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Čože je to 50-tka!
Výstavný projekt k 50.výročiu založenia 

Nitrianskej galérie 

K U LT Ú R N O  -  S P O L O Č E N S K Ý  S P R I E V O D C A

Nitrianska hudobná jeseň 2015
X. ročník festivalu vážnej hudby   

Katarína Koščová na šnúre  
Koncert víťazky 1.ročníka súťaže Super star 

utorok
20.10. o 19.30 MÔJ KRÁĽ
Emocionálna dráma zachytáva niekoľko rokov kom-
plikovanej a deštruktívnej povahy vzťahu medzi 
mužom a ženou.

pondelok
26.10. o 18.00 PERLEŤOVÝ GOMBíK
Perleťový gombík je druhou dokumentárnou ese-
jou, v ktorej Patricio Guzmán rozjíma o histórii svojej 
krajiny prostredníctvom fenoménu, ktorý výrazne 
určuje jej ráz

pondelok
26.10. o 20.00 HLAVU HORE
Sociálna dráma o dospievaní na hrane zákona a 
nestrácaní nádeje.

utorok
27.10. o 19.30 DHEEPAN
Víťazný film z MFF v Cannes 2015! Dheepan je 
bojovník za nezávislosť. Keď sa občianska vojna 
na Srí Lanke blíži ku koncu utečie do Paríža, kde 
začne novú kapitolu života ako správca domu na 
predmestí.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

Tel./fax: 037/653 15 46, e-mail: kosnr@kosnr.
sk, www. kosnr.sk 

PODUJATIA
Október 2015

9. 10. o 9.00 WORKSHOP Mladý moderátor
príprava na krajskú súťaž pre moderátorov, prihlás-
te sa do 1.10.
Mediálne centrum Filozofickej fakulty UKF v Nitre
zuzana.pinterova@kosnr.sk, 0911 540 017

11. 10.  o 15.30 VYTRHNITE MOJE SPIEVAJÚCE 
SRDCE 
program podzoborských balád, Vilonya/Maďarsko 

13. 10. o 9.00 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE V KUL-
TÚRE - zvyšovanie kvality služieb, školenie, lektor-
ka Ivona Fraňová, vložné 5 €, prihláste sa do 8.10.
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037 733 
59 88.

15. 10. o 9.30 MLADÝ MODERÁTOR
krajská súťaž pre mladých moderátorov – amatérov 
od 15 do 25 rokov
Mediálne centrum Filozofickej fakulty UKF v Nitre
zuzana.pinterova@kosnr.sk, 0911 540 017

18. 10. o 15.00 OTVORME SRDCIA - 8. ročník 
prehliadky speváckych zborov,
miesto: Rímskokatolícky Kostol Všechsvätých v La-
diciach

19. 10. o 9.00 – 13.00 SEMINÁR K UMELECKÉ-
MU PREDNESU
zameraný na dramaturgiu prednesu, výber literár-
nej predlohy, artikuláciu, skladbu a význam vety, 
posolstvo prednesu, prihlášky zasielajte do 12.10.  
miesto: MsKS Šaľa – estrádna sála  
zuzana.pinterova@kosnr.sk, 0911 540 017

22. 10. o 18.15 – 20.15 NOČNÉ POZOROVANIE 
OBLOHY vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 €
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037 733 
59 88

23.10 / 17.00 K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
praktický seminár zameraný na metodiku vedenia 
tanečných nácvikov vo folklórnych kolektívoch 
dospelých, lektor Slavomír Ondejka, vložné 3 €, 
prihláste sa do 19.10.
jana.zakopcanova@kosnr.sk, 0911 54 00 22

23. - 25. 10. TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO, 
divadelný workshop pre režisérov, členov a vedúcich 
divadelných súborov, vložné 25 €
miesto: Areál Zdravia Jedľové Kostoľany, 
silvia.bartakova@kosnr.sk, 
Podujatie realizované s finančnou podporou MKSR

26. 10. / 9.00 – 13.00 SEMINÁR K UMELECKÉ-
MU PREDNESU
zameraný na dramaturgiu prednesu, výber literár-
nej predlohy, artikuláciu, skladbu a význam vety, 
posolstvo prednesu, prihlášky zasielajte do 19.10.  
miesto: ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce 
zuzana.pinterova@kosnr.sk, 0911 540 017

Tvorivé dielne 
pre organizované skupiny detí

EKOLOGICKÝ NÁHRDELNÍK, stáčanie farebného 
papiera 

LEVANDUĽKA, práca s textilom a levanduľou           
vložné 0.30 € / dieťa, prihláste sa vopred 
ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023

Pre verejnosť 
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA na textile 
21. 10. o 15.00, vložné 5.00 €
bližšie info: ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 
023

Ľudové remeslá a tvorivé dielne 
pre obce

12. 10. MAĽOVANIE NA HODVÁB v Čechynciach
Kluby

15. 10. / 16.30 ARTKLUB 
téma: Konceptuálne umenie (vložné 2€)

7. 10., 21. 10. od 17.00 KLUB GRAFOLÓGIE 
pokročilí

14. 10., 28. 10. od 17.00 KLUB GRAFOLÓGIE 
začiatočníci

1. 10. od 17.00 FOTOKLUB NITRA

7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10. od 17.30 
FOTOKLUB APF

17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11. / 9.00 – 14.00  
KURZ GRAFOLÓGIE
pre záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť o ľuďoch z 
ich rukopisov
vložné 40,00 €,  peter.bakay@kosnr.sk, 0911/ 784 
563  

Kurzy
JOGOVÉ CVIČENIA
Pondelok / 16.00
Utorok / 16.00 a 17.30

RELAXAČNÉ CVIČENIA
Utorok / 14.15

Výstavy
do - 22. 10. VÝTVARNÍCI VYSOČINY
výstava výtvarných diel členov Spolku výtvarných 
umelcov Vysočiny - ČR

do - 30. 11. POHĽADY CESTOU
výstava výtvarných diel medzinárodného sympózia 
pre neprofesionálnych výtvarníkov
podujatie realizované s finančnou podporou MK SR

KONCERTY
20.10.
„15 rokov bez Filipa“ 
Koncert Richarda Mullera a Andreja Šebana

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Fotogaléria Trafačka

Ul. Janka Kráľa, Nitra. www.trafačka.sk, 
info@trafačka.sk

Otvorená denne: PON-ŠTV:  9.00 - 23.00, PIA: 9.00 - 
24.00, SOB : 15.00 - 24.00, NED: 15.00 - 23.00

1.10. (št) o 18.00
konFRONT s Richardom Sulíkom 
Cyklus politických diskusií pre verejnosť. 

2.10. (pi) o 18:00
Vernisáž 

3.10. (so) o 20:00
Koncert: Martin Bohem  (akustický rock) 

9.10 (pi) o 19:00
Divadlo Na Hrane 
Humoristická dvojica zo Žiliny - Michal Chmeliar a 
Tomáš Lazár. Divadlo je autorské a obaja autori sú 
zároveň hercami. Predstavenia sú tvorené krátkymi 
humornými scénkami.

12.10 (po) o 18:00
Čítačka: Lucia Bizarretová 

15.10. (št) o 21:00
Vypočuj si nemý film 
Film bol vo svojich začiatkoch bez zvukovej stopy, 
ale hudba pri premietaní nechýbala. Počas série 
filmových večerov vám premietneme niekoľko ne-
mých filmov. To, čo sa nedá povedať slovami, vyjadrí 
Števo Haládik hudbou. 

16.10. (pi) o 20:00
Salsa tančiareň 

24.10. (so) o 10:00
Zvuky: „Koncert na ležanie“
Koncert, pri ktorom za zvuku netradičných nástro-

jov môžete zrelaxovať svoju myseľ, alebo sa iba 
ponoriť do vlastného príbehu. Registrácia na www.
trafacka.sk 

26.10. (po) o 18:00 
Funtastické pondelky (hranie spoločenských hier) 

29.10. (št) o 18:00 
Book Klub 

Kurzy salsy a bachaty 
(ut) 6.10., 13.10., 20.10., 27.10. 
(pi) 16.10., 23.10., 30.10. 

KULTÚRNE DOMY & FÓRUM 
MLADÝCH

Pravidelné aktivity:

KD Párovské Háje, Ulička č. 1
Piatok 17.00 - 20.00 
Voľná zóna
Čitáreň, bežecký pás, cyklotrenažér,
bicie, klavír, gitary

KSC Janíkovce, Hlavná ul. 17
20.9. o 17.00 (nedeľa)
Tanečný workšop v rytme samby
Organizátor: Tanečná škola Vision v spolupráci s 
mestom Nitra, vstup voľný

Pravidelné aktivity: 

Pondelok: 17.00 – 19.30 Voľná zóna
Stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej

Štvrtok: 18.30-19.30 (od 21.9.2015) Kondičné 
cvičenia a pilates
Organizátor: Paulína Zimmermannová, vstupné 1 €

KD Mlynárce, Dubíkova ul. 35
(nedeľa) 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopo-
ludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstup voľný

16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň 
Tréning mladých šachistov 
Nauč sa hrať šach ako profesionál.
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstup voľný

Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné 
pre aktivity podľa vášho výberu.

Chceš sa realizovať a nevieš KDE? 
Ozvi sa nám! 

Tel. č.: 037/6502299 email: kovacovaz@
msunitra.sk, klenkova@msunitra.sk

FAJKOVÝ KLUB
Pipe Club Nitra vás pozýva na stretnutie 

1.10. 2015 o 18.00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

NITRIANSKA ŠÍPKÁRSKA LIGA:
PUB ZVONICA – Kozmonautov 3, Nitra, www.

sipkynitra.sk

Verejná liga  v klasických šípkach,
Každý štvrtok: 17.20 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1,  

www.hokejnitra.sk
Verejné korčuľovanie
každú nedeľu 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, 18.00 
- 20.00 h
Vstupné: 
dospelí 2 €, deti do 15 rokov 1 €
Požičanie korčulí: 3 €
Brúsenie korčulí: info na tel. čísle 0949 578 676

Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 2, 
www.hknitra.sk
Verejné korčuľovanie
sobota od 14.15 do 15.45 h a od 16.45 do 18.15 h,  
nedeľa od 13.30 do 15.00 h

BEH VEČERNOU NITROU
každý utorok od 19.00 h pri Depe
Event pre všetkých bežcov aj nebežcov. 
Beh v príjemnom tempe cca 6 min/km cca 8 km 

zvládne každý priemerne trénovaný človek.
Takže pozvite všetkých známych aj neznámych, tých 
čo milujú beh, aj tých čo musia behať, alebo ho mu-
sia milovať. Behať sa bude pravidelne, raz týžden-
ne. Začiatočníci budú získavať, prípadne udržovať 
kondičku, pokročilí si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a 
pretráviť večeru. 
Udalosť nie je žiadny pretek, ale spoločensko - špor-
tová akcia. 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Ulica Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. – ut.: 7.30 
– 18.00 h., st.: 7.00 – 19.00 h. a št. – pia.: 7.30 – 
18.00 h.
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po. – 
pia.: 9.00 – 17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 
156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka regionál-
nu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospe-
lých a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty 
(gramoplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, 
CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých. 

V rámci celého mesiaca budú v priestoroch krajskej 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov 
sprístupnené výstavky kníh pod názvom Rok Ľudo-
víta Štúra (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra), 
Cestujeme za kultúrnymi pamiatkami po Slovensku 
i Pamiatky mesta Nitry a taktiež výstavka výberu 
tlače a literárnych diel Nitry a jej okolia. 

Podklady pre mesačník NITRA – október 2015
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. – ut.: 7.30 
– 18.00 h., st.: 7.00 – 19.00 h. a št. – pia.: 7.30 – 
18.00 h.
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po. – 
pia.: 9.00 – 17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 
156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka regionál-
nu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospe-
lých a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty 
(gramoplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, 
CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podu-
jatia pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Orga-
nizujú ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 
18 i v pobočke na Klokočine. 

PODUJATIA

6.10. o 10.00
Marínka Somarinka 
Autorská beseda s Markou Staviarskou a Zuzanou 
Dušičkovou na úseku literatúry pre deti a mládež.

6.10. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (1. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých. 

13.10. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (2. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých.

14.10. o 17.00
Milan Richter
Autorská beseda na úseku odbornej literatúry pre 
dospelých. Určená širokej čitateľskej verejnosti.

19.10. o 9.30
Kto vchádza do Tvojich snov moja láska
Hudobno-slovné pásmo venované Václavovi Necká-
řovi spojené s videoprojekciou 
k jeho 72. výročiu narodenia na hudobnom úseku. 
Určené pre klientov mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých a Denný stacionár 
pre autistov.

20.10. o 11.30
Rok Ľudovíta Štúra
Prezentácia k 200. výročiu narodenia národného 
buditeľa, kodifikátora, spisovateľa slovenčiny, poli-
tika, filozofa, básnika a jazykovedca Ľudovíta Štúra 
v rámci Mesiaca úcty 
k starším na úseku odbornej literatúry pre dospe-
lých. Určená širokej čitateľskej verejnosti.

20.10. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (3. stretnutie)

Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých. 

27.10. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (4. stretnutie)   
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých. 

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
AKADEMICKÁ ULICA 4, NITRA 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti 
manažmentu poľnohospodárstva, pedagogi-

ky  a psychológie prístupná pre verejnosť.
Tel. číslo: 037/ 79 10 211

Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00 h  

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

PRI SPU V NITRE
Štúrova 51 (na kruhovom objazde pri 

hypermarkete TESCO),
tel./fax 037 / 65 17 743, www.slpk.uniag.sk, 

e-mail: slpk@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska knižnica  je knižnicou 
SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou knižnicou 
špecializovanou na poľnohospodárstvo a príbuzné 
oblasti. Ponúka však aj literatúru z iných vedných 
odborov - viac ako 500 000 kníh, 700 titulov časo-
pisov a zbierku technických noriem. Čitatelia majú 
k dispozícii elektronický katalóg (vystavený tiež na 
www stránke knižnice), elektronické plnotextové 
dokumenty, internet a široký okruh informačných 
služieb. Otváracie hodiny: Po. - štv.:  8.30 - 18.00 h, 
pia:  8.30 – 17.00 h

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

www.uk.ukf.sk
výpožičné oddelenie. tel.: 037/ 6408 106

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre je vedecko-informačné, bibliografické, 
koordinačné a poradenské pracovisko UKF v Nitre, 
ktoré slúži na podporu pedagogického a vedecko 
- výskumného procesu UKF. Poskytuje knižnično-
informačné služby pedagogickým a vedeckým 
pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých 
foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti, ucho-
váva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce 
študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov 
UKF, zabezpečuje bibliografickú registráciu publi-
kačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracov-
níkov, doktorandov UKF, odborne buduje, ochraňuje 
a sprístupňuje fondy UK a zúčastňuje sa na tvorbe, 
udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc.

KNIŽNICA SLOVENSKÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA

 V NITRE
Po – št:  8.00 – 15.00 hod., pi: 8.00 – 12.00 

hod.
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstupné: 
2 eurá (dospelí), 1 euro zľavnené (študenti, dô-
chodcovia). Kontakt: 037 / 73 36 648. kniznica@
agrokomplex.sk.  Knižnica SPM má konzervačno-re-
trospektívny charakter, uchováva slovenskú, českú, 
nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so 
zameraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, 
históriu a etnológiu. Knižnica obsahuje 43 363 
knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, 
časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, 
fotokópií a mikrofilmov poľnohospodárskej spisby 
zo 17.-21. storočia.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná 4, info pokladňa 0907 738 541, 

kupel.skOtváracia doba:
Plaváreň:
pondelok:   zatvorené
utorok od 6.30 do 12.00 a od 14.30 do 20.30 h
streda - piatok  od 6.30 do 20.30 h
sobota - nedeľa od 11.00 do 19.30 h
Sauna:
pondelok  zatvorené
utorok od  11.00 do 20.00 h (muži)
streda od 11.00 do 20.00 h (ženy)
štvrtok od 11.00do 20.00 h (muži)
piatok od 11.00 do 20.00 h (ženy)
sobota od 11.00 do 15.00 h (muži)
sobota od 15.00 do 19.00 h (ženy)
nedeľa  zatvorené

Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 

minút pred ukončením prevádzkovej doby. Zákaz-
ník si musí byť vedomý, že do uvedenej doby musí 
opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom 
rozsahu vstupenky!

N I S Y S
Mestské informačné stredisko

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
- INFOTEL.: 0042137/161 86, č. tel. 037/741 

09 06, fax: 741 09 07, e-mail: info@nitra.sk,  
www.nitra.sk, www.nisys.sk. 

poskytuje:
- informácie o podnikoch a firmách v meste Nit-
ra, o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o 
službách všetkého druhu, o pamätihodnostiach a 
zaujímavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre 
a Slovensku, predaj kultúrno-spoločenského me-
sačníka NITRA, predaj spomienkových a darčeko-
vých predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie 
služby, vylepovanie plagátov, spracovanie fotoma-
teriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 

Rímskokatolícke bohoslužby:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - Nitrian-
sky hrad 
pondelok - sobota 7.00; nedeľa 7.00, 9.00 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00, sviatok v prac. 
deň 7.00 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
pondelok - sobota 6.30, 18.00, nedeľa 7.00, 9:00, 
10:30 (detská), sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 
9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa oznamov), 
18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň 6.30, 18:00

Kostol sv. Ladislava – piaristi
pondelok - piatok 7.00, 12.00 (okrem prázdnin), 
18.00, sobota: 7.00, 18.00, nedeľa: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 (detská), 18.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 7.00, 8.30, 10.00, 18.00, sviatok v prac. deň 
7.00, 12.00 (okrem soboty), 18.00

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor
pondelok - piatok 6.00, 9.00, 16.15, sobota 6.00, 
16.15, nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15, sviatok v deň prac. pokoja 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 (detská), 16.15,
sviatok v prac. deň 6.00, 7.00, 9.00, 16.15 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni
pondelok - sobota 6.30, 18.30, 
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďar-
sky), 18.30, sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 
10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30,
sviatok v prac. deň 6.30, 12.00, 18.30

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok - sobota 6.30, 18.00, nedeľa 6.30, 8.00, 
9.30, 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, sviatok v 
deň prac. pokoja 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodi-
ny s deťmi), 18.00, sviatok v prac. deň 6.30, 17.00, 
18.30

Kostol sv. Martina Chrenová
pondelok - sobota 7.00, 17.30, nedeľa 7.00, 8.30, 
10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), sviatok v deň 
prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, svia-
tok v prac. deň 7.00, 17.30

Kostol sv. Urbana, Zobor
utorok - sobota 18.00, nedeľa 8.00, 9.30, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00, sviatok v 
prac. deň 18.00

Kostol sv. Urbana Čermáň
utorok, štvrtok, piatok 18.00, sobota 8.00, nedeľa 
8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 
11.00,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol narodenia Panny Márie - Horné Krškany
piatok 17.00, nedeľa 9.00, sviatok v deň prac. poko-
ja 9.00, sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Ondreja – Dolné Krškany
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 18.00, streda 
7.00, sobota 7.00, nedeľa 7.30, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja 7.30, 10.30, sviatok v 
prac. deň 18.00 

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce
pondelok, streda, piatok 17.00, utorok 7.00,
štvrtok 7.00, sobota 7.00, nedeľa 8.00, 10.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.00

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce

utorok - piatok 17.00,sobota 7.30, (utorok a št 
možná zmena na 7:30 podľa oznamov) nedeľa 7.30, 
11.15, sviatok v deň prac. pokoja 9.00, sviatok v 
prac. deň 17.00  

Kostol Všetkých svätých Kynek
piatok 18.00, nedeľa 9.00, sviatok v deň prac. poko-
ja 9.00, sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce
pondelok a piatok 18.00, nedeľa 8.00, 10.30,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.30, sviatok v 
prac. deň 18.00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje
streda 17.30, piatok 16.30 (iba 1. piatok), nedeľa 
11.00, sviatok v deň prac. pokoja 11.00, sviatok v 
prac. deň 18.30

Kostol sv. Imricha, Štitáre
sobota 17.00, nedeľa 9.30

Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná ne-
mocnica), Špitálska 6
pondelok - piatok 15.30, sobota 10.30,nedeľa 
10.30, sviatok v deň prac. pokoja 10.30, sviatok v 
prac. deň 15.30 

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Šindolka, ružové ses-
try), Dražovská 15
pondelok - sobota 6.45, nedeľa 8.00, sviatok v deň 
prac. pokoja 8.00, sviatok v prac. deň 6.45

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily (Šindolka, 
vincentky), Oravská 10
pondelok - štvrtok 6.30, piatok 18.00, sobota 6.30, 
nedeľa 9.00,sviatok v deň prac. pokoja 9.00,
sviatok v prac. deň 6.30

Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriá-
ni), Nitrianska ul.
pondelok, streda, piatok, sobota 8.00, utorok a štvr-
tok 18.00, nedeľa 9.00, sviatok v deň prac. pokoja 
9.00

Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ul.
nedeľa 10.00, sviatok v deň prac. pokoja 10.00, 
sviatok v prac. deň 16.00 

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor), 
Kláštorská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok), 

nedeľa 10.30 

Kaplnka sv. Bernadety (hospic), Chrenovská 22
streda, piatok, nedeľa 16.00

Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova 4
nedeľa 16.00 (pre nepočujúcich, okrem prázdnin)

Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), 
Špitálska 13
pondelok - piatok 12.00, nedeľa 20.00, sviatok v 
deň prac. pokoja 20.00, 
sviatok v prac. deň 12.00

Starokatolícka cirkev na Slovensku:
Kaplnka sv. Gorazda na Chrenovskej ul. 15
nedeľa 9.00 h v 

Gréckokatolícke bohoslužby
Kostol sv. Štefana, Párovská 2, www.grkatnr.sk
nedeľa 10.00 

Evanjelické bohoslužby
Evanjelický kostol Ducha Svätého, Sládkovičova 12, 
www.ecavnr.sk
nedeľa 10.00 h 

Reformovaná kresťanská cirkev
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kresťanskej 
cirkvi (kalvínsky) na Ul. Fr. Mojtu 10

Cirkev adventistov siedmeho dňa
v modlitebni za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10, 
www.casd.sk, http://nitra.casd.sk/
sobota 9.45 h 

Cirkev bratská
v dome Cirkvi bratskej na Nitrianskej ulici č. 21, 
www.cbnr.sk 
nedeľa 10.00, 

Kresťanský zbor
Dom Kresťanského zboru, Podzámska 17, www.
kz-nitra.sk
nedeľa o  9.30 h - Večera Pánova (pamiatka Pána 
Ježiša), o 16.00 - Nedeľná bohoslužba, o 16.00 - Be-
siedka pre deti, utorok o 18.30 - Biblické štúdium a 
modlitby, piatok o 17.30 - Stretnutie mládeže.

Apoštolská cirkev, www.acsr.sk

                        Zmena programu vyhradená



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

 Ulica pri Synagóge
č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, e-mail: 

synagoga@nitra.sk

 4. 10. /nedeľa 17.00
Narodeninový koncert speváckeho zboru 
Dúha ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre   
usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, vstup 
voľný 

13. 10./ utorok 19.00
Katarína Koščová na šnúre  - Daniel Špiner / 
klavír, Michal Matejčík / harfa 
usporiadateľ: Muzika, s. r. o., vstupné: 10,- €, pred-
predaj: NISYS a Ticketportal  www.katkakosc.sk

27. 10. / utorok  18.00 
Vernisáž - Židovské obyvateľstvo 
na historických fotografiách a judaiká  
hudobný hosť: Jana Orlická 
do 15. 11. 
usporiadateľ:  UKF FSŠ, Ústav stredoeurópskych 
jazykov a kultúr, OZ ATID, ŽNO Nitra a ŽNO Galanta 
v spolupráci s Mestom Nitra 

X. Nitrianska hudobná jeseň 2015
pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa 

Dvonča 

8. 10. / štvrtok 18. 00
Komorný súbor MUSICA MINORE  (CZ)

11. 10. / nedeľa 18.00  
PORQUE TANGO
Martin Chovanec / bandonenon, František Výrostko 
/ kontrabas, Jozef Ostrolucký / husle, Ladislav Fan-
čovič / klavír, 
Angélica Rimoldi / spev (Argentína) 

15. 10. / štvrtok 18.00 
Karol Daniš / husle a Magdaléna Ondičová / klavír 

18.10. / nedeľa 18.00 
Pohľady z Araratu 
Margarita Oganesjan / klavír (Arménsko – Nemec-
ko) 
Rebekka Hartmann /  husle (Nemecko)  

22. 10. / štvrtok 18.00
Vzlietli orli vysoko 
literárno – hudobná kompozícia k 200. výročiu 
narodenia Ľudovíta Štúra
DANUBIUS OCTET SINGERS 
Daniel Simandl / dirigent, Juraj Sarvaš / umelecký 
prednes 

29. 10. / štvrtok 18.00
Sedláčkovo kvarteto Praha  (CZ) 

5. 11. / štvrtok 18.00
Ingrid Fuzjko Hemming / klavír (Japonsko) 

XXXII. Cithara aediculae 2015 i.m. Pavol 
Sika
 
23. 10. / piatok 18.00
Ján Labant / gitara    

24. 10. / sobota 18.00
Hedvika Švendová / gitara  (CZ) 

25. 10. / nedeľa 18.00
Erik Franceries / gitara  (Francúzsko) 

usporiadateľ: Mesto Nitra, Súkromné konzervatóri-
um v Nitre, Originál, o.z.         
vstupné: 3,- €, predpredaj vstupeniek: NISYS,  5.11. 
– vstup voľný 

Výstavy
Ľudovít Štúr - Stredoeurópan

do 21. 10. 2015
Stále výstavy

Shraga Weil: GRAFIKA 
Nitrianska synagóga  1911 - 2011

Prehliadky
utorok  13.00 – 18.00

streda, štvrtok  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa  13.00 -18.00 
pondelok a piatok zatvorené 

vstupné: 1,- € / osoba, deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 

Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za 
účelom organizovania kultúrnych a spoločenských 

podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra 

č. tel: 037/ 65 79 641
www.nitrianskagaleria.sk

Reprezentačné sály
Do 27. 9.
Od informelu k figúre
Autori: Václav Boštík, Vladimír Boudník, Hugo De-
martini, Bedřich Dlouhý, Vladimír Janoušek, Věra 
Janoušková, Jiří John, Jiří Kollář, Stanislav Kolíbal, 
Radoslav Kratina, Alena Kučerová, Karel Malich, Jiří 
Načeradský, Eduard Ovčáček, Michael Rittstein, Vác-
lav Stratil, Adriena Šimotová, Květa Válová, a ďalší
Kurátor: Karol Felix
Výstava verejnosti predstaví výber zo zbierky Ga-
lerie Dolmen resp. zo súkromnej zbierky rodiny 
Slanicayových, ktorej koncepcia je zameraná na 
povojnové umenie, predovšetkým na českú maľ-
bu, kresbu a sochárstvo 2. polovice 20. storočia, 
ale i tvorbu autorov z obdobia normalizácie až po 
umelcov z okruhu skupiny 12/15 (Ouhel, Rittstein, 
Sopko). Kurátorský výber predstaví široké spektrum 
umeleckých štýlov od abstrakcie, cez informel, pre-
javy novej figurácie, pop artu až po súčasnosť.

Výstavy
14.10.- 24.1.
Čože je to 50-ka!
Vernisáž 14. 10. o 18.00 
Výstavný projekt, realizovaný pri príležitosti 50. 
výročia založenia Nitrianskej galérie, odprezentuje 
výber zo zbierkového fondu, ktorý v súčasnosti 
predstavuje 4676 nadobudnutých diel. Koncepcia 
bude ťažiskovo vychádzať z diel moderného umenia 
20. storočia a súčasnosti, ktoré sa budú tematicky, 
obsahovo, či formálne prepájať a nadväzovať na 
práce umelcov z obdobia 18. a 19. storočia. Výbe-
rom takejto kurátorskej stratégie chceme poukázať 
na blízkosť dvoch na prvý pohľad historicky vzdiale-
ných umeleckých svetov a narušiť zdanlivú a veľmi 
stereotypne vnímanú priepasť medzi starým, mo-
derným a súčasným umením. Výstava bude para-
lelne prebiehať vo všetkých výstavných priestoroch.
Kurátori: Barbora Geržová a Omar Mirza 

Kultúrne podujatia:

GALÉRIA HUDBY 
Cyklus komorných koncertov / 10. ročník
Koncertná sála Župného domu

7. 10. o 18.00 hod.
Ida Černecká a František Pergler – klavír
Program: F. Schubert, P. Krška, S. Rachmaninov

Vstupné:
Dospelí: 5 eur / permanentka: 15 eur
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 eur / permanentka: 
12 eur
Predpredaj: Nitrianska galéria (v čase otváracích 
hodín a na webovej stránke)

Slávnostný koncert pri príležitosti 50. výročia 
galérie
14. 10. o 18.00 hod.
Cappella Istropolitana
Róbert Mareček – umelecký vedúci
Program: E. Bloch
Vstup na potvrdené rezervácie (do 13. 10. na 
kultura@nitrianskagaleria.sk)

4-3-2-1...
Cyklus besied so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi / 10. ročník
Moderátor: DADO NAGY

1.10. o 18.00
Miroslava Ábelová
sa presadila ako autorka poézie. Vyštudovala žur-
nalistiku a momentálne pôsobí ako hovorkyňa Gre-
enpeace Slovensko. Získala Cenu Rudolfa Fabryho 
(2010) a stala sa víťazkou súťaže Básne 2012 Asseco 
Solutions (2012). V minulom roku vydala svoju dru-
hú básnickú zbierku Na!
29. 10. o 18.00 
Peter Balko 
vyštudoval scénaristiku na VŠMU. Úspech dosiahol 
scenárom k filmu Kandidát. Okrem písania sa venu-

je organizovaniu kultúrneho života v jeho rodnom 
Lučenci. Je horúcim kandidátom na získanie pre-
stížnej literárnej ceny za jeho debut Vtedy v Lošonci. 
Via Lošonc. Vstup voľný.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra

Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk

www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
www.twitter.com

Otvorené: po: 9.00 – 15.00 hod.,, ut – pi: 9.00 – 
17.00 hod.,, so – ne: 10.00 – 17.00 hod.,                        

Stála výstava:          
Skvosty dávnovekého Slovenska                                                   
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších 
materiálov zhotovených predmetov, ktoré doku-
mentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie člove-
ka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom 
území, teda od staršej doby kamennej až do 18. 
storočia.

Výstavy:                      
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj histo-
rického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú 
dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo 
veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a 
cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a 
vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, 
ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy:
11.9. – 31.10. 2015  
„Výber z výberu. Najzaujímavejšie predmety zo 
spoločensko-vedných zbierok múzea.“ Výber pred-
metov zo zbierok Ponitrianskeho múzea, ktoré 
boli digitalizované v rámci projektu Digitalizácia 
najvýznamnejších archeologických a historických 
predmetov z múzeí NSK.

Nové výstavy:
5.10. – 16.10. 
 Načo sú nám múzeá?
Edukačný program študentov 3. ročníka Katedry 
muzeológie UKF v Nitre oboznámi nielen žiakov, 
ale i širokú verejnosť interaktívnou formou s vý-
znamom, základnými úlohami a poslaním múzea. 
Cieľom programu je rozvíjať pozitívny vzťah k mú-
zeu prostredníctvom pochopenia jeho základných 
funkcií, oboznámiť sa s jednotlivými pracovnými 
úsekmi a uvedomiť si jeho význam v našej spoloč-
nosti.  Program bude prebiehať pondelok – pia-
tok v čase od 9.00 – 13.30

Tvorivé dielne:
6.10. – 26.11.  „Škatuľky z pohľadníc“
Tvorivá dielňa pre seniorov, v ktorej si bude možné 
zhotoviť škatuľku prostredníctvom zošívania po-
hľadníc. Každý utorok, stredu, štvrtok v čase od 
9.30 – 15.30

Ponitrianske múzeum je otvorené:   
pondelok: 9.00 – 15.00 

utorok – piatok:    9.00 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00                         

Aktuálne informácie: 
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
www.twitter.com

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 07 Nitra

tel.: 037/ 772 17 47 

Múzeum otvorené:  
apríl – október: ut – ne: 10.00 – 18.00 hod.
november  – marec: so – ne: 10.00 – 15.00 
hod.
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Koru-
táncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej 
donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Metodo-
vi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, 
ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprístup-
nená klenotnica s liturgickým pokladom. 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk 
muzeum@agrokomplex.sk

Tel.: 037 / 65 72 553, mobil: 0911 404 001 
(lektor)

Otváracie hodiny: 
Po - št:  9. – 17. h, vstup o 9., 11.,13., 15. h, pi: 
9.- 15. h, vstup o 9., 11., 13. h, so – ne: zatvorené.  

Prehliadka trvá  1- 1/2 – 2 hodiny a nie je možné 
ju absolvovať bez lektora. Mimoriadne vstupy (min. 
10 osôb) nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 404 
001.

MISIJNÉ MÚZEUM
Adresa: Kalvária 3, tel. 037/ 776 94 11

www.svd.sk
Otváracie hodiny: 
po – so:  14. - 18. h, ne: 10. - 16. h
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umelec-
kých predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na výstave si môžete 
prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred tele-
fonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku

č. tel.: 037/ 65 08 791 
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených dru-
hov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli 
predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu 
dočasne umiestnené orgánmi štátnej správy. Pre 
verejnosť otvorené: v pon. a v str. od 14. do 16. h. 
Organizované skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť 
exkurzie aj na termíny mimo otvár. hodín (tel., resp. 
na e-mailovej adrese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, 

tel.: 037/ 641 4737
Otvorené - okrasné skleníky: 8.00 - 15.00  
Otvorené - okrasná škôlka: 8.00 – 15.00 
Otvorené – park: od 1. 10. do 30. 11. a od 1. 3. do 
1. 5. Po – pi: 8.00 – 15.00 
V zime - od 1.12. do 28.2. – po – pi: 9.00 -  14.00 
V lete - od 1.5. do 31.9. – po – pi. 8.00 – 17.00, so 
a ne. 10.00 – 18.00
Otváracia doba - predajňa prebytkov ovocia a 
zeleniny
Po – pi: 12.30 – 14.30  (od mája do novembra) 

Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 72 111, 

www.agrokomplex.sk

8.-11.10. AUTOSALÓN – AUTOSCHOW NITRA
27. ročník prehliadky osobných, úžitkových a 
nákladných automobilov, dopravnej techniky, au-
topríslušenstva a servisnej techniky i garážovej 
techniky. 

14.-15.10. GAUDEAMUS
3.ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celo-
životného vzdelávania  

24.-25.10. NOVÁ VETERINÁRIA

NITRIANSKY HRAD 
Námestie Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A, 

950 50 Nitra, www.nitrianskyhrad.sk 
Tel: 037/772 1747, 037-772 1724 

mob. 0903 982 802

Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne 1 
hodinu, návštevníci majú možnosť pozrieť si Kated-
rálu – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum, 
Kazematy, vystúpia na hradby, k dispozícii je aj 
predajňa suvenírov a kaviarnička. Sprístupnené 
expozície spolu s hradným areálom môžete vidieť 
samostatne, k dispozícii sú však aj sprievodcovia.
Odborným výkladom Vás prevedú katedrálnym 
chrámom, diecéznym múzeom a kazematmi. Jeden 
sprievodca sprevádza max. 25 osôb, táto služba je 
spoplatnená, výška poplatku je nastavená podľa 
toho, či ide o sprievod v slovenčine alebo v cudzej 
reči. Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť 
vopred 
Hradný areál:  po – ne: 7.00 – 18.00
Diecézne múzeum: ut – ne: 10.00 – 18.00 po: 
zatvorené 

Kazematy: ut – ne: 10.00 – 18.00, po: zatvorené
Katedrála – bazilika sv. Emmeráma: po – so: 
9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ne: 10.00 – 12.00 a 
13.00 – 17.00
Biskupské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00 

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 

www.dab.sk2.10. o 10.00 
BOLA RAZ JEDNA Štúdio 

2.10. o 18.30 
TESTOSTERÓN Veľká sála
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách; pánska 
jazda na nezvyčajnej svadobnej oslave, kde náhle 
zmizla nevesta; réžia: Peter Mankovecký

3.10. o 18.30
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio 

5. – 6.10. o 18.30
VEĽKÝ ZOŠIT Štúdio
Príbeh o malom semienku, ľudskosti, ktoré dokáže 
v každom človeku prežiť  aj v najtvrdšej dobe, réžia: 
Ján Luterán; 

6.10. o 18.30
DRUH: ŽENA Veľká sála
Komédia zo súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes 
ženy (ale aj muži) túžia. Réžia: Adriána Totíková. 

7.10. o 18.30 
HAMLET JE MŔTVY - FAUST JE HLADNÝ  Štúdio 
Špecifický svet plný obrazov a množstva tém od 
ekológie a globalizácie až po problémy súčasnej 
rodiny a ich vzájomných vzťahov, réžia: Svetozár 
Sprušanský/ Braňo Holiček

8.10. o 18.30 
SLÁVA Veľká sála

9.10. o 18.30
TESTOSTERÓN Veľká sála
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách; pánska 
jazda na nezvyčajnej svadobnej oslave, kde náhle 
zmizla nevesta; réžia: Peter Mankovecký

9.10. o 18.30
ZLATÝ DRAK Štúdio

10.10. o 16.00 
FERDO MRAVEC Veľká sála

12.10. o 18.30 
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio

13.- 14.10. o 10.00 
FERDO MRAVEC Veľká sála

15. – 16.10. o 18.30 
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála

17.10. o 18.00 
DRUH: ŽENA (organizované predstavenie) 
Veľká sála Komédia zo súčasnosti o tom, po čom 
všetkom dnes ženy (ale aj muži) túžia. Réžia: Adri-
ána Totíková. 

19. 10. o 18.30
20.10. o 9.30
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála 
„Kostýmovaná dobovka“ z obdobia viktoriánskeho 
Anglicka uvedená v celoslovenskej premiére, s nie-
koľkými songami z konca 18. a začiatku 19. storočia. 
Réžia: Svetozár Sprušanský. 

21.10. o 18.30 
BÚRLIVÁ JAR Štúdio 
PREDPREMIÉRA

22.10.  o 18.30
BÚRLIVÁ JAR Štúdio 
I. PREMIÉRA

23.10. o 18.30
BÚRLIVÁ JAR Štúdio 
II. PREMIÉRA

24. – 26.10. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl. Pôvodný 
slovenský muzikál podľa rovnomenného románu 
Petra Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. 

27. – 28.10. o 18.30
HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ  Štúdio 
Špecifický svet plný obrazov a množstva tém od 
ekológie a globalizácie až po problémy súčasnej 
rodiny a ich vzájomných vzťahov. Réžia: Svetozár 
Sprušanský/ Braňo Holiček. 

31.10. o 18.30 
BÚRLIVÁ JAR Štúdio

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra 

www.sdksp.sk

1.10. o 9.30
14.10. o 15.00
JANKO A MARIENKA Veľká sála
Réžia: O. Spišák Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strasti-
plný príbeh najznámejších rozprávkových súroden-
cov. Janko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných si-
tuáciách, ale svojim umom, odvahou a schopnosťou 
pomáhať si navzájom sa im podarí prekonať všetky 
nástrahy, ktoré im kladie do cesty macocha, straši-
delný les a zlá ježibaba. 

5.10. o 9.30 
JÁNOŠÍK Štúdio Tatra
Réžia: O. Spišák. Inscenácia, ktorá pred vami odhalí 
pozadie vzniku legendy o slovenskom národnom 
hrdinovi –  zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánoší-
kovi, ktorý vraj „ bohatým bral a chudobným dával“ 
, a ktorý vo veku 23 liet v Liptovskom Mikuláši za 
rebro na šibenici odvisol. Inscenácia vznikla s finan-
čnou podporou MK SR a je pre deti od 12 rokov.

6.10. o 9.30 
7.10. o 9.30
ČIN – ČIN Veľká sála
Réžia: O. Spišák
Veršovaný príbeh o milom, mladom a nezodpoved-
nom vrabcovi Čimovi, ktorý sa rozhodne oženiť aj 
napriek tomu, že svojej láske Činke nedokáže chytiť 
mušku, či postaviť dom. Múdry príbeh o typickej 
„mladíckej nerozvážnosti“ a procese dospievania 
bude venovaný deťom od 3 rokov. 

7.10. o 19.00 
DRACULA Štúdio Tatra
Réžia: Ondrej Spišák Prekliata balada o nesmrteľ-
nosti. Dramatizácia svetoznámeho románu Brama 
Stokera o zle, vášni a „inakosti“ v nás i okolo nás. 
Klasický príbeh grófa Draculu rozprávaný nekla-
sickými javiskovými a divadelnými prostriedkami. 
Inscenácia je určená pre mladých ľudí od 15 rokov a 
dospelých. Inscenácia vznikla s finančnou podporou 
MK SR.

8.10. o 9.30
9.10. o 9.30
11.10. o 15.00
ČIN – ČIN Veľká sála
Réžia: O. Spišák Veršovaný príbeh o milom, mladom 
a nezodpovednom vrabcovi Čimovi, ktorý sa roz-
hodne oženiť aj napriek tomu, že svojej láske Činke 
nedokáže chytiť mušku, či postaviť dom. Múdry prí-
beh o typickej „mladíckej nerozvážnosti“ a procese 
dospievania bude venovaný deťom od 3 rokov. 

12.10. o 9.30 
13.10. o 9.30
PIPI DLHÁ PANČUCHA Štúdio Tatra
Réžia Šimon Spišák. Pipilota Viktuília Roleta Zlatka 
Pančušisková Efraimová, jednoducho Pipi Dlá Pan-
čucha, je 9-ročné dievčatko s vlasmi spletenými do 
vrkočov, s obrivskou silou, hlavou plnou výborných 
nápadov. 

14.10. o 19.00 
15.10 o 9.30
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra 
Réžia: J. Nvota a. h. Klasický román Victora Huga, 
základ romantizmu, povinné čítanie, mnohokrát 
sfilmované a dramatizované. Jedna z jeho ústred-
ných postáv hrbáč Quasimodo už prerástla hranice 
diela. No aj osudy ďalších – kňaza Clouda Frolla, 
cigánky Esmeraldy, básnika Gringoira a strážnika 
Phoeba, spoznávame už v mladosti v školských 
laviciach. 

16.10. o 9.30
18.10. o 15.00
TRI PRASIATKA Štúdio Tatra
Réžia: Š. Spišák
Slovenská ľudová rozprávka.
Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za sied-
mymi dolami bol les a v ňom žili tri prasiatka, vlk a 
ešte veľa, veľa iných zvierat...Takto by sa mohla za-
čínať klasická ľudová rozprávka o troch prasiatkach, 
ktoré si postavia domčeky, a ktoré prenasleduje 
hrozný, zlý vlk... Lenže ako to už býva v skutočnom 
živote je všetko trochu inak... Inscenácia je určená 
pre deti od 3 rokov.

20.10. o 9.30 
ABSOLVENT Štúdio Tatra
Réžia: J. Krofta Mladý Benjamin Braddock práve 
oslavuje úspešné absolvovanie školy. Podľa ročen-
ky je to naozaj úspešný mladý muž. Jeho rodina 

je finančne dobre zabezpečená, má milujúcich 
rodičov...A predsa. Mladý Benjamin je nespokojný. 
Predstavenie určené pre študentov SŠ a starších.

21.10. o 9.30
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála
Réžia: K. Žiška
Rozprávka na motívy známeho a jednoduchého 
príbehu o obstarožnom niekoľko storočnom čertovi 
Trepifajkslovi a poctivej, vynachádzavej a pracovitej 
babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert je iba človek!“. 
Inscenácia je určená pre deti od 4 rokov. Inscenácia 
vznikla s podporou MK SR.

21.10. o 19.00 
ABSOLVENT Štúdio Tatra
Réžia: J. Krofta. Mladý Benjamin Braddock práve 
oslavuje úspešné absolvovanie školy. Podľa ročen-
ky je to naozaj úspešný mladý muž. Jeho rodina 
je finančne dobre zabezpečená, má milujúcich 
rodičov...A predsa. Mladý Benjamin je nespokojný. 
Nudí sa. Benjamín si, v snahe spestriť  svoj nudný 
život, začne vzťah s oveľa staršou rodinnou pria-
teľkou – frustrovanou alkoholičkou pani Robinso-
novou. A ako to už býva, stačí jedno rozhodnutie a 
kolesá osudu sa rozkrútia...Zo školy sa na prázdniny 
vracia dcéra pani Robinsonovej Elaine, do ktorej sa 
Ben „akýmsi nedopatrením“ zamiluje. Predstavenie 
určené pre študentov SŠ a starších.

22.10. o 9.30 
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála
Réžia: K. Žiška. Rozprávka na motívy známeho a 
jednoduchého príbehu o obstarožnom niekoľko 
storočnom čertovi Trepifajkslovi a poctivej, vyna-
chádzavej a pracovitej babe Plajznerke a o tom: „Že 
aj čert je iba človek!“ Je určená pre deti od 4 rokov. 
Inscenácia vznikla s podporou MK SR.

23.10. o 19.00
SHERLOCK HOLMES Štúdio Tatra
DERNIÉRA 

25.10. o 15.00
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála

27.10. o 9.30
DANKA A JANKA Veľká sála
Réžia: K. Žiška Danka a Janka sú sestričky dvojčen-
ce, navlas rovnaké. Danka  má oči celkom ako Janka, 
hnedé a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy 
celkom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. Vlani 
boli Danka a Janka ešte malé, ale tohto roku sú už 
riadne žiačky 1. B. triedy vo Zvolene. Inscenácia je 
určená pre deti od 4 rokov.

28.10. o 19.00
ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO A 7 ZAKLIATYCH ... 
Štúdio Tatra
Réžia: J. Nvota
Hororovo smiešny príbeh o tom, že žena a láska 
môžu všetko. Inscenácia na motívy niekoľkých Dob-
šinského rozprávok vo forme pouličného predstave-
nia pre deti od 10 rokov a dospelých.

Viac info na www.cine-max.sk

Premiéry v októbri 2015

1.10. Hotel Transylvánia 2 
Žáner: animovaná rozprávka
Prístupnosť: neobmedzená
Minutáž: 89min.
Hrajú: V slovenskom znení Peter Marcin;M. Dro-
tárová-Šálek;Ondrej Kaprálik;Peter Sklár;Boris 
Farkaš;Ján Kroner
Vaši obľúbení hrdinovi sú späť a už sa nevedia 
dočkať ďalšieho dobrodružstva, ktoré s nimi prežije-
te. Jedno je isté, o zábavu ani tentoraz nebude 
núdza. Hotel Transylvánia 2 je pokračovaním rovno-
menného úspešného animáku z roku 2012, ktorý na 
Slovensku videlo vyše 100 000 divákov!

8.10. 2015 Na Lane
Žáner: akčná dráma
Prístupnosť: od 12 rokov
Minutáž: 123min.
Jazyková verzia: slovenské titulky
Hrajú: Joseph Gordon-Levitt; Ben Kingsley; Char-
lotte Le Bon
V roku 1974 spáchal francúzsky povrazolezec Phi-
lippe Petit „umelecký zločin storočia“. Prešiel po 
oceľovom lane natiahnutom medzi Dvojičkami v 
New Yorku. Bez povolenia a bez istenia, vo výške 
vyše 400 metrov nad zemou. Toto je jeho strhujúci 
príbeh.

15.10. The Program: Pád legendy
Žáner: dráma/triler 
Prístupnosť: od 15 rokov
Minutáž: 104min.
Jazyková verzia: české titulky
Hrajú: Lee Pace, Elaine Cassidy, Ben Foster, Chris 
O‘Dowd
Od režiséra nominovaného na Oscara® Stephena 
Frearsa (The Queen, Philomena) a producentov 
Working Title Films (The Theory Of Everything, Eve-
rest, Tinker Tailor Soldier Spy), prichádza pravdivý 
príbeh meteorického vzostupu a pádu jedného z 
najoslavovanejších a najkontroverznejších mužov 
nedávnej historie; Lance Armstrong, svetovo pres-
lávený šampión Tour de France.

15.10. Purpurový vrch 
Žáner: gotický horor
Prístupnosť: od 15 rokov
Minutáž: 119min. 
Jazyková verzia: slovenské titulky
Hrajú: Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica 
Chastain, Charlie Hunnam
,, Až diváci rozhodnú, či sa nám práca podarila. Ak 
áno, budete sa počas filmu neustále báť a to nie len 
duchov. Pamätajte si, že najdesivejší sú živí ľudia,“ 
mnohoznačne komentuje svoj film režisér del Toro.

22.10. PAN: Cesta do Krajiny – Nekrajiny
Žáner: rodinný film
Minutáž: 111min.
Jazyková verzia: slovenský dabing
Hrajú: Hugh Jackman, Rooney Mara, Garrett 
Hedlund, Amanda Seyfried, Cara Delevingne
Peter (Levi Miller) je neskrotný 12-ročný chlapec s 
rebelskými sklonmi. V chladnom londýnskom siro-
tinci, kde žije celý svoj život, však niečo také nie je 
v móde. V jednu neuveriteľnú noc Petra zo sirotin-
ca unesú a zrazu sa ocitne v rozprávkovom svete 
plnom pirátov, bojovníkov a víl, zvaného Krajina - 
Nekrajina. Tu sa stretáva s úžasnými dobrodružstva-
mi, lietaním a bojom na život a na smrť, počas kto-
rých sa snaží odhaliť tajomstvo svojej matky, ktorá 
ho kedysi nechala v sirotinci a tiež pochopiť jeho 
miesto v tejto zázračnej krajine. Spojí sa s bojov-
níčkou Tiger Lily (Rooney Mara) a novým priateľom 
zvaným James Hook (Garrett Hedlund). Spolu s nimi 
Peter musí poraziť nemilosrdného piráta menom 
Čierna brada (Hugh Jackman), aby zachránil Kraji-
nu - Nekrajinu a odhalil svoj pravý osud – stať sa 
hrdinom, ktorý bude navždy známy ako PETER PAN.

KINO KLUB NITRA

pondelok
5.10. o 18.30 KOZA
Pred dvadsiatimi rokmi reprezentoval Slovensko na 
olympiáde v Atlante. Dnes žije Peter Baláž, prezý-
vaný Koza, so svojou ženou Mišou a dieťaťom na 
hranici chudoby.

pondelok
5.10. o 20.00 FÉNIX
Sugestívny thrillerový príbeh režiséra Christiana 
Petzolda graduje napätie a odkazuje ku klasickým 
filmom noir.

utorok
6.10. o 19.30 KLUB BITKÁROV
Filmová ikona Davida Finchera o absolútnej strate hod-
nôt, anarchistických hlbinách v každom z nás a živote v 
permanentnom déjà vu konzumnej spoločnosti.

pondelok
12.10. o 18.00 AFERIM
Dobrodružný westernový príbeh plný autentickej 
hudby, napätia i humoru
pondelok
12.10. o 20.00 ANTON SRHOLEC – CESTA, PO KTOREJ 
SOM IŠIEL
Dokumentárny film Aleny Čermákovej o ANTONOVI 
SRHOLCOVI.

utorok
13.10. o 19.00 MORGIANA
Romanticko-hororový príbeh v réžii Juraja Herza a s 
Ivou Janžurovou v hlavnej dvojúlohe.

pondelok
19.10. o 18.00 OD CALIGARIHO K HITLEROVI
Fascinujúci pohľad na obdobie, ktoré dalo svetu 
filmy ako Nosferatu, Metropolis, či Modrý anjel…

pondelok
19.10. o 20.15 TAXI TEHERÁN
Víťazný film Berlinale 2 015 z ilegálnej dielne Džafa-
ra Panahího prostredníctvom rozhovorov s rôznymi 
klientmi taxíku ponúka kritický pohľad na iránsku 
spoločnosť.


