
RADNIČNÉ NOVINY
VIANOČNÉ  
MESTEČKO AKO 
PRED COVIDOM
Návštevníkov 
láka najmenej 
do 23. decembra.

FINIŠUJEME 
S OPRAVOU 
ZÁPASNÍCKEJ HALY
Rozbehnuté sú mnohé 
investície, aj roky 
zanedbaná Sadová.

AKÉ SÚ SVIATKY 
PRE PRACOVNÍKOV 
MESTA NITRA?
Nazreli sme do rodín 
zamestnancov 
radnice.

12/22
DECEMBER
Ročník 4.

ZAČALA REVITALIZÁCIA STARÉHO PARKU PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV

MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU

NOVINY PRE 
SLABOZRAKÝCH



22

4

10

RADNIČNÉ NOVINY2 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU



Radničné noviny – mesačník pre všetkých, ktorí majú radi Nitru
Číslo 12/2022 | Ročník 4 | Vydáva: Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra | IČO: 00 308 307 
| Adresa redakcie: Mestský úrad, Odbor komunikácie a propagácie, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, redakcia@msunitra.sk 
| Redakcia: Tomáš Holúbek – šéfredaktor, Timea Galová, Lenka Mareková, Roman Oravec, Mária Snopová | Grafická úprava: Peter 
Jánsky | Tlač: Komárňanské Tlačiarne, spol. s r.o.; Bratislavská cesta 3012, 945 05 Komárno | Vyšlo: decemnber 2022 | Náklad: 40 000 ks 
| Bezplatná distribúcia do domácností a na verejne dostupné miesta v Nitre | ISSN 2644 -6073 | EV 5851/19.

OBSAH
4 - 5  
Nitra bude mať dve vynovené 
športoviská
6 - 7 
V Novom parku pribudli 
umelecké lavičky, práce začali 
aj v Starom parku
10 - 11  
Predstavujeme nových 
poslancov mestského 
zastupiteľstva
14 - 17  
Nazrite do domácností našich 
kolegov. Ako trávia Vianoce ?  
19 
Kreatívne centrum ponúka  
kurzy na rozvoj podnikania 
21  
Nová interaktívna stena pre 
deti 
24  
ZSS Lienka - Pomáhame 
ľuďom s autizmom 
28 
Darček pre vás - vianočný 
a novoročný pozdrav z Nitry

facebook/nitramesto

instagram/mesto_nitra

VÁŽENÍ OBYVATELIA NITRY,

v prvom rade mi dovoľte v tento predvianočný čas zaželať vám príjem-
ný advent, sviatky a blížiaci sa nový rok. Pevne verím, že toto sviatočné 
obdobie strávite v zdraví a v kruhu svojich najbližších.

Máme za sebou náročné roky. Minulé aj predminulé Vianoce nám ne-
bolo súdené stretávať sa tak, ako sme boli kedysi zvyknutí. Mnohí naši 
blízki nás predčasne opustili a naše srdcia zachvátila neistota. Skúsme 
na pár dní spomaliť, venovať tichú spomienku našim milovaným 
a vrátiť sa k tomu, čo by v nás malo byť dnes a denne - to známe “miluj 
blížneho svojho”.

Som presvedčený, že vzájomná ohľaduplnosť, rešpekt, tolerancia 
a láska je presne to, čo dnes potrebujeme. Potrebujeme to ako konkrétni 
ľudia aj ako celá spoločnosť. Hnaní z jednej krízy do druhej nemáme čas 
zastaviť sa, zamyslieť a rozjímať nad tým, čo nás spája. Vianoce sú na to 
ideálny čas.

Začať môžeme úplne jednoducho, napríklad návštevou vianočného 
mestečka. Okrem skvelej atmosféry a priateľov, ktorých sme dlho 
nevideli, tam natrafíme aj na charitatívne stánky. Údajne sme národ 
pohostinný a dobrosrdečný. Ukážme to v praxi. Prispejme tým, ktorí to 
v živote nemajú také ľahké ako my.

Pevne verím, že vianočnú atmosféru si v srdciach prenesieme aj do 
roku 2023 a že nám vydrží, pretože to, čo skutočne po rokoch neistoty 
potrebujeme je súdržnosť, spolupatričnosť a ľudskosť.

S prianím krásnych sviatkov,
Marek Hattas
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PRÁCE 
V ZÁPASNÍCKEJ 
HALE IDÚ DO FINÁLE
Zápasnícka hala Júliusa 
Strniska dostala nový šat. 
Vonkajšie práce sú ukončené, 
hala je kompletne zateplená 
a staré okná nahradili nové, 
hliníkové s vonkajšími žalúzia-
mi z dvoch strán. Prevádzka 
haly bude energeticky menej 
náročná aj vďaka kompletne 
zaizolovaným strechám. Ter-
mín ukončenia prác bol one-
skorený z dôvodu nesúhlasu 
majiteľa vedlajšieho pozemku 
s realizáciou prác.

Pri hlavnom vstupe je vybu-
dované nové zádverie vrátane 
bezbariérového vstupu do 
haly. Zo strany od rieky 
pribudli dvoje dvojkrídlových 
dvier, ktoré v prípade potreby 
poslúžia na prenos náradia, 

náčinia a technologických 
zariadení.

Finišuje sa na omietkach, 
obkladoch a dlažbe v šatniach, 
hygienických zariadeniach 
a kotolni. Vo vnútorných 
priestoroch sa vymení staré 
osvetlenie za nové úsporné 
svietidlá.

Vynovená zápasnícka hala 
bude športovcom i návštev-
níkom k dispozícii ihneď po 
skolaudovaní stavby.

Projekt je financovaný z dotá-
cie Fondu na podporu športu. 
Mesto sa podieľa spolufinan-
covaním formou dotácie pre 
TJ AC Nitra sumou 416  439 eur.

TEŠÍME SA NA VYNOVENÉ 
ŠPORTOVÉ OBJEKTY

MENÍME NITRU > MENÍME NITRU > MENÍME NITRU > MENÍME NITRU4



REKONŠTRUKCIA 
BUDOVY 
PRI FUTBALOVOM 
ŠTADIÓNE 
NA ČERMÁNI
Práce sú zamerané najmä 
na obnovu a modernizá-
ciu vnútorných priestorov 
s vytvorením nových šatní, 
toaliet a spŕch, výmenu okien 
a dverí, zateplenie obvodo-
vých stien a strechy.

Momentálne sa zatepľuje von-
kajšia časť budovy a vymie-
ňajú sa okná. Búracie práce 
vo vnútri sú nevyhnutné na 
zmenu dispozičného riešenia, 
keďže namiesto šiestich šatní 

ich po rekonštrukcii bude 
sedem.

Projekt je podporený Fondom 
na podporu športu, príspev-
kom vo výške 219  024 eur. 
Celkové oprávnené výdavky 
na realizáciu projektu predsta-
vujú sumu vo výške 365  040 
eur. Rozdiel je financovaný 
z dotácie mesta Nitra pre Čer-
mánsky futbalový klub.

Mária Snopová

NOVÁ DLAŽBA NA 
SVÄTOPLUKOVOM 
NÁMESTÍ

Na Svätoplukovom námestí, v časti od Mostnej ulice sa 
realizuje pokládka novej dlažby. Pôvodná betónová dlažba 
v rozlohe takmer 500 m2 je nahradená žulovými kockami. 
Nosnosť podkladu mesto zvýšilo tak, aby povrch odolal aj 
vozidlám, ktoré zabezpečujú servis pre okolité budovy a ná-
mestie. Celkové náklady za vykonanú prácu predstavujú 
34  814 eur, vrátane DPH.

Foto: Roman Oravec
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NOVÝ PARK OŽIVIA 
UMELECKÉ ATRAKCIE
Šesť lokalít postupne dotvoria umelecké prvky. Venované budú 
rôznym živočíchom.
Návštevníkov novej čas-
ti parku na Sihoti potešili 
umelecké lavičky. Nesú 
motív napríklad mačky, psa, 
mravca či motýľa. Vytvorené 
sú z dreveného povrchovo 
upraveného prírodného ma-
sívu, ktorý je kombinovaný 
so zváraným železom. Súbor 

lavičiek dotvára nové sede-
nie a informačné tabule.

UMELECKÉ PRVKY BUDÚ 
POSTUPNE UMIESTNENÉ 
V ŠIESTICH LOKALITÁCH
Každá z lokalít bude venovaná 
konkrétnemu druhu živočí-

chov – rybám, obojživelníkom, 
vtákom, hmyzu a cicavcom, 
jedna lokalita bude venovaná 
drevinám – stromom.

Na hladine Malej Hangócky 
pribudne umelecké dielo - 
plastika ryby. Na existujúcich 
skalách pribudnú sochy žiab. 

V okolí Veľkej Hangócky zasa 
vyrastie plastika v podobe ob-
rieho hniezda na šesť metrov 
vysokých brvnách.

Rysuje sa už súsošie opraco-
vaných samorastov s názvom 
"Pocta stromom". V tejto loka-
lite vzniká živý priestor s prí-
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PRÁCE ZAČÍNAJÚ 
AJ V STAROM PARKU
Práce v Starom parku budú 
rozdelené do dvoch etáp. Za-
čnú sa orezom a výrubom cho-
rých a nebezpečných drevín.

Prvá fáza bude prebiehať 
v časti od aleje smerujúcej 
k Biskupskému hostincu po 
rieku a štadión, zároveň za 
Malou Hangóckou, kde bude 
nová zvernica. Harmonogram 
je nastavený na 12 mesiacov, 
približne do polovice novem-
bra 2023.

Druhá fáza je v okolí detského 
ihriska, kde ostáva kolotoč 
s kohútom a v smere ku ka-
viarni a ku kúpalisku. Táto fáza 
sa má začať v júli 2023.

Koncom novembra začal zho-
toviteľ zariaďovať stavenisko 
a začal s oplotením prvej fázy.

Tomáš Holúbek

jemným sypaným povrchom, 
parkovým trávnikom, novou 
zeleňou a lavičkami.

Umelecké prvky spolu vytvo-
ria ucelený súbor netradične 
spracovaných informácií 
o prírode, jej rozmanitosti 
a dôležitosti pre rovnováhu 
v prírode.

DO KONCA ROKA MESTO 
DOKONČÍ VÝSADBU 
AJ NOVÝ CHODNÍK
Nové kvetinové záhony 
pribudli od PKO až k jazeru. 
Vysúťažená firma vysadila 
štyri obdĺžniky trvaliek. Kvit-
núť budú počas celého roka. 
Už na jar sa môžeme tešiť na 
prvú farebnú variáciu. Počas 
jednotlivých ročných období 
sa bude meniť.

Počas jesenných mesiacov 
mesto ošetrilo stromy, v kto-
rých na jar ešte hniezdili vtá-
ky. V zime sa bude realizovať 
ozdravný rez kríkov. Do konca 
tohto roka mesto zrealizuje aj 
náhradnú výsadbu za stromy, 
ktoré z bezpečnostných dôvo-
dov museli byť odstránené.

V tomto roku bude dokončený 
aj mlatový chodník medzi Ma-
lou a Veľkou Hangóckou. Bude 
súčasťou novej atrakcie „Zá-
hrada vôní“. Okrem chodníka 
pribudne aj nová výsadba.

Lenka Mareková
foto: Lenka Mareková

JESENNÁ 
VÝSADBA 
V PLNOM PRÚDE
V Brezovom hájiku na Chre-
novej vysadila vysúťažená 
firma 2 875 kusov trvaliek na 
ploche 575 m2, nové kvetinové 
záhony pribudnú zo strany 
Napervillskej ulice. 

Toto miesto je dôležitým 
peším prechodom medzi 
nábrežím a druhým najväč-
ším nitrianskym sídliskom. 
Postupne bude priestor kulti-
vovaný, pekný a bezpečný.

V rámci obnovy bolo v Bre-
zovom háji vysadených 

takmer 400 nových stromov. 
Revitalizácia zahŕňa opravu 
verejného osvetlenia, pribud-
ne nový mobiliár – štrnásť 
lavičiek, tri piknikové zostavy, 
stojany na bicykle a odpad-
kové koše. V blízkosti areálu 
základnej školy vznikne nové 
detské ihrisko. Herné prvky 
budú určené pre deti od 2 do 
14 rokov.

(R)
Foto: Lenka Mareková
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TOALETY V CENTRE MESTA 
V NOVOM ŠATE

Budova s toaletami pred tržnicou špatila mnoho 
rokov centrum mesta. Nielen zub času, ale aj grafity 
hyzdili steny tohto objektu. Konečne sa táto situácia 
zmenila. Kolegovia zo Strediska mestských služieb 
si vyhrnuli rukávy a dali sa do práce.

Najprv vyskúšala firma so 
špeciálnou čistiacou techni-
kou odstrániť grafity, novšie 
z nich stroje odstránili, ale 
staršie kresby na fasáde 
zostali.

Problémom boli aj opadané 
a rozbité dlaždice. Najlepším 
riešením bola nová omietka, 
nové dlaždice, maľovka zvon-
ka, vrátane kovových mreží, 
plastových dverí aj vetracích 

mriežok, dažďovej kanalizačnej 
rúry a plechovej strechy. Pri-
budne sokel zo strany peších, 
ktorý prirodzene ochráni fasá-
du počas strojového čistenia. 
A to všetko vo farbe schválenej 

Útvarom hlavného architekta, 
ktorá ladí s fasádou mestskej 
tržnice. Označenie budovy 
bude už v novej vizuálnej iden-
tite mesta. Čoskoro by sa mali 
práce ukončiť, všetko závisí od 
počasia.

Toalety budú v prevádzke den-
ne od 8:00 do 16:00.

Náklady na čistenie fasá-
dy a materiál boli približne 
4 250 eur.

Timea Galová 
foto: Roman Oravec, archív 

VÝSADBA PRI FIT PARKU PRI ZOBORSKOM JAZIERKU
Vysadená bola aleja z čerešne vtáčej, kultivar Plena, ktorá neplodí. Aleja je doplnená o živý plot z tavoľníka. K stromom budú 
na jar ešte osadené závlahové vaky. 
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ZAČALI PRÁCE NA SADOVEJ ULICI
V novembri začala dlho oča-
kávaná rekonštrukcia Sadovej 
ulice na Chrenovej, ktorá bola 
roky zanedbaná. Aktuálne 
sa realizujú práce na novom 
chýbajúcom úseku dažďovej 
kanalizácie.

Na opravovanom úseku ko-
munikácie pribudne chodník 
a štyri stožiare verejného 
osvetlenia, ktoré zvýšia bez-
pečnosť a komfort obyvateľov. 
Za samozrejmosť považujeme 

bezbariérové prechody medzi 
časťou chodníka a vozovky.

Náklady podľa zmluvy o dielo 
dosahujú výšku 193  116 eur, 
vrátane DPH. 

Mária Snopová 
Foto: Roman Oravec

V uplynulých týždňoch sme opravili takmer kilometrový úsek Klinčekovej ulic,  vrátane plochy pri autobusovej zastávke. Investícia 
v celkovej výške 189  907 eur, vrátane DPH, bola hradená z rozpočtu mesta Nitra.

DOKONČILI SME KLINČEKOVU 
ULICU NA ZOBORE

PRED

PRED

PO

PO
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PREDSTAVUJEME VÁM NOVÝCH 
POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V NITRE
VMČ č. 1 – Dolné 
Krškany, Horné Krškany

Miroslav Gut
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
Komisia MZ v Nitre 
pre mobilitu

VMČ č. 2 – Staré mesto

Roman Ágh
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť

Denisa Branikovičová
Komisia MZ v Nitre pre 
kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch

Ján Greššo
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
Komisia MZ v Nitre pre životné 
prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti

Erik Král
Komisia MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor 
a investičnú činnosť
Komisia MZ v Nitre pre 
kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch

Peter Mezei
Zástupca primátora v 2. rade 
-  pre architektúru, územné 
plánovanie a verejný priestor 
Komisia MZ v Nitre pre mobilitu

Ján Vančo
Komisia MZ v Nitre pre 
kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch
Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov

VMČ č. 3 – Čermáň

Róbert Rathouský
Komisia MZ v Nitre pre šport
Komisia MZ v Nitre pre životné 
prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti

Regina Víteková
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
Komisia MZ v Nitre na 
prešetrenie sťažnosti proti 
činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra

VMČ č. 4 – Klokočina

Petra Ajdariová
Komisia MZ v Nitre pre 
sociálne veci a bytové otázky
Komisia MZ v Nitre pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie

Martina Dubaiová
Komisia MZ v Nitre pre 
sociálne veci a bytové otázky
Komisia MZ v Nitre pre životné 
prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti
Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov

Miloš Dovičovič
Komisia MZ v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru, verejný 
priestor a investičnú činnosť
Komisia MZ v Nitre na 
prešetrenie sťažnosti proti 
činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra

František Hollý
Komisia MZ v Nitre pre 
sociálne veci a bytové otázky
Komisia MZ v Nitre pre životné 
prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti

Igor Mesároš
Komisia MZ v Nitre pre šport
Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov

Pavol Obertáš
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
Komisia MZ v Nitre pre 
kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch
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Marta Rácová
Komisia MZ v Nitre pre 
kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch
Komisia MZ v Nitre pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie

VMČ č. 5 – Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje

Jarmila Králová
Komisia MZ v Nitre pre životné 
prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti

Ľubomír Moravčík
Komisia MZ v Nitre pre šport
Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov

Ladislav Turba
Komisia MZ v Nitre pre šport
Komisia MZ v Nitre pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie
Komisia MZ v Nitre na 
prešetrenie sťažnosti proti 
činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra

Katarína Welnitzová
Komisia MZ v Nitre pre 
kultúru, kreatívny priemysel 
a cestovný ruch

Komisia MZ v Nitre pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie

VMČ č. 6 – Zobor, 
Dražovce

Adriana Filipová
Komisia MZ v Nitre pre 
sociálne veci a bytové otázky
Komisia MZ v Nitre na 
prešetrenie sťažnosti proti 
činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra

Miloslav Hatala
Komisia MZ v Nitre pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie
Komisia MZ v Nitre na 
prešetrenie sťažnosti proti 
činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontrolóra

Martina Mojtová
Komisia MZ v Nitre pre 
sociálne veci a bytové otázky

Edita Vnučková
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
Komisia MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor 
a investičnú činnosť

VMČ č. 7 – Chrenová, 
Janíkovce

Martin Horváth
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť

Peter Košťál
Komisia MZ v Nitre 
pre mobilitu
Komisia MZ v Nitre pre šport

Igor Kršiak
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť

Peter Oremus
Komisia MZ v Nitre pre 
financovanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť

Andrej Sitkey
Komisia MZ v Nitre 
pre mobilitu
Komisia MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor 
a investičnú činnosť

Miloslav Špoták
Zástupca primátora v 1. rade 
– pre  školstvo, vzdelávanie, 
prácu s mládežou, sociálne 
a komunitné služby 
a udržateľný mestský rozvoj
Komisia MZ v Nitre pre 
mládež, školstvo a vzdelávanie

Štefan Štefek
Komisia MZ v Nitre 
pre mobilitu
Komisia MZ v Nitre pre 
územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor 
a investičnú činnosť

CHCETE BYŤ ČLENOM 
VMČ ALEBO KOMISIE? 
Z radov občanov hľadáme 
členov výborov mestskej 
časti alebo komisií Mestského 
zastupiteľstva mesta Nitra pre 
volebné obdobie 2022 – 2026. 
Prihláste sa prostredníctvom 
online formulárov do 16. de-
cembra. 

VÝBORY MESTSKÝCH ČASTÍ
bit.ly/nitra-vmc

KOMISIE MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 
bit.ly/nitra-mz

viac info www.nitra.sk
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Pozrite si vynovené vianočné 
mestečko na fotkách 
Romana Oravca.
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VIANOCE: NAZRITE DO 
VYZDOBENÝCH DOMÁCNOSTÍ 
ZAMESTNANCOV MESTA
Pracujú pre toto mesto, avšak 
mnohí nie sú odtiaľto. Do Nitry 
sa priženili či vydali, prípadne 
bývajú inde, vianočné sviatky 
sa preto u nich výrazne 
odlišujú. Poďte s nami nazrieť 
do domácností zamestnancov 
mesta, ktorí pre Nitru pracujú 
na rôznych pozíciách. Doslova 
sme pootvorili dvere na vianočne 
vyzdobených domovoch našich 
kolegov z radnice. Všetci deviati 
majú jednu vec spoločnú: aj 
pre nich sú Vianoce o rodine, 
o blízkosti, o pokoji a o oddychu, 
o stretávaní sa s tými, ktorých 
milujeme, ale na ktorých 
v bežnom zhone nemáme toľko 
času. Tak teda: Šťastné a veselé 
všetkým!

Vladimír Ballay, 
odbor projektového 
a strategického riadenia

1. Vianoce sú vždy o rodine 
a o priateľoch, také boli 
v detstve a také máme aj teraz. 
Celé sviatky "kočujeme" po 

rodine, my pečieme sladké, 
rodina sa zase postará o jedlo. 
Nejaké špeciálne tradičné 
tradície nedodržiavame, avšak 
každý rok sa stretávame 
s priateľmi z detstva, ktorí sú 
roztrúsení mimo Nitry. Vždy 
23. 12. sa u nás stretneme, 
vtedy sa aspoň raz za rok 
vidíme, hlavne v tejto hektickej 
dobe. Korona nám to posledné 
dva roky prekazila, ale tento 
rok je termín našťastie už 
pevne daný.

2. Najsilnejší zážitok bol v det-
stve, kedy som túžil po nových 
kopačkách, o ktorých som ve-
del, že ich nedostanem. No, ale 
Ježiško mi ich priniesol. Tento 
moment si pamätám dodnes.

KOLEGOM SME POLOŽILI TRI OTÁZKY:

1.  Aké sú u vás Vianoce? Ako trávite vianočné 
dni a aké zvyky počas nich dodržiavate?

2.  Aký je najsilnejší zážitok spojený s Vianocami? 
Aké boli vaše najkrajšie Vianoce?

3.  A čo Vianoce v detstve, aké boli tie? 
Ako si na ne spomínate?
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3. Vianoce v detstve boli o pre-
kvapeniach a nedočkavosti, 
keď som sa tešil, čo prinesie 
Ježiško. Tento pocit sa mi opäť 
vrátil po narodení detí, ich 
šťastné tváre pri rozbaľovaní 
darčekov sú na nezaplatenie. 
Taktiež rozdiel vidím v tom, že 
Vianoce som si niekedy užíval 
aj so snehom. V súčasnosti 
to asi v našich zemepisných 
šírkach nehrozí, čo je škoda.

Mária Haščíková, 
odbor miestnych 
daní a poplatkov

1. Vianoce sú pre mňa aj 
moju rodinu najkrajší sviatok 
v roku, na ktorý sa tešíme 
a pripravujeme už pár týždňov 
dopredu. Už v novembri začí-
nam piecť oplátky a trubičky 
na stroji od mojej babky, ktorý 
pamätá ešte roky dávno minu-
lé. Po 3 - až 4-hodinovej práci 
zistím, že na tanieri nie je ani 
jedna oplátka, pretože zvy-
šok rodiny ich priebežne zje. 
A toto sa opakuje ešte asi 2 - až 
3 - krát do Vianoc. Aj keď sú 
deti už veľké, tradícia písania 
listu Ježiškovi u nás pretrváva. 
Začiatkom decembra vyložíme 
listy v obálke do okna a tesne 
pred Štedrým dňom tieto listy 
„záhadne“ zmiznú…

Samotný sviatočný deň 
začínam prípravou cesta na 
vianočnú bábovku, ktorú ma 
naučila robiť moja mamina. 
Táto dobrota plná kakaa, 
masla, hrozienok a cukru na 
našom stole nemôže chýbať. 
Celý deň sa nesie v znamení 

pohody pri pohári cinzana, 
počúvaní vianočných piesní 
a pri pozeraní klasických 
vianočných rozprávok. Popri 
tom varím kapustnicu, ktorá 
rozvonia celý dom. Večeru 
máme podobnú ako väčšina 
domácností, dodržiavame 
tradíciu ako hádzanie orechov 
do kútov, prekrojenie jabĺčka, 
šupinky z kapra pod tanierom 
a podobne. Manžel do našej 
rodiny priniesol zo severu Slo-
venska zvyk, že do modlitebnej 
knižky vloží peniaze a položí 
ju na stôl, aby sme mali po celý 
rok hojnosť.

2. Najkrajšie Vianoce pre mňa 
boli, keď sme sa v roku 2000 
presťahovali do rodinného 
domu, dcéra mala päť mesia-
cov a prišli moji rodičia. Na-
priek tomu, že dom ešte nebol 
plne zariadený a na oknách 
chýbali závesy, stromček a via-
nočná výzdoba museli byť! Môj 
otec mal taký zvyk, že nevošiel 
do domu kým nám nepovedal 
vianočný vinš: „Vinšujem vám 
tieto slávne sviatky, Krista 
Pána narodenia, aby vám dal 
Pán Boh šťastia, zdravia a bož-
ského požehnania. Nie len na 
tento rok ale i na ďalšie roky! 
Tak vám Boh pomáhaj!“

3. Do 10 rokov som s rodič-
mi a so súrodencami bývala 
v horárni, najskôr v Pukanci, 
neskôr v Čajkove. Môj otec 
bol horár a chovali sme ovce 
a nutrie. Celé dni sme trávili 
v prírode a medzi zvieratami 
a podobne to bolo aj na Viano-
ce. Zvykom bolo, že na Štedrý 
deň sme sa najskôr museli 
postarať o zvieratá a až potom 
sme si mohli sadnúť k sviatoč-
nému stolu.

Detstvo mojej generácie 
bolo o to krajšie, že sme mali 
takmer každý rok počas 
vianočných prázdnin sneh 
a mohli sme celé dni tráviť 
vonku, sánkovať sa, guľovať sa 
alebo korčuľovať.

Miroslav Šimala, 
Stredisko mestských 
služieb

1. U nás Vianoce trávime 
v kruhu rodiny, stretávame 
sa celá rodina. Od rána na 
Štedrý deň sa pripravujú 
tradičné jedlá a posielajú 
sa vianočné priania rodine, 
s ktorou sa cez Vianoce 
nestretneme. Pred štedrou 
večerou sa vždy pomodlíme, 
zaspomíname na blízkych, 
ktorí už nie sú medzi nami. 
Večerné menu je tradičné - 
šošovicová polievka, kapor 
a zemiakový šalát. Podobne 
ako posledné roky, aj tento 
rok budem tráviť vianočné 
sviatky aj pracovne, keďže 
vykonávam prácu dispečera 
zimnej údržby a aj počas 
sviatkov máme pracovnú 
pohotovosť na pracovisku, 
aby boli aj cez Vianoce zjazdné 
cesty a schodné chodníky 
a aby sa mohli obyvatelia 
bezpečne dostať za rodinou.

2. Pre mňa sú každé Vianoce, 
ktoré prežijem v zdraví 
a v kruhu svojej rodiny, 
najkrajšími Vianocami.

3. Vianoce v detstve som trávil 
bez počítačov, internetu a mo-
bilov. Ešte ako dieťa som zažil, 
že na Vianoce bol sneh. Keďže 
som bol nebojácne dieťa, 
chodieval som sa s kamarátmi 
sánkovať z vrcholu Kalvárie.

Matúš Maruniak, 
odbor dopravy

1. Vianoce sú u nás sviatkom 
Božieho narodenia, kedy si 
spoločne uvedomujeme 
podstatu, čo je príčinou toho, 
prečo Vianoce vôbec existujú 
a kvôli čomu ich vlastne 
slávime. Je to príchod spásy na 
túto zem, niečo čo sa skutočne 
udialo a každý rok si to 
s radosťou pripomíname. 
Sviatky trávime spoločne 
v kruhu najbližšej rodiny. 
Prípravy na sviatky sú často 
v zhone, ale v závere sú vždy 
prežiarené nádherným 
sviatočným slávením polnoč-
nej svätej omše, na ktorú sa 
každý člen z rodiny veľmi teší. 
Samozrejme, všetkému 
predchádza tradičná večera 
s hríbovou polievkou, kapust-
nicou, tvarohovými opekanca-
mi, ako aj opečenou rybou 
(kaprom / pstruhom). Na 
vianočnom stole určite 
nemôže chýbať prípitok, rôzne 
zákusky a tradičné starkine 
trubičky a oplátky, ktorých 
pečie na každé Vianoce 
niekoľko tisíc. Počas večere je 
vždy u nás prestreté jedno 
miesto navyše, a to najmä pre 
náhodných pocestných, ale 
zároveň predstavuje spomien-
ku na zomrelých z rodiny, 
najmä starých otcov, ktorých 
fotky máme na stole. Pri tomto 
mieste máme vždy tradíciu, 
aby bol naliaty štamperlík.  
Taktiež je dobrým zvykom 
krájať jabĺčko, lúskať oriešky, 
dostať od najstaršieho člena 
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rodiny krížik s medom na čelo 
a mnohé iné. Samozrejmosťou 
je spoločná modlitba pred 
večerou, a taktiež po večeri. Po 
modlitbe sa všetci tešia na 
prekvapenia pod stromčekom 
a spolu trávime čas až do 
spomínanej polnočnej svätej 
omše. Po omši tradične, každý 
rok, chodíme spievať a vinšo-
vať po rodine tento náš pekný 
vinš: „Vinšujem Vám tieto 
slávne sviatky Krista Pána 
narodenia, aby Vám dal Pán 
Boh zdravia, šťastia, hojnô 
Božskô požehnania, nielen na 
tento rok ale aj na mnoho 
rokov, aby ste sa mohli 
s Kristom Pánom v nebi 
radovať a túto anjelskú pieseň 
prespevovať „Sláva Bohu na 
výsosti a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle“, to ja Vám zo srdca 
vinšujem a prajem. Pochvále-
ný buď Ježiš Kristus.“

2. Nemám ani jeden zážitok, 
ktorý by presiahol iné, najsil-
nejší zážitok prežívam každý 
rok, keď si uvedomím, akých 
dobrých ľudí mám okolo seba.

3. Pri tejto otázke mi ako prvé 
napadlo slovo zasnežené. Mám 
veľmi rád, keď počas vianoč-
ných sviatkov u nás v Novej 
Bani a na Uhliskách sneží, 
mrzne a vŕzga sneh pod no-
hami, to mi najviac pripomína 
Vianoce v detstve. Okrem iné-
ho si spomínam, že boli určite 
skromnejšie a pokojnejšie ako 
sú v dnešných časoch.

Ivana Buranská 
odbor služieb úradu

1. Ak mám byť úprimná, mám 
radšej teplo, ako zimu. Ale 
Vianoce sú Vianoce, a práve 
cez toto obdobie mám rada, 

keď je krajina zasnežená, keď 
na prechádzkach vidíme 
krásne vianočne vyzdobené 
domy a svietiace vianočné 
stromčeky. Je to proste úžasná 
atmosféra, ktorú by som 
nevymenila za nič iné. Keď 
ešte žili moji a manželovi 
rodičia, vždy sme tieto dni 
trávili intenzívne spolu. Teraz 
sa snažím vianočnú atmosféru 
vytvárať pre nášho syna, 
nevestu, vnučku, sestru a jej 
syna, ktorí žijú v zahraničí, ja 
s manželom. A robíme to veľmi 
radi, pretože sú to nádherné 
a vzácne spoločné chvíle. Ja 
vždy pripravím vianočnú 
večeru, ktorá je klasická – ka-
pustnica, ryba, majonézový 
šalát, a po večeri len sedíme, 
rozprávame sa o tom, čo sme 
v priebehu roka prežili, spomí-
name na tých najbližších, ktorí 
už medzi nami nie sú, a tak.

2. Jednoznačne najkrajšie 
Vianoce boli minulý rok, keď 
prvýkrát s nami bola naša 
vytúžená, jediná, neskutočná 
vnučka Anabel. Bol to úplne 
iný pocit. O to viac sa teším na 
tieto Vianoce, pretože to bude 
znovu po prvýkrát – bude 
s nami sedieť pri stole, bude si 
rozbaľovať darčeky, všetko sa 
bude točiť okolo nej. Teším sa.

3. Boli sme malá rodina, mám 
len jednu sestru, a navyše, 
tým, že som študovala mimo 
Nitry, a vrcholovo som špor-
tovala, bola som doma úplne 
minimálne. O to viac samo-
zrejme bolo aj našim vzácne, 
že sme sa cez Vianoce mohli 
venovať jeden druhému. Moja 
mama bola z Moravy, takže 
vianočná večera bola trošku 
iná, ako varím teraz ja. A vždy 
som zažívala traumu, keď pred 
večerou otec išiel rozkrajovať 
jablko ako vianočný rituál, lebo 
som sa bála, aby tam bola tá 
správna hviezdička, aká má 
byť, lebo inak by to znamenalo 
nešťastie. Tento zvyk som do 
mojej rodiny odmietla pre-
niesť, lebo som poverčivá.

Henrieta Laciková, 
odbor miestnych 
daní a poplatkov

1. Vianoce sú pre nás najkrajšie 
sviatky. Vtedy sa zíde celá 
rodina. Rodičia s nami sedia 
pri štedrovečernom stole 
spolu s mojimi dcérami 
a manželom. Na úvod môj 
manžel pár vetami zhodnotí 
uplynulý rok, komu sa čo 
podarilo, čo v tom roku 
dosiahol, čo ho ešte čaká… 
a vysloví želanie, aby sme sa 
takto o rok mohli v zdraví 
znova stretnúť pri štedrove-
černom stole. Potom sa 
pomodlíme, najmladší člen 
rodiny (dcéra Alicka) prečíta 
úryvok a modlitbu o Viano-
ciach, hlava rodiny rozhádže 
do kútov vlašské orechy, 
rozdelí jabĺčko a iné ovocie, dá 
každému oplátku, med, cesnak 
a čierne korenie, aby sme boli 
celý rok zdraví. Na štedrú 
večeru podávame dva druhy 
polievok – sladkú šošovicovú 
a kyslú hríbovú, vyprážanú 
rybu a zemiakový šalát.

2. Moje najkrajšie Vianoce boli, 
keď sa nám pred Vianocami 
narodila naša prvorodená 
dcéra Nelka. Malý batôžtek 
sme si položili pod stromček 
ako náš najväčší a najvzácnejší 
dar. Boli sme už rodina. To, že 
preplakala celú štedrú večeru 
tak, že sme večerali na strie-
dačku a že mi manžel oblial 
červeným vínom môj ručne 
vyrobený vianočný obrus, je 
druhá vec… (smiech)

Samozrejme, keď sa nám na-
rodila aj druhá dcéra, emócie 
sa opakovali.

3. Boli čarovné, mamina 
pripravovala štedrovečernú 
hostinu, my s bratom sme 
pozerali vianočné rozprávky 
a s ocinom stavali vianočný 
stromček. Áno, až na štedrý 
deň. Stromček sme vždy mali 
živý - borovicu, ktorá rozvo-
niavala byt. Mojou úlohou bolo 
poviazať salónky a povešať na 
to dlhé pichľavé ihličie. Tradí-
cie a zvyky štedrej večere sme 
si priniesli každý zo svojej ro-
diny, ale nakoľko s manželom 
pochádzame z rovnakej obce, 
máme tradície skoro rovnaké.

Terézia Zaujecová, 
turistické informačné 
centrum

1. U nás sú Vianoce úplne 
tradičné. Je to obdobie, ktoré si 
doslova užívame. Už k prvej 
adventnej nedeli pečieme 
medovníčky – na ochutnávku, 
ktoré rozvoňajú dom a potom 
pred Vianocami znovu. 
Každoročne pripravujeme 
vlastný rodinný vianočný 
pozdrav s fotografiou. Téma je 
vianočná, ale vždy sa niečím 
viaže k našej rodine. Vždy má 
originálny tvar a dizajn. Keďže 
najmladšia dcéra sa narodila 
pred Vianocami, tak napríklad 
jeden rok bola na fotografii 
„Ježiškom“ v jasličkách. Raz 
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chceli deti, aby bol pozdrav 3D, 
a tak sme vyrábali vyskakova-
cie okienka pri otváraní 
pohľadnice. Celý advent 
postupne vyzdobujeme dom 
a okolie čečinou a prírodnými 
ozdobami, pripravujeme 
svetielka. Tie sa zažnú až 24. 12. 
Moja mama pečie vianočné 
oplátky. Ja s deťmi každoročne 
pečieme aspoň 10 druhov 
rôznych koláčikov, ktoré si 
potom v rodine vymeníme, 
takže máme naozaj bohaté 
Vianoce.

2. Tesne pred Vianocami 
prinesieme domov z kostola 
betlehemské svetlo, ktoré po-
tom udržiavame celé sviatky. 
Vianočný stromček zdobíme 
až 24. 12. dopoludnia. Každá 
ozdoba na stromčeku je origi-
nálna a má svoj príbeh. Počas 
tohto dňa sa snažíme postiť.

Samotné sviatky u nás začí-
najú na Štedrý večer o 17:00 
spoločnou večerou. Najprv si 
pripomenieme, čo sa udialo 
na Vianoce, potom posvätíme 
jedlo a stôl. Večeru začíname 
tradičnými oplátkami s me-
dom a orechmi. Neskôr príde 
na rad dubáková omáčka 
a ryba so zemiakovým šalá-
tom. Keďže naše deti príliš 
rybu ani šalát neobľubujú, je 
to pre nich veľmi pôstny deň, 
ktorý sa dá vynahradiť iba 
darčekmi pod stromčekom. 
Tie si treba u nás ale zaslúžiť 
a tak spievame do nekonečna 
koledy v tradičnom aj moder-
nom prevedení, ale hlavne že 
od srdca. 

Keďže sme veľká rodina, tak 
neskôr prídu všetci k nám 
a hráme karty, spoločenské 
hry až do polnoci, kedy tradič-

ne ideme spolu na polnočnú 
svätú omšu.

3. Keď sme boli my deti, tak 
sme chodili celé sviatky von – 
len tak sa hrať v snehu… Dnes 
už je tu okolo Nitry sneh počas 
Vianoc vzácny a voľného času 
je čím ďalej menej, tak sa sna-
žíme si spolu ako rodina nájsť 
čas na seba, pozrieť si spolu 
staré fotografie, videá, filmy 
a dobehnúť to, na čo si počas 
roku nevieme nájsť čas.

Miriam Glovňová, 
odbor školstva, 
kultúry a mládeže

1. Myslím, že tradično-netra-
dičné. Prípravy začíname 
1. adventnou nedeľou. Klasika… 
vianočná výzdoba, plnenie 
adventného kalendára, peče-
nie a zdobenie medovníkov. 
Adventný kalendár v sebe 
skrýva okrem malej sladkosti 
aj DOBROčinnosti - spoločné 
aktivity pre celú rodinu. Tento 
rok som do adventného ka-
lendára naplánovala vianočnú 
únikovú hru. Súčasťou je aj 
Tour de vianočné mestečká na 
Slovensku, ale aj v susedných 
krajinách.

Vianoce trávime na striedačku 
v Nitre alebo v Žiline, respektí-
ve na chalupe v Malej Čiernej. 
Nesmie chýbať turistika na 
Zobor alebo na Marekove 
sedlo. Na štedrú večeru pri-
pravujeme 3 druhy polievok 
- kapustnicu číru a bielu plus 
vianočnú šošovicu. Pre klasi-
kov kapor so šalátom. Tento 
rok ma čaká výzva - pripraviť 
vianočné menu pre vegeta-
riánov. Určite nebude chýbať 
štedrák podľa receptu tetky 

sklepárky z Mojša. Okrem 
tradičných zvykov ako peniaze 
a šupiny z kapra pod obrus 
pre hojnosť, hádzanie ore-
chov do kútov miestnosti pre 
zdravie, veštenie z jablka, vždy 
prichystám extra tanier na-
vyše pre pocestného ako znak 
pohostinstva a dobrosrdeč-
nosti. Deti chystajú pre Santu 
pod stromček mlieko a su-
šienku na posilnenie sa pred 
dlhou cestou späť za severný 
pól a malý darček - Christmas 
cracker. Aj náš stromček je 
tradično netradičný - už štvrtý 
rok máme homemade eko ver-
ziu z palíc ozdobených v tvare 
stromčeka.

2. Nemám konkrétny zážitok, 
ale veľmi magické boli tie prvé 
- prvé Vianoce s manželom, 
prvé Vianoce s dcérou Grétkou 
a synom Šimonkom, prvé Via-
noce s havkáčmi Lunou, Sofiou 
a kocúrom Milkym, prvé Via-
noce v novom byte. Minulý rok 
sme trávili prvý krát Vianoce 
v novom dome.

3. Som sídliskové decko, no 
väčšinu času sme trávili von-
ku. Každú zimu nám rodičia 
zaľadnili ihrisko za panelákom. 
Korčuľovali sme celé dni. Alebo 
sme sa chodili sánkovať na 
kukuričné pole. Štedrý deň bol 
v znamení rozprávok a čaka-
nia na zlaté prasa. S bratom 
sme natajňáša chodili "ochut-
návať" zemiakový šalát a ko-
láče. Ako rodina hudobníka 
sme spievali obľúbené songy 
od Beatles a Rolling Stones 
prekladané koledami. Rehotali 
sme sa na historkách z detstva 
mojich rodičov a spomínali na 
blízkych, ktorí už nie sú medzi 
nami. A okolo 10-tej večer sme 
obuli korčule a išli sa všetci 
korčuľovať spolu so susedmi.

Diana Dojčanová, 
odbor služieb úradu,  
organizačný referát

1. Vianoce v našej rodine sú za-
ložené na pokoji, radosti a oča-
kávaní, aj keď im predchádza 

trošku zhon, asi ako vo väčšine 
rodín. Samozrejme, že máme 
zaužívané určité tradície ako 
sú pečenie perníčkov, vianoč-
ného pečiva, vyzdobovanie 
domu svetielkami (veľa), aby 
nás bolo vidieť až z vesmíru 
a Ježiško k nám trafil. Samo-
zrejme darčeky a vianočnú 
večeru musia dostať aj domáci 
miláčikovia.

2. Najsilnejší zážitok v spoji-
tosti s Vianocami je spojený 
samozrejme s prekvapením 
a neskutočne nefalšovanou 
radosťou mojich dcér. Nie-
koľkokrát sa podarilo, že to 
prekvapenie bolo až magické, 
keď manžel natiahol rybárske 
lanko po celom dome, aby už 
počas večere dal Ježiško zvon-
čekom vedieť, že prichádza do 
domu. Tá úprimná radosť sa 
nedá opísať slovami.

3. Moje Vianoce v detstve 
boli veľmi podobné a taktiež 
čarovné. Pravdaže ako väčšina 
detí som vždy hľadala nejaké 
darčeky po dome a skúšala 
zistiť, čo všetko dostanem na 
Vianoce. Mala som spojen-
ca, babku, ktorá mojím psím 
očkám občas neodolala a čo to 
prezradila. V dnešnej dobe sú 
darčeky trošku iné, ale radosť 
urobí čokoľvek od srdca a da-
rované z lásky.

Spracovali: Tomáš Holúbek, 
Timea Galová, Mária Snopová, 

Roman Oravec
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Seriál o triedení odpadu šitý Nitre priamo na mieru

TRIEDIM, TRIEDIŠ, 
TRIEDIME…
4. ČASŤ: SKLO 
(ZELENÝ KONTAJNER)
Sklenený odpad umiestňujeme 
do zelených zberných nádob.

PATRÍ SEM:

• číre, zelené aj hnedé sklo 
(prázdne, neznečistené hrubo 
či chemicky) – nálepky, eti-
kety, uzávery nie je potreb-
né odstraňovať, v procese 
recyklácie sa buď odseparujú, 
alebo spália pri tavení skla

• sklenené fľaše, sklenené po-
háre, sklenené vázy, sklenené 
obaly (od kozmetiky, kávy 
či pochutín, bez plastového 
vrchnáka)

• úlomky tabuľového skla, 
sklenené črepy

• výrobky a obaly označené 
symbolmi: GL (čísla 70 – číre, 
71 – zelené, 72 – hnedé sklo)

NEPATRÍ SEM:

• zrkadlo (kvôli neoddeliteľnej 
tenkej pokovovanej vrstve, 
vďaka ktorej sa vidíme) -> 
zmesový komunálny odpad 
alebo zberný dvor (ak väčšie 
množstvo)

• bezpečnostné sklo, autosklo 
(pretože autosklo obsahuje 
špeciálne prímesi, vďaka 
ktorým sa má možnosť rozbiť 
na malé čiastočky, ktoré nie 
sú ostré a nebezpečné) -> 
zmesový komunálny odpad 
alebo zberný dvor (ak väčšie 
množstvo) 

• drôtené sklo -> zmesový ko-
munálny odpad alebo zberný 

dvor (ak väčšie množstvo)
• lepené sklo -> zmesový ko-

munálny odpad alebo zberný 
dvor (ak väčšie množstvo)

• plexisklo -> zmesový ko-

munálny odpad 
alebo zberný dvor (ak väčšie 
množstvo) 

• technické sklo -> zmesový 
komunálny odpad alebo 
zberný dvor (ak väčšie množ-
stvo)

• sklo s obsahom chemických 
látok (napr. od lakov, moto-
rových olejov, riedidiel…) -> 
zberný dvor

• tabuľové sklo z okien a dverí 
vo väčšom množstve -> 
zberný dvor

• keramika, porcelán, obkla-
dačky -> zmesový komunál-
ny odpad alebo zberný dvor 
(ak väčšie množstvo)

• tv obrazovky, monitory -> 
zberný dvor

• pozlátené, pokovované sklo 
-> zmesový komunálny 
odpad alebo zberný dvor (ak 
väčšie množstvo)

• borosilikátové sklo (zapekacie 
misy, niektoré fľaše), varné 
sklo (vyššia teplota tavenia) 
-> vrátiť výrobcovi alebo 
zberný dvor

• žiarovky, žiarivky, ledky, 
halogénky -> miesta spät-
ného zberu (napr. predajne 
svietidiel) alebo zberný dvor

Martin Pavelka
ilustračné foto: Adobe Stock

Vedeli ste že…?
☝ sklo by sa voľne v prírode rozkladalo cca 4  000 

rokov, ale nie je až tak nebezpečné pre životné 
prostredie ako rozkladajúci sa plast

☝sklo je recyklovateľné donekonečna, ale jeho 
recyklácia je energeticky veľmi náročná, preto 
radšej odporúčame uprednostniť opakované 
použitie sklenených nádob a triedený zber voliť 
až ako poslednú možnosť

☝recyklované sklo potrebuje v procese výroby na 
ohrev nižšiu teplotu ako sklo z primárnych mate-
riálov, vďaka čomu ušetríme až 40 % energie.

☝recyklovaním skla tiež zredukujeme znečistenie 
ovzdušia o cca 20 % a vody o cca 50 % v porov-
naní s primárnou výrobou skla.
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VZDELÁVANIE V KREATÍVNOM CENTRE 
NITRA JE NAPLNO SPUSTENÉ
Kurzy na rozvoj podnikania v kultúrno – kreatívnom priemysle (KKP)

V decembri spúšťa Kreatívne 
centrum Nitra (KCN) prvé 
kurzy na podporu a roz-
voj podnikania, inkubáto-
ry a akcelerátory. V rámci 
niekoľkotýždňového kurzu 
absolvujú účastníci prednášky, 
workshopy, ale aj individuálne 
konzultácie pod vedením skú-
sených odborníkov z praxe.

Jedným z cieľom Kreatívneho 
centra Nitra je zvýšiť zamest-
nanosť a podporiť vznik no-
vých pracovných miest v kul-
túrno-kreatívnom priemysle. 
Práve preto majú aktivity KCN 
rôzne úrovne. Sú určené pre 
nepodnikateľov – záujemcov 
o podnikanie, pre začínajú-
cich aj dlhodobo fungujúcich 
podnikateľov v KKP.

Inkubátory sú určené pre 
všetkých nepodnikateľov 
s nápadom podnikať. Ak máte 
v hlave nápad, ale neviete čo 
s ním, potom je pre vás ideál-
ny Inkubátor podnikateľského 
konceptu IDEA. Ak už váš 
nápad naberá aj prvé kontú-
ry, pomôže vám ho rozvinúť 

Inkubátor podnikateľského 
plánu PLAN.

Akcelerátory sú určené pre 
podnikateľov, ktorí chcú svoje 
podnikanie posunúť na ďalšiu 
úroveň. Prvým stupňom je 
Akcelerátor podnikateľského 
plánu QUICK START. V budú-
com roku do ponuky pribudnú 
aj dva kurzy pre skúsenejších 
podnikateľov.

V najbližších Inkubátoroch 
a Akcelerátoroch budú školiť 
experti zo súkromnej, ale aj 
verejnej sféry. Účastníkom 
zdieľajú znalosti a zručnosti 
z oblasti podnikania, vede-
nia tímu a seba, marketingu, 
financií, tvorby obchodnej 
stratégie, práva, duševného 
vlastníctva, podpory predaja 
na trhu, ale aj prezentácie seba 
a svojich produktov a služieb.

STRETÁVANIE 
KREATÍVNYCH ĽUDÍ AJ 
PREZENTÁCIE HUDOBNÍKOV
Aj v novembri sme sa pravidel-
ne stretávali s ľuďmi pracujú-

cimi v kultúrno-kreatívnom 
priemysle. Na prvom novem-
brovom sieťovaní sa stretli 
diváci s manželmi Prekopo-
vými, ktorí založili udržateľnú 
značku oblečenia Primát a po-
rozprávali o ich ceste k úspeš-
nému podnikaniu. O tom, ako 
zviditeľniť a ďalej propagovať 
svoj hudobný projekt doma 
aj v zahraničí, porozprával 
Michal Berezňák, riaditeľ 
festivalu Sharpe a člen LALA 
Slovak Music Export. Celoroč-
nú činnosť Nitrianskej galérie 
priblížila jej PR manažérka 
a dokumentátorka, Domini-
ka Kuchynková. Posledným 
stretnutím v mesiaci bolo 
stretnutie s Marcelou Králiko-
vou z Detského Babylonu, kto-
rý pôsobí v Nitre už viac ako 
20 rokov a rozvíja osobnosti 
detí a mládeže prostredníc-
tvom neformálneho vzdeláva-
nia zameraného na divadlo.

Prvý nitriansky OpenMic 
ponúkol priestor pre hudob-
níkov, ktorí mali chuť sa od-
prezentovať. Nebolo potrebné 
odohrať hodinový koncert, za-
hrať si mohli jednu, dve či tri 
skladby. Prihlásilo sa niekoľko 
kapiel či sólistov, ktorí mali 
pripravené vlastné piesne 
i covery. Aj týmto spôsobom 
chce Kreatívne centrum Nitra 
podporiť začínajúcich hudob-
níkov. Zmeny v organizácii 
podujatí po veľkej Covid kríze 
nám priblížili produkční a or-
ganizátori hudobného, diva-
delného a filmového festivalu. 
Multižánrový festival Flaam 
zastupoval jeho umelecký 
produkčný Martin Zaujec, 
divadelný festival nezávislého 
profesionálneho divadla jeho 
riaditeľ Mário Drgoňa a filmo-
vý festival Jeden svet, koor-

dinátorka rôznych projektov 
festivalu Martin Čeretková.

LAB SVETLA ŽIVÝCH 
PODUJATÍ A LAB STENCIL, 
LINORYT A SIEŤOTLAČ 
SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE
Prvý lab Akadémie KKP sa blíži 
ku koncu. V novembri sa stretli 
účastníci na druhej časti Labu 
produkcie živých podujatí, 
ktorou ukončili spoločné pred-
nášky a workshopy. Teraz ich 
čakajú individuálne konzultá-
cie s lektormi Paulou Poštol-
kovou a Mariánom Tesákom. 
V rovnaký víkend spustili v po-
radí druhý lab, Svelo živých 
podujatí. Účastníci labu sa na-
učia, ako nasvietiť rôzne typy 
podujatí, od malého vystúpe-
nia až po koncert známych 
hviezd na veľkých hudobných 
festivaloch. Lab prebieha pod 
vedením svetelných dizajné-
rov hudobných a televíznych 
projektov Martina Švolíka 
a Vladimíra Pristaša.

Lab Stencil, linoryt a sieťotlač 
povedie prvý a druhý decem-
brový víkend Pavol Prekop, 
výtvarník, dizajnér a zaklada-
teľ značky Primát. Dôraz bude 
klásť aj na ekologický rozmer 
výroby a potlače textilu. 
Vysvetlí, ako vytvoriť unikátny 
kúsok z akejkoľvek látky, aj 
z tej, ktorá sa už môže zdať ako 
nepoužiteľná. Princípy techník 
si pod jeho dohľadom účast-
níci labu vyskúšajú aj v praxi. 
Z labu tak odídu s originálnym 
kúskom, merchom alebo re-
klamným predmetom s prida-
nou umeleckou hodnotou.

Veronika Neumannová
foto: Terázia Bosmanová

www.kreativnecentrumnitra.sk.
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KALENDÁR PODUJATÍ - DECEMBER
3 SO
9.00 – 15.30 
Mikulášsky vlak 
v Slovenskom 
poľnohospodárskom 
múzeum

9.00 
Garážový výpredaj 
/ Fatranská ul., 
priestranstvo pri 
poliklinike

14.00, 16.00 
Mikuláš v Divadle Andreja 
Bagara 

16.00 
Adventný koncert 
Speváckeho zboru 
a orchestra Lúčnice /
Piaristický kostol 
sv. Ladislava

20.00 
koncert BlueWine / Music 
A Cafe – OC Centro

4 NE
9.00 – 13.00 
Faunia Nitra Burza 
exotických zvierat 
/ Spojená škola, 
Slančíkovej 2

16.00 
Nedeľné kinečko pre 
najmenších / Bod.K7, 
Štefánikova 7

17.00 
Mikuláš / Svätoplukovo 
námestie

18.00 
Bílé Vánoce Lucie Bílé / 
PKO Nitra

19.00 
Close Harmony Friends 
Vianočný charitatívny 
koncert / CVČ DOMINO

5 PO
18.30 
predstavenie Pápež / DAB

6 UT
17.00 – 19.00 
Knižné kecy / Antikvariát 
Zrkadlo 

18.00 
Vianočný muzikál pre deti 
/ Synagóga 

18.30 
predstavenie Pápež / DAB 

19.30 
dokument Odpočítavanie 
/ Bod.K7

7 ST
10.00 – 18.00 
Výstava Agrosalón / 
Agrokomplex 
výstava potrvá do 10.12.

18.00 
Kinoklub - Michael Kocáb 
/ Synagóga

8 ŠT
17.00 
Burza projektov / 
Synagóga

8. – 11. 12. 
Maltézsky punč / 
Svätoplukovo námestie

9 PI
9. – 10. 12. 
Vianoce so značkou 
kvality / Agrokomplex

Nitrianske čajové dni / 
Čajovňa dobrých ľudí

16.00 
workshop Tvoríme spolu 
/ Bod.K7

16.00 – 19.00 
Nitrianska Pastva 
(vegánske jedlo) / Uránia

17.00 
Poézia v čokoláde / 
Synagóga

18.30 
Vlastníci / DAB

20.00 
koncert Walk On / Music 
A Cafe – OC Centro

10 SO
17.40 
Metal Tour 2022 / 
Agrokomplex

18.30 
Láska, sex a dane / DAB

20.00 
koncert Progres 2 / Music 
a Cafe – OC Centro

21.00 
Tancovačka w/viktorr / 
Mariatchi

11 NE
19.00 
koncert Richard Müller ’22 
Tour / PKO

12 PO
18.30 
Testosterón / DAB

13 UT
18.00 
Slušný občan - film / 
Synagóga

19.45 
Veľa šťastia, pán Veľký - 
film / Synagóga

14 ST
10.00 
Kým nastane ticho / DAB

18.30 
Tajomstvá vianočného 
krbu / DAB

19.00 
Zlodejka kníh / Nové 
divadlo

19.30 
Buko - film / Synagóga

15 ŠT
17.00 
Poľovnícke scény 
z Dolného Bavorska / 
Bod.K7

18.00 
Motivačná prednáška 
Pavla Hiraxa Baričáka / 
Agroinštitút 

18.30 
Láska, sex a dane / DAB

19.00 
Čítanie z archívov 
Divadelnej Nitry / Bod.K7

20.00 
koncert Eniesa / Music 
a Cafe – OC Centro

16 PI
18.30 
Meno / DAB

21.00 
Hot Men Dance / LUNA

17 SO
18.30 
Kutlochy / DAB

18 NE
4.30 – 10.00 
Burza exotov a Farmárske 
trhy / Agrokomplex

17.00 
Kocúr v čižmách / Nové 
divadlo

19 PO
18.30 
Rozsobáše / DAB

20 UT
10.00 
Rozsobáše / DAB

17.00 
Vianočný koncert 
Speváckeho zboru Nitria 
/ Župný dom - Nitrianska 
galéria

18.30 
Nádej zomiera posledná 
/ DAB

21 ST
18.30 
Nádej zomiera posledná 
/ DAB

22 ŠT
19.00 
koncert Jozef Holly - 
Vianočná Piano Show / 
DAB

23 PI
17.00 – 20.00 
Koledovanie v Chlebárni / 
Chlebáreň Chrenová

26 PO
22.00 
Štefanská Levity w / 
Thodoris Triantafillou / 
Bizzare Club, Mostná

27 UT
18.30 
Meno / DAB

28 ST
18.30 
Kutlochy / DAB

29 ŠT
18.30

Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť / DAB

30 PI
18.30 
Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť / DAB

31 SO
16.00 
Jozef a jeho zázračný 
farebný plášť / DAB

20.00 
Silvester v Artine

Silvester na námestí

VIANOČNÝ 
VLÁČIK V NITRE

piatok-sobota-nedeľa 
(9.–11. 12. , 16.–18. 12. ,23. 12.) 
od 13:00 do 18:00 hod. 
(posledná jazda 17.40). 
Nástup na vláčik bude pri 
hudobných hodinách na 
pešej zóne každých 20 
minút.

V piatok 9. 12. , 16. 12. , 
23. 12. od 9:00 do 12:00 
hod. (posledná jazda 
11.30) bude vláčik 
jazdiť na objednávky 
pre školy, skupiny 
každých 30 minút. 
Objednávku je možné 
urobiť prostredníctvom 
e-mailu info@nitra.sk, na 
telefónnom čísle 037 16186, 
037 7410 906 alebo 
priamo v Turistickom 
informačnom centre 
Nitra.

Trasa vláčika je pešia 
zóna / hudobné hodiny – 
Palárikova ul. – Ul. Fraňa 
Mojtu – Kmeťkova - 
Mostná – Farská – Ul. pri 
Synagóge – pešia zóna / 
hudobné hodiny

Cena lístka je nezmenená:

cestujúci vo veku 7 rokov 
a viac: 2 €

deti do 6 rokov vrátane, 
držitelia ŤZP, ŤZP-S: 1 €

www.nitra.eu
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NOVINKY

NOVEMBROVÉ UDALOSTI 
SME SI PRIPOMENULI 
PRI FRAGMENTOCH 
BERLÍNSKEHO MÚRA

V Nitre sme si v predvečer 
17. novembra pripomenuli 
výročie Nežnej revolúcie. 
Spomienková akcia sa už po 
druhý raz konala pri fragmen-
toch Berlínskeho múra, ktorý 
je v priestore medzi bankou 
a Farskou ulicou. Zatiaľ sú tu 
tri fragmenty múra, pribudnúť 
má štvrtý, ktorý je už v meste. 
O spôsobe, ako bude pamätník 
vyzerať v jeho finálnej podo-
be, rozhodne architektonická 
súťaž. Nitra sa tak – okrem 
Berlína – stane jediným 
mestom na svete, ktoré bude 
mať na verejnosti umiestnené 
fragmenty z oboch línií Ber-
línskeho múra, z východnej aj 
západnej strany.
„Berlínsky múr zostane už 
navždy symbolom bariér, 
rozdeleného sveta. To, aké 
nebezpečné pre spoločnosť 
je budovať akékoľvek bariéry, 
nielen fyzické, nám ukazujú 
udalosti tohto roka. Otrasná 
vojna v susednej Ukrajine, 
nedávny útok pred podnikom 
v Bratislave, či eskalujúce na-
pätie, polarizácia spoločnosti, 
narastajúci extrémizmus,“ 
povedal počas spomienky 
na udalosti z novembra 1989 
primátor Marek Hattas.
Nitra má tri miesta, ktoré 
sú mementom totality. Pred 
mestským úradom je Pamät-
ník obetiam komunistického 
režimu a na Dome módy, pred 
ktorým sa v revolučnom roku 
konali protesty, je osadená 
pamätná tabuľa.

ABY BOLO DETI LEPŠIE 
POČUŤ - BUBNOVAČKA
V piatok 18. novembra sa usku-
točnilo podujatie, ktoré má 
upozorniť širokú verejnosť na 
dôležitosť ochrany detí pred 
násilím a podporiť v spoloč-
nosti tému včasnej prevencie. 
Aj zamestnanci mestského 
úradu pripojili svoj hlas 
k hlasom detí a symbolicky tak 
podporili tému ochrany detí 
pred násilím. Nitra sa zapojila 
aj tento rok do celoslovenskej 
„Bubnovačky“. Účelom podu-
jatia je upozorniť na ochranu 
detí pred násilím. Patronát nad 
podujatím prevzala prezident-
ka SR Zuzana Čaputová a Klára 
Laurenčíková, splnomocnen-
kyňa vlády Českej republiky 
pre ľudské práva.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE 
OTVORENÉ

Od soboty 26. 11. je vedľajšia 
ľadová plocha HK Nitra pra-
videlne prístupná pre verejné 
korčuľovanie. Zakorčuľovať si 
môžete každú sobotu od 15:30 
do 17:00 a v nedeľu od 13:00 do 
14:30.
Ak vaše korčule potrebujú 
pred zimnou sezónou menší 
servis, využite možnosť nab-
rúsenia korčúľ pred vstupom 
na vedľajšiu ľadovú plochu.

REFERENDUM 
O MOŽNOSTI SKRÁTIŤ 
VOLEBNÉ OBDOBIE
Právo hlasovať v referende má 
občan Slovenskej republiky, 
ktorý má viac ako 18 rokov. 
Referendum sa koná v sobotu 
21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00. 
Viac na minv.sk alebo nitra.sk.

NEWS REVIEW

REELECTED MAYOR 
APPOINTS HIS DEPUTIES
The current mayor Marek Hat-
tas will remain the first man of 
Nitra in the years 2022-2026. 
26,534 valid votes were cast 
in the municipal elections, the 
voter turnout in Nitra reached 
40.41%.
For the first time, in addition to 
the mayor, the historic combi-
ned elections also decided on 
a new head of the self-gover-
ning region, Branislav Becík. 
He will replace Milan Belica, 
who has been sitting in the 
chair continuously since the 
establishment of the self-go-
verning regions in 2001.
The newly elected mayor of 
Nitra, Marek Hattas, and 31 
members of the city council 
took the oath at the constituent 
meeting of the city council.
Miloslav Špoták remains in 
the position of the first deputy 
mayor. He will again be in 
charge of education, training, 
work with youth, social and 
community services and 
sustainable urban develop-
ment. Peter Mezei will be the 
second deputy mayor. His 
areas will be architecture, 
territorial planning and public 
space.

THE RESTORATION OF THE 
OLD PARK HAS BEGUN
In mid-November, the city 
handed over the construction 
site for the implementation 
of works in the Old Park in 
Nitra. The total cost is almost 
€4,070,600; the expected 
completion date of the park 
reconstruction is November 
2023. The city will inform 
about the course of reconstru-
ction and any restrictions on 
movement for the public in 
a timely manner.

ARTISTIC BENCHES 
HAVE BEEN ADDED 
TO THE NEW PARK
It is a set of sculptures that 
complete a new seating and 
information boards. Each site 

will be dedicated to a speci-
fic species of animals – fish, 
amphibians, birds, insects and 
mammals, one site will be de-
dicated to trees. The city began 
with the revitalization of the 
New Park in May, when almost 
400 trees were treated. New 
plantings of trees and shrubs 
were added, new LED lamps, 
park benches and rubbish bins 
were installed. A new chil-
dren’s playground was added 
behind the PKO building.

33 YEARS SINCE THE 
VELVET REVOLUTION
For the second time, people 
of Nitra commemorated the 
anniversary of the Velvet 
Revolution at the fragments of 
the Berlin Wall in Štefánikova 
Street.
The appearance of the memo-
rial is temporary. It currently 
contains three parts, the 
fourth one is in depot. It was 
brought to Nitra a few months 
ago.
A competition will say, what 
the final form of the memorial 
will look like. The work is to be 
part of the new Freedom Squ-
are between VÚB and Farská 
Street.
Nitra is the only city in the 
world, apart from Berlin, 
where fragments from both 
the eastern and western sides 
of the Berlin Wall will be pla-
ced in public space. The area 
between them was where peo-
ple got shot. The establishment 
of the new Freedom Square 
presupposes the closure of Pa-
lárikova Street for cars. Traffic 
in part of Štefánikova Street is 
to be suppressed.
Today, Nitra has got three 
places that are a memento 
of totalitarianism. In front of 
the city hall, there stands the 
Memorial to the victims of 
the communist regime; and 
the House of Fashion, in front 
of which protests were held 
in the revolutionary year, is 
equipped with a memorial 
plaque.
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VMČ 6 - Dražovce, Zobor
Novozvolení poslanci za mestské časti Zobor 
a Dražovce sa vám predstavujú

Adriana Filipová
Pracujem ako lekár  – neuro-
lóg. Mojím záujmom je prepo-
jiť sociálnu oblasť, bezpečnosť 
a  rozvoj Nitry tak, aby tvorili 
vyvážený celok v  prospech 
občanov. Medzi moje priori-
ty patrí budovanie dopravnej 
a  technickej infraštruktúry. 
Aktívne sa chcem zapojiť do 
tvorby územného plánu zóny 
Šindolka. Témy, na tvorbe kto-
rých by som tiež rada spolu-
pracovala, sú bezpečnosť oby-
vateľov, podpora programov so 
zameraním na pomoc zdravot-
ne znevýhodneným a  ľuďom 
odkázaným na pomoc.

Edita Vnučková
Ako novozvolená poslankyňa 
za mestské časti Zobor a Dra-
žovce sa chcem v  tomto vo-
lebnom období venovať najmä 
témam súvisiacim s  bytovou 
politikou, infraštruktúrou a do-
pravou. Blízka mi je aj oblasť ži-
votného prostredia a  sociálna 
oblasť s dôrazom na zlepšenie 
života našich seniorov. Anga-
žujem sa tiež v  občianskom 
združení „Pre Dražovce“, kde 
sa snažíme o  všeobecný roz-
voj mestskej časti v oblasti voľ-
nočasových a športových akti-
vít, ktoré slúžia na posilnenie 
identity občanov. V  tomto du-
chu budem aktívne podporo-
vať aj iné občianske združenia 
pôsobiace v našich mestských 
častiach. Verím, že svojou prá-
cou prispejem k  vytvoreniu 
priaznivejšieho prostredia aj 
pre mladé rodiny s deťmi.

Martina Mojtová
Moje profesijné zameranie 
je sociálno-zdravotná oblasť 
a  oblasť vzdelávania. Chcem 
prispieť k  zvýšeniu kvality ži-
vota obyvateľov Nitry, predo-
všetkým zraniteľných skupín 
ľudí. Budem podporovať rozvoj 
charitatívnych projektov, vzde-
lávacích, kultúrnych a hudob-
ných podujatí, voľnočasových 
a  enviromentálnych aktivít. 
Medzi moje priority patrí so-
ciálna práca v  zdravotníctve, 
zlepšenie situácie rodín s  dô-
razom na týrané ženy a  deti, 
starostlivosť o rodiny so zdra-
votne znevýhodnenými deťmi, 
nevyliečiteľne chorí a  umie-
rajúci. V  sociálnej oblasti sa 
chcem zamerať na potreby 
prijímateľov sociálnych služieb 
a  podporiť kontinuálne vzde-
lávacie aktivity pre zamest-
nancov zariadení sociálnych 
služieb. V školách pre žiakov by 
som privítala workshopy za-
merané na zlepšenie komuni-
kačných zručností, sebapozná-
vanie a sebarozvoj a prevenciu 
sociálno-rizikových javov.

Miloslav Hatala
Rezonujúce témy, ktorým sa aj 
naďalej chcem venovať v rámci 
mestských častí Zobor a  Dra-
žovce, sú problematika kvality 
cestnej infraštruktúry, opra-
va, debarierizácia, budovanie 
chodníkov. Podporovať budem 
rozvoj kultúry, turistického ru-
chu, ochranu kultúrnych pa-
miatok a  budovanie zázemia 
s využitím miestnych zdrojov. 
Záujem o voľnočasové aktivity 

vytvára potrebu otvorenia no-
vého mestského parku. V bez-
pečnostnej oblasti kričia témy 

ako ochrana osobného majetku 
a občianskeho spolunažívania.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia do nového 
roka 2023 vám želajú vaši poslanci.

VMČ 2 - Staré mesto
Milí obyvatelia Starého mesta,

dovoľte mi tento príspevok ve-
novať poďakovaniu sa doteraj-
ším členom VMČ č. 2 - Staré 
mesto, ktorým pôsobenie vo 
výbore skončilo a  ktorí svojou 
prácou pre našu mestskú časť 
priniesli mnoho pozitívnych 
zmien a výsledkov.

Osobne by som rád vyzdvihol 
členov výboru z  radov obyva-
teľov, Denisu Branikovičovú, 
Líviu Dulíkovú, Martina He-
tényiho, Ivana Jančeka, Petra 
Olajoša, Petra Reháka a Tomáša 
Stoklasu.

Rovnako poslancov Petra Me-
zeia, Romana Ágha, Jána Greš-
ša, Olivera Pravdu a Jána Vanča 
a sekretárku výboru Dianu Doj-
čanovú.

Ako iste viete, 15. novembra bol 
slávnostne odovzdaný posla-
necký mandát novým poslan-
com, ktorí budú zastupovať zá-
ujmy všetkých Staromešťaniek 
a  Staromešťanov nasledujúce 
4 roky a  vzniká tak opäť mož-
nosť aj pre vás, ktorí ste aktívni 
a radi by ste prispeli k zlepše-
niu života v našej mestskej časti 
prihlásiť sa do výzvy na obsa-
denie výboru členmi z  radov 
obyvateľov.

Informácie ohľadne možnosti 
zapojiť sa do výborov mest-
ských častí, ako aj do odbor-
ných komisií budú zverejnené 
v  najbližších dňoch na mest-
ských komunikačných kaná-
loch - webstránke a facebooku 
Mesta Nitry.

Práca v Starom meste pokraču-
je ďalej a momentálne dokonču-
jeme dlažbu na Svätoplukovom 
námestí pred hotelom Cen-
trum, kde by mal pribudnúť aj 
mobiliár.

Neskoré jesenné počasie praje 
hlavne dopĺňaniu zelene a pre-
to rád spomeniem dokončujú-
cu revitalizáciu Nového parku 
Sihoť okolo jazierok, začala sa 
revitalizácia Starého parku od 
kúpaliska smerom k  Biskup-
skému hostincu, pokračujeme 
dopĺňaním výsadieb drevín na 
Misionárskej 2-4-6, Hviezdnej 
4, Štefánikovej triede 66–72, Va-
janského 10-14, výsadbou novej 
aleje pri rieke v  parku, novej 
aleje pri rieke na Bratislavskej, 
výsadbou pri psom výbehu na 
Kasalovej, na križovatke Pred-
mostie-Parkové nábrežie.

Taktiež ste si určite všimli, že na 
viacerých chodníkoch pribúda-
jú stĺpiky zabraňujúce parkova-
niu na chodníkoch. Áno, parko-
vacích miest je málo a áut stále 
pribúda, ale to žiadneho šoféra 
neoprávňuje zaberať miesto na 
chodníku, ktorý slúži pre chod-
cov. Verím, že aj tieto opatrenia 
prispejú k vyššej kvalite a bez-
pečnosti života v našej mestskej 
časti.

Na záver mi dovoľte popriať 
vám príjemné a  pokojné vßia-
nočné sviatky v  kruhu svojich 
blízkych a  priateľov a  zaželať 
vám veľa síl a pozitívnej energie 
do nového roka.

Erik Král 
VMČ 2 Staré mesto
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OTVÁRAME 
INTERAKTÍVNU ZÓNU 
PRE DETI TICADLOVO

Turistické informačné centrum Nitry 
v rámci rozširovania a skvalitňovania 
služieb ponúka rodinám s deťmi a malým 
školským kolektívom možnosť spoz-
nať Nitru na 7 pahorkoch interaktívnou 
formou a priblížiť pamiatky, atrakcie 
a zaujímavosti Nitry v minizóne TICadlo-
vo. Súčasťou zóny sú maľované zážitkové 
steny s hracími prvkami, interaktívne hry 
a edukatívne videá. Tešíme sa na vás!
Viac info: www.nitra.eu

PROJEKT ONSTAGE, 
HUDBOU ZA 
VZDELANÍM

Mesto Nitra sa stalo súčasťou iniciatívy 
OnStage, v rámci operačného programu 
URBACT v roku 2021.

Po úspešnej aplikácii vo Venezuele sa ten-
to hudobno-vzdelávací program rozšíril 
do krajín po celom svete a postupne sa 
implementuje do výchovy a vzdelávania 
na vybraných školách v Nitre. Projekt 
v Čechách a na Slovensku využíva prenos 
dobrej praxe mesta Brno.

Na troch základných školách s prevažným 
zastúpením rómskej komunity sme sa za-
merali na skupinovú hru na gitaru, klavír, 
bubny a rytmiku. Podstatou programu je 
využiť prirodzené vrodené inklinovanie 
detí k hudbe a cez ňu zvýšiť motiváciu 
k vzdelávaniu celkovo.

Využitie hudobných nástrojov na vyučo-
vaní aj iných predmetov ako je hudobná 
výchova, preukázateľne prináša dobré 
výsledky. Za najväčší prínos považujeme 
zlepšenie školskej dochádzky detí z róm-
skej komunity, rozvoj osobnosti, talentu, 
zručnosti detí, motivovanie k vzdelávaniu 
a v neposlednom rade zlepšenie kvality 
celkového školského prostredia. Ďalším 
zámerom projektu je zvýšiť kvalitu pri-
pravenosti do života a zlepšenie vzťahov 
medzi rómskymi komunitami v meste 
a obyvateľmi navzájom.

V nadväznosti na projekt OnStage a kvôli 
ďalšej udržateľnosti cieľov programu sme 
o dotáciu na projekt Hudbou za vzdelaním 
požiadali Ministerstvo kultúry SR. Vďaka 
finančnej podpore ministerstva a nad-
šeniu lektorov sa nám darí v projekte 
pokračovať.

VO FAKULTNEJ 
NEMOCNICI 
VÁM BEZPLATNE 
UROBIA SKRÍNING 
CHORÔB PEČENE

Slovensko je šokujúco prvé na svete vo 
výskyte cirhózy pečene. Slovenská hepa-
tologická spoločnosť preto založila hnutie 
na zníženie úmrtnosti na choroby pečene, 
ktorému dala meno SIRIUS 
(www.siriushepi.sk). V Nitre, tak ako 
v iných obciach a mestách na Slovensku, 
vám 15. decembra bezbolestne vyšetria 
pečeň. Vyšetrenie je zadarmo a organizuje 
ho Fakultná nemocnica Nitra v spolupráci 
s mestom Nitra. Skríning pečene budú 
môcť záujemcovia absolvovať od 9:30 
do 16:30 vo vakcinačnom centre v areáli 
nemocnice na Špitálskej 6.

MESTSKÁ TRŽNICA 
JE UŽ V TRETEJ 
ETAPE OBNOVY

Tretia etapa obnovy národnej kultúrnej 
pamiatky -,Kasáreň" - Mestská tržnica 
v Nitre MK-9319/2021-180 pokračuje 
nielen vizuálnymi zmenami, ale aj vypra-
covávaním projektových dokumentácií, 
ktoré sú nevyhnutné k celkovej obnove 
pamiatky. Vďaka poskytnutej dotácii 
z Ministerstva kultúry SR sme realizovali 
projektovú dokumentáciu na vlhkostnú 
sanáciu budovy a prípravnú projektovú 
dokumentáciu k obnove fasád. Obe boli 
konzultované s Krajským pamiatkovým 
úradom v Nitre a sú ďalším stupienkom 
k pripravovaným zmenám a záchrane 
objektu Mestskej tržnice.

23MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU RADNIČNÉ NOVINY



INFORMÁCIE O POSLANECKÝCH KLUBOCH

SPOLOČNÝ CIEĽ NÁS 
SPÁJA – POMÁHAJME 
SPOLU ĽUĎOM S AUTIZMOM 
VIESŤ NEZÁVISLÝ ŽIVOT

Raz budem žiť samostatne 
v zariadení podporované-
ho bývania. Zamestnanci 
zariadenia, s ktorými mám 
partnerský vzťah, mi pomá-
hajú viesť nezávislý život. Už 
dnes sa v zariadení LIENKA 
pripravujem na samostatný 
život s takou mierou podpory, 
akú skutočne potrebujem. 

Nechcem žiť zatvorený v ústa-
ve, chcem poznávať priateľov 
a ľudí v komunite. Tiež chcem, 

aby komunita spoznala mňa 
a prijala ma takého, aký som. 
Toto je vízia klienta špecia-

lizovaného zariadenia pre 
dospelých autistov.

Zariadenie sociálnych služieb 
LIENKA pri Klube rodičov 
autistických detí v Nitre na 
Dvorčanskej 63 v Dolných 
Krškanoch poskytuje sociálne 
služby dennou formou dospe-
lým autistom. Zamestnanci 
pomáhajú klientom v rozvoji 
komunikačných a interakč-
ných zručností. V rámci so-
ciálnej rehabilitácie s klientmi 
trénujú starostlivosť o seba, 
o domácnosť – spolu varia, 
perú, nakupujú, učia sa starať 
o záhradku a spoločne pozná-
vajú naše mesto.

Autisti, príďte medzi nás, 
radi vás spoznáme.

ZSS LIENKA
Dvorčanská 63, Nitra – Dolné Krškany
0948/769162, kradnrlienka@gmail.com

Ako sme upratovali naše zariadenie

Učíme sa starať o domácnosť Arteterapia nám pomáha Palacinky nám chutia

Psík Edko je náš terapeut
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V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI TÍTO NITRANIA
Mária Bartová 
vo veku 90 rokov
Margita Beňadiková 
vo veku 93 rokov
Ján Beňo 
vo veku 78 rokov
Jozef Bojda 
vo veku 74 rokov
Katarína Bojdová 
vo veku 87 rokov
Aniela Bonová 
vo veku 94 rokov
Irma Bratková 
vo veku 82 rokov
Amália Bujdáková 
vo veku 76 rokov
Božena Bušovská 
vo veku 100 rokov
Jozef Čápora 
vo veku 74 rokov
Vladimír Dobiaš 
vo veku 68 rokov
Peter Druga 
vo veku 71 rokov
Anna Dvorská 
vo veku 91 rokov
Oľga Endrödyová 
vo veku 92 rokov
Anna Ferencziová 
vo veku 76 rokov
Ernest Fica 
vo veku 84 rokov

Robert Grác 
vo veku 50 rokov
Oliver Gregor 
vo veku 38 rokov
Emília Guzmická 
vo veku 76 rokov
Alžbeta Hajníková 
vo veku 81 rokov
Emil Hochman 
vo veku 87 rokov
Vojtech Horčin 
vo veku 81 rokov
Valéria Hubáčeková 
vo veku 75 rokov
Júlia Chobotová 
vo veku 90 rokov
Jaroslav Jacko 
vo veku 79 rokov
Mária Jakabovičová 
vo veku 88 rokov
Aladár Jókúty 
vo veku 69 rokov
Mária Karasová 
vo veku 89 rokov
Barbora Karvajová 
vo veku 90 rokov
Jana Kertészová 
vo veku 59 rokov
Katarína Kertészová 
vo veku 62 rokov
Ján Kerti 
vo veku 86 rokov

Oto Kimle 
vo veku 88 rokov
Milan Klbik 
vo veku 50 rokov
Juraj Konč 
vo veku 88 rokov
Ivan Kopecký 
vo veku 89 rokov
Milan Kováč 
vo veku 75 rokov
Štefan Krajčo 
vo veku 88 rokov
Karel Kříž 
vo veku 96 rokov
Ivan Kučera 
vo veku 64 rokov
Oto Kučerka 
vo veku 73 rokov
Janka Kurucová 
vo veku 93 rokov
Stanislava Kyselá 
vo veku 65 rokov
Michal Labuda 
vo veku 96 rokov
Juraj Laca 
vo veku 58 rokov
Július Lukáč 
vo veku 75 rokov
Marian Martinec 
vo veku 84 rokov
Božena Medeková 
vo veku 87 rokov

Alexandra Mesárošová 
vo veku 35 rokov
Jozef Mészáros 
vo veku 70 rokov
Alena Miklášová 
vo veku 61 rokov
Igor Ondris 
vo veku 78 rokov
Paulína Orolinová 
vo veku 90 rokov
Peter Paulovič 
vo veku 60 rokov
Aladár Pätnický 
vo veku 80 rokov
Jana Podlesná 
vo veku 67 rokov
František Rábara 
vo veku 90 rokov
Ján Rybanský 
vo veku 82 rokov
Gabriela Skukálková 
vo veku 80 rokov
Júlia Slišková 
vo veku 78 rokov
Mária Slíšková 
vo veku 84 rokov
Cyril Sopoliga 
vo veku 83 rokov
Drahomíra Stribulová 
vo veku 75 rokov
Mária Strmeňová 
vo veku 76 rokov

Božena Svobodová 
vo veku 85 rokov
Baltazár Szabó 
vo veku 86 rokov
Ľudovít Šimko 
vo veku 85 rokov
Peter Štefunko 
vo veku 38 rokov
Ján Šulek 
vo veku 64 rokov
Alžbeta Talianová 
vo veku 88 rokov
Oľga Vargová 
vo veku 79 rokov
Jozef Vencel 
vo veku 75 rokov
Oleg Zemko 
vo veku 60 rokov
Miroslav Zika 
vo veku 79 rokov
Milan Zimmermann 
vo veku 71 rokov
Ján Zvalo 
vo veku 66 rokov
Jozef Žakovič 
vo veku 83 rokov
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Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vašim telefónnym 
číslom pošlite do 31. 12. 2022 na adresu: 
Odbor komunikácie a propagácie, Mestský úrad, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo emailom 
na redakcia@msunitra.sk. 
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

meno / tel.:

Boli jedlá, ktoré nebolo radno jesť na Vianoce. Neodporúčalo sa konzumovať (tajnička 1), lebo by odletelo šťastie, ale tiež preto, lebo 
hydina hrabe vždy dozadu, čo značí nešťastie. Na štedrovečernom stole nesmelo chýbať jabĺčko prekrojené na toľko častí, koľko 
členov mala rodina. Tento zvyk značil zachovanie rodinnej (tajnička 2) v budúcom roku. Do dnešného dňa sa zachoval zvyk rozbité-
ho orecha so zdravým jadrom, ktorý prináša zdravie do rodiny. Na (tajnička 3) noc bolo treba naložiť do pece hrubý kus polena. Keď 
ráno poleno ešte tlelo, bolo to dobré znamenie. Časť popola sa rozsypala v záhrade a okolo ovocných stromov, aby priniesli dobrú 
úrodu. Časť popola rozprášili na podlahe maštalí, aby bol dobytok chránený pred chorobami. (www.sme.sk)
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