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Ars Organi 2015
Medzinárodný festival organovej hudby

Druh: žena
Premiéra komédie v Divadle Andreja Bagara Nitra

Gardenia, Bonsai Slovakia a Land urbia
Medzinárodné výstavy 

na výstavisku Agrokomplex 

14.4. o 19.00   
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA        
Všetci poznajú dvojicu slávnych cestovateľov - Zik-
munda a Hanzelku. Všetci poznajú ich expedície a 
knihy. Nikto však nevie, aký život žili. Ich zážitky z 
ciest poznajú milióny ľudí na celom svete... Miroslav 
Zikmund - fenomenálny cestovateľ, fotograf, spiso-
vateľ a publicista. (Česko, 2014, 97´, 3 € / 4 €)

20.4. o 19.00 
ZORAN, MÔJ SYNOVEC IDIOT        
Cynická komédia kritizuje svojráznu náturu oby-
vateľov malého talianskeho  regiónu a stavia proti 
sebe dva ľudské typy, ktoré si sú najskôr veľmi 
vzdialené, ale pod vzájomným pôsobením sa začnú 
meniť a  zbližovať.(PREMIÉRA!, Taliansko, 2013, 106 
min., 3 € / 4 €)

21.4. o 19.00 
STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z  OKNA 
A  ZMIZOL               
Životný príbeh svojhlavého muža, ktorý v deviatich 
rokoch ukončil školskú dochádzku,  nadobudol 
široké znalosti z oblasti výroby výbušnín, nikdy sa 
nezaujímal o politiku, ale napriek tomu bol vždy 
nejako zapletený do veľkých historických udalostí 
20. storočia.  Debutová kniha Jonasa Jonassona sa v 
roku 2009 stala čitateľským  hitom a bola preložená 
do 40 jazykov. (Švéedsko, 2013, 114´, 2,50 € / 4 €)

27.4. o 19.00
HĽADANIE VIVIEN MAIER                 
Príbeh záhadnej ženy nás zavedie do ulíc New 
Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až 
do svojej smrti v roku 2009 nafotila vyše 100 000 
fotografií. Žiadnu z nich však za svojho života ni-
komu neukázala. Mozaika jej fascinujúceho života 
je vyskladaná z nepublikovaných fotiek, filmov a 
rozhovorov s desiatkami ľudí, ktorí si mysleli, že ju 
dobre poznali.
(PREMIÉRA!, USA, 2013, 83 min., 3 € / 4 €)

28.4.o 19.00   
SAMA NOCOU TMOU   
Nezvyčajný romantický horor sa odohráva vo fiktív-
nom iránskom Skazenom meste, domove pasákov, 
dílerov a prostitútok, kde sa po nociach túla Dievča 
- mladá osamelá upírka, ktorá nastoľuje poriadok 
podľa vlastných pravidiel. Z osamelej a smutnej 
rutiny ju vytrhne až nečakané stretnutie s perzským 
Jamesom Deanom, chlapcom menom Arash. (PRE-
MIÉRA!, USA, 2014, 99 min., 3 € / 4 €)

Viac info na www.cine-max.sk

Premiéry v apríli 2015:

2.4. Príbehy z lesov
Daj si pozor, čo si praješ... Meryl Streep, Emily Blunt, 
Johnny Depp a ďalší v muzikáli s hviezdnym obsa-
dením. Muzikál, fantasy, dobrodr., MN – 12. USA. 
http://movies.disney.com/into-the-woods/

2.4. Druhý báječný hotel Marigold
Báječný hotel Magrigold sa vracia na filmové plát-
na, pretože jeho zakladateľ Sonny má veľký sen. A 
sny sa musia plniť. Dráma, komédia. MN – 12., USA 
 
2.4. Tak ďaleko, tak blízko
Film je nahliadnutím do života ľudí trpiacich auti-
zmom, pričom búra všeobecne zaužívané názory 
spoločnosti na túto vývinovú poruchu. Dokument. 
Tento film je prístupný pre všetky vekové kategórie. 
Dokument, SR. /www.takdalekotakblizko.sk

16. 4. Vzkriesenie démonaViac info
Od tvorcov hororu PARANORMAL ACTIVITY, OČISTA a 
SINISTER. Horor, tento film je nevhodný pre malole-
tých do 15 rokov, USA

23.4. V kráľovských záhradách 
Za krásou záhrad vo Versailles sa skrýva tajomstvo. 
A jedna výnimočná žena. romantický, historický, 
komédia, tento film je nevhodný pre maloletých do 
12 rokov, Veľká Británia

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

PODUJATIA - KLUBY - KURZY
APRÍL 2015

9.4. o 9.00 K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
seminár pre vedúcich detských folklórnych súborov, 
vložné : 3 €
jana.zakopcanova@kosnr.sk, 
091540022, 037/6532544

10.4. o 9.00 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

regionálne kolo I.- III.. kategória, KOS v Nitre 
zuzana.pinterova@kosnr.sk 
0911 540 017, 037/6532544

14.-15.4. o 9.00 DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvo-
rivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti
miesto : Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre
silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911540019, 037/6532544

17.4. o 10.00 ČLOVEK NIE JE TOVAR  
interaktívna beseda so študentmi na tému preven-
cia obchodovania s ľuďmi
miesto: TOS Topoľčany
jana.ondruskova@kosnr.sk,
0911540016, 037/7335988

18.4. o 8.00  TVORIVÁ DRAMATIKA a ZRKADLE-
NIE Ľ. ŠTÚRA
pokračovanie cyklu workshopov pre vedúcich det-
ských divadelných súborov a literárno – dramatic-
kých krúžkov,  lektor: Marica Šišková, vložné 3 €, 
silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911540019, 037/6532544

19.4. o 15.00 MALÉ DYCHOVÉ HUDBY
krajská súťažná prehliadka malých dychových hu-
dieb Nitrianskeho kraja
miesto : KD Veľký Lapáš
maria.sulikova@kosnr.sk, 
0911480129, 037/5631545

23.4. o 20.15. – 22.15 VEČERNÉ POZOROVANIE 
OBLOHY
vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 €
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911540016, 
037/ 733 59 88

23.4. o 17.00 REKLAMA – ZVÁDZANIE ČI ZAVÁ-
DZANIE?
prednáška pre verejnosť o negatívnych dôsledkoch 
praktík výrobcov a predajcov potravín a rady, ako 
ich odhaliť a brániť sa im, lektor Miroslav Spišiak
jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911540016, 
037/ 733 59 88

24.4. o 19.00 OTVÁRAJTE DVERE
folklórny večer v rámci projektu „Inšpirované folkló-
rom“ miesto : Staré Divadlo Karola Spišáka v Nitre, 
vstupné : 3€ / 5€
jana.zakopcanova@kosnr.sk, 
091540022, 037/6532544

25.4. o 10.00 VÝSLOVNOSŤ A PRÁCA S HLASOM
workshop pre moderátorov, prihláste sa do 23.4, 
vložné 2 €
zuzana.pinterova@kosnr.sk 
0911 540 017, 037/6532544

30.4. o 11.00 TANEČNÝ KOLOTOČ 
nesúťažná prehliadka tanečných krúžkov
maria.sulikova@kosnr.sk, 
0911480129, 037/6531545

Tvorivé dielne pre organizované skupiny detí
témy : základy drôtovania , panáčik macramé
vložné 0.30 €/ dieťa, prihláste sa vopred ludmila.
strukova@kosnr.sk, 0911540023

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ

22.4. o 15.00 ŠITIE PRE RADOSŤ
darček pre malých i veľkých
ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911540023

Kurzy - zápis 
JOGOVÉ CVIČENIA
7.4. o 15,30-16,00 a 17,00-17,30, vložné na II. 
štvrťrok 19,50€
13.4. o 15,30-16,00, vložné na II. štvrťrok 18€
magdalena.radecka@kosnr.sk , 
0911540025, 037/6532544

RELAXAČNÉ CVIČENIA  
7.4. o 14,15-15,00, vložné na II. štvrťrok 19,50€
magdalena.radecka@kosnr.sk , 
0911540025, 037/6532544

KURZY
JOGOVÉ CVIĆENIA pondelok o 16.00 a utorok o 
16.00 a 17.30 
RELAXAČNÉ CVIČENIA utorok o 14.15

KLUBY
ARTklub 16.4. o 16.30, vložné 2€
FOTOklub APF 1.4., 8.4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. o 
17.30
FOTOklub Nitra 9.4., 23.4. o 17.00
GRAFOLÓGIA pokročilí 1.4., 15.4., 29.4. o 17.00
GRAFOLÓGIA začiatočníci 8.4., 22.4. o 17.00
ŠACH NŠK utorok  o 15.30

KOS je spoluorganizátor
26.4. /o15.00 UŽ NÁM HRAJÚ
program k 10. výročiu folklórnej skupiny Bádičanka
miesto : KD Bádice 
silvia.vargova@kosnr.sk, 
0911540015, 037/6532544

ponúkame

NÁVŠTEVU HVEZDÁRNE pre organizované skupiny 
a školy, prihláste sa vopred,  jana.ondruskova@kos-
nr.sk, 0911540016, 037/7335988, vstupné 0,50 €

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra

1.4. o 8.30
Scrabble - súťaž pre ZŠ – na pozvánky

22.4. o 9.00
Cestujeme históriou – Ľudovít Štúr - dejepis-
ná súťaž pre 8. roč. ZŠ - na pozvánky

10.4. o 9.00
Verejná súťažná prehliadka plastových a pa-
pierových modelov – ZŠ na pozvánky

16.4. o 16.00
Hôrka hľadá talent - elokované pracovisko 
CVČ, Na Hôrke 30, Nitra – súťaž od 5-18 rokov

22.4. o 10.00
ROMANIÁDA - ZŠ Krčméryho, Nitra 
Súťaže v športovej a umeleckej oblasti pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa Rómov

23.4. o 9.00
Technické minimum - súťaž pre žiakov ZŠ - na 
pozvánky

FAJKOVÝ KLUB
Pipe Club Nitra vás pozýva na stretnutie faj-
kového klubu
2.4.2015 o 18.00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

NITRIANSKA ŠÍPKARSKÁ 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
Besedy, prednášky. Ak nie je uvedené inak, 

konajú sa na Ulici Fraňa Mojtu 18

7.4. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov – 2. stretnutie. 
Vzdelávací program.

13.4. o 14.30
Rozprávky pre najmenších
Čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprá-
vok pre najmenších čitateľov 
spolu s rodičmi.

14.4. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov – 3. stretnutie
Vzdelávací program. 

15.4. o 17.00
Alfréd Swan. 
Autorská beseda s hercom so zamatovým hlasom. 
Určené pre členov ÚNSS a širokú verejnosť.

21.4. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov – 4. stretnutie
 
22.4. o 17.00
Martin Rajec. 
Autorská beseda so spisovateľom, moderátorom, 
cestovateľom a zahraničným spravodajcom RTVS, 
žijúcim v USA. Určené pre širokú čitateľskú verej-
nosť.   

23.4. od 10.00 do 14.00
NITLIB 2015 – Knižnice a dobrovoľníctvo
Odborný seminár venovaný stratégii knihovníctva, 
strategickému manažmentu v knižniciach a rozvoju 
dobrovoľníctva v knihovníctve. Určené pre prihláse-
ných účastníkov a odbornú čitateľskú verejnosť.

28.4. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov – 5. stretnutie. 
Vzdelávací program. 

 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 regionálnu 
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 sla-
bozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podu-
jatia pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Orga-
nizujú ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu i 
v pobočke na Klokočine. 
Knižnica ponúka každý pondelok v mesiaci čítanie 
a divadelné dramatizácie známych rozprávok pre 
najmenších čitateľov spolu s rodičmi pod názvom 
„Rozprávky pre najmenších“ 
Knižnica bude v apríli organizovať aj podujatia ve-
nujúce sa tematike súvisiacej s Dňom Zeme a iným 
významným dňom mesiaca apríla. Podujatia sú 
určené pre organizované návštevy zo škôl všetkých 
stupňov a druhov. V prípade záujmu si treba do-
hodnúť termín osobne alebo telefonicky na vyššie 
uvedených číslach.

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
Akademická ulica 4, Nitra 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti 
manažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky 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 knižnič-
no-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, dôchod-
covia). Kontakt: 037 / 73 36 648. kniznica@ag-
rokomplex.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.

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 - Ni-
triansky 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 zme-
na 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 (det-
ská), 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 rodiny 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 vešpe-
rami),
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.30 (det-
ská), 17.30,
sviatok v prac. deň 7.00, 17.30

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

Kostol narodenia Panny Márie - Horné Krška-
ny
piatok 17.00,
nedeľa 9.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 9.00,
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Ondreja – Dolné Krškany
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 18.00, streda 
7.00,s
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. po-
koja 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 (fakult-
ná nemocnica), 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, ružo-
vé sestry), 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 (Šin-
dolka, 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 (salva-
toriáni), Nitrianska ul.
pondelok, streda, piatok, sobota 8.00, utorok a 
štvrtok 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 Zo-
bor), Kláštorská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok), 
nedeľa 10.30 

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

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

Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacio-
nár), 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, Sládkovičo-
va 12, www.ecavnr.sk
nedeľa 10.00 h 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV
nedeľa 8.30 h v modlitebni za starým kalvínskym 
kostolom na Ulici Fraňa 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

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



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

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

e-mail: synagoga@nitra.sk
  
NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR ZUŠ JOZEFA 
ROSINSKÉHO, festival mladých interpretov 
zo základných umeleckých škôl 

1. 4.  (st) 17.00
Koncert modernej hudby
žiaci ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra, vstup voľný

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2015
42. ročník  pod záštitou primátora mesta Nitry 
Jozefa Dvonča
  
9. 4. (št)  18.00  
MARIÁN  VARGA
koncert slovenskej klávesovej legendy
 vstupné 6,- €           
  
12.4. (ne)  18.00  
DUO  AURETTE (CZ)
Lucie  Rozsnyó - soprán / Katalin Ertsey - lutna, tvor-
ba „Láska a žiaľ“
program: J. Dowland, É. Moulinié, N. Vallet, M. Lam-
bert, J. H. Kapsperger, J. B. Drouard de Bousset, A. 
Piccinini, B. Strozzi, G. Caccini, C. Monteverdi.
vstupné 3,- € 
usporiadatelia: Mesto Nitra a ZUŠ J. Rosinského v 
Nitre, predpredaj vstupeniek: NISYS

17.4. (pi)  18.00
Klavírny recitál Zuzany Vontorčíkovej
usporiadateľ: Mesto Nitra, ZUŠ J. Rosinského v 
Nitre, vstupné: 1,- €, predpredaj: NISYS                  

21. 4. (ut) 17.00
Vernisáž Stromy v obrazoch, obrazy v priesto-
roch – Zoltán Balko 
Kurátorka: Eva Lehoťáková. Hudobný program: 
ALALYA.   
usporiadateľ: Mesto Nitra, výstava potrvá do 28. 
5. 2015

23. 4. (št)  17.00
Absolventský koncert 
žiakov hudobného odboru ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre 
usporiadateľ: Základná umelecká škola J. Rosin-
ského v Nitre, vstup voľný

25. 4. (so) 10.00  - 18.00
ČokoKongres – deň plný prednášok o čokoláde, 
ochutnávky, ochutnávok, hudby a umenia  
registrácia a info : www.cokofest.sk 
Usporiadateľ: Továreň, o. z., vstupné: 5,- € - celý 
deň, 3,- €  - ½ dňa       

28. 4. (ut) 18.00    
Koncert víťazov ŠVOUČ
Katedry hudby PF UKF v Nitre  
usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, vstup 
voľný   

Stále výstavy  
                                                                   
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SNM – Múzeum židovskej 
kultúry 

Shraga Weil: GRAFIKA 
                                 
Nitrianska synagóga  1911 - 2011 
                                                                                                                                                      

Prehliadky
Ut:13.00 – 18.00

St – št:  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
So - ne: 13.00 -18.00 
po a pia 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

12. 2. – 12. 4.
Grey Gold  / české a slovenské umělkyně 65+ 
Výstava súčasnej tvorby medzinárodne uznávaných 
i menej známych českých a slovenských umelkýň, 
ktoré začínali na československej kultúrnej scéne po 
druhej svetovej vojne a v päťdesiatych až šesťdesia-
tych rokoch 20. storočia. 

23. 4. – 5. 7.
Ornament masy 
Autori: Lubomír Typlt, David Cajthaml, Dekadent 
Fabrik, Josef Bolf, Petr Vaňous, Michal Habaj, Pe-
ter Šulej, Miroslav Marcelli, Siegfried Kracauer, Jiří 
Petrbok, Martin Gerboc, The Last Days of Jesus, Da-
niel Pitín, Agda Bavi Pain. Kurátor: Martin Gerbóc. 
Žijeme na stále väčšmi sa vzdúvajúcej vlne tisícok 
rozličných vizualít. Naše zmysly sú permanentne 
narkotizované niečím, čo sa bezprostredne odohrá-
va na „povrchu“. 

20. 4. o 17.00 a 18.30
Galéria tancuje – site-specific project
Pohybovo-tanečno-hudobné performance študen-
tov odborov Tanec, Hudba a Hudobno-dramatické 
umenie Súkromného konzervatória v Nitre inšpiro-
vané priestormi Nitrianskej galérie v choreografiách 
Daniela Račeka a Jana Jakubala.
Vstup voľný.

Salón

5. 3. – 5. 4. 
Nedokonalé obrazy dokonalosti. Autorka: 
Daniela Chrienová. Kurátorka: Martina Vyskupová. 
Výstava bude mapovať tvorbu autorky zameranej 
predovšetkým na prezentáciu aktuálnych výstupov 
v médiu maľby. Vo svojom výstavnom projekte 
Nedokonalé obrazy dokonalosti (2010 – 2014) 
sa zameriava na vizuálne informácie zobrazujúce 
ideál krásy a dokonalosti, či propagáciu kultu tela 
v dnešnom vizuálnom prostredí prostredníctvom 
billboardov, plagátov či reklamných panelov. 

9. 4. – 3. 5. 
Vymedzenie toku / Definition of Flow 
Autori: Rita Koszorús, Ján Jánoš. Kurátorka: Simona 
Bérešová. Prienik v tvorbe autorov Rity Koszorús a 
Jána Jánoša pramení v hľadaní vlastného teritória a 
jeho výpovedných hodnôt. Napriek odlišnosti miest, 
ktorými sa zaoberajú, spája oboch autorov fasciná-
cia domovom, generujúca zvedavosť a analytickú 
túžbu po jeho poznaní.

Galéria mladých

23. 4. – 14. 6. 
presence/absence
Autorky: Maija Laurinen (FI), Iva Sýkorová. Kurátor-
ka: Alexandra Niczová
Výstava predstaví tvorbu autoriek, ktorých diela 
spája akýsi moment náznaku, fragmentárnosti až 
ilúzie. Hoci vizuálny jazyk a druh fotografie, akým sa 
obe vyjadrujú, je rozdielny, ich práce spája názna-
kovosť výpovede, hra s divákom a práca s pamäťou.

Bunker

12. 3. – 12. 4. 
Rýchla rota. Autori: Jiří Surůvka (CZ), Petr Lysáček 
(CZ), Denisa Fialová (CZ), skupina Record (CZ), Pavel 
Pernický (CZ), Michal Zych (CZ). Kurátor: Jakub Král 
(CZ). Výstava dvoch zakladateľov ostravskej výtvar-
nej scény Jiřího Surůvku a Petra Lysáčka spoločne 
s ich bývalými študentmi a dnešnými odbornými 
asistentmi na Fakulte umení Ostravskej univerzity 
predstaví site-specific diela, ktoré vznikajú na zá-
klade medzigeneračnej autorskej spolupráce.

23. 4. – 24. 5. 
Plňka
Autori: Zdeněk Ryneš (CZ), Eva Škrovinová (SK). Ku-
rátor: Ivana Hrončeková (SK)
Mladí umelci vytvoria miestne špecifickú inštaláciu, 
kde sa budú prelínať videoprojekcie a obrazy/objek-
ty. Bez popisiek a bez textu. Inštaláciu v priestore 
doplní tretí typ artefaktu, sprievodca formátu A4, 
ktorý návštevníka prevedie inštaláciou a doplní ju 
obrazovou linkou. Názov výstavy je českosloven-
skou skomoleninou slova plnka, alebo náplň. 

KULTÚRNE PODUJATIA
Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V.- so za-
meraním na fotografiu a jej premeny v čase
Prezentácie, premietanie ukážok, diskusie. Vstup 
voľný. 

8. 4. o 18.00 
Michaela Bosáková: Od Pressburgu po pád že-
leznej opony / Prehľad slovenskej fotografie 20. 
storočia

15. 4. o 18.00 
Lucia L. Fišerová: 
Od priepasti tela k útrobám krajiny. 
Školy, vplyvy a stratégie v slovenskej a českej foto-
grafii 1990 – 2015

22. 4. o 18.00 
Michaela Pašteková: Adoptuj si fotografiu! (Foto-
grafia ako nový ready-made)

29. 4. o 18.00 
Peter Ančic: Fotografický portrét ako zrkadlo doby

afterpARTy
Neformálne diskusie o tvorbe a umení s autormi po 
vernisáži výstavy
Diskusia k výstave Vymedzenie toku / Definition of 
Flow 

9. 4. o 18.30 v Salóne. Autori: Rita Koszorús, Ján 
Jánoš. Kurátorka: Simona Bérešová

Ateliér NG
Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie s bohatou ponu-
kou výchovno-vzdelávacích programov, tvorivých 
dielní a iných zaujímavých aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a 
VŠ. Bližšie informácie na webovej stránke alebo u 
galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / peda-
gog@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41.

Ateliér mladých
Výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám v ateliéri 
pre jednotlivcov od 8 do 25 rokov každý štvrtok od 
15.00 do 18.00 hod.
Vstupné: 1 €
Bližšie informácie na webovej stránke alebo u 
galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pe-
dagog@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41

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, kto-
ré dokumentujú tvorivú činnosť 
a umelecké cítenie človeka 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 dopĺňa-
jú obrazy hmyzu, ktorý sa v 
uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

11.3. – 26.4.
Ľudovít Velislav Štúr
Spomienka na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. 
výročia narodenia v podobe známok a pohľadníc zo 
zbierky Ing. Jána Maniačeka st..
 
27.3. – 26.4.
Trofeje poľovnej zveri
 XXIX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v 
revíroch v pôsobnosti 
Obvodnej poľovníckej komory Nitra v poľovníckej se-
zóne 2014/2015 a ich odborné
hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu.
                                    
Klub paličkovanej čipky – každý po: 14.00 
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti , ne. v pár. týždni: 10.00 
Klub filatelistov – každú prvú ne: 10.00 

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

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, č. 

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

24.-27.4. GARDENIA 2014
18. medzinárodná predajná výstava pre záhradníc-
tvo, záhradkárov, priateľov bonsajov a kvetov

24.-27.4. BONSAI SLOVAKIA 2014
17. medzinárodná výstava bonsajov a sukulentov

24.- 27.4. LAND URBIA 2014 
2. ročník prezentácie územného rozvoja, architektú-
ry, krajinne architektúry a umeleckých diel 

24.- 27.4. DOMEXPO Postav si dom! 

24.- 27.4. SOLARIS 2014
2.ročník medzinárodnej výstavy zariadení a príslu-
šenstva pre solárnu techniku a fotovoltaiku 

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa, Nitra. www.trafačka.sk, 

info@trafačka.sk
Otv. hodiny:

po - št: 11.00 – 23.00, pi: 11.00 – 24.00, so - 
ne: 15.00 – 24.00 

1.4. o 20.00, vstup voľný
Filmová streda - Proti srsti (r. Marienka Rumanová), 
dokument 
 
2.3. o 18.00, vstup dobrovoľný 
English speaking table

7.3. o 17.00, registrácia na www.salsasala.
webnode.sk
Kurz salsy a bachaty 

8.4. o 18.00, vstup voľný 
Trafačka spíkuje

9.3. o 18.00, vstup dobrovoľný 
English speaking table

10.3. o 17.00, registrácia na www.salsasala.
webnode.sk
Kurz salsy a bachaty 

10.3. o 20.00, vstup 3€ 
Tančiareň  

11.3. o 20.00, vstup 5€ 
Koncer: Duo Deši 

12.3. o 17.00, vstup dobrovoľný 
Skúsenosti záhradníka: Výsadba 

13.3. o 18.00, vstup voľný 
Funtastické pondelky: Hranie spoločenských hier 

14.3. o 19.00, vstup voľný 
Výstava víťazných prác súťaže Cirkulátor 2014

15.4. o 20.00, vstup voľný
Filmová streda - 
Peter (r. Maja Brnušáková), dokument

16.3. o 18.00, vstup dobrovoľný 
English speaking table 

17.3. o 20.00, vstup dobrovoľný 
Koncert: Michal Džuka 

18.3. o 20.00, vstup dobrovoľný 
Koncert: Dušan Sidor

19.3. o 17.00, vstup dobrovoľný 
Skúsenosti záhradníka: Po dokončení stavby - úpra-
va pozemku, navážky

21.3. o 17.00, registrácia na www.salsasala.
webnode.sk
Kurz salsy a bachaty 

22.4. o 18.00, vstup voľný 
Trafačka spíkuje

23.3. o 18.00, vstup dobrovoľný 
English speaking table 

24.3. o 17.00, registrácia na www.salsasala.
webnode.sk
Kurz salsy a bachaty 

25.3. o 20.00 
Koncert Puljablkoň /CZ/

26.3. o 17.00, vstup dobrovoľný 
Skúsenosti záhradníka: Kúpili sme starší dom. Čo 
zlikvidovať, čo sa dá presadiť, čo zmenšiť rezom.

28. 3. o 17.00, registrácia na www.salsasala.
webnode.sk
Kurz salsy a bachaty 

29.4. o 20.00, vstup voľný
Filmová streda - 
Checkpoint (r. Adam Felix), hraný

30.4. o 18.00, vstup dobrovoľný 
English speaking table 

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

a mob. 0903 982 802

Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne 
1 hodinu, návštevníci majú možnosť pozrieť si Ka-
tedrálu – 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

ARS ORGANI 2015
Medzinárodný festival organovej hudby
26.4. o 19.00
Piaristický Kostol sv. Ladislava v Nitre
Otvárací koncert:  Vincent Dubois (Francúzsko), pro-
gram:  diela J. S. Bacha, Ch.-M. Widora, C. Francka, 
L. Vierna, M. Duprého, vlastná improvizácia

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

www.dab.sk
2.4. o 18.30
KTO JE TU RIADITEĽ? Štúdio
Komédia zo súčasnosti. V počítačovej firme sa po 
rokoch zjaví sám veľký riaditeľ. Je to najvyšší boss 
z Ameriky, malý boh, ktorého síce nikto nikdy nevi-
del, zato každý pocítil jeho  dotyk vo svojom živote.  
Jedného vyhodil z práce, druhého pripravil o maje-
tok, s citmi tretej sa chladnokrvne zahrával. Réžia: 
Ján Luterán. Vstupné: 8 €
DERNIÉRA

7.4. o 18.30
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
Slávna  veršovaná komédia francúzskeho novoro-
mantizmu, ktorá teší divákov po celom svete už od 
roku 1897. Diváci sa môžu tešiť na všetky atribúty: 
romantický pátos, vtipné eskapády iskrivých veršov, 
dobové kostýmy, šermiarske výpady, humorné 
momenty, situácie exaltovaných emócií a vášnivej 
mladíckej energie. Hrajú: Marián Viskup, Roman 
Poláčik, Jana Kovalčíková, Marcel Ochránek, Martin 
Šalacha a ďalší. Réžia: Lukáš Brutovský. Vstupné: 
14 €

8.4. o 18.30
GAZDINÁ ROBA Veľká sála Po skončení predstave-
nia diskusia s tvorcami
Baladický príbeh nenaplnenej lásky. Inscenácia 
ponúka strhujúci príbeh nerovnej lásky, ale aj vý-
nimočný inscenačný tvar. Poeticko-drsné herecké 
výkony, moravské viac hlasé spevy, ozvuk našej 
súčasnosti, presah do dneška, veľkorysú výpravu, 
monumentalitu javiskovej mágie. Réžia: Jan Anto-
nín Pitínský. Vstupné: 14 €

9.4. o 18.30 
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky. Inscenácia 
ponúka strhujúci príbeh nerovnej lásky, ale aj vý-
nimočný inscenačný tvar. Poeticko-drsné herecké 
výkony, moravské viac hlasé spevy, ozvuk našej 
súčasnosti, presah do dneška, veľkorysú výpravu, 
monumentalitu javiskovej mágie. Réžia: Jan Anto-
nín Pitínský. Vstupné: 14 €

10.4. o 18.30 
11.4. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA. Veľká sála
Veľká scénická muzikálová freska, ktorá vznikla na 
základe románu Petra Jaroša. Jeho Tisícročná včela 
je jedným z najvýznamnejších románových diel 
20. Divadelná metafora o Slovensku a Slovákoch. 
O našich životoch, snoch, snaženiach, trápeniach, 
túžbach. O schopnosti vzdorovať osudu, slobodne 
a naplno žiť, ľúbiť... Vydobyť si svojbytné miesto na 
svete. Réžia: Martin Kákoš. Vstupné: 20 €

14.4. o 18.30
POTKANY Štúdio
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu býva 
niekoľko rodín, bohatších, chudobnejších, ale aj ta-
kých, čo sú na hranici biedy. Nechcú od života veľa. 
K šťastiu nepotrebujú milióny, stačí im fungujúca 
rodina, dobré manželstvo a deti. Žiaľ, nemajú ani 
to. Réžia: Roman Polák. Vstupné: 9 €

16.4. o 10.00 a 18.30
LAVV Štúdio
Jedinečné a na Slovensku doposiaľ jediné divadelné 
predstavenie, ktoré sa v nastolení témy života dneš-
ných tínedžerov na nič nehrá. Priamo zobrazuje to, 
čím dnešní mladí ľudia žijú. Čo ich teší, čo trápi. Ot-
vorene a bez pokrytectva hovorí o dospievaní, sexe, 
viere, láske. O problémoch vo vzťahoch s kama-
rátmi, rodičmi, učiteľmi, autorita. Réžia: Svetozár 
Sprušanský. Vstupné: 6 €

17.4. o 18.30
ZLATÝ DRAK Štúdio
Divadelný príbeh z čínsko-vietnamsko-thajského 
fast foodu. Réžia. Svetozár Sprušanský
Vstupné:7 €

18.4. o 18.30 
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej politic-
kej kariéry dvorného intrigána Selicoura zanechal 
komédiu, ktorá svojou rafinovanosťou, výbornými 
charaktermi a vycizelovanou formou v ničom neza-
ostáva za jeho vzorovými a slávnymi drámami. 
Organizované predstavenie.

23.4. o 18.30
DRUH: ŽENA Veľká sála PREDPREMIÉRA
Komédia austrálskej autorky Joanny Murray-
-Smithovej je vedome inšpirovaná skutočnou 
udalosťou. Hra nielen o ženách, ale aj o mužoch, 
vzájomných partnerských vzťahoch a o každoden-
nom živote, ktorý sa nám nedarí žiť podľa kníh a 
vysnívaných predstáv. Dej nás zavedie do odľahlého 
vidieckeho domu, kde spisovateľka Margot (Eva 
Pavlíková) bojuje nielen s termínom odovzdania 
nového rukopisu, ale aj s Molly Riversovou, štu-
dentkou a dcérou jednej zo svojich najoddanejších 
obdivovateliek, ktorá na ňu neočakávane vytiahne 

revolver… Aký má na to dôvod sa dozviete na scé-
ne DAB. Vstupné 11 €

24.4. o 18.30
DRUH: ŽENA Veľká sála
Komédia austrálskej autorky Joanny Murray-S-
mithovej je vedome inšpirovaná skutočnou udalos-
ťou. Vstupné 11 €

25.4. o 15.00
DRUH: ŽENA Veľká sála
Organizované predstavenie
Komédia austrálskej autorky Joanny Murray-S-
mithovej je vedome inšpirovaná skutočnou udalos-
ťou. Vstupné 11 €

27.4. o 18.30
28.4. o 10.30
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála

29.4. o 9.30 a 12.00
FERDO MRAVEC Veľká sála
Čaká vás veľký výlet do sveta chrobáčikov, v ktorom 
je aj malá šálka veľká ako kostolná veža a vyšplhať 
sa na púpavu predstavuje pre chrobáka veľké akro-
batické číslo. Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca 
sú určené pre našich najmenších divákov a ich rodi-
čov, ktorí sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva. 
Réžia: Jakub Nvota

30.4. o 18.30
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála
Jedna z najznámejších a najobľúbenejších Shake-
spearových komédií hovorí o premenlivosti a zloži-
tosti vzťahov medzi mužom a ženou, o súboji po-
hlaví. O vzájomnej manipulácii medzi ľuďmi. V hre 
sa miešajú prvky renesančnej romantickej komédie 
s intenzívnou energiou commedie dell´arte. Réžia. 
Svetozár Sprušanský. Vstupné: 10 €

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

www.sdksp.sk

1.4. o 9.30
Janko a Marienka Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov 
hovorí o rozprávkových súrodencoch Jankovi a Ma-
rienke, ktorí sa ocitajú v nebezpečných situáciách, 
ale svojím dôvtipom, umom a odvahou si navzájom 
pomôžu.

1.4. 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 rodi-
čov...A predsa. Mladý Benjamin je nespokojný. Nudí 
sa. Benjamín si, v snahe spestriť  svoj nudný život, 
začne vzťah s oveľa staršou rodinnou priateľkou 
– frustrovanou alkoholičkou pani Robinsonovou. 
Predstavenie určené pre študentov SŠ a starších.

8.4. o 19.00 
9.4. o 9.30 
10.4. o 9.30
12.4. o 15.00 a 17.00
13.4. o 9.30
Tri prasiatka Štúdio Tatra  
Réžia: Šimon Spišák. Slovenská ľudová rozprávka o 
troch prasiatkach, vlkovi  s iných zvieratkách. Insce-
nácia je určená pre deti od 3 rokov.

10.4. o 19.00
Divadelná kaviareň PARNAS Štúdio Tatra.

14.4. o 9.30 
15.4. o 9.30
Snehová kráľovná Veľká sála
Réžia: O. Spišák Dramatizácia svetoznámeho roz-
právkara H.Ch.Andersena o tom, ako láska a pria-
teľstvo porazia zlo, necitlivosť a rozum a o tom, 
ako dievčatko Gerda zachráni svojho priateľa Kaya 
z pazúrov zlej Snehovej kráľovnej. Predstavenie pre 
deti od 5 rokov.

15.4. o 19.00 
Sherlock Holmes Štúdio Tatra
Réžia: Jakub Nvota 
Porozprávame vám o pánovi Sherlockovi Holme-
sovi, ktorého vlastná genialita privedie až k stretu 
so „samotným Napoleónom zločinu“ – profesorom 
Moriarthym.  A kto je Moriarthy? To uvidíte v našom 
predstavení. Čaká vás naozajstné prekvapenie, v 
rámci ktorého pochopíte tragicko-smiešnu podsta-
tu akejkoľvek geniality.

16.4. o 9.30
17.4. o 9.30
Zabudnutý čert Veľká sála
Réžia: K. Žiška Rozprávka na motívy známeho a jed-
noduchého príbehu o obstarožnom niekoľko storoč-
nom čertovi Trepifajkslovi a poctivej, vynachádzavej 
a pracovitej babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert je 

iba človek!“.  Je určená pre deti od 4 rokov. Inscená-
cia vznikla s podporou MK SR.

21.4. o 9.30
Huckleberry Finn Veľká sála
Réžia: Michal Hába a.h. Inscenácia na motívy sve-
toznámeho románu Marka Twaina Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna v réžii Michala Hábu, v hlavnej 
úlohe so Šimonom Spišákom vznikla s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR a je určená pre 
mladých ľudí od 12 rokov. 

22.4. o 9.30
Janko a Marienka Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov 
hovorí o rozprávkových súrodencoch Jankovi a Ma-
rienke, ktorí sa ocitajú v nebezpečných situáciách, 
ale svojím dôvtipom, umom a odvahou si navzájom 
pomôžu.

22.4. o 19.00
Dogville Štúdio Tatra
Inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového 
filmu Larsa von Triera Dogville, ktorý jedným z 
výrazných medzníkov dejín filmu. Dej hry je krutý,  
forma inscenácie originálna svojim minimalizmom, 
sugesciou, stavbou scén a hereckým konaním. Je to 
alegória postoja ľudstva k morálke, idealizmu, súci-
tu a milosrdenstvu.  Krutá pravda o zle v každom z 
nás. Moderné memento pred zrodením a eskaláciou 
pocitu nadradenosti a moci večne sa opakujúcom v 
histórii ľudstva i konaní každého človeka. Réžia: 
Šimon Spišák

23.4. o 9.30
Janko a Marienka Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov 
hovorí o rozprávkových súrodencoch Jankovi a Ma-
rienke, ktorí sa ocitajú v nebezpečných situáciách, 
ale svojím dôvtipom, umom a odvahou si navzájom 
pomôžu.

24.4. o 9.30
26.4. o 15.00
O psíčkovi a mačičke Veľká sála
Réžia: O. Spišák. Hravá, vtipná, bábkovo – činoher-
ná dramatizácia štyroch rozprávok J. Čapeka, na 
ktorých vyrástlo už niekoľko generácií detí. Inscená-
cia je určená pre deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s 
finančnou podporou mesta Nitra.

 27.4. o 9.30 
29.4. o 19.00
Huckleberry Finn Veľká sála
Réžia: Michal Hába a.h. Inscenácia na motívy sve-
toznámeho románu Marka Twaina Dobrodružstvá 
Huckleberryho Finna v réžii Michala Hábu, v hlavnej 
úlohe so Šimonom Spišákom vznikla s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR a je určená pre 
mladých ľudí od 12 rokov. 

28.4. o 9.30
29.4. o 9.30
Pipi Dlhá pančucha – verejná generálka 
Štúdio Tatra 
Réžia: Šimon Spišák. Pipilota Viktuália Roleta Zlatka 
Pančušisková Efraimová, jednoducho Pipi Dlhá Pan-
čucha, je 9-ročné dievčatko s vlasmi spletenými do 
vrkočov, obrovskou silou, hlavou plnou výborných 
nápadov a srdcom veľkým a dobrým, že by sa doňho 
vošiel celý svet. 

30.4. o 18.00 
Pipi Dlhá pančucha. PREMIÉRA Štúdio Tatra 
Réžia: Šimon Spišák. Pipilota Viktuália Roleta Zlatka 
Pančušisková Efraimová, jednoducho Pipi Dlhá Pan-
čucha, je 9-ročné dievčatko s vlasmi spletenými do 
vrkočov, obrovskou silou, hlavou plnou výborných 
nápadov a srdcom veľkým a dobrým, že by sa doňho 
vošiel celý svet. 

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka – štúdio Tatra

www.kinoklubnitra.sk / kinoklubnitra@
gmail.com/info: 0948 050 010 , 0907 680 702

7.4. o 19.00
TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO                                 .
Nevšedný film Jara Vojteka z prostredia rodín s au-
tistickými deťmi vznikal sedem rokov a nahliada do 
každodennej náročnosti života s nimi. (PREMIÉRA! 
Slovensko, 2014, 80´, 3 € / 4 €)

13.4. o 19.00 
ZÁZRAKY                   
Poetický film o rozpadávajúcom sa ideálom svete 
osciluje na hranici medzi realitou a snom. Rozpráva 
príbeh dvanásťročnej Gelsominy, ktorá žije s rodič-
mi a troma mladšími sestrami na opustenom stat-
ku. Otec drží rodinu bokom od nástrah moderného 
sveta a striktne presadzuje život v súlade s prírodou. 
(PREMIÉRA!, Taliansko – Švajč. -  Nemecko, 2014, 
110 min., 3 € / 4 €)


