia, žiaci nielen vytvorili 
rozmanité koláže v tvare srdca, 
ale spoločne s učiteľmi disku-
tovali o význame a potrebe 
dôležitých hodnôt - priateľstve, 

tolerancii, solidarite, či ochote 
pomôcť. Žiaci si tiež na základe 
dialógu uvedomili, že v záujme 
dobrých medziľudských vzťa-
hov je nutné neporušovať práva 
iných. Z Nitry sa zapojili tieto 
školy - ZŠ Benkova, ZŠ Na Hôr-
ke, ZŠ Fatranská, ZŠ Nábrežie 
mládeže, ZŠ kráľa Svätopluka, 
ZŠ Škultétyho, ZŠ Tulipánová, 
ZŠ Topoľová a ZŠ Beethovenova.

KOMUNITNÉ 
CENTRUM 
S NOVÝM 
VYBAVENÍM
Dotácia z ministerstva vnútra 
pomohla pri vybavení inte-
riérového zariadenia novej 
budovy na Orechovom dvore. 
Keďže v budove nebolo žiadne 
vybavenie, nitrianska radnica 
požiadala ministerstvo o ďalšiu 
dotáciu na podporu sociálnych 
a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých 
situácií rómskej komunity pre 
rok 2019. A mesto so spomína-
nou žiadosťou uspelo. Dotácia 
8 tisíc eur na interiérové vyba-
venie pre komunitné centrum 
Orechov dvor bola úspešná 
a pracovníci aj obyvatelia môžu 
pracovať a žiť v lepších pod-
mienkach. Od 16. decembra sú 
centre nové kancelárske kreslá, 
stoly, vešiaky, skrine rôznych 
druhov, regály, ale aj počítače 
a kvalitná interaktívna tabuľka, 
kuchyňa, či kúpeľňa.

Andrej Jančovič, Tomáš 
Holúbek, Ľudmila Synaková

foto: Roman Oravec
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ROZHOVOR

MATEJ TÓTH: CHCEM 
MOTIVOVAŤ DETI, ABY 
SA HÝBALI
Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km a majster sveta Matej Tóth 
začína prípravu na novú sezónu. Bude olympijská, pretože už 
v tomto roku sa uskutočnia letné olympijské hry v japonskom 
Tokiu. Nitriansky rodák, reprezentant banskobystrickej Dukly, 
sa pokúsi obhájiť zlato z olympiády v Riu de Janeiro 2016. Matej 
napriek povinnostiam prijal pozvanie do ZŠ Nábrežie mládeže, 
ktorú ako žiak navštevoval, aby tu vo vestibule školy z iniciatívy 
Slovenského olympijského výboru odhalil tabuľku so svojím 
menom a  výpočtom úspechov. S  myšlienkou ako špeciálnou 
formou zvečniť športové úspechy slovenských olympionikov 
prišiel Slovenský olympijský výbor.

Predpokladám, že tabuľku so 
svojím menom odhaľujete po 
prvýkrát. Je to veľká pocta, 
odhaľovať si takúto tabuľu?

Priznám sa, ešte som si tabuľku 
so svojím menom nikdy ne-
odhaľoval. Sú to zvláštne, ale 
príjemné pocity a je pre mňa 
veľkou cťou, že budem mať vo 
svojej základnej škole tabuľku. 
Veľmi sa z toho teším, pretože 
je to moja - ako sa hovorí - alma 
mater. Tu som sa naučil písať, 
čítať, tu som sa naučil zákla-
dom športu, začínal som tu 
s atletikou. Tu som sa postavil 
na športovú križovatku a dnes 
som tam, kde som. Viem, že 
aj v tomto období tu vyrastá 
mnoho dobrých športovcov. 
Dnešné odhaľovanie tabuľky 
je pre mňa istým prejavom 
uznania a tiež milým pripo-
menutím, že tu som začínal 
svoju kariéru. Myslím si, že aj 
tento akt odhaľovania tabuľky 
s mojím menom môže pomôcť 
aj dnešným mladým športov-
com v ich kariére a bude pre 
nich výborným motivačným 
prostriedkom.

Ako si spomínate na 
svojich učiteľov?

Učenie na základnej škole 
bolo pre mňa príjemné. Nemal 
som obľúbené ani neobľúbené 
predmety. Darilo sa mi, mal 
som jednotky. Spomínam si na 
všetkých učiteľov, nielen na 
učiteľov telesnej výchovy… Do 
školy na Nábreží mládeže na 
Chrenovej som chodil osem 
rokov, aj keď som vyrastal na 
Klokočine. Dochádzal som 
sem cez celé mesto, pretože 

moja mamička učila neďaleko 
v škôlke a jasličkách, takže to 
je aj vysvetlenie, prečo som 
chodil na túto školu. Základná 
škola sa pre mňa stala vý-
znamnou športovou križovat-
kou. Odtiaľto som sa dostal 
k atletike a neskôr k chôdzi.

Ako ste dokázali skĺbiť 
žiacke povinnosti 
s povinnosťami športovca?

Trénovali sme každý deň 
v rámci školského procesu. 

Štadión sme mali neďaleko 
školy - až skoro pred dvera-
mi školy. Takže s tréningom 
nebol žiadny problém. Keď 
som bol väčší a chodil som na 
gymnázium, škola mi vychá-
dzala maximálne v ústrety. 
Uvoľňovala ma na sústredia vo 
Vysokých Tatrách, aby som sa 
mohol posúvať po športovom 
rebríčku stále vyššie.

Prezradíte, čím žijete 
v týchto dňoch?

Momentálne som už v plnej 
zimnej príprave. V decem-
bri som sa pripravoval ešte 
v domácich podmienkach. 
Tréningy v Banskej Bystrici 
som kombinoval s kryotera-
piou v kryosaune. Spával som 
v hypoxickom stane. Od ja-
nuára nastupujem na sústre-
denia. Tri týždne pobudnem 
v Afrike, ďalšie dva týždne na 
Kanárskych ostrovoch. Táto 
príprava by mala dospieť do 
Dudinskej päťdesiatky v mar-
ci, kde si chcem víťazstvom 
zabezpečiť účasť na olym-
pijských hrách s možnosťou 
obhajovať zlato na olympiáde 
v Tokiu, resp. v Sappore, kam 
presunuli maratónske a cho-
decké súťaže.

Stíhali ste si užiť 
vianočné sviatky?

Samozrejme - ako inak. Naša 
rodina máva Vianoce trikrát. 
Prvýkrát máme Štedrý večer 
u nás doma v Banskej Bystri-
ci, na druhý deň cestujeme 
k svokrovcom a tretíkrát 
slávime Štedrý večer u mojich 
rodičov v Nitre. Keďže Vianoce 
prežívame trikrát, pre naše 
deti je to trojnásobná radosť. 
A takto to praktizujeme už 
desať rokov, odkedy sme sa 
odsťahovali do Banskej Bystri-
ce a na to sa vždy tešíme.

Čo máte na vianočnom stole? 
Obmedzujete sa v strave?

To, čo všetci Slováci. Tradičné 
vianočné jedlá… rybu, ze-
miakový šalát. Nezvyknem sa 
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obmedzovať, ale ani prejedať. 
So zákuskami to nepreháňam.

Olympijskú medailu 
v Riu ste získali aj vďaka 
úprave stravy. Píšete 
o tom aj vo svojej knihe…

Nezdá sa to, ale strava je jedna 
z najdôležitejších vecí v živote 
človeka – samozrejme, okrem 
tréningu. Aby športovec mo-

hol podať čo najlepší výkon, 
musí všetko zosúladiť. Nie je 
celkom jedno, čo konzumu-
jeme. Mne išlo v prvom rade 
o zvýšenie športovej výkon-
nosti, čo sa aj podarilo. Olym-
piáda v Riu bol môj najväčší 
úspech kariéry a obdobie po 
nej vnímam ako najkrajšie 
v mojom živote. Toľko pozitív-
nej energie a emócií zo strany 
mojich fanúšikov som ešte 
v živote nezažil.

Odhliadnuc od toho, že 
ako športovec spálite pri 
tréningu a na pretekoch 
množstvo energie, by mohlo 

byť jedno čo konzumujete…?

Na pohľad áno a človek by mo-
hol zjesť aj klince, keď urobí 
215 kilometrov týždenne. Ale 
naozaj nie je jedno, akú formu 
energie prijme. S mojím 
tímom sme pred olympiádou 
moju stravu upravili tak, aby 
som nebol závislý na cuk-
roch… moje telo sme prinú-
tili narábať s tukmi, ktoré sú 

dobrým zdrojom energie na 
to, aby som vydržal šliapať 50 
kilometrov.

Keď vnímate dnešný 
svet a to, ako žijeme a čo 
konzumujeme, nemáte chuť 
silou vlastnej osobnosti 
prehovoriť ľuďom do duše, 
aby prehodnotili svoj životný 
štýl a prístup k stravovaniu?

Snažím sa to robiť – najmä 
pri deťoch. Uvedomujem si, 
že dnešná mládež má veľa 
lákadiel… Aj preto som založil 
Športovú akadémiu Mateja 
Tótha, kde sa snažíme deti 

v mladšom školskom veku 
naučiť a motivovať ich, aby 
športovali, aby sa hýbali, zdra-
vo stravovali… Momentálne 
práve toto vnímam ako svoj 
najdôležitejší cieľ.

Registrujete v športovej 
akadémii športové talenty?

Sme všešportová akadémia. 
Nesústreďujeme sa iba na 

chôdzu. Deti sa snažíme naučiť 
základné lokomočné pohy-
by. Dnešné deti väčšinu dňa 
presedia s mobilom v ruke 
a počítačmi. Učíme ich správne 
behať, skákať, koordinovať 
ich pohyb. Keď toto zvládnu, 
odporúčame ich na ďalšie 
športy, aby rozvíjali svoj talent, 
jednoducho, aby športovali.

Športoví redaktori vás určili 
za najrýchlejšieho chodca 
planéty? Ako vyzerajú vaše 
rodinné prechádzky?

To by som o sebe netvrdil, 
že som najrýchlejší chodec. 

Akurát sa mi podarilo vyhrať 
niektoré významné preteky. 
Prechádzka so mnou je úplne 
štandardná. Niekedy to tak 
vyzerá, že ťahám svoje deti aj 
manželku za sebou. Niekedy 
mi trhnú rukou a upozornia, 
že nie sme na pretekoch…

Ste Nitran či Bystričan?

V Nitre som sa narodil, na UKF 
som vyštudoval novinárčinu. 
Momentálne žijem v Ban-
skej Bystrici, ale Nitru mám 
navždy v srdci. Aj pre mňa je 
to veľakrát ťažké, keď sa mám 
rozhodnúť. Najmä, keď Nitra 
hrá hokej s Bystricou! V Nitre 
však bývajú moji rodičia aj 
brat, domov chodievam na 
víkendy. Nitru mám stále rád, 
stále sa cítim ako „Nitrančan“. 
Je to moje rodné mesto a takto 
to navždy zostane.

Kam chodievate v Nitre 
na prechádzky?

V Nitre bývam väčšinou cez 
víkendy a to je u mňa vždy 
spojené s tréningom. Chodím 
popri rieke, množstvo kilo-
metrov mám nachodených po 
cyklochodníku.

Deväť rokov ste spolu so 
svojím otcom organizovali 
v Nitre Chodeckú Nitru, 
v poslednom čase už 
neorganizujete…

Máte správne informácie, 
tieto preteky sme začali, ale 
posledné dva roky ich už 
nerobíme. V ich organizovaní 
pokračuje môj prvý tréner 
Peter Mečiar. Tohto roku som 
ho prišiel osobne podporiť. 
Som veľmi rád, že myšlienka 
chodeckých pretekov, ktorú 
sme pod Zoborom založili, 
ďalej žije a pokračuje a že 
pešia zóna každoročne ožije 
pretekárskou chôdzou.

Ľudmila Synaková 
Foto: Roman Oravec
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KALENDÁRIUM PODUJATÍ NA JANUÁR
2 ŠT
Nenávisť | ZOC 
MAX - Cinemax

Na nože | ZOC 
MAX - Cinemax

5 NE
17.00 Trojkráľový 
koncert | Piaristický 
kostol

7 UT
Nenávisť | USA | ZOC 
MAX - Cinemax

Na nože | USA | ZOC 
MAX - Cinemax

8 ST
18.30 Meno | DAB

9 ŠT
18.30 Meno | DAB

10 PI
18.30 Banalita 
lásky | DAB

11 SO
18.30 Banalita 
lásky | DAB

12 NE
10.00 HOP | SDKSvN

11.00 HOP | SDKSvN

13 PO
Nenávisť | USA | ZOC 
MAX - Cinemax

14 UT
9.30 Dlhý, Široký, 
Bystrozraký | SDKSvN

14.00 Kocúr v čižmách 
| Nové divadlo

15 ST
9.30 Dlhý, Široký, 
Bystrozraký | SDKSvN

09.30 Kocúr v čižmách 
| Nové divadlo

16 ŠT
9.30 Dlhý, Široký, 
Bystrozraký | SDKSvN

9.30 Kocúr v čižmách 
| Nové divadlo

17 PI
9.30 Kocúr v čižmách 
| Nové divadlo

9.30 Dlhý, Široký, 
Bystrozraký | SDKSvN

17.00 Klub 
grafológie | KOS

17.30 Robin Hood | DAB

18 SO
17.30 Robin Hood | DAB

17.00 Cisárove nové 
šaty | Nové divadlo

17.00 a 20.00 Jaroslav 
Dušek: Podoby lásky | 
Nájomná jednotka 210

19 NE
15.00 Dlhý, Široký, 
Bystrozraký | Staré 
divadlo K. Spišáka

15.00 Zimné plávanie – 
10. ročník zrazu 
otužilcov | Mestský 
park na Sihoti

20 PO
9.30 Cesta do neba 
| Krajská knižnica

18.30 Testosterón | DAB

17.00 Muzikál Snehová 
kráľovná | Mestská 
hala Klokočina

21 UT
9.30 Čarodejník 
z krajiny Oz | SDKSvN

22 ST
9.30 Čarodejník 
z krajiny Oz | SDKSvN

9.30 Cisárove nové 
šaty | Nové divadlo

10.00 Literárne 
dopoludnie | KOS

10.00 Kráľ rock and 
rollu | Krajská knižnica

17.00 Klub 
grafológie | KOS

18.30 Drotár | DAB

23 ŠT
9.30 Čarodejník 
z krajiny Oz | SDKSvN

16.30 Výtvarné 
dialógy | KOS

17.00 Fotoklub | KOS

18.30 Večer 
v zákulisí | DAB

Richard Jewell | ZOC 
MAX - Cinemax

Bad Boys: Navždy | 
ZOC MAX - Cinemax

1.
2.
3.  

VERZIA NOVÍN PRE SLABOZRAKÝCH 

STIAHNI APKU
OSKENUJ KÓD
ČÍTAJ  NOVINY
VO VYSOKOM
ROZLÍŠENÍ 
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24 PI
8.45 Šaliansky Maťko 
| okresné kolo | DMS

9.30 Čarodejník 
z krajiny Oz | SDKSvN

18.30 Povolanie 
pápež | DAB

19.00 Mestský 
reprezentačný 
ples | PKO Nitra

25 SO
18.30 Povolanie 
pápež | DAB

26 NE
15.00 Čarodejník 
z krajiny Oz | SDKSvN

15.00 Najmenší 
cirkus | SDKSvN

27 PO
18.30 Dámsky 
krajčír | DAB

28 UT
9.30 Kráska a zviera 
| SDKSvN

14.00 Pinocchio | 
Nové divadlo

16.00 Vzdelávanie 
v astronómii | KOS

18.30 Mechanický 
pomaranč | DAB

18.30 Mužské 
oddelenie | DAB

29 ST
9.30 Kráska a zviera 
| SDKSvN

17.00 Klub 
grafológie | KOS

18.30 Syna či 
dcéru | DAB

30 ŠT
9.30 Kráska a zviera 
| SDKSvN

9.30 Pinocchio | 
Nové divadlo

18.30 Hlava XXII | DAB

31 PI
9.30 Kráska a zviera 
| SDKSvN

17.15 Pozorovanie 
oblohy vo 
hvezdárni | KOS

18.30 Tisícročná 
včela | DAB

20.00 Koncert 
Queenie | PKO Nitra

SKRATKY / 
KONTAKTY
Krajská knižnica 
Krajská knižnica 
Karola Kmeťka 
Ulica Fraňa Mojtu 18 
N + 421 37  741 91 62

Nové divadlo 
hrá v Dome Matice 
slovenskej v Nitre, 
N +421  910  994  209

SDKSvN 
Staré divadlo Karola 
Spišáka v Nitre 
Ul. 7. pešieho pluku 1, 
Nitra 
N +421 37  652 25 86

DAB 
Divadlo Andreja 
Bagara v Nitre 
Svätoplukovo nám. 4, 
Nitra 
N +421 37  652 48 72

KOS 
Krajské osvetové 
stredisko 
Fatranská ul., Nitra 
N +421 37  653 15 44

PKO Nitra 
ulica J. Kráľa 4, Nitra 
N +421 37  741 3 0 46

Mestská hala 
Klokočina 
Dolnočermánska 105, 
Nitra 
N +421 37 792 2 7 00

DMS 
Dom Matice 
slovenskej Nitra 
Dolnočermánska 737 
949 01 NITRA 
N +421 37  381 28 50

DIVADLO, FILM, VÝSTAVY, DISKUSIE

Turistické 
informačné 
centrum 
Nitra
Štefánikova trieda 1, 
Nitra 
+421 (0)37 16 186
e-mail: info@nitra.sk, 
www.nitra.eu

KONTAKTUJTE NÁS

redakcia@msunitra.sk 

23MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU RADNIČNÉ NOVINY



OZNAM MESTA NITRA 
K PODÁVANIU DAŇOVÝCH 
PRIZNANÍ K DANI 
Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2019 nastali zmeny 
vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre 
správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31. 1. 2020 po-
dať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené do-
klady na Mestskom úrade v Nitre v klientskom centre. Tlačivá na 
podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispo-
zícii v klientskom centre MsÚ Nitra a taktiež sú zverejnené aj na 
stránke Mesta Nitry www.nitra.sk. Možné zmeny vo vlastníctve 
nehnuteľností sú:

1. Predaj nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané 
Správou katastra, ktorým sa 
povoľuje vklad vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti

2. Kúpa nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie 
vydané Správou katastra, 
ktorým sa povoľuje 
vklad vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti. V prípade 
vlastníctva stavby skutočnú 
výmeru zastavanej plochy

3. Dedičstvo
Predložiť právoplatné 
osvedčenie o dedičstve alebo 
rozhodnutie o dedičstve – 
na osvedčení alebo 
rozhodnutí o dedičstve 
musí byť vyznačený dátum 
právoplatnosti, nakoľko pri 
nadobudnutí nehnuteľnosti 
dedením v priebehu roka 
daňová povinnosť dedičovi 
vzniká prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po 
dni, v ktorom sa dedič stal 
vlastníkom nehnuteľnosti 
na základe právoplatného 
osvedčenia o dedičstve alebo 
rozhodnutia o dedičstve.

4. Darovanie
Predložiť rozhodnutie vydané 
Správou katastra, ktorým sa 
povoľuje vklad vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti

5. Stavebný pozemok
Predložiť právoplatné 
stavebné povolenie

6. Kolaudácia stavby
Predložiť právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie, 
geometrický plán – 
prípadne skutočnú výmeru 
zastavanej plochy stavby

7. Odstránenie stavby
Rozhodnutie o odstránení 
stavby a potvrdenie 
o neexistencii stavby vydané 
stavebným úradom

8. Zmena užívania stavby
Predložiť doklad o zmene 
užívania stavby

9. Zmena charakteru 
pozemku

10. Dražba
Predložiť osvedčenie 
o priebehu dražby

Iné zmeny rozhodujúce pre 
správne určenie dane sú:

1. Nadobudnutie 
preukazu ZŤP a ZŤP-S
Predložiť fotokópiu 
preukazu vydaného 
najneskôr v roku 2019

2. Osoby osamelo 
žijúce nad 70 rokov
Predložiť občiansky preukaz

OTÁZKA MESIACA 
JANUÁR

V tejto rubrike vyberieme vždy jednu otázku, ktorú nám často 
kladú obyvatelia. V súvislosti s chystanými cyklogarážami sa 
pýtajú, kde budú garáže umiestnené.

Odpovedá Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového 
a strategického riadenia

Mesto sa zapojilo do výzvy ministerstva dopravy na podporu 
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Žiadosť sme podá-
vali na konci októbra a čakáme na výsledok.

Projekt rieši vybudovanie štyroch cyklogaráží: na Drážovskej 
ulici pri UKF, na Nábreží mládeže pri Bearded Brothers, pri 
Mestskom parku a pri atletickom štadióne. Tieto cyklogaráže 
budú mať zabezpečený vstup do objektu cez dvere 
s elektrickým vrátnikom. Užívateľ sa najprv musí pri vstupe 
do objektu autorizovať – či už magnetickým kľúčom respektíve 
identifikačnou kartou, aplikáciou, QR kódom.

V súvislosti s projektom cyklogaráží sme začali zvažovať, 
že cyklodepo na autobusovej stanici napojíme na systém 
plánovaných cyklogaráží. Bolo by vhodné, aby v Nitre 
nefungovali dva systémy, ale aby sme projekt cyklogaráži 
využili a naviazali na cyklodepo. Prevádzkový poriadok 
cyklodepa chceme riešiť tak, aby bol zosúladený 
s prevádzkovým poriadkom cyklogaráží.

ZLEPŠOVÁK 
MESIACA JANUÁR

Parkovacie karty pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, 
abonentov a rezidentov v centre mesta si už od začiatku 
budúceho roku vybavíte ľahšie.

Všetky úkony, od vydania karty, jej zaplatenia, zúradujete 
v Klientskom centre služieb na Mestskom úrade v Nitre v prie-
hradke, ktorá je označená číslom šesť.

„Ak máte uhradené všetky záväzky voči mestu, parkovaciu 
kartu na rok 2020 vám môžeme vydať už od 2. januára,“ doplnil 
nitriansky hovorca a vedúci odboru komunikácie a propagácie 
Tomáš Holúbek.

V rámci lepšej dostupnosti a zlepšenia služieb občanom, si tak 
už nemusíte od vrátnika pýtať kartu, ktorou sa v labyrinte po-
schodí a chodieb mestského úradu dostanete na štvrté poscho-
die, kde sa doteraz spomínané dokumenty vybavovali.

Martin Horák, dočasne poverený prednosta
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V JANUÁRI 
OSLÁVIA 
VÝZNAMNÉ 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM
75 ROKOV
Sidónia Ballayová, 
Vlasta Billichová, Milan 
Blaži, Irena Botková, 
Valéria Brathová, Jozef 
Buch, Oľga Čoknayová, 
Daniela Depešová, Anton 
Fábry, Božena Fábryová, 
Anna Fintorová, Štefan 
Földeši, Ivan Gemmel, 
Júlia Giertlová, Štefánia 
Hajnovičová, Jozef 
Hlinický, Jozef Holka, 
Alžbeta Hradická, Jozef 
Hudec, Marta Ivančíková, 
Veronika Jordanová, 
Mária Kissová, Ján Kollár, 
Irena Kotoušová, Marta 
Kovácsová, Dominik 
Kováč, Michal Krahulec, 
Margita Kubíčková, Eva 
Látečková, Ing. Peter 
Letko, Antónia Magdinová, 
Edita Palmárová, Juraj 
Paseka, Helga Piršelová, 
Helena Pišková, Soňa 
Pohánková, Viola Pösová, 
RSDr. František Pospíšil, 
Ing. Ivan Pozdech, 
Hilda Rohaľová, Kamila 
Sedláčková, Julianna 
Sedláková, Margita 
Studená, Vincent 
Svýba, Rastislav Šabík, 
Stanislav Šmitala, Milan 
Tvrdoň, Viera Vašková, 
Mária Verešová, Július 
Vlasák, Ing. Jozef Vodila, 
Mária Zaujecová

80 ROKOV
Eva Adámeková, Oľga 
Bakitová, PaedDr. Lýdia 
Bartošíková, Ing. Ján 
Čajko, Ján Dobiaš, Helena 
Dojčanová, Ing. Augustín 
Dubaj, Marta Duchovičová, 
Ing. Rudolf Janečka, 
Miroslav Jassan, Zuzanna 
Jeneyová, Ján Kica, 
Ferdinand Kukla, Vojtech 
Líška, Viliam Martiš, 
Ivan Orel, Júlia Orišková, 
Hilda Palmárová, Margita 
Poláková, Ing. Pavel Pös, 
Terézia Rezníčeková, 
Ing. Ján Rybanský, 
CSc., Jana Slováková, 
Helena Smolková, Anna 
Svetlíková, Eva Šindlerová, 
Irena Švihoríková, Anna 
Václavová, Eugen Varga, 
Verona Votrubová, PhDr. 
Kristína Vrlíková, CSc., 
Helena Žigraiová

85 ROKOV
Katarína Bádovská, 
Jozef Bielik, Helena 
Bieliková, Jarmila Botková, 
MUDr. Mária Čechová, 
Anna Dolníková, Anna 
Farkašová, Ferdinand 
Heringh, Valéria 
Humayová, Mária 
Janovčíková, MUDr. Vilma 
Karaková, Anton Kašička, 
Ľudmila Kittlerová, 
Alžbeta Kolenčíková, 
Mária Koncová, 
Melánia Lavová, Helena 
Machútová, Gertrúda 
Muziková, František 
Pekala, Mária Sládečková, 
Gabriela Slováková, Ivan 
Streško, Adriena Vargová

90 ROKOV
Anastázia Balážová, 
Helena Bednáriková, 
Apolónia Beťková, 
Antónia Čapová, Alžbeta 
Mráziková, Mária 
Štrbová, RNDr. Edita 
Tarabčáková, Mária 
Uríková, Edita Valašeková, 
Marta Vámošová

91 ROKOV
Mária Komorovská, Mária 
Kvetanová, Mária Lacková, 
Jolana Macáková, 
Ján Matesko, Helena 
Mečiarová, Paula Pinková

92 ROKOV
Valéria Berecová, Helena 
Bobulová, Alžbeta 
Čitáryová, MUDr. 
Magdaléna Dubravická, 
Ing. Bohumil Kollár, 
CSc., Elena Kostandová, 
Irena Kyslerová, Pavol 
Lavo, Ján Pavelka, Irena 
Švehlová, Vojtech Valent

93 ROKOV
JUDr. Ján Bradáč, Jozef 
Padych, Pavla Šmehilová

94 ROKOV
Anna Čimborová, 
Konštantín Holobradý, 
Ing. Vladimír Pevný, 
CSc., Oľga Užovičová

95 ROKOV
Ing. Jozef Belej, Imriška 
Raškovičová

97 ROKOV
Gabriela Kováčiková, 
Emília Svetlanská

98 ROKOV
Zoltán Adler, Jolana 
Karabínová

“ÁNO“ SI 
POVEDALI 
TÍTO 
SNÚBENCI
6. decembra

Tomáš Lackanič 
a Martina Bošková, 
obaja z Nitry

Marek Regéczy z Nitry 
a Simona Murgašová 
z Ivanky pri Nitre

7. decembra

Martin Chňapek 
a Dominika Csóková, 
obaja z Nitry

Marcel Pánis z Nitry 
a Ivana Danišová 
z Mučína

V NOVEMBRI 
NÁS NAVŽDY 
OPUSTILI 
TÍTO 
NITRANIA

Dagmar Abrhanová 
vo veku 70 rokov

Anna Baňáková 
vo veku 82 rokov

Jozef Baraník 
vo veku 69 rokov

Ing. Eva Barboriaková 
vo veku 64 rokov

Mária Bekényiová 
vo veku 71 rokov

Peter Brštiak 
vo veku 50 rokov

Milan Brunovský 
vo veku 83 rokov

Veronika Číčeľová 
vo veku 82 rokov

Rozália Dežerická 
vo veku 87 rokov

Mgr. Gabriela Dudová 
vo veku 64 rokov

Katarína Feríková 
vo veku 87 rokov

Vojtech Finta 
vo veku 73 rokov

Katarína Fogelová 
vo veku 93 rokov

Iveta Francúzová 
vo veku 52 rokov

Edita Gajdošová 
vo veku 85 rokov

Vladimír Galbavý 
vo veku 76 rokov

Emília Gálová 
vo veku 85 rokov

Bibiana Gráčiková 
vo veku 70 rokov

Mária Hajdáková 
vo veku 87 rokov

Peter Hamza 
vo veku 74 rokov

Anton Havelka 
vo veku 85 rokov

Doc. Ing. Juraj Havelka, 
CSc. 
vo veku 98 rokov

Miroslav Hlaváček 
vo veku 62 rokov

Anna Hlavatá 
vo veku 73 rokov

Alexander Hromník 
vo veku 76 rokov

Jozef Ivančík 
vo veku 64 rokov

Jozef Jankulár 
vo veku 76 rokov

Vladimír Kasala 
vo veku 77 rokov

Štefánia Kašubová 
vo veku 79 rokov

Anna Katrušinová 
vo veku 67 rokov

Peter Kovalinka 
vo veku 75 rokov

Monika Kozárová 
vo veku 45 rokov

Ján Kráľ 
vo veku 79 rokov

Terézia Králová 
vo veku 76 rokov

Jozef Krško 
vo veku 62 rokov

Viera Lapáková 
vo veku 76 rokov

Ján Malý 
vo veku 84 rokov

Ctibor Manduch 
vo veku 79 rokov

Ing. Miroslava 
Nyistorová Čačíková 
vo veku 37 rokov

Jozef Ondruška 
vo veku 82 rokov

Anna Orelová 
vo veku 50 rokov

Jozef Paulis 
vo veku 67 rokov

Anton Pizúr 
vo veku 75 rokov

Mária Polášková 
vo veku 86 rokov

Anna Porubská 
vo veku 80 rokov

Ivan Rajčan 
vo veku 75 rokov

Eva Richtárechová 
vo veku 82 rokov

Oľga Rusová 
vo veku 66 rokov

Martin Ružička 
vo veku 60 rokov

Ing. Vlasta Sklenková 
vo veku 71 rokov

Peter Slovák 
vo veku 59 rokov

Ing. Jozef Stančík 
vo veku 63 rokov

Štefan Szabó 
vo veku 59 rokov

Helena Szíjjártová 
vo veku 73 rokov

Mária Ščasná 
vo veku 96 rokov

Ľudovít Ševčík 
vo veku 55 rokov

Katarína Švecová 
vo veku 90 rokov

Marta Tibenská 
vo veku 81 rokov

Elena Tóthová 
Záhumenská 
vo veku 69 rokov

Brigita Zacharová 
vo veku 94 rokov

Ing. Jolanda Žuffová 
vo veku 90 rokov
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Do nového roka oceán šťastia, more lásky, rieku priateľstva a potok zdravia, pramienok nádeje… (koniec taničky).

odoberaj

čierny vták

letecké 
opravovne 

(skr.)

vysoká karta
obnaženosť

ázijský štát

skratka 
skratky

patriaca 
Adovi

staral sa

šľachtický 
sluha

báseň, 
po angl.

hrádze
na rieke

opačne nahralo 
na smeč zlosť, zloba

Pomôcky: 
Aul, Idee, 

poem, scala

Národný 
kontrolný 
úrad (skr.)

abvolt (zn.)
kovová 
závora

na dverách

zhotovoval 
látku

český 
spisovateľ, 
orientalista

znížený 
tón E

DRUHÁ 
TAJNIČKA dravý vtákpredkupné 

právo

Numbers 
Needed to 

Harm (skr.)

PRVÁ 
TAJNIČKA

pozbierajú 
úrodu

kovový prvok

meno 
Caponeho

hudobné 
značky

alkoholické 
nápoje

osobný 
počítač

TRETIA 
TAJNIČKA malý klinček

Zolov román

kód Egypta

prudký úder

kód Ruska

elektrodomcukor,
po česky

tŕnistý 
ovocný ker

odchlipol

nápad, po 
nemecky

bohyňa, 
po latinsky

major (skr.)

ŠTVRTÁ 
TAJNIČKA

vsiaknutie

škála, po
taliansky

zmiznime

Nemecká 
spolková 
republika

nuž, teda

podpis 
anonyma

Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším telefónnym 
číslom pošlite do 31. 1. 2020 na adresu: 
Odbor komunikácie a propagácie, 
Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

meno / tel.:

NEWS REVIEW

THE SPORTSFIELDS WERE 
GIVEN A DEFIBRILLATOR
Via company Službyt, the 
City has provided fi ve sports 
facilities with defi brillators. 
The advantage of the device is 
that even the laic people can 
save lives. Since the beginning 
of December, „miraculous 
boxes“ have been located at the 
Municipal Swimming Pool at 
Sihoť, at the City Bath, at the 
tennis courts at Chrenová, at 
the gym in Hlboká Street and 
at the Municipal Sports Hall at 
Klokočina. The device can help 
in case of heart breakdowns, 
when every second counts. 
Each device is of good quality 
and functional, as its choice 
was consulted with the head of 
Nitra cardiology. The price of 
one device is EUR 1,500.

PARKING CARDS IN 
CLIENT CENTRE
 The issue of parking cards will 
be available to citizens since 2 
January 2020. It is now easier 
to provide for Parking cards for 
people with disabilities, sub-
scribers and residents in the 
city centre. All operations, from 
the issuance of the card to the 
payment for it, can be arranged 
in the client centre at the muni-
cipal offi  ce at the compartment 
marked with the number six. 
In order to improve accessi-
bility and improve services to 
citizens, you no longer need to 
ask the concierge for a card to 
take you through a labyrinth of 

fl oors and corridors of the mu-
nicipal offi  ce up to the fourth 
fl oor, where the previously 
mentioned documents were 
being processed.  

CHANGE OF TRAFFIC ON 
THE UNIVERSITY BRIDGE
 Since 8th December traffi  c 
(the passage of cars) has been 
redirected to the opposite side 
of the bridge due to the trans-
fer of reconstruction works. 
On the left hand side, the road 
surface has already been 
repaired, fi tted with reinforced 
concrete substrate and asphalt 
with insulating elements. The 
pavement and the railing are 
also fi nished. The University 
Bridge will be equipped with 
new lighting, a weather station 
and a device that will inform 
you if the road is frozen. The 
bearing capacity of the bridge 
will also be increased, each 
traffi  c lane will be twenty centi-
meters wider than the current 
2.9 meters. The completion of 
the reconstruction is planned 
for March 2020.  

HOLIDAYS WITHOUT 
PETARDS
The City is introducing the 
celebration of Christmas and 
New Year‘s Eve without petards 
and fi reworks. There will be no 
city-organized fi reworks at all, 
and the offi  cials have urged pe-
ople to renounce petards and 
to use more gentle sparklers 

instead. The city has also recei-
ved support from the protec-
tionist associations for celebra-
tions without fi recrackers. The 
intention of the municipality is 
to gradually release Nitra from 
unnecessary noise, odor and 
harmful substances released 
from fi reworks. Besides the 
City of Nitra, the movement 
Holidays Without Petards 
has been supported by other 
organizations: Nature Guard 
Ponitrie, Nitra Mountain Asso-
ciation, Ecological Service Or-
ganization, Protection of birds 
of prey in Slovakia, Association 
for Children in Nitra and the 
44th Scout Section Egreše.

NEW TREES IN THE 
CENTRE OF NITRA
Nitra City Hall has taken 
a signifi cant step towards 
making people in the city 
centre more comfortable. 
48 trees have been planted, not 
only in the pedestrian zone, 
but also at the Andrej Bagar 
Theatre. Hackberry trees will 
help especially in the summer 
during heatwaves. The wood 
itself is known from the cities 
of southern European coun-
tries. The City of Nitra was 
made to plant this type of tree 
by the weather, which is now 
comparable to Mediterranean 
countries in summer. Those 
large leafy trees will help 
with excellent shading and 
are resistant even in polluted 
environments. They grow to a 
height and width of about 20 
meters. 

CITY WITH A BUDGET 
OF 73 MILLION EUROS
On Thursday, the city got its 
budget for next year. It was 
endorsed by the MPs at their 
last session. Next year, Nitra 
will manage a balanced budget 
in which expenditures and 
revenues are planned at EUR 
73 434 640.

HELP FOR PEOPLE 
FROM PREŠOV
MPs withheld fi nancial assis-
tance to residents of a prefab 
building in Prešov, which 
was hit by a devastating gas 
explosion on 6th December. 
The municipality donates EUR 
10,000 to the people aff ected 
by this disaster. In this way we 
are joining the wave of soli-
darity, which is being carried 
across whole of Slovakia.

SUPPORT OF ICE HOCKEY
The council has also appro-
ved a new lease agreement 
for HK Nitra for the next four 
years. We will help HK Nitra 
and in addition to energy 
costs, the city will also help 
with the costs associated with 
running the ice stadium and 
its complemental ice rink. 
Children and youth training 
and playing make up almost 
90 percent of the time of 
usage of the stadium. Accor-
ding to Deputy Mayor Daniel 
Balko, the supported sum to 
cover the costs of running the 
stadium will be EUR 150 000.

TWO OLYMPIC ATHLETES 
AT A PRIMARY SCHOOL
In the elementary school 
Nábrežie mládeže, tables 
with medal achievements of 
Zuzana Rehák - Štefečeková 
and Matej Tóth were unveiled. 
Olympic medallists and 
natives of Nitra have unveiled 
tables with their names in the 
vestibule of the elementary 
school Nábrežie mládeže. 
Zuzana Rehák - Štefečeková 
holds two silver medals from 
the Olympic Games in Beijing 
2008 and London 2012 and a 
gold medal from the Europe-
an Games 2016.  Race walker 
Matej Tóth triumphed in 2016 
on the 50 km track at the 
Olympic Games in Rio, where 
he won Olympic gold.  
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ZMENY V POPLATKOCH PRE SENIOROV 
ZA SOCIÁLNE SLUŽBY

V rámci spomínaného dodatku 
sa v jedálni vyšpecifikovali 
podmienky jej poskytovania, 
ktoré vyplynuli z praxe. Týkajú 
sa najmä toho, aby sa klienti 
stravovali pravidelne s tým, 
aby sa uplatňovalo dodržiava-
nie schváleného druhu stravy. 
Určené sú tri výšky platieb 
klientov za obed - 1,5 eur a 2 a 3 
eura za obed. Zvyšné náklady 
hradí mesto. Upravená je aj 

suma za donášku obedov, za 
ktorú klienti zaplatia päťdesiat 
centov.

Čo sa týka odľahčovacej služby, 
vytvorili sa lepšie podmienky 
pre zvýšenie jej dostupnosti. 
Schválenie dodatku prináša 
prijímateľom v zariadeniach 
sociálnych služieb, ktorých 
zriaďovateľom je radnica, zľavu 
na platbách za pomoc pri od-

kázanosti fyzickej osoby. Platí 
sa len za stravovanie, starost-
livosť o domácnosť a sociálny 
kontakt s prostredím.

Upravené sú aj ďalšie poplat-
ky, v dennom stacionári sa 
suma zvýšila z 0,70 eura na 1 
euro za každú začatú hodinu. 
Čo sa týka opatrovateľskej 
služby, nové VZN zmenilo výš-
ku úhrady za sociálnu službu 
na 2 eurá za hodinu, v čase 
od siedmej do štvrtej - a na 
2,50 eur od štvrtej do sied-
mej. Návrhom dodatku sa tiež 
zaviedla diferenciácia úhrad 
pri poskytovaní komplexnej 

opatrovateľskej služby iba za 
úkony bežného upratovania 
v domácnosti, ktoré sú navrh-
nuté podľa času poskytovania 
vo výške 3 a 3,50 eur. Upravila 
sa aj výška úhrady v dennom 
centre - a to z troch na štyri 
eurá za rok.

V Zariadení opatrovateľ-
skej služby a pre seniorov 
sa aktualizovali platby za 
poskytovanie fakultatívnych 
služieb - ako sú napríklad 
rozmanité procedúry v ma-
sážnej vani. Čo sa týka platieb, 
suma sa zvýši u troch klientov 
o 0,30 eura, 36 klientov bude 
platiť menej o dvadsať centov 
a štyria zaplatia o sedemdesiat 
centov menej. Celkovo klienti 
zaplatia v budúcom roku 
o 1 277,50 eur menej.

(AJ)

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu (VZN) 4/2014 mesta Nitry 
o sociálnych službách schválilo 
zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí. 
Zmeny začali platiť od 1. januára 2020.
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NEWS REVIEW

THE SPORTSFIELDS WERE 
GIVEN A DEFIBRILLATOR
Via company Službyt, the 
City has provided fi ve sports 
facilities with defi brillators. 
The advantage of the device is 
that even the laic people can 
save lives. Since the beginning 
of December, „miraculous 
boxes“ have been located at the 
Municipal Swimming Pool at 
Sihoť, at the City Bath, at the 
tennis courts at Chrenová, at 
the gym in Hlboká Street and 
at the Municipal Sports Hall at 
Klokočina. The device can help 
in case of heart breakdowns, 
when every second counts. 
Each device is of good quality 
and functional, as its choice 
was consulted with the head of 
Nitra cardiology. The price of 
one device is EUR 1,500.

PARKING CARDS IN 
CLIENT CENTRE
 The issue of parking cards will 
be available to citizens since 2 
January 2020. It is now easier 
to provide for Parking cards for 
people with disabilities, sub-
scribers and residents in the 
city centre. All operations, from 
the issuance of the card to the 
payment for it, can be arranged 
in the client centre at the muni-
cipal offi  ce at the compartment 
marked with the number six. 
In order to improve accessi-
bility and improve services to 
citizens, you no longer need to 
ask the concierge for a card to 
take you through a labyrinth of 

fl oors and corridors of the mu-
nicipal offi  ce up to the fourth 
fl oor, where the previously 
mentioned documents were 
being processed.  

CHANGE OF TRAFFIC ON 
THE UNIVERSITY BRIDGE
 Since 8th December traffi  c 
(the passage of cars) has been 
redirected to the opposite side 
of the bridge due to the trans-
fer of reconstruction works. 
On the left hand side, the road 
surface has already been 
repaired, fi tted with reinforced 
concrete substrate and asphalt 
with insulating elements. The 
pavement and the railing are 
also fi nished. The University 
Bridge will be equipped with 
new lighting, a weather station 
and a device that will inform 
you if the road is frozen. The 
bearing capacity of the bridge 
will also be increased, each 
traffi  c lane will be twenty centi-
meters wider than the current 
2.9 meters. The completion of 
the reconstruction is planned 
for March 2020.  

HOLIDAYS WITHOUT 
PETARDS
The City is introducing the 
celebration of Christmas and 
New Year‘s Eve without petards 
and fi reworks. There will be no 
city-organized fi reworks at all, 
and the offi  cials have urged pe-
ople to renounce petards and 
to use more gentle sparklers 

instead. The city has also recei-
ved support from the protec-
tionist associations for celebra-
tions without fi recrackers. The 
intention of the municipality is 
to gradually release Nitra from 
unnecessary noise, odor and 
harmful substances released 
from fi reworks. Besides the 
City of Nitra, the movement 
Holidays Without Petards 
has been supported by other 
organizations: Nature Guard 
Ponitrie, Nitra Mountain Asso-
ciation, Ecological Service Or-
ganization, Protection of birds 
of prey in Slovakia, Association 
for Children in Nitra and the 
44th Scout Section Egreše.

NEW TREES IN THE 
CENTRE OF NITRA
Nitra City Hall has taken 
a signifi cant step towards 
making people in the city 
centre more comfortable. 
48 trees have been planted, not 
only in the pedestrian zone, 
but also at the Andrej Bagar 
Theatre. Hackberry trees will 
help especially in the summer 
during heatwaves. The wood 
itself is known from the cities 
of southern European coun-
tries. The City of Nitra was 
made to plant this type of tree 
by the weather, which is now 
comparable to Mediterranean 
countries in summer. Those 
large leafy trees will help 
with excellent shading and 
are resistant even in polluted 
environments. They grow to a 
height and width of about 20 
meters. 

CITY WITH A BUDGET 
OF 73 MILLION EUROS
On Thursday, the city got its 
budget for next year. It was 
endorsed by the MPs at their 
last session. Next year, Nitra 
will manage a balanced budget 
in which expenditures and 
revenues are planned at EUR 
73 434 640.

HELP FOR PEOPLE 
FROM PREŠOV
MPs withheld fi nancial assis-
tance to residents of a prefab 
building in Prešov, which 
was hit by a devastating gas 
explosion on 6th December. 
The municipality donates EUR 
10,000 to the people aff ected 
by this disaster. In this way we 
are joining the wave of soli-
darity, which is being carried 
across whole of Slovakia.

SUPPORT OF ICE HOCKEY
The council has also appro-
ved a new lease agreement 
for HK Nitra for the next four 
years. We will help HK Nitra 
and in addition to energy 
costs, the city will also help 
with the costs associated with 
running the ice stadium and 
its complemental ice rink. 
Children and youth training 
and playing make up almost 
90 percent of the time of 
usage of the stadium. Accor-
ding to Deputy Mayor Daniel 
Balko, the supported sum to 
cover the costs of running the 
stadium will be EUR 150 000.

TWO OLYMPIC ATHLETES 
AT A PRIMARY SCHOOL
In the elementary school 
Nábrežie mládeže, tables 
with medal achievements of 
Zuzana Rehák - Štefečeková 
and Matej Tóth were unveiled. 
Olympic medallists and 
natives of Nitra have unveiled 
tables with their names in the 
vestibule of the elementary 
school Nábrežie mládeže. 
Zuzana Rehák - Štefečeková 
holds two silver medals from 
the Olympic Games in Beijing 
2008 and London 2012 and a 
gold medal from the Europe-
an Games 2016.  Race walker 
Matej Tóth triumphed in 2016 
on the 50 km track at the 
Olympic Games in Rio, where 
he won Olympic gold.  
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 rok 

Dom Matice slovenskej
Synagóga
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kultúrny dom Krškany
Kultúrne centrum Zobor
KSC Janíkovce
ZŠ Na Hôrke

Diskusie začínajú o 18:00

v úrade

14.  januára 
15.  januára 
16.  januára 
21.  januára 
23.  januára 
28.  januára 
30.  januára 

V decembri uplynul rok od nástupu nového vedenia mesta. Príďte
sa porozprávať s primátorom Marekom Hattasom a ďalšími členmi
vedenia mesta o tom, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a aké
sú plány na najbližšie obdobie.

Diskusie s primátorom


