
Vážený pán primátor, 

Píšem Vám po dlhej úvahe, pretože moje rodné mesto Nitra mi nie je ľahostajné 

a zaujímam sa o dianie v ňom. Sledujem jeho vývoj, zmeny, vízie a plány, predovšetkým 

v tomto čase – pred komunálnymi voľbami.  

To, čo ma najviac trápi je nutnosť zlepšovania mesta v odvetviach infraštruktúry dopravy 

mesta, rozvoj kultúry, revitalizácie vzdelávania, environmentalistiky a výstavby. V rezorte 

dopravy by som chcela zlepšenie cestných komunikácii a chodníkov v zmysle zníženia 

nehodovosti v mestských obvodoch a opravu ciest v mestských častiach hlavne na nehodových 

úsekoch a redukciu premávky vo vyťažených komunikáciách mesta. Prevenčným programom 

u občanov by sa docielilo pokračovaním znižovania nehodovosti v meste Nitra a vzdelanosťou 

občanov v tejto oblasti by sa zvýšila bezpečnosť. Mestské komunikácie sú vyťažené autami 

ľudí z blízkych obcí a okresov, ktorí cestujú za prácou. Riešenie tohto problému vidím v lepšom 

spravovaní a podnecovaní ľudí k spoločnému cestovaniu alebo cestovaniu hromadnou 

dopravou t.j. MHD, vlaky. Tieto problémy ohľadom cestnej dopravy by sa riešili aj s 

obyvateľmi daných problémových časti mesta. Rekonštrukcie alebo nová výstavba ciest a 

chodníkov by sa riešila za spolupráce Ministerstva dopravy a výstavby, VÚC a cez Euro fondy 

z EÚ. V odvetí kultúry by som chcela docieliť rozvoj a podporu aj Ministerstva kultúry SR v 

meste Nitra. Organizovaním medzinárodných podujatí v štýle Divadelná Nitra, tak isto 

verejných akcií v podobe predstavení pre deti a mládež i dospelých, besied s predstaviteľmi 

kultúry v podobe hercov, spevákov, spisovateľov, maliarov atď., a v neposlednom rade aj 

prednášky pre školy a verejnosť so špecialistami na dané témy ako je globálne otepľovanie, 

agrokultúra, svetové dianie, politológia atď. Rozvoj podujatí by som organizovala na verejných 

priestranstvách ako sú námestia, hrad, parky. Pre rozvoj predstavení pre deti a mládež by som 

využila školy, parky a zariadenia pre nich určené, predstavenia pre túto kategóriu by boli 

predovšetkým náučné v duchu poznania medziľudských vzťahov, správania a histórie t.j. 

priateľstva, úcta k starším a náuka národných tradícii. V odbore školstva a environmentalistiky 

je nutná revitalizácia škôl a školských zariadení v zmysle obnovy pavilónov, vybudovania 

nových alebo rekonštrukcie chemických laboratórií a technických dielní na školách. Tak isto je 

nutná rekonštrukcia mestských dopravných a športových ihrísk v daných mestských častiach. 

Zapájať deti, mládež aj dospelých občanov mesta do aktivít na ochranu a obnovovanie zelene 

na sídliskách, v parkoch a ostatných častiach mesta. V meste Nitra je potrebná výstavba 

zariadení, kde si žiaci ZŠ a SŠ môžu rozvíjať svoje zručnosti. Jednou z takýchto škôl je aj 

Základná škola Tulipánová 1, ktorá je situovaná do prírody parku, táto škola je ideálnym 



príkladom, pretože aj napriek svojej polohe a histórií roky nedisponuje záujmu ministerstva a 

mestskej správy, v dôsledku čoho tam vyše desať rokov stoja nepoužiteľné pavilóny. Vzhľadom 

na rastúci počet žiakov sa stávajú tieto pavilóny nevyhnutné pre prevádzku a budúcnosť školy. 

V súčasnosti škola neprijíma tretinu žiakov do 1. ročníka kvôli nedostatku vyučovacích 

priestorov. Preto je nutná obnova štvrtého pavilónu a bývalej jedálne. Škola taktiež trpí 

chýbajúcimi špeciálnymi miestnosťami ako sú technickej dielne, chemické a fyzikálne 

laboratória, ktoré by sa mohli situovať do jednej z budov, tým by sa zvýšila aj miera vzdelanosti 

a technických zručností žiakov. V odvetí výstavby mesta by bolo mojím cieľom rekonštruovať 

chátrajúce budovy a ubytovne ako je bývala budova DOS na Hollého ulici. Snažila by som sa 

o ukončenie sporov v riešení nedoplatku za premiestnenie do inej budovy firme, ktorá mala na 

starosti DOS alebo bývalé herecké ubytovne, ktoré sú od roku 2016 vyhlásené za neobytné a v 

procese rekonštrukcie sa posunuli v malých merítkach.  

Verím, že naším spoločným záujmom je dať Nitre novú šancu pre nový začiatok 

a budúcnosť všetkých obyvateľov mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre 7.10.2022      Členka ŽP:   V. Daníková 

ZŠ Tulipánová 1 Nitra     Koordinátor ŽP: Mgr. R. Hladká 


