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PRIESTORY

Niekedy postačia len malé zásahy v priestore, aby významne zmenili 
jeho atmosféru, funkciu aj vnímanie. Čo-to o tom hovorí v rozhovore 
náš respondent, najlepší univerzitný študent na Slovensku. Zmenil 
priestor v Partizánskom a má nabehnuté, aby v spolupráci s mestom 
ovplyvnil aj priestory u nás, v centre Nitry.

Zásahov do priestorov a priestranstiev v Nitre sa v poslednom čase 
udialo mnoho a ďalšie sú na spadnutie. Za všetky spomeniem Kráľov-
skú cestu na hrad, ktorá sa po rokoch čakania začala rekonštruovať. 
Načase, inak by sme rýchlo z kráľovskej mali žobrácku cestu - až v ta-
kom zlom stave bola roky zanedbaná komunikácia, ktorá inak patrí 
k najoriginálnejším cestičkám v Nitre. Z pripravovaných zásahov 
bude stáť za to zmena celého priestoru Hollého ulice. To je tá rozhrko-
taná cesta z Klokočiny do mesta, ktorá melie z posledných síl. Presne 
ten priestor, ktorý si výrazný zásah zaslúži.

Mení sa aj priestor, ktorý pozná snáď každý. „Kde sa stretneme?“ „Na 
fontáne.“ Kto tento dialóg neabsolvoval, akoby ani v Nitre nebol. Lenže 
problém je, že stretnutie síce začne „na fontáne“, no potom odtiaľ každý 
uteká konskými krokmi. Lebo je tam neznesiteľne horúco, lebo je tam 
nepríjemne. Aj na tomto už mesto pracuje. Ako? Listujte, dozviete sa.

Priestor potrebujeme aj my všetci. Verejný aj súkromný. Verejný, kde 
sa stretnú tisícky: rodiny, priatelia, veriaci aj umelci. Presne ako na 
mestských slávnostiach, z ktorých sme pripravili fotoriport. Súkrom-
ný, aký našla pani Evka z našej reportáže v zariadení na Zobore, ktoré 
už desaťročie tvorí jej domov.

Potrebujeme aj priestory pre naše deti. Čisté a bezpečné, no rozhod-
ne nie také, aké ich deťom zanechávajú vandali z článku na strane 18.

Radničné noviny opäť pripravili priestor pre všetkých, ktorých baví 
Nitra, pre všetkých, ktorí toto mesto považujú za najlepší priestor na 
život a nedajú naň dopustiť.

Tomáš Holúbek, šéfredaktor
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Od obsadenia postu primátora mesta Nitra Marekom Hattasom 
prešli dva roky. Rovnako dlho sú vo funkcii aj poslanci mestského 
zastupiteľstva a niektorí členovia vedenia mesta. V diskusiách 2 roky 
primátorom sa mali občania možnosť stretnúť so súčasným vedením 
mesta a počuť od nich, čo sa podarilo, kde má mesto rezervy a aké má 
plány.

ZÁSADNÝ PRVOK 
V MESTE JE DOPRAVA. 
NITRA BUDE MAŤ NOVÚ 
A MODERNÚ MHD
Človek môže žiť v meste, v ko-
munite, v bubline, ale dopravu 
používa a cíti každý deň. Je to 
jedna z najskloňovanejších tém 
v každej samospráve. Nitru 
od 1. januára 2022 čaká zmena 
prepravcu MHD. Ako prvému 
mestu na Slovensku sa jej po-
darilo pritiahnuť do súťaže až 
troch záujemcov. Vďaka kvalit-
ne nastaveným kritériám bude 

MHD v Nitre atraktívnejšia, 
kvalitnejšia a komfortnejšia.

„Vďaka tomu, že sme si našli 
odborníkov, ktorí pomáhali 
aj iným samosprávam nasta-
vovať takéto tendre a ľuďom 
z mestského úradu, ktorí na 

„Tlačím veci dopredu 
a snažím sa ukončovať 

debaty riešením.“ Marek 
Hattas, primátor

2 ROKY PRIMÁTOROM - 
ODPOČET VEDENIA MESTA
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tom strávili množstvo hodín, 
máme ponuku, ktorá je lacnej-
šia o jeden milión eur ročne 
ako druhá ponuka,“ hovorí 
Marek Hattas.

DO ZELENE IDE NAJVIAC 
PEŇAZÍ V HISTÓRII NITRY
Návštevníci parku na Sihoti 
vedia, že bežnú údržbu mesto 
vykonáva pravidelne. „Bezpeč-
nosť je na prvom mieste. Kým 
v minulosti sa veci nechávali 
na náhodu, my sme prišli so 
zmenou. Zo 400 stromov v Sta-
rom parku sme ošetrili až 162. 

Väčšinou išlo o rezy konárov 
a o úpravu ťažiska stromov. Päť 
stromov muselo byť vyrú-
baných,“ popisuje ošetrenie 
stromov Marek Hattas a dodá-
va, že viaceré stromy podstú-
pili špeciálne ťahové skúšky 
a meranie ultrazvukovým 
tomografom.

Okrem údržby radnica venuje 
pozornosť aj novej výsadbe. 
V rámci náhradnej výsadby 
mesto v minulom roku vysa-
dilo 193 stromov, vznikli dve 
nové sakurové aleje, trvalkové 

záhony a dve nové biodiverzit-
né lúky.

NOVÉ, ALE AJ 
BEZPEČNEJŠIE 
EXISTUJÚCE IHRISKÁ. 
NA DETSKÉ IHRISKÁ IDE 
REKORDNÝCH 620 TISÍC
Z toho 271 tisíc eur ide na 
údržbu zo zdrojov mesta 
a 350 tisíc eur na revitalizáciu 
z úveru. Mesto začiatkom roka 
primárne riešilo bezpečnosť 
a celkovú koncepciu, aby bu-
dovanie a dopĺňanie išlo podľa 
zmysluplného plánu.

„Som rád, že riešime vybrané 
ihriská v spolupráci s ar-
chitektmi. Napríklad "Mra-
venisko" na Chrenovej, kde 
konzultujeme rekonštrukciu 
ihriska s pôvodnými spra-
covateľmi projektu. Prípravy 
začiatkom roka nám zabrali 
nejaký čas, ale koncepcia 
teraz prináša svoje ovocie,“ 
vysvetľuje Marek Hattas.

Lenka Mareková 
foto: Roman Oravec

TOP 3 OTÁZKY PRE PRIMÁTORA 
MAREKA HATTASA

1. Kedy budú opravené cesty a chodníky?
„Na opravy miestnych komunikácií dávame ročne milióny eur.
Len v roku 2020 sme obnovili viac ako 16-tisíc metrov štvorco-
vých ciest, vyše 5-tisíc metrov štvorcových chodníkov, urobili
17 debarierizácií,  2-tisíc metrov štvorcových parkovísk, obnovili
5 výbočísk MHD. Celkovo sme opravili plochu, ktorá sa rovná 
trojnásobku futbalového ihriska. Najradšej by som bol, keby sme
spravili všetky chodníky a cesty naraz, dá sa to však robiť len po-
stupne. Robíme maximum v rámci schváleného rozpočtu, ideme
krok po kroku a výsledky je v uliciach mesta postupne vidno.“

2. Kedy bude v meste fungovať rezidenčné parkovanie?
„Prvý krok k dostupnejšiemu parkovaniu sme už urobili. V cen-
tre mesta sme ponechali voľné parkovacie karty len pre rezi-
dentov, abonentov a ŤZP. Navyše sme zjednotili ceny SMS lístka 
s lístkom z automatu. Dnes v centre mesta zaparkujete pohodl-
nejšie ako pred koronou. Na samotné rezidentské parkovanie
sme vyčlenili 800-tisíc eur, ktoré pôjdu na nové parkoviská,
automaty a projektovú dokumentáciu pre spustenie prvej etapy.
Medzičasom už máme zmapované, kde a koľko ľudí parkuje
a máme tak prehľad, koľko parkovacích miest musíme dobudo-
vať. Zároveň sa nám podarilo v Národnej rade presadiť objektív-
nu zodpovednosť, čiže uľahčenie práce pre mestskú políciu pri
sledovaní dodržiavania pravidiel parkovania.“

3. Je mesto pripravené na tretiu vlnu Covidu?
„Áno, sme pripravení. V januári sme nabrali veľmi veľa skúse-
ností. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí to zobrali zodpovedne.
V januári sa naplno ukázalo, že Covid nie je iba nejaká chrípka,
ale že naň umierajú ľudia. Vtedy sme sa neskutočným spôsobom 
zomkli a so súkromnou spoločnosťou sme vyvinuli aplikáciu,
ktorá nám pomohla zoptimalizovať celý proces testovania. Mali
sme výborný tím, naučili sme sa celý tento zložitý proces a bolo
to veľmi dôležité pre naše mesto. Toto nás pripravilo na tretiu
vlnu, ktorá môže prísť. Vyzývam všetkých, zaočkujte sa. Očkova-
nie je jediná možnosť ako vyhrať nad Covidom. Nič iné nepo-
máha. Pokiaľ nebudeme mať zaočkovaných 80% obyvateľov, tak 
vlny sa nám tu budú priebežne opakovať. Toto je jediná cesta,
ako z tohto von. Inak budeme stále zatvárať - otvárať ekonomiku,
budeme nonstop testovať a nevydržíme to.“

„Treba si uvedomiť, že príprava parkovacej politiky si 
vyžaduje konkrétne kroky. Potrebujeme mať systém 

mestskej polície, ktorý dlhé roky nie je. Následne 
potrebujeme systém, cez ktorý si obyvatelia môžu 
manažovať svoje rezidentské karty. A ďalšie. Toto 

všetko je technologicky náročné nastaviť. Máme to 
nastavené, následne prebehne verejné obstarávanie. 

Popritom prebieha príprava projektovej dokumentácie 
na budovanie nových parkovacích miest. A ideme ďalej. 

Pracujeme na tom.“ Martin Horák, prednosta 
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Dlažba ulice na hradnom kopci 
bola vplyvom času, počasia 
a záťaže automobilov značne 
opotrebovaná. Na jar tohto 
roku preto prebehlo verejné 
obstarávanie na firmu, ktorá 
úsek zrekonštruuje. Predmetom 
zákazky bola rekonštrukcia cesty 
s dĺžkou 169,54 metrov a šírkou 
3 až 3,4 metra.

Víťaz verejného obstarávania 
podľa zmluvy musí odstrániť 
pôvodný povrch komunikácie 
tvorený andezitovými kocka-
mi s hranou 10 cm. Existujúci 
charakter ulice musí byť však 
aj po ukončení prác zachova-
ný. Dlažba preto poputuje na 
dočasnú skládku a každý jej 
použiteľný kus bude znovu 

umiestnený na svoje miesto. 
Po odsúhlasení Krajským 
pamiatkovým úradom bude 
zvyšok doplnený novou 
dlažbou.

Súčasťou prác bude aj 
vybudovanie troch nových 
dažďových vpustí a umiest-
nenie desiatich pouličných 

LED svietidiel. Celková cena 
rekonštrukcie s DPH je 
238  934 €.

Keďže táto lokalita sa nachá-
dza v pamiatkovej rezervácii, 
súčasťou prác musí byť aj 
archeologický výskum. Ten sa 
uskutoční v úzkej súčinnosti 
so stavebným dielom formou 
sledovania zemných výkopov, 
rýh, vyhľadávaním a zberom 
archeologických nálezov. 
Následne na mieste prebehne 
plošná sondáž s odborným 
zdokumentovaním nálezovej 
situácie. Po ukončení vý-

skumných prác bude zhotove-
ná kompletná dokumentácia 
a spraví sa aj inventarizácia 
nálezov.

So začiatkom realizácie sa 
čakalo na ukončenie Cyrilo-
metodských slávností, počas 
ktorých do lokality prúdilo 
množstvo ľudí.

Predpokladaný termín ukon-
čenia rekonštrukcie je na jeseň 
2021. Cena výskumu je 15  312 € 
s DPH.

Roman Oravec, foto autor

MENÍME NITRU

KRÁĽOVSKÁ 
CESTA
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HACKATHON
Mesto rieši nehostinné námestie 
a pešiu zónu. Tieto lokality sú 
v lete mimoriadne horúce a ľudí 
odrádzajú od toho, aby tu zotrvali 
dlhšie.

Výsledky participatívneho 
workshopu Hackathon, na 
ktorom odborná verejnosť 
diskutovala o zmenách na 
Svätoplukovom námestí a na 
pešej zóne, sa teraz dostávajú 
do realizačnej fázy. Študenti, 
odborníci, zástupcovia mesta 
aj verejnosti ešte pred dvoma 

rokmi spolu vytvorili základy 
pre projekt, podľa ktorého 
sa čoskoro bude realizovať 
modulový pergolový systém. 
Laicky povedané, ide o dre-
vené sedenia s čiastočným 
prekrytím z hornej a bočnej 
strany, ktoré by malo poskyto-
vať sediacim tieň.

Súčasťou modulov sú aj kve-
tináče pre zeleň, tá by mala 
dotvárať príjemnú atmosféru 
na námestí. Tienenia v zosta-
ve podľa autorov reflektujú 
chýbajúcu aktívnu hranu 
historickej zástavby. Kon-
štrukciu modulov budú tvoriť 
smrekové trámy, ktoré budú 
pokope držať oceľové spoje, 
laná a na vrchu hliníkový rám. 
Ostré hrany v detailoch spojov 
by mali byť podľa technickej 
správy eliminované. Zvole-
né architektonické riešenie 
objektov umožňuje mobilitu, 
variabilitu, ale aj pridávanie 
ďalších funkcií. To znamená, že 
systém pergol sa dá premiest-
ňovať a kombinovať tak, aby čo 
najlepšie zohľadňoval potreby 
rôznych skupín ľudí počas 
festivalov, koncertov alebo 
predstavení.

Vzhľadom ku komplikovaným 
vzťahom na trhu s materiálmi 
a dlhším dodacím dobám je 
predpokladaný termín umiest-
nenia modulov na Svätopluko-
vo námestie do konca augusta. 
Celková cena realizácie vráta-
ne DPH je 95  820 €.

Roman Oravec

HACKATHON - SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE V NITRE

MODUL

NÁZOV 

B.01.03 - 

MODUL PRE  JEDNOTLIVCOV

01

M1

2KS

VŠEOBECNÝ OPIS
PERGOLOVÝ MODUL SLÚŽIACI NA SEDENIE, ODDYCH

VÝROBKY
Z01 - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA 
Z02 - ZÁKLAD MOBILIÁRU
Z03 - SEDACIA ČASŤ
Z04 - KVETINÁČ
Z05 - TERASOVÝ ROŠT
Z06 - HORNÉ PREKRYTIE
Z07 - BOČNÉ PREKRYTIE
Z09 - PRÍDAVNÝ MODUL RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE,
       - MOŽNOSŤ PRIDANIA,NIE JE SÚČASŤOU VÝROBKU

POZNÁMKA
PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA
SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

3D MODEL

HACKATHON - SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE V NITRE

MODUL

NÁZOV 

B.01.03 - 

MODUL PRE SKUPINU/ JEDNOTLIVCOV

04

M4

1KS

3D MODEL

VŠEOBECNÝ OPIS
PERGOLOVÝ MODUL SLÚŽIACI NA SEDENIE, ODDYCH

VÝROBKY
Z01 - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA 
Z02 - ZÁKLAD MOBILIÁRU
Z03 - SEDACIA ČASŤ
Z04 - KVETINÁČ
Z05 - TERASOVÝ ROŠT
Z06 - HORNÉ PREKRYTIE
Z09 - PRÍDAVNÝ MODUL RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE,
       - MOŽNOSŤ PRIDANIA

POZNÁMKA
PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA
SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

HACKATHON - SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE V NITRE

MODUL

NÁZOV 

B.01.03 - 

UKÁŽKA VARIANTY VYUŽITIA MODULU- DETSKÝ MODUL

07

M7

1KS

3D MODEL

VŠEOBECNÝ OPIS
PERGOLOVÝ MODUL SLÚŽIACI NA SEDENIE, ODDYCH

VÝROBKY
Z01 - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA 
Z02 - ZÁKLAD MOBILIÁRU
Z03 - SEDACIA ČASŤ
Z04 - KVETINÁČ
Z05 - TERASOVÝ ROŠT
Z06 - HORNÉ PREKRYTIE
Z07 - BOČNÉ PREKRYTIE
Z08 - VANIČKA
Z09 - PRÍDAVNÝ MODUL RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE,
       - MOŽNOSŤ PRIDANIA,NIE JE SÚČASŤOU VÝROBKU

POZNÁMKA
PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA
SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

HACKATHON - SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE V NITRE

MODUL

NÁZOV 

B.01.03 - 

MODUL PRE SKUPINU/ JENDOTLIVCOV

05

M5

1KS

VŠEOBECNÝ OPIS
PERGOLOVÝ MODUL SLÚŽIACI NA SEDENIE, ODDYCH

VÝROBKY
Z01 - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA 
Z02 - ZÁKLAD MOBILIÁRU
Z03 - SEDACIA ČASŤ
Z04 - KVETINÁČ
Z05 - TERASOVÝ ROŠT
Z06 - HORNÉ PREKRYTIE
Z07 - BOČNÉ PREKRYTIE
Z09 - PRÍDAVNÝ MODUL RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE,
       - MOŽNOSŤ PRIDANIA,NIE JE SÚČASŤOU VÝROBKU

POZNÁMKA
PRED ZADANÍM DO VÝROBY PREDLOŽÍ DODÁVATEĽ NA
SCHVÁLENIE VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.
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ČÍSLO PRÍLOHY

MIERKA

FORMÁT

05 2020DÁTUM

OBSAH PRÍLOHY

SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE, NITRA

NÁZOV STAVBY

MIESTO STAVBY

STAVEBNÍK

2019-054-02
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

TENDROVA DOKUMENT.
ÚČEL

SADA

VYPRACOVAL

ING. ARCH. MILAN CSANDA

SLOVENSKÁ POL'NOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

FRONCOVÁ, LINTNEROVÁ, MÁLEK, OČADLÍKOVÁAUTOR NÁVRHU

HIP

ING. ARCH. VERONIKA OČADLÍKOVÁ

SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE, NITRA

MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60, 950 06 NITRA

TR. A. HLINKU 2, 949 76 NITRA

HACKATLON

GP

618 x 297

1:100

B.01-02APÔDORYS LETO

SEDACÍ MODUL

LEGENDA 

TERASOVÝ ROŠT

VEGETÁCIA

PLACHTA

ZAVETROVACIE LANÁ

STOJKY

HISTORICKÁ STOPA ZÁSTAVBY
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REORGANIZÁCIA NA HOLLÉHO 
ULICI - PROCES NAPREDUJE
Koncom júna bola podpísa-
ná zmluva na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie 
k Hollého ulici. Týmto sa mesto 
opäť posunulo bližšie k zlep-
šeniu kvality dopravy v tomto 
vyťaženom úseku. Ide o hlavnú 
spojnicu najväčšieho nit-
rianskeho sídliska Klokočina 
s centrom Nitry.

Okrem iného, bude výsledkom 
projekčných prác územno-
plánovacia dokumentácia, 

realizačná dokumentácia 
reorganizácie ulice Hollého, 
posúdenie dopravnej kapacity, 
projekt vegetačných úprav či 

návrh organizácie dopravy na 
dotknutých miestnych komu-
nikáciách.

Dokumentácia sa má zaoberať 
aj prekládkou inžinierskych 
sietí a ich koncových prvkov. 
Podľa zmluvy by mali byť spo-
mínané dokumenty vyhotove-
né do 5 mesiacov od podpísa-
nia zmluvy, čo je najneskôr do 
konca novembra. Celková cena 
diela s DPH je 63  271 €. Táto 
suma je hradená z rozpočtu 
mesta Nitra.

Roman Oravec
foto: Roman Oravec

PRÁCE NA WILSONOVOM 
NÁBREŽÍ SA SKONČILI

V minulom čísle sme vás 
informovali o prebiehajúcich 
prácach vo vnútrobloku na 
Wilsonovom nábreží. Dnes sa 
k tejto téme vraciame už s vý-
sledkami prác a porovnávajú-
cimi fotografiami. Cena diela, 
vrátane DPH, bola 80  079 €. 
Podobne ako ostatné spomína-
né investície aj táto je hradená 
z rozpočtu mesta Nitra.

pred predpo po
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NITRA BUDE OPÄŤ 
O NIEČO KRAJŠIA
Všetci radi žijeme v čistom a zdravom prostredí. Prebiehajúca 
pandémia nás naučila vrátiť sa k prírode, pozrieť sa na životné 
prostredie inak a naučiť sa využívať ho dlhodobo. Nitra ako mesto 
postavené na 7 pahorkoch, plné zelene, starodávnej aj novej histórie 
si určite zaslúži udržateľný spôsob života.

Každoročne už tradične prebieha v Nitre 
čistenie Zobora v spolupráci s Nitrian-
skym horským spolkom a na základe 
iniciatívy občianskeho združenia Pine Hill 
sa podarilo v tomto roku vyčistiť aj jeden 
z pahorkov – Borinu.

Mesto Nitra a Nitrianska organizácia 
cestovného ruchu spolu s iniciatívou Čistá 
Nitra spojili sily a rozhodli sa prísť s ná-
padom postupného čistenia 7 pahorkov 
Nitry. V sobotu 26. júna sme úspešne za 
pomoci asi 20 nadšencov vyčistili Hradný 
kopec a mestský park a pripravili tak 
tieto lokality na slávnosti Nitra, milá Nitra. 
Následne, 17. júla prebiehalo čistenie loka-
lity Na vŕšku a centra mesta.
Ďalšie plánované termíny čistenia turis-
ticky zaujímavých lokalít sú:
7. august - Kalvária
28. august - Martinský vrch (areál býva-
lých kasární pod Zoborom)
25. september - Dražovský kopec

Veľmi radi privítame každého komu záleží 
na prostredí, v ktorom žije a chce prispieť 
k tomu, aby bola Nitra čistejšia. Čistenie 
bude prebiehať vždy od 9. do 12. hodiny, 

pridať sa k aktivite je samozrejme možné 
kedykoľvek v uvedenom čase. Vrecia 
a ochranné pomôcky sú zabezpečené zo 
strany organizátorov. Pre účastníkov je 
pripravená atraktívna odmena formou 
produktu cestovného ruchu ako sprevá-
dzanie alebo návšteva včelej farmy.

Jednotlivé vŕšky lákajú k návšteve a vy-
tvárajú jedinečnú panorámu mesta, preto 
si zaslúžia našu pozornosť. Veríme, že sa 
nájde čo najviac dobrovoľníkov a spolu tak 
pomôžeme skrášliť naše mesto pre obyva-
teľov ale aj návštevníkov.

Aktuálne informácie o plánovaných 
čisteniach nájdete na: www.visitnitra.eu 
a www.nitra.eu

Sledujte nás aj na Facebooku: Visit Nitra, 
Turistické informačné centrum Nitra 
a Čistá Nitra

Na základe iniciatívy občianskeho zdru-
ženia Pine Hill sa podarilo v tomto roku 
vyčistiť Borinu.
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NITRA ŽILA 
MESTSKÝMI 
SLÁVNOSŤAMI
Uličkami mesta sa premleli 
stovky ľudí. Nitra, milá Nitra 
sa uskutočnila po uvoľnení 
protipandemických opatrení.
Prvý júlový víkend sa v Nitre 
niesol v slávnostnej atmosfére. 
Najväčšie mestské slávnosti 
sa začali už v piatok odbor-
ným divadelným seminárom 
v synagóge, kde pokračoval 

popoludní program vernisá-
žou dvoch výstav Bulharského 
kultúrneho inštitútu za účasti 
bulharského veľvyslanca 
a premietaním dokumen-
tu Pěšky bez hranic, ktorý 

Divadelný seminár Štátneho archívu s účasťou odborníkov.

Tlačová konferencia k certifikácii Európskej 
kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda.

Putovania od Dražovského kostolíka sa zúčastňujú všetky generácie pútnikov.
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priblížil tému putovania po 
cyrilo-metodskej ceste.

Časť z nej si mohli pútnici 
prejsť aj sami po vlastných, a to 
v sobotu doobeda na každoroč-
nom putovaní od Dražovského 
kostolíka cez Zoborský kláštor 
až na Nitriansky hrad. Cen-
trum mesta medzitým ožilo 
Nitrianskym jarmokom a pre-
zentáciou partnerov, popo-
ludní aj programom na pešej 
zóne, ktorý sa stretol s veľmi 
pozitívnym prijatím. Program 
Živo na korze tvorili besedy 
a hudobné koncerty. Slávnost-
ný večer prvého dňa zavŕšili 
hudobné lahôdky na Svätoplu-
kovom námestí. Divákom sa 
predstavila česká dievčenská 
kapela Vesna a zoskupenie 
nitrianskych umelcov, ktorí 
vytvorili spoločný program 
práve pre túto príležitosť s ná-

zvom #Nitra pre Nitru. Kon-
certy nechýbali ani v katedrále: 
pri 100. výročí svojho založenia 
sa predstavil Spevácky zbor 
slovenských učiteľov a o deň 
neskôr aj hostia z Macedónska, 
mnísi z Bigorského kláštora.

Nedeľa patrila na pešej zóne 
Literárnej Nitre, ktorú pripra-
vila Krajská knižnica Karola 
Kmeťka. Besedovať prišli 
okrem iných aj Jozef Banáš, 
víťazka ceny Anasoft Litera 
2020 Alena Sabuchová a au-
torka biografie Žena z Marsu 
Lucia Lackovičová spolu 
s astrobiologičkou Michaelou 
Musilovou, Slovenkou v NASA, 
ktorej životný príbeh táto 
kniha mapuje. Skvelú bodku za 
programom na pešej zóne dala 
obľúbená rozprávka Nového 
divadla Kocúr v čižmách.

Koncert #Nitra pre Nitru spojil viacerých nitrianskych umelcov.  

Podvečery na Svätoplukovom námestí priniesli pohodovú atmosféru a priateľské rozhovory.
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Slávnosti sa v nedeľu rozší-
rili aj na hradný kopec. Na 
Pribinovom námestí našli 
návštevníci Kúzlo umenia 
a remesla – ručné výrobky 
remeselníkov z nitrianskeho 
kraja. V otvorenom dvore 
CHKO Ponitrie predstavil 
Dom Matice slovenskej novú 
expozíciu Gajdošská izba 
a v Diecéznom múzeu bane-
rovú výstavu Svätí sedempo-
četníci. V katedrále mohli ľu-
dia nájsť filatelistickú výstavu 
Pribina a prvenstvá Nitry, 
v synagóge Cyrilo-metodský 
Velehrad, vo výkladoch na 
pešej výstavu Zrkadlenie 
a v Ponitrianskom múzeu 
výstavu Poklady z Bojnej.

Podhradie sa nieslo v histo-
rickom duchu. Program Poc-
ta Pribinovi si pripomenul 
1160. výročie úmrtia kniežaťa 
Pribinu a 1125. výročie úmrtia 
kráľa Svätopluka lukostre-
leckými turnajmi, živým 
šachom, ale tiež divadel-
nou, tanečnou aj hudobnou 
zábavou. O plné hľadisko na 
Svätoplukovom námestí sa 
postarali koncerty skupín 
Hrdza a Korben Dallas.

Sviatočný pondelok patril cy-
rilo-metodskej púti, na ktorej 

Pútnici zbierali do pasov pečiatky aj od sprievodcu – pátra Filipa. 

Kapela Vesna priniesla slovanské motívy

Súčasťou Pocty Pribinovi boli veľkolepé lukostrelecké turnaje, živý 
šach či napríklad aj tanečné vystúpenie združenia Galthilion.
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sa stretli vedúci predstavite-
lia spolu s pútnikmi z Nitry aj 
širšieho okolia. 

Popoludní patrilo námestie 
folklóru, konkrétne 42. Aka-
demickej Nitre. Nitrianske 
slávnosti uzatvoril Ga-
laprogram Divadla Andreja 
Bagara a Orchestra Júliusa 
Selčana s názvom Skús veriť 
snom, v ktorom zazneli naj-
známejšie muzikálové piesne 
z produkcie DAB, aj piesne 
z pripravovaného muzikálu 
Jozef a jeho zázračný pestro-
farebný plášť.

Silvia Zeumerová
Foto: Roman Oravec

Spisovateľka Margit Garajszki čítala divákom  
na Literárnej Nitre zo svojej knihy Bobuľa.

Program Akademickej Nitry ponúkol pestrosť po každej stránke.

Promenádny koncert Dychového orchestra 
ZUŠ J. Rosinského zožal na pešej veľký úspech. 
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SAMA SA NA RUŽOVOM ODDELENÍ 
BÁLA PRESPAŤ. TERAZ JE UŽ 
DESAŤROČIE JEJ DOMOVOM
Zariadenie pre seniorov Zobor oslávilo desiate narodeniny. Stále má 
klientov, čo sú tu od prvého dňa.

Ľudia nielen z Nitry si tú 
budovu pamätajú ako detskú 
nemocnicu na Zobore. Keď už 
nemocnicou nebola, bez živo-
ta chátrala, až kým ju mesto 
nevzalo do rúk a neprerobilo 
na Zariadenie pre seniorov 
Zobor.

To bolo presne pred desiatimi 
rokmi. Vtedy sem prišla žiť aj 
Eva Bizová. Dnes 84-ročná či-
perná seniorka je „na Zobore“, 
ako sa zariadeniu familiárne 
hovorí, dodnes. Už mesiace 

pred prerobením nemocnice 
na zariadenie pre seniorov 
vedela, že tu raz chce žiť. Pra-
videlne sem jazdila a stavbu 
si obzerala ešte v čase, keď sa 
po Nitre iba šuškalo, že sa-
mospráva tu chce poskytovať 
služby seniorom.

Odísť zo štvorizbového bytu 
do malej izbičky nie je ľahké 
pri nikoho. Ani pre Evu to 
ľahké nebolo. Urobila však 
čisto pragmatické rozhodnu-
tie. „Nemala som iné riešenie, 

Zariadenie pre seniorov Zobor oslávilo okrúhle narodeniny. 
foto: (ZPSZ)

Pani Evka pred Zariadením pre seniorov Zobor, 
ktoré je už jednu dekádu jej domovom.
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čo budem sama vo veľkom 
byte? Žijem podľa motta, že 
k šťastiu človek nepotrebuje 
veľa, a to málo môžeme vždy 
v živote dosiahnuť. Som ten 
typ človeka, ktorému ak nie-
kto podaruje kvetinu z poľa, 
tak sa jej poteší viac ako kytici 
za 100 €,“ vraví osemdesiat-
nička.

Zavial ju sem aj osud. Eva sa 
totiž roky starala o dcérku 
s Downovým syndrómom. 
V mesiacoch pred presťa-
hovaním sa bola na všetko 
sama. „Dcérka mi z minúty 
na minútu prestala chodiť aj 
rozprávať. Iba ležala a ešte 
mi aj odpadávala. Sanitka 
k nám jazdila aj dva či trikrát 
týždenne. Osem mesiacov 

som sa o ňu starala a potom sa 
mi z presilenia zrútila chrbti-
ca,“ spomína na krušné chvíle. 
Kým ju v nemocnici dávali 
dokopy, dcéru umiestnili do 
iného zariadenia v Nitre. Eva 
si ju po vyzdravení chcela 
vziať späť domov, lekári jej 
to však zatrhli – jej problémy 
s chrbticou mohli skončiť tak, 
že sama by sa už nikdy nepo-
stavila na nohy.

Na jeseň 2010 teda dcéra pani 
Evy išla do zariadenia na 
Železničiarskej ulici a Eva sa 
presne 23. mája 2011 presťa-
hovala do nového zoborského 
zariadenia na Jánskeho ulici.

„Spravilo na mňa veľmi dobrý 
dojem od samotného začiatku. 
Hneď pri vstupe boli gaučové 
súpravy, na stenách viseli 
krásne veci – vyzeralo to, 
akoby som do nejakého repre-
zentatívneho hotela prišla. Aj 
prijatie bolo milé, rovnako milí 
boli a stále sú aj zamestnanci.“

FAKTY 
O ZARIADENÍ 
PRE SENIOROV 
ZOBOR

 Î zriaďovateľom zaria-
denia je mesto Nitra

 Î mesto budovu zrekon-
štruovalo na takéto 
zariadenie z bývalej 
detskej nemocnice

 Î stavba mala byť sko-
laudovaná v polovici 
novembra 2010, keďže 
ale firma dala na 
steny vysoko horľavý 
materiál, ktorý sa 
musel meniť, kolau-
dácia sa o niekoľko 
mesiacov posunula

 Î mesto prevzalo 
stavbu od zhoto-
viteľa po ukončení 
prác v apríli 2011

 Î konečná suma, za 
ktorú sa budova 
zrekonštruovala, je 4,4 
milióna eur, peniaze 
šli z eurofondov a 
z rozpočtu mesta

 Î zariadenie dispo-
novalo 159 lôžkami 
pre prijímateľov 
sociálnej služby

 Î prví klienti sem 
prišli 2. mája 2011

 Î v roku 2011 tu bolo 85 
zamestnancov, dnes je 
toto číslo podobné – 87

 Î pôvodných zamest-
nancov je tu dnes 25

 Î za desať rokov pri-
jalo zariadenie do 
pracovného pomeru 
227 zamestnancov 
a 981 prijímateľov 
sociálnej služby

 Î prvou riaditeľkou 
zariadenia bola Viera 
Škablová, dnes ho ve-
die Libuša Mušáková

(TH)

Libuša Mušáková, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb, zhodnotila na slávnostnej ce-
remónií desaťročie fungovania Zariadenia pre seniorov Zobor. Poďakovala všetkým zamestnan-
com, ktorí tu za desať rokov nechali kus obetavej roboty.

Eva Bizová je superseniorka. Táto osemdesiatnička nielenže 
šoféruje, jazdí na výlety, ale pred časom ukončila aj univerzitu 
tretieho veku.
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Rozľahlú budovu pre ľahšiu 
orientáciu delia dodnes steny 
rôznych farieb. Je tu žltá časť, 
modrá, ale aj ružová. Eva Bi-
zová je dáma, ktorá ako vôbec 
prvá klientka obsadila ružovú 
sekciu.

„Vybrala som si poslednú izbu 
pre moju povahu, lebo som 
introvert. Okamžite ma očaril 

krásny veľký balkón. Výhľad 
na hrad bol nádherný a dole 
som mala krásnu záhradu.“ 
No prišiel aj šok. Chodby na 
ružovom oddelení boli v noci 
tmavé, všetky izby pozamyka-
né, ticho by sa tu dalo krájať. 
„Nemyslela som si, že tu tu 
nezostanem spať, ale prišiel 
na mňa strach,“ pousmieva sa 
nad takýmito začiatkami Eva. 

A tak prvých desať nocí cho-
dievala prespať domov. Prvú 
noc tu strávila až po tom, čo 
sem prišla iná klientka – zá-
ležalo jej na tom, aby tu nová 
obyvateľka nebola sama a tiež 
nepochytila strach. A byt pre 
istotu predala až po dvoch 
rokoch.

A ako by Eva zhodnotila 
desaťročie v Zariadení pre 
seniorov Zobor? Cíti sa tu ako 
doma, hoci žije v malej izbičke. 
Pomoc personálu nepotrebuje, 
jej jediným neduhom je strata 
rovnováhy, preto sa musí 
neustále niečoho pridržiavať, 
je však zvyknutá chodiť svižne, 
rezká chôdza u nej zmierňuje 
pocit straty rovnováhy.

Do záhradky si dovliekla 
veľké duté pne, posadila si tu 
stromčeky a množstvo rastlín. 
Balkón si prerobila na mini zá-
hradku a keďže je vegetarián-
ka, dopestované veci jej denne 
slúžia na doplnenie stravy. 
Okrem rastliniek a liečivých 
bylín už dva týždne je vlastné 
egreše, dozrievať jej čochvíľa 
budú čierne ríbezle, vysadila si 
aj maliny.

Za dcérkou, ktorá dnes už 
nežije, dochádzala denne na 
vlastnom aute, trávila s ňou 
väčšiu časť dňa.

Auto má doteraz. Keď sa jej 
pýtam, či šoféruje, odvetí 
prekvapene, že áno, a logicky 
dodá, že len v poslednom čase 
sedela za volantom pomenej 
kvôli obmedzeniam spojeným 
s koronavírusom. Autíčkom 
84-ročná žena vyráža na výle-
ty. rada trávi čas v mestskom 
parku a zájde si aj do Biskup-
ského hostinca, nepohrdne 
ani kúpaním v termálnej vode 
či výletom do Lefantoviec. 
Vitalitu jej dodáva jej náklon-
nosť k mladým ľuďom – za 
takých považuje aj svoje dve 
kamarátky vo veku 55 a 60 ro-
kov, s ktorými výlety podniká 
najčastejšie.

„Snažím sa, ako len môžem, 
lebo viem, že len pokiaľ budem 
na sebe pracovať, budem 
zdravá a všetko bude fungovať 
ako má. Ak budem len sedieť 
a z postele prejdem na stoličku, 
odkiaľ budem sledovať televí-
ziu, pri zdraví sa neudržím.“

Tomáš Holúbek
foto: Tomáš Holúbek

Balkón a záhradka pani Evy, ktoré si vytvorila v Zariadení pre seniorov Zobor, sa hemžia rastli-
nami, kvetmi a ovocím.

Vo svojej izbičke. Nad posteľou jej visí obraz s husľami, ktorý má podľa nej nízku hodnotu, no pri-
pomína jej otecka, ktorý im ako deťom hrával na husliach.
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TERÉNNY PRACOVNÍK A 
TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK 

PRACUJ PRE SVOJE MESTO

MESTO
NITRA 

ŠPECIALISTA VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA

KOORDINÁTOR
PROGRAMOV/PRODUKČNÝ

ŠPECIALISTA PR A MARKETINGU 

Viac informácií o aktuálnych výberových
konaniach sa dozviete na stránke:
www.nitra.sk/zobraz/sekciu/zamestnanie



ŠPORTOVISKÁ PRI ŠKOLÁCH 
DENNE NIČIA VANDALI
Plochy na športovanie pri školách sú pravidelne 
posiate odpadkami alebo poničené. Či je riešením 
zamykanie všetkého, o tom sa vedú polemiky.

Športoviská a ihriská tvoria 
neoddeliteľnú súčasť zák-
ladných a materských škôl 
v meste. Ich využitie je pred-
nostne určené pre deti a žiakov 
príslušnej školy, no slúžia i pre 
športové kluby a verejnosť.

A práve tu dochádza k nema-
lým problémom. Kým výchov-
no-vzdelávací proces a činnosť 
športových klubov je pod 
dohľadom pedagógov, vycho-
vávateľov či trénerov, nekon-
trolovaná verejnosť prichá-
dzajúca do areálov škôl okrem 
športovej činnosti častokrát 
areál devastuje. Je nepísaným 
pravidlom, že ráno pred zača-
tím vyučovania zamestnanci 
škôl zbierajú odpadky, rozbité 
fľaše, ohorky, či opravujú 
poškodené zariadenie športo-
viska. Veď posúďte sami.

Prinášame vám niekoľko 
vyjadrení riaditeľov škôl, ich 
skúsenosti a postrehy zo sú-
časného stavu školských ihrísk 
základných škôl v meste.

„V období pekného počasia, 
sa pred našou školu zgrupuje 
mládež, niektorí prichádzajú 
na kolobežkách, ohrozujú 
vodičov, ničia parkovacie stĺpi-
ky, demolujú školský plot, sú 
hluční, pijú, fajčia a zanechá-
vajú veľký neporiadok nielen 
pred plotom, ale prehadzujú 
to aj na školský pozemok. Túto 
situáciu riešime s mestskou 
políciou, ktorá nám v tomto 
smere poskytla pomoc a prie-
bežne chodí areál kontrolovať. 
Mládež nám už zdemolovala 
plot aj zozadu školského areálu 

a zanechali neporiadok pri 
a na multifunkčnom ihrisku. 
Samozrejme, že sme si to opra-
vili, upratali, ale demolácia 
pokračuje. V poslednom čase 
nám demolujú aj predný plot, 
ktorý je z tehlových kociek, 
sadajú si na múrik, okopávajú 
ho, chodia po ňom.“

„Do uzatvoreného areálu nám 
chodia večer cez plot ľudia 
fetovať a popíjať alkohol. Ráno 
tam pán školník zbiera ohorky 
z cigariet, rozbité fľaše a našli 
sa aj injekčné striekačky a ihly. 
Poškodzujú nám preliezačky, 
sedačky. Riešime to tak, že 
máme od 18. hodiny zamknuté 
všetky brány. Cez víkend je 
areál uzatvorený celý deň. Kľúč 
od hlavnej brány má mestská 
polícia. Aj napriek tomu nám 
plot preliezajú alebo urobia 
dieru, ktorú následne opraví-
me a ďalší deň je diera v plote 

inde. Bezpečnosť našich žiakov 
je prvoradá. Je otázkou času, 
kedy sa porežú na rozbitých 
fľašiach a ihlách. Školníci ne-
majú šancu všetko každé ráno 
nájsť, vyzbierať a opravovať 
poškodené hojdačky, preliezač-
ky, ihriská, lavičky, či popísané 
fasády budov.“

„Po rekonštrukcii základnej 
školy v roku 2015 sme sa roz-
hodli areál pre verejnosť uza-
vrieť z dôvodu každodenného 
vandalizmu – zničené lavičky, 
posprejované steny budovy, 
odtrhnuté basketbalové koše, 
rozbité okná po víkendoch 
a prázdninách, polámané krí-
ky, odpadky. Okrem bežného 
odpadu nachádzame aj fľaše 
od alkoholu, injekčné strie-
kačky, „bongá“, ľudské výkaly, 
ohorky od cigariet. Odpad tam 
nechávala nielen mládež, ale 
aj rodičia, ktorí tam chodia 

s deťmi. Školník každé ráno 
vyzbiera vrece odpadu. Zák-
ladná škola má od roku 2004 
kamerový systém, takže nie 
je problém vidieť opakované 
ničenie oplotenia, využívanie 
areálu školy drogovo závislými 
osobami, lezenie po strechách 
školy. Doskočisko používajú 
ako pieskovisko, piesok je roz-
sypaný všade okolo, ešte nám 
piesok aj kradnú vo vedrách, 
lebo ho potrebujú doma! Do-
skočisko nemôžeme používať 
na telesnej výchove. Najhor-
šia situácia je po víkende. 
Viackrát sa nám stalo, že deti 
zo školského klubu priniesli 
pani vychovávateľke injekčnú 
striekačku, ktorú našli v tráve. 
Areál máme veľký a nedá sa 
skontrolovať na 100%.“

I keď škola nesie zodpovednosť 
za majetok, ktorý jej bol zve-
rený do správy a má povin-
nosť vykonávať jeho údržbu 
a opravy, zámerom mesta nie 
je uzamknutie areálov po skon-
čení výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Častokrát školský 
areál a jeho športoviská sú 
jediným miestom na trávenie 
voľného času širokej verejnosti. 
Preto sa vynára myšlienka 
nájsť také riešenie využitia 
športovísk, aby bola možnosť 
poskytnúť športové vyžitie 
obyvateľom mesta a zároveň 
zabrániť nekontrolovateľnej 
devastácii a vandalizmu.

Riešením je predovšetkým 
nastolenie pevných pravidiel, 
správcovská činnosť, oplotenie 
a kamerový systém.

O vývoji tejto problematiky 
budeme na stránkach novín 
informovať.

(DB), fotky: ŠMN
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MESTO CHCE ROZHÝBAŤ 
DETI A VYTVORIŤ U NICH 
VZŤAH K ŠPORTU
Na štyroch školách sa rozbehol projekt Centrum 
športu pri základnej škole.

Aj napriek komplikova-
nej dobe sa mestu Nitra 
v uplynulom školskom roku 
podarilo na 1. stupni štyroch 
základných škôl rozbehnúť 
projekt Centrum športu pri 
základnej škole.

Cieľom projektu je rozhýbať 
deti a vytvoriť podmienky pre 
ďalší rozvoj všetkých športo-
vých činností a tiež vytvoriť 
u detí dobrý vzťah k športu. 
Vďaka spolupráci mesta Nitra 
so Slovenským zväzom ľado-
vého hokeja si deti základných 
škôl mohli vyskúšať aktivity 
vedené vyškolenými ambasá-
dormi športu. Tí sa venovali 
ako všeobecnej pohybovej 
príprave detí, tak i začleneniu 
preberaného učiva do týchto 
aktivít.

Po skrátenej pilotnej fáze sme 
oslovili riaditeľky základných 
škôl, na ktorých projekt pre-
bieha, aby zhodnotili činnosť 
ambasádorov na svojej škole.

Dana Rapavá (riaditeľka ZŠ 
Cabajská): „Projekt sa nám 

veľmi páčil už na začiatku, 
pretože ponúkal systematickú 
prácu s mládežou, ktorá má 
pozitívny dopad tak na ich 
fyzické, ako i duševné zdravie. 
Preto sme veľmi radi, že sme 
mohli byť jeho súčasťou. Deti 
športovali hlavne v exterié-
ri, v prípade nepriaznivého 
počasia v športovej hale. 
Aktivity boli rôzneho cha-
rakteru, nechýbala zábava, 
ale aj zdravé súperenie. Naša 
ambasádorka Izabelka v tomto 
programe vychovávala dob-

rých a zdravých ľudí, ktorí 
majú radi šport.“

Slavomíra Palková (riaditeľka 
ZŠ Fatranská): „Tento projekt 
hodnotíme veľmi pozitívne. 
Rodičia reagovali kladne, mali 
radosť zo zmysluplne stráve-

ného času svojich detí. Deti 
sa tešili na každé stretnutie 
s ambasádorom Michalom 
Müllerom, ktorý vymýšľal, ako 
deti zaujať a zároveň niečo-
mu priučiť. Všetky športové 
aktivity boli zamerané ako na 
pohyb, tak aj na vzdelávanie, 
či už to bol slovenský jazyk, 
matematika, anglický jazyk, 
prvouka. Každá aktivita bola 
obohatená o nové prvky, 
logické myslenie, utužovanie 
kamarátskych vzťahov, kolek-
tívu, tímovej spolupráce.“

Beáta Pillajová (zástupkyňa 
riaditeľky ZŠ Beethovenova): 
„Po uvoľnení opatrení, od mája 
2021, žiaci s radosťou prijali 
nového ambasádora, pána 
Petra Púša. Žiaci si ho veľmi 
obľúbili a tešili sa na každé 
stretnutie s ním. Do projektu 
bolo zapojených 115 žiakov 1. 
stupňa. S ambasádorom ab-
solvovali spolu 74 hodín. Čin-
nosť bola pravidelná a výbor-
ne naplánovaná. Pre všetkých 
našich žiakov to boli hodiny 
strávené s trénerom, ktorý 
pracoval na vysokej profesi-
onálnej úrovni, mal výborný 
prístup a vzťah k deťom.“

Mária Sailerová (riaditeľka ZŠ 
Tulipánová): „Do projektu na 
našej škole bolo zapojených 
5 tried 1. a 2. ročníka pod 
vedením pána Juraja Štefan-
ku. Deti sa nesmierne tešili 
na pána trénera, ktorý bol 
pre nich obrovským vzorom, 
lákadlom a kamarátom. Pri 
každom tréningu ich bol „plný 
dvor“, cvičenia robili s chuťou 
a nadšením, „svojho“ trénera 
počúvali na slovo, bolo vidieť 
veľkú radosť zo zaujímavých 
cvičení. Určite by sme chceli 
pokračovať aj naďalej v tejto 
výbornej myšlienke, snáď sa 
podarí v budúcom roku zorga-
nizovať aj korčuliarske hodiny 
na ľade.“

Našim cieľom je vo výbornej 
myšlienke a v dobre nasta-
venej činnosti pokračovať 
a postupne implementovať 
projekt aj na ďalších základ-
ných školách v meste.

Mária Holečková 
a Katarína Kretterová

Ambasádori športu: Michal Müller, Juraj Štefanka, Peter Púš.
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OBČANIA 
ZASLALI V JÚNI 
90 PODNETOV 
CEZ ODKAZ PRE 
STAROSTU
Najviac podnetov spadalo 
do kategórie výtlky a údržby 
detských ihrísk. Podnety, 
ktoré nevyžadujú investície, 
boli ihneď vyriešené – či sa 
to týkalo znečistenej zastáv-
ky MHD na Triede Andreja 
Hlinku, nefunkčného osvet-
lenia na ulici Paula Straussa 
alebo neporiadku po kosení 
trávnatých plôch na Tribeč-
skej a Spojovacej ulici. Sme 
radi, že občanom na svojom 
okolí záleží.

 
PRIVÍTALI SME 
NOVÉ NITRANČATÁ
Slávnostné uvítanie detí do 
života sa opakovane konalo 
v obradnej sieni na mest-
skom úrade. Počas pandémie 
sa obrady neuskutočňovali, 
radnica postupne dobieha 
zameškané. Novým občanom 
mesta sa prihovoril primátor 
Nitry Marek Hattas. Súčas-
ťou obradov bolo slávnostné 
zapísanie do pamätnej knihy 
mesta. Slávnostné obrady 

uvítania detí do života Mesto 
Nitra organizuje od roku 2007.

 
VZNIKLA 
CIRKULÁRNA 
MAPA NITRY
Mapa bit.ly/cirkularna-ma-
pa-nitra ukazuje bezobalové 
obchody, second handy aj 
komunitné miesta v našom 
meste.

Na základe dát odboru život-
ného prostredia ju vypracoval 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky. 
Nájdete v nej všetky miesta 
podporujúce myšlienky zero 
waste, upcyklácie a zeleného 
podnikania.

 
VIDÍ SA VÁM, ŽE 
PLATÍTE PRIVEĽA 
ZA ODPAD?
Poplatok za komunálny odpad 
zahŕňa zmesový odpad (čierny 
kontajner alebo vrece), drobný 
stavebný odpad, objemný 
odpad (napr. nábytok), odpad 
z cintorína, odpad z čistenia 
ulíc, biologicky rozložiteľ-
ný kuchynský odpad, ale aj 
odpady z parkov a záhrad. 
V ročnom poplatku za odpad 

majú občania od svojej obce 
zabezpečený kompletný servis 
365 dní v roku. Prispejme spo-
ločne k znižovaniu množstva 
odpadu v našich domácnos-
tiach. Najlepším spôsobom 
je prevencia a minimalizácia 
odpadu, ktorá začína už pri 
nákupoch. Nezabúdajme, 
že odpadu vieme dať druhú 
šancu, či už napr. darovaním 
šatstva alebo kníh alebo opä-
tovným použitím vecí. A ak už 
odpad vznikne, tak nech skon-
čí v tých správnych vreciach 
či kontajneroch.

 
AKADEMICKÁ 
NITRA 2021 MÁ 
SVOJICH VÍŤAZOV
Podľa hodnotenia medzi-
národnej odbornej poroty, 
ktorá počas mája a júna online 
hodnotila súbormi zaslané 
videonahrávky súťažných 
choreografií, si titul Laureáta 
v kategórii domácich súťažia-
cich odniesol folklórny súbor 
Hornád z Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 
V kategórii zahraničných 
vysokoškolských folklórnych 
súborov si svojím umením 
titul Laureáta vybojoval ruský 
súbor Aurora Borealis z Her-
zenskej štátnej pedagogickej 
univerzity v St. Petersburgu. 
Folklórny súbor Borievka 
z Technickej univerzity v Ko-
šiciach si odniesol Cenu za 
funkčné využitie hudobných 
a tanečných prostriedkov 
v kontexte scénografie. Cena 
za vynikajúcu sólovú tanečnú 
a hudobnú interpretáciu zo-
stala v Nitre zásluhou folklór-
neho súboru Ponitran z Uni-

verzity Konštantína Filozofa. 
Ďalšou cenou za presvedčivé 
výtvarné a choreografické 
spracovanie tradičného mate-
riálu porota odmenila folklór-
ny súbor Mladosť z Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Cenu za tanečnú interpretáciu 
si odniesol folklórny súbor 
Corvinus z Univerzity Corvi-
nus v Budapešti. Nápaditá 
choreografia s funkčným 
využívaním kompozičných 
princípov vyniesla Cenu aj 
folklórnemu súboru Ekonóm 
z Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Za túto choreo-
grafiu s názvom „Spod vysokej 
Poľany" získala Cenu aj jej 
autorka - Lenka Šútorová–
Konečná. Cenu sa rozhodla 
udeliť aj Folklórna únia na 
Slovensku – z rúk jej predse-
du Štefana Zimu si ju prebral 
folklórny súbor Poľana z Tech-
nickej univerzity vo Zvolene 
za súťažný programový blok 
z Čierneho Balogu.

 
30. ROČNÍK 
FESTIVALU 
MUSICA SACRA JE 
ÚSPEŠNE ZA NAMI
Fanúšikovia klasickej hudby 
si počas júna mohli každý 
štvrtok a nedeľu užiť koncer-
ty rôznorodých interpretov 
v Piaristickom kostole sv. 
Ladislava. Záverečný koncert 
festivalu patril Štátnemu 
komornému orchestru Žilina, 
nadanému 13 ročnému huslis-
tovi Teovi Gertlerovi, zmie-
šanému speváckemu zboru 
Lúčnica a sopranistke Zuzane 
Weiserovej.
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REMESELNÍCI 
A PREDAJCOVIA 
SA MÔŽU 
PRIHLÁSIŤ NA 
MESTSKÉ TRHY
Mesto usporiada v auguste 
tri podujatia: Hody a dožinky 
(14.–15. 8. na Svätoplukovom 
námestí a pešej zóne), Chre-
novské stánky (20.–21. 8. pred 
výstaviskom Agrokomplex) 
a Klokočinský jarmok (27.–28. 8. 
na sídlisku Klokočina). 
Prihláška na www.mests-
ketrhy.nitra.sk. Uzávierka je 
4. augusta do 12:00.

 
NITRA 
JE SÚČASŤOU 
MEDZINÁRODNÉHO 
PROJEKTU LEAP
LEAP (Local Adult Education Po-
licy) sa zameriava na samosprá-
vy. Umožňuje pochopiť a oceniť 
význam vzdelávania dospelých 
a navrhnúť stratégie ich vzdelá-
vania. Projekt je spolufinancova-
ný Európskou komisiou v rámci 
programu Erasmus+ a umožňu-
je spoluprácu partnerov zo šies-
tich krajín (Belgicko, Maďarsko, 
Rumunsko, Slovensko, Španiel-
sko a Taliansko).

Jedna zo zdravotníčok má 
na konte už vyše osemdesiat 
darovaní krvi.

Niekoľko ľudí sa napriek naj-
teplejšiemu dňu v roku dosta-
vilo začiatkom júla na Mestský 
úrad v Nitre, aby tu pomohli 
iným darovaním svojej krvi. 
Na radnici sa pod záštitou 
primátora Mareka Hattasa 
a Národnej transfúznej služby 
SR – pracovisko Nitra konala 
Primátorská kvapka krvi.

Toto podujatie začalo písať 
svoju históriu pred pätnástimi 
rokmi. Prvá Primátorská kvap-
ka krvi sa uskutočnila v januári 
2006.

„Všetky podujatia tohto typu 
majú svoju nevyčísliteľnú 
hodnotu, pretože prispievajú 
k záchrane životov. Mňa však 
tá tohtoročná Primátorská 
kvapka krvi teší o to viac, že sa 
koná po ťažkom roku pozna-
čenom pandémiou, v ktorom 
darcovia nemohli prísť poda-
rovať svoju krv na úrad tak ako 

teraz,“ povedal primátor Marek 
Hattas.

Pandémia komplikovala prácu 
aj zdravotníkom z transfúznej 
služby. Tí okrem obligátne-
ho krvného obrazu a tlaku 
krvi museli zisťovať aj to, či 
darca neprišiel v posledných 
dvoch týždňoch do kontaktu 
s niekým zo zahraničia alebo 
s niekým, kto má Covid alebo 
je v karanténe. Sledovali aj to, 
či bol darca očkovaný a ak áno, 
akým typom vakcíny.

„Sme radi, že na takýchto 
podujatiach máme vždy darcov 
krvi. Počas pandémie bolo 
podstatne menej krvi. My ako 
Nitra sme však veľmi dobrí, 
pokiaľ ide o darcovstvo krvi,“ 
skonštatovala lekárka z trans-
fúznej služby Helena Barátová.

Popri ľuďoch 'zvonka' prišlo 
krv podarovať aj niekoľko za-

mestnancov mesta, medzi nimi 
napríklad náčelník mestskej 
polície Erik Duchoň. Ten krv 
daroval po siedmy raz. Podľa 
vlastných slov je nepravidel-
ným darcom, niekoľkokrát ho 
pre zhoršené výsledky vyra-
dili. „Krv som bol naposledy 
darovať v novembri, pretože 
počas pandémie mali málo 
darcov a výsledky som už mal 
v tom čase dobré. Myslím si 
preto, že moje darovanie bude 
teraz častejšie,“ povedal náčel-
ník. Darovanie krvi vníma ako 
počin, ktorý zachraňuje životy, 
zvlášť v časoch pandémie, kedy 
majú zdravotnícke zariadenia 
krvi menej pre nižší počet 
darcov.

Pekné, 25. darovanie krvi 
absolvoval Marek Dojčán 
z odboru projektového a stra-
tegického riadenia. „Ešte som 
v živote nepotreboval krv, 
zatiaľ ju len dávam,“ pousmial 
sa Marek Dojčán, ktorý patrí 
k tým mladším zamestnan-
com úradu. Krv chodí darovať 
pravidelne dva-trikrát do roka 
už viac ako desaťročie.

Tomáš Holúbek, foto autor

NAPRIEK HORÚČAVÁM 
DAROVALI ĽUDIA 
SVOJU KRV

Juraj Žatko z MsÚ
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CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI 
NAVŠTEVUJÚ DESAŤTISÍCE ĽUDÍ. AKÝ 
MAJÚ DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE? 
TÍM NITRA 2026 VÁM PORADÍ, AKO 
ROZPOZNÁTE EKOLOGICKÉ PODUJATIE
Dá sa robiť kultúra ekologicky? Jednou z hlavných 
tém kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 je práve ekológia a udržateľnosť. 
Tieto dva princípy sa v súčasnosti týkajú mnohých 
sfér nášho života, vrátane kultúry. Tím Nitra 
2026 vám priblíži, ako môže každý občan Nitry 
prispieť k šetreniu životného prostredia aj počas 
kultúrnych podujatí.

EKOLÓGIA SA ZAČÍNA 
U VÁS DOMA
Hoci pojem Odpadové hos-
podárstvo môže znieť ofi-
ciálne, v skutočnosti každý 
deň v domácnosti rozhodu-
jeme, aké odpady budeme 
produkovať a čo sa s nimi 
následne stane. Prípadne 
si môžeme položiť otázku, 
či by sa nedalo množstvo 
odpadu zredukovať.

Rovnakým spôsobom 
môžeme pristúpiť aj 
k hromadným podujatiam. 
V roku 2019 navštívilo 
slávnosti Nitra Milá Nitra 
vyše 25  000 návštevníkov. 
Ak by si každý návštevník 
kúpil jedno pivo v jednora-
zovom plastovom pohári, 
podujatie by vyprodu-
kovalo stĺpec na seba 
naskladaných kelímkov 
vysoký 125 metrov. Toto 
enormné množstvo plastov 
skončí v lepšom prípade 

v nádobe na plasty, častokrát 
však v zmiešanom odpade. 
K tomu si môžete pripočítať aj 
podávanie jedál s plastovými 
príbormi a taniermi. Všetok 
odpad napokon putuje do 
koša, kde sa však púť zahode-
ného kelímku iba začína. Je 
vôbec nutné produkovať takéto 
množstvo odpadu?

Prirodzene, témou tohto 
článku je ukázať vám inú cestu. 
V súčasnosti existuje mnoho 
šikovných a relatívne lacných 
riešení, ako zorganizovať eko-
logické podujatie s ohľadom 

foto: Roman Oravec
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na životné prostredie. A pre-
dovšetkým - aj vy sami môžete 
vo výraznej miere ovplyvniť, 
aký bude ekologický dopad 
podujatia, ktorého sa zúčast-
níte.

ONLINE BESEDA 
S OBYVATEĽMI
V rámci pravidelných online 
besied s obyvateľmi Nitry sme 
spoločne absolvovali diskusiu 
na tému “Ekológia v kultúre”. 
Jedným z prizvaných exper-
tov bola i Nina Bortelová z ob-
čianskeho združenia Slatinka, 
ktoré vydalo príručku, ako 
rozpoznať ekologické poduja-
tie. Z tohto ekologického sprie-
vodcu si uvedieme niekoľko 
zásad. Začnime odpadom:

• Nepoužívame jednorazové 
riady, nádoby ani poháre. 
Usporiadateľ zodpovedný 
k životnému prostrediu by 
mal ponúknuť návštevníkom 
napr. zálohované pohá-
re na pivo, ktoré môžete 
vrátiť výmenou za zálohu. 

Ak túto možnosť nemáte, 
môžete tento organizačný 
nedostatok vyriešiť jedno-
ducho – prineste si vlastný 
pohár či príbor. Ak ste si 
už jedno pivo v plastovom 
pohári kúpili, nechajte si doň 
načapovať znova. Zahodiť ho 
môžete až pred odchodom 
domov.

• Ak je nevyhnutné použiť 
riad, využite kompostova-
teľný materiál. Bryndzové 

halušky zo stánku si bez 
taniera a príboru nevychut-
náte. Existujú však alterna-
tívy k bežnému plastovému 
riadu z kompostovateľných 
materiálov, ktoré môžete 
zahodiť spolu so zvyškami 
jedla do bioodpadu. Ak už 

musíte vyprodukovať odpad, 
toto je najelegantnejšie 
riešenie: zbavíte sa odpadku 
a ten sa ďalej premení na 
využiteľný kompost.

• Triedenie odpadu = ab-
solútna nevyhnutnosť. 
V prvom rade sa snažíme 
zamedziť vzniku odpadu. Ak 
nebolo inej cesty, najmenej, 
čo môžeme urobiť, je zahodiť 
odpadky do správneho kon-
tajnera. V ideálnom prípade 
by malo podujatie poskyto-
vať 5 druhov smetných ná-
dob: papier, sklo, kov, plasty, 
bioodpad s inštruktážou 
prostredníctvom obrázkov 
či dobrovoľníkov, ktorí vám 
poradia, kam konkrétny 
odpad patrí.

• Vyhnite sa jednorazovým 
obalom. Aj voda sa dá piť bez 
plastovej fľaše - z džbánu, 
karafy či kohútika. Nechajte 
si smotanu ku káve naser-

vírovať do porcelánového 
džbánika miesto plastového 
kelímku. Spomeňte si na toto 
pravidlo, keď budete najbliž-
šie baliť banán či pomaranč 
do mikroténového vrecka.

Ako spotrebiteľ máte jedinečnú 
možnosť ovplyvniť dopad na 
životné prostredie rozumným 
výberom toho, čo nakupujete. 
Na festivaloch uprednostni-
te jedlo, ktorého suroviny 
dodávajú lokálni výrobcovia. 
Majte tiež na zreteli sezónnosť 
a dostupnosť potravín v našich 
prírodných podmienkach: ak 
si na Vianočných trhoch kúpite 
avokádový sendvič, môžete 
si byť istí, že použité avokádo 
nepochádza od pestovateľov 
z regiónu.

Dbať na ekológiu môžete už 
pri plánovaní príchodu na 
podujatie. V ideálnom prípade 
by malo byť ľahko dostupné 
pešo či hromadnou dopravou. 
V prípade, že sa podujatie koná 
v ťažšie dostupnej lokalite 
(letisko či lúka za mestom), 
zvážte využitie kyvadlovej 
dopravy, ak ju organizátor 
poskytuje. Organizátori sa 
môžu tiež rozhodnúť zvýhod-
niť návštevníkov, ktorí využijú 
“zelený” spôsob dopravy (napr. 
bicykel). Odmenou im môže 
byť napríklad prednostný 
vstup na festival.

Na základe uvedených príkla-
dov vidíme, že ekologickosť 
podujatia závisí nielen od 
organizátorov, ale tiež od 
prístupu nás - občanov. Ak po-
strehnete nedostatky podujatia 
z hľadiska ekológie, môžete 
využiť niektoré z našich rád 
a zmierniť dopad svojich roz-
hodnutí na životné prostredie. 
Odpovedzme si teda na otázku 
nastolenú na začiatku článku: 
dá sa kultúra robiť ekologicky? 
Jednoznačne áno - a teraz už 
viete ako na to.

Tomáš Billik, 
PR a marketing Nitra 2026

foto: Miloš Štefanka

foto: Peter Michalík
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AREÁL SPU JE NUTNÉ 
PRIBLÍŽIŤ VEREJNOSTI 
A PREPÁJAŤ 
AKTIVITY UNIVERZITY 
S MESTSKÝMI
Slovensko pozná najlepších študentov vysokých 
škôl za uplynulý rok. Patrí k ním aj čerstvý 
absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU v Nitre Miroslav Čibik. Stal sa 
Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii 
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.

Miro, v prvom rade 
gratulujem k oceneniu. Tento 
rok bolo najviac nominácii 
v histórii súťaže. Porota 
posudzovala až 91 nominácií. 
Aký je to pocit uspieť?

Veľmi ma teší, že aj napriek 
pandemickej situácii bolo 
z čoho vyberať a súťaž s bo-
hatou históriou nestratila na 
významnosti. Pocit je to veľmi 
prijemný, povzbudzujúci, ale 
zároveň ma toto ocenenie 
zaväzuje pokračovať v pra-
covnom nasadení a nepoľaviť 
v tempe.

Počas pandémie štúdium 
fungovalo v obmedzenom 
režime, vyučovanie 
prebiehalo distančne. Práve 
v tomto období sa veľa 
spochybňovalo školstvo 
a uplatnenie absolventov.

Bolo to náročné obdobie pre 
všetkých, ako pre študentov, 

ROZHOVOR
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tak aj pre učiteľov. No myslím 
si, že aj napriek neľahkej situ-
ácii sme sa rýchlo vedeli zo-
rientovať a nabehnúť na nový 
systém. Verím, že najbližšie 
roky štúdia, vedy a výskumu 
rýchlo dobehnú to, čo sa v dô-
sledku pandémie zameškalo 
alebo nestihlo.

Koľko študentov bolo 
nominovaných z SPU?

V rámci našej univerzity bolo 
nominovaných 8 študentov, 
doktorandov.

A v rámci vašej kategórie?

Presný počet neviem. Niekoľ-
kých študentov nominovala 
Technická univerzita vo Zvo-
lene či Slovenská akadémia 
vied.

Do súťaže sa študenti 
nehlásia sami, nominujú 
ich fakulty. Vedeli ste 
o nominácii alebo to bolo 
pre vás prekvapenie?

Do súťaže som bol nomino-

vaný už minulý rok, takže ma 
nominácia neprekvapila, no 
veľmi potešila.

Čo všetko malo vplyv na 
udelenie ceny Študentská 
osobnosť roka?

Ocenený som bol za závereč-
nú prácu v rámci doktorand-
ského štúdia, ale aj za úspechy 
vyplývajúce z architektonickej 
praxe. Boli to prevažne ocene-
nia za rôzne štúdie, projekty, 
či menšie realizácie.

Ktoré napríklad?

Spomeniem významné 
medzinárodné ocenenie 
BigSEE Architecture Award 
2020 a BigSEE Wood Design 
Award 2020 za samostatne 
stojaci drevený objekt Ram-
polynå v Partizánskom alebo 
nadnárodné ocenenie BigSEE 
Architecture Award, ktoré 
každoročne vyberá najkvalit-
nejšie architektonické objekty 
a realizácie z osemnástich 
krajín Európy v kategóriách 

komerčná a rezidenčná archi-
tektúra, krajinný a urbánny 
priestor.

Proces vzniku dreveného 
objektu Rampolynå 
som sledovala.

Áno, tu je nutné spomenúť, že 
úspech som zaznamenal spolu 
s ďalšími mladými architekt-
mi. Objekt Rampolynå bol 
výsledkom medzinárodného 
workshopu pod vedením 
dánskeho architekta a stolá-
ra Tobiasa Fogeda Permina 

a Danici Pištekovej z ateliéru 
Woven. Tento rok sa v druhej 
polovici augusta zúčastním 
workshopu znovu. Prebiehať 
bude v rovnakom formáte, no 
tentokrát v Starej Ľubovni.

Rampolynu som mala 
možnosť zažiť dvakrát. 
Napriek tomu, že laik nevie 
úplne presne pri prvom 
kontakte objekt pomenovať, 
bolo zaujímavé sledovať, že 
ho ľudia využívajú veľmi 
intuitívne. O čo teda ide?

Rampolynå je samostatne 
stojaci drevený objekt, prvok 
malej architektúry, ktorý 
svoje funkcie jasne definuje, 
ale zároveň sa otvára rôznym 
interpretáciám každého, kto 
s ním príde do interakcie. 
Verejný priestor tak dostáva 
architektúru, ktorá ho dopĺňa 
a zároveň pretvára.

Viete si takýto objekt 
predstaviť v Nitre?

Prvotným zámerom bolo 
spraviť malú a dočasnú inter-
venciu v priestore len s pre-
chodovou funkciou. Takýchto 
miest je v Nitre niekoľko. Na-
príklad prieluky, ktoré vznikli 
po bombardovaní mesta na 
konci druhej svetovej vojny 
a dodnes nie sú zastavané 
alebo nijak inak využité.

Vo vašej doktorandskej 
práci ste sa venovali 
problematike univerzitných 
areálov, podrobne areálom 
SPU. Čím konkrétne ste 
sa v práci zaoberali?

Práca bola zameraná na 
problematiku univerzitných 
areálov, ako udržateľnej 
multifunkčnej súčasti urba-
nizovaného priestoru sídla. 
Zameriaval som sa hlavne na 
prístupy k tvorbe univerzit-
ných areálov, ich typológiu, 
rôzne koncepcie a historický 
vývoj univerzitných kom-
plexov v kontexte mestských 
štruktúr. Sledoval som úlohu 
univerzitného areálu - kataly-
zátora sociálneho a ekonomic-
kého života v meste, kvalitu 

Ocenenia a úspechy:
• 2021: Študentská osobnosť Slovenska v kategórii 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

• 2021: Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť

• 2021: 1. miesto na Študentskej vedeckej konferencii 
FZKI v kategórii krajinná a záhradná architektúra

• 2020: Medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture 
Award a BigSEE Wood Design Aeard za samostatne 
stojaci drevený objekt Rampolynå v Partizánskom

• 2020: 2. miesto v celonárodnom finále súťaže Pre vodu

• 2019: 1. miesto v celonárodnom finále súťaže Pre vodu

• 2019: Cena rektorky za vynikajúce výsledky 
a šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou 
v študijnej oblasti, oblasti vedy a výskumu

• 2018: Nominácia do celoštátnej súťaže o cenu 
prof. Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú prácu 
absolventov architektonických škôl na Slovensku

• 2018: Cena dekanky FZKI za ukončenie 
štúdia s vyznamenaním

• 2018: Cena dekanky FZKI za najlepšiu diplomovú 
prácu v kategórii Krajinná a záhradná architektúra
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a pôsobenie na prostredie. 
Predmetom bol tiež výskum 
rôznych foriem univerzitných 
areálov a hodnotenie prípado-
vých štúdií.

A aký je výsledok?

Výsledkom je súbor odpo-
rúčaní pre plánovaciu prax, 
ktorý predstavuje podklad pre 
manuál tvorby priestranstiev 
univerzitných areálov s dôra-
zom na udržateľnosť.

Keby ste mali vypichnúť 2-3 
odporúčania, ktoré by to boli?

Veľký potenciál majú medzi-
pavilónové priestranstvá, 
kde by mohli vzniknúť rôzne 
aktivity, pokojne aj krátko-
dobé podujatia, ktoré by tieto 
priestory oživili a priniesli sem 
novú funkciu. V práci spomí-
nam napríklad premietanie 
filmov na stenu prednáškarne 
alebo vysunutie univerzitného 
bufetu do exteriéru v podo-
be terasy. Ďalším takýmto 
miestom je priestor v okolí 
zvieratiek v bezprostrednej 
blízkosti botanickej záhrady, 
kde by mohli vzniknúť sedenia 
pre rodiny s deťmi. Celkovo je 
z môjho pohľadu nutné priblížiť 
areál širokej verejnosti a pre-
pájať aktivity univerzity s tými 
mestskými. Iba tak sa stane 
plnohodnotným verejným 

priestorom a silným bodom na 
mape Nitry.

Aj sa už niečo z vašich 
odporúčaní realizuje?

Práca je zatiaľ veľmi "čerstvá", 
takže na aplikáciu do praxe je 
ešte čas, no veľmi intenzívne ju 
budem propagovať a predkla-
dať vedeniu univerzity.

A kde vidíte rezervy?

Hlavným problémom areálu 
SPU je nevyužitý potenciál 
niektorých z jeho priestorov 
a objektov. V rámci výskumu 
som hodnotil zahraničné uni-
verzitné areály, ktoré svojim 
užívateľom ponúkali atribúty 
rozširujúce sociálno-ekono-
mické aktivity. Rovnako by sa 
mal zjednotiť a doplniť mobili-

ár, k čomu by mohol čiastočne 
dopomôcť aj pripravovaný 
manuál verejných priestran-
stiev mesta Nitra.

Prečo je podľa vás verejný 
priestor dôležitý?

Keď ľudia premýšľajú o mes-
tách, myslia na rôzne veci. 
Myslia na budovy, ulice, 
dopravné zápchy, priechody 
pre chodcov, križovatky. Na 
prvom mieste by však mali 
byť oni samotní. Mestá sú 
primárne určené pre ľudí, a to, 
ako sa ľudia správajú, kam 
kráčajú a kde sa stretávajú. 
Je obrazom toho, ako mesto 
funguje. Oveľa dôležitejšie ako 
budovy sú priestory medzi 
nimi, miesta pre všetkých, čiže 
verejné priestory. Nie sú však 
len výplňou medzi budovami, 

ale sieťou, ktorá mesto prepá-
ja. Kvalita verejného priestoru 
je pre mňa základom života 
v meste.

Ako pracuje Mesto Nitra 
s verejnými priestranstvami? 
Vnímate zlepšenia za 
posledné obdobie?

Myslím si, že najmä čo sa ze-
lene týka, tak mesto odviedlo 
kus kvalitnej práce a veľmi in-
tenzívne vnímam tento rastúci 
trend. Teší ma fakt, že práve 
zeleň je v meste témou, lebo 
v poslednom období sa na ňu 
akosi zabúdalo. Sú to menšie, 
no podstatné aktivity ako do-
sádzanie a ošetrovanie drevín, 
ale aj rozsiahlejšie, napríklad 
projekt revitalizácie mestské-
ho parku. Čo sa samotných 
verejných priestranstiev týka, 
tak mám radosť aj z pripra-
vovaného manuálu verejných 
priestranstiev.

Spomínali ste nevyužívané 
priestory, tzv. prieluky. 
Ktorým priestorom by mala 
radnica venovať pozornosť?

Nie sú to len prieluky, ale aj 
rôzne vnútrobloky, menej prí-
stupné poloverejné priestory 
či naopak otvorené plochy so 
súvislým zeleným porastom. 
V prvom rade je potrebné 
takéto miesta zmapovať, zistiť 
ktoré z nich sú vo vlastníctve 
mesta a vytipovať tie, ktoré 
by boli vhodné pre realizáciu 
nejakých aktivít. Radnica by 
sa mohla zamerať naprí-
klad na sídliskové priestory, 
ktoré sú dostupné v krátkych 
dochádzkových vzdialenos-
tiach pre väčšie komunity ľudí. 
Nedávno sme riešili projekt 
obnovy legendárnej „kocky“ 
na Chrenovej. Miesta, kde sa 
pravidelne stretávali tínedžeri, 
ktorí dnes už ako „starí“ Chre-
novčania stále spomínajú na 
tento objekt s láskou a ľahkým 
sentimentom.

Lenka Mareková 
foto: archív Miroslava Čibika

RADNIČNÉ NOVINY26 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU



TÍM HATTAS
Nový, lepší, modernejší – mestský park.

Mestský park si zaslúži našu pozornosť. Internetom sa šíri 
množstvo vecí a jednou z nich je aj fáma, že z mestského parku 
zmizne detské ihrisko. Práve naopak! Detské ihrisko v mest-
skom parku v prípade úspešnej žiadosti o eurofondy dostane 
svoje nové miesto a bude nové, väčšie, bezpečnejšie a tematic-
ky zamerané na motívy Nitry. Súčasťou ihriska budú aj vodné 
hracie prvky. V okolí mŕtveho ramena rieky je plánované ďalšie 
ihrisko, tentokrát pre inú vekovú kategóriu a tiež premiestnený 
zvierací výbeh, kde zvieratá dostanú viac priestoru a pokoja.

„Mestský park na Sihoti patrí medzi najobľúbenejšie miesta pre 
trávenie času s rodinou či priateľmi alebo za účelom športové-
ho vyžitia. O to viac je nutné investovať do jeho rozvoja a revi-
talizácie tak, aby si ho užili aj budúce generácie,“ hovorí Tomáš 
Jursa, člen Tímu Hattas.

Tiež je potrebné povedať, že projekt spracovávalo renomované 
štúdio krajinných architektov Krejčiříkovi vybrané odbornou 
komisiou pomerom ceny a kvality. Návrhu predchádzali verej-
né dotazníky a viacero stretnutí s odbornou verejnosťou.

„Sme radi, že sa v mestskom parku na základe odborných 
posudkov podarilo po prvýkrát v histórii zrealizovať rozsiahle 
arboristické ošetrenie stromov, ktoré boli vyhodnotené ako 
rizikové,“ dodáva Jarmila Králová, členka Tímu Hattas

Okrem mestského parku bola žiadosť o európske peniaze po-
daná aj na obnovu hradného kopca, ktorá umožní jeho kom-
plexnú obnovu a sprístupnenie verejnosti.

Teší nás, že zeleň v meste pribúda. Okrem doterajších výsadieb 
stromov pribudnú pri plánovanej rekonštrukcii Radlinského 
ulice a v spolupráci s VMČ Staré Mesto pri plánovanej obno-
ve chodníka na Mostnej, kde chceme okrem nových stromov 
dostať aj kvalitnú kamennú dlažbu a ucelené riešenie ulice, 
pretože len asfaltovať je na krajské mesto jednoducho málo.

Poslanci za Tím Hattas

"PRAVICOVÝ KLUB" RIEŠI PROBLÉMY 
MESTA AJ NA KRAJSKEJ ÚROVNI

Mnohé vážne problémy mesta sa nedajú riešiť len na pôde 
mestského úradu. Je preto dobré, že viacerí členovia nášho 
klubu zastupujú mesto Nitra aj v župnom zastupiteľstve. Takou-
to bytostne dôležitou témou, ktorá sa týka aj kraja, je dopravná 
infraštruktúra. Nielen kvôli zjednodušeniu dopravy, ale aj 
odkloneniu nákladnej dopravy z centra Nitry. Že to je možné 
sa ukázalo počas rekonštrukcie Univerzitného mosta. Na náš 
návrh sme do Nitry pozvali ministra dopravy SR, nakoľko 
máme pocit, že štát Nitriansky kraj „obchádza“. Na stretnutí 
sme chceli niektoré akcie „potlačiť“. Harmonogram preložky 
cesty I/64 (ťah na N. Zámky) sa nedodržiava. Pýtame sa prečo? 
Doposiaľ sme jediné krajské mesto bez priameho železničného 

spojenia s Bratislavou. Vláda SR ešte v roku 2015 prijala uznese-
nie o modernizácii železničnej stanice v Nitre, ktoré sa neplní. 
Na R1 v okolí Nitry je potrebné vybudovať protihlukové ba-
riéry, znížiť rýchlosť a vysadiť líniovú zeleň. Rovnako sa práve 
kvôli odklonu nákladnej dopravy zaujímame o technický stav 
mostu z Novozámockej na Čermáň. Technologické možnosti 
na zvýšenie jeho nosnosti (dnes 25 ton) existujú, rozhodne nie 
sme stotožnení s tým, že most sa musí zatvoriť, aby sa mohol 
rekonštruovať. Záleží nám na vybudovaní okružnej križovatky 
na Kyneku (Klimak), kde je nutné rozdeliť náklady na realizáciu. 
Navrhujeme tiež prepojenie Jeleneckej na Zobore a Zlatomora-
veckej, aby sme odľahčili križovatku pod Zoborom a zabezpečili 
tak plynulosť premávky v kritických hodinách. V rokovaní 
o týchto témach budeme so štátom pokračovať i zo strany 
mesta, aj kraja.

Ján Vančo, (klub OĽANO, SaS, ŠANCA, SME RODINA, KDH)

KLUB NEZÁVISLÝCH POSLANCOV
Prvý Klub nezávislých poslancov tvoria štyria poslanci: Janka 
Buršáková, Adriana Filipová, Marta Rácová a Peter Oremus, 
ktorý je predsedom klubu.

Klub sa od začiatku usiloval o vzájomnú spoluprácu so všet-
kými poslancami mestského zastupiteľstva i vedením mesta. 
Tento cieľ sa nenaplnil, klub dostal nálepku opozičný, získal 
jedno miesto v mestskej rade, žiadne zastúpenie v orgánoch 
mestských organizácií, jeho členovia však aktívne pracujú 
v komisiách, VMČ a na zastupiteľstve. Spolupráca klubov 
stagnuje, primátor stretnutia predsedov klubov nezvoláva ani 
k dôležitým témam. Klub veľmi dobre spolupracuje s nezarade-
nými poslancami.

Naše priority sú: efektívne a transparentné hospodárenie s fi-
nanciami mesta, rozvoj infraštruktúry a podmienok pre život 
vo všetkých mestských častiach, skvalitňovanie podmienok pre 
výchovu a vzdelávanie na ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nitra, rozvoj športu a podmienok pre tráve-
nie voľného času detí a mládeže, ale i kvalitné sociálne služby.

Preto veľmi kriticky hodnotíme súčasný trend vedenia mes-
ta a permanentne poukazujeme na neodborné a chaotické 
rozhodnutia, ktoré sú ním prijímané. Je v príkrom rozpore 
s našimi prioritami nezmyselné zvyšovanie počtu úradníkov 
na radnici, narastajúce zadlžovanie mesta novými úvermi, ako 
aj megalomanské výdavky v oblasti kultúry za účasti rôznych 
mimovládok. Naopak, schválené investičné akcie jednotlivých 
mestských častí a požiadaviek ich občanov sa nerealizujú alebo 
sa realizujú s veľkým oneskorením.

Mrzí nás, že Radničné noviny neprinášajú obyvateľom kom-
plexné, vyvážené a objektívne informácie, háklivé témy sú 
doslova tabu.

Peter Oremus, predseda klubu
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VMČ 1 - Dolné Krškany, 
Horné Krškany
Veľmi si vážim a  ďakujem za 
priestor na prezentovanie 
práce Výboru MČ č. 1 v Rad-
ničných novinách. Máme za 
sebou náročné obdobie, ktoré 
zmenilo mnohé plány na roz-
voj v našej MČ. Doba s obme-
dzeným pohybom a  stretnu-
tiami komplikovala riešenie 
mnohých problémov, niekto-
ré zámery sa trochu vzdialili, 
ale ešte zabojujeme o ich na-
plnenie. Výbor pracuje a  za-
sadá pravidelne, snažíme sa 
kontinuálne riešiť problémy 
a podnety obyvateľov z našej 
MČ. Jedným z hlavných cieľov 
pred nami je iniciovanie vý-
stavby Domu smútku na roz-
šírenom cintoríne v Dolných 
Krškanoch. Pôvodné projekty 
žiadame na OIVaR MsÚ po-
čas leta aktualizovať a  začať 
s  vybavovaním stavebného 
povolenia. V období pred pan-
démiou a krátko po prvej vlne 
sa okrem investičných akcií 
darilo v našej MČ aj s organi-
zovaním kultúrnospoločen-
ských akcií. Koncom minulé-
ho leta sme stihli usporiadať 
na Krškanskom futbalovom 
štadióne zaujímavú akciu 1. 
ročník Krškanskej krosovej 
desiatky (súťaž v  cezpoľnom 
behu na 10 km a  hobby beh 
na 5 km). V sobotu 12. 9. 2020 
súbežne prebehla aj náhrada 
Dňa detí pod názvom „Rezer-
vované pre deti“ a nechýbala 
ani lokálna súťaž vo varení 
kotlíkových špecialít „Krškan-
ský kotlík“. V tomto roku sme 
zatiaľ toho veľa nestihli, ale 
s podporou nášho mesta pri-
pravujeme 11. 9. 2021 pokračo-
vanie spomínaných troch ak-
cií ďalším ročníkom, na ktorý 
všetkých pozývame. Popri 
týchto „všedných“ povinnos-
tiach nám nie je ľahostajné 
ani životné prostredie okolo 
nás. Spomeniem tohtoročnú 
akciu na Deň Zeme. Po dvoch 
rokoch sme 25.  4.  2021 opäť 
organizovali verejnú brigádu, 

ktorej sa tradične zúčastnilo 
viac ako sto ľudí. Všetkým aj 
s  odstupom času patrí veľ-
ká vďaka za prístup a ochotu 
nájsť si chvíľu aj na takto dob-
rovoľnícky odrobené hodiny 
pre verejný poriadok a  tým 
vlastne pre všetkých. Je zne-
pokojujúce, že ani po šiestich 
rokoch brigád sa niektorí 
„pacienti“ nepolepšili a  ne-
prestali s  vyvážaním svojich 
„prebytkov“ do prírody. Úplne 
nepochopiteľne sa niektorým 
„spoluobčanom“ neťaží ísť ki-
lometre do chotára, pričom 
tie isté kilometre môžu ísť aj 
na zberový dvor, kde sa o ich 
odpad postará spracovateľ-
ská firma. Aj na tohtoročnej 
brigáde sme vyzbierali v okolí 
rieky, po dvoch rokoch v na-
šom chotári smer Orechov 
dvor ale aj na Novozámockej 
ulici pri VUSAPL päť plných 
7-kubíkových kontajnerov. 
Nevieme sa s týmto celospo-
ločenským problémom neja-
ko vysporiadať, čo je demo-
tivujúce, ale nevzdávame to. 
Po prázdninách vás radi pri-
vítame na niektorej z pripra-
vovaných športových  a  kul-
túrno-spoločenských akcií. 
S  podporou odboru kultúry 
na MsÚ máme pripravených 
niekoľko zaujímavých pro-
jektov, už ich len zrealizovať. 
Sledujte prosím oznamy v na-
šom meste, verím že vás nie-
ktorá akcia osloví a stretneme 
sa u  nás v  Krškanoch. Sme 
radi, keď obyvatelia nášho 
mesta a hlavne Krškán prídu 
v  tejto nezvyčajnej a  nároč-
nej dobe trochu odreagovať 
každodenný zhon. Snažíme 
sa vytvoriť podmienky na 
príjemné stretnutia a  bohatá 
účasť je pre nás vždy najlep-
šou odmenou.

Miroslav Gut, 
predseda VMČ č. 1

VMČ 2 - Staré mesto
Vážení obyvatelia Starého 
mesta, pokračujúc v príprave 
významných investičných ak-
cií v Starom meste, akými sú 
napríklad komplexná rekon-
štrukcia ulice Hollého, alebo 
revitalizácia ulice Radlinského 
vrátane doplnenia stromov 
a  kvalitnej dlažby, sme sa na 
pracovnom stretnutí výboru 
zhodli na ďalších potrebných 
investíciách, ktoré skvalit-
nia život v  Starom meste. 
Na presuny nielen po centre 
mesta by sme mali čo najviac 
využívať chôdzu. Práve pre-
to je jednou z  plánovaných 
akcií aj realizácia viacerých 
priečnych prahov s  priecho-
dom pre chodcov v miestach, 
kde cesta križuje pešiu trasu 
s  cieľom umožniť chodcovi 
bezpečne prejsť v jednej úrov-
ni s  chodníkom a  motivovať 
auto spomaliť tak, aby chodca 
neohrozilo. Takéto riešenia 
bežne fungujú v  zahraničí, 
ale môžeme ich vidieť už aj 
v našich mestách, ako naprí-
klad Banská Štiavnica, Brati-
slava a pod. Vyvýšené priečne 
prahy pomáhajú ku komfort-
nejšiemu a  bezpečnejšiemu 

pešiemu pohybu. Zamerať sa 
chceme hlavne na pešiu trasu 
z  autobusovej stanice k  Pá-
rovskému gymnáziu a tiež na 
priechod pri Starom divadle.

Ďalšou z  pripravovaných ak-
cií je revitalizácia chodníka na 
Mostnej ulici pozdĺž Ferenit-
ky, kde okrem novej výsadby 
stromovej aleje plánujeme aj 
výmenu starého asfaltu za 
novú kamennú dlažbu a  ka-
menné obrubníky, tak ako si to 
centrum nášho mesta zaslúži,  
pretože len asfaltovať nestačí.

Na záver vás ako Výbor mest-
skej časti radi uvidíme na 
pripravovanej akcii pre oby-
vateľov, ktorú plánujeme za-
čiatkom jesene na jednej z ulíc, 
ktorú by sme radi pre túto ak-
ciu uzavreli. Chceme takto as-
poň dočasne ulici dodať nový 
impulz mestského života s ví-
ziou jej budúcej revitalizácie 
na peší kultúrny priestor pre 
ľudí. Sledujte Facebook Mesta 
Nitra, kde už čoskoro zverejní-
me pozvánku.

VMČ Staré mesto

VMČ 3 - Čermáň
Vážení spoluobčania, Čer-
mánčania, opäť sa vám pri-
hováram cestou Radničných 
novín a  tak, ako som sľúbil, 
chcem vám priblížiť ďalšie in-
vestičné akcie, ktoré ovplyv-
nia život a dianie v našej MČ.

Určite najväčšou investič-
nou akciou za posledné roky 
na Čermáni je výstavba 220 
mestských nájomných bytov 
na Tehelnej ulici. Ide o výstav-
bu 8 štvorpodlažných byto-
vých domov, v  ktorých väč-
šina bytov bude 2-izbových, 
časť 1- a  3-izbové.Súčasťou 
tohto projektu sú aj všetky in-
žinierske siete, verejné osvet-
lenie, parkovacie plochy a sa-
dové úpravy.

My samozrejme vítame a pod-
porujeme snahu mesta Nitra 
o  zabezpečenie dostupného 
bývania hlavne pre mladých 
ľudí a  mladé rodiny, pretože 
v  tom vidíme budúcnosť pre 
naše mesto, ale jedným dy-
chom hovoríme aj o  tom, že 
takýto veľký projekt prinesie 
pre danú lokalitu a jej obyva-
teľov aj negatíva najmä z hľa-
diska zahustenia dopravy, 
zvýšený nápor na IS, zvýšený 
dopyt po predškolských zaria-
deniach a podobne. Na všetky 
tieto okolnosti priebežne upo-
zorňujeme a snažíme sa spo-
lu s vedením mesta hľadať tie 
najvhodnejšie riešenia. Určite 
mi dáte za pravdu, že k tomu, 
aby sa obyvatelia v  mieste 
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svojho bydliska cítili príjemne, 
je dôležité, aby mali dostatok 
možností relaxovať a  aktív-
ne tráviť voľný čas v  prírode 
a  práve takéto možnosti po-
skytuje Borina. Keďže cez ňu 
vedie aj nová cyklotrasa padlo 
logické rozhodnutie o jej revi-
talizácii a  vytvorení podmie-
nok pre jej ešte aktívnejšie 
kultúrno-športové využitie. 
V súčasnosti nie je jasné, kedy 
príde k realizácii tohto projek-

tu, nakoľko verejné obstará-
vanie na zhotoviteľa bolo pre 
nedodržanie podmienok zo 
strany uchádzačov zrušené.

Záverom mi dovoľte vám 
všetkým zaželať pekné leto 
a aktívne a v zdraví prežité za-
slúžené dovolenky so svojimi 
blízkymi.

Robert Rathouský, predseda 
VMČ č.3

VMČ 4 - Klokočina
V prvom rade by sme v mene 
Výboru mestskej časti Kloko-
čina chceli pozdraviť čitateľov 
Radničných novín. Na nasle-
dujúcich riadkoch budeme 
v  skratke informovať o  tom, 
čím sa výbor aktuálne zaoberá.

Z  pripravovaných investič-
ných akcií sa momentálne 
v  spolupráci s  mestom ve-
nujeme príprave projektovej 
dokumentácie ohľadom in-
vestičnej akcie Škultétyho III. 
etapa (Škultétyho 14-30) a tiež 
vybudovaniu parkoviska na 
Bazovského 2-10. Boli by sme 
radi, ak by sa nám to podarilo 
zrealizovať do konca volebné-
ho obdobia, samozrejme, aj 
s  ďalšími rozbehnutými ve-
cami.

Pripravuje sa aj vybudovanie 
úplne nového detského ihris-
ka na rázcestí Mikovíniho –
Bazovského. Jeho výstavba by 

sa mohla začať v  septembri. 
Veríme, že poteší rodičov detí 
žijúcich u  nás, na Klokočine, 
ale samozrejme, uvítame tu 
akýchkoľvek drobcov. 

Sme si vedomí, že zásobník 
podnetov, čo všetko by bolo 
potrebné na sídlisku Kloko-
čina opraviť či zrevitalizovať 
je plný, ale rozpočet, ktorý 
máme, nám nedovoľuje plá-
novať viacero investičných 
akcií.

Na záver dovoľte pozvánku: 
ak to  pandemická situácia 
dovolí, veríme, že sa VMČ 
Klokočina uvidí s obyvateľmi 
nášho najväčšieho sídliska 
na  Klokočinskom jarmoku, 
ktorý sa  uskutoční 27. a  28. 
augusta. Čaká tu na nás všet-
kých bohatý program.

VMČ Klokočina

VMČ 5 - Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje
VMČ 5 a mesto Nitra pozýva na:

24.  7. o  14. h., Mlynárce: Gu-
láš Cup Mlynárce, tešiť sa 
môžete na DJ a  tombolu, ve-
čer bude aj film pre deti, info 
0904406465 alebo 0905112109.

14.  8. Hajovský kotlík - va-
renie guláša v  Párovských 
Hájoch, spojené s  hodovou 

zábavou- informácie a prihla-
sovanie 0911 942 983.

28.  8. Čau, čau prázdniny - 
zabavné popoludnie pre deti 
v  Párovských Hájoch, info 
0911 942 983.

VMČ č. 5

VMČ 6 - Dražovce, Zobor
Borenie sa so starým územ-
ným plánom, tvorba nového 
územného plánu, (predpokla-
daný termín 2025 vstupu do 
platnosti nového územného 
plánu) a čo medzitým?

Doba z hľadiska večnosti 
zanedbateľná, z hľadiska ľud-
ského života významná, väčši-
na významných svetových 
vojen, čo menili dejiny sveta, 
netrvala dlhšie. Samozrejme, 
dlhodobé urbanistické vízie sú 
potrebné. My sme tu a teraz, 
žijeme prítomnosť. Či si to pri-
známe, alebo nie, vplyv stra-
tegického parku Nira – sever 
už nezvratne mení a zmenil 
ducha mesta Nitra. Podstatná 
vec pre danú problematiku je 
citlivosť posudzovania nových 
investičných zámerov pre 
daný dotknutý priestor tak, 
aby typ pôvodnej zástavby 
v mestských častiach Zobor, 

Dražovce nebol negovaný. Ar-
gumentácie „papier“ nepustí 
sú v tomto prípade nenáležité. 
Áno, je tu lokalita Párovských 
lúk (územie medzi RI a riekou 
Nitra), to je nepopísaná kapi-
tola, na ktorej sa dá z urbanis-
tického hľadiska veľa dokázať. 
Verím, že aj občania mest-
ských častí Zobor a Dražovce 
sa aktívne zapoja do tvorby 
nového územného plánu, pri-
pomienkami, návrhmi, účas-
ťou na verejných zhromaž-
deniach k tejto problematike. 
V tomto kontexte je úsmevné 
veľakrát citované prirovnanie 
podobnosti rozlohy mesta 
Nitra a mesta Barcelona, tam 
porovnanie končí. Ešte môže-
me spomenúť, že aj my máme 
futbalový klub, aj oni.

Miloslav Hatala, 
predseda VMČ č. 6

VMČ 7 - Chrenová, Janíkovce
Výbor mestskej časti v  spo-
lupráci s  Mestom Nitra 
a  štátnym podnikom Agro-
komplex pripravuje aj tento 
rok podujatie Chrenovské 
stánky. Uskutoční sa v dňoch 
20.–21.  8.  2021 na parkovis-
ku pred vstupom do areálu 
Agrokomplexu so začiatkom 
o 17. hodine.

Návštevníci sa môžu tešiť na 
pestrý kultúrny program, 
v  ktorom sa predstavia fol-
klórne skupiny a súbory a hu-
dobné zoskupenia z  Nitry 
a  okolia. Na svoje si prídu aj 
naši najmenší, ktorých po-
teší divadelné predstavenie 
či tvorivé dielne. Súčasťou 
Chrenovských stánkov bude 
remeselný jarmok.

Remeselníci a  jarmočníci sa 
na podujatie môžu prihlaso-
vať prostredníctvom formu-
lára, ktorý je zverejnený na 
webe mesta www.nitra.sk.

V letných mesiacoch pre vás 
pripravujeme aj Chrenovský 
kotlík, ktorý sa bude konať na 
futbalovom ihrisku TJ Slovan 
Chrenová a Janíkovský ohni-
vák, ktorý sa uskutoční na 
futbalovom ihrisku vo Veľ-
kých Janíkovciach. Presné 
termíny a časy vám oznámi-
me na tabuliach VMČ a  so-
ciálnych sieťach.

Všetky podujatia sa budú 
konať v  súlade s  aktuálny-
mi opatreniami RÚVZ v  Nit-
re a  nariadeniami Vlády SR 
v súvislosti s pandémiou Co-
vid-19.

Tešíme sa na stretnutia s vami.

Ivana Habermanová
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JÚL
25. NE
* Amarofest 
Oper air gypsy festival 
Amfiteáter, 
Dolnozoborská 18

* od 9.00 do 16.00 h  Stará 
vodáreň, Mestský park 
na Sihoti 
Africké trhy

* 4.00 - 10.00 Burza 
exotov /výstava/ 
Výstavisko Agrokomplex

* 15.00 Nedeľný Čil 
Hidepark Nitra

* od 17.00 h  Kostol 
Kalvária / Relikvie 
sv. košických 
mučeníkov

27. júl
* o 17.00 h  Kníhkupectvo 
Pod Vŕškom / Stretnutie 
s Vladimírom 
Vnukom, autorom kníh 
Prechádzka starou 
Nitrou

* o 18.15 h  Kníhkupectvo 
Pod Vŕškom / Vystúpenie 
skupiny Mário Boa Trio

29. ŠT
o 19.00 koncert  
Protklad /Trafačka

30. PI
* 18.00 Tančiareň pod 
hradbami na parkovisku 
nad Castellum Caffe pod 
hradom

* 19.00 koncert Juan 
Paradell Sol / Katedrála 
sv. Emeráma

* 20.00 koncert 
Fallgrapp 
Hidepark Nitra

* 20.00 koncert 
Swingless Jazz 
Ensemble 
Music A Cafe – OC 
Centro, Akademická ul.

* o 20.00 h, Artin / 
White Summer Oldies 
Party

31. 7. SO
* o 9.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Eva 
Pavlíková číta (nielen) 
deťom

* 10.00 a 13.00 
interaktívny vzdelávací 
program Kuk ševcovi 
do dielne /Ponitrianske 
múzeum, Štefánikova 1

* 13.00 - 18.00 
Prehliadka Rotundy 
sv. Juraja / Nitrianska 
Blatnica

* 18.00 workshop 
Graffiti jam / pešia zóna

* 19.00 koncert Carpe 
diem / pešia zóna

* 20.00 koncert The 
Crownies / pešia zóna

* 20.00 Horúčka 
jamajskej noci 15 
Hidepark Nitra

* 20.00 koncert E.G.O. 
Group / Music A Cafe – 
OC Centro, Akademická 1

AUGUST
4. – 8. 
ST – NE
* Festival amatérskeho 
divadla 2021 / Kultúrny 
dom Párovské Háje

* Slovak Food Truck 
Fest / Svätoplukovo 
námestie

5. 8. ŠT
*o 16.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Literárna 
Montessori dielnička 
pre deti

21.00 Hidekino - film 
Annette / Hidepark Nitra

6.- 8. 
PI - NE
Zagajduj Gajdoško 
6. ročník 
Medzinárodného 
gajdošského festivalu 
Dom Matice slovenskej, 
Dolnočermánska 737

6. PI
* 18.00 Živá hudba vo 
Vazulke / LHP muzika 
Nitriansky hrad

*20.00 koncert Ľudo 
Kuruc Band / Music 
A Cafe – OC Centro, 
Akademická 1

*21.00 film Láska cez 
internet / Nitriansky 
hrad – Gotická priekopa

7. SO
* o 9.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Čítanie 
(nielen) pre deti

* 10.00 a 13.00 
interaktívny vzdelávací 
program Kuk ševcovi 
do dielne / Ponitrianske 
múzeum, Štefánikova 1

* 13.00 - 18.00 
Prehliadka Rotundy 
sv. Juraja / Nitrianska 
Blatnica

* 14.00 Prehliadka 
areálu so sprievodcom 
/ Zoborský kláštor, 
Kláštorská 134

* 18.00 bezplatná 
prehliadka Po stopách 
nitrianskej secesie 
stretnutie pred TIC Nitra, 
Štefánikova 1

* 19.00 koncert 
Pikoschky / 
Domček bar & coffee, 
Dolnočermánska 60

10. UT
* o 17.00 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Stretnutie 
so šachovým 
veľmajstrom Janom 
Markošom

* o 18.15 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / 
Vystúpenie skupiny 
Dis is Marketa

* 20.00 koncert 
Synergia / Music 
A Cafe – OC Centro, 
Akademická 1

12. 8. ŠT
* o 18.00 Bielo-čierny 
koncert / Svätoplukovo 
námestie

* 17.00 Miro Jaroš 
Turné po praveku 
/ Amfiteáter, 
Dolnozoborská 18

* 21.00 premietanie 
Best of Fest Anča 2021, 
Hidekino / Hidepark 
Nitra

13. PI
* 10.00 - 12.00 Zoo 
(lógia) s deťmi a pre 
deti 
/tvorivé dielne/ 
Ponitrianske múzeum

* 20.00 koncert 
Gladiátor / Music 
A Cafe – OC Centro, 
Akademická 1

* 18.00 Divadlo Pod 
Balkónom – Tri 
rozprávky / pešia zóna

* 19.30 koncert 
Nitriansky komorný 
orchester / pešia zóna

* 21.00 road movie 
Afrika na Pionieri 
Nitriansky hrad – Gotická 
priekopa

14. SO
* o 9.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Čítanie 
(nielen) pre deti

* 10.00 a 13.00 h Kuk 
ševcovi do dielne 
Ponitrianske múzeum, 
Štefánikova 1

* 13.00 - 18.00 
Prehliadka Rotundy 
sv. Juraja / Nitrianska 
Blatnica

* 18.00 Tvorivá 
recyklácia – workshop 
DOMOF Creativity 
Nitra / pešia zóna

* 19.00 koncert 
Playground / pešia zóna

* 20.30 koncert 
Pikoschky / pešia zóna

* 19.30 koncert Gioia – 
Ševčík, Vaník, Vetrák 
Music A Cafe – 
OC Centro, Akademická 1

15. NE
* Nitrianske hody 
a dožinky, jarmok 
Svätoplukovo námestie

* 4.00 - 10.00 Burza 
exotov a Farmárske 
trhy / Výstavisko 
Agrokomplex

16. PO
* 10.00 a 13.00 Kuk 
ševcovi do dielne 
/vzdelávací program/ 
Ponitrianske múzeum, 
Štefánikova 1

* 18.00 koncert 
Lenka Filipová so 
sprievodnou kapelou 
Synagóga, ul. Pri 
Synagóge

17. UT
* o 17.00 h  Samova ul. 1 
(Nitrianska galéria) / 
Beseda s...Pavol Rankov 
Cyklus besied 4-3-2-1

18. ST
* 10.00 a 13.00 Kuk 
ševcovi do dielne 
/vzdelávanie/ 
Ponitrianske múzeum, 
Štefánikova 1

* 18.00 vernisáž výstavy 
Ester Sabik Back to 
Animism / výstava 
potrvá do 5. 9. , Synagóga

19.–22. 
ŠT – NE
* Agrokomplex 2021 
Národná výstava 
hospodárskych zvierat 
COOPEXPO 
Enviro 
Ekofestival 
Výstavisko Agrokomplex, 
Výstavná 4

19. ŠT
* 10.00 - 12.00 
edukačný program 
s tvorivou dielňou Malí 
zvedavci / Ponitrianske 
múzeum, Štefánikova 1

*o 16.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Literárna 
Montessori dielnička 
pre deti
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20. – 21. 
PI - SO
* Chrenovské stánky 
pred vstupom na 
Agrokomplex, Chrenová

20. PI
* 18.00 Živá hudba vo 
Vazulke Naživo hrá LHP 
muzika (Lazár-Halász-
Pleštinský) 
Nitriansky hrad

* 21.00 h kino - film 
Frajer Luke / Nitriansky 
hrad – Gotická priekopa

21. SO
* o 9.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Čítanie 
(nielen) pre deti

* 10.00 a 13.00 
interaktívny vzdelávací 
program Kuk ševcovi 
do dielne / Ponitrianske 
múzeum, Štefánikova 1

* 10.00 Bicyklom 
zoborskými zákutiami 
stretnutie pri Artine, 
Svätourbanská 37

* 13.00 - 18.00 
Prehliadka Rotundy 
sv. Juraja 
Nitrianska Blatnica

* 14.00 Prehliadka 
areálu so sprievodcom 
Zoborský kláštor, 
Kláštorská 134

* 19.00 koncert Walk On 
/ Domček bar & coffee, 
Dolnočermánska 60

23. PO
* 10.00 a 13.00 
interaktívny vzdelávací 
program Kuk ševcovi 
do dielne / Ponitrianske 
múzeum, Štefánikova 
trieda 1

25. ST
* 10.00 a 13.00 Kuk 
ševcovi do dielne 
Ponitrianske múzeum, 
Štefánikova 1

* 20.00 koncert 
FRAGILE 
Music a Cafe – OC 
Centro, Akademická 1

26. ŠT
* 20.30 Filip Jančík 
Tour 2021 / Aula SPU, Tr. 
A. Hlinku 2

* 21.00 kino - film 
Komúna / Hidepark 
Nitra

27. – 28. PI-SO
* Klokočinský jarmok 
Mikovíniho ulica, 
Klokočina

27. PI
* 10.00 a 13.00 Kuk 
ševcovi do dielne 
Ponitrianske múzeum, 
Štefánikova 1

* 18.00 Tančiareň 
pod hradbami / 
na parkovisku nad 
Castellum Caffe pod 
hradom

28. SO
* o 9.30 h  Kníhkupectvo 
Pod vŕškom / Čítanie 
(nielen) pre deti

* Čau, čau prázdniny 
KD Párovské Háje

* 13.00 - 18.00 
Prehliadka Rotundy 
sv. Juraja / Nitrianska 
Blatnica

* 17.00 
Nové divadlo 
Cisárove nové šaty 
Hidepark Nitra

28. – 29. 
SO-NE
* Výstava pudlov 
Futbalové ihrisko, 
Ovocinárska 6, Kynek

30. PO
* 20.00 divadlo Na koho 
to slovo padne 
Nitriansky hrad

SEPTEMBER
1. ST
* 16.00 koncert 
Paci Pac / Nitriansky 
hrad

* 17.00 Nové divadlo 
Cisárove nové šaty 
Mestský park na Sihoti

3. PI
* 20.00 koncert 
IMT Smile 
Nitriansky hrad

4. SO
* 20.00 koncert 
Tomáš Klus 
Nitriansky hrad

5. NE
* Podzoborské 
vinobranie 
Mestský park na Sihoti

*20 .00 koncert 
Richard Muller 
Nitriansky hrad

6. PO
* 19.00 koncert Desmod 
Nitriansky hrad

11. SO
* 17.00 Nové divadlo 
Druhá smrť Jany 
z Arcu 
Zoborský kláštor

Nitrianska poľná 
železnica v Slovenskom 
poľnohospodárskom 
múzeu 
Každý štvrtok v čase 
o 9:00, 11:00 a 14:00 h 
sa budete môcť odviesť 
vlakom Nitrianskej poľnej 
železnice. Cena jedného 
lístka je 3 € (deti do 
troch rokov majú jazdu 
vlakom zdarma). Taktiež 
je možné dohodnúť 
si individuálne jazdy 
vlakom od pondelka do 
štvrtka v čase od 9:00 – 
15:00 h. Viac informácií 
na www.spmnitra.sk

Výstavy 
Nitrianska galéria, 
KAROL FELIX – ZA 
SVETLOM 
25. jún - 31. august 2021 
Umenie Karola Felixa je 
rozmanité rovnako ako 
jeho témy, či výrazové 
prostriedky. Je to príbeh 
autora, ktorý ide za 
svojím svetlom. Úprimne, 
vytrvalo, s noblesou. 
Aj preto je tak lákavé 
a divácky atraktívne.

ČIERŤAŽ 
2. júl - 31. august 2021 
Výstava výtvarných prác 
študentov študijného 
programu Výtvarná 
edukácia Katedry 
výtvarnej tvorby 
a výchovy Pedagogickej 
fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa 
v Nitre.

FOKUS 
8. júl – 29. august 2021 
Akvizičná výstava 
FOKUS je cielenou 
prezentáciou autorov 
mladšej a strednej 
generácie, ktorých diela 
pribudli do zbierkového 
fondu galérie za obdobie 
posledných dvoch rokov.

Ponitrianske múzeum 
Poklady ukryté 
v depozitároch I. 
etnológia, história, 
numizmatika, zoológia 
1. jún - 31. august 2021

Obrazy dávneho sveta 
11. jún - 21. august 2021 
Výstava fotografií 
nitrianskeho fotografa 
Milana Hlôšku 
Je autorom vyše tisíc 
fotografií tanečníkov 
a spevákov z rozličných 
folklórnych súborov.

Krása v dreve ukrytá 
11. jún - 21. august 2021 
Výstava 
drevených plastík 
ľudovoumeleckých 
rezbárov z okolia Nitry.

Poklady z Bojnej - 
Dedičstvo slovienskych 
kresťanov (5. júl - 5. 
október 2021) 
Výstava Poklady z Bojnej, 
dedičstvo slovienskych 
predkov, sprístupní 
verejnosti po dlhšej dobe 
originály pozlátených 
plakiet a bronzový 
zvon zo známej lokality 
Bojná – Valy. 

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

Posledný júlový (30. – 
31. 7.) a augustový (27. – 
28. 8.) víkend vás srdečne 
privítame vo Vazulovej 
veži na Nitrianskom 
hrade, kde budú 
pripravené ochutnávky 
regionálnych vín 
PONITRIE v prepojení na 
ochutnávky regionálnych 
medov tej istej 
certifikovanej značky. 
Odprezentujú sa držitelia 
a výrobcovia, ktorí sú jej 
držiteľom.
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V JÚLI OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ JUBILEUM 
TÍTO OBČANIA
75 rokov
Karola Absolonová
Marta Adamcová
Juliana Andrášiková
Dagmar Babčanová
Eliáš Belák
Anton Beszédeš
Vladimír Blaho
František Borecký
Ivan Bystrický
Helena Černáková
Štefánia Čibiková
Gabriela Čižmáriková
Margita Dunajská
Lýdia Ďurovcová
Pavol Dzurilla
Juraj Fajčík
Alžbeta Fintová
Anna Fördöšová
Anna Hajdúšková
Ján Hajnovič
Erika Hambálková
Valéria Hauptmannová
Ladislav Horňák
Ján Huczman
Juraj Jakab
Anna Jašková
Marie Kĺbiková
Ľudmila Koprdová
Vladimír Kováč
Alexander Kováčik
Anna Križanová
Antónia Križanová
Jozef Lörincz
Viera Magdinová
Mária Martincová
Anna Mesárošová
Mária Mihalková
Margita Palatická
Emília Palková
Mária Pešková
Terézia Pinkavová
Anna Poláková
Zlatica Poljaková
Ľubomír Pravda
Veronika Rafayová
František Skovaj
Kristína Šandriková
Gabriela Šuchová
Ana Šulganová
Magdaléna Švantnerová
Magdaléna Ťapušíková
Anna Turečková
Eva Vargová
Pavol Vnučko
Marek Vojtek
Jozefa Žilková

80 ROKOV
Ivan Barta
Pavel Benko
Eduard Czuberka
Mária Danková
Ivan Gajdoš
Antónia Gallová
Mária Gaváčová
Eva Hajnalová
Ján Henček
Ivan Holka
Mária Húsková
Monika Chrastinová
Anna Ivaničová
Edita Kapustová
Július Karász

Anna Kartuseková
Katarína Kecskemétiová
Helena Kissová
Eva Kittlerová
Františka Kóňová
Štefan Kováč
Štefánia Kročková
Jozef Lenghart
Imrich Neirurer
Jozef Papšo
Michal Pavlovič
Júlia Pekárová
Štefan Penzéš
Adolf Privitzer
Drahomíra Rajčanová
Regina Rečková
Oľga Rekošová
Marta Rojková
Oľga Rybová
Viliam Schveizer
Robert Szöllössy
Mária Šimanská
Anna Šranková
Vilma Šranková
Ján Valent
Ema Zamboyová

85 ROKOV
Helena Betáková
Mária Bódiová
Agnesa Čuháková
Mároa Haverová
Dezider Hudec
Zlata Ivanová
Jozef Jančík
Anna Jenisová
Božena Kányiová
Ľudmila Kováčová
Eugen Kráľ
Anna Miškolczyová
Anna Motúzová
Marta Palaťková
Priska Prídavková
Mária Starovičová
Ľudovít Vnučko
Veronika Zelenáková

86 ROKOV
Barbora Banásová
Alžbeta Bruckerová
Božena Daňová
Oľga Dovičovičová
Terezia Hájeková
Eva Halamová
Anna Hlaváčková
Viktor Lampert
Mária Ligačová
Cyril Marko
Alžbeta Maťašovská
Božena Medeková
Ľudovít Melo
Ervín Miškolczy
Emil Motúz
Eva Pernická
Rudolf Rodný
Oto Rojko
Alžbeta Sirotková
Antónia Sovišová
Alžbeta Stražanová
Margita Šušlíková
Anna Vargová
Mária Zemková

87 ROKOV
Darina Bialeková
Marta Bocanová
Anna Čeretková
Anton Foťko
Jozefína Garafiová
Paulína Gašparíková

Klára Hačková
Vlasta Chlebcová
Anna Jančárová
Mária Konečná
Anton Oravec
Anna Pavkovičová
Jozef Pospíšil
Edeltrúda Révayová
Ladislav Rus
Leonard Smutný
Jozef Šabík
Mária Takáčová
Vojtech Vikor
Michal Vrabec

88 ROKOV
Valéria Bosá
Mária Čeryová
Emília Domanická
Valéria Gyulaiová
Anna Hrnčiariková
Edita Kadišová
Mária Kováčová
Tomáš Lustig
Gabriela Matejovičová
Mária Palatická
Anna Potančoková
Stanislav Šušla

89 ROKOV
Júlia Andelová
Irma Baumamová
Marta Grambličková
Marta Hotová
Václav Jančovič
Magdaléna Kresanová
Anna Markovičová
Helena Nemešová
František Rábara
Anna Špurnajová
Vincent Vartík

90 ROKOV
Magdaléna Kertésová
Alica Kožová
Katarína Králiková
Aurélia Pillerová
Jaroslava Pintérová
Michal Žáčik

91 ROKOV
Aurelia Branikovičová
Helena Mihaličková
Soňa Sotáková

92 ROKOV
Sidónia Ďurfinová
Vítězslav Matiaska
Anna Milová
Gabriela Popelková

93 ROKOV
Emília Cigáňová
Viliam Karaba
Anna Svetlíková
Júlia Škulová
Jozefína Tallová

94 ROKOV
Vilma Buchová
Viliam Kolenčík
Júlia Rondošová

95 ROKOV
Karol Kríž
Leo Steiner

97 ROKOV
Vincent Jamrich

V AUGUSTE OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ JUBILEUM 
TÍTO OBČANIA
75 rokov
Stanislav Babčan
Mária Bahledová
Rozália Balagová
Tibor Bali
Elena Ballová
Mária Bidelnicová
Mária Bittnerová
Marianna Blažeková
Mária Bodiová
Marta Boszorádová
Koloman Császár
Daniela Čermanová
Michal Čurgaly
Otília Fábryová
Helena Gábrišová
Judita Golhová
Magdaléna Hrnčárová
Marta Cholujová
Mária Ihlárová
Eva Jančovičová
Mária Kabátová
Jozef Kadlec
František Kohút
Emília Kompasová
Anton Korgo
Andrej Kormuťák
Anna Kriššáková
Ján Ligas
Milan Machovič
Milan Machuč
Pavol Maliňák
Milan Marciňa
Alžbeta Matovská
Jolana Mečárová
Eduard Minárik
Jozef Molnár
Helena Noszáková
Ladislav Nozdrovický
Mária Pechová
Oľga Plačková
Emília Radvaňová
Bedřiška Slováková
Gabriela Sluková
Ladislav Sovik
Ľudmila Stranovská
Elena Sýkorová
Zuzana Šašková
Anton Šišovský
Jaroslav Šmida
Gabriela Štefanková
Margita Tamaškovičová
Elena Tomíková
Mária Tureková
František Tvrdoň
Jozef Varaga
Alojzia Vargová
Emília Vargová
Vlasta Velčická
Eva Vilímová
Anna Vindišová
Božena Vooková
Štefan Zelenka

80 rokov
Ladislav Brath
Ivan Čapský
Eduard Dobai
Jaroslava Dorotíková
Mária Ferenczyová
Anna Franková
Anton Gašparík
Emília Grísová
Eva Horníková

Erika Jaššová
Július Kaňa
Ján Kavický
Mária Kevélyová
Terézia Koňová
Jarolím Koprda
Jozef Kováč
Etela Krčmáriková
Eva Krutáková
Imrich Meliš
Valéria Mesárošová
Emília Nikelová
Mária Oravcová
Anna Pavlíková
Jozef Petrovič
Eva Sokolová
Mária Stopková
Štefánia Sýkorová
Jozef Szabó
Valeria Šarišská
Jolana Šenková
Anna Takáčová
Ján Tamaškovič
Alexander Toman
Tibor Urban
Zuzana Vargová
Dušan Višňovec
Mária Vrchovská

85 rokov
Adela Bencová
Mária Blašková
Vlasta Dubayová
Tibor Gajdoš
Judita Gáliková
Otília Groissová
Juraj Kittler
Monika Kmetová
Johana Kováčiková
Ľubomír Krajčír
Anna Kukanová
Anna Máčayová
Alojz Marenčík
Drahoslava Martišková
Konštantín Mészáros
Vlasta Nosáľová
Edita Nováková
Oľga Palanská
Marie Pelechová
Viliam Pupák
Helena Šebová
Mária Šterdasová
Agnesa Vargová
Ľudovít Zhorela

86 rokov
Jozef Bednár
Filoména Čerňanová
Magdaléna Dokupilová
Katarína Dragúňová
Anton Korunka
Elena Krbúšiková
Jozef Racík
Anna Rejničová
Edita Šinkovičová
Milan Tankovič
Helena Valková
Emil Vontorčík
Karol Žitný

87 rokov
Hildegarda Augustovičová
Jozef Bališ
Mária Blíziková
Zuzana Eršeková
Paulína Galbová
Ján Hrubý
Helena Hubinská
Božena Ištvánová
Vojtech Kertész
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Oto Kimle
Štefan Košovan
Michal Láznik
Magdaléna Neumannová
Mária Ottová
Irena Psotová

88 rokov
Emília Blahová
Július Buday
Jozef Császta
Júlia Demanková
Kvetoslava Dömöšová
Júlia Funtová
Alžbeta Gabulová
Mária Gréková
Margita Chúťková
Vilma Izakovičová
Valeria Jankalová
Oľga Kelešiová
Mária Kolenčíková
Anna Korunková
Alžbeta Martišková
Milan Polák
Jolana Sťahelová
Helena Šustáková
Karol Vindiš

89 rokov
Terézia Fačkovcová
Ladislav Geró
Pavlína Godálová
Vilma Hlavajová
Valeria Kántorová
Milan Kuťka
Elvína Richterová
Tibor Turanovič
Valéria Vašáková

90 rokov
Kazimír Andrejka
Valéria Bečárová
Bartolomej Čech
Ján Fedorkovič
Katarína Havlíková
Milan Mesároš
Lídia Pilařová
Mária Všelková
Helena Žáková

91 rokov
Mária Gašperanová
Štefánia Gatialová
Štefánia Košúthová
Silvia Michaličková
Mária Murínová
Mária Spáčová

92 rokov
Emília Búgelová
Emília Danová
Alžbeta Chaloupková
Antónia Obrinčáková
Augustia Volešínyiová

93 rokov
Františka Bilická
Mária Červenková
Mária Hrnčárová
Anna Krajčová

94 rokov
Mária Benková
Zefirín Fačkovec
Mária Ševčíková

96 rokov
Anna Dobrovodská

97 rokov
Mária Andelová
Mária Belanová
Helena Částová

98 rokov
Tomáš Pavlovič

99 rokov
Vilma Hrabovská

POVEDALI SI ÁNO
3. júla 2021
Matúš Dillhoff 
a Lea Lenická 
obaja z Nitry

9. 7. 2021
Pavol Majdán  
z Bratislavy 
a Daniela Fábiková 
zo Šale

V MÁJI NÁS 
NAVŽDY OPUSTILI 
TÍTO NITRANIA

Miroslav Brezina 
vo veku 70 rokov
Ľudmila Bujnová 
vo veku 88 rokov
Antónia Buranská 
vo veku 94 rokov
Valéria Cviková 
vo veku 84 rokov
Milan Čačik 
vo veku 64 rokov
Štefan Demény 
vo veku 65 rokov
Mária Deményiová 
vo veku 81 rokov
Peter Dodoš 
vo veku 54 rokov
Věra Drgoňová 
vo veku 78 rokov
František Dudáš 
vo veku 65 rokov
Ernestína Dvoráková 
vo veku 92 rokov
Jozef Dvorský 
vo veku 72 rokov
Mária Farmadínová 
vo veku 60 rokov
Mária Fitalová 
vo veku 83 rokov
Františka Galambošová 
vo veku 84 rokov
Dušan Gaplovský 
vo veku 64 rokov
Milan Gavula 
vo veku 83 rokov
Peter Grác 
vo veku 75 rokov
Štefánia Gubová 
vo veku 69 rokov
Jozefína Hanulová 
vo veku 100 rokov

Anna Janegová 
vo veku 78 rokov
Filip Jeney 
vo veku 30 rokov
Alena Kačániová 
vo veku 72 rokov
Jozef Kelemen 
vo veku 73 rokov
Alžbeta Kollárová 
vo veku 90 rokov
Martin Koreň 
vo veku 58 rokov
Rudolf Kratochvíl 
vo veku 92 rokov
Jozef Krausz 
vo veku 80 rokov
Karol Krčmárik 
vo veku 72 rokov
Peter Kubaška 
vo veku 69 rokov
Patrik Kudry 
vo veku 48 rokov
Eva Kudryová 
vo veku 72 rokov
František Lörincz 
vo veku 66 rokov
Anna Marková 
vo veku 98 rokov
Michal Masný 
vo veku 41 rokov
Patrik Nemček 
vo veku 46 rokov
Pavel Nitrianský 
vo veku 74 rokov
Ján Ondzík 
vo veku 85 rokov
Mária Oravská 
vo veku 67 rokov
Emil Orel 
vo veku 87 rokov
František Píška 
vo veku 65 rokov
Marta Pleidelová 
vo veku 79 rokov
Jozef Sedmák 
vo veku 70 rokov
Anna Serfözövá 
vo veku 88 rokov
Irena Škorecová 
vo veku 93 rokov
Eva Šušorená 
vo veku 72 rokov
Jozef Švihel 
vo veku 75 rokov
Alžbeta Teplanová 
vo veku 84 rokov
Branislav Úradník 
vo veku 48 rokov
Jozef Vágai 
vo veku 43 rokov
Edita Valašeková 
vo veku 91 rokov
Jozef Vrabec 
vo veku 73 rokov

V JÚNI NÁS 
NAVŽDY OPUSTILI 
TÍTO NITRANIA

Pavlína Kuklová 
vo veku 97 rokov
Alžbeta Rišková 
vo veku 87 rokov
Alžbeta Švecová 
vo veku 78 rokov
Ľuboš Száraz 
vo veku 62 rokov
Gabriela Zacharová 
vo veku 90 rokov
Mária Čermáková 
vo veku 82 rokov
Štefan Kleman 
vo veku 63 rokov
Viera Pavlíková 
vo veku 69 rokov
Jozef Porubský 
vo veku 72 rokov
Anna Vargová 
vo veku 79 rokov
Alžbeta Vencelová 
vo veku 85 rokov
Helena Klementíková 
vo veku 67 rokov
Mária Šindlerová 
vo veku 85 rokov
Gabriela Kukanová 
vo veku 54 rokov
Melánia Uhlárová 
vo veku 83 rokov
Jozef Kara 
vo veku 67 rokov
Alžbeta Čibíková 
vo veku 93 rokov
Oto Rojko 
vo veku 85 rokov
Jozef Šlosár 
vo veku 72 rokov
Anton Čery 
vo veku 86 rokov
Irena Kyslerová 
vo veku 93 rokov
Žofia Zabloudilová 
vo veku 91 rokov
Terézia Matulová 
vo veku 39 rokov
Katarína Tonkovičová 
vo veku 88 rokov
Pavel Janič 
vo veku 66 rokov
Pavel Meheš 
vo veku 89 rokov
Margita Steničková 
vo veku 84 rokov
Miloslav Zaujec 
vo veku 83 rokov
Milan Bilik 
vo veku 66 rokov
Juraj Jakab 
vo veku 74 rokov
Božena Kuťková 
vo veku 82 rokov

Edita Kopná 
vo veku 90 rokov
Rudolf Trubač 
vo veku 81 rokov
Sidónia Ivančíková 
vo veku 73 rokov
Adela Kováčiková 
vo veku 91 rokov
Margita Trakovická 
vo veku 82 rokov
Marián Trubač 
vo veku 56 rokov
Jozef Bielik 
vo veku 86 rokov
Pavlína Kukučková 
vo veku 78 rokov
Ján Žitňanský 
vo veku 67 rokov
Július Bíly 
vo veku 89 rokov
Štefan Kelemen 
vo veku 68 rokov
Gabriela Andrejková 
vo veku 86 rokov
Ján Janovič 
vo veku 68 rokov
Eva Darnadyová 
vo veku 62 rokov
Anna Mackovičová 
vo veku 80 rokov
Vladimír Michalička 
vo veku 86 rokov
Mária Horinková
vo veku 72 rokov
Róbert Schmuck 
vo veku 82 rokov
Paulína Pišnová 
vo veku 85 rokov
Otília Reichelová 
vo veku 83 rokov
Dušan Horský 
vo veku 75 rokov
Ján Melo 
vo veku 69 rokov
Tibor Mihálik 
vo veku 82 rokov
Peter Satin 
vo veku 78 rokov
Jolana Skyvová 
vo veku 85 rokov
Vilma Buchová 
vo veku 93 rokov
Daniel Klbik 
vo veku 71 rokov
Alžbeta Sirotková 
vo veku 90 rokov
Helena Sklenárová 
vo veku 79 rokov
Eva Šinkovičová vo veku 
65 rokov
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pri Nitre

Microsoft 
Network
hroznový 

nápoj

Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším 
telefónnym číslom pošlite do 18. 9. 2021 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.:

Obchodný dom Prior je dielom architekta Ivana Matušíka, realizoval sa v rokoch 1969 – 1974. Objekt na jednej strane dominoval bezprostred-
nému okoliu, na druhej strane bol zasadený do svahu, aby neprevyšoval okolitú zástavbu a  nebránil diaľkovým pohľadom na historické 
časti mesta. Robustný kvadratický blok, vďaka ukrytému železobetónovému skeletu a presklenému dvojpodlažnému parteru sa obchodný 
dom akoby (prvá tajnička). Zo západnej strany na svah nadväzuje na úrovni tretieho podlažia ešte jedna terasa, pod ňou sú ukryté skladové 
priestory. Až do 90. rokov si obchodný dom udržal svoj pôvodný vzhľad, postupne sa začal uvoľňovať zle osadený keramický obklad, ktorý 
bol nahradený ľahším z plastu. Prior bol na svoju dobu výnimočný, ponúkal výhodný nákup pod jednou strechou. Zamestnancom poskytoval 
zdravotnú starostlivosť, kadernícke služby aj stravovanie v závodnej jedálni. Prvenstvo získal zriadením (druhá tajnička), budúce preda-
vačky sa zaúčali u skúsenejších kolegýň. Po štvorročnej rekonštrukcia sa obchodný dom Prior dočkal slávnostného otvorenia 24. júna 2021. 
(z knihy Novák, J., Pročka E. R.: Architektúra 20. storočia v Nitre)
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NEWS REVIEW

THE ROYAL ROUTE 
WILL FINALLY BE 
RECONSTRUCTED
At the beginning of July, the 
reconstruction of the Royal 
Route below the castle grounds 
began. The company COLAS 
Slovakia, a. s. from Trnava is 
in charge of the reconstruc-
tion, the value of the contract 
is almost 239,000 euros. The 
complete reconstruction of the 
Royal Route with a length of 
169.54 m and a width of 3 - 3.4 
m begins at the intersection 
with Samova Street and ends 
at the intersection with John 
Paul II Square. The new road 
construction will be made of 
basalt and andesite cubes. 
Eight new historic masts with 
lanterns will also be placed 
there.

THE FIRST RESULTS OF THE 
HACKATHON THIS SUMMER
Modular pergola elements will 
be added to Svätopluk Square, 
which will be used for shading, 
relaxation, sitting, placement 
of mobile vegetation and for 
creating festival dining. Their 
variability and mobility will be 
used during cultural events, 
during normal days they will 
provide relaxation in the shade 
for pedestrians. The price of 
the work is set at 95,820 euros. 

THE DEPARTMENT 
STORE IN THE CITY 
CENTRE HAS OPENED
The Prior department store 
- work of architect Ivan 
Matušík - was originally built 
in 1969 - 1974. On the one hand, 
the building dominated the 
immediate surroundings, on 
the other hand, it was set on 
a slope so as not to exceed 
the surrounding buildings 
and prevent a distant view of 
the historic part of the city. 
A robust square block of the 
department store seemed to 
be hovering over the street 
thanks to a hidden reinforced 
concrete skeleton and a glazed 

two-storey ground fl oor. Prior 
was exceptional for its time, 
off ering a bargain purchase 
under one roof. It provided 
employees with health care, 

hairdressing services as well 
as meals in the canteen. It 
gained the fi rst place by setting 
up an apprenticeship centre, 
where future saleswomen 
learned from their more 
experienced colleagues. After 
a four-year reconstruction, the 
Prior department store was 
inaugurated on 24th June 2021.

DISCUSSIONS WITH 
THE MAYOR
Two years have passed since 
the new city management 
took offi  ce. The discussion was 
originally planned for January, 
however due to the pandemic 
it was moved to a period when 
residents could meet with their 
mayor in person. Marek Hat-
tas, the mayor of Nitra, briefl y 
presented everything that has 
been achieved in the city so far, 
as well as plans for the coming 
years. Residents could also 
watch the discussion with the 
city management live on the 
local TV and on the Facebook 
page of the city of Nitra. Resi-
dents also had the opportunity 

to talk to the mayor directly in 
the pedestrian zone during the 
city festivities of Nitra, Dear 
Nitra. 

THE ZOBOR FACILITY FOR 
SENIORS CELEBRATES 
ITS TENTH BIRTHDAY
Not only people from Nitra re-
member the building as a chil-
dren’s hospital in Zobor. When 
there was no longer a hospital, 
the building fell into disre-
pair until the city took it over 
and converted into the Zobor 
Senior Facility. The city took 
over the construction from the 
contractor after the comple-
tion of works in April 2011, the 
building was renovated for 4.4 
million euros. The fi rst clients 
came here in May 2011. In ten 
years, the facility has hired 
227 employees and served 981 
social service recipients. 

SEVEN HILLS ARE CLEANED
The city of Nitra and the Nitra 
Tourism Organization, in co-
operation with the Clean Nitra 
initiative, joined forces and de-
cided to come up with the idea 
of gradually cleaning seven 
hills of Nitra. On Saturday, 26th 

June, the Castle Hill and the 
city park were cleaned with 

the help of about 20 enthusi-
asts and thus prepared these 
locations for the festival Nitra, 
Dear Nitra. Subsequently, on 
17th July, cleaning took place in 
the location Na vŕšku and in 
the city centre.

Other planned dates for clean-
ing tourist locations are:
7th August - Calvary
28th August - Martinský 
Hill (area of former 
barracks under Zobor)
25th September - hill in Dražovce 

We are very happy to welcome 
everyone who cares about 
their environment and wants 
to contribute to making Nitra 
cleaner. Cleaning will always 
take place from 9.00 to 12.00 
a.m., but of course it is possible 
to join the activity at any time 
within the specifi ed interval. 
Rubbish bags and protective 
equipment are provided.

DESPITE THE HEATWAVE, 
PEOPLE DONATED 
THEIR BLOOD
Despite it was the hottest day 
of the year, several people 
came to the Municipal Offi  ce 
in Nitra on to help others by 
donating their blood. At the 
beginning of July, the Mayor’s 
Drop of Blood took place at the 
town hall in cooperation with 
the National Transfusion Sta-
tion Nitra. This event began to 
write its history fi fteen years 
ago. The fi rst Mayor’s Drop of 
Blood took place in January 
2006. This time, in addition to 
the obligatory blood count and 
blood pressure, medics also 
had to fi nd out whether the do-
nor had contact with someone 
from abroad, someone with 
Covid or someone in quaran-
tine during past two weeks. 
They also monitored whether 
the donor has been vaccinated 
and, if so, with what type of 
vaccine.
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31. júl  /  pešia zóna
18.00   Gra�ti jam DOMOF Creativity
   / workshop   
19.00   Carpe diem 
20.30   The Crownies
 
1. august  /  KD Dražovce
13:00    Sviatok nového chleba 

12. august /  Svätoplukovo námestie
18:00    Bielo-čierny koncert 

13. august  /  pešia zóna
18.00   Divadlo Pod Balkónom – 
    Tri rozprávky
19.30   Nitriansky komorný orchester 

14. august  /  pešia zóna
18.00   Tvorivá recyklácia
    DOMOF Creativity /workshop 
19.00   Playground 
20.30   Pikoschky 

14. - 15. august  /  Svätoplukovo
námestie, pešia zóna
Nitrianske hody a dožinky 
Jarmok umelecko-remeselných 
výrobkov

31. júl  /  pešia zóna
18.00   Gra�ti jam DOMOF Creativity
   / workshop   
19.00   Carpe diem 
20.30   The Crownies
 
1. august  /  KD Dražovce
13:00    Sviatok nového chleba 

12. august /  Svätoplukovo námestie
18:00    Bielo-čierny koncert 

13. august  /  pešia zóna
18.00   Divadlo Pod Balkónom – 
    Tri rozprávky
19.30   Nitriansky komorný orchester 

14. august  /  pešia zóna
18.00   Tvorivá recyklácia
    DOMOF Creativity /workshop 
19.00   Playground 
20.30   Pikoschky 

14. - 15. august  /  Svätoplukovo
námestie, pešia zóna
Nitrianske hody a dožinky
Jarmok umelecko-remeselných 
výrobkov 

16. august  /  Synagóga
18:00    Lenka Filipová

20. - 21. august  /  pred vstupom
na Agrokomplex, sídl. Chrenová
Chrenovské stánky

27. - 28. august  / Mikovíniho ulica, 
sídl. Klokočina
Klokočinský jarmok 

28. august  /  KD Párovské Háje
Čau, čau prázdniny 

5. september /Mestský park na Sihoti
Podzoborské vinobranie 

10. – 11. september  /  Svätoplukovo
námestie, pešia zóna 
CAMPANA FEST 2021 

11. september  /  futbalové ihrisko Krškany
Krškanská crossová desiatka 

zmena programu vyhradená 
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Realizované s �nančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja


