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Reprezentačné sály

13. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Haute Couture
Autori: Ľubomíra Abrahámová, Alexandra Anušev 
Borsíková, Patrik Illo, Peter Kalmus, Kassaboys, Otis 
Laubert, Štefan Papčo, Martin Piaček, Karol Pichler, 
Dorota Sadovská, Viliam Slaminka, Nina Šošková, 
Emöke Vargová, Vlasta Žáková
Výstava ponúkne divácky atraktívny výber diel 
slovenských výtvarníkov všetkých generácií, ktoré 
vznikli po roku 1990 a súvisia s témou oblečenia, šiat 
a módnych doplnkov. Cieľom výstavy nie je pohľad 
do sveta módy ako takého, resp. predstavenie tvorby 
módnych dizajnérov či textilných výtvarníkov. Pôjde 
skôr o výber prác, v ktorých súčasní umelci reagujú 
na rôzne fenomény spoločnosti, bežného života i 
netradičných situácií, na povolania či záľuby, na témy 
súvisiace s ľudským telom a jeho zakrývaním /odha-
ľovaním/ ochranou, na odlišné podoby vkusu a štýlu v 
rôznych sociálnych skupinách či časových obdobiach, 
alebo sa novým pohľadom pozerajú na odevy, ktoré 
súvisia s historicky či spoločensky dôležitými udalos-
ťami. Kurátor: Omar Mirza

Salón

10. 12. – január 2015
Flowers for Slovakia (prehliadka mladého slo-
venského dizajnu)
Vystavujúci autori: Mária Bujňáková, Nikoleta Čeli-
gová, Matej Dubiš, Natália Hoosová, Petra Huraio-
vá, Šimon Kern, Miro Král, Vlasta Kubušová, Štefan 
Nosko, Soňa Otiepková, Mária Pospíšilová, Terézia 
Rapčanová, Zuzana Šišovská, Dana Tomečková, 
Martin Žabka
Projekt Flowers for Slovakia vznikol v roku 2009 
ako reakcia na proces vzdelávania dizajnérov na 
Slovensku, kde dominujú teoretické znalosti nad 
praktickou skúsenosťou. Profesionálni dizajnéri a 
konzultanti sa preto rozhodli “obdarovať” študentov 
s výnimočným talentom a kvalitami.Kurátorka: Mi-
chal Lipková

najväčších a najdôležitejších svetoznámych kultúr-
nych inštitúcií. Po dvoch rokoch strávených v útro-
bách Múzea dejín umenia vo Viedni môžete v doku-
mente nazrieť do každodenného života v múzeu a 
predovšetkým do sledu mikrodrám jeho pracovní-
kov. Rakúsko, 2014, 94 min., vstupné: 3 € / 4 €

19.1. o 19.00
NYMFOMANKA/ DIRECTOR S CUT, časť II. 
Trier zase posúva hranice a  kladie celý rad otázok, 
ktoré komplikujú tradičné poňatie morálky. Vo � lme 
sa vám predstavia: Gainsbourg, Martin, Skarsgård, 
LaBeouf, Slater, Thurman, Kier, Bell, Dafoe, Jean-
-Marc Barr a ďalší. Dánsko, 2013, 180 min., angličti-
na, české titulky, MN- 18, vstupné: 3 € / 4 €

20.1. o 19.00
CRULIC – CESTA NA ONEN SVET
Film café Európa – téma: Aj my sme tu doma
Tematická projekcia európskeho � lmu s debatou 
Juraja Kušnierika a jeho hosťami 
Animovaný dokument režisérky Anca Damian 
rozpráva príbeh 33-ročného Rumuna, ktorý zo-
mrel v  poľskom väzení počas protestnej hladovky. 
Uznávaný rumunský herec, Vlad Ivanov, prepožičal 
Crulicovi svoj hlas, ktorý, plný irónie, prehovára 
k divákom zo záhrobia. Silný vizuálny štýl, úchvatná 
ručná maľba, koláže, rôzne animačné techniky… 
To všetko vytvára pozoruhodný a nezabudnuteľný 
� lm. Rumunsko - Poľsko, 2011, 73 min., VSTUP 
VOĽNÝ
Film café Európa sa koná pod záštitou: EURÓPSKA 
KOMISIA a FILM EUROPE MEDIA COMPANY

26.-27.1.; 2.-3.2.; 9.-10.2.; 16.-17.2.2015
SCANDI /SEVERSKÁ FILMOVÁ LEKCIA/ 

26.1. o 19.30
KEĎ ZVIERATÁ SNÍVAJÚ
Keď zvieratá snívajú, neradno ich rušiť. Bývajú 
potom agresívne.  Mysteriózny hororový príbeh 
odkrýva utajovanú rodinnú minulosť a 19-ročná 
divoká Mária hľadá v  pustej ostrovnej komunite 
oporu. Debut Jonasa Arnbyho získal uznanie na 

Réžia: O. Spišák
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia 
štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo už 
niekoľko generácií detí. Inscenácia je určená pre deti 
od 3 rokov. 
Inscenácia vznikla s  � nančnou podporou mesta 
Nitra.

13.1. o 9.30 
JANKO A MARIENKA Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z  najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a  Marienka sa ocitajú v  nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im podarí 
prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie do cesty 
macocha, strašidelný les a  zlá ježibaba. Inscenácia 
je určená pre deti od 3 rokov.

14.1. o 19.00 
DOGVILLE. Štúdio Tatra. 
Inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového � lmu 
Larsa von Triera Dogville, ktorý jedným z výrazných 
medzníkov dejín � lmu. Dej hry je krutý,   forma in-
scenácie originálna svojim minimalizmom, sugesci-
ou, stavbou scén a hereckým konaním. Je to alegória 
postoja ľudstva k morálke, idealizmu, súcitu a milosr-
denstvu.  Krutá pravda o zle v každom z nás. Moderné 
memento pred zrodením a eskaláciou pocitu nadra-
denosti a moci večne sa opakujúcom v histórii ľudstva 
i konaní každého človeka. Réžia: Šimon Spišák

15.1. o 9.30
JANKO A MARIENKA Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z  najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a  Marienka sa ocitajú v  nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im podarí 
prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie do cesty 
macocha, strašidelný les a  zlá ježibaba. Inscenácia 
je určená pre deti od 3 rokov.

sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a  Marienka sa ocitajú v  nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im podarí 
prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie do cesty 
macocha, strašidelný les a  zlá ježibaba. Inscenácia 
je určená pre deti od 3 rokov.

23.1. o 9.30
25.1. o 15.00 a 17.00
26.1. o 9.30 
CESTA DO KRAJINY TUWIM Štúdio Tatra
Réžia: Ondrej Spišák Cesta do krajiny Tuwim je cesta 
do krajiny fantázie a sna. Deti na nej budú sprevá-
dzať záhadné, veselé divadelné bytosti, ktoré ich 
naučia splniť si aj tie najtajnejšie sny. Inscenácia je 
určená od 3 rokov.

27.1. o 9.30 
HUCKEBERRY 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  � nančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR a  je určená pre 
mladých ľudí od 12. rokov. 

28.1. o 9.30 a 19.00 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra
Réžia: Jakub Nvota a. h. Klasický román Victora 
Huga, základ romantizmu, povinné čítanie, mno-
hokrát s� lmované a dramatizované. Jedna z jeho 
ústredných postáv hrbáč Quasimodo už prerástla 
hranice diela. No aj osudy ďalších – kňaza Clouda 
Frolla, cigánky Esmeraldy, básnika Gringoira a stráž-
nika Phoeba, spoznávame už v mladosti v školských 
laviciach. Tragicko-groteskná dramatizácia ponúka 
nové rozšírenie si pohľadu na toto pozoruhodné di-
elo.Inscenácia postavená na smiechu cez slzy, gro-
tesknej tragike, rozdvojených dušiach, prekvapivých 
situačných metaforách a  netypicky budovaných 
atmosférach.

pre našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí 
sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Réžia: 
Jakub Nvota

19.1. o 10.00 
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála
Inscenácia ponúka javiskový obraz starobylého 
sveta britského panstva, s dôrazom na silný príbeh 
a plnokrvnú charakterokresbu postáv. Ich peripetie, 
dramatické strety, ale aj komické situácie a násled-
ne aj šťastné rozuzlenie. Diváka pozývame do sveta 
minulosti, do prostredia elegancie. 

19.1. 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

20.1. o 18.30 
21.1. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála 
Pôvodný slovenský muzikál podľa literárnej predlo-
hy Petra Jaroša.

22.1. o 18.30
26.1. o 10.00
ZLATÝ DRAK Štúdio
Divadelný príbeh z  čínsko-vietnamsko-thajského 
fast foodu. Réžia. Svetozár Sprušanský

26.1. o 18.30
27.1. o 11.00
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

31.1. o 18.30
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. 
Príďte si vychutnať výtvarne výpravnú inscenáciu so 
známymi piesňami, ktorá v sebe spája situačný, ako 
aj konverzačný humor, postavený na hravom príbe-
hu, hereckej ľahkosti a nonšalancii. Réžia: Svetozár 
Sprušanský

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, 
www.sdksp.sk

4.1. o 15.00
DANKA A JANKA. Štúdio Tatra
Réžia: Kamil Žiška
Danka a Janka sú sestričky dvojčence, navlas rovnaké. 
Danka  má oči celkom ako Janka, hnedé a veselé ani 
gaštančeky a Janka má vlasy celkom ako Danka, plavé 
a ostrihané na o� nu. A majú tiež rady rozprávky. Chy-
tia sa za ruky, spravia hop – a sú v rozprávke. Alebo sa 
ani nemusia chytiť za ruky, ani hop nemusia povedať, 
len si zaželajú a sú v rozprávke. A niekedy si nemusia 
ani zaželať – zrazu len, sami len nevedia ako – ako sú 
v rozprávke. 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.

11.1. o 15.00 a 17.00 
JANKO A MARIENKA Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z  najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a  Marienka sa ocitajú v  nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im podarí 
prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie do cesty 
macocha, strašidelný les a  zlá ježibaba. Inscenácia 
je určená pre deti od 3 rokov.

12.1. o 9.30 
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Štúdio Tatra

né osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom 
programu je oboznámenie žiakov s  rímskymi pa-
miatkami prezentovanými v expozícii múzea.
Každý ut., str. a štv. v čase od 9.30 – 15.30 hod. 

2. - 31.1.
Poznáš naše zvieratá?
Vzdelávací program vhodný pre žiakov I. st. ZŠ je 
spojený s prehliadkou výstavy Život v lesných a vod-
ných biotopoch. Každý ut., str. a štv. v čase od 9.30 
– 15.30 hod. 

Kluby

Klub paličkovanej čipky
každý pondelok o 14.00 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoloč-
nosti každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 hod.

Klub � latelistov
každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

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 � dei, 
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)

10.-11.1. 2015
Medzinárodná výstava psov
Kontakt: 037/ 6572 111

Galéria Trafačka

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

Otvorená denne: 11.00 - 22.00 hod., cez víkendy: 
15.00 – 24.00 hod.
Každý týždeň výstavy a vzdelávanie

Fajkový klub 

Kupecká ulica, www.pipeclub.sk

Pipe Club Nitra
Pozýva na verejné stretnutie fajkového klubu
8.januára 2015 o 18:00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre

KONCERTY

Piaristický kostol sv. Ladislava
6.1.2015 / utorok 19.00 Tichá noc s  Gentle-
men Singers
Trojkráľový koncert v podaní českej a cappelly

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 
www.dab.sk

12.1. o 17.00
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. 
ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE

13.1. o 11.00 
FERDO MRAVEC Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené 
pre našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí 
sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Réžia: 
Jakub Nvota

Galéria mladých

4. 12. – 1. 2. 2015
Magda Stanová: Dáma s dvomi hlavami
Výstava predstaví prácu „V tieni fotogra� e“ a cyklus 
prednáškových predstavení „Algoritmy v umení“, v 
ktorých sa autorka dlhodobo pomocou teórií vychá-
dzajúcich z rôznych vedeckých oblastí (sociológia, 
biológia, fyzika, atď.) skúma procesy tvorby a ná-
slednej percepcie umeleckého diela. 
Kurátor: Omar Mirza

Bunker

27. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Illicit Physics
Autori: Anna Romanenko & Björn Kühn (RU/DE)
Výstava bude tematizovať formy umenia, ktoré 
zdanlivo nerešpektujú všeobecne platiace zákony, 
či už fyzikálne, alebo vizuálne. Pôjde o akési sprí-
tomnené a živé science � ction. Diela budú zároveň 
reagovať na bývalý CO kryt, ktorý je v podstate úto-
čiskom pred vonkajším svetom, takže sa v ňom dá 
vytvoriť vlastný, vnútorný svet, ktorý tu zostane aj 
po konci sveta, ktorý ostal za dverami Bunkra.
Kurátor: Omar Mirza

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55

www.muzeumnitra.sk
https://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 dopĺ-
ňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v 
uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

5.12. – 30.1.2015
Predtým, teraz, potom? 
Výtvarná tvorba členov Združenia výtvarníkov Sv. 
Lukáša pri príležitosti 20. výročia 
vzniku Združenia výtvarníkov Sv. Lukáša v Nitre.

Vzdelávacie programy pre ZŠ: 

Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné na-
hlásiť aspoň 5 dní dopredu na tel. č. 037/6514253 

2. - 31. 1.
Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regió-
nu 
Vzdelávací program určený pre žiakov I. a  II. st. ZŠ 
je spojený s  prehliadkou vystavených dermoplas-
tických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho 
regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho 
predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia.. 
Každý ut., str. a št. v čase od 9.30 – 15.30 hod. 

2. - 31.1.
Objavte s nami rímsku civilizáciu
Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je 
spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učeb-

Ot. hod.: po: zatvorené, ut – so: 9.00 – 17.00 hod., 
vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod.,, 
ne: 13.00 – 17.00 hod., vstupy s lektorom o 13.00 
a 15.00 hod.

MISIJNÉ MÚZEUM

Adresa: Kalvária, č. tel.: 037/ 772 21 83

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 14.00 do 
16.00 hod.. Organizované skupiny škôl a škôlok 
môžu nahlásiť exkurzie aj na termíny mimo otvár. 
hodín (tel., resp. na e-mailovej adrese: Jaroslav.Po-
koradi@uniag.sk). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 

Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 
č. tel.: 037/ 65 11 751, kl. 

Skleníky, otv. celoročne okrem po. a  pia. 9.00 – 
16.00 hod.
Park, otv. denne 9.00-16.00, okrem zimných me-
siacov 
Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX

Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 22 989, 
www.agrokomplex.sk

14.1. o 18.30 
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio 
Obnovená premiéra vtipnej, priam kultovej a 
v  mnohom výnimočnej inscenácie bývalých po-
slucháčov bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení. Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Príďte si ju osviežiť i Vy. Réžia: Ján Luterán

14.1. o 19.00 
TESTOSTERÓN. DAB hosťuje v Trenčíne

15.1. o 18.30 
GAZDINÁ ROBA Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky. Inscenácia v 
precíznej a bohato obraznej podobe českého re-
žiséra Jana Antonína Pitínského ponúka strhujúci 
príbeh nerovnej lásky, ale aj výnimočný inscenačný 
tvar. Poeticko-drsné herecké výkony, moravské viac 
hlasé spevy, ozvuk našej súčasnosti, presah do dne-
ška, veľkorysú výpravu, monumentalitu javiskovej 
mágie. Réžia: Jan Antonín Pitínský

16.1. o 10.00 
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA. Štúdio
Obnovená premiéra vtipnej, priam kultovej a 
v  mnohom výnimočnej inscenácie bývalých po-
slucháčov bratislavskej Vysokej školý múzických 
umení. Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Príďte si ju osviežiť i Vy! Réžia: Ján Luterán

16.1. o 18.30 
TESTOSTERÓN Veľká sála
Divadelná komédia o  tom, čo si muži myslia o  že-
nách. Manifest mužskej prapodstaty. Svadobná 
oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... Záha-
da, ktorá čaká na vaše rozlúštenie. Svet žien a svet 
mužov. Existujú tak blízko pri sebe. Jedni bez dru-
hých nedokážu žiť. Réžia: Peter Mankovecký

17.1. o 14.00
FERDO MRAVEC Veľká sála
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené 

16.1. o 9.30 
18.1. o 15.00 
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ Veľká sála
Réžia: O. Spišák Dramatizácia svetoznámeho roz-
právkara H.Ch.Andersena o  tom, ako láska a  pri-
ateľstvo 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.

19.1. o 9.30 
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Štúdio Tatra
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 � nančnou podporou mesta Nitra.

20.1. o 9.30 
JANKO A MARIENKA Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z  najznámejších kla-
sických rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. 
Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov. Janko a  Marienka sa ocitajú v  nebez-
pečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a  schopnosťou pomáhať si navzájom sa im podarí 
prekonať všetky nástrahy, ktoré im kladie do cesty 
macocha, strašidelný les a  zlá ježibaba. Inscenácia 
je určená pre deti od 3 rokov.

21.1. o 19.00 
JÁNOŠÍK. Štúdio Tatra
Réžia: O. Spišák Inscenácia, ktorá pred vami 
odhalí pozadie vzniku legendy o  slovenskom 
národnom hrdinovi – zbojníckom kapitánovi 
Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj „ bohatým bral 
a  chudobným dával“, a  ktorý vo veku 23 liet 
v Liptovskom Mikuláši za rebro na šibenici odvi-
sol. Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK 
SR a je pre deti od 10 rokov.

22.1. o 9.30
JANKO A MARIENKA Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z  najznámejších kla-

SYNAGÓGA

Koncertná a výstavná sieň 
Ulica pri Synagóge

č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, 
e-mail: synagoga@nitra.sk

29.1. o 17.00 / štvrtok
Srdce na dlani
Ocenenie dobrovoľníkov mesta Nitry za rok 2014, 
angažujúcich sa v oblasti práce s deťmi a mládežou, 
v sociálnej, zdravotníckej, kultúrnej a environmen-
tálnej oblasti
Usporiadateľ: Komunitné centrum, Nitrianske cen-
trum dobrovoľníctva v  spolupráci s  Mestom Nitra, 
vstup voľný 

Stále výstavy 

OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SNM – Múzeum židovskej 
kultúry 
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 
Do 12. 1. 2015 nebude Synagóga prístupná verej-
nosti. 
Návštevníkov opäť radi privítame v rámci stanove-
ných prehliadkových dní od 13. 1. 2015.
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia pre-
ukazu 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

27.1. o 18.30
KTO JE TU RIADITEĽ? Štúdio
Komédia zo súčasnosti. V počítačovej � rme sa po 
rokoch zjaví sám veľký riaditeľ. Je to najvyšší boss z 
Ameriky, malý boh, ktorého síce nikto nikdy nevidel, 
zato každý pocítil jeho  dotyk vo svojom živote.  Jed-
ného vyhodil z práce, druhého pripravil o majetok, 
s citmi tretej sa chladnokrvne zahrával. Réžia: Ján 
Luterán

28.1. o 9.00 a 11.30
FERDO MRAVEC Veľká sála. 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené 
pre našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí 
sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Réžia: 
Jakub Nvota

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

29.1. 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

30.1. o 18.30
GAZDINÁ ROBA Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky a túžby nájsť 
vlastné šťastie vo svete plnom predsudkov a pred-
určeností. Tvrdý boj ženy o presadenie seba a svojho 
práva na šťastie, hľadanie úniku z prísne daných 
pravidiel. Mladá žena opúšťa nešťastné manželstvo 
a pre slabošstvo svojho milenca volí smrť. Réžia: Ján 
Antonín Pitínsky

29.1. o 9.30 
HUCKEBERRY FINN Veľká sála
Réžia: Michal Hába a.h.
Inscenácia na motívy svetoznámeho románu Marka 
Twaina Dobrodružstvá Huckleberryho Finna v  réžii 
Michala Hábu,  v hlavnej úlohe so Šimonom Spi-
šákom vznikla s  � nančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR a je určená pre mladých ľudí od 12. rokov. 

30.1. o 19.00
PÁR NÁS Študovňa
Herci Starého divadla Karola Spišáka v Nitre – Rado-
van Hudec a Miloš Kusenda
PÁR NÁS pozýva vás na ďalší autorský večer Miloša 
Kusendu a Radovana Hudeca, ktorý sa bude vznášať 
na vlnách nekonečnej pohody zhmotnenej v autor-
ských textoch, dialógoch a  hudobnej zložke pod 
taktovkou hostí - Adama Kerďa a hosťa s otáznikom. 
Nech sa páči, ráčte si smiechom spríjemniť jeden ja-
nuárový večer. Ako vždy sa na Vás tešíme. 

KINOKLUB TATRA

Staré divadlo K. Spišáka – štúdio Tatra Nitra
www.kinoklubnitra.sk / 

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

12.1. o 19.00
NYMFOMANKA/ DIRECTOR S CUT, časť I. 
Konečne v  podobe, v  akej ju si ju želal uviesť sa-
motný režisér. Režisérsky strih je oproti krátenej 
(nie však cenzurovanej) verzii o hodinu a pol dlhší. 
Príbeh je nielen odvážnejší poňatím sexuálnych 
scén, ale aj psychológia postáv je prepracovanejšia 
a zrozumiteľnejšia. Smelý, no poetický príbeh jednej 
ženy, sledujúc ju od detstva až do stredného veku je 
komplexným dielom, ktoré životný príbeh nymfo-
manky Joe, i ľudskú sexualitu ako takú, vyobrazuje 
z mnohých strán. Dánsko, 2013, 145 min., angličti-
na, české titulky, MP -18, vstupné: 3 € / 4 €

13.1. o 19.00
VEĽKOLEPÉ MÚZEUM
Vtipný a dômyselný pohľad do zákulisia jednej z 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 

PONITRIANSKE MÚZEUM

Stála výstava: 

Výstavy: 

Vzdelávacie programy pre ZŠ: 

Kluby

DIECÉZNE MÚZEUM 

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

KINOKLUB TATRA

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM

MISIJNÉ MÚZEUM

Fajkový klub 

KONCERTY

VIVÁRIUM

Galéria Trafačka

AGROKOMPLEX

DIVADLO ANDREJA BAGARA

SYNAGÓGA

NITRIANSKA GALÉRIA

Reprezentačné sály

Salón

Galéria mladých

V Ý S T A V Y

Bunker

Stále výstavy 

Prehliadky



(ďalej len „UKF“, ktoré slúži na podporu pedagogického a 
vedecko - výskumného procesu UKF Poskytuje knižnično-
-informačné služby pedagogickým a vedeckým pracov-
níkom, doktorantom, študentom všetkých foriem štúdia 
a ostatnej odbornej verejnosti, uchováva a bibliogra� cky 
registruje kvali� kačné práce študentov a vedecko-peda-
gogických pracovníkov UKF, zabezpečuje bibliogra� ckú 
registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, doktorandov UKF, odborne buduje, ochraňuje 
a sprístupňuje fondy UK a zúčastňuje sa na tvorbe, udržia-
vaní 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, dôchodcovia). 
Kontakt: 037 / 73 36 648. kniznica@agrokomplex.sk. 
Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny cha-
rakter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďar-
skú a latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľ-
nohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. 
Knižnica obsahuje 43 363 knižných jednotiek - kníh, 
encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, zborníkov, 
rukopisov, prekladov, fotokópií a mikro� lmov poľno-
hospodárskej 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 � rmách v meste Nitra, 

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 foto-
materiálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky hrad: 
pondelok – sobota: 7.00; 
nedeľa: 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava – piaristi: 
pondelok – piatok: 7.00, 12.15, 18.00, 
sobota: 7.00, 18.00; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej 
ulici, Kláštor: 
pondelok – piatok: 6.00, 7.00 a 16.15; 
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 detská a 16.15 h 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: 
pondelok – sobota: 6.30, 18.30 h; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maďarskej reči, 
18.30 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: 
pondelok- sobota: 6.30 h a 18.00; 
nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 d 

Kaplnka v nemocnici: 
pondelok - piatok: 15.30 h; 
nedeľa: 10.30 

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok – piatok: 6.30 h a 18.00 h 
sobota: 6.30; 
nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.15 h a 18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová: 
pondelok – sobota: 6.30 h, 17.30 h; 
nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h a  17.30 h, 

detská, 9.30 h
Kostol sv. Urbana Čermáň: 
pondelok – piatok: 18.00 h; 
nedeľa: 8.00 h a 10.00 h

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce: 
štvrtok – sobota: 7.00 h; denne o 17.00 h; 
nedeľa: 8.00 h a 11.00 h

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce: 
pondelok – piatok: v zime: 18.00 h, v lete o 19.00 h; 
sobota: 7.00 h; 
nedeľa: 8.00 a 10.45 h

Kostol Narodenia Panny Márie Horné 
Krškany: 
pondelok - piatok: 17.00
nedeľa: 9.00

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany: 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18.00 h
streda a sobota o 7.00 h
nedeľa o 7.30 a 10.30 h

Kostol Všetkých svätých Kynek: 
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce : 
pondelok, streda, piatok: 18.00 h; nedeľa: 8.00, 
10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské 
Háje:
Nedeľa: 11.00 h, 
Streda: 18.00 h, 
v každý prvý piatok v mesiaci: 19.00 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Marianum): 
pondelok – sobota: 6.25 h; 
nedeľa: 9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
Streda: 19.30 h;
Nedeľa: 9.00 h alebo 10.30 h podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor: 
Utorok – sobota: 18.00; 
Nedeľa: 8.00, 11.00 h

Kaplnka sv. Svorada, Špecializovaná nemoc-
nica sv. Svorada, n.o. Zobor
Streda: 15.15
Nedeľa: 10.30

STAROKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU: 

nedeľa a v prikázané sviatky: 9.00 h v kaplnke sv. 
Gorazda na Chrenovskej ul. 15.

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY:

Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 – Evanjelický 
kostol Ducha Svätého: 
V nedeľu o 10.00 h s detskými službami Božími a vo 
št. o 18.00 h. V ut. o 19.00 h - biblická hodina pre 
staršiu mládež, v pia. o 17.00 h pre dorast.

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Párovce – Kostol sv. Štefana - iba v nedeľu o 
10.00 h. 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

V nedeľu o 8.30 h v modlitebni za starým kalvín-
skym kostolom na Ulici Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 

Bohoslužby v každú sobotu o 9.45 h v modlitebni 
za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. Kontakt: 
www.casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ: 

V nedeľu o 17.00 h v Kostole Ducha Svätého na 
Ul. A. Sládkoviča.

KRESŤANSKÝ ZBOR:

Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 
16.001. (pi) 10.00 hod 

Kurz jogy
Utorok 17.30 
Ashtanga a Ajurvedská joga - dychové cvičenia, 
meditácia, relaxácia, jogové pozície, osem 90 min-
útových cvičení.
Organizátor: Marta Vavrová /www.masazenitra.com, 
viac info: 0910 841031

CA PO EI RA
Streda 17.00
Brazílske bojové umenie a tanec
Organizátor: Fórum mladých

Konverzácia v anglickom jazyku
Štvrtok 17.00
Organizátor: Fórum mladých

Hip hop streetdance
Streda, štvrtok, 17.00 
Organizátor: Fórum mladých

Joga
Štvrtok 17.00 - začiatočníci, 18.30 – pokročilí
Organizátor: Spoločnosť Joga v dennom živote OZ
/ cena jedného cvičenia 3 € /

Intuitívny tanec- voľné slobodné tancovanie
Piatok 18.00 
Organizátor: Janka Satková

Výstavy:

Štyri roky Fóra mladých vo fotogra� ách 
Nitra kedysi a dnes

Stále možnosti využitia voľného času

knižnica, spoločenské hry, stolný tenis, stolný fut-
bal, biliard, telocvičňa so zrkadlami, bežecký pás, 
cyklotrenažér, air hockey, šípky, wi� , možnosť hry 
na akustickej a elektrickej gitare, basgitare, bicích 
nástrojoch, klávesových nástrojoch, klavíri

Vstupné do FM: 
Ročná klubová karta : 7 EUR

28.1. o 17.00
Mária Žilíková Mandáková a Robert Žilík
Novoročný koncert stredovekej hudby v hre na píš-
ťalke určený pre širokú čitateľskú verejnosť

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 od-
borov - viac ako 500 000 kníh, 700 titulov časopisov a 
zbierku technických noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený tiež na www stránke 
knižnice), elektronické plnotextové dokumenty, in-
ternet 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

Dražovská cesta 4, 949 11 Nitra
Tel. výpožičné oddelenie: 

Tel.: 037 6408 106, www.uk.ukf.sk
Výpožičné hodiny: Po. - št.: 9.00 – 18.00,  

Pia.: 9.00 – 16.00,  So.: 8.00 – 13.00

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
je vedecko-informačné, bibliogra� cké, koordinačné a pora-
denské pracovisko Univerzity Konštan- tína Filozofa v Nitre 

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gra-
moplatne, 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 po-
dujatia pripravujúce čitateľa na prácu s  knihou. 
Organizujú ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa 
Mojtu č. 18 i  v pobočke  na Klokočine. V januári 
2015 bude pokračovať 15. ročník čitateľskej súťaže 
„Čítajte s  nami“ určenej žiakom 2. až 4. ročníkov 
ZŠ, ktorého vyhodnotenie bude v  máji. Touto 
súťažou knižnica sleduje cieľ zvýšiť záujem detí 
o čítanie, naučiť ich správne sa orientovať v kniž-
nici a knižničných fondoch a v konečnom dôsledku 
prispieť k zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne.
Pracovníci knižnice želajú všetkým čitateľom mesač-
níka NITRA, ako i  svojim čitateľom, v  novom roku 
2015 veľa zdravia a  úspechov v  osobnom i  pracov-
nom živote.

Podujatia: 

V knižnici na Ulici Fraňa Mojtu 18

16.1. o 9.30 hod.
Elvis Presley – kráľ rock and rollu
Hovorená bibliogra� a spojená s  hudobnými ukáž-
kami a  videoprojekciou určená pre klientov mest-
ského Denného stacionára pre ZŤP a Denného sta-
cionára pre autistov

21.1. o 10.00 
Príroda okolo nás – ako ju chrániť 
Odborná prednáška botanika Mgr. Ľuboša Vadela zo 
Správy CHKO Ponitrie

23.1- o 10.00
Voda pre život a život pre vodu
Cyklus zaujímavých rozprávaní, hier a úloh o prírode 
s Mgr. Imrichom Jakabom, PhD. a Bc. Natáliou Skla-
danou z  Katedry ekológie a  environmentalistiky, 
Fakulta prírodných vied UKF v Nitre 

Jednorazový vstup: 0,50 EUR
Príďte sa realizovať v  našich priestoroch podľa va-
šich predstáv.
Po – Pi 13.00 – 21.00 hod.
Ne 17.00 – 21.00 hod.

PLESY

23.1. 2015 o 18.30
Mestský reprezentačný ples
Estrádna hala PKO 
Výťažok zo vstupenky bude venovaný na humanitné 
účely
Organizátori: Mesto Nitra, Homo Nitriensis – Nit-
rianska humanitná spoločnosť a  Lions Club Nitra 
Vstupné: 60 € prízemie, 50 € poschodie
Predaj vstupeniek 037/ 65 02 177, bratova@msunitra.sk

17.1.2015 o 19.00
8. Akademický ples nitrianskych univerzít
Estrádna hala PKO v Nitre
Organizátori: SPU a UKF
Predaj vstupeniek od 1. 12. 2014: Kancelária ko-
munikácie a práce s verejnosťou SPU v Nitre, verej-
nost@uniag.sk 037/641 5538.

ZUŠ J. ROSINSKÉHO

Vajanského č. 1, 949 01 Nitra, 
www.zusnitra.sk 

Kontakt: 037/ 741 56 29

Zimné prázdniny

KNIŽNICE VNITRE

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA

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 bibliogra� e, Samova 1, 
tel. 6410 156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 h. – 

ponúka regionálnu literatúru.

MFF v Cannes v rámci Týždňa kritiky. Dánsko, 2014, 
84min., vstupné: 3 € / 4 €

27.1. o 19.30
LIV & INGMAR 
Láskyplný, pravdivý a  citlivý dokumentárny obraz 
prepletených životov dvoch umelcov, priateľov 
a  spriaznených duší sa nám postupne odkrýva cez 
dôverný rozhovor režiséra s herečkou a koláže obra-
zových i zvukových sekvencií zo spoločných � lmov 
Liv Ullmann a Ingmara Bergmana, záberov z nakrú-
cania, fotogra� í i pasáže osobných listov. Cyklus: LIV 
& INGMAR ; Nórsko – V. Brit., 2012, 84 min., vstupné 
3 € / 4 €

Viac info na www.cine-max.sk 
Januárové premiéry

1. 1.
S láskou, Rosie
UK – 2014; 102 min., MP-12, romantická komédia, 
čes. tit. Réžia: Christian Ditter
Hrajú: Lily Collins, Sam Cla� in, Christian Cooke, Suki 
Waterhouse
Romantická komédia S láskou, Rosie dokázala namie-
šať skvelý koktail romantických emócií, životných pre-
kážok a humoru. Okrem podmanivého príbehu a vtipu 
vyniká � lm aj svojou vizuálnou stránkou: to, ako sa 
striedajú jednotlivé prostredia (európsky „ušmudlaný“ 
Dublin a skleníkový Boston, ktorého lokality sa natá-
čali v Toronte), ako sa v priebehu rokov menia hlavní 
hrdinovia, ich vzhľad a štýl, to všetko robí zo snímky vi-
zuálny zážitok, ako keď si po rokoch prezeráte rodinné 
albumy. Možno až príliš známe nám všetkým. 

15. 1.
E.A. Poe: Archa bláznov
Stonehearst Asylum (aka Eliza Graves)
Dĺžka: 112 min., MP- 15, mysteriózny thriller, fareb-
ný, čes. tit., www.bonton� lm.sk
Réžia: Ben Anderson. Hrajú: Kate Beckinsale, Mi-
chael Caine, Ben Kingsley, Jim Sturgess, Brendan 
Gleeson

22. 1. 
Babovřesky 3. 
ČR, r.v.: 2014, komédia, 103 min., MP-12, formát: 
2D, zvuk: Dolby Digital/DTS/SDDS
Réžia: Zdeněk Troška. Scenár: Zdeněk Troška, Marek 
Kališ
Hrajú: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan 
Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Jana 
Synková, Jana Altmannová, Tereza Bebarová, Tomáš 
Trapl, Lucie Bílá. 
Obsah: Komédia Zdeňka Trošky je úsmevným obráz-
kom zo života na súčasnom vidieku, ktorá s nadhľa-
dom a komediálnou nadsázkou tak trocha v duchu 
Slnko, seno sleduje kopiace sa nedorozumenia 
a  súhry náhod, ktoré poriadne zamotajú hlavu 
dedinčanov. V  príbehu nechýba láska, žiarlivosť, 
závisť, intrigy a taktiež aj vtipné okamihy, v ktorých 
sa niektorí určite nájdu. 

29. 1.
ŽENA V ČIERNOM 2: ANJEL SMRTI
(THE WOMAN IN BLACK 2: ANGEL OF DEATH)
© FREEMAN COMPANY
Veľká Británia, 98 min., 2D – čes.tit., MP – 15, ho-
ror, triler, réžia: Tom Harper
Hrajú: Helen McCrory, Jeremy Irvine, Phoebe Fox, 
Leanne Best. 
Obsah: Nikdy nezabúda. Nikdy neodpúšťa. Nikdy sa 
s ňou nezahrávajte. Žena v čiernom sa vrátila. Druhá 
svetová vojna zachvátila Veľkú Britániu, Londýn je 
v plameňoch a ľudia sa zúfalo snažia uniknúť pred 
smršťou nepriateľských náletov. Skupine detí a  ich 
pôvabnej učiteľke Eve sa podarí dostať do bezpečia 
anglického vidieka. Úkryt nájdu v  starej opustenej 
vile Eel Marsh, ktorú spája s pevninou len úzky pás 
cesty. 

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

29.1. o 17.15. - 19.15 Večerné pozorovanie 
oblohy pre verejnosť, 
vstupné 0,50 €

Tvorivé dielne pre organizované skupiny detí

12. a 14.1. o 14.00 Stromček šťastia - technika 
drôtovania 
vložné 0,30 €/ dieťa, prihláste sa vopred, ludmila.
strukova@kosnr.sk, 0911 540 023 
tvorivé dielne pre verejnosť

22. a 29.1. o 16.00 Výtvarné cestičky - tvorivé 
výtvarné dielne pod odborným vedením vložné 
5 €, zdenka.smreckova@kosnr.sk, 0911 540 018, 
037/733 59 88

28.1. o 15.00 Klope, klope dáždik - maľovanie 
na jednofarebné dáždniky, vložné 5 €

Výstavy 

sprístupnené v pracovných dňoch 10.00 - 17.00, 
okrem utorka 

od 30.1. Dvory a dvorky, klubová výstava Foto-
klubu Nitra

19. - 30.1. Fantázia Fatranskej - 4. ročník bie-
nále výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ Fatranská v 
Nitre, vernisáž 19.1. o 10.00

Ponúkame

exkurzia do hvezdárne pre organizované skupiny 
a školy, prihláste sa vopred, jana.ondruskova@kos-
nr.sk, 0911 540 016, 037/733 59 88, vstupné 0,50 € 

Centrum voľného času DOMINO

CVČ Domino, Štefánikova tr. 63, Nitra

Hlavná budova CVČ Domino, Štefánikova č. 63

5.1. Veselí snehuliaci – tvorivé výtvarné dielne

12.1. o 15.30-16.00 JOGOVÉ CVIČENIA - zápis, 
vložné na I. štvrťrok 18 €, magdalena.radecka@
kosnr.sk, 0911 540 018, 037/ 653 15 45

13.1. a 27.1. o 9.00-13.00 Zvyšovanie kvality 
služieb v oblasti kultúry 
workshop pre obce a pracovníkov kultúrnych inšti-
túcií, lektorka Ivona Fraňová, vložné 5 €, prihláste sa 
do 9.1., jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 
037/733 59 88

8.1. o 15.00 Stretnutie učiteľov jogy

13.1. o15.30-16.00,  17.00-17.30 JOGOVÉ CVI-
ČENIA – zápis, vložné na I. štvrťrok 18 €
magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 018, 037/ 
653 15 45

13.1. o 14.00-14.15 Relaxačné CVIČENIA – zá-
pis, vložné na I. štvrťrok 18 € 
magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 018, 037/ 
653 15 45

13., 20. a 27.1. ŠACH NŠK utorok o 15.30

14. a 28.1. o 17.00 grafológia, začiatočníci – 
klub 

14., 21. a 28.1. o 17.30 a 17.30 FOTOklub APF 

15.1. o 16.30 ARTklub - Moderna na Slovensku

15. a 29.1. o 17.00 FOTOklub Nitra 

21.1. o 17.00  grafológiA, pokročilí – klub 

22.1. o 16.00 DIAklub – výročná členská schôdza 
ZO ZDS DIANITRA

23.1. o 8.00 - 14.00 Tvorivá dramatika a Zrka-
dlenie Ľ. Štúra – workshop pre vedúcich detských 
divadelných krúžkov a súborov
lektorka Marica Šišková, vložné 3 € 

5.1. Zimná rozprávka – tvorba bábok a  dram. 
Rozprávky

7.1. S modelárkou hlinou – výrobky z keramiky 
- od 15.00 

7.1. Tancujeme s DFS Borinka: od 15.00

7.1. Tancujeme s FS Furmani: od 17.00

7.1. Zimné aranžovanie: 10.00 – 12.00

CVČ Domino, Topoľová – Nitra – Chrenová

7.1. Prázdninový tenis pre všetkých

CVČ Domino, Na Hôrke 30, Nitra – Klokočina

7.1. Joga pre zdravie: 14.00. – 17.00

7.1. Základy sebaobrany – � lm. ukážky a  ná-
sledné skúšanie : 10.00 – 12.00

FÓRUM MLADÝCH

Ulica Fr. Mojtu, budova Mediahaus, 
949 01 Nitra

www.forummladych.sk, fm@msunitra.sk, 
č. tel.: 037/64 22 834

Príďte sa realizovať v  našich priestoroch podľa va-
šich predstáv.

Pravidelné aktivity 

Cash� ow club
Utorok 17.00 
Spoločenská hra so zameraním na � nančnú gra-
motnosť
Organizátor: Vladimír Madeja

Cheerleading - roztlieskavačky
Utorok, štvrtok 15.30 
Organizátor: Nitra Knights, klub amerického futbalu 
OZ 

Obsah: V ponurej atmosfére viktoriánskej psychiat-
rickej liečebne sa neodohráva iba desivý príbeh, ale 
tiež stret dvoch � lmových velikánov: Bena Kingsley-
ho ako šialeného „doktora“ Lamba a Michaela 
Cainea ako o� ciálneho zástupcu dobovej lekárskej 
vedy, ktorá bola schopná vystavovať pacientov 
neuveriteľným ukrutnostiam. Dr. Lamb je svojím 
spôsobom obdivuhodný, uplatňuje voči pacientom 
humánne postupy. Ben Kingsley k � lmu dodáva: „Je 
to jeden z najpozoruhodnejších pohľadov za múry 
psychiatrického ústavu od „Preletu nad kukučkiným 
hniezdom“. Je to výnimočný, divoký a vášnivý obraz 
tohto sveta. 

15. 1.
Dokonalý svedok s.r.o.
USA 2015, Kópia:101 min., 2D – slovenské tit., MP-
12. Réžia: Jeremy Garelick
Scenár: Jeremy Garelick, Jay Lavender
Hrajú: Josh Gad, Kevin Hart, Kaley Cuoco-Sweeting, 
Alan Ritchson
Obsah: Blíži sa váš deň D a vám chýba už len tá na-
jdôležitejšia maličkosť? Vyrieši ju za vás Jimmy, naj-
lepší svedok... akého si môžete kúpiť. Doug Harris je 
prívetivý, avšak trochu nespoločenský mladý muž, 
ktorý si onedlho vezme za manželku ženu svojich 
snov. Má však veľký problém: nemá ani jedného 
svadobného svedka a je ochotný urobiť čokoľvek, aby 
túto nepríjemnosť pred svojou nastávajúcou zatajil. 

15. 1.
Sex v Paríži
Originálny názov: SOUS LES JUPES DES FILLES, 
franc., 2014, komédia, 116 minút, české titulky, MP 
– 12, formát: 2D, zvuk: Dolby Digital. Réžia: Audrey 
Dana
Scenár: Raphaëlle Desplechin. Hrajú: Vanessa Para-
dis, Laetitia Casta, Isabelle Adjani, Audrey Fleurot, 
Alice Taglioni, Marc Lavoine. 
Obsah: Paríž. Láska. A samozrejme francúzske ženy: 
slobodné, nepredvídateľné, so� stikované a vášnivé. 
Rozhodli sa svoje tajomstvá odhaliť a  podeliť sa 
o  ne. Je to komédia o  kariére, deťoch, láske, sexe 
a hlavne o tom, koho a čo ženy chcú...

Flowers for Slovakia
Prehliadka mladého slovenského dizajnu

Srdce na dlani pre dobrovoľníkov
Oceňovanie za rok 2014

Mestský reprezentačný ples 
Výťažok zo vstupného na humanitné účely

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ SPRIEVODCA

Január 2015                             Samostatne nepredajné

KAM V NITRE

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

PLESY

Výstavy 

Ponúkame

FÓRUM MLADÝCH

Pravidelné aktivity 

Výstavy:

Stále možnosti využitia voľného času

Centrum voľného času DOMINO

Hlavná budova CVČ Domino, Štefánikova č. 63

CVČ Domino, Topoľová – Nitra – Chrenová

CVČ Domino, Na Hôrke 30, Nitra – Klokočina

ZUŠ J. ROSINSKÉHO

KNIŽNICE VNITRE

N I S Y S

BOHOSLUŽBY V NITRE 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

STAROKATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU: 

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY:

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA 

CIRKEV BRATSKÁ: 

KRESŤANSKÝ ZBOR:

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA

Knižnica AGROINŠTÚTU 

KNIŽNICA SLOVENSKÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA V NITRE

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA
PRI SPU V NITRE

Podujatia: 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF


