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Dôvodová správa 

 

 

Informatívna správa o stave prípravy Vianočných trhov 2020 je predkladaná na základe 

rozhodnutia z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 

10.09.2020, ktoré schválilo zriadenie dočasnej Odbornej komisie za účelom výberu nájomcov 

mestských stánkov a predajných plôch pre Vianočné trhy a štatút tejto Odbornej komisie 

a navrhlo pripraviť túto informatívnu správu. Bola prerokovaná Mestskou radou v Nitre dňa 

29.09.2020. 

 

Vianočné trhy v meste Nitra prejdú tento rok zmenou, ktorá má za cieľ zatraktívniť 

advent a sviatočné obdobie v centre mesta pre domácich a prilákať pozornosť 

mimomestských návštevníkov a zároveň reagovať na vzniknutú pandémickú situáciu. Za 

týmto účelom sa Vianočné trhy v Nitre rozšíria o ďalšie lokality, konkrétne Župné námestie a 

priestor Na Vŕšku. Zámerom je vytvoriť trojicu lokalít s pútavým obsahom, medzi ktorými 

môžu návštevníci korzovať a užívať si vianočnú atmosféru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Informatívna správa o stave prípravy Vianočných trhov 2020 

Vianočné trhy v meste Nitra prejdú tento rok zmenou, ktorá má za cieľ zatraktívniť advent a 

sviatočné obdobie v centre mesta pre domácich a prilákať pozornosť mimomestských 

návštevníkov.   

Za týmto účelom sa Vianočné trhy v Nitre rozšíria o ďalšie lokality, konkrétne Župné 

námestie a priestor Na Vŕšku. Zámerom je vytvoriť trojicu lokalít s pútavým obsahom, medzi 

ktorými môžu návštevníci korzovať a užívať si vianočnú atmosféru.  

Každá z troch lokalít bude niečím odlišná, aby mali návštevníci motiváciu pristaviť sa na 

všetkých troch miestach: 

Svätoplukovo námestie  

 tradičné vianočné mestečko s bohatým kultúrnym programom, na ktorom momentálne 

pracuje odbor kultúry  

 Útvar hlavného architekta pracuje na návrhu pre nové rozmiestnenie stánkov, tak by 

lepšie komunikovali s okolím a neboli uzavreté do kruhu  

Župné námestie  

 hlavným lákadlom bude klzisko  

 cieľom je oživiť trhy, urobiť ich atraktívnejšie pre deti a mladých a dať ľuďom 

motiváciu zostať v centre mesta, čo najdlhšie.  

 súčasťou tohto priestoru bude gastrozóna v duchu moderných food truck prevádzok, 

aké sme mali možnosť vidieť napríklad na Food Truck Feste na Svätoplukovom 

námestí 

 na rozložení stánkov a umiestnení klziska pracuje Útvar hlavného architekta, 

umiestnenie sa môže od zámeru líšiť podľa technických požiadaviek dodávateľov   

 prebehlo rokovanie s KDI, kde sme im predstavili náš zámer a dohodli sa, že mesto 

Nitra predstaví dva varianty dopravného riešenia 

Vŕšok  

 zámerom je venovať tento priestor primárne pre účely charity a dobročinnosti 

 oslovujeme neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré sa venujú pomoci druhým  

 vstúpili sme do rokovania s nitrianskym biskupstvom, aby sme v súčinnosti s diecézou 

vytvorili obsahovú náplň pre tento priestor  

 súčasťou priestoru na Vŕšku bude predaj rýb a stromčekov - časť výťažku pôjde na 

dobročinné účely 

 prebehlo rokovanie s KDI, kde sme im predstavili náš zámer a dohodli sa, že mesto 

Nitra predstaví dva varianty dopravného riešenia  

Na príprave Vianočných trhoch priebežne pracujeme. Pripravujú sa výzvy na dodávateľa 

klziska aj podmienky pre výzvu na dodávateľov umývateľných plastových pohárov. 

Vianočné trhy sa budú konať od 29.11.2020 do 02.01.2021 (okrem dní 24. -25.12.2020 a 

1.1.2021) s možnosťou predĺženia do 06.01.2021 podľa záujmu predajcov. 

 



 

Mesto Nitra v súvislosti s organizovaním Vianočných trhov 2020 zverejnilo koncom 

augusta výzvu pre predajcov:  

 

A. na prenájom mestských vianočných stánkov na Svätoplukovom námestí, určených na 

predaj: 

 - vianočných darčekov s vianočných dekoratívnych predmetov  

- balených potravín, nápojov a jedla určeného na priamu konzumáciu 

 

B. na predaj vo vlastnom vianočnom stánku na Župnom námestí pre:  

- vianočné darčeky a vianočné dekoratívne predmety  

- balené potraviny, nápoje a jedlá určené na priamu konzumáciu  

 

C. na predaj vo vlastnom vianočnom stánku Na Vŕšku s charitatívnym účelom pre:  

- vianočné darčeky a vianočné dekoratívne predmety  

- vianočné stromčeky 

- vianočné kapry  

- balené potraviny, nápoje a jedlá určené na priamu konzumáciu.  

 

Výzva je uzavretá, predajcovia sa mohli prihlasovať do 06.10.2020 podľa podmienok VK  

(príloha č.1 tejto Informatívnej správy). 

Proces registrácie je v gescii odboru kultúry MsÚ v Nitre. 

 

Na prihlasovanie boli vytvorené 3 samostatné egrant registračné formuláre 

https://mestsketrhynitra.egrant.sk/ (pre mestské stánky, pre vlastné stánky a pre neziskové 

a charitatívne organizácie, príloha č.2 tejto Informatívnej správy). Minulý rok boli použité 

google formuláre, ktoré ale nepodporujú vkladanie príloh a preto sa tento rok pristúpilo 

k použitiu egrant formulárov. Tie zároveň poskytujú prehľadnejšie vyhodnotenia prihlášok vo 

forme exel tabuliek. 

 

Aktuálny stav registrovaných žiadateľov k 07.10.2020: 

Svätoplukovo námestie: 67 (41 podaných) 

Župné námestie: 3 (2 podaná) 

Na Vŕšku: 5 (4 podaných) 

 

Oslovené neziskové a charitatívne organizácie: 54 

Prejavili záujem: 5 

  

 

 

 

 

Spracoval:  

Mgr. Vladimír Ballay, vedúci odboru projektového a strategického riadenia 

https://mestsketrhynitra.egrant.sk/


 Ing. Monika Reiskupová, odborný referent pre mestský rozvoj a udržateľnú ekonomiku 

odboru projektového a strategického riadenia 

Príloha č.1 

Podmienky VK Vianočné trhy 2020 

Príloha č.2 

Vzorový formulár na prihlasovanie pre predajcov 

Obrazová príloha č.1 

Predbežný zámer usporiadania Vianočného mestečka na Župnom námestí 

 


