
RADNIČNÉ NOVINY
PANDÉMIA 
ZASIAHLA MESTO 
AJ OKRES
Testovanie v Nitre 
odhalilo trojnásobne viac 
pozitívnych oproti jeseni.

ĎALŠIE ŠTYRI 
BUDOVY 
V KASÁRŇACH 
VYNOVIA
Mesto na to získalo 
milióny eur. Pozrite si 
exkluzívne zábery.

HAZARD V NITRE 
MÁ DEFINITÍVNU 
STOPKU
Herne a kasína nakoniec 
na základe nového zákona 
naozaj z mesta zmiznú.

1/21
JANUÁR
Ročník 3.

POSLANCI SCHVÁLILI ROZPOČET PRIBÚDAJÚ STOVKY ODPADOVÝCH NÁDOB NA PLASTY

MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU

NOVINY PRE 
SLABOZRAKÝCH



9

4

6

5
14

20

RADNIČNÉ NOVINY2 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU

12



NECH SA ŽIVOT VRÁTI DO NORMÁLNYCH KOĽAJÍ

Milí obyvatelia Nitry, dovoľte mi, aby som vám do nového roka zaže-
lal všetko najlepšie, v prvom rade pevné zdravie.

V týchto náročných dňoch si mnohí na vlastnej skúsenosti uve-
domujeme, že práve zdravie a život sú najväčšie hodnoty, aké 
máme a že je našou povinnosťou ich chrániť. Keďže minulý rok bol 
výnimočný a začiatok roka 2021 sa nesie v rovnakom duchu, chcel 
by som vám zaželať ešte niečo navyše - aby sa naše životy čím skôr 
vrátili do normálnych koľají.

Kvôli pandémii sa k vám januárové číslo Radničných novín dostá-
va neskôr akoby sme chceli, no Covid do veľkej miery zasiahol aj 
mestský úrad v Nitre. Všetky dostupné sily sme na prelome rokov 
nasadili na ochranu zdravia, keďže situácia v našom meste a vo Fa-
kultnej nemocnici Nitra bola skutočne alarmujúca. Aktuálne čísla sú 
optimistickejšie, no v žiadnom prípade nie je dôvod na radosť. Opat-
renia zostávajú v platnosti a s nimi aj naša povinnosť ich dodržiavať.

Mesto však musí napredovať aj napriek pandémii. Skvelou správou 
je, že aj v roku 2021 budeme mať vyrovnaný rozpočet. Počíta sa 
v ňom s prijatím deviatich miliónov eur na rozvoj mesta, so zásad-
ným navýšením prostriedkov na rekonštrukcie škôl, kam dáme 
približne o milión eur viac ako po iné roky. Rozpočet myslel aj na 
životné prostredie. Oproti minulosti sme vyčlenili peniaze špeci-
álne na údržbu zelene, konkrétne na zabezpečenie prevádzkovej 
bezpečnosti stromov.

Na záver by som rád zdôraznil, že pred tým, než sa situácia dostane 
do normálu, budeme s kolegami na Mestskom úrade v Nitre robiť 
všetko pre ochranu zdravia a životov ľudí žijúcich v našom meste, 
ale aj za jeho hranicami. Robíme to už dlhé mesiace a vytrváme, 
kým pandémiu neporazíme.

Marek Hattas
Primátor mesta Nitra
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DEFINITÍVNA STOPKA 
HAZARDU V NITRE
Mestské zastupiteľstvo schválilo 
zákaz hazardu. Herne a kasína 
v Nitre postupne skončia.

Na základe všeobecne zá-
väzného nariadenia bude na 
území mesta Nitra platiť zákaz 
umiestnenia herní a kasín 
v hoteloch, moteloch, penzió-
noch, v budovách pre obchod 
a služby, v budovách pre 
kultúru a na verejnú zábavu. 
Pre herne bude platiť aj zákaz 
ich umiestnenia v bytových 
domoch.

Poslanci mestského parla-
mentu schválili úplný zákaz 
herní a kasín na území mesta 
všeobecne záväzným naria-
dením už v júni 2019. Hlavný 
faktor zohrávala petícia za 
zákaz hazardu, ktorú pod-
písalo 21 524 ľudí. Účinnosť 
tohto všeobecne záväzného 
nariadenia o zákaze hazardu 

Krajský súd v Nitre dočasne 
pozastavil v auguste minulého 
tohto roku. „21 524 platných 
podpisov pod petíciou za 
zastavenie hazardu v Nitre 
je obrovským záväzkom. Aj 
to je jeden z dôvodov, prečo 
v tejto veci už takmer rok a pol 
neúnavne bojujem,“ povedal 
primátor Nitry Marek Hattas.

Od 1. novembra 2020 môžu 
obecné a mestské zastu-
piteľstvá prostredníctvom 
všeobecne záväzného naria-
denia zakázať hazardné hry 
aj bez podmienky predloženia 
petície. Dovtedy bolo prijatie 
nariadenia obce o zákaze 
hazardu na jej území podmie-
nené petíciou, ktorú muselo 

podporiť najmenej 30 percent 
obyvateľov.

Mestské zastupiteľstvo vo 
štvrtok 10. decembra defi-
nitívne prijalo všeobecne 
záväzné nariadenie o úplnom 
zákaze herní a kasín na území 
mesta. Prijatiu predchádzala 
trojhodinová diskusia, ktorú 
si môžete pozrieť na YouTube 
mesta.

Problém hazardu sa nedá 
vyriešiť hneď, ale je potrebné 
spraviť každý krok, ktorý je 
možný

Prijatie spomínaného 
všeobecného záväzného 
nariadenia nerieši hazard ako 
taký. „Momentálne tu stojíme 
pred otázkou, či budeme mať 
plošný zákaz hazardu v našom 
meste, ktorý sa týka kamen-
ných prevádzok. Internet je 
úplne iná téma. Alkohol je úpl-
ne iná téma. Dnes tu stojíme 
pred touto témou a musíme 
sa jej postaviť,“ vyzýval Marek 
Hattas na mestskom zastupi-
teľstve.

V diskusii tiež vystúpila Ľuba 
Pavelová, odborníčka s tridsať-
ročnou praxou v problematike 
závislosti, ktorá upozornila na 
to, že znížením dostupnosti 
hazardu máme šancu znížiť 
aj vážnosť problému a výskyt 
závislosti na hazarde.

Prirodzenou otázkou je, ako 
radnica nahradí výpadok 
v príjmoch po zákaze hazardu. 
Ročný príjem na poplatkoch 
bol 650 tisíc eur a teda hráči 
museli prehrať celkovo 21 
miliónov eur. „Je teda na 
zváženie, či nám 650 000 eur 
v rozpočte stojí za to, že ľudia 
museli prehrať toľko miliónov,“ 
povedal poslanec mestského 
zastupiteľstva Roman Ágh.

„Môj postoj je jasný, nič sa 
nezmenilo. Pre mňa je hazard 
problém sociálny, ekonomic-
ký, rodinný, bezpečnostný, 
urbanistický. Myslím, že každé 
mesto sa zaobíde bez hazardu,“ 
dodal primátor Marek Hattas.

Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec

21  524 platných podpisov pod petíciou za 
zastavenie hazardu v Nitre je obrovským 

záväzkom
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MESTSKÍ POSLANCI SCHVÁLILI 
ROZPOČET NA ROK 2021
Schválený rozpočet je vyrovnaný, 
celková výška príjmov aj 
výdavkov je 88 353 260 €.

Na poslednom minuloroč-
nom mestskom zastupiteľstve 
schválili poslanci rozpočet na 
rok 2021. Schválený rozpočet 
je vyrovnaný, pričom celková 
výška príjmov aj výdavkov je 
88 353 260 €. V príjmovej časti 
sa počíta s daňou z príjmov 
fyzických osôb aj so schvá-
lenými peniazmi na rozvoj 
mesta vo výške 9 miliónov € 
a kontokorentným úverom 
vo výške 4 236 600 €. Deväť-
miliónový úver bude použitý 
na financovanie investičných 
akcií - cesty, chodníky, parko-
vanie, voľnočasovú, kultúrnu 
a športovú infraštruktúru, 
verejné priestranstvá, starost-
livosť o životné prostredie…

Vo výdavkovej časti sú zahr-
nuté investičné akcie mesta, 
majetkové veci, výdavky na 
sociálnu oblasť, kultúru, šport 
a iné. Súčasťou rozpočtu je aj 
návrh na roky 2022 a 2023, 
kedy sa počíta so sumou 
76 712 280 € resp. 79 041 720 €.

„Významnou položkou príj-
movej časti rozpočtu je daň 
z príjmov fyzických osôb. Ide 
o čiastku nižšiu ako minulý 
rok, čo je spôsobené súčasnou 
pandémiou koronavírusu. 
Výdavky sú transparentné, 
okrem investičných a majet-
kových akcií pôjdu do sociál-
nej oblasti, športu, kultúry… 
Rozpočet sme nastavili 
konzervatívne, aby sme mohli 
počas roka flexibilne reagovať 
na aktuálnu situáciu, ktorá 
sa bude v našej ekonomike 
diať“, povedal primátor Marek 
Hattas.

Dotácie nie sú súčasťou roz-
počtu, o ich osude sa rozhod-
ne na februárovom zastupi-
teľstve.

„Som rád, že sa v rozpočte 
našli financie aj pre organi-
zácie, ktoré dlhodobo mesto 
podporuje, či už je to občian-
ske združenie STORM, hospic, 
útulok pre bezdomovcov alebo 
diecézna charita“, povedal 
primátor Marek Hattas.

Pani poslankyňa Anna Lauri-
nec Šmehilová ocenila schvá-
lené finančné prostriedky na 
sociálnu oblasť, aj keď je suma 
nižšia ako bola minulý rok. 
„Z hľadiska zvyšovania kvality 
sociálnych služieb by bolo po-

trebné urobiť viacero zmien, 
napríklad výťah v zariadení 
pre seniorov, debarierizáciu 
kúpeľní, automatické posuv-
né dvere, transportný vozík 
s digitálnym temostatom a iné 

nevyhnutnosti. Nejde o veľké 
finančné položky a dúfam, že 
sa pokryjú z úspor po vyúčto-
vaní záverečného účtu mesta, 
prípadne z rezervného fondu,“ 
pripomenula poslankyňa 
Laurinec Šmehilová.

„Som veľmi rada, že v rozpoč-
te sa myslelo aj na prostredie, 
ktoré nás obklopuje. Pre mňa 
osobne a aj pre všetkých 
poslancov je dôležité, aby 
priestor okolo nás bol krajší 
a čistejší. Po prvý raz bola 
v rozpočte vyčlenená položka 
na zabezpečenie prevádzko-
vej bezpečnosti stromov, čo 
v praxi znamená, že stromy 
v meste budú postupne syste-
maticky ošetrované. Doteraz 

bolo ošetrovanie stromov 
hradené z účelovo viazaných 
prostriedkov na náhradnú 
výsadbu. Taktiež bola vyčle-
nená samostatná položka na 
kvetinové výsadby a výsadby 
drevín, čo značne prispeje 
k skrášleniu okolitého pros-
tredia. V rozpočte sa myslelo 
i na údržbu a dobudovanie 
detských ihrísk, kde bola tak-
tiež výrazne navýšená suma. 
V posledných rokoch zazna-
menávame značný problém 
s rôznymi premnoženými 
živočíchmi v meste, či už hlo-
davcami, holubmi, alebo rôz-
nymi škodcami drevín. Preto 
bola navýšená i položka na 
reguláciu živočíchov v meste. 
Verím, že navýšenie týchto 
položiek prispeje k zlepšeniu 
životného prostredia obyvate-
ľov mesta,“ vysvetlila poslan-
kyňa Jarmila Kráľová.

„V schválenom rozpočte ide 
1 297 640 € na rekonštrukcie 
škôl, čo je približne o milión 
eur viac ako po minulé roky. 
Dofinancované budú v plnej 
výške všetky mestské aj súk-
romné základné školy. Napriek 
nižšiemu rozpočtu sme schvá-
lili finančné prostriedky nielen 
na výsadbu, ale aj na údržbu 
zelene vo výške 814 000 €,“ 
vysvetlil Daniel Balko, zástup-
ca primátora.

Timea Galová
Foto: ilustračné

„Chcel by som sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave rozpočtu od 

septembra tohto roku, som nesmierne rád, 
že ho poslanci schválili na decembrovom 
mestskom zastupiteľstve,“ dodal na záver 

primátor mesta Marek Hattas.

VŠETKY INFORMÁCIE 
O SCHVÁLENOM 

ROZPOČTE 
NA ROK 2021

5MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU RADNIČNÉ NOVINY



POZITÍVNE 
TESTOVANÝCH 
JE 3,5-NÁSOBNE 
VIAC AKO POČAS 
CELOSLOVENSKÉHO 
TESTOVANIA

Mesto Nitra aj 
Nitriansky okres 
hodnotia prvý z troch 
testovacích víkendov. 
Počet infikovaných 
koronavírusom 
prudko vyskočil.
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POZITIVITA V NAŠOM MESTE KLESLA 
ZA JEDEN TÝŽDEŇ O POLOVICU 

V čase našej uzávierky prebehlo v Nitre druhé kolo 
testovania. 

Počas troch dní od piatku 15.1. do nedele 17.1. sa v Nitre 
otestovalo 40.948 ľudí, z toho 417 bolo pozitívnych, čo je 
1.02 % pozitivity.
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Ľudí s potenciálne smrteľným 
koronavírusom je v Nitre 
dramaticky viac ako tomu 
bolo na prelome októbra 
a novembra, kedy prebehlo 
celoslovenské testovanie. 
Ukázali to čísla z testovania, 
ktoré sa konalo od piatku 
do nedele nielen v krajskom 
meste Nitra, ale aj v celom 
Nitrianskom okrese.

Skokový nárast infikovaných 
jasne ukazujú čísla. Otesto-

vať sa v Nitre nechal takmer 
rovnaký počet ľudí ako na 
jeseň. Kým v novembri to bolo 
44 219 ľudí, teraz v januári sa 
testovalo 43 716 obyvateľov.

Neporovnateľné sú však 
údaje o tých, ktorí vyšli z testu 
pozitívni. Na jeseň ich bolo 
258, teraz toto číslo poskočilo 
až viac ako 3,5-násobne, na 
celkovo 932 pozitívnych.

„Toto číslo iba potvrdilo, čo 
sme už vedeli - že situácia je 
bohužiaľ veľmi vážna. Skúse-
nosti z Oravy nám ukazujú, že 
po troch kolách testovania sa 
dá výrazne zamedziť šíreniu 
vírusu, a to je presne to, čomu 
teraz podriaďujeme všetku 
našu činnosť,“ povedal primá-
tor Nitry Marek Hattas.

Primátor si podľa vlastných 
slov uvedomuje, že tri kolá 
testovania sú v tejto situácii 
jednoducho nevyhnutné „Je to 
však vec, ktorú robíme preto, 
aby sme chránili nielen seba, 
ale hlavne slabých a ľudí, 
ktorých vírus najviac ohrozu-
je, napríklad seniorov alebo 
ľudí s oslabenou imunitou. Aj 
preto som rád, že obyvatelia 
Nitry pristúpili k testovaniu 
takto zodpovedne a prišli v ob-
rovskom počte. Za to im patrí 
veľké poďakovanie,“ dodal 
Marek Hattas.

V Nitre od 11. januára po dobu 
troch týždňov platia tvrdšie 
pravidlá lockdownu ako má 
zvyšok Slovenska. Kto nemá 
potvrdenie o negatívnom vý-
sledku testu alebo potvrdenie 
od lekára o prekonaní Covidu, 
nemôže ísť do práce ani do 
prírody. Opatrenia sú odobre-
né odborníkmi a ich cieľom 
je stlačiť nebezpečne vysokú 
krivku nákazy Covidom-19 
tak, aby sa opäť vrátil život do 
nášho okresu, tak aby sme boli 
opäť ekonomicky aktívni a aby 
sme vrátili naše deti naspäť do 
vyučovacieho procesu.

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry

RADNIČNÉ NOVINY8 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU



REKONŠTRUKCIA 
TELOCVIČNE NA 
PIARISTICKEJ
Mesto Nitra, Nitrianska 
komunitná nadácia a rodičia 
spojili svoje sily, vďaka čomu 
má Materská škola Piaristická 
zrekonštruovanú telocvičňu.
Čo sa v rámci rekonštrukcie 
podarilo urobiť:
• oškrabanie stien až do tehly
• nová omietka a stierka
• maľovka
• nové svietidlá
• nové skrinky
• telocvičné náradie.

Materskej škole sa podarilo 
získať 1  000 € z grantové-
ho programu Klub darcov, 

ktoré použili na rekonštruk-
ciu podlahy a dokúpili časť 
náradia. Keďže telocvičňa bola 
v zlom stave, rekonštrukcia si 
vyžadovala väčšiu investíciu. 
Sumu 8  812 € hradilo mesto. 
Nové skrinky darovali škole 
rodičia.

Foto: pred rekonštrukciou 
- archív MŠ Piaristická, po 

rekonštrukcii - Roman Oravec
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MESTO VYPÍSALO 
SÚŤAŽ NA PRESTAVBU 
SCHÁTRANÝCH BUDOV 
V KASÁRŇACH

V kasárňach už stojí moderná 
škôlka za približne tri milióny eur. 
V jej susedstve sa teraz z peňazí, 
ktoré sa Mestu Nitra podarilo 
získať zo zdrojov Európskej únie, 
prerobia ďalšie štyri budovy. 
Pozrite si exkluzívne vizualizácie. 
Ukazujú, ako Mesto Nitra 
zmení vzhľad doteraz takmer 
opustených kasární.

Ešte pred pár rokmi vyzerala 
na zbúranie, dnes sa na ňu 
chodia pozerať architekti zao-
berajúci sa severskou archi-
tektúrou. Škôlku, aká vznikla 
pod Zoborom v priestore, 
kde kedysi jedli vojaci, Nitre 
závidia. Architektonickými 
riešeniami naozaj pripomína 
školy v Dánsku. Táto škôlka 
bola iba prvým krokom v dl-

hodobom zámere mesta oživiť 
roky nevyužívané priestory 
kasární.

Po škôlke sú na rade ďalšie 
štyri zanedbané budovy, ktoré 
zhodou okolností stoja hneď 
vedľa novej MŠ Dobšinského. 
Mestu Nitra sa na ich opravu 
podarilo získať milióny eur 
z európskych fondov. Štvorica 

Takto dnes vyzerá budova škôlky v kasárňach,  
ktorá ešte pred pár mesiacmi tiež chátrala
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budov sa tak premení na kre-
atívne centrum, kde dostane 
priestor umenie rôzneho dru-
hu. Kreatívne centrum bude 
reprezentatívnym miestom 
pre umenie, kultúru a voľný 
čas. Budú tu tiež prebiehať 
kurzy, eventy či stáže.

Mesto Nitra už vypísalo 
súťaž na prestavbu rozpadá-
vajúcej sa štvoričky budov. 
Samospráva hľadá dodávateľa 
stavebných prác na kreatívne 
centrum.

Hodnota zákazky je takmer 
6,5 milióna eur. Predmetom 
verejného obstarávania je 
rekonštrukcia existujúcich 
objektov kasární, obnova 
areálu a existujúcich budov 
kasární, vrátane rekonštruk-
cie interiéru v industriálnom, 
technickom ráze, s využitím 
historického obdobia, kedy 
boli bloky kasární postavené.

Zo zdrojov Európskej únie sa 
mestu podarilo celkovo získať 
viac ako 1 5,5 milióna eur, vďa-
ka ktorým sa obnovia nielen 
pamiatkovo hodnotné budovy 
v kasárňach pod Zoborom, ale 
aj bývalé Kino Palace na Rad-
linského ulici v centre Nitry.

My vám na tejto dvojstránke 
prinášame exkluzívne fotky, 
ktoré zobrazujú, ako bude 
priestor v kasárňach vyzerať 
už onedlho.

Tomáš Holúbek

„Postupne oživujeme 
areál kasární, ktorý 

má potenciál stať 
sa našim druhým 
veľkým mestským 

parkom.“ 
Marek Hattas, 
primátor Nitry
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AJ V UPLYNULOM ROKU 
SME PODPORILI KREATÍVNE 
NÁPADY OBYVATEĽOV NITRY
Cieľom grantového programu 
Mením Moje Mesto je 
podporovať inovatívne formáty 
verejnoprospešných aktivít 
a kreatívne nápady občanov 
mesta Nitra v rôznych oblastiach.

Program motivuje občanov 
mesta Nitra, aby aktívne par-
ticipovali na zlepšení kvality 

života v meste v nasledovných 
oblastiach života: verejné 
priestory, ochrana životného 

prostredia, podpora komunit-
ného života v meste.

Tento program je financovaný 
z participatívneho rozpočtu 
mesta Nitra a administrovaný 
v spolupráci s Nitrianskou 
komunitnou nadáciou. Zna-
mená to, že samotní občania 
predkladajú svoje projekty, 
rozhodujú o ich realizácii for-
mou verejného elektronického 
hlasovania a realizujú ich na 
základe dobrovoľnej práce. Na 
rok 2020 vyčlenilo mesto Nitra 
na program sumu 40 000 €. 

Maximálna suma na jeden 
projekt bola 4 000 €.

V roku 2020 sa do verejného 
elektronického hlasovania 
zapojilo 5 830 občanov a o ich 
priazeň sa uchádzalo 29 pri-
hlásených projektov.

Z dôvodu pandémie koronaví-
rusu sa z 10 víťazných projek-
tov podarilo zrealizovať týchto 
8 projektov (zvyšné dva budú 
realizované v tomto roku).
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LETNÉ KINO NA DIELOCH 
A PÁROVSKÝCH HÁJOCH
V rámci grantového programu 
Mením Moje Mesto 2020 bol 
podporený aj projekt „Letné 
kino“, ktorého cieľom bolo 
spojiť, čo najväčší počet ľudí, 
aby sa pravidelne stretávali na 
sídliskách a v mestských čas-
tiach, prostredníctvom letného 
kina pod šírim nebom.

Letné kino na Dieloch bolo 
spojením zábavy pre deti aj ich 
rodičov a večer sa pod holým 
nebom premietal film, ktorý si 
mohli vybrať obyvatelia hlaso-
vaním na FB.

„Prvýkrát sme premietali aj 
v Párovských Hájoch, kde pri-
šlo veľa detí, takže premietanie 
by sme chceli rozšíriť v ďalších 
dvoch mestských častiach 
pod holým nebom“, povedali 
organizátori projektu.

ROZHÝBEME VŠETKY DETI
Zápasnícky klub Corgoň 
prišiel s myšlienkou odpre-
zentovať a priblížiť zápasenie 
priamo pred rodičmi a ich 
deťmi, a takýmto spôsobom 
zatraktívniť tento šport.

Projekt bol zameraný na 
podporu pohybu a zabezpeče-
nie čo najväčšej účasti detí na 
olympijskom športe zápasenie. 
„Po prezentácii v Hidepark 
Nitra a Remitáž Jelenec, 
sme náš klub, prácu s deťmi 
a zápasnícky šport predstavili 
v obci Žirany a veríme, že sme 

zaujali ďalších mladých nádej-
ných športovcov“, informovali 
realizátori projektu.

CHRENOVÁ ŽILA AJ 
V ROKU 2020
Neformálna skupina Tormoša-
ni prišla s druhým ročníkom 
projektu Chrenová žije 2020!

Projekt sa skladal z niekoľ-
kých samostatných podujatí, 
ktoré boli realizované pre-
važne v letnom období, kedy 
aj protipandemické opatrenia 
boli voľnejšie, a tak si mohli 
návštevníci naplno užiť komu-

nitnú atmosféru – rozlúčku so 
školou, Chrenovskú olym-
piádu, letné kiná, opekačky, 
Dožinkovú veselicu, či rozlúč-
ku s letom.

DOBUDOVANIE A ROZVOJ 
HOKEJBALOVÉHO AREÁLU

Nitrianska hokejbalová 
organizácia s počtom členov 
450, organizuje tri mestské 
hokejbalové ligy v Nitre. 
Hokejbalový areál je voľne 
prístupný verejnosti, ktorá 
ihrisko aktívne využíva. Vďaka 
grantovému programu sa 
podarilo dobudovať vybavenie 
sociálnych zariadení, sklado-
vých priestorov na tréningové 
pomôcky a kabínky. Na jar 
2021 sa dokončí zastrešenie 
tribún pre divákov.

ROZŠÍRENÉ STREET 
WORKOUTOVÉ IHRISKO 
NA KLOKOČINE
Obyvatelia Klokočiny využili 
grantový program a v roku 
2019 pribudlo nové street wor-
koutové ihrisko. O rok neskôr 
sa realizátori zapojili opäť, 
ihrisko rozšírili o novú plochu 
a cvičebné prvky.

Finančný grant pokryl osa-
denie konštrukcie a uloženie 
gumovej podlahovej plochy. 
Ostatné práce ako výkop a prí-
prava plochy, úprava terénu 
je výsledkom práce priateľov 
a dobrovoľníkov predkladate-
ľov projektu. Ihrisko sa využí-
valo naplno, nakoľko vnútorné 
fitnescentrá a posilňovne boli 
kvôli COVID-19 počas roka 
často mimo prevádzky.

KOMUNITNÉ 
KOMPOSTOVISKO 
NA ULICI LIPOVÁ
Na Chrenovej pribudol ďalší 
kompostér. Ku komunite 60 
domácností bytového domu na 
Výstavnej ulici, ktoré už dva 
roky úspešne triedi kuchynský 
bioodpad do kompostovacie-
ho zásobníka, sa začiatkom 
októbra pridali aj obyvatelia 
Lipovej ulice. Občianske zdru-
ženie Komunita kompostuje 
zabezpečilo pre záujemcov 
aj kompostovacie vedierka 
a edukatívnu prednášku o vý-
hodách kompostovania.

SPOLU RECYKLUJEME, 
TEDA SME
Veľmi sympatický projekt 
s názvom „Spolu recyklujeme, 
teda sme“ zrealizovalo občian-
ske združenie OZ Stvorené. 
Série bazárov sa zúčastnilo 
viacero predávajúcich, ktorým 
poskytli stojany, vešiaky na 
oblečenie a slnečníky, ako 
potrebnú ochranu pred sln-
kom. Zapojilo sa bratislavské 

združenie Platforma udržateľ-
nosti, ktoré sa svojou pred-
náškou „Príliš veľké šatníky 
na tak malú planétu“ zame-
ralo na tému zodpovednej 
spotreby a myšlienky trvalo 
udržateľnej módy. Do zlatej éry 
minulého storočia nás svojím 
groteskným charlestonom 
a koketným swingom prenies-
lo dámske vokálne zoskupenie 
Paper Moon Trio.

ROZÁRIUM V BOTANICKEJ 
ZÁHRADE SPU

V Botanickej záhrade pribudla 
náučná a osvetová expozícia, 
ktorá približuje šľachtiteľov 
ruží z rôznych krajín. Z gran-
tu sa pokryli konštrukcie na 
popínavé ruže, osadili sa nové 
lavičky a vysadili ruže od 
poľských šľachtiteľov.

Timea Galová, 
Natália Zákopčanová

Foto: www.nkn.sk
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NITRA AKO BOD 
ZLOMU: STANE 
SA EURÓPSKYM 
HLAVNÝM MESTOM 
KULTÚRY 2026?

Projektový 
tím Nitra 2026 
v polovici 
decembra 
odovzdal 
Ministerstvu 
kultúry SR 
prihlášku do 
súťaže o titul 
Európske 
hlavné mesto 
kultúry 2026. 
Prečítajte si 
o koncepte 
a trojici 
hlavných tém 
projektu, vďaka 
ktorému sa 
Nitra môže 
stať živším, 
vnímavejším 
a kultúrnejším 
mestom.
Projekt EHMK je pre držiteľa 
titulu príležitosťou na po-
silnenie postavenia kultúry 
v meste a v okolitom regióne, 
jeho prezentáciu v európskom 
priestore, no tiež na otváranie 
ťažkých tém smerom k jeho 
obyvateľom.

V prvej fáze kandidatúry odo-
vzdávajú kandidujúce mestá 
prihlášku, tzv. Bid Book. Ide 
o komplexný dokument, ktorý 
popisuje koncept kandida-
túry, jej umelecký program, 

RADNIČNÉ NOVINY14 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU



kultúrnu stratégiu mesta, jej 
európsky rozmer či stratégiu 
práce s publikom.

„V podstate ide o akýsi ma-
nuál, ako spraviť konkrétne 
mesto lepším a kultúrnejším 
miestom na život,“ hovorí 
Marián Tesák, jeden z dvojice 
projektových manažérov kan-
didatúry Nitry. Na nitrianskej 
prihláške pracovalo od marca 
2020 vyše 100 ľudí z Nitry 
a Nitrianskeho kraja: projek-
tový tím Nitra 2026, pracov-
níci Mestského úradu v Nitre, 
nezávislí kultúrni aktéri, 
zástupcovia významných kul-
túrnych inštitúcii, pracovníci 
univerzít, aktivisti, kreatívci 
či mnohí ďalší, ktorých spája 
jedno – vízia živšej, vnímavej-
šej a kultúrnejšej Nitry.

Práve koncept prihlášky, jej 
témy a zvýraznenie európ-
skych hodnôt sú najdôleži-

tejšími prvkami prihlášky, 
ktorými sa kandidatúry 
jednotlivých miest medzi se-
bou líšia. „Najnáročnejšie bolo 
nájsť v koncepte a témach rov-
nováhu – musia byť prirodze-
ne nitrianske, no zároveň by 
mali rezonovať v celej Európe,“ 
pokračuje Tesák.

Konceptom prihlášky 
a programu Nitry je Nitra 
ako Bod zlomu (v angličtine 
Breaking Point). Po diskusiách 

o našom meste s historik-
mi, aktívnymi obyvateľmi či 
nadšencami, si tím Nitra 2026 
uvedomil, že Nitra je bodom 
zlomu – v čase aj priestore.

Historicky, ako najstaršie 
slovenské mesto, ktoré vý-
znamne formovalo národnú 
a štátnu identitu Slovenska. 
Geograficky, keďže leží na roz-
hraní nížiny a vysočiny, medzi 
úrodnými poliami a nezdol-
nou prírodou. Etnicky, keďže 
tvorí hranicu medzi premieša-
ným juhom a homogénnejším 
severom. Spoločensky je zas 
miestom stretu progresívne-
ho a prosperujúceho západu 
a konzervatívnejšieho, no 
nepoddajného východu. Bo-
dom zlomu je aj doba, v ktorej 
žijeme. Pretrvávajúca pandé-
mia nás núti zamýšľať sa nad 
potrebami vzájomnej sociálnej 
závislosti a schopnosti kultúry 
spájať ľudí. Klimatická kríza 

nás vyzýva k prehodnoteniu 
nášho vzťahu s prostre-
dím, ktorého sme súčasťou. 
Postfaktuálna doba zas volá 
po kultivovanom dialógu ako 
prostriedku hľadania cesty 
späť k zdravému a triezvemu 
uvažovaniu, k emancipá-
cii a rovnosti; únik mozgov 
a migrácia po rozširovaní 
konceptu našej identity.

„Preto sme sa rozhodli Nitru 
zadefinovať ako Bod zlomu, kde 

kultúra a umenie slúžia ako 
katalyzátory hľadania riešení. 
Ako priestor, kde sú nefunkčné 
vzťahy, mechanizmy, dogmy 
a idey prelomené, a znova 
zložené v lepšej a zdravšej po-
dobe. Náš programový koncept 
je preto rozdelený do troch zlo-
mov, z ktorých každý reflektuje 
jeden z problémov Nitry a jej 
okolia, no aj ďalších podobných 
európskych miest a regiónov,” 
hovorí Marián Tesák.

Tri zlomy – Zlom kruhu, Zlom 
ticha a Zlom zeme riešia 
trojicu tém Identita, Dialóg 
a Udržateľnosť.

Zlom kruhu, ktorý rieši tému 
Identity, je pre Nitru ako 
najstaršie slovenské mesto 
úplne prirodzený. Jeho cieľom 
je triezvy pohľad na našu 
minulosť, s cieľom nájsť novú, 
inkluzívnejšiu a relevantnej-
šiu identitu mesta a regiónu, 

ktorá sa neopiera o prázdne 
legendy, ale o nadčasové idey 
a neustálu reflexiu prítomnos-
ti. Zlom ticha je synomymom 
pre Dialóg, ako nástroj spája-
nia a hľadania zdravších a sys-
tematických riešení. „Sme 
predsa mestom divadla. A to 
znamená dialóg,” pripomenul 
Tesák. Zlom zeme zas rieši 
dôležitú tému Udržateľnosti. 
„Hoci ide o jeden z najpoužíva-
nejších termínov posledných 
rokov, pre obyvateľov Nitry 

nie je udržateľnosť nič nové. 
Odjakživa boli starostlivými 
farmármi a pestovateľmi so 
silným putom k zemi a prí-
rode okolo seba. Zároveň 
v Nitre pestujeme aj ľudský 
potenciál, keďže sme dôleži-
tým univerzitným mestom,” 
pokračuje Tesák. Ako však 
dodáva, v posledných desaťro-
čiach toto puto slabne. Práve 
túto problematiku rozoberá 
koncept Zlom zeme, ktorý 
vníma udržateľnosť životného 
prostredia, tvorivú participá-
ciu a rozvoj ľudského potenci-
álu ako jednu úzko prepojenú 
tému.

Tím Nitra 2026 sa v súčasnosti 
pripravuje na obhajobu pri-
hlášky pred porotou zloženou 
z európskych odborníkov, 
ktorá prebehne začiatkom 
februára v Bratislave. Už 5. 
februára bude známe, ktoré 
z prihlásených miest postú-
pia do druhého kola, pričom 
držiteľ titulu EHMK 2026 bude 
známy do konca roka 2021. 
Konkurenciou Nitry je sedem 
ďalších slovenských miest – 
Trnava, Žilina, Trenčín, Hloho-
vec, Prešov, Martin a Banská 
Bystrica.

(TS)

Ak vás koncept 
a témy prihlášky 
kandidatúry Nit-
ry na titul EHMK 
2026 zaujali, viac 
informácii spo-
lu s niekoľkými 
navrhovanými 
projektovými akti-
vitami nájdete na 
www.nitra2026.eu. 
Ak sa chcete stať 
súčasťou projektu 
Nitra 2026, napíš-
te na e-mail 
info@nitra2026.eu.
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V NITRE PRIPRAVUJÚ 
MANUÁL TVORBY VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV
Víťazom verejnej súťaže sú 
architekti z ateliéru Gogolak + 
Grasse.

Verejný priestor je všetko, 
čo nás obklopuje. Sú to ulice, 
námestia, prírodné prvky ako 
zeleň, či vodné plochy, komu-
nikácie pre peších, cyklistov 
aj autá - jednoducho priestor, 
ktorý je otvorený a prístupný 
nám všetkým.

Na to, aby sme verejné 
priestranstvá mohli kvalitne 
a systematicky rozvíjať a udr-
žiavať, potrebujeme jasne 
popísanú stratégiu. Doku-
ment, ktorý nám určí pravidlá. 

Mnoho miest podobný do-
kument už má, na Slovensku 
napríklad Prešov a Bratislava, 
v Čechách Brno a Praha. Prvý 
krok k vzniku manuálu tvorby 
verejných priestranstiev sme 
urobili aj v Nitre. Zverejnili 
sme výzvu pre uchádzačov na 
predkladanie ponúk. Víťazom 
verejnej súťaže sú architekti 
z ateliéru Gogolak + Grasse.

Henrich Varga,  
poradca pre komunikáciu

Mobiliár

vlastník: Mesto Prešov 
správa: zmluvný poskytovateľ 

 služieb

Časti a  prvky zastávkového 
priestoru MHD

vlastník: Mesto Prešov 
správa: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Verejná zeleň

vlastník: Mesto Prešov
správa: zmluvný poskytovateľ služieb 

Vozovka

vlastník: Mesto Prešov / 
Prešovský samosprávny 
kraj

správa: Mesto Prešov / 
  Prešovský samosprávny 
  kraj

Po uličné osv etlenie, semafory, dopravné značky 

vlastník: Mesto Prešov 
správa: zmluvný poskytovateľ služieb

R eklama na budovách

vlastník: súkromný
(reguluje samospráva)

Terasy a prístrešky

vlastník: súkromný
(reguluje sa mospráva) 

Pouličné odpadkové koše

vlastník: Mesto Prešov 
správa: zmluvný poskytovateľ služieb

Zvod dažďovej vody

vlastník: Mesto Prešov
správa: zmluvný poskytovateľ služieb

Chodník

vlastník: Mesto Prešov
správa:  zmluvný poskytovateľ služieb

BUS

Splašková kanalizácia

vlastník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
správa:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Parkovacie a odstavné plochy

vlastník: Mesto Prešov
správca: zmluvný poskytovateľ služieb

URČENIE POUŽÍVATEĽOV A ICH VZŤAH K MANUÁLU

ÚČEL POUŽITIA

 � Manuál tvorby verejných priestranstiev pre 
mesto Nitra bol obstaraný s cieľom zlepšovania 
kvality verejných priestranstiev prostredníctvom 
dizajnového a regulačného záväzného nástroja 
v danej oblasti a predstavuje minimálny kvalitatívny 
štandard pri tvorbe verejných priestranstiev.

 � Manuál bude predstavovať koncepčný materiál, 
ktorým budú stanovené kritériá, princípy, pravidlá 
a odporúčania uplatňované pri tvorbe verejných 
priestranstiev – v procese ich plánovania, návrhu, 
realizácie, v správe a údržbe a v ich využívaní.

 � Manuál sa bude venovať všetkým zložkám 
a súčastiam verejných priestranstiev – mobiliáru, 
verejnej zeleni (stromy, kry, byliny), dopravným 
prvkom, technickej infraštruktúre a umeleckým 
dielam vo verejnom priestore.

 � Manuál bude určený pre samosprávu mesta 
a organizácie podieľajúce sa na činnostiach 
súvisiacich s verejnými priestranstvami v meste 
Nitra – pre príspevkové organizácie mesta, odborné 
projektové a realizačné subjekty, správcovské 
organizácie, prevádzkovateľov, nájomcov a pod.

 � Manuál bude predstavovať informatívny materiál 
pre súkromné subjekty – investorov a pre širokú 
verejnosť.

 � Manuál bude spracovaný v prístupnej forme pre 
využitie v praxi pre všetkých účastníkov tvorby 
verejných priestranstiev.

HLAVNÝ CIEĽ

Hlavným cieľom je, aby mal Útvar hlavného architekta 
a samospráva k dispozícii materiál so základnými 
pravidlami tvorby nových a úpravách a rekonštrukciách 
existujúcich verejných priestranstiev, ktorého používanie 
prispeje k vytváraniu kvalitného a prívetivého prostredia 
pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra.

Mobiliár

vlastník: Mesto Prešov 
správa: zmluvný poskytovateľ 

 služieb

Časti a  prvky zastávkového 
priestoru MHD

vlastník: Mesto Prešov 
správa: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Verejná zeleň

vlastník: Mesto Prešov
správa: zmluvný poskytovateľ služieb 

Vozovka

vlastník: Mesto Prešov / 
Prešovský samosprávny 
kraj

správa: Mesto Prešov / 
  Prešovský samosprávny 
  kraj

Po uličné osv etlenie, semafory, dopravné značky 

vlastník: Mesto Prešov 
správa: zmluvný poskytovateľ služieb

R eklama na budovách

vlastník: súkromný
(reguluje samospráva)

Terasy a prístrešky

vlastník: súkromný
(reguluje sa mospráva) 

Pouličné odpadkové koše

vlastník: Mesto Prešov 
správa: zmluvný poskytovateľ služieb

Zvod dažďovej vody

vlastník: Mesto Prešov
správa: zmluvný poskytovateľ služieb

Chodník

vlastník: Mesto Prešov
správa:  zmluvný poskytovateľ služieb

BUS

Splašková kanalizácia

vlastník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
správa:  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Parkovacie a odstavné plochy

vlastník: Mesto Prešov
správca: zmluvný poskytovateľ služieb

URČENIE POUŽÍVATEĽOV A ICH VZŤAH K MANUÁLU

ilustračný vizuál
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OSADILI SME DESAŤ 
METEOSTANÍC
Monitorovať budú kvalitu 
ovzdušia.

Namerané dáta budú slúžiť 
mestskému úradu, okresnému 
úradu, ale aj na vedecké účely 
Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite. Pomôžu napríklad 
aj pri zimnej údržbe či regulá-
cii zálievky verejnej zelene.

Meteostanice sme umiestnili 
17. decembra 2020 v desiatich 
lokalitách v meste. Pozrite si 
zoznam konkrétnych miest:

KLOKOČINA
• Hviezdoslavova trieda
• Kmeťova ulica – otočisko

STARÉ MESTO
• križovatka Štefánikova 

a Štúrova
• Svätoplukovo námestie
• vstupný a spojovací park – 

pri kúpalisku

ZOBOR
• zastávka autobusu pri Artine

CHRENOVÁ
• stredisko Lipa
• detské dopravné ihrisko

DRAŽOVCE
• Jednota

HORNÉ KRŠKANY
• križovatka Krškanská 

a Novozámocká

AKÉ ÚDAJE BUDÚ 
METEOSTANICE ZBIERAŤ
„Meteostanica meria koncen-
trácie látok znečisťujúcich 
ovzdušie alebo sekundárnych 
polutantov (CO, NO2, SO2, O3), 
globálneho skleníkového ply-
nu CO2, prašnosť (PM), základ-
né meteorologické parametre 
(teplota, vlhkosť a tlak vzdu-
chu) a úroveň hluku,“ povedal 
Norbert Filip z I.S.S.D. plus.

Údaje, ktoré namerajú, budú 
verejnosti k dispozícii na 
mestskom webe, prostredníc-
tvom aplikácie. Na konkrét-
nom softvérovom riešení sa 
aktuálne pracuje. Inšpiráciou 
nám je aplikácia, s ktorou 
pracuje mesto Prešov.

Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec
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SENIORI DOSTALI 
OD MESTA AJ 
SPONZOROV 
VITAMÍNY
V čase pandémie sú vysoké 
dávky vitamínov dôležité na 
posilnenie imunity.

Tisícky balíčkov s vitamínmi 
dostali v predvianočnom 
období nitrianski seniori. 
Darovali im ich súkromní 
sponzori, štát aj mesto Nitra.

Mesto v rámci prevencie 
a tiež na podporu imunitného 
systému zakúpilo vitamín 
D3 pre všetkých klientov 
vo svojich pobytových 
zariadeniach. Tieto vitamíny 
vyšli na 8 000 €.

Aj všetci seniori organizovaní 
v Jednote dôchodcov 
dostanú vďaka Rade seniorov 
vitamínový balíček. Tieto 
balíčky sú financované 
z rozpočtu mesta, ich 
celková hodnota je 9 000 €. 
Obchodné centrum Mlyny 
dodalo do všetkých zariadení 
pre seniorov, ktoré spravuje 
mesto, vitamíny C so zinkom 
a komplex B vitamínov. 
Celkovo išlo o dve balenia 
vitamínov prémiovej značky 
pre 350 seniorov.

Spoločnosť Philip Morris 
Slovakia už v prvej vlne 
pandémie na jar zakúpila 
obedy pre seniorov 
v zariadeniach mesta. 
V druhej vlne zabezpečila 
sedemdesiatim seniorom 
obedy počas celého jedného 
mesiaca.

Zdravý obchod poskytol 20 
zubných kefiek, ktoré putovali 
do útulku pre bezdomovcov. 
Spoločnosť Granvia sa zase 
postarala o kúpu trvanlivých 
potravín v hodnote 400 €, 
ktoré putovali do sociálnej 
výdajne.

AKTUÁLNA 
EPIDEMIOLOGICKÁ 
SITUÁCIA 
OVPLYVNILA AJ 
PREMÁVKU MHD 
V NITRE
Od pondelka 11. januára až 
do odvolania premávajú 
autobusy mestskej hromadnej 
dopravy v Nitre aj počas  
pracovných dní ako v sobotu.

 Dôvodom pre toto 
rozhodnutie je primárne 
zvýšená práceneschopnosť 
vodičov autobusov, ktorých 
počet už neumožňuje 
ďalej zabezpečiť dopravu v 
doterajšom rozsahu.

V záujme zachovania 
dostatočnej kapacity bude 
dopravná spoločnosť Arriva 
Nitra naplno využívať 
veľkokapacitné kĺbové 
autobusy a nad rámec 
sobotného cestovného 
poriadku pribudnú 
mimoriadne spoje na linkách 
4, 8, 16, 17, 22, 23.

Presné časy odchodov prida-
ných spojov sú zverejnené na 
www.arriva.sk/nitra.

MESTO DOSTALO 
PÄŤTISÍC LITROV 
DEZINFEKCIE
Na Základnej škole kráľa Svä-
topluka v Nitre sa začiatkom 
decembra konalo kompletné 
čistenie školskej jedálne, ktoré 
iniciovala spoločnosti Kärcher, 
ktorá zároveň darovala mestu 
päťtisíc litrov dezinfekcie pre 
potreby štrnástich mestských 
základných škôl. Školy takúto 
pomoc vítajú, nakoľko peniaze 
na dezinfekčné prostriedky 
veľmi zaťažujú rozpočty škôl. 
Mesačné výdavky nitrian-
skych škôl na dezinfekciu sú 
vyše 13 000 €. Aj tá najmenšia 
zo štrnástich mestských škôl 
vynaloží niekoľko stoviek eur 
mesačne na dezinfekciu. Tie 
najväčšie platia mesačne sumy 
dosahujúce takmer 3 000 €.

Od začiatku pandémie investo-
vali mestské školy do dezinfek-
cie v Nitre 132 203 €. Od štátu 
dostali refundáciu len vo výške 
55 436 €.

STLÁČAJME 
ODPAD
V mnohých mestách a obciach 
dochádza k rýchlemu zapĺňa-

niu až k prepĺňaniu kontajne-
rov na triedený zber. Dôvo-
dom je nestláčanie obalov, 
najmä z papiera, plastov.

Väčšina z nás vie, že skôr než 
hodíme PET fľašu alebo iný 
obal do kontajnera na trie-
dený odpad, mali by sme ho 
stlačiť. Napriek tomu tento 
jednoduchý úkon spraví len 
veľmi málo z nás. Stláčajte PET 
fľaše, plechovky od nápojov 
a ostatné plastové nádoby na 
minimum ako vládzete. Papie-
rové krabice rozoberajte, resp. 
rozrežte a minimalizujte ich 
objem tak, aby sa neskladoval 
vzduch. Stlačením ušetríme 
až 80 % priestoru v smetnej 
nádobe. Poctivým triedením 
odpadov každý z nás prispieva 
k šetreniu prírodných zdrojov 
a k ochrane životného pros-
tredia.

NITRA MÁ 274 PO-
LOPODZEMNÝCH 
KONTAJNEROV
Sú na 34 stojiskách a v tomtu 
roku budú pribúdať ďalšie. Mi-
nulý rok pribudlo ďalších 20 
polopodzemných kontajnerov. 
Nitrianske komunálne služby 
ich umiestnili na Lúčnej 
ulici 3, Ďurčanského 7 a 8 a Za 
Kaštieľom na Kyneku. V tomtu 
roku budú postupne pribú-
dať aj v ostatných mestských 
častiach Nitry. Kontajnery sú 
vybavené senzormi, vďaka 
ktorým dispečing presne vie, 
kam a kedy poslať zberové 
vozidlá. Naplnenosť kontajne-
rov v blízkosti svojho bydliska 
si môžu obyvatelia overiť cez 
aplikáciu Sensoneo. Mini-
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malizuje sa prehrabávanie 
odpadkov neprispôsobivými 
obyvateľmi, pretože v 2,5-met-
rovej hĺbke na odpadky nedo-
siahnu.

Odpad sa rozkladá pomalšie, 
pretože meter a pol z celko-
vej hĺbky kontajnera je pod 
zemou. Všetky kontajnery 
sú bezbariérové, ľahko si ich 
otvoria aj vozičkári.

PRIBUDNÚ 
STOVKY NÁDOB 
NA PLAST
Na Zobore a v Starom meste 
sa od začiatku roka distribu-
ujú 120-litrové žlté nádoby 
určené na zber plastového 
odpadu. Celkovo ide o 3 100 
nádob. Po ich distribúcii 
budú už všetky domácnosti v 
Nitre mať nádoby na plastový 
odpad - Nitrianske komunálne 
služby na tento účel rozviezli 
v poslednom období 8 100 
žltých nádob. Neznamená to, 
že plasty sa doteraz netriedili 
- no veľa domácnosti ich zatiaľ 
vhadzovala iba do vriec. Vlani 
začiatkom júna pribudli žlté 
nádoby v mestských častiach 
Dražovce, Krškany, Párovské 
Háje, Kynek, Šúdol a Prameň. 
V letných mesiacoch sa dodali 
nádoby na plast do mestských 
častí Mlynárce a Chrenová. 
V novembri pribudli nádoby 
v Janíkovciach a na Čermáni. 
Do žltých nádob patria PET 
fľaše z minerálnych vôd a ne-
alkoholických nápojov, obaly z 
tekutých pracích prostriedkov 
a aviváží. Ale aj obaly z čistia-
cich prostriedkov, vlasových  
a telových šampónov a inej 

bytovej kozmetiky, plastové 
tašky a mikroténové vrec-
ká, baliace fólie, polystyrén, 
tégliky z jogurtov, obaly z CD, 
čisté plastové obaly,  napríklad 
z destilovanej vody a kvapa-
liny do ostrekovačov, kovové 
obaly z nápojov a potravín. 
Okrem nich ešte aj nápojové 
kartóny – tetrapaky z mlieka a 
mliečnych výrobkov, džúsov, 
vína a kávy.

Z ČINNOSTI 
MESTSKEJ 
POLÍCIE
Policajti zbadali na kamero-
vom systéme, že mladík krad-
ne dopravnú značku. Hliadka 
zistila, že sa jedná o dvadsaťje-
denročného muža z Prievidze, 
ktorého pred tromi hodinami 
predvádzali na útvar mestskej 
polície a v blokovom kona-
ním ho riešili za znečistenie 
verejného priestranstva. Muž 
bol pod vplyvom alkoholu, 
napriek tomu s policajtami 
spolupracoval a dopravné 
značenie vrátil do pôvodného 
stavu. Polícia preverovala aj 
oznam o spaľovaní odpadu 
na Rozmarínovej ulici v Dra-
žovciach. Na dvore jedného 
z rodinných domov dvadsať-
deväťročný muž pálil biood-
pad. Mužovi bola na mieste 
udelená pokuta a oheň musel 
uhasiť.

Mladíci ukradli mince, 
ktoré hádžu obyvatelia do 
betlehemu. Keďže sa viaceré 
okoloidúce osoby nad týmto 
konaním pohoršovali, mestskí 
policajti skutok posúdili ako 

budenie verejného pohoršenia 
v zmysle priestupkového 
zákona. Ani jeden z chlapcov 
nemal občiansky preukaz. 
Pätnásť a šestnásťročných 
chlapcov policajti doriešili 
napomenutím. Vyzbierané 
mince hliadka vrátila na 
pôvodné miesto. Betlehem 
poškodený nebol.
Poctivý nálezca peňaženku 
odniesol na mestskú políciu 
v nočných hodinách. Okrem 
hotovosti v nej boli aj dokla-
dy, podľa ktorých peňaženka 
patrila šesťdesiatdvaročnému 
mužovi z Nitry. Polícia ho kon-
taktovala a svoju peňaženku si 
prevzal osobne na polícii.

Mestská a štátna polícia 
hľadala mladého muža, ktorý 
sa chcel obesiť. Podľa jeho 
kamaráta mal ísť do mest-
ského parku k drevenému 
mostu pri Hangócke. Policajti 
prehľadali park a okolie, ale 
muža nenašli. Podľa ďalších 
správ, ktoré poslal kamarátovi 
sa mal nachádzať na Vodnej 
ulici, kam sa následne hliadky 
presunuli a skontrolovali 
okolie rieky a mosta. Za mos-
tom smerom k hydrocentrále 
spozorovali hliadku policajné-
ho zboru, ktorá sa nachádzala 
v blízkosti nejakej osoby pri 
rieke. Po konzultácii zistili, že 
sa jedná o hľadaného muža 
so samovražednými sklonmi, 
mestskí policajti zostali s hľa-
daným mužom až do príchodu 
sanitky.

Policajti na základe oznamu 
kontrolovali šesťdesiato-
semročnú aktivistku občian-
skeho združenia Dúha života. 
Podľa svedkyne išlo o podvod-
nú finančnú zbierku, ktorá sa 
mala skončiť už v novembri 
a matka chorého dieťaťa, pre 
ktorého bola zbiera reali-
zovaná, o tom nevedela. Pri 
kontrole mestskí policajti 
zistili nesúlad v údajoch 
i absenciu rôznych potreb-
ných náležitostí v tlačivách, 
kde, okrem iného, chýbali 

podpisy i pečiatky príslušných 
inštitúcií. Svedkyňa chcela 
na ženu podať trestné ozná-
menie, preto mestskí policajti 
privolali štátu políciu, ktorá 
ženu predviedla na výpoveď 
na obvodné oddelenie.

V okolí zberného dvoru na 
Jeleneckej ulici policajti 
spozorovali muža, ktorý sa 
nachádzal v uzamknutom 
areáli. Z jedného z kon-
tajnerov vyhadzoval veci. 
Podľa jeho slov údajne stratil 
kľúče. Po kontrole objektu boli 
zistené povyťahované rôzne 
predmety z viacerých kontaj-
nerov, ako sú lyžiarky, lyže, 
rôzna elektronika a podob-
ne. Muž nevedel preukázať 
svoju totožnosť, preto privolali 
policajnú hliadku, ktorá muža 
prevzala.

ZOMREL BÝVALÝ 
REKTOR
Vo veku 80 rokov zomrel pro-
fesor Daniel Kluvanec, bývalý 
rektor UKF. Daniel Kluvanec 
patril medzi významných 
slovenských fyzikov. Bol tiež 
nositeľom titulu Čestný občan 
mesta Nitra. Kariéru začí-
nal na Pedagogickej fakulte 
v Nitre ešte v roku 1 961. Patril 
medzi zakladajúcich členov 
katedry fyziky, dlhé roky 
stál na jej čele. Neskôr sa stal 
dekanom Fakulty prírodných 
vied UKF v Nitre a dve voleb-
né obdobia bol aj rektorom 
Univerzity Konštantína Fi-
lozofa. Je autorom mnohých 
učebníc a učebných textov.
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JE CÍTIŤ, ŽE ĽUDIA 
TRIEDIŤ CHCÚ
Odpad sa týka každého z nás a veľa napovie o našom prístupe 
k ekológii. O tom, aký prístup majú obyvatelia Nitry, ale aj o novej 
povinnosti mesta zaviesť triedený zber na biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad, sme sa rozprávali s Martinom Pavelkom, 
referentom pre odpadové hospodárstvo.

Text: Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec
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Veľkú časť komunálneho 
odpadu v našich 
domácnostiach tvorí 
biologicky rozložiteľný 
odpad, ktorý končí 
nezhodnotený na skládke 
alebo v spaľovni. Čo má 
priniesť tento krok?

Áno, máte pravdu. Podľa ana-
lýz vyše 40% obsahu nádob na 
zmesový komunálny odpad 
tvorí biologicky rozložiteľný 
odpad. Počnúc rokom 2021 
by sa to malo zmeniť, pretože 
obce a mestá na Slovensku 
budú musieť triediť tento 
odpad a zabezpečiť to, aby 
biologicky rozložiteľný odpad 
neskončil v kontajneri na zme-
sový komunálny odpad.

Ako je Nitra pripravená 
na túto novú povinnosť?

V prvom kvartáli roka 2021 
pribudnú na stojiskách nové, 

hnedé nádoby, do ktorých 
budú občania triediť svoj 
biologický odpad z kuchyne, 
ktorý je rastlinného pôvodu 
a neprešiel tepelnou úpravou. 
Nitrianske komunálne služby 
budú tieto nádoby vyprázdňo-
vať jedenkrát do týždňa. Tu 

by som rád upozornil, že ešte 
stále pracujeme na doladení 
systému, pretože len koncom 
roka 2020 vydalo minister-
stvo životného prostredia 
vykonávaciu vyhlášku, ktorá 
presne popisuje systém zberu 
tohto druhu odpadu, čo sa-
mozrejme celú situáciu dosť 
skomplikovalo.

Čo pre obyvateľa 
v praxi znamená triediť 
kuchynský odpad?

Ako som spomenul, celý sys-
tém sa ešte dolaďuje a upra-
vuje tak, aby bol v súlade so 
zákonom a nedávno uverejne-
nou vyhláškou. Medzi biolo-
gicky rozložiteľný kuchynský 
odpad z domácností patria 
najmä šupy z čistenia zeleni-
ny a ovocia, kávové a čajové 
zvyšky, škrupinky z orecha, 
papierové vrecká znečistené 
potravinami, zvyšky potra-

vín a pokrmov rastlinného 
pôvodu. Pripravujeme nové 
Všeobecné záväzné nariade-
nie Mesta Nitra o nakladaní 
s komunálnym odpadom 
a prebehne aj kampaň, ktorá 
občanom ozrejmí, čo táto 
nová zákonná povinnosť zna-
mená pre Nitru a jej občanov.

Kam ďalej poputuje 
tento odpad a aké je jeho 
ďalšie spracovanie?

Na tieto otázky ešte v tejto 
chvíli nemám jednoznačnú 
odpoveď. Zatiaľ počítame 
s variantom, že tento odpad 
skončí resp. bude zhodnotený 
v mestskej kompostárni, kde 
sa premení na prírodné eko-
logické hnojivo, ktoré mesto 
Nitra používa pri údržbe ve-
rejnej zelene a taktiež občania 
majú možnosť ho bezplatne 
získať v kompostárni.

Obyvatelia vnímajú toto 
opatrenie ako nepopulárne, 
pretože sa zvýšil ročný 
poplatok za smetné.

V minulosti boli poplatky za 
odpad značne poddimenzo-
vané, čo nám bolo vytýkané 
aj pri kontrole Najvyššieho 
kontrolného úradu. Mestá 
a obce nemajú podľa zákona 
dotovať náklady na nakladanie 
s komunálnym odpadom, tie 
majú byť zahrnuté v sadz-
be poplatku za komunálne 
odpady, ktoré platia občania 
a podnikatelia. Druhá vec je, 
že ku zvyšovaniu poplatkov 
za odpad sme museli pristúpiť 
z toho dôvodu, že sa pomer-
ne zásadne zvýšili ceny za 
uloženie odpadu na skládke 
odpadov. A tieto ceny sa budú 
zvyšovať každoročne s tým, že 
čím viac odpad mesto vytriedi, 
tým menej budeme platiť za 
skládkovanie a samozrejme 
platí to aj naopak. Na tomto 
mieste by som rád upozor-
nil na to, že ani suma 37 € 
nepokryje celkové náklady 
mesta na zabezpečenie zberu 
a likvidácie komunálneho 
odpadu. Stále musíme hľadať 
aj iné zdroje. Mimochodom, 
Slovensko má v porovnaní 
s ostatnými hlavne tzv. vyspe-
lými krajinami EÚ výrazne 
nižšie poplatky za komunálny 
odpad.

Znamená to, že obyvatelia 
budú mať lacnejší odpad, 
keď budú viac triediť?

To bohužiaľ nie. V Nitre totiž 
máme paušálne poplatky 
za odpad. Množstvový zber 
komunálneho odpadu je 
spravodlivejší a pre občanov 
z hľadiska triedenia odpadu aj 
finančne motivujúci, pretože 
pri tom systéme domácnosti, 
ktoré lepšie triedia odpad 
majú nižšie poplatky. Samo-
zrejme odpad by sme nemali 
triediť len preto, že na tom 
ušetríme peniaze, ale hlavne 
preto, že tým ušetríme naše 
prírodné zdroje. Množstvový 
zber je veľkou výzvou hlavne 

„Myslím, že by sme mali prestať súťažiť 
v tom, kto vyseparuje viac, ale skôr 

súťažiť v tom, kto vytvorí čo najmenej 
odpadu.“ Martin Pavelka
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pre väčšie mestá, kde nastaviť 
tento typ systému je technicky 
aj finančne dosť náročné, ale 
určite nie nemožné.

Čo môžeme ako 
jednotlivci urobiť pre to, 
aby sme v tomto smere 
pomohli mestu?

V prvom rade treba poctivo 
triediť, aby nekončil odpad, 
ktorý je možné recyklovať, 
v nádobe na zmesový ko-
munálny odpad alebo nao-
pak, aby nádoby na triedený 
odpad neobsahovali odpad, 
ktorý tam nepatrí. To všetko 
sú náklady navyše, ktoré sa 
v konečnom dôsledku prejavia 
na výške poplatkov. Hlavne si 
však treba poriadne premys-
lieť, čo kupujeme, či je možné 
daný materiál recyklovať 
a zásadná otázka, ktorú by 
sme si mali klásť je, či vôbec 
danú vec, ktorú sa chystáme 
kúpiť, skutočne potrebujeme. 
Najlepší odpad je ten, ktorý 
nevznikne.

Ako je na tom Nitra, 
v porovnaní s inými 
slovenskými mestami, 

s postojom k triedeniu 
a recyklácii odpadu?

Nitra je na tom relatívne dobre. 
Minulý rok sme vytriedili 42% 
z celkového množstva odpadu. 
Patríme k lepšiemu priemeru 
v rámci Slovenska. Je cítiť, že 
občania triediť chcú, hlavne 
tá mladšia generácia, pre 
ktorú je triedenie odpadu niečo 
prirodzené. Problém je skôr 
v tej kvalite triedenia, preto 
plánujeme v tomto roku aktív-
nejšiu osvetu ohľadne triedenia 
odpadu.

Obyvatelia vnímajú ako 
veľký problém najmä plasty 
a frekvenciu ich vývozu. 
Upozorňujú na to, že veľmi 
rýchlo zaplnia nádoby 
na plast. Ľudia teda chcú 
triediť, ale očakávajú, 
že budú mať vytvorené 
adekvátne podmienky. Je 
však viac recyklovaného 
plastu dlhodobé riešenie?

Určite nie. Nie každý typ 
plastu je vhodný na recyklá-
ciu a okrem toho, recyklovať 
sa nedá donekonečna a na 
100 percent. S recykláciou sú 

spojené straty a samozrejme 
aj energetické a finančné ná-
klady. Myslím, že by sme mali 
prestať súťažiť v tom, kto vy-
separuje viac, ale súťažiť skôr 
v tom, kto vytvorí čo najmenej 
odpadu. Toto by sa malo hod-
notiť na úrovni miest, štátov či 
kontinentov. Prioritou musí byť 
predchádzanie vzniku odpadu. 
Asi nikdy nebudeme úplne 
zero waste - bezodpadoví, ale 
môžeme hľadať spôsoby ako 
redukovať množstvo odpadu, 
ktorý produkujeme.

Čo môžu obyvatelia 
Nitry zlepšiť v ich 
prístupe k triedeniu 
a recyklácii odpadu?

Vyberať si čo kupujú, pocti-
vejšie triediť. Prekonať svoju 
pohodlnosť, nádoby na triede-
ný zber nemôžu byť každých 
dvadsať metrov. Na to nemá 
mesto priestory a bolo by to aj 
finančne neúnosné.

A čo môže zlepšiť radnica?

Radnica by hlavne mala infor-
movať a motivovať občanov. 
Mesto si v minulom roku 

podalo projekt na info-kampaň 
zameranú na predchádzanie 
vzniku odpadu a triedenie od-
padu. Z grantu by bola financo-
vaná mediálna kampaň, rôzne 
osvetové podujatia, diskusie 
s odborníkmi či green-influen-
cermi pre verejnosť, možno aj 
nejaký menší mestský ekofesti-
val. Ale to je hudba budúcnosti. 
Keby sa nám aj nepodarilo zís-
kať dotáciu, tak určite budeme 
robiť osvetu v rámci možností 
rozpočtu mesta. V pláne je 
tiež vypracovanie dokumentu 
Stratégia nakladania s odpad-
mi v meste Nitra, ktorý by špe-
cifikoval ciele mesta v oblasti 
odpadového hospodárstva na 
najbližšie roky.

Aké opatrenia na 
triedenie odpadu má 
zavedené radnica?

V priestoroch radnice sú 
umiestnené malé smetné 
nádoby na triedenie plastu, 
papiera, skla ako aj biologicky 
rozložiteľného odpadu. Pri 
vstupe do podateľne v minu-
lom roku pribudla nádoba na 
zber drobného elektro-odpadu.

Máme za sebou vianočné 
sviatky. Počas januára 
chodia Nitrianske komunálne 
služby po sídliskách a zberajú 
vianočné stromčeky. Aké sú 
skúsenosti s odhadzovaním 
vianočných stromčekov? Aké 
je ich spracovanie? Prečo 
sa nedávajú zvieratám?

Živé vianočné stromčeky 
môžu po Vianociach dávať 
občania na stojiská komunál-
neho odpadu, ktoré následne 
Nitrianske komunálne služby 
odvážajú do mestskej kompo-
stárne, kde sa drvia a vytvára 
sa z nich kompost. V minulosti 
sme uvažovali dávať vianoč-
né stromčeky zvieratám, 
napríklad do zoo, ale nie je 
to možné kvôli tomu, že na 
stromčekoch občania nechá-
vajú zbytky vianočných ozdôb 
nebiologického pôvodu, ktoré 
by mohli pre zvieratá predsta-
vovať riziko.
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Sčítanie obyvateľov prebehne 
výhradne elektronicky. 
Zozbierané informácie 
pomôžu pri vybudovaní 
adekvátnej cestnej i vzdelávacej 
infraštruktúry, či zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti.

Na rozdiel od sčítania v roku 
2011 a všetkých predošlých, 
sa v tomto roku vyhneme 
mrhaniu desiatkami ton pa-
piera a hodinám prepisovania 
a počítania údajov z formu-
lárov. SODB 2021 je prvým 
integrovaným a plne elektro-
nickým sčítaním na Slovensku. 
Integrované znamená, že je 
založené na kombinácii údajov 
z administratívnych zdrojov 
a údajov získaných v teréne. 
Bude prebiehať výlučne elek-
tronicky a to v dvoch etapách, 
ktoré na seba nadväzujú:

Prvá etapa: od 1. júna 2020 
do 12. februára 2021 prebieha 

sčítanie domov a bytov. Toto 
sčítanie vykonajú obce SR 
v spolupráci so Štatistickým 
úradom SR.

Druhá etapa: od 15. febru-
ára 2021 do 31. marca 2021 
prebehne sčítanie obyvateľov. 
Obyvateľ bude mať na sčítanie 
sa šesť kalendárnych týždňov.

PREČO JE SČÍTANIE 
OBYVATEĽOV, DOMOV 
A BYTOV DÔLEŽITÉ?
Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov predstavuje jedinečný 
zdroj informácií a štatistických 
údajov o stave spoločnosti, 

o jej demografických, sociál-
no-ekonomických a kultúr-
nych štruktúrach, o životných 
podmienkach obyvateľov 
a bývaní. Sčítaním sa zisťujú 
informácie, ktoré nie sú súčas-
ťou žiadneho iného zisťovania 
v SR. Sčítanie vytvára súbor 
informácií dostupných širokej 
verejnosti, ktoré ovplyvňujú 
politické, sociálne a eko-
nomické rozhodovanie od 
celoštátnej, cez regionálnu až 
po lokálnu úroveň. Informácie 
získané sčítaním sú dôležité aj 
pre súkromnú sféru a akade-
mickú obec.

AKO SA SČÍTAŤ?
Obyvatelia sa budú môcť sčítať 
na webovej adrese www.scita-
nie.sk, kde kliknú na „Sčítať sa“ 
a vyplnia formulár, alebo cez 
mobilnú aplikáciu, ktorá bude 
počas doby sčítania dostupná 
pre Android aj iOS.

Ak nemáte možnosť sčítať sa 
prostredníctvom počítaču, 
tabletu a mobilného telefónu, 
môžete o pomoc požiadať nie-
koho z blízkych, alebo využiť 
službu asistovaného sčítania. 

V každej obci bude zriadené 
kontaktné miesto, kde so sčí-
taním obyvateľovi pomôže sta-
cionárny asistent sčítania. Na 
území obce budú tiež pôsobiť 
mobilní asistenti sčítania, ktorí 
navštívia domácnosť obyvateľa 
v prípade, že o takúto službu 
požiada. O mobilného asis-
tenta sčítania môže obyvateľ 
požiadať telefonicky na obci 
alebo call centre.

Autor: Roman Oravec

PRE VIAC INFORMÁCIÍ 
SI POZRITE VIDEO

Alebo navštívte sekciu FAQ 
na www.scitanie.sk

PRVÉ ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV 
NA SLOVENSKU
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V JANUÁRI 
OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM 
TÍTO 
NITRANIA
75 ROKOV
Peter Ján Rudolf Aitner
Jaroslava Almanová
Miloš Beck
Helena Bednáriková
Stanislav Berka
Zoltán Bilic
Mária Boďová
Amália Bujdáková
Júlia Cehulová
Zlatica Cétenyiová
Milan Čeliga
Rudolf Dano
Terézia Farmadínová
Marie Furmánková
Jozef Galbavý
Ladislav Habalčík
Alžbeta Hanková
Viera Heinrichová
Anna Hindická
Helena Horáková
Ludmila Horská
Ján Hosťanský
Helena Hyksová
Valéria Ivančíkova
Ľudovít Ivanič
Helena Jakubičková
Alžbeta Javorová
Viera Kepáková
Marián Kiko
Július Kolník
Milan Kozár
Milan Kupka
Jaroslav Lauro
Lýdia Lošonciová
Valéria Mišúnová
Zita Moravčíková
Marta Mydlová
Dušan Nagy
Eduard Neirurer
Vladimír Nemšovský
Božena Oremusová
Ján Plačko
Emília Poribská
Valéria Rečková
Katarína Staššová
Ľudovít Svečula
Vlasta Šeböková
Terézia Šottníková

Terézia Švecová
Emília Tomšíková
Milan Trupp
Mária Vašinová
Michal Žukovič

80 ROKOV
Júlia Darnadiová
Alena Derková
Ladislav Földeši
Ivan Fritz
Ivan Gregor
František Hečko
Milan Hrivňák
Terézia Ivančíková
Imrich Karásek
Margita Košťálová
Tibor Kraščenič
Emília Kubicová
Valéria Lehoťáková
Mária Lešková
Helena Leváková
Magdaléna 
Miklášiková
Július Mokoš
Jozef Néma
Eva Nováková
Ľudmila Pašková
Mária Pavelková
František Planka
Silvia Schőberová
Adriana Solárová
Anton Stranovský
Adela Szabová
Gizela Štefkovičová
Eva Tolnaiová
Mária Trenčianska
Marta Urbanová
Ján Vančo
Marta Vargová
Marko Winkler
Jozef Žember
Mária Žoldošová

85 ROKOV
Ferdinand Ďurina
Rozália Felixová
Terézia Godárová
Miloslav Hatala
Juraj Hlavina
Jozef Húska
Jolana Kašubová
Gejza Kováč
Anna Králová
Bernardína Magová
Eva Maliková
Viliam Marchalín
Jozef Mikulášik

Lýdia Mokrášová
Oľga Molčanová
Gizela Petrovská
Ján Poltársky
Jozef Polyak
Mária Rakovská
Jozef Rekoš
Jolana Skyvová
Antónia Šišková
Mária Švecová
Valéria Vasiľková
Alžbeta Žákovičová

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

87 ROKOV
Alžbeta Bahelková
Margita Gálisová
Apolónia Horváthová
Mária Juhásová
Ernest Kopáčik
Vlasta Košovanová
Štefan Krajčo
Jozef Lóži
Katarína Michalíčková
Margita Mojžišová
Katarína Móriová
Emil Orel
Zdena Urbáneková
Helena Vartíková
Jozef Vladár
Ján Zvalo

88 ROKOV
Irena Babulicová
Irena Balaďová
Anna Černáková

Vojtech Filo
Pavel Fűrstenzeller
Mária Horská
Helena Chobotová
Alexander Kečkeš
Emília Macurová
Mária Pavlíková
Veronika Pindešová
Oldrich Ptáček
Mária Sečánska
Pavlína Surkošová
Terézia Šenkeříková
Štefan Turan
Ľudmila Uváčková

89 ROKOV
Serafína Báreková
Kornélia Beďačová
Štefánia Beňová
Henrich Groiss
Mária Hagarová
Magdaléna 
Hegedüšová
Ivan Hričovský
Pavel Kach
Anton Macko
Oldrich Ondroušek
Marta Pintérová
Jozef Rajtár
Pavel Varga
Marta Vyžinkárová

90 ROKOV
Magdaléna Benčová
Gizela Haringová
Ján Hečka
Vladislav Chaloupka
Jozef Košík
Mária Plaštiaková
Helena Strápeková
Michal Tóth
Anna Vargová
Juliana Vargová
Agnesa 
Wiedermannová

91 ROKOV
Anastázia Balážová
Helena Bednáriková
Antónia Čapová
Alžbeta Mráziková
Mária Štrbavá
Edita Tarabčáková
Mária Uríková
Edita Valašeková

92 ROKOV
Mária Komorovská
Mária Kvetanová
Mária Lacková
Helena Mečiarová
Paula Pinková

93 ROKOV
Helena Bobulová
Alžbeta Čitáryová
Magdaléna Dubravická
Bohumil Kollár
Elena Kostandová
Irena Kyslcrová
Pavol Lavo
Ján Pavelka
Irena Švehlová
Vojtech Valent

94 ROKOV
Ján Bradáč
Jozef Padych
Pavla Šmehilová

95 ROKOV
Anna Čimborová
Vladimír Pevný
Oľga Užovičová

96 ROKOV
Jozef Belej
Imriška Raškovičová

98 ROKOV
Gabriela Kováčiková
Emília Svetlanská

99 ROKOV
Zoltán Adler
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V NOVEMBRI 
NÁS NAVŽDY 
OPUSTILI TÍTO 
NITRANIA
Oľga Ábelová 
vo veku 62 rokov

Jana Adamcová 
vo veku 60 rokov

Marta Arpášová 
vo veku 71 rokov

Otília Balková 
vo veku 85 rokov

Helena Barabásová 
vo veku 93 rokov

Mária Barátová 
vo veku 83 rokov

Emil Bédi 
vo veku 76 rokov

Peter Bihari 
vo veku 41 rokov

Eugenia Bihuncová 
vo veku 94 rokov

Eva Bíliková 
vo veku 66 rokov

Ľudovít Blaho 
vo veku 71 rokov

Viliam Boroth 
vo veku 84 rokov

František Braun 
vo veku 80 rokov

Štefan Brázdil 
vo veku 76 rokov

Blažena Bublová 
vo veku 66 rokov

Elena Drozdová 
vo veku 85 rokov

Barbora Dudášová 
vo veku 33 rokov

Eva Faziková 
vo veku 71 rokov

Mária Fecáková 
vo veku 85 rokov

Silvia Fuchsová 
vo veku 66 rokov

Jolana Fulöpová 
vo veku 80 rokov

Ján Fúska 
vo veku 75 rokov

Mária Gregušová 
vo veku 87 rokov

Daniel Gunár 
vo veku 89 rokov

Helena Guzmická 
vo veku 93 rokov

Juraj Hanák 
vo veku 78 rokov

Jozef Hanák 
vo veku 90 rokov

Alojz Hegedüš 
vo veku 83 rokov

Pavol Hlavačka 
vo veku 70 rokov

Mária Hrnčiarová 
vo veku 80 rokov

Zuzanna Hromádková 
vo veku 82 rokov

Viera Hudáčová 
vo veku 76 rokov

Jozef Jašo 
vo veku 67 rokov

Jozef Johaník 
vo veku 73 rokov

Matej Jurák 
vo veku 87 rokov

Ladislav Kečkéš 
vo veku 57 rokov

Pavel Klenko 
vo veku 95 rokov

Helena Klihová 
vo veku 86 rokov

Katarína Kmeťová 
vo veku 78 rokov

Ladislav Košťál 
vo veku 72 rokov

Pavel Kováč 
vo veku 68 rokov

Marián Kozár 
vo veku 72 rokov

Anna Krajčíková 
vo veku 91 rokov

Veronika Krajňáková 
vo veku 42 rokov

Eduard Krasuľa 
vo veku 82 rokov

Štefan Kršiak 
vo veku 66 rokov

Anna Kučerová 
vo veku 52 rokov

Emília Kučerová 
vo veku 89 rokov

Helena Kudryová 
vo veku 66 rokov

Štefan Kurucz 
vo veku 77 rokov

Júlia Lacušková 
vo veku 88 rokov

Klaudia Lakatošová 
vo veku 40 rokov

Peter Lauko 
vo veku 53 rokov

Pavol Lehocký 
vo veku 69 rokov

Lívia Libantová 
vo veku 75 rokov

Mária Ligačová 
vo veku 80 rokov

Andrej Loduha 
vo veku 44 rokov

Kristína Luczaková 
vo veku 82 rokov

Ján Máčaj 
vo veku 77 rokov

Milina Madová 
vo veku 88 rokov

Terézia Malenčíková 
vo veku 94 rokov

Miroslav Martiška 
vo veku 73 rokov

Lýdia Martišková 
vo veku 68 rokov

Ján Mičík 
vo veku 43 rokov

Margita Michalčíková 
vo veku 75 rokov

Júlia Mikulášiková 
vo veku 80 rokov

Katarína Nagyová 
vo veku 75 rokov

Ján Očadlík 
vo veku 80 rokov

Tibor Ördögh 
vo veku 85 rokov

Vendelin Palkovič 
vo veku 90 rokov

Jozef Palmár 
vo veku 75 rokov

Rozália Pavlovičová 
vo veku 89 rokov

Jozef Plevka 
vo veku 74 rokov

Oľga Podhorná 
vo veku 88 rokov

Eugen Račkovič 
vo veku 94 rokov

Zuzana Rumíšeková 
vo veku 50 rokov

Štefan Sapár 
vo veku 86 rokov

Mária Semanišinová 
vo veku 73 rokov

Jaromír Slávik 
vo veku 79 rokov

Mária Smidová 
vo veku 85 rokov

Marián Szulányi 
vo veku 33 rokov

Michal Šatura 
vo veku 66 rokov

Jozef Šivara 
vo veku 60 rokov

Magdaléna Šovčíková 
vo veku 78 rokov

Ivana Štefančíková 
vo veku 46 rokov

Helena Štofková 
vo veku 85 rokov

Ladislav Švihel 
vo veku 82 rokov

Ján Tóth 
vo veku 81 rokov

Ivan Trakovický 
vo veku 76 rokov

Martin Tulec 
vo veku 41 rokov

Jozefa Vágaiová 
vo veku 71 rokov

Michal Varga 
vo veku 76 rokov

Imrich Vašš 
vo veku 73 rokov

Igor Vereš 
vo veku 74 rokov

Ivan Veverka 
vo veku 64 rokov

Koloman Vitko 
vo veku 83 rokov

Margita Záhumenská 
vo veku 78 rokov

Jozefína Žáková 
vo veku 63 rokov
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Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším 
telefónnym číslom pošlite do 12. 2. 2021 na adresu: 
Odbor komunikácie a propagácie, Mestský úrad, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

meno / tel.:

O snehovej kalamite sa píše v novinách Nitriansky hlas z 23. januára 1968: Vrtochy tohtoročnej zimy sú naozaj nevyspytateľné. 
V jeden deň klesne ortuť v teplomeri na mínus (prvá časť tajničky), od večera do rána napadne polmetrový sneh, z ktorého potom 
prudká víchrica nakopí 2–3 metrové záveje. O 3 až 4 dni neskôr náhle oteplenie roztopí biely koberec a snehovú kalamitu vystriedajú 
starosti s vodou a záplavami. Záveje odrezali od Nitry niekoľko obcí. Na ceste Sereď – Nitra – (druhá časť tajničky) uviazlo množstvo 
áut, na železničnej stanici Tesáre – Vráble ostali stáť dve súpravy vlakov zafúkané až po strechu. V boji proti snehu musela v roku 
1968 prísť Nitre na pomoc aj armáda. „A kde im ani šípové pluhy nestačili prišli na pomoc príslušníci armády s pásovými vozidlami 
obrnenými transportérmi, ba (tretia časť tajničky),“ uvádza sa v Nitrianskom hlase.

Zdroj foto: FB Klub priateľov starej NItry
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NEWS REVIEW

NITRA HAS 274 SEMI-
UNDERGROUND 
CONTAINERS
They are located in 34 stands 
and more of them will be added 
next year. Last year, another 
20 semi-underground contain-
ers were added to Nitra. Nitra 
Municipal Services installed 
them in 3 Lúčna Street, 7 and 8 
Ďurčanského and in the street 
Za Kaštieľom in Kynek. Next 
year, they will gradually be 
added in other parts of Nitra. 
The containers are equipped 
with sensors, thanks to which 
the dispatcher knows exact-
ly where and when to send 
collection vehicles. Residents 
can check the level of fi lling 
of containers near their place 
of residence free of charge 
via the Sensoneo application. 
The digging through rubbish 
by non-adaptable inhabitants 
is minimized, because they 
cannot reach it at a depth of 2.5 
meters. The waste decomposes 
more slowly because a 1.5 me-
ter deep portion of the body of 
the container is underground. 
All containers are barrier-free, 
easy for wheelchair users to 
open.

THE CITY RECEIVED 
FIVE THOUSAND LITERS 
OF DISINFECTANT
At the beginning of December, 
the King Svätopluk Primary 
School in Nitra underwent 
a complete cleaning of the 
school canteen, initiated by 
Kärcher, which also donated 
fi ve thousand liters of disinfect-
ant to the city for the needs of 
fourteen city primary schools. 
Schools welcome such as-

sistance as money for disin-
fectants puts a heavy strain 
on their budgets. Monthly 
expenditures of Nitra schools 
for disinfection are over € 
13,000. Even the smallest of the 
fourteen city schools spend 
several hundred euros a month 
on disinfection. The largest 
ones pay monthly amounts 
of almost € 3,000. Since the 
beginning of the pandemic, 
city schools in Nitra have spent 
€ 1 32, 203 on disinfection. 
They have received a refund of 
only € 55, 436 from the state.

SENIORS RECEIVED 
VITAMINS FROM THE 
CITY AND SPONSORS

During a pandemic, high 
doses of vitamins are impor-
tant to strengthen the immu-
nity. Thousands of vitamin 
packages were received by 
Nitra seniors in the time 
before Christmas. They were 
donated by private sponsors, 
the state and the city of Nitra. 
As part of prevention and 
also to support the immune 
system, the city purchased 
vitamin D3 for all clients in 
its residential facilities. These 
vitamins cost € 8,000. Thanks 
to the Council of Seniors, all 
seniors who are organized in 
the Pensioners’ Union will also 
receive a vitamin package. 
These packages are fi nanced 
from the city budget, their 
total value is € 9,000. The Ml-
yny shopping center supplied 
packages of vitamin C with 
zinc and a complex of B-vi-
tamins to all facilities for the 
elderly managed by the city. In 
total, there were two packages 
of premium brand vitamins 
for each of 350 seniors. Com-
pany Philip Morris Slovakia 
bought lunches for seniors 
living in the city’s facilities 
already in the fi rst wave of the 
pandemic in the spring. In the 
second wave, they provided 
lunches for seventy seniors 
for a whole month. Company 

Zdravý obchod (The Healthy 
Shop) provided 20 toothbrush-
es for the homeless shelter. 
Company Granvia took care of 
the purchase of durable food 
worth € 400 that was given to 
the social dispensary.

DEFINITIVE STOP OF 
GAMBLING IN NITRA
The city council has approved 
a total ban on gambling. The 
deputies did so on the basis 
of a law passed in the nation-
al parliament by the MP and 
mayor of Nitra, Marek Hattas. 
Gaming houses and casinos in 
Nitra will gradually close up. In 
the territory of the city of Nitra, 
it is forbidden to place gaming 
rooms and casinos in hotels, 
motels, boarding houses, in 
buildings for trade and ser-
vices, in buildings for culture 
and for public entertainment. 
Gaming rooms will also be 
prohibited from being placed 
in apartment buildings.

CITY COUNCIL APPROVED 
THE 2021 BUDGET
The approved budget is 
balanced, the total amount of 
revenue and expenditure is 
€ 88,353,260. The income part 
includes personal income tax 
as well as an approved loan of 
€ 9 million and an overdraft of 
€ 4 236,600. The nine million 
loan will be used to fi nance 
investment projects - roads, 
sidewalks, parking, leisure, 
cultural and sports infrastruc-
ture, public spaces and care for 
the environment.

The expenditure part 
includes the city’s investment 
projects, property, expendi-
tures on the social sphere, 
culture, sports and others.

In the approved budget, € 
1,297,640 is for the reconstruc-
tion of schools, which is ap-
proximately one million euros 
more than in previous years. 
All municipal and private 
primary schools will be fully 
co-fi nanced. Despite the lower 

budget, we approved funds for 
planting and for maintenance 
of greenery in the amount of 
€ 8 14, 000.

COMPETITION FOR 
RECONSTRUCTION OF 
DILAPIDATED BUILDINGS 
IN BARRACKS AREA 
ANNOUNCED
The value of the contract 
is almost 6.5 million euros. 
We managed to raise more 
than 15.5 million euros from 
European Union resources, 
thanks to which we will restore 
monumental buildings in the 
barracks area below Zobor. 
The city of Nitra is looking for 
a contractor for the construc-
tion of Creative Center. It is 
a complex of buildings on hill 
Martinský vrch to be imple-
mented according to project 
documentation. The creative 
center will be a representative 
place for art, culture and lei-
sure. The subject of public pro-
curement is the reconstruction 
of existing barracks buildings, 
renovation of the complex and 
existing barracks buildings, 
including the reconstruction 
of the interior in an industrial, 
technical nature, using the 
historical period when the 
barracks blocks were built.

TEN WEATHER STATIONS 
WILL MONITOR AIR QUALITY
The measured data will be used 
by the municipal offi  ce, the 
district offi  ce, but also for sci-
entifi c purposes by the Slovak 
University of Agriculture. They 
will also help, for example, 
with winter maintenance or 
regulation of watering of public 
greenery. We have located 
weather stations in ten loca-
tions in the city. The measured 
data will be available on the 
city website and through the 
application. A specifi c software 
solution is currently being 
worked on.
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KONTAKTY NA MESTO NITRA
VYRIEŠTE SVOJE POŽIADAVKY POČAS PANDÉMIE TELEFONICKY

Stredisko mestských služieb
0914 352 806 – zimná údržba

Matričný úrad
037/65 02 210
037/65 02 271

Referát evidencie obyvateľstva a domov
037/65 02 279

Odbor miestnych daní a poplatkov
037/65 02 240 – agenda dane z nehnuteľností
037/65 02 266 – agenda poplatku za komunálne odpady
037/65 02 259 – agenda parkovacích kariet a  miestnych daní

Odbor sociálnych služieb
037/65 02 324 – dávky a príspevky, sociálna kuratela
037/65 02 288 – sociálne služby 
037/65 02 119 – sociálne bývanie – nájomné byty, útulky, Orechov dvor

Odbor majetku
037/65 02 222;  037/65 02 220
037/65 02 308;  037/65 02 312

Útvar hlavného architekta
037/65 02 249; 037/65 02 262
037/65 02 274; 037/65 02 344
037/65 02 274

Odbor kultúry
0902 960 665
0911 997 001

Odbor školstva, mládeže a športu
0911 422 012 
0907 714 709 

Odbor dopravy
037/65 02 248; 0902/960 674
037/65 02 270
037/65 02 250 – špeciálny stavebný úrad pre dopravu 
0914  352  835 – dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Odbor stavebného poriadku
kontaktovať cez klientske centrum – 037/65 02 111 – tam vás prepoja na 
službukonajúceho referenta v ten deň. Ak chcete konkrétneho referenta a nie je 
momentálne pri telefóne, je potrebné mu napísať do emailu svoju požiadavku.


