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TEST VZÁJOMNEJ DÔVERY

Október je tradične mesiacom úcty k starším. Začiatok novembra zase patrí 
spomienke na našich zosnulých blízkych. Pandémia koronavírusu však postavila 
všetko naruby.

Namiesto toho, aby sme sa osobne stretli s našimi seniormi a porozprávali sa 
o bežných radostiach a starostiach, či prebrali dôverné témy, museli sme zostať 
zatvorení za stenami svojich domovov či kancelárií. Namiesto toho, aby sme za-
pálili sviečku na cintoríne a povedali tichú modlitbu za svojich blízkych, pripome-
nuli sme si pamiatku zosnulých len na diaľku. Zdravie a bezpečnosť však musia 
byť na prvom mieste. No a úcta k starším sa v týchto ťažkých časoch prejavuje aj 
tým, že si vzájomne dôverujeme a poctivo dodržiavame pandemické opatrenia. 
Som však veľmi rád, že sme predsa len našli spôsob, ako si seniorov uctiť aj tento 
rok. V Synagóge sme zorganizovali televíznu debatu venovanú práve starším 
ľuďom, do zariadení sociálnych služieb sme rozposlali stovky malých pozorností 
a asi tisícku pohľadníc ďalším seniorom s primátorským pozdravom.

Takmer všetku našu pozornosť však minulý mesiac zabralo celoplošné testovanie. 
Musím povedať, že som nesmierne hrdý na asi tri desiatky zamestnancov Mest-
ského úradu v Nitre, ktorí si túto akciu odpracovali doslova s vypätím všetkých 
síl. Zodpovedne hovorím, že bez nich by to nešlo. Obrovská vďaka patrí aj Ozbro-
jeným silám Slovenskej republiky, Fakultnej nemocnici Nitra a všetkým zúčast-
neným zdravotníkom. V neposlednom rade chcem poďakovať vám, obyvateľom 
Nitry. Len vďaka vašej tolerancii a ohľaduplnosti mala táto nesmierne zložitá akcia 
taký hladký priebeh.

Na základe skúseností z posledných týždňov môžem hrdo povedať, že sme všetci 
spoločne prešli nielen testami na koronavírus, ale aj testom vzájomnej dôvery.

Vďaka!

Marek Hattas
Primátor mesta Nitra
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MESTO INŠTALOVALO 
V CENTRE NITRY NOVÉ 
HODINY
Pôvodné hodiny s reklamnou plochou mali povolenie do januára 2018. 
Mesto sa však rozhodlo osadiť hodiny bez reklám. Nové hodiny stoja 
na rovnakom mieste – pred mestskou tržnicou.

Hodiny pri mestskej tržnici 
sú späť. Presný čas, dátum aj 
teplotu si od dnes môžu ľudia 
overiť na rovnakom mieste, na 
akom hodiny stáli sedemnásť 
rokov.

Tie pôvodné boli súčasťou 
reklamnej stavby. Majiteľ svoje 
reklamné hodiny odmietal 
odstrániť, hoci na pozemkoch 
mesta boli umiestnené iba ako 
dočasná stavba s povolením 
do januára 2018. Reklamu si 
z miesta zdemontoval až po 
osobnej intervencii primátora 
Mareka Hattasa vlani na jeseň.

„Som naozaj rád, že máme 
v centre Nitry opäť klasické 
hodiny, ktoré zapadnú do 
okolia a nepôsobia rušivo. Ho-
diny vychádzajú z pôvodného 
historického umiestnenia, no 
tentokrát sú bez zbytočného 
vizuálneho smogu. V spolu-
práci s výborom mestskej časti 
Staré mesto a s Útvarom hlav-
ného architekta sme osadením 
hodín vyhoveli požiadavkám 
obyvateľov, ktorým hodiny na 
tomto mieste chýbali,“ povedal 
primátor Nitry Marek Hattas.

Do súťaže na dodanie nových 
hodín sa prihlásili tri firmy. 

Víťazná spoločnosť inštalovala 
hodiny na mieste pôvodných, 
teda tam, kde na ne boli zvyk-
nutí obyvatelia mesta. Poloha 
ostala zachovaná po konzul-
tácii medzi Útvarom hlavného 
architekta a VMČ Staré Mesto.

Hodiny stáli 6. 912 € aj s DPH. 
Sú analógové, orientované sú 
na všetky štyri svetové strany. 
Okrem času zobrazujú dátum 
a teplotu. Číselníky sa v noč-
ných hodinách automaticky 
podsvietia. Hodiny majú auto-
nómne riadenie so synchroni-
záciou presného času.

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry
foto: Roman Oravec
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MENÍME NITRU

Cyklisti budú môcť prechádzať z Kalvárie do 
univerzitného areálu SPU začiatkom budúceho 
roka. Po úplne vynovenej ulici v Dražovciach sa 
môžete poprechádzať už dnes.

CYKLOLÁVKA
V novembrovej reportáži sa 
vraciame k stavenisku cyklo-
lávky, ktorá má prepojiť dva 
brehy rieky Nitry.

Pandémia Covid-19 ovplyvnila 
aj stavebný sektor. Realizátor 
si dáva niektoré špeciálne 
oceľové komponenty doviezť 
z Veľkej Británie a tak sa celý 
projekt výstavby cyklolávky 
predĺži.

Začiatkom októbra na oboch 
brehoch rieky už stáli žele-
zobetónové päty lávky. Po 
prívalových dažďoch bola však 
hladina rieky na tohtoročnom 
maxime a práce v koryte 
neboli možné. Neprestalo sa 

ale pracovať, len sa robotníci 
dočasne presunuli na ľavý 
breh Technickej fakulty, kde 
v tom čase prebiehalo zváranie 
mostovky.

Mostovka je jednou zo zložiek 
konštrukcie mostu, ktorej 
účelom je prenášať účinky 
zaťaženia z povrchu mosta 
na jeho hlavnú nosnú kon-

štrukciu. Jej osadenie má byť 
ďalším krokom k dokončeniu 
stavby. Potom bude môcť 
staviteľ pokračovať umiest-
nením oblúkov. Ešte predtým 
ale bolo treba vytvoriť ťažkým 
mechanizmom prístup do ko-
ryta a umiestniť platformu pre 
podpornú konštrukciu z balva-
nov a betónových panelov. Po 
konzultácii s vodohospodármi 
bude podporná konštrukcia 
posilnená, aby dokázala odolať 
prípadnému opakovanému 
náporu vody.

Okrem predpokladaných prác 
musel zhotoviteľ vykonať aj 
práce navyše. Ide napríklad 
o náhradu stropnej dosky 
nad šachtou pod povrchom 
cyklochodníka, opravu po-
škodeného múrika hrádze, či 
rozšírenie trasy v úsekoch kde 
by mohol vzniknúť problém 
s povolením dopravného 
značenia.

TOKAJSKÁ

Počas letných mesiacov sme 
vás informovali o tom, že 
v rámci regenerácie vnút-
robloku tu pribudla výsadba 
stromov, mesto dalo upraviť 
aj existujúcu zeleň a vyčistiť 
priestor. Začiatkom jesene 
akciu zakončili doplnením 
nového dreveného mobiliá-
ru. 19 kusov lavičiek, 5 setov 
s piknikovým stolom, a 2 koše 
budú obyvateľom slúžiť a sprí-
jemňovať im chvíle voľného 
času. Sídlisko Diely sa aj vďaka 

CYKLOLÁVKA

CYKLOLÁVKA
TOKAJSKÁ / DIELY
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takýmto menším zásahom vo 
verejnom priestore, ale aj stále 
pribúdajúcej výstavbe nových 
bytov, stáva lepším miestom 
pre život a zbavuje sa imidžu 
časti pridruženej ku Klokočine. 
Celkové náklady na realizáciu 
boli 7399€.

KRŠKANY
Autobusová zastávka pri 
Záborského ulici je jedna z tých 
frekventovanejších. Využíva ju 
množstvo študentov a dochá-
dzajúcich do práce. S novým 
vydláždeným chodníkom a roz-
šírením stojiska MHD sa zvýšil 
komfort občanov pri čakaní na 
autobus. Stojisko sa rozšírilo 
o 60 cm a pribudli aj bezbarié-
rové vstupy na priechod pre 
chodcov na oboch stranách 
cesty s vodiacou dlažbou pre 
zrakovo znevýhodnených 
spoluobčanov. Celkové nákla-
dy na realizáciu boli 12  230 €. 
Projekt bol realizovaný v rámci 
investičných akcií VMČ 1.

LUKÁČOVA
Lukáčova ulica v Dražovciach 
bola roky v dezolátnom stave. 
Tvorila ju len kamenná drť. 
V niektorých častiach nebola 
už vôbec spevnená, čo tvorilo 
problém hlavne počas dažďov, 
kedy sa tvorili mláky a steka-
júca voda stále zhoršovala stav 
komunikácie. Aj preto výbor 
mestskej časti zaradil ulicu 
medzi investície pre rok 2020. 
Mesto pristúpilo k súvislej 
oprave, ktorej súčasťou po-
chopiteľne nebolo len polože-
nie novej vrstvy asfaltu, ale aj 
spevnenie podložia, osadenie 
nových obrubníkov a naprí-
klad aj postavenie oporného 
múru v zákrute nad nebez-
pečným prevýšením. V rámci 
projektu bola dobudovaná aj 
križovatka s Mrázovou a časť 
Mrázovej ulice. Celková cena 
investície bola 98  257 €. Akcia 
je hradená z rozpočtu mesta 
Nitra.

text a foto: Roman Oravvec

TOKAJSKÁ / DIELY

KRŠKANY

LUKÁČOVA ULICA PRED A PO REKONŠTRUKCII

LUKÁČOVA ULICA PRED A PO REKONŠTRUKCII
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Stromy v ikonickej topoľovej aleji lemujúcej 
rieku Nitra sú na konci životnosti a musia 
byť vyrúbané. Dreviny stoja na pozemkoch 
Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). 
Podľa odborného arboristického posudku, ktorý 
si nechali vodohospodári vypracovať, predstavujú 
bezpečnostné riziko pre zdravie a životy ľudí. Ako 
náhrada bude vysadených až stotridsať nových 
stromov.

DVADSAŤ ROKOV 
PO ŽIVOTNOSTI
Bezpečnostný výrub sa týka 
topoľov na dvoch úsekoch – 
na strane Párovských lúk od 
Vodnej ulice smerom k býva-
lému zelokvetu a na strane 
mestského parku od Vodnej 
smerom k hydrocentrále.

Arboristický posudok si dal 
vypracovať Slovenský vodo-
hospodársky podnik po minu-
loročnej tragickej udalosti, pri 
ktorej zahynul štrnásťročný 
školák.

Stromy popri rieke Nitre 
majú podľa názoru odborníka 

približne osemdesiat rokov, čo 
je minimálne dvadsať rokov po 
ich životnosti a pre svoje oko-
lie predstavujú bezprostredné 
bezpečnostné riziko.

„Je našou zákonnou povin-
nosťou odstraňovať prekážky 
z okolia vodného toku, ktoré by 

v prípade spadnutého stromu 
mohli spôsobiť záplavy, po-
škodenie majetku, ale žiaľ, tak 
ako to bolo minulý rok, aj smrť 
nevinného človeka. V tejto sú-
vislosti môžeme konštatovať, 
že tieto stromy predstavujú 
značné riziko,“ povedal hovor-
ca SVP Marián Bocák.

PRIRODZENÝ 
KOLOBEH ŽIVOTA
Stromoradie na oboch úse-
koch nahradí nová masívna 
výsadba. Vodohospodári 
ju zabezpečia v súčinnosti 
s Mestom Nitra, ktoré má 
eminentný záujem na skorom 
prinavrátení stromoradia do 
verejného priestoru.

„Je to prirodzený kolobeh 
života. Staré stromy dávno 
prekročili svoju životnosť, 
predstavujú bezpečnostné 
riziko a preto musia byť 
nahradené novými. Rozhod-
nutie Slovenského vodohos-

TOPOĽOVÚ 
ALEJ NAHRADIA 
NOVÉ STROMY
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podárskeho podniku urobiť 
arboristický posudok z tohto 
dôvodu vítam. Je logickým 
vyústením stavu stromov 
okolo rieky a udalostí z po-
sledného roka. Bezpečnosť 
a ochrana ľudských životov 
je na prvom mieste,” povedal 
primátor Nitry Marek Hattas.

V susedstve parku bude 
vysadených sedemdesiat až 
osemdesiat pyramidálnych 
topoľov čiernych. Stromy 
budú vysadené v línii, ako 
vetrolam tvoriaci prirodzenú 
živú stenu medzi parkom 
a riekou Nitra. V úseku od ze-
lokvetu pribudne štyridsaťpäť 
až päťdesiat nových stromov. 

Odbor životného prostredia 
mesta Nitra odporúča vysadiť 
rýchlorastúce listnaté druhy 
štíhlych, stĺpovitých korún, 
ktoré zmiernia dôsledky 
výrubu dospelých stromov. 
Výsledok výsadieb sa podľa 
názoru odborníkov prejaví 
v horizonte viac ako desať 
rokov.

LIPY POPRI RIEKE 
ZOSTANÚ STÁŤ
Arboristickým posudkom na 
hrádzi rieky Nitra prešli aj 
topole a lipy v Dolných Krška-
noch medzi ulicami Biovetská 
a Krškanská. O lipovej aleji 
posudok hovorí ako o hod-

notnom krajinnom prvku, 
ktorý je potrebné zachovať 
v čo najväčšej miere. Z celko-
vého počtu stodesať líp sú na 
výrub určené len tri, ďalších 
šestnásť bude ošetrených.

Tri lipy budú odstránené 
aj neďaleko Univerzitného 
mosta. Tento zásah nesúvisí 
s posudkom vodohospodárov, 
ale s rekonštrukciou chodníka 
a jeho premenou na zdieľaný 
chodník pre chodcov a cyk-
listov. Od budúceho roku sa 
na tomto úseku zvýši pohyb 
a snahou nitrianskej radnice 
je znížiť riziko ohrozenia na 
minimum.

Arboristickým posúdením na 
hrádzi rieky Nitra prešlo viac 
ako tristo stromov, stoštyrid-
saťštyri z nich je určených 
na výrub. K ošetreniam 
a výrubom pristúpi vodo-
hospodársky podnik mimo 
vegetačného obdobia, teda 
medzi 1. októbrom a 31. mar-
com. O presných termínoch 
zásahov, asanácie aj náhrad-
nej výsadby bude informovať 
mesto Nitra v súčinnosti so 
Slovenským vodohospodár-
skym podnikom.

Henrich Varga, odborný 
poradca pre komunikáciu

foto: Roman Oravec

PREČO SA STARÁME DO STROMOV?
V diskusii, na ktorú pre aktuálne opatrenia nemohla prísť verejnosť, 
a preto bola vysielaná na Facebooku mesta a v televízii, sme sa za vás 
pýtali, čo si myslia o úpravách zelene primátor Marek Hattas, Štefan 
Lančarič z odboru životného prostredia, Attila Tóth a Miroslav Čibik – 
obaja z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU a Tomáš 
Knotek, arborista a spracovateľ posudku.

Odborníci vnímajú 
vysadenie práve topoľov 
v aleji pri rieke ako nie 
najšťastnejšie riešenie. Prečo 
sa tu teda topole ocitli?

Štefan Lančarič: Treba si uve-
domiť, že aj druhové zloženie 
rastlín podliehalo móde, to 
znamená, že boli preferované 
určité druhy. Možno, že v 40-
tych až 50-tych rokoch, kedy 
vzniklo toto stromoradie, sa 
viac prihliadalo na rýchlosť 
rastu, nakoľko po vojne sa 
budovala republika, obnovo-
vali sa sídliská, sídelné útvary, 
infraštruktúra ako taká a bolo 
treba zazeleniť mestá. Preto 
sa preferovali rýchlorastúce 
dreviny ako sú práve topole, 
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vŕby a iné druhy. Dnes sa skôr 
prihliada na rezistenciu dre-
vín, na klimatickú zmenu, na 
mestské prostredie, na sucho, 
na posypové soli atď.

Attila Tóth: V rovnakom čase 
vysadili rovnaký druh drevín. 
Je to monokultúrny porast, 
ktorý naraz dosiahol dané ve-
kové štádium, v ktorom sa te-
raz nachádza. Je to jednodru-
hové stromoradie, nenachádza 
sa tam žiadna iná prímes 
iných druhov, tým pádom bolo 
predpokladateľné, že problém 
so skončenou životnosťou 
stromov príde naraz.

Akými drevinami budú 
nahradené topole určené 
na bezpečnostný výrub?

Štefan Lančarič: Pri konci-
povaní rozhodnutia o vyrúbe 
sme zvažovali, akým spôso-
bom k tomu pristúpiť. Či tam 
vysadiť dlhoveké dreviny alebo 
obnovíme alej. Topoľ čierny, 
ktorý tam rastie teraz, tam 
bude aj prinavrátený. K tomuto 
rozhodnutiu sme sa priklonili 
aj práve preto, že veľa ľudí túto 
alej miluje, sú s ňou stotož-
není a zvyknutí na ňu a tiež 

s cieľom čím skôr tam zelenú 
hmotu prinavrátiť aj s plným 
vedomím, že ich tam vsadíme 
možno na 50 - 70 rokov. V mes-
te sa nedajú sadiť len dlhoveké 
kostrové dreviny. Krátkoveké 
dreviny vysadili v jednom čase 
a ich životnosť dobieha naraz

Mesto Nitra má najväčší 
podiel zelene v rámci okres-
ných miest na Slovensku. 

Aký postup volí mesto v prí-
pade novej výsadby?

Marek Hattas: Alfou a ome-
gou mesta je územný plán, 
ktorý hovorí o tom, kde môže 
byť zeleň a kde sa môže sta-
vať. Mesto Nitra má otvorený 
územný plán a bude otvárať 
nový. A práve to je miesto, kde 
to celé začína. Územný plán 
jasne definuje, kde sa zeleň 

nachádza a kde ju chceme 
mať a akým spôsobom sa 
sadia nové stromy.

Čo by ste odporučili 
samospráve pri novej 
výsadbe zelene v meste?

Tomáš Knotek: Myslím si, 
že mesto ide správnou cestu 
a treba mu dať len čas. Mesto 
momentálne dobieha 30- až 
40-ročné resty a to sa nedá 
urobiť za 10, 15, možno ani za 
20 rokov. Treba len trpezlivosť 
a verím, podľa toho, čo viem, 
že mesto ide správnou cestou.

Miroslav Čibik: Na mieste 
mesta by som odporučil oby-
vateľom, aby viac verili znalec-
kým posudkom a odborníkom. 
To je veľmi dôležité a dáva to 
mestu silu robiť ďalšie rozhod-
nutia. Pozitívne vnímam aj to, 
že sa rieši manuál verejných 
priestorov, ktorý súvisí s tvor-
bou zelene v meste.

Lenka Mareková
foto: Tomáš Holúbek,  

Roman Oravec

Tomáš Knotek: Topoľ pyramidálny má 
v meste perspektívu 20 až 40 rokov. 

Predĺženie životnosti s dosť nákladným 
ošetrením je do 60 rokov. Tieto topole 

majú 70 rokov.

STANOVISKO JARMILY KRÁLOVEJ, PREDSEDNÍČKY KOMISIE PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE K PROBLEMATIKE VÝRUBU TOPOĽOVEJ ALEJE
Za seba môžem povedať, že som veľmi 
smutná, že topole musia byť vyrúbané. 
Nie je to ľahké rozhodnutie, no rozhod-
li o  tom odborníci na základe posudku, 
a to treba rešpektovať. Je to veľmi dôleži-
té z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti. 
Každý strom sa dožíva určitého veku, 
platí to aj pre topole v  tejto lokalite. No 
dobrou správou je, že priestor nezo-
stane bez zelene a alej bude nahradená 
v  čo najkratšom čase novou výsadbou. 
Tu si treba uvedomiť dôležitosť syste-
matickej výsadby a  následnej syste-
matickej starostlivosti o  dreviny. Nie je 
totiž problém dreviny vysadiť, ťažšie je 
zabezpečiť následnú starostlivosť o vsa-
dené dreviny. Či už v prvých rokoch pri 
výsadbe, pri robení výchovného rezu 
drevín alebo v  neskoršom veku - treba 

robiť pravidelné odborné prehliadky 
stromov a  následne odborné ošetrenia, 
čím sa životnosť stromov predĺži a záro-
veň sa zvýši ich bezpečnosť. A práve na 
pravidelnú kontrolu drevín a  ich syste-
matické ošetrovanie treba klásť v nasle-
dujúcom období veľký dôraz. Samozrej-
me, to si vyžaduje finančné prostriedky, 
no iste každý chápe, že ak chceme mať 
zdravé stromy, ktoré nebudú ohrozovať 
obyvateľov, tak je nutné tieto prostried-
ky v rozpočte vyčleniť. Som rada, že sa 
táto myšlienka stretla s  pochopením 
kolegov poslancov i vedenia mesta a ve-
rím, že stromy a zeleň v meste budú mať 
v  nasledujúcom období zabezpečenú 
adekvátnu starostlivosť. Na komisii som 
navrhla zinventarizovať všetky stromy 
v meste. Bolo by veľmi prospešné, keby 

v rámci inventarizácie mal každý strom 
priradené svoje číslo a pod ním založený 
svoj „list“, v ktorom by boli zaznamena-
né všetky kontroly a zásahy do stromu. 
Na základe môjho návrhu v  minulom 
roku začalo pilotné mapovanie stromov 
v spolupráci s členmi komisie a univer-
zitami, no vzhľadom k  pandémii sme 
v  činnosti tento rok nemohli pokračo-
vať. Verím, že sa uvedený zámer podarí 
zrealizovať a tak budeme vopred vedieť, 
ktoré stromy ležia napríklad na sieťach 
a v budúcnosti budú musieť byť nahra-
dené. Ak budeme k  výrubom pristupo-
vať systematicky, nové stromy môžu byť 
nasadené niekoľko rokov pred výrubom 
a pomaly rásť. Iste by to bolo prospešné 
pre životné prostredie v Nitre.
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V Zariadení pre seniorov Zobor pribudli noví 
pomocníci pre opatrovateľky a zdravotné sestry – 
miniterminály odbúrajú zbytočnú byrokratickú 
časť pracovnej náplne.

MINITERMINÁLY UĽAHČIA 
PRÁCU OPATROVATEĽKÁM 
A SESTRÁM
Každá opatrovateľka a zdra-
votná sestra má pridelený 
svoj QR kód, ktorý je jej 
identifikátorom. Denné čin-
nosti a obslužné činnosti sa 
zaznamenávajú automaticky, 
stačí priložiť terminál k jed-
notlivým QR kódom.

Sestra keď príde ku klientovi, 
načíta si svoj kód na mini-
terminál – čiže identifikuje 
najskôr seba, potom identi-
fikuje klienta a zaznamená 
činnosti, ktoré klientovi 
poskytne (podá liek, prevlečie 
posteľ, nakŕmi klienta). Každý 
zamestnanec, každý klient 
a každá pracovná činnosť má 
svoj QR kód.

Pred ukončením služby sa 
všetky nahrané údaje dostanú 
cez sieťový kábel do počítača, 
pričom sa jednotlivé pra-
covné úkony zapíšu nielen 
do denného výkazu zamest-

nanca, ale aj do jednotlivých 
osobných kariet klientov.

AKO FUNGOVAL TENTO 
SYSTÉM V MINULOSTI?
V minulosti si opatrovateľka 
po skončení pracovnej smeny 
sadla za počítač, musela nakli-
kať všetky činnosti do počíta-
ča. Všetky úkony si musela za-
pisovať ručne, aby to na konci 
pracovnej zmeny nahodila do 
jednotlivých kariet klientov.

Na službe bol k dispozícii 
jeden počítač, pred odovzda-
ním služby museli niekedy 
stáť opatrovateľky v rade, aby 
sa im uvoľnil počítač a mohli 
by si nahrať svoj záznam 
z dennej činnosti, teraz stačí 
načítať údaje z miniterminálu 
a všetko sa automaticky uloží 
do počítača.

„Týmto krokom sme zefektív-
nili činnosť opatrovateliek aj 
zdravotných sestier v našom 
zariadení a minimalizovali 

čas strávený pri počítači. Aj 
v práci opatrovateliek pribúda 
administratívna činnosť, po-
čas osemhodinového pracov-
ného času je táto byrokracia 
na úkor klienta, ktorý je našou 
prioritou,“ vysvetlila Naďa 
Šimová, vedúca Odboru soci-
álnych služieb mesta.

„Momentálne je v tomto 
zariadení umiestnených 159 
klientov. Začiatky boli nároč-
né, každému klientovi sme 
museli nahrať do počítača 
všetky činnosti, ktoré vyko-
návajú opatrovateľky a zdra-
votné sestry, vytlačili sme QR 
kódy. Personál sa musel za-
školiť, aby vedel miniterminál 
používať a nerobil chyby pri 
postupnosti krokov“, povedala 
Iveta Vörösová, referentka 
opatrovateľskej starostlivosti.

AKÉ SÚ VÝHODY 
MINITERMINÁLU PRE 
MANAŽMENT ZARIADENIA?
„Miniterminály nám pomáhajú 

pri kontrole kvality posky-
tovaných služieb aj pracov-
ného výkonu opatrovateliek 
a sestričiek. Vieme presne, 
koľkokrát bol klient skontro-
lovaný a presne o koľkej, kedy 
mu bola podaná voda, kedy si 
vzal lieky, kedy bol polohovaný 
či prebalený. Každá činnosť sa 
nasníma v reálnom čase, čo je 
dôležité pri kontrole starost-
livosti o pacienta. Sestrička 
nemôže spätne nasnímať v po-
poludňajších hodinách, že od 
rána dostal klient 3x po sebe 
vodu. Záznam z tejto činnosti 
slúži pre interné účely, ale 
v prípade záujmu si rodinný 
príslušník klienta môže vyžia-
dať tieto záznamy“, povedala 
Libuša Mušáková, vedúca úse-
ku sociálnych služieb Zariade-
nia pre seniorov Zobor.

KOĽKO TERMINÁLOV 
SA ZAKÚPILO?
Zariadenie pre seniorov Zobor 
vlastní 13 miniterminálov 
v celkovej hodnote 2 420 €. 
Tento počet pokryje všet-
kých zamestnancov na jednej 
službe. Pred koncom služby si 
sestrička stiahne svoje dáta do 
počítača a odovzdá terminál 
ďalšej kolegynke.

text: Timea Galová 
foto: Roman Oravec

MENEJ 
BYROKRACIE, 
VIAC ČASU PRE 
KLIENTOV
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CELOPLOŠNÉ 
TESTOVANIE 
V NITRE
V Nitre bolo celkovo testovaných 44 219 ľudí. Z toho 258 bolo 
pozitívnych. Išlo o najväčšiu logistickú akciu za posledné 
roky. Ďakujeme, spolu sme to zvládli.

Prečítajte si postrehy obyvateľov uverejnené na našom 
Facebooku.

Matej H.: “Nábrežie mládeže s veľkým prehľadom. Púšťanie 
starších ľudí dopredu za pomoci polície či vojakov, pohodoví 
ľudia okolo, milý prístup od všetkých zúčastnených. Nie je čo 
vytknúť v tejto operácii. Vďaka všetkým zúčastneným.“

Zuzana M.: “Aspoň týmto spôsobom chcem mestu, zdra-
votníkom, armáde a dobrovoľníkom vyjadriť vďaku za 
ich službu. Pri testovaní boli milí, profesionálni a trpezliví. 
Prosím tlmočte všetkým zúčastneným jedno veľké ďakujem 
a veľa pochvaly. Osobitne oceňujem komunikáciu mesta 
voči občanom, jej rýchlosť a prehľadnosť.“

Marek K.: „Keď som o vás čítal pred 2 dňami, neveril som, že 
to dáte, boli ste na tom snáď najhoršie z celej republiky. To, 
čo ste dokázali behom 48 hodín, akú mobilizáciu, aj keď na 
poslednú chvíľu, to je obdivuhodné. Mesto v spolupráci s ob-
čanmi a podnikateľmi, ktorí zabezpečili to, čo nezabezpečila 
centrálna vláda, neskutočné, ste mega, tlieskam.“

Monica M.: „Veľká vďaka drive-in odbernému tímu na Ag-
rokomplexe a samozrejme aj policajtom. Ďalej vďaka Mesto 
Nitra Vám, za možnosť testovania drive-in spôsobom, ako 
osobe ZŤP mi to padlo veľmi vhod. Ďakujem, že ste mysleli 
a myslíte na nás a nezrušili ste tento spôsob.“

Juraj B.: „Hlboko sa skláňam pred tímom na ZŠ Kniežaťa 
Pribinu, odberné miesto som navštívil zhruba hodinu pred 
záverečnou a napriek únave, ktorú bolo vidieť na tvárach 
administratívneho aj zdravotníckeho tímu (vojaci vyzerali, 
že by si ešte vládali vybehnúť na Zobor), všetci boli ústretoví 
a veselí.“

Dominika M.: „Ďakujeme odbernému miestu ŠD Poľnohos-
podár na Vihorlatskej za príjemnú atmosféru a milý prístup! 
Takisto všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
organizovaní testovania, patrí jedno veľké ďakujeme v mene 
nás a našich detí.“

foto: Roman Oravec, Miloš Štefanka
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MESTSKÝ ÚRAD 
JE DOČASNE 
ZATVORENÝ
V súvislosti so zhoršujúcou sa 
epidemiologickou situáciou 
a vyhlásením zákazu vychá-
dzania je od pondelka 26. 10. 
až do odvolania mestský úrad 
zatvorený. Matrika je otvore-
ná len pre vybavenie rodných 
a úmrtných listov. Návštevu 
si prosím vopred telefonicky 
dohodnite na číslach 
037/65 02 271; 037/65 02 210

COVID POZITÍVNE 
DIEVČA MALO 
PROBLÉMY 
S DÝCHANÍM
Vo večerných hodinách sa 
pred domom rodiny v povin-
nej karanténe zhromaždilo 
dvadsaťpäť ľudí. Tí sa hlasno 
dožadovali odchodu rodičov 
s dcérou do nemocnice. Dcéra 
mala problémy s dýchaním 
a dispečing im údajne odmie-
tol poslať sanitku. Situácia 
emočne eskalovala, preto 
policajti privolali ďalšie dve 
hliadky. „Jedna z motohliadok 
mestskej polície vykonala 
sprievod do Fakultnej nemoc-
nice v Nitre vozidlu, v ktorom 

sa nachádzali rodičia s chorou 
dcérou,“ povedala mestská po-
lícia. Do nemocnice sa neskôr 
dostavila miestna občianska 
poriadková služba, ktorá ro-
dinu sprevádzala na infekčné 
oddelenie.

CELOPLOŠNÁ 
PORUCHA 
VÝSTRAŽNEJ 
SIGNALIZÁCIE NA 
ŽELEZNICIACH
Policajti ju zistili na všetkých 
mestských železničných 
priecestiach. „Na všetkých 
priecestiach svietil červený 
signál a závory boli v dolnej 
polohe,“ popísala situáciu 
mestská polícia, ktorá pomá-
hala pri informovaní vodičov, 
aby zbytočne nečakali.

Z ČINNOSTI 
MESTSKEJ 
POLÍCIE
Mestská polícia sa aktívne 
zúčastnila na pátraní po bez-
domovcovi s pozitívnym CO-
VID testom, ktorého neskôr 
dopravili do Azylového domu 
príslušníci PZ SR na dočasné 
ubytovanie.

Vo večerných hodinách bol 
na mestskej polícii nahlásený 
spadnutý strom na vozovke 
na Kláštorskej ulici. Hliadka 
na mieste zistila, že spad-
nutý strom je potenciálnou 
hrozbou pre bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premáv-
ky a preto na odstránenie 
privolali výjazd hasičov, ktorí 
pomocou techniky strom 
popílili a z vozovky prekážku 
odstránili. Hliadky mestskej 
polície počas celého týždňa 
kontrolovala dodržiavanie po-
vinnej karantény nariadeným 
osobám na Borovej ulici.

Kontrola dodržiavania ka-
ranténnych opatrení spojená 
s dovozom stravy pre Covid 
- pozitívnu osamotenú osobu 
bez rodinných príslušníkov, 
mestskí policajti realizovali 
v ubytovacích priestoroch na 
amfiteátri na Dolnozoborskej 
ulici.

V neskorých nočných hodi-
nách hliadka mestskej polície 
preverovala oznam o mu-
žovi, ktorý údajne odcudzil 
barmanský stolík v prevádzke 
Pečiatkáreň na Kmeťkovej 
ulici. Po rýchlej obhliadke 
mestskí policajti vypátrali po-
dozrivého na ulici Trieda An-
dreja Hlinku i s odcudzeným 
stolom. Išlo o dvadsaťjeden-
ročného muža z Prievidze, 
ktorý hliadke tvrdil, že stolík 
našiel pri ceste. Odcudzený 
stolík príslušníci previezli 
na útvar mestskej polície na 
Cintorínskej ulici.

Neprispôsobivý občan vy-
krikoval v klientskom centre 
a obťažoval ľudí i zamest-
nancov. Policajti vykonali 
obhliadku priestorov a muža 
upozornili na jeho protipráv-
ne konanie. „Zároveň mu 
mestskí policajti odporučili, 
aby dnes, vzhľadom na jeho 
eskalované emócie, nevstu-
poval do priestorov mestské-
ho úradu a počkal manželku 
pred vchodom budovy,“ 
povedala polícia. Občana 
doriešili v zmysle priestupko-
vého zákona.

 

OBČAN NAŠIEL 
JEDNORAZOVÉ 
INJEKČNÉ 
STRIEKAČKY
Odhodené boli na ulici Ľudo-
víta Okánika. Policajti strie-
kačky zozbierali a umiestnili 
ich do špeciálnej zbernej 
nádoby združenia STORM, 
ktorá ich priebežne ekologic-
ky likviduje.

V SEPTEMBRI 
OBČANIA 
NAHLÁSILI 
105 PODNETOV
Nápady na zlepšenia sa týkali 
opráv lavičiek, smetných ko-
šov, ale aj nestabilného a hr-
dzavého stojana na prášenie. 
Nevyhnutnou údržbou prešli 
aj detské ihriská na Jesen-
ského a Ľudovíta Okánika. 
Najviac podnetov, nahláse-
ných na stránke Odkaz pre 
starostu, sa týkalo znečis-
tenia a výtlkov na chodní-
koch a cestách. Vyriešené 
boli podnety na Cabajskej, 
Krčméryho, Lúčnej a Hlbokej. 
Ďalšie podnety podobného 
charakteru sú zaevidované 
a v štádiu riešenia. Na ich rie-
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šenie radnica potrebuje väčší 
časový priestor. Zamest-
nanci mesta sa tiež venovali 
sťažnostiam na preplnené 
koše a neporiadok vo verej-
nom priestore, ktoré občania 
nahlásili najmä na Golianovej, 
Parkovom a Wilsonovom 
nábreží. Pri všetkých hláse-
niach bola vykonaná náprava. 
Rovnako ako pri nesprávne 
natočenom semafore na 
Slančíkovej ulici. V riešení sú 
aj ďalšie občianske podnety 
ako údržba kríkov, nefunkčné 
osvetlenie, chýbajúce precho-
dy pre chodcov alebo dlhodo-
bo odstavené vozidlá. Všetky 
podnety sú v štádiu riešenia 
a radnica bude prostred-
níctvom portálu o ich stave 
riešenia informovať.

DEŤOM SA 
BUDÚ VENOVAŤ 
AMBASÁDORI 
ŠPORTU
Cieľom projektu je rozhýbať 
deti. Mesto Nitra a Slovenský 
zväz ľadového hokeja podpí-
sali Memorandum o spolu-
práci. Chcú rozvíjať pohybové 
aktivity detí na základných 
školách. Nová spolupráca 
medzi Mestom Nitra a Slo-
venským zväzom ľadového 
hokeja (SZĽH) prinesie do 
nitrianskych základných škôl 
projekt Centrum športu pri 
základnej škole. Športové 
centrum pri základnej škole 
zahŕňa týždenný školský 
korčuliarsky program a po-
poludňajšie športové aktivity 
v školských kluboch zame-
rané na všeobecnú športovú 
prípravu. Do aktivít sa zapoja 

deti z rôznych tried v rámci 
školského klubu. S deťmi 
budú pracovať odborne pri-
pravení ambasádori športo-
vých aktivít. Na jednu školu 
pripadne jeden stály ambasá-
dor. „Momentálne sú vybraní 
štyria, ktorí budú pôsobiť na 
ZŠ Tulipánovej, Beethoveno-
vej, Cabajskej a Fatranskej. 
Pilotný projekt Športového 
centra pri základnej škole by 
mal prebiehať dva školské 
roky a jeho cieľom bude kon-
tinuálna a udržateľná práca 
s deťmi. Po prvom školskom 
roku sa chce projekt rozširo-
vať aj o ďalšie aktivity ako sú 
korčuľovanie, tenis, gym-
nastika, zápasenie a ďalšie.

ZMENY 
V MESTSKEJ 
HROMADNEJ 
DOPRAVE PLATNÉ 
OD 29. OKTÓBRA
Autobusy mestskej hro-
madnej dopravy budú až do 
odvolania premávať v pra-
covných dňoch ako počas 
školských prázdnin. Dôvo-
dom je výrazne obmedzená 
mobilita obyvateľov ako aj 
zavedenie dištančnej výuč-
by pre druhý stupeň žiakov 
základných škôl a stredo-
školákov. V soboty, nedele 
a sviatky sa rozsah dopravy 
nemení. Prevádzkovateľ 
verejnej dopravy, Arriva Nitra 
žiada cestujúcu verejnosť 
o trpezlivosť, nakoľko pre-
mávka autobusov MHD závisí 
aj od počtu práceschopných 
vodičov.Aktuálne zmeny 
v rozsahu dopravy nájdete na 
www.arriva.sk/nitra.

ROKUJE SA 
O PREDĹŽENÍ 
PEŠEJ ZÓNY
Primátor Nitry rokoval s ve-
dúcim Katedry dopravných 
stavieb Slovenskej technickej 
univerzity Tiborom Schlos-
serom o možnostiach pre-
dĺženia pešej zóny. Súčasťou 
debaty boli možnosti zásobo-
vania a spoločné fungovanie 
nemotorovej a motorovej 
dopravy. Mesto pripravu-
je s Katedrou dopravných 
stavieb STU memorandum 
o spolupráci.

OBMEDZENIE 
DOPRAVY NA 
DOLNOHORSKEJ 
A KLINČEKOVEJ 
POTRVÁ 
DO KONCA 
BUDÚCEHO ROKA

Dôvodom je výstavba mi-
moúrovňovej križovatky 
„Šindolka. Doprava bude 
obmedzená na jednosmernú 
premávku, obchádzka je mož-
ná po trase Kláštorská.

NA CHRENOVEJ 
PRIBUDOL ĎALŠÍ 
KOMPOSTÉR
Ku komunite 60 domácností 
bytového domu na Výstavnej 
ulici, ktorá už 2 roky úspešne 
triedi kuchynský bioodpad do 
kompostovacieho zásobníka, 
sa začiatkom októbra pridali 
aj obyvatelia Lipovej ulice. 
Komunitné kompostovanie je 
ekologický, efektívny a eko-
nomicky výhodný spôsob 
zhodnotenia bioodpadu. Ob-
čianske združenie Komunita 
kompostuje, ktoré zabez-
pečilo praktickú realizáciu 
kompostéra, pripravilo pre 
obyvateľov Lipovej aj prak-
tické ukážky kompostovania. 
Každý záujemca o komposto-
vanie dostal zadarmo vedier-
ko na bioodpad do domácnos-
ti, kľúč od kompostéra, letáky 
o kompostovaní a najmä 
hotový kompost vhodný ako 
hnojivo. Mesto Nitra, pro-
stredníctvom Nitrianskej 
komunitnej nadácie a progra-
mu Mením moje mesto 2020, 
finančne podporilo realizáciu 
tohto projektu.
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Mestská časť Poradie 
turnusu Termín VMČ

Horné a Dolné Krškany, Janíkovce I. 21. 9.–25. 9. 2020 VMČ 1, 7

Diely, Párovské Háje, Kynek, 
Mlynárce II. 28. 9.–2. 10. 2020 VMČ 5

Drážovce a Zobor od Kláštorskej 
smer západ III. 5. 10.–9. 10. 2020 VMČ 6

Zobor od Kláštorskej smer východ IV. 12. 10.–16. 10. 2020 VMČ 6

Chrenová II a IV V. 19. 10.–23. 10. 2020 VMČ 7

Klokočina III, Čermáň VI. 26. 10.–30. 10. 2020 VMČ 4, 3

Chrenová I - III VII. 2. 11.–6. 11. 2020 VMČ 7

Staré Mesto I VIII. 9. 11.–13. 11. 2020 VMČ 2

Staré Mesto II IX. 16. 11.–20. 11. 2020 VMČ 2

Klokočina I a II X. 23. 11.–27. 11. 2020 VMČ 4

HARMONOGRAM 
JESENNÉHO UPRATOVANIA

INŠTRUKCIE PRE OBYVATEĽOV

1. Kontajner na stanovište 
bude dovezený o 12,00 
a odvezený o 20,00.

2. Počas dňa bude kontajner 
podľa potreby niekoľkokrát 
odvezený.

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

4. Do veľkoobjemových kon-
tajnerov ukladajte hlavne 

veľkorozmerný komunálny 
odpad / rozobraté skrine, 
stoly, WC misy, atď/.

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

6. Skrine, rôzne krabice a iné 
rozmerovo veľké odpady 
žiadame rozobrať a násled-
ne uložiť do veľkoobjemo-
vého kontajnera.

7. Väčšie množstvá komunál-
neho odpadu môžete uložiť 
po predložení občianskeho 
preukazu, ak máte trvalé 
bydlisko v Nitre alebo do-
kladu o zaplatení poplatku 
za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
v Nitre bezplatne na nasle-
dovných zberných dvoroch 
v meste, uvedených v ľavej 
časti strany.

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

Prípadné ďalšie informácie môžete získať na MsÚ – odbor komunálnych 
činností a životného prostredia - telefón: 037/ 6502 236 alebo 
Nitrianske komunálne služby telefón: 037/ 6516 210, 0902 999 555

ZBERNÝ DVOR Stredisko 
Mestských služieb, 
Tehelná ul. č. 3, Nitra,
Tel.: 037/651 68 05
PO: ZATVORENÉ
UT - PI: 9,00 – 12,30 hod.
13,00-17,00 hod.
SO: 8,00 - 11,30 hod. 
a 12,00- 16,00 hod.
NE: ZATVORENÉ

ZBERNÝ DVOR 
Nábrežie mládeže 87, 
areál firmy Nitrianske 
komunálne služby s.r.o.
PO - PI: 7,30 – 17,00 hod.
SO: 8,00 - 16,00 hod.
NE: ZATVORENÉ

ZBERNÉ DVORY 
Braneckého ul. 
a Zoborské kasárne
apríl –október
PO: ZATVORENÉ
UT –PI: 9,00 – 12,30 hod. 
a 13,00 – 17,00 hod.
SO: 8,00- 11,30 hod. a 12,00 
-16,00 hod.
NE: ZATVORENÉ

ZBERNÝ DVOR 
Rabčekova ul. Janíkovce
apríl-október
PO: ZATVORENÉ
UT: 10,00-13,30 a 14,00-
17,00 hod
ST – ŠT: ZATVORENÉ
PI: 10,00 – 13,30 
a 14,00 -17,00hod.
SO: 9,00- 12,30 
a 13,00 -16,00
NE: ZATVORENÉ

ZBERNÝ DVOR 
a KOMPOSTÁREŇ 
Medzi vodami 13/C, 
Nitra – Krškany
apríl - október
PO - PI: 7:00 - 16:00
SO: 7:00 - 12:00
NE: ZATVORENÉ
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ROZPIS UMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH 
KONTAJNEROV PRE TURNUS VIII. - X.
TURNUS UPRATOVANIA VIII. 
TERMÍN 9. 11.–13. 11. 2020

STARÉ MESTO I
PONDELOK 9. 11. 2020
1. Braneckého x Svetlá
2. Vajanského – vnútroblok
3. Hollého zastávka MHD
4. Bernolákova x Hollého
5. Cintorínska pred č. 2
6. Štúrova 47

UTOROK 10. 11. 2020
7. Štúrova 43
8. Štúrova x Rybárska
9. Štefánikova tr. č. 106
10. Štefánikova tr. č. 64
11. Richtára Peregrína x Smetanova
12. Misionárska 1-7 ku kontajnerom na 

komunálny odpad

STREDA 11. 11. 2020
13. Špitálska x 8. mája
14. Hodžova 24 – ku kontajnerom na KO
15. Kalinčiakova x Moyzesova
16. Banská x Misionárska
17. Benického ul. k 4-6
18. Vajanského x Krátka

ŠTVRTOK 12. 11. 2020
19. 8. mája x Rázusova
20. Jarmočná x Rázusová
21. Jarmočná medzi č. 10 - 14
22. Koniec Borovej
23. Začiatok Borovej
24. Wilsonovo nábr. otočka MHD

PIATOK 13. 11. 2020
25. Osvaldova 5
26. Damborského x 7. pešieho pluku
27. Štúrova 19 -21
28. Pri Červenom kríži 1-5
29. Medzi Hodžovú a Moyzesovu 

k trafo stanici
30. Stračia x Záhradná (potraviny 

Nitrazdroj CBA)

TURNUS UPRATOVANIA IX.
TERMÍN 16. 11.–20. 11. 2020

STARÉ MESTO II
PONDELOK 16. 11. 2020
1. Stavbárska
2. Vodná 1-7
3. Schurmannova x Kocelova
4. Mostná 18 vnútroblok

UTOROK 17. 11. 2020
5. Párovská ku garážam – za zubné 

oddelenie asfaltová plocha
6. Párovská 22 (zelený dom od hlavnej 

cesty)
7. Vikárska 11 – ku garážam
8. J. Kráľa 45 - 51
9. Pieskova medzi 10 – 18

STREDA 18. 11. 2020
10. Mariánska 12 do dvora k PKO
12. Wilsonovo nábr. (medzi 12 – 18 Spev. 

plocha ku smreku bližšie k č. 12)
13. Fr. Mojtu 47
14. Wilsonovo nábr. 34- 40

ŠTVRTOK 19. 11. 2020
15. Na ul. Fr. Mojtu oproti 

kníhkupectvu Viera
16. Kráľovská cesta
17. Východná x Malá ul.
18. Za Ferenitkou – vnútro blok
19. Mostná 3 - 7 k trafostanici

PIATOK 20. 11. 2020
20. Parkové nábrežie x ul. Na Predmostí
21. Kúpeľná vedľa budovy 

TELEKOMUNIKÁCII
22. Fr. Mojtu k ZŠ
23. Svätoplukovo nám. č. 3
24. Párovská x Hviezdna za VDI Služba
25. Wilsonovo nábr. x Štúrova na 

parkovisko

TURNUS UPRATOVANIA X.
TERMÍN 23. 11.–27. 11. 2020

KLOKOČINA I
PONDELOK 23. 11. 2020
1. Prešovská x Piešťanská
2. Žilinská x Pezinská
3. Pezinská x Partizánska
4. Žilinská pred č. 18
5. Nitrianska x Pezinská (bývalý 

stolnotenisový klub)

UTOROK 24. 11. 2020
6. Bazovského 6-8
7. Benkova 13
8. Mikovíniho 16 za domom na 

asfaltovej ploche
9. Popradská – obrátka MAD
10. Mikovíniho ul. č. 2

STREDA 25. 11. 2020
11. Jurkovičova 21 k zadnému vchodu
12. Alexyho 18
13. Jurkovičova 3
14. Jurkovičova 16 - na príjazdovú 

cestu k zadnému vstupu do kotolne

KLOKOČINA II
STREDA 25. 11. 2020
1. Bizetova – pod kotolňu na cestu 

k nádobám na KO
2. Beethovenova – oproti MŠ

ŠTVRTOK 26. 11. 2020
3. Bellova 10 - 12
4. Čajkovského 1
5. Čajkovského 38- 40 – k bývalému 

skeletu
6. Partizánska 75

PIATOK 27. 11. 2020
7. Partizánska 81
8. Čajkovského 11
9. Čajkovského 28
10. Šúdolská 21.
11. Šúdolská 71
12. Čajkovského 20
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ROZHOVOR

KULTÚRNY A KREATÍVNY 
PRIEMYSEL JE PRÁCA
text: Lenka Mareková
foto: Lenka Mareková, Collavino
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Veronika Gabčíková pôsobí ako 
dramaturgička Nového divadla. 
V marci divadlo zasiahla prvá 
vlna pandémie a museli zatvoriť. 
Rozprávali sme sa nielen 
o divadle, ale celkovom vnímaní 
kultúry v spoločnosti. V čase 
rozhovoru Slovensko prijalo nové 
opatrenia, ktoré sú s chodom 
divadla nezlučiteľné.

Aké je to viesť divadlo 
v čase pandémie?

Na jednej strane „zaujímavé“, 
na druhej strane tragické. 
Inak je to tak, ako vždy. Človek 
robí to, čo musí. Snaží sa 
nejakým spôsobom udržiavať 
aspoň činnosť, ktorá je možná, 
platí náklady a snaží sa získať 
finančné prostriedky na chod, 
ak sa to celé náhodou rozbeh-
ne. Servisný systém pokra-
čuje ďalej a v našom prípade 
dokonca aj ten tvorivý. Akurát, 
že len skúšame, nehráme a je 
to pre nás veľmi ťažké.

V ktorej fáze sezóny 
vás zastihla prvá vlna 
a ako dlho ste nehrali?

Zastihlo nás to tak, ako ostat-
ných. Január je pre divadlo 
problematický, vo februári sa 
to rozbieha. My sme mali novú 
inscenáciu Kocúr v čižmách, 
čiže vo februári sa dosť hralo. 
Od marca do polovice júna 
bola hra vypredaná, dobre sa 
predávali aj ostatné inscenácie 
Nového divadla. A 9. marca 
nás vypli. Už pred tým sme 
mali signály od škôl, že im 
odporúčajú nechodiť s kolek-
tívom mimo školu. Spočiatku 
sme si naozaj mysleli, že to 
bude krátka doba a snažili 
sme sa predstavenia posunúť 
a mysleli sme si, že pôjdeme 

podľa plánu ďalej. Bohužiaľ od 
9. marca do polovice júna nás 
nezapli.

Ako ste zareagovali na prvé 
uvoľnenie opatrení? Museli 
ste im prispôsobovať chod 
a repertoár divadla?

Snažili sme sa plánovať, ako 
rozbehneme činnosť. Vedeli 
sme, že jún je pre divadlo opäť 
problematický. Začína byť 
teplo. Preto sme chceli ísť hrá-
vať do škôl pod heslom Nové 
divadlo ide von. Nariadenie 
z ministerstva školstva však 

nedovoľovalo školám niečo 
takéto organizovať, aj napriek 
záujmu zo strany pedagógov, 
čiže opäť nič. Zahrali sme dve 
verejné predstavenia, za čo 
ďakujem našim divákom, že 
prišli v hojnom počte hoci 
dovnútra, do tepla, do Matice, 
ale prišli. Tým nám dali nádej 
a presvedčenie, že treba hrať. 
Predstavenia Cisárove nové 
šaty a Kozliatka sme mali od-
skúšané, že fungujú aj vonku. 
Kocúr v čižmách vznikal ako 
absolútne interiérová insce-
nácia. Ani nás nenapadlo, že 
s tým pôjdeme von. Rozhodli 
sme sa, že to vyskúšame. 
Samozrejme určité nuansy 
a svetlo sme museli oželieť. 
O to viac sme naložili Kocúro-
vi - Agáte Spišákovej, ktorá 
drží celú inscenáciu a súčasne 
musí komunikovať s deťmi 
počas chvíľ, kým sa ostatní 
pripravujú. Zafungovalo to. 
Predstavenia boli iné, komuni-
katívnejšie.

Divadlá majú v lete väčšinou 
divadelné prázdniny. Vy 
ste išli s divadlom von. 
"Nové divadlo ide von" bola 
plánovaná aktivita alebo 
to bola skôr reakcia na 
predchádzajúce obdobie, 
kedy ste nehrali?

Nebolo to úplne plánované. 
Pravdou je, že už minulý rok 
sme urobili nejaké predstave-
nia aj v lete. Pozvali nás a my 
si vážime každé pozvanie 
a každého diváka, preto sme to 
nejako zosúladili. Tento rok sa 
to rozbehlo vo veľkom a veľmi 
sme sa z toho tešili. Domnie-
vam sa, že pre budúce sezóny 
Nového divadla nebudeme 
končiť júnom. Po tomto roku 
sme si uvedomili, že aj leto 
má zmysel. Dáme si nejaký 
mesiac, kedy sa nebudeme 
vidieť, predsa len pracujeme 
s emóciami a potrebujeme si 
od seba oddýchnuť, aj keď sme 
priatelia.

Dnes, kedy sa spolu 
zhovárame, platí už týždeň 
zákaz zhromažďovania 
sa pre viac ako 6 ľudí. Čo 
to pre vás znamená?

Počas júna až augusta sme 
zahrali asi 15 predstavení. Bol 
to nádych. Bola to nádej. V sep-
tembri sme sa museli, ako 
nezávislé divadlo rozhodnúť, 
či budeme hrať len pre jednu 
triedu alebo čo urobiť, keď je 
limit divákov 50. Po vzájomnej 
porade sme sa rozhodli, že 
hrať budeme. Pedagógovia 
zareagovali, chceli chodiť. 
A potom prišlo, čo prišlo.  
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Opäť a znova nás vypli. Trojná-
sobná robota bola vlastne úpl-
ne zbytočná, hoci do dnešných 
dní štatisticky nebol nájdený 
ani jeden divák, ktorý by sa 
nakazil v divadle. Myslím si, že 
je to trošku necitlivé a urobené 
bez dát. Domnievam sa, že 
na našej práci sa podpísala aj 
permanentná negatívna ko-
munikácia o našom prostredí, 
o prostredí kultúry. Neprestalo 
to ani v lete, ani v septembri.  

V tejto chvíli sa môžeme 
dohadovať, o koľko percent 
divákov sme prišli a súčasne, 
koľko percent divákov budeme 
musieť opäť vrátiť ku kultúre 
a k umenie. Nielen do divadla.

Do akej miery môže 
Slovensko prísť o vzťah 
ku kultúre, keď je na 
tom tak, ako je?

Každý človek, ktorý je nekul-
túrny, znekultúrňuje svoje 
prostredie. Každý človek, 
ktorý neprichádza do styku 
s kreativitou a kultúrou sa vo 

svojom vývoji neposúva ďalej, 
stagnuje. Sociológ Michal 
Vašečka povedal, že sme 
technologicky v 21. storočí, ale 
mentálne v 19. storočí. Chcem 
veriť, že to nie je pravda a jeho 
slová sú iba varovaním pred 
možným budúcim vývojom. 
Chcem veriť, že to nie je 
pravda aj napriek tomu, že 
to čo povedal sa odzrkadľuje 
na vzťahu ľudí k nám, nielen 
umelcom, ale komukoľvek, kto 

pracuje v kreatívnom a kul-
túrnom priemysle. Posielajú 
nás dokladať tovar a pracovať 
s lopatou. A práve tieto reakcie 
a postoje sú dôkazom toho, že 
sme ako spoločnosť nedorástli 
do obdobia, kedy sme schopní 
oceniť význam kultúry a kre-
atívneho priemyslu pre rozvoj 
spoločnosti, pre prehlbovanie 
etických noriem v spoločnosti 
a súčasne pre rozvoj spoloč-
nosti a technológií a ich fungo-
vania ako celku. Práve kreati-
vita podporuje všetky procesy, 
ktoré sa v spoločnosti dejú. To, 
čo mňa trápi najviac, poviem 

to otvorene… My ten tovar do 
obchodu dokladať pôjdeme, 
my to dokážeme. Dokonca naši 
chlapi pokojne vykopú jamu, 
bez problému. Problém je, že 
neviem, či tí ľudia, ktorí kopú 
a dokladajú, budú schopní vy-
tvoriť kultúrne podujatie alebo 
niečo kreatívne alebo umelec-
ké dielo. Možno budú. Nespo-
chybňujem to. Lenže tak, ako 
si ja vážim každého, kto niečo 
vo svojej oblasti dokáže, tak 

si myslím, že aj smerom ku 
kultúre by bolo spravodlivé, 
keby nás ľudia vnímali rovna-
ko ako ostatných. Umenie je 
práca. Kultúrny a kreatívny 
priemysel je práca. Kreatívny 
priemysel a kultúra sú dokon-
ca regulérne priemyselné od-
vetvie, ktoré generuje okrem 
spoločensko-eticko-kreatívnej 
pridanej hodnoty aj nemalé 
finančné prostriedky.

Prognózy hovoria, že tento 
stav by mal potrvať až do 
leta budúceho roka. Čo to pre 
divadlo reálne znamená?

Ja tomu nechcem veriť! Bohu-
žiaľ sa človek musí pripraviť 
aj na toto. My v tejto chvíli nie 
sme úplne nezávislí a súčasne 
závislí od tržieb, pretože nám 
z jednej tretiny naše aktivity 
podporuje Fond na podporu 
umenia, Mesto Nitra a Nitrian-
sky samosprávny kraj. Máme 
rozplánované a pripravené 
4 nové tituly, ktoré chceme re-
alizovať v tejto sezóne. Máme 
čo robiť celú sezónu. Len som 

presvedčená, že divadlo bez 
diváka byť nemôže. My to ne-
robíme pre seba. Našim cieľom 
je komunikácia s divákom, 
nadviazanie aktívnej, pre obe 
strany prínosnej komunikácie. 
Naozaj si neviem predstaviť, 
že by sme mali byť vypnutí 
do konca sezóny. Podľa môjho 
názoru totiž škody, ktoré na 
základe tejto situácie vzniknú, 
budú pre rozvoj vzťahu ume-
nie, kultúra a divák nenapravi-
teľné. Ten čas sa nevráti a my 
budeme len dobiehať zameš-
kané.
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PRVÝ A ZÁROVEŇ 
POSLEDNÝ 
KONCERT 
NITRIANSKEJ 
HUDOBNEJ JESENE  
Slovak chamber orchestra - Slovenský komorný 
orchester, pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda 
Danela. Svetoznáme hudobné teleso, ktoré v tomto roku 
oslavuje šesťdesiate narodeniny, ponúklo nitrianskemu 
publiku svoje majstrovstvo v hudobných dielach od 
Dvořáka, Janáčka, Kupkoviča aj Bartóka. 
Vzhĺadom na opatrenia sa ostatné naplánované koncerty 
museli zrušiť.

Foto: Miloš Štefanka
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MESTO NITRA ZÍSKALO NAJVYŠŠIE 
OCENENIE V PROJEKTE SENIOR 
FRIENDLY, PO SLOVENSKY 
„PRIATEĽSKÝ K SENIOROM“
Už piaty ročník projektu a súťaže 
Senior Friendly organizujú Klub 
Luna Senior Friendly a Občianske 
združenie Bagar.

Cena Senior Friendly je pre 
všetkých, ktorí najrôznejšími 
formami vychádzajú v ústrety 
a pomáhajú starším. Nárast 
vzájomnej solidarity, ktorú 
priniesla pandémia, sa odzr-
kadlila aj na rekordnom počte 
prihlásených.

V kategórii samospráv získali 
najvyššie ocenenie - plaketu 
Senior Friendly Banskobys-
trický, Prešovský a Trenčian-
sky kraj a mestá Nitra, Banská 
Bystrica a Prešov.

„Toto ocenenie je vyjadrením 
vďaky a uznania všetkým 
tým, ktorí v čase pandémie 

pomáhali a stále ešte pomá-
hajú najzraniteľnejším – prís-
lušníkom staršej generácie. Aj 
v tomto neľahkom období som 
našich seniorov ubezpečoval, 
že na nich intenzívne myslíme 
a snažíme sa im uľahčiť situ-
áciu, v ktorej sa pre korona-
vírus ocitli,“ povedal primátor 
Marek Hattas.

So seniormi sa Marek Hattas 
kvôli zákazu vychádzania 
spojil prostredníctvom ich 
zástupcov alebo telefonátom 
cez video hovor. Zúčastnil sa 
tiež naživo vysielanej debaty, 
v ktorej odborníci hovorili 
o tom, aké služby mesto po-

skytuje seniorom a ako sa dajú 
využívať aj napriek tomu, že 
momentálne platia v bežnom 
živote prísne obmedzenia.

Ocenenie potešilo aj Annu 
Laurinec Šmehilovú, poslan-
kyňu a predsedníčku Rady 
seniorov. „Som veľmi rada, 
že Rada seniorov sa stala 
v našom meste realitou. Som 
rada, že mestské zastupiteľ-
stvo a vedenie mesta neza-
vrhli tento môj programový 
cieľ a vďaka veľkému úsiliu, 
spolupráci a pracovitosti 
Martiny Hrozenskej a Nadi 
Šimovej z odboru sociálnych 
služieb sme to spolu dotiahli 
až k oceneniu,“ povedala.

Zoznam ocenených a ďalšie 
informácie možno nájsť na 
webovej stránke www.senior-
friendly.sk.

Timea Galová
foto: Roman Oravec

Október bol mesiacom úcty k starším. Seniorov sme si  nemohli uctiť tak, ako by sme chceli, 
pretože platili prísne opatrenia. Mesto Nitra sa však počas celého roka snaží venovať im veľkú 
pozornosť. Prinášame fotoprehľad toho, čo mesto v poslednom roku robilo pre seniorov

Zasadnutie Rady seniorov.

Šitie a rozvoz rúšok.
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Rozvoz nákupov pre seniorov v čase pandémie.

Online diskusia o senioroch a pre seniorov.

Zápis seniorov do pamätnej knihy mesta.
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V NOVEMBRI 
OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM 
TÍTO 
NITRANIA
75 ROKOV
Alžbeta Bakaiová
Jozef Beľa
Agneša Beľová
Júlia Bírová
Helena Brijová
Silvester Cintula
Božena Čapkovičová
Helena Čibíková
Edita Čuláková
Ján Dillhoff
Oľga Drábiková
Peter Heinisch
Dušan Horský
Oľga Humpolcová
Lýdia Chudá
Peter Kadlečík
Peter Kardoš
Jolana Kišová
Mária Kittlerová
Ján Kleskeň
Matej Kováč
Edita Kováčová
Dagmar Kozelová
Hedviga Kramná
Peter Krčmárik
Alžbeta Lauková
Anna Mányiová
Márie Mášiková
Marta Matejová
Mária Mesarošová
Vlasta Milrádová
Jaroslava Ollíková
Alžbeta Pappová
Katarína Plhalová
Kvetoslava Popelková
Viliam Scháner
Emília Slováková
Irena Straková
Elena Strapáková
Jana Svoradová
Mária Švihelová
Stanislav Tkáč
Katarína Tóthová
Tibor Ürge
Peter Vendelín
Anna Vilímeková
Karol Zimmer
Olga Zimmermannová

80 ROKOV
Elena Andrášiková
Jozef Bekö
Martin Čaprda
Terézia Čurgaliová
Miroslav Gregora
Ladislav Horváth
Irena Hrnčírová
Jozef Hudák
Eva Jedličková
Anna Klemanová
Eduard Klen
Veronika Kolářová
Arpád Kovács
Peter Krno
Júlia Kusalová
Vojtech Lendel
Helena Miškolciová
Agáta Mitske
Bernardína Molnárová
Gustáv Nagy
Eva Nilašová
Markéta Niňajová
Gabriela Nováková
Zuzana Palkovičová
Veronika Pintérová
Anna Szabóová
Margita Šišková
František Škvarka
Antónia Šuppová
Milan Vereš

85 ROKOV
Ján Bartko
Ján Brindza
Mária Dianová
Erika Fabišová
Stanislav Halás
Jozef Hrúz
Zlata Hudecová
Katarína Hunková
Helena Jagdwirthová
Eva Janeková
Mária Jankulárová
Pavel Kóňa
Pavel Kozlík
Vojtech Loži
Tibor Ördögh
Helena Pillerová
Alžbeta Schniererová
Paulína Slíšková
Demián Sojka
Mária Šindlerová
Helena Uhrínová
Jozef Vašíček
Želmíra Vranková

86 ROKOV

Stanislav Bezák
Jozef Dreveňák
Milota Ďurečková
Ivan Gaál
Magdaléna Gergelová
Milan Hlôška
Želmíra Hyžová
Emil Madaj
Žofia Miháliková
Štefan Nikodem
Oľga Nováková
Margita Palkovičová
Ivan Paška
Jozefa Pribilincová
Anna Richterová
Valéria Sapárová
Katarína Ševelová
Adela Škovránková

87 ROKOV
Božena Arbetová
Viliam Bališ
Milan Hluchý
Alžbeta Jakubíková
Janka Kačalová
Emília Malíková
Agneša Mészárošová
Ján Pavelka
Ladislav Starovič
Mária Valáriková
Antónia Valašeková
Emília Záhorská
Irena Závodná

88 ROKOV
Oľga Augustínová
Emília Beňáková
Etela Borzová
Pavla Dudová
Irena Hlošová
Edita Kevélyová
Mária Miková
František Smutný
Mária Struhárová
Štefan Šušlík
Margita Švecová
Katarína Tonkovičová
Aurélia Žarnovičanová

89 ROKOV
Ján Bystrianský 
Ružena Čanigová 
Helena Ficová 
Júlia Chobotová 
Emília Kučerová 
Magdalena Molnárová 
Jozefa Obuchová 
Blažena Richtariková 

Michal Rohal 
Božena Sabolová 
Otto Sládečka 
Jozef Stražanec 
Ferdinand Štefanovič 
Amália Zálubyová

90 ROKOV
Irena Adamíková
Jozef Bernath
Milan Břicháč
Mária Cifrová
Helena Čerešňová
Ernest Današ
Mária Danišová
Július Eliáš
Ernestína Fábelová
Gabriela Farkašová
Bernardína Kíkelová
Ľudmila Mišove
Gizela Novoselová
Alžbeta Oberthová
Alžbeta Sirotková
Margita Vígová

91 ROKOV
Anna Baliová
Ema Gajdošíková
Jaroslav Hotový
Angela Keselyová
Angela Kyačková
Helena Lacušková
Mária Ottingerová
Janka Pažitná
Stanislav Štefkovič

92 ROKOV
Libuša Františová
Helena Harmatová
Žofia Skočíková
Silvia Veselá
Lívia Veselská

93 ROKOV
Zlatica Arpášová
Pavol Bajči
Anna Juhásová
Želmíra Nemčovičová
Valeria Záhumenská

94 ROKOV
Katarína Cilliová
Štefan Jaššo
Oľga Töröková

95 ROKOV
Oldřich Havlík
Terézia Malenčíková

96 ROKOV
Pavlína Jakubeková
Žofia Nemešová
Vladimír Zubácky

97 ROKOV
Paula Drábiková

102 ROKOV
Helena Náhlovská
104 ROKOV
Hilda Schulzová
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POVEDALI 
SI ÁNO

9. október
Matej Hotový 
a Natália Mečárová 
obaja z Nitry

10. október
Tomáš Janota 
a Mária Kovariková 
obaja z Nitry

Miroslav Halmeš 
a Silvia Slišková 
obaja z Nitry

23. október
Jozef Porhajaš 
zo Zbehov a Lenka 
Zelisková z Nitry

 

V SEPTEMBRI 
NÁS NAVŽDY 
OPUSTILI TÍTO 
NITRANIA
Helena Adámeková 
vo veku 64 rokov

Alena Ambrosová 
vo veku 89 rokov

Jozef Andrášik 
vo veku 85 rokov

Viera Bakšová 
vo veku 85 rokov

Jozef Bali 
vo veku 65 rokov

Zlatica Bártová 
vo veku 61 rokov

Juraj Baumeister 
vo veku 34 rokov

Zuzana Belicová 
vo veku 73 rokov

Matej Benda 
vo veku 36 rokov

Bedrich Blödy 
vo veku 83 rokov

Karol Bobek 
vo veku 70 rokov

Rudolf Bosák 
vo veku 63 rokov

Albín Čentéš 
vo veku 79 rokov

Margita Danielová 
vo veku 88 rokov

Ružena Doležiová 
vo veku 78 rokov

Juraj Drahoš 
vo veku 62 rokov

Eva Frančíková 
vo veku 87 rokov

Ladislav Gál 
vo veku 80 rokov

Pavol Galanta 
vo veku 71 rokov

Zita Gavalčíková 
vo veku 69 rokov

Gabriela Hanáková 
vo veku 73 rokov

Helena Holecová 
vo veku 88 rokov

Anna Holková 
vo veku 83 rokov

Anna Hunková 
vo veku 81 rokov

Jozef Jasan 
vo veku 78 rokov

Peter Javorek 
vo veku 73 rokov

Elena Junasová 
vo veku 67 rokov

Miloš Kiko 
vo veku 60 rokov

Ján Kolenčík 
vo veku 88 rokov

Anton Kopecký 
vo veku 80 rokov

Ľubomír Kovačik 
vo veku 65 rokov

Barbora Kváčiková 
vo veku 85 rokov

Oto Krajčo 
vo veku 64 rokov

Jozef Kukla 
vo veku 94 rokov

Michal Levák 
vo veku 79 rokov

Peter Liba 
vo veku 89 rokov

Jozef Liso 
vo veku 87 rokov

Anna Lisyová 
vo veku 92 rokov

Zdenka Lučanská 
vo veku 83 rokov

Marián Mackovič 
vo veku 64 rokov

Marián Maňúr 
vo veku 62 rokov

Alexandra Martvoňová 
vo veku 67 rokov

Peter Masár 
vo veku 76 rokov

Eugen Morovič 
vo veku 72 rokov

Jozef Ohlas 
vo veku 87 rokov

Júlia Orišková 
vo veku 80 rokov

Dezider Páleník 
vo veku 94 rokov

Milan Pekar 
vo veku 74 rokov

Jozef Petrovič 
vo veku 69 rokov

Jozef Plachtička 
vo veku 72 rokov

Ľudmila Poljaková 
vo veku 69 rokov

Viliam Proksa 
vo veku 84 rokov

Zuzana Repová 
vo veku 48 rokov

Miloš Rízek 
vo veku 40 rokov

Mikuláš Servický 
vo veku 86 rokov

Mária Smidová 
vo veku 75 rokov

Karol Sopko 
vo veku 77 rokov

Rozália Surová 
vo veku 75 rokov

Ján Šaliga 
vo veku 68 rokov

Miloslav Šima 
vo veku 67 rokov

Ľudovít Šimanský 
vo veku 71 rokov

Elias Šimunek 
vo veku 0 rokov

Robert Šrank 
vo veku 85 rokov

Mária Šranková 
vo veku 82 rokov

Robert Švihorík 
vo veku 68 rokov

Emília Tancíková 
vo veku 84 rokov

Ľudmila Tatarkovičová 
vo veku 88 rokov

Helena Vágaiová 
vo veku 90 rokov

Jolana Vargová 
vo veku 84 rokov

Mária Verešová 
vo veku 77 rokov

Eva Veselá 
vo veku 48 rokov

Zdena Vilémová 
vo veku 64 rokov

Jaroslav Vilina 
vo veku 70 rokov

Terézia Zabadalová 
vo veku 86 rokov

Jozefína Zábradiová 
vo veku 95 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 30. 11. 2020 na adresu: 
Odbor komunikácie a propagácie, Mestský úrad, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.meno / tel.:

Aj do Nitry príde putovná výstava Príbehy 20. storočia - Po 2. svetovej vojne. Ide o 15 príbehov ľudí, ktorí prežili 2. svetovú 
vojnu. Profily tých, (prvá tajnička), sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch (druhá tajnička). Autorom (tretia tajnička) 
je fotograf Tomáš Halász a grafiky „Bojovník proti fašizmu“ je Matúš Maťátko. Medzi hrdinami výstavy nájdete napríklad Martu 
Szilárdovú, preživšiu geto, koncentračný tábor Auschwitz a pochod smrti. Ďalším hrdinom výstavy je právnik a novinár, väzeň 
v koncentračnom tábore a (štvrtá tajnička) Otto Šimko. V roku 2017 dostal Cenu pamäti národa. Putovnú výstavu si môžete pozrieť 
v Nitre, o presnom dátume vás budeme informovať. Prečítajte si príbehy, ktoré zanechajú stopu v každom, komu nie sú cudzie 
osudy ľahostajné.

EČV
Bratislavy

ozvena

poloha 
visiac

preber sa
k životu

knockout

prvá 
dvojhláska

európske 
platidlo
otravné 

látky (skr.)

koncovka 
ž. priezvisk
Long Term

Support
albumy, 
po česky

ante 
Meridiem

protiklad

redšie 
jedlo

zvyšok
po ohni

plytké miesto

česká 
predložka

tretia 
tajnička

označenie 
kamiónov

prospech

vyhynutí 
kočovníci

aká 
(básnicky)

nádoba na 
varenie

topánky

pápežská 
pokrývka

hlavy

potrelo 
masťou

druhá 
tajnička

nuž, teda

peruánsky 
Indián

popevok

politické
útočisko bývanie

slovenské 
vydava-
teľstvo

umelecké 
dielo, 

skulptúra

mravný 
základ 

(aj étos)

Pomôcky: 
ojo, Vorel

irídium (zn.)
bodavý 
hmyz 

(mn. číslo)

vpíjalo, 
nasávalo

drobní
špica, 
ostrý 

koniec

mäkký kov
bol 

zaľúbený 
(prenesene)

označenie
kvality
múky

driemal

vinič

ružové víno

domáce 
meno 

Nikolasa

omám 
alkoholom

EČV 
Senice

lesný 
kolesový 

traktor (skr.)
južný plod český režisérokúzli, 

uchváť
nádoby
na smeti

recept 
(skr.)

druh 
papagája

ide, po
česky príjemná germánsky 

škriatok

mesto 
na západe 
Čiech

drobný 
náboj

cesnak, po
španielskyjazyk

nemecká 
značka áut

maďarský 
veľtok

prvá 
tajnička

periféria

zoznam 
mien

železničný 
podnik

nahadzovali 
omietku

meno 
herca

Hlaváčka

EČV 
N. Zámkov

štvrtá 
tajnička

vysoké 
karty

nečestní

dom. meno
Adolfa

vyčnieval
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NEWS REVIEW

POPLAR ALLEY WILL BE 
REPLACED BY NEW TREES
The trees in the iconic poplar 
alley lining the Nitra River are 
at the end of their lifespan and 
must be cut down. The trees 
stand on the land of the Slovak 
Water Management Company. 
According to an expert arborist 
report commissioned by the 
company, the trees pose a 
safety risk to human health 
and lives. As a replacement, 
up to one 130 new trees will be 
planted. The safety cut-out ap-
plies to poplars in two sections 
- on the side of Párovské lúky 
from Vodná Street towards 
the former “Zelokvet” and on 
the side of the city park from 
Vodná Street towards the 
hydroelectric power plant. The 
arborist report was prepared 
for the Slovak Water Man-
agement Company after last 
year’s tragic event in which a 
fourteen-year-old schoolboy 
was killed by a broken tree.
According to the experts, the 
trees along the Nitra River are 
approximately eighty years 
old, which is at least twenty 
years over their lifespan, and 
pose an immediate safety 
risk to their surroundings. 
Both sections of the alley will 
be replaced by new massive 
plantings. The Slovak Water 
Management Company will 
provide them in cooperation 
with the City of Nitra, having 
an eminent interest in the early 

return of the tree line to the 
public space.
Seventy to eighty pyramidal 
black poplars will be planted 
in the vicinity of the park. The 
trees will be planted in a line 
to function as a windbreak 
forming a natural living wall 
between the park and the 
Nitra River. Forty-fi ve to fi fty 
new trees will be added in 
the second section towards 
“Zelokvet”. The Department of 
the Environment of the City 
of Nitra recommends plant-
ing fast-growing deciduous 
species of slender, columnar 
crowns, which will mitigate 
the consequences of the felling 
of adult trees. According to 
experts, the result of those 
plantings will be manifested 
in more than ten years from 
now. More than 300 trees on 
the Nitra River embankment 
have passed the arborist 
assessment, 144 of them are 
intended for felling. The Slovak 
Water Management Company 
will start the treatments and 
cuttings outside the growing 
season, i.e. between 1 October 
and 31 March.

CITY HALL IN SECOND 
WAVE OF PANDEMIC 
Unlike the fi rst wave of the 
pandemic in the spring 
months, the town hall stays 
open with all its branches and 
departments. However, the 
way their clients are to handle 

their aff airs is changing. Free 
movement of people in the 
offi  ce building is prohibited for 
the public. The only exceptions 
are pre-arranged meetings, 
meetings of commissions and 
committees of city districts. 
Clients will arrange their af-
fairs in the client centre. Only 
a limited number of clients are 
allowed to enter it. They will be 
navigated by authorized em-
ployees of the municipal offi  ce. 
We therefore ask the public 
to respect the instructions of 
the city staff . In the event that 
your physical presence at the 
municipal offi  ce is not neces-
sary, we strongly recommend 
resolving offi  cial matters by 
telephone or e-mail. 

AMBASSADORS OF SPORTS 
ACTIVITIES WILL TAKE CARE 
OF CHILDREN IN SCHOOLS
The new cooperation between 
the City of Nitra and the Slovak 
Ice Hockey Association will 
bring a project called “Sports 
Centre at Primary School” 
to primary schools in Nitra.  
The project includes a week-
ly school skating program 
and afternoon sports activ-
ities in school clubs focused 
on general sports training. 
Children from diff erent classes 
within the school club will 
be involved in the activities. 
Professionally trained ambas-
sadors of sports activities will 
work with them. There will 
be one permanent ambassa-
dor per school. As for now, 
four ambassadors have been 
selected to work at Tulipánová, 
Beethovenova, Cabajská and 
Fatranská primary schools.  
The pilot project Sports Centre 
at Primary School should run 
for two school years and its 
goal will be continuous and 
sustainable work with children. 
After the fi rst school year, 
the project should expand to 
other activities such as skating, 
tennis, gymnastics, wrestling 
and more. 

A COMPOSTER ADDED TO 
CHRENOVÁ SETTLEMENT 
At the beginning of October, 
the inhabitants of Lipová Street 
joined the community of 60 
households of an apartment 
building on Výstavná Street, 
which has been successfully 
sorting kitchen bio-waste 
into a composting bin for two 
years now. The City of Nitra 
supported the implementation 
of this project fi nancially via 
Nitra Community Foundation 
and the program “Mením moje 
mesto 2020”. 

ONCOLOGY PATIENT 
COUNSELLING CENTRE 
ALREADY IN NITRA
The third patient counsel-
ling centre in Slovakia was 
established at the University 
Hospital in Nitra and will be 
open every Wednesday from 9 
am to 12 noon. Former patients 
and volunteers will work as 
advisors.
The counselling centre at the 
Nitra University Hospital is lo-
cated in 6 Špitálska Street (on-
cology department, 2nd fl oor, 
opposite the lift).  In addition to 
psychological support, the cli-
ents will also be provided with 
advice in the area of nutrition 
and meals, entitlement to social 
assistance and compensatory 
aids. The personal experience 
of former patients will add 
value to precious advice on 
how to manage the disease and 
its treatment. 

NEW CLOCK IN FRONT 
OF CITY MARKET
The clock is based on the orig-
inal historical location, but this 
time it is without unnecessary 
visual smog. Once again, there 
is a clock in the city centre with 
an analogue dial, oriented to all 
four directions, just like it used 
to be. In addition to the time, it 
displays the date and temper-
ature. The dials are automati-
cally backlit at night. The clock 
cost € 6,912. 
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Zapojte sa 
do kandidatúry
Nitry na Európske 
hlavné mesto 
kultúry!

Máte nápad ako posunúť Nitru vpred? Chcete usporiadať 
festival na námestí, založiť komunitnú záhradu vedľa svojho 
paneláku, prerobiť detské ihrisko alebo zorganizovať sériu 
workshopov? Alebo už podobný projekt robíte, ale potrebujete 
s ním pomôcť? Kandidatúra Nitry na titul EHMK 2026 je skvelou 
príležitosťou pre váš nápad!

viac informácii nájdete na: www.nitra2026.eu/nitro


