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Nitra predstavila moderné mesto –
Smart City
Nitra chce patriť k lídrom na Slovensku v rámci konceptu Smart
City. Ako moderné mesto chce šetriť zdroje, produkovať
minimum emisií, investovať do ľudských zdrojov a doplnení siete
infraštruktúry s tým, že bude ešte viac využívať moderné
technológie a riešenia.
Samotný zámer uskutočnenia konceptu Smart City v Nitre bol schválený v roku 2016 v
mestskom zastupiteľstve. Určené boli ciele konceptu a definované hlavné oblasti mobilita, životná úroveň, inteligentná energia a energetický manažment.
V oblasti mobility mesto plánuje inteligentnú a modernú verejnú dopravu s postupným
zapojením elektrobusov. V ponuke budú aj ďalšie, alternatívne druhy dopravy. Veľkým
prínosom bude doplnenie siete cyklotrás o ďalších takmer 14 kilometrov. Dôležitou bude
aj regulácia parkovania v centre mesta, jej funkčnosť podporia moderné technológie.
V oblasti životnej úrovne bude mesto pokračovať v budovaní inteligentných riešení
(Smart aplikácie, notifikačné systémy, inteligentné lavičky) ako aj zlepšení kvality
verejných priestranstiev s doplnením zelene. „Dôležité bude nadviazať na opatrenia
súvisiace so zmenou klímy (osviežovače vzduchu) i motiváciou občanov pri zapájaní sa
do aktivít zvyšovania životnej úrovne, ako napr. pri súťaži o najkrajší balkón a
predzáhradku, “ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.
Ekologickejšie nakladanie s odpadom a výhodnejšie hospodárenie s vodou a teplom
plánuje zastrešiť oblasť inteligentnej energie. V pláne je spracovanie technickoekonomickej štúdie s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov ako aj zavedenie
nových technológií pre vytváranie energetických zásob pre prevádzkové potreby
mesta. Využité by mali byť elektrobatérie nabíjané z výstupov spracovania komunálneho
odpadu, biomasy a vodných zdrojov.
V oblasti energetického manažmentu bude ponúknutý prepracovanejší systém, ktorý
zjednoduší spracovanie elektronických žiadostí od občanov. Mesto plánuje aj doplnenie
modernizácie verejného osvetlenia s inteligentným monitoringom a riadením svietidiel.
Plánovaná je aj modernizácia osvetlenia v mestských budovách, športových areáloch
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i verejných priestranstvách. „Pilotný projekt LED svietidlami sme zrealizovali na ZŠ
Cabajská a v areáli tenisových kurtov. Úspora týmto svietením by mala byť okolo 40 až
50 percent s tým, že budú znížené náklady na údržbu a svietidlá budú šetrnejšie k zraku
žiakov i športovcov, ale aj k životnému prostrediu. V spomínaných aktivitách plánujeme
pokračovať,“ dodal primátor Nitry Jozef Dvonč.
Ciele v rámci Smart City chce mesto zrealizovať do roku 2022 a využije všetky možné
možnosti čerpania finančných zdrojov. Financovanie konceptu moderného mesta je
akceptovateľné v rámci aktivít zaradených do Územného rozvoja mesta, ktoré sú
financované z Integrovaného regionálneho operačného programu s dofinancovaním
mesta, regionálnych operačných programov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva
životného prostredia SR, Komunitárnych fondov EÚ, združených investícií
s podnikateľskými subjektmi formou verejno-súkromných partnerstiev, dodávateľských
úverov podnikateľských subjektov, úverov z Európskej investičnej banky. Výber
subjektov na konkrétnu realizáciu jednotlivých aktivít bude podriadený zákonu o
verejnom obstarávaní. (J)

O plánovaných aktivitách konceptu Smart City v Nitre na tlačovej konferencii informovali zľava
manažérka Smart City K. Koncošová, primátor Nitry J. Dvonč a prednosta úradu I. Kršiak.
Foto: (J)

Autosalón v Nitre s novinkami
renomovaných značiek
Na Výstavisku Agrokomplex sa počas minulého týždňa uskutočnila tradičná prehliadka
automobilov Autosalón – Autoshow Nitra 2017, ktorá bola spojená s bohatým
sprievodným programom pre všetky vekové kategórie. Na podujatí participuje i mesto
Nitra. Viac ako dvesto vystavovateľov prezentovalo 25 automobilových značiek,
nechýbali ani novinky od známych európskych a ázijských výrobcov, ktoré ich predstavili
aj na jednom z najväčších autosalónov, v nemeckom Frankfurte.
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Primátor Nitry Jozef Dvonč vo svojom príhovore, okrem iného, vyjadril presvedčenie, že
na ďalšej výstave áut v Nitre budú aj modely vyrobené v nitrianskom závode Jaguar
Land Rover. Na slávnostnom otvorení výstavy sa tiež zúčastnili poslanec NR SR a zástupca
primátora Nitry Martin Nemky, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica,
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ľubomír Zelenický, riaditeľ Výstaviska
Agrokomplex Mário Dinga, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay
a poslanci NR SR.
(J)

Nitrianska hudobná jeseň ponúka
kvalitný umelecký zážitok
Mesto Nitra, v spolupráci s ďalšími partnermi, pripravilo pre priaznivcov vážnej hudby sériu
koncertov - v rámci tradičného podujatia - Nitrianska hudobná jeseň 2017. Podujatie sa
koná pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča, ktorý pri otvorení Nitrianskej
hudobnej jesene 2017 zaželal zaplnenej Synagóge príjemný kultúrny zážitok. Na koncerte
boli prítomní aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, zástupca
primátora Ján Vančo a poslanec MZ František Hollý. Na otváracom koncerte sa
predstavil Slovenský komorný orchester - pod umeleckým vedením Ewalda Danela, ktorý
precízne a s citom zahral skladby od Vivaldiho, Bendu a Čajkovského. Odmenou mu bol
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viacnásobný potlesk od divákov.
Súčasťou Nitrianskej hudobnej jesene je aj Medzinárodný festival klasickej gitarovej hudby
- Cithara Aediculae 2017 i. m. Pavol Sika, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 21. októbra a
predstavia sa na ňom, okrem domácich interpretov, aj gitaristi z Poľska, Maďarska
a ďalších krajín. Informácie o všetkých koncertoch a sprievodných podujatiach Nitrianskej
hudobnej jesene 2017 nájdete na www.nitra.sk

foto: (J)

Agrofilm aj s podporou mesta
Už 33. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017 sa uskutočnil minulý
týždeň nielen v Nitre, ale aj v iných slovenských mestách. Na slávnostnom vyhlásení
najlepších filmov sa zúčastnil aj primátor Nitry Jozef Dvonč, jeho zástupca a poslanec NR
SR Martin Nemky, podpredseda NSK Juraj Horváth, poslanci MZ Miloslav Hatala a Jozef
Trandžík, rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický, olympijský víťaz a rodák z Nitry Matej Tóth
a ďalší hostia z politického, kultúrneho a akademického prostredia.
Cenu primátora mesta Nitry získal belgický film - Iný spôsob so zeleninou. Primátor Nitry
Jozef Dvonč aj na otvorení festivalu v pondelok 2. októbra i na odovzdaní cien najlepším
filmom v piatok 9. októbra potvrdil podporu mesta podujatiu, ktoré patrí medzi najväčšie
prehliadky filmov s touto tematikou v Európe.
(J)
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VMČ č. 6 Zobor, Dražovce informuje:
Vážení priatelia!
Čas oberačiek sa blíži ku koncu, vína začínajú zrieť a iba ozajstní
„fajnšmekri“ ešte dúfajú vo vylepšenie kvality hrozna na koreni,
pričom škorce obyčajné, si o tom myslia svoje. Nezadržateľnými
krokmi sa blíži jeseň a pomaly nastáva čas bilancovania, čo sa v
roku 2017 udialo v našom obvode číslo 6 - Zobor- Dražovce.
Kultúra
Tradícia, folklórny súbor z Dražoviec a sviatok nového chleba
(dožinky), už neodmysliteľne patria k sebe. Tento rok túto milú
slávnosť, ktorá sa konala v júli spestrilo aj vystúpenie folklórneho súboru Sljivoševci z
Osijeku, v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta. Niečo zo svojho umenia naopak Tradícia
predviedla v septembri na festivale zberu slnečnice v Našiciach v Chorvátsku. V KD Zobor
sa tiež koncom septembra a začiatkom októbra uskutočnilo vydarené podujatie výstavy
ovocia, hrozna, zeleniny a kvetov - organizované Zoborským spolkom záhradkárov - Nitra,
Výborom mestskej časti č.6 a mestom Nitra. Vystavených bolo 180 exponátov, čo
potvrdzuje, že stále máme v tejto lokalite veľa pestovateľov, ktorí vedia výsledky svojej
pestovateľskej zručnosti prezentovať, za čo im patrí vďaka. Chcem tiež poďakovať
zoborskému rodákovi a umelcovi Mgr. Jozefovi Absolonovi, za dar 7 originálov obrazov
mestu Nitra, ktoré boli inštalované v priestoroch Kultúrneho domu Zobor.
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Životné prostredie
Voda v Zoborskom jazierku po tomto suchom lete vôbec nepribúdala a v tichosti zarástlo
tak, že znovu potrebovalo presvetliť od náletových drevín. Niektorým to zrejme
vyhovovalo aj tak ako to bolo, pretože tam po nich zostalo veľa plastových fliaš a iných
odpadkov, ako nemých svedkov roztopašnosti Homo sapiens - Človeka rozumného. Dnes
už vyčistené jazierko opäť „dýcha“, ale dokedy. Stále rezonuje u občanov problém
s ťažbou dreva v lokalite Zobor, kde neustále poukazujú na nešetrnú ťažbu dreva. Dané
podnety dávam stále preverovať, ale nebolo dokázané protiprávne jednanie zo strany
nájomcu lesov.
Investície
Ako ste si mnohí všimli na KD Zobor pribudli nové vonkajšie žalúzie a čoskoro sa bude
inštalovať vzduchotechnika, takže plánované stretnutie so seniormi v rámci Mesiaca úcty
k starším na Zobore presúvame na mesiac december. Ale v mestskej časti Dražovce
bude posedenie so seniormi v termíne 19. október. Ešte zopár údajov o zrealizovaných a
pripravených akciách v našom obvode v poslednom čase. Dokončené súvislé opravy
ciest - Tichá, Malá Podhájska, Metodova–napojenie na Martinskú dolinu. Výdajňa stravy v
KD Dražovce čaká na kolaudáciu. Do realizácie súvislej opravy je pripravená Hraničná
ulica.
Plánujeme
Dňa 25. novembra bude slávnostne odhalená pamätná tabuľa - k 110. výročiu prvej
návštevy obce Dražovce, hudobným skladateľom Bélom Bartókom. Čaká nás príprava
rozpočtu mesta na budúci rok 2018, kde sa budeme snažiť zapracovať čo najväčší počet
investičných akcií. Nakoľko mestské časti, Zobor - Dražovce, majú nekonečnú sieť
miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré si žiadajú opraviť. Čo nevidieť,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ukončí budovanie kanalizácie v lokalite
„kvetinkových ulíc“ na Zobore, kde bude potrebné tiež začať s obnovou povrchov
vozoviek.
Pár slov na koniec
„Jaguar náš každodenný“, fenomén ktorý sa už nedá z nášho života, ani mysle vymazať,
keďže už nezvratne a natrvalo zmenil priľahlú krajinu takým razantným a rýchlym tempom,
že sa to podobá depilácii. Verím že výsledok bude stáť za to. Pozdravujem verných
čitateľov rubriky.
Ing. Miloslav Hatala
predseda VMČ č.6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre
v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2001
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov)
zverejňuje

informáciu o možnosti požiadať
o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018
1. cieľová oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo
šírenie kultúrnych hodnôt
2. cieľová oblasť : záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
a pamätihodností
3. cieľová oblasť: telesná kultúra
4. cieľová oblasť: osveta, výchova a vzdelávanie
5. cieľová oblasť: sociálna oblasť
6. cieľová oblasť : ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne
postihnutým ľuďom
Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nitry ustanovuje VZN Mesta Nitry č.
1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov)
Presné informácie o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie nájdete na www.nitra.sk,
Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra.
Záujemca môže požiadať o konzultácie o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti:
1/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych
hodnôt
konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502299
Mgr. Špánik Tomáš

e-mail: Tomas.Spanik@msunitra.sk

2/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností
konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502120
Mgr. Žitňanová Iveta
3/

e-mail: Iveta.Zitnanova@msunitra.sk

telesná kultúra
konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre
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Ing. Pevala Matúš
4/

e-mail: Matus.Pevala@msunitra.sk

osveta , výchova a vzdelávanie
konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre
t. č.: 037/6502389
Ing. Pevala Matúš
e-mail: Matus.Pevala@msunitra.sk

5/ sociálna oblasť
konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre
Ing. Lehoťáková Katarína

t. č. 037/65022017

e-mail: Katarina.Lehotakova@msunitra.sk

6/ ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom
konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre
Ing. Lehoťáková Katarína

t. č. 037/6502217

e-mail: Katarina.Lehotakova@msunitra.sk

Termín uzávierky prijímania žiadosti: 17. október 2017.
Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

Október – mesiac úcty k starším
„Krok do budúcnosti: Využívanie talentov, príspevkov a účasti starších osôb v spoločnosti“
je tohoročným mottom Medzinárodného dňa seniorov, ktorý si každoročne pripomíname
1.októbra už 26 rokov. Štrnásteho decembra 1990 Valné zhromaždenie OSN odhlasovalo
založenie Medzinárodného dňa seniorov (v doslovnom preklade „starších ľudí“) a po
prvýkrát bol tento sviatok oslávený 1.10.1991. Tento významný deň je podobný
Medzinárodnému dňu prarodičov v Spojených štátoch amerických a v Kanade.
Medzinárodný deň seniorov je výzvou, že zdravé starnutie nepríde samé od seba a bez
nečinnosti, ale že je výsledkom uvedomelej snahy a starostlivosti o zdravý spôsob života.
O zdravie a dobrú kondíciu v starobe sa musí snažiť každý sám a to zdravým spôsobom
života od útleho detstva po celý život.
Starnutie je prirodzenou a nezvratnou súčasťou života a vývinu organizmu. V priebehu
starnutia dochádza k poklesu výkonnosti, pohyblivosti a rovnováhy. Starnúci človek si
uvedomuje, že po fyzickej aj psychickej stránke nie je už taký výkonný, obmedzujú ho
choroby, menšia mentálna výkonnosť, pozoruje na sebe viditeľné znaky starnutia – vrásky,
ochabovanie svalstva a pokožky. Hlavnými hrozbami pre zdravie starších ľudí sú
demencia, depresia, samovražednosť, zhubné nádory, kardiovaskulárne ochorenia,
osteoporóza, inkontinencia a úrazy.
Starnutie je umenie, v ktorom sa treba učiť starobu prijať. Možno to zvládnuť len
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vtedy, ak je človek vyváženou osobnosťou s reálnymi životnými cieľmi, ak prijal seba
samého a má širokú škálu záujmov. Pred starnutím nemožno nikoho uchrániť, ale je
dokázané, že ľudia s optimisticky ladenou povahou, ktorí sa na vlastné starnutie pozerajú
s patričným nadhľadom, žijú dlhšie a plnohodnotnejšie ako ich pesimisticky založení
rovesníci.
Často si kladieme otázku: „Do akej miery a v akom rozsahu môžeme ovplyvniť naše
starnutie a žiť čo najdlhšie v čo najlepšom zdraví ?“
Genetické faktory a vplyvy
vonkajšieho prostredia sa dajú len ťažko ovplyvniť, no k najvýznamnejším ovplyvniteľným
faktorom zdravého starnutia patrí správny životný štýl. Aktivity seniorov sú závislé od ich
zdravotného stavu a životnej filozofie. V zásade platí, že aktívnejší ľudia žijú dlhšie. Pre
aktívny život seniorov sú vhodné vzdelávacie aktivity ponúkané univerzitami
a akadémiami tretieho veku. Ktoré okrem nových vedomostí a poznatkov prinášajú
seniorom spoločenské kontakty, vyplnenie voľného času, získanie sebavedomia
a celkového zlepšenia kvality života.
Seniori !
Podporujte svoje duševné zdravie !
Vzdelávajte sa !
Buďte fyzicky aktívni !
Dodržiavajte zásady správnej výživy !
Ak fajčíte, obmedzte fajčenie, pitie alkoholických nápojov !
Pestujte koníčky !
Zapájajte sa do života komunity !
Stretávajte sa s príjemnými optimistickými ľuďmi !
Chodievajte na preventívne prehliadky !
Dbajte o svoje zdravie !
V súvislosti s plnením Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – oddelenie výchovy k zdraviu
realizuje pre seniorov rôzne edukačné aktivity (prednášky, besedy, výjazdy mobilnej
poradne zdravia), ktoré majú za cieľ podporiť aktívne starnutie, zdravý životný štýl
a celkové zdravie seniorov. Jednou z nich sú „Dni zdravia seniorov na vidieku“, ktoré sa
budú konať v priebehu mesiacov október až november 2017. V rámci týchto podujatí
budú verejní zdravotníci vyšetrovať seniorom celkový cholesterol, zmerajú krvný tlak,
stanovia BMI (Body Mass Index – index telesnej hmotnosti) a poskytnú poradenstvo
zamerané na zdravý životný štýl.
Starnúca populácia predstavuje obrovskú príležitosť a výzvu. Príležitosťou je
možnosť tešiť sa z mnohých prínosov staršej populácie spoločnosti. Buďme súčasťou
budovania tradície osláv sviatku seniorov a podporme dobrú myšlienku, lebo seniori si
zaslúžia naše poďakovanie za svoje celoživotné zásluhy pre rodinu a blízkych.
Nezabudnite ! So štipkou humoru sa dajú prekonať aj ťažšie situácie, ktoré so sebou
staroba prináša, a verte, že NIKDY NIE JE NESKORO ZAČAŤ ŽIŤ AKTÍVNE.
Spracovalo: oddelenie výchovy k zdraviu RÚVZ Nitra
Mgr. Ingrid Báreková
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Zdroj textu:
http://www.osn.cz/mezinarodni-den-senioru/
https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-personshomepage/unidop2017.html
http://www.svatyanton.sk/oktober-mesiac-ucty-k-starsim
http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/Aktivne_starnutie_brozura.pdf
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