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Nitrianske kultúrne leto 2015 
Spektrum podujatí pre všetky vekové kategórie

Filmové leto 2015 na hrade
Letný cyklus filmových a hudobných večerov 

NITRIANSKY HRAD
14.6., 12.7., 9.8., 13.9. / nedeľa
13:00 Stredoveké leto na Nitrianskom hrade
Dotknite sa histórie a vráťte sa do stredoveku Nit-
rianskeho hradu
Lístky v hodnote 3€ dospelí/1,50€ študenti, seniori 
nad 65r., deti do 6r. zdarma si môžete zakúpiť v po-
kladni Nitrianskeho hradu
  
26.6.-28.8. Filmové leto 2015 na hrade
Letný cyklus filmových a hudobných večerov na Ni-
trianskom hrade, začiatok premietania o 21.00 hod
3.7. Posledný vrchol (Španielsko 2010, 82 min)
10.7. Gravitácia (USA/Veľká Británia 2013, 91 min)
17.7. Skalní v ofsajde (Československo 1960, 84 min)
31.7. Sudca (USA 2014, 141 min)
7.8. Príbeh Márie (Francúzsko 2014, 95 min)
14.8. Boxer a smrť (Československo 1962, 102 min)
21.8. Jana Eyrová (Veľká Británia / USA 2011, 120 min)
28.8. Ružové sny (Československo 1976, 81 min)

Viac info na www.cine-max.sk

Premiéry v júli a auguste 2015:

Ted 2  (Macík 2), premiéra 2.7.
komédia, USA. Režia: Seth MacFarlane. Scenár: Seth 
MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild. Kamera: 
Michael Barrett. Hrajú: Mark Wahlberg, Aman-
da Seyfried, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, 
Patrick Warburton, Jessica Barth, Richard Schiff, 
Martin Klebba, Liam Neeson, Tina Grimm, Michael 
Dorn. Obsah: Najsprostejší a najukecanejší plyšový 
medveď na svete zdarne prekonal pubertu a túži 
sa usadiť, oženiť a zaobstarať si rodinu. Čo na to 
ochrancovia tradičných rodinných hodnôt?

Terminator: Genisys, premiéra 9.7.
akčný sci-fi thriller, dobrodružný, USA, réžia: Alan 
Taylor Scenár: Laeta Kalogridis, Patrick Lussier , 
kamera: Kramer Morgenthau, hudba: Christophe 
Beck, hrajú: Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger, 
Jason Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons, Dayo Oke-
niyi, Aaron V. Williamson, Matt Smith, Byung-hun 
Lee, Sandrine Holt, Griff Furst, Teri Wyble. Obsah: 
Ľudia v blízkej budúcnosti bojujú proti všemoc-
nému Skynetu, ktorý sa znovu pokúša zabiť ich 
vodcu Johna Connora tým, že v minulosti odpravia 
jeho matku. Do rovnakej rieky sa ale dvakrát nikdy 
vstúpiť nedá.

Ant – Man, premiéra: 16.7.
akčný, sci-fi, USA. Réžia: Peyton Reed, scenár: Joe 
Cornish, Edgar Wright, Adam McKay, Paul Rudd, 
kamera: Russell Carpenter, hudba: Christophe Beck. 
Hrajú: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, 
Michael Peña, Bobby Cannavale, Judy Greer, Corey 
Stoll, John Slattery, Joe Chrest, Wood Harris. Obsah: 
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozo-
ruhodnou schopnosťou zmenšovania svojich fyzic-
kých rozmerov a súčasne znásobovaním svojej sily, 
sa musí ujať úlohy hrdinu a pomôcť svojmu mento-
rovi, doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) 
ochrániť tajomstvo skrývajúce sa v jeho úžasnom 
obleku Ant-Mana, pred úplne novými nástrahami, 
ktoré ho ohrozujú.

Magic Mike XX., premiéra 17.7.
komédia, USA, réžia: Gregory Jacobs, Hrajú: Am-
ber Heard, Channing Tatum, Jada Pinkett Smith, 
Elizabeth Banks, Matt Bomer, Joe Manganiello. 
Obsah: Tri roky odvtedy, čo Mike na vrchole svojej 
kariéry ukončil svoju dráhu striptéra, aj ostatní sú 
pripravení zavesiť svoje povolanie na klinec. Chcú 
tak však urobiť svojou vlastnou cestou: posledným 
dychberúcim predstavením na Myrtle Beach. Aj s 
legendárnym Magic Mikom. Na ceste za ich posled-
nú show, na ktorej si urobia niekoľko prestávok v 
Jacksonville a Savane, aby obnovili staré priateľstva 
a spoznali nových ľudí, sa Mike a jeho kolegovia 
naučia nové triky a prekvapivým spôsobom dajú 
zbohom vlastnej minulosti.

The Man from U.N.C.L.E (Krycie meno UNCEL), 
premiéra: 13.8. 
Akčný  /dobr./komédia, USA, réžia: Guy Ritchie. Hra-
jú: Henry Cavill, Armie Hammer, Hugh Grant, Eliza-
beth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris. Obsah: 
Znovu sa stretneme s dvoma špičkovými agentmi 
organizácie UNCLE (United Network Command for 
Law Enforcement). Američan Napoleon Solo (Henry 
Cavill) a Rus Illya Kuryakin (Armie Hammer) bojujú 
proti všetkým zločincom, ktorí ohrozujú svet. Príbeh 
sa odohráva na začiatku šesťdesiatych rokov dvad-
siateho storočia na vrchole studenej vojny. Agent 
CIA Solo a agent KGB Kuryakin bojujú proti záhad-

nej zločineckej organizácii, ktorá si podmaňuje svet 
prostredníctvom šírenia jadrových zbraní a rôznych 
moderných technológií. 

Orig. názov: The Fantastic Hour (Fantastická 
štvorka). Premiéra 13.8.
akčné/Fantasy / Sci-fi. USA. Réžia: Josh Trank. Hrajú: 
Kate Mara, Toby Kebbell, Miles Teller, Jamie Bell, 
Michael B. Jordan, Tim Blake Nelson, Reg E. Cathey, 
Mary Rachel Dudley, Han Soto, Marco St. John
Počas neúspešného pokusu o teleportáciu získajú 
štyria mladí vedci špecifické super schopnosti, ktoré 
sa im budú hodiť v boji proti tyranovi, ktorý má v 
úmysle ovládnuť svet.

Orig. názov: RYTMUS: Sídliskový sen. Premié-
ra  20.8.
Dokumentárny / hudodbný. SR 2015, Réžia: Miro 
Drobný. Hrajú: Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Ego, Anys. 
Obsah: Nazrite do súkromia najznámejšieho rapera 
vo filme, ktorý vznikal celých 8 rokov. Je autentickou 
výpoveďou človeka, ktorý vyrastal na sídlisku a dnes 
je z neho fenomén – Rytmus.

Vacation (Griswoldovci) Premiéra 27.8.
dobrodr. / komédia, USA. Réžia: John Francis Daley, 
Jonathan M. Goldstein. Hrajú: Chris Hemsworth, 
Leslie Mann, Christina Applegate, Chevy Chase, 
Charlie Day, Beverly D‘Angelo, Keegan-Michael Key, 
Elizabeth Gillies, Ed Helms, Regina Hall, Skyler Gis-
ondo, Steele Stebbins, Miles Doleac, Kourtney Sha-
les, Hunter Denoyelles, Marie Joelyn. Obsah: Rusty 
Griswold (Ed Helms) chce dať svoju rodinu dohro-
mady. Jeho jediná nadej je vydať sa s rodinou na 
dovolenku a prežiť znovu svoje detstvo. Preto berie 
svoju ženu s dvoma synmi na výlet cez celou Ame-
riku do najlepšieho zábavného parku Walley World. 
Netreba dodávať, že veci nejdú  celkom podľa plánu.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

Podujatia
6. - 8. 7. 
9.00 – 13.00 Malí moderátori - chceš sa s nami 
zahrať na moderátorov? Tak príď medzi nás. Chyť do 
ruky mikrofón a skús si moderovanie pred kamerou
prihlásenie a info: zuzana.pinterova@kosnr.sk,
0911 540 017

7. - 8. 7.  
9.00 – 15.00 Tvorivá dramatika a Zrkadlenie 
Ľ. Štúra – workshop ako inšpirácia pre prácu v di-
vadelnom súbore, ako vytvoriť autorský scenár, ako 
sa hýbať a konať na javisku, ako dať predstaveniu 
odkaz, ... odkaz na život a dielo Ľ. Štúra. Lektor: 
Marica Šišková, miesto: KOS v Nitre. Vložné: 3€/deň
prihlásenie a info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911 540 019

9. - 10. 7. 
9.00 – 13.00 Eko-leto – hry v prírode a o prírode, 
spoznáte záhady vesmíru a vytvoríte si eko-šperk 
vložné 2 € alebo kultúrny poukaz na 1 deň
prihlásenie a info: magdalena.radecká@kosnr.sk,
037/653 25 44, 0911 540 025

13. - 14. 7. 
9.00 – 13.00 MuzikoHranie - hudobná a tanečná 
dielňa. Budeme sa hrať s hudbou, kresliť a tancovať.
prihlásenie a info: maria.sulikova@kosnr.sk,
0911 480 129

15. - 17. 7. 
9.00 – 13.00 Pohyb ako znak letná dielňa pohybo-
vého divadla, baletizol a voda, slnko a dážď, pocit a 
myšlienka stvárnená pohybom. Príďte si zažiť novú 
dimenziu pohybu. 
Prihlásenie a info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911540019

16. - 19. 7. 
9.00 – 13.00 Pohľady cestou - III. ročník medzi-
národného sympózia pre neprofesionálnych výtvar-
níkov. Lektor Daniel Szalai, akad. maliar
miesto konania: Iža, penzión Bokroš
prihlásenie a info: zdenka.smreckova@kosnr.sk, 
0911 540 018

20. - 24. 7. 
9.00 – 13.00 Na našu nótu - 5 dňový hudobný 
workshop pre hudobníkov detských a mládežníc-
kych ľudových hudieb
miesto konania: Penzión Lagáň, Radava
prihlásenie a info: jana.zakopcanova@kosnr.sk,
0911 540 022

23. 7. 
21.15 – 23.00 NOČNÉ POZOROVANIE OBLOHY 

vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 €, 
Info: 0911 540 016, 037/733 59 88

27. – 30. 7. 
9.00 – 13.00 Letná FOTOškola - pre všetkých, ktorí 
chcú fotografovať zaujímavšie, kreatívnejšie a hravo
vložné 3 € / deň alebo kultúrne poukazy
prihlásenie a info: jana.ondruskova@kosnr.sk,
 0911 540 016, 037/733 59 88

Tvorivé dielne
3. 8. 
9.00 – 13.00 Textilná hračka – strojové a ručné šitie
vložné 5 €, alebo kultúrne poukazy
prihlásenie a info: ludmila.strukova@kosnr.sk,
0911 540 023

4. 8. 
9.00  - 13.00 Pletenie z pedigu - darčekové 
predmety
vložné 5 €, alebo kultúrne poukazy
prihlásenie a info: ludmila.strukova@kosnr.sk,
0911 540 023

Kurzy
8. 7. 
16.00 – 18.00 
Relax s Hathajogou –naučíte sa zharmonizovať si 
organizmus a odbúrať stres cvičením  
vložné: 2,-€ 
prihlásenie a info: magdalena.radecka@kosnr.sk,
037/653 25 44, 0911 540 025

Spolupracujeme
11. 7. Folklórny deň v Jarku
26. - 27. 7. Gorazdov 

KOS v Nitre ponúka NÁVŠTEVU HVEZDÁRNE
pre organizované skupiny a školy, prihláste sa 
vopred. Info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 
016, 037/733 59 88

NITRIANSKA ORGANIZÁCIA 
CESTOVNÉHO RUCHU

Sídlo: NISYS, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra

12. 7., 9. 8., 13. 9. (nedeľa)
vždy o 13.00 hod.
Stredoveké leto na Nitrianskom hrade
Dotknite sa histórie a vráťte sa do stredoveku Ni-
trianskeho hradu. Stretnete sa so stredovekým 
mníchom, objavíte jedinečnosť zbraní a dobového 
odievania, dozviete sa viac o využití darov prírody v 
slovanskej kuchyni a najmenší návštevníci sa môžu 
tešiť na zábavné stredoveké mestečko.
Vstupenky - dospelí: 3 €
Študenti a seniori nad 65 rokov: 1,50 €
(deti do 6 r. zdarma) si môžete zakúpiť v pokladnici 
Nitrianskeho hradu
Viac informácií na www.visitnitra.sk 

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

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

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 sú preteky, ale spoločensko - športová 
akcia. 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Aj počas letných prázdnin je možné využívať služby 
krajskej knižnice 

na Ul. Fraňa Mojtu 18 - pondelok, utorok, 
štvrtok a piatok: 7.30 – 16.30 h. 

streda: 7.00 – 16.30 h. 
v pobočke na Klokočine - pondelok až piatok: 

8.30 do 16.45 h. 

Krajská knižnica na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v pobočke 
na Klokočine ponúka obyvateľom mesta pozitívnu 
alternatívu využívania voľného času, ktorého majú 
dosť počas prázdnin najmä naše školopovinné deti 
a mládež. Využite túto príležitosť a vráťte sa ku 
knihe tradične označovanej ako najlepší priateľ člo-
veka. Knižnica Vám ponúka bohatý výber odbornej 
a krásnej literatúry pre dospelých a deti, špeciálne 
dokumenty (gramoplatne, mg kazety, videokazety, 
CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 
400 titulov periodík, zvukové knihy pre nevidiacich 
a slabozrakých a na Samovej ul. regionálnu litera-
túru. Chvíle strávené so zaujímavými literárnymi 
hrdinami budú iste príjemným obohatením voľných 
dní a dlhých večerov.

V letných mesiacoch júl a august knižnica ponúka 
pre detských používateľov zábavné pásma drama-
tizácie, povestí a súťaží pod názvom Nitra v stredo-
veku. Taktiež majú deti možnosť  spoznať historické 
pamiatky počas prechádzky starou Nitrou po Samo-
vej ulici. Každú stredu sa bude konať Prázdninová 
streda v knižnici – Z každého rožka troška na Ul. 
Fraňa Mojtu 18. Pôjde o zábavné dopoludnie plné 
rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvarných dielní a 
poučných rozprávaní. V pobočke na Klokočine počas 
letných mesiacov bude prebiehať súťaž pre det-
ských používateľov pod názvom Namaľuj obrázok 
a vyhraj knihu.

Pre širokú čitateľskú verejnosť a obyvateľov mes-
ta Nitry krajská knižnica pripravila počas letných 
mesiacov večerné autorské besedy s regionálnymi 
spisovateľkami na Samovej ulici 
č. 1 (pod hradom). V júli bude s čitateľmi a návštev-
níkmi besedovať Lucia Sasková a v auguste to budú 
dve autorky Erika Jarkovská a Eva Hrašková.   

Tešíme sa na vašu návštevu a všetkým čitateľom 
mesačníka Nitra, ako aj čitateľom našej knižnice, 
želáme príjemnú dovolenku.

Júl - August
Nitra a nitriansky región
- výstavka výberu tlače a literárnych diel Nitry a 
jej okolia (úsek odbornej literatúry pre dospelých). 
Určené pre čitateľská verejnosť. Miesto konania: Ul. 
Fraňa Mojtu 18.

Júl - August
Nitra v stredoveku 
Zábavné pásmo dramatizácie, povestí a súťaží. 
Účasť je nutné vopred nahlásiť (úsek literatúry pre 
deti a mládež). Určené pre detských používateľov 
(6-9 rokov), skupinka 5-10 detí. Miesto konania: Ul. 
Fraňa Mojtu 18.

Júl - August
Prechádzka starou Nitrou 
Rozprávanie o historických pamiatkach spojené s 
prechádzkou po Samovej ulici. Účasť je nutné vo-
pred nahlásiť (úsek literatúry pre deti a mládež). 
Určené pre detských používateľov (6-9 rokov), sku-
pinka 5-10 detí. Miesto konania: Ul. Fraňa Mojtu 18.

Júl - August
Prázdninová streda v knižnici – Z každého 
rožka troška
Zábavné dopoludnie (10.00 -12.00 hod.) plné rozprá-
vok, hádaniek, kvízov, výtvarných dielní a poučných 
rozprávaní (úsek literatúry pre deti a mládež). Účasť 
je nutné vopred nahlásiť (úsek literatúry pre deti a 
mládež). Určené pre detský používateľov a návštev-
níkov knižnice. Miesto konania: Ul. Fraňa Mojtu 18.

Júl - August
Rozprávková knižnica
Kreslenie, čítanie a premietanie krátkych rozprávok. 
Určené pre detských používateľov (6 -15 rokov). 
Miesto konania: pobočka Klokočina.

Júl - August
Namaľuj obrázok a vyhraj knihu
Súťaž pre deti. Určené pre detských používateľov 
(6 -15 rokov). Miesto konania: pobočka Klokočina.

15.7.
18.00 hod.
Lucia Sasková
Autorská beseda s regionálnou spisovateľkou (úsek 
odbornej literatúry pre dospelých). Určené pre čita-
teľskú verejnosť. Miesto konania: Samova ulica č. 1

12.8.
18.00 hod.
Erika Jarkovská a Eva Hrašková
Autorská beseda so spisovateľkami (úsek odbornej 
literatúry pre dospelých). Určené pre čitateľskú ve-
rejnosť. Miesto konania: Samova ulica č. 1

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 
Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk

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@agro-
komplex.sk.  Knižnica SPM má konzervačno-ret-
rospektívny 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 fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:
Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky 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 (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 Krškany
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 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 (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 9.30 h v Kostole reformovanej kres-
ťanskej 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

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
  
Nitra, milá Nitra 
Výstava Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a 
Metoda
4.júla: 13.00 – 20.00; 5. júl 9.00 – 20.00;
7. a 8.júla: v rámci stanovených prehliadok
usporiadateľ: Mesto Nitra,Centrála cestovního ru-
chu – Jižní Morava, z.s.p.o., Evropská kulturní stez-
ka sv. Cyrila a Metodeje, z.s.p.o                       

19. 7. (ne) 19.00  
Lenka Filipová 
Hostia: Sean Barry / harfa, Jiří Koníř / klavír  
koncert ikony českej hudobnej scény
prierez hudobnej tvorby v rozmanitých podobách, 
od šansónu až po vážnu hudbu
Usporiadateľ: SCENE, o. z. , vstupné: 17,- €, predpre-
daj: www.ticketportal.sk    

31. júla (piatok) 17.00    
Vernisáž Česká pamäť – cyklus obrazov  Pavla 
Vavrysa v zrkadle českej doby
Výstava potrvá do 27.8.                                                 
Usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci s Českoslo-
venskou legionárskou obcou

Výstavy
Do 26.7. 
Keby kamene vedeli rozprávať a Nitra, moje mes-
to výtvarné práce žiakov základných škôl mesta Nitry 

Stále výstavy
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SNM – Múzeum židovskej 
kultúry do 16. 8. 2015                 

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 
7. jún  - prvá nedeľa v mesiaci – bezplatný vstup v 
rámci projektu Ministerstva kultúry SR 

5. 7. a 2. 8. - prvá nedeľa v mesiaci, bezplatný 
vstup v rámci projektu Ministerstva kultúry SR

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 5. júla
Ornament masy 
Autori: Lubomír Typlt, David Cajthaml, Dekadent 
Fabrik, Josef Bolf, Petr Vaňous, Michal Habaj, Peter 
Šulej, Miroslav Marcelli, Siegfried Kracauer, Jiří Petr-
bok, Martin Gerboc, The Last Days of Jesus, Daniel 
Pitín, Agda Bavi Pain
9.7. – 27. 9. 2015
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.

Galéria mladých

25. 6. – 23. 8. 2015
Z rodinného albumu
Autorka: Zuzana Pustaiová. Kurátorka: Barbora Ge-

ržová. Autorská výstava predstaví mladú fotografku 
Zuzanu Pustaiovú (1990), ktorá vo svojej tvorbe 
skúma nielen možnosti fotografických techník a 
stratégií, ale pracuje aj s pamäťou, spomienkou a 
rodinnou históriou. Od roku 2011 študuje vo foto-
grafickom ateliéri pod vedením Silvie Saparovej na 
VŠVU v Bratislave. Napriek tomu, že je autorka len v 
procese svojho štúdia, v súčasnosti je už držiteľkou 
niekoľkých ocenení, ktoré získala v Bratislave, Prahe 
a v Montreali.

Salón
2. 7.  – 30. 8. 2015 
Karol Pongrácz (1872 – 1930)
Maliar intímnej krajiny a portrétu
Kurátorka: Marta Hučková. Z nitrianskeho okruhu 
výtvarných umelcov si v roku 2015 pripomína Nit-
rianska galéria 85.výročie úmrtia umeleckej osob-
nosti Karola Pongrácza (1872 – 1930), ktorý svojou 
tvorbou prezentoval realistickú maľbu konca 19. a 
začiatku 20. storočia, s presahom k luministickým 
tendenciám a impresionistickej línii. Rodiskom 
autora bola Sotiná na Záhorí (dnes súčasť Senice), 
svoje detstvo i stredoškolské študijné roky však už 
prežil v Nitre.

Bunker
Do 5. júla: 
Kassaboys
Autori: Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrá-
beľ. Košická výtvarná skupina Kassaboys vo svojej 
tvorbe reaguje na aktuálne spoločenské a politické 
témy. Pre výstavu v Nitre si zvolili tému militarizmu. 

14. 7. – 23. 8. 2015
Jakub Janovský
Kurátor: Omar Mirza. Mladý český výtvarník Jakub 
Janovský (1984) pomaľuje steny Bunkra svojimi 
expresívnymi, temnými, grotesknými a surovými 
výjavmi.

KULTÚRNE PODUJATIA

afterpARTy
Neformálne diskusie s autormi po vernisáži výstavy
Diskusia s autorom Jakubom Janovským bude po ver-
nisáži 14. 7. o 18.30 hod. Vstup voľný.

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 galerij-
ného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@nitrian-
skagaleria.sk, 037/657 96 41.

Prázdninové maľovanie
Maľovanie počas leta v Ateliéri NG
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

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 ga-
lerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@
nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41

Galéria hudby
Cyklus komorných koncertov v Koncertnej sále Žup-
ného domu / 10. ročník

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.

Nové výstavy:
3.7. – 31. 7. Hlaholské stopy
Výstava malieb bulharskej výtvarníčky Antonie 
Duende venujúcej sa vytváraniu obrazov 
na základe frotáží na čínsky papier z tzv. dosky Baš-
ka objavenej v dnešnom Chorvátsku.
Vernisáž 3.7.2015 o 14.00 hod.

Tvorivé dielne:    
16. 7.:  Maľovanie na porcelán
Každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 9.30 do 
15.30 hod.
Tvorivé dielne pre seniorov s možnosťou vytvoriť si 
podľa vlastnej fantázie maľovanú 
porcelánovú šálku, alebo tanier.

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
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 do-
hodnúť.

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

www.agrokomplex.sk

20. – 23. 8.
 AGROKOMPLEX 
42. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej 
a potravinárskej výstavy

Národná výstava hospodárskych zvierat
10. ročník

COOPEXPO
22. ročník medzinárodnej družstevnej kon-
taktačno-predajnej výstavy spotrebného 
tovaru
REGIÓNY SLOVENSKA
13. ročník výstavy vidieckeho cestovného ru-
chu a rozvoja regiónov

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
10. ročník

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY
18. ročník kontraktačno-predajnej výstavy 
malých a stredných podnikateľov  

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

info@trafačka.sk

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

Otvorená denne: po-št:  9.00 - 23.00, pi: 9:.00 - 
24.00, so: 11.00 - 24.00, ne: 11.00 - 23.00

2.7. (št) o 18.00 
Otvorenie výstavy pohľadníc a fotografií starej 
Nitry 

13.7. (po) o 18:00
Ukradená galerie: Jakub Janovský /CZ/  

15.7. (st) o 20:00
Cestovateľský večer s Mišom Gajom

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 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 

NITRA, MILÁ NITRA
Nitra, milá Nitra, 

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
3.-5.júla. Hlavní usporiadatelia: Mesto Nitra, 
Nitriansky samosprávny kraj, Rímsko-katolíc-

ka cirkev - Biskupstvo Nitra

3. 7. (piatok)
Koncertná sála Župného domu
9.30 Svätý Metod a christianizačné poslanie byzant-
skej misie - konferencia  
Verejná prezentácia medzinárodného projektu Eu-

rópska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Ponitrianske múzeum
14.00   Hlaholské stopy
Vernisáž  bulharskej výtvarníčky Antonie Duende
Výstava potrvá do 31.7.

Martinský vrch /areál bývalých kasární/
13.00, 14.00
Odhaľme spoločne tajomstvá  Martinského vrchu 
prehliadky so sprievodcom  

15.00 – 18.00 
Otvorenie pamätníka na mieste kostola sv. Martina 
a položenie základného kameňa archeoparku
tábor starých Slovanov, avarskí lukostrelci so strel-
nicou, Musicantica slovaca, výstava filatelistického 
exponátu s témou Zoborský kláštor, príležitostná 
poštová pečiatka 

Piaristický kostol sv. Ladislava
18.00  v rámci sv. omše, 19.00
Slavimo slavno Slaveni
koncert slovanskej zborovej tvorby, účinkuje Danu-
bius  Octet Singers, diriguje  Daniel Simandl

Svätoplukovo námestie
20.00   ČECHOMOR, koncert českej kapely

4. 7. (sobota)
Nitriansky hrad a podhradie
Historický festival včasnostredovekého života Pribi-
nova Nitrawa 
10.00  Otvorenie festivalu, dobový trh a ukážky do-
bového života s výkladom
14.00   Sprievod kniežaťa Pribinu
15.00   Ako Slovania stretli Sama - Svjatogor
15.30   Historická hudba - Páni času
16.30   Historická lukostreľba - Fekete Solyom
17.30   Sokoliari Aquila
18.30   Vladykov pohreb - Satyros
19.00   Županova spravodlivosť - Milites
19.30   Ako Slovenia zbrane pašovali - Svjatogor
21.00   Zrodenie Dažboga - nočné predstavenie slo-
vanských mýtov- Satyros, Militia Portalis

Pešia zóna 
13.00 – 19.00
Nitrianske korzo
Art Pegas, JV band,  Coctail band,  Pengagi, Divadlo 
ZkuFraVon

Svätoplukovo námestie 
17.00   Slovak tango

19.00 Pozdrav od štúrovcov
účinkujú herci DAB: Alena Pajtinková, Marián Vis-
kup, Juraj Ďuriš, Roman Poláčik, Marcel Ochránek

20. 30  NITRIANSKE MÚZY
O Nitre, s Nitranmi a pre Nitranov - audiovizuálny 
koncertný večer „nitrianskych hviezd“ Eva Šeniglo-
vá, Komorný orchester ZOE,  Kristína Turjanová, Oľga 
Schrameková,  E.G.O. group, Close Harmony Friends, 
La Goia, Katarzia, Bijou Terrier, The Paranoid, Itcho 
Pčelár a Jamestown, Rakby, Tambores, Fresh out of 
the  bus, Akadémia tanca, Borinka,  
piesková animácia Marika Koňařová, scenár Slávka 
Civáňová, réžia Peter Oravec

5. 7. (nedeľa)
Svätoplukovo námestie
10.00 Cyrilo-metodská národná púť 
Hlavný celebrant:  J. Ex. Mons. Mario Giordana, arci-
biskup, apoštolský nuncius na Slovensku

15.30 sprievod folklórnych súborov
16.00 Slavica fest / medzinárodný folklórny festival 
Bielorusko, Rusko, Poľsko, Slovinsko, Česko, Sloven-
sko
SR, FS Furmani,Nitra
ČR,Soubor lidových písní a tancú Spinek, Vnorovy 
Slovinsko, Folklórna skupina , Lancova vas, 
Poľsko, Babiogórzanie, Polana Makowska

20.00  SĽUK  
Krížom – krážom   /  hudobno - tanečný program   

Nitriansky hrad a podhradie
11.00   dobový trh a ukážky dobového života s vý-
kladom
13.00   Sprievod kniežaťa Pribinu
14.00   Ako Slovania stretli Sama - Svjatogor
14.30    Páni času – historická hudba
15.00    Vladykov pohreb - Satyros
15.30    historická lukostreľba - Fekete Solyom
16.30    Ako Slovania zbrane pašovali – Svjatogor
17.00    Turnaj o meč kráľa Svätopluka

13.00  Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade 
voľný vstup - Biskupský palác do 16.00, ostatné 
priestory  do 18.00 výstup na vežu, depozity múzea

Pribinovo námestie
14.30   Ťahal brázdu ďalej ...
Divadelný obraz zo života sv. Metoda, ktorý sa po 
smrti sv. Cyrila v Ríme vrátil na Veľkú Moravu. Di-
vadelný súbor Gorazd a jeho hostia, Arcus - zbor 
starej hudby

16.30  Solúnski bratia
Inscenácia divadla  Harry Teater

NISYS
15.00
Potulky uličkami Horného mesta alebo navštívite 
doteraz ešte nepoznané
prehliadka so sprievodcom

4.-5. 7. (sobota – nedeľa)
12.00 – 19.00
Svätoplukovo námestie a pešia zóna 
Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel 
a korzo plné umenia, hudby, výstav, hier a atrakcií
Dedina v meste - remeslá, tradície, folklór

Vitajte v našej obývačke 
akad. mal. Karol Felix,  výstava galérie Akcent 

II. „ Nitránska verklikáreň“
Medzinárodné stretnutie verklikárov z Čiech, Ma-
ďarska, Slovinska a Slovenska a Nitry v rámci  pro-
jektu Európske flašinety

Nitriansky hrad a podhradie
Historický festival včasnostredovekého života Pribi-
nova Nitrawa 
historický trh, ukážky remesiel, dobové kuchyne s 
ochutnávkou jedál, stredoveká krčma, 
strelnica z lukov a kuší pre deti i dospelých

areál Zoborského kláštora  
10.00 – 18.00 hod.
Sprístupnenie areálu Zoborského kláštora  
o 14.00 a 16.00 hod. prehliadky s odborným výkladom

Sprievodné podujatia:

4.7. – 8. 7. (sobota – streda)
Výstava
Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Kostol sv. Michala archanjela
28.6. (nedeľa)
Raňajky v tráve – piknik pri Dražovskom kostolíku
Výstava Karola Felixa – výstava potrvá do 5.júla / 
sprístupnená denne od 14.00 do 18.00 /         

Amfiteáter Diely 
30.6. (utorok) 13.00 
Diecézne stretnutie mládeže 

Krajské osvetové stredisko v Nitre
1.-3.7.
tvorivé dielne, interaktívne stretnutie – história 
písma

Svätoplukovo námestie
3. – 5. 7. (piatok – nedeľa)
Pivný stan

4.7.
Nitracaching
Vyhodnotenie 4. ročníka populárnej súťaže v hľada-
ní skrýš prostredníctvom GPS súradníc 

Parčík pri DAB  
4. 7. 
Slovanský dvor so živými zvieratami 

KD  Dražovce
3. 7. 
19.00 vystúpenie folklórneho súboru  KUD - Lanco-
va Vas zo Slovinska a FSK Tradícia, kultúrnospolo-
čenské stretnutie občanov v priestore Dražovského 
a záhradkárskeho domčeka

Kostol sv. Gorazda Nitra – Klokočina
5.7.    
15.00 vernisáž Slovo v umení, Beata Krasňanská 

Cirkevné centrum voľného času Nitra – Kloko-
čina 16.00 Proglas – prednáška Mgr. E.Šubjakovej

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Sa-
mova 1
júl – august
Nitra a nitriansky región
Výstavka monografií miest a obcí regiónu
Nitra v stredoveku 
zábavné pásmo dramatizácie, povestí a súťaží 

Prechádzka starou Nitrou 
rozprávanie o historických pamiatkach spojené s 
prechádzkou po Samovej ulici

NITRIANSKE KULTÚRNE LETO 2015
Svätoplukovo námestie a Pešia zóna

3.-5.7. / piatok – nedeľa
Nitra, milá Nitra...
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni Nitranov
Cyrilo-metodská národná púť, historický festival 
Pribinova Nitrawa, Medzinárodný folklórny festival 
Slavica fest, Nitriansky jarmok, Nitrianske múzy, 
Čechomor, SĽUK

21.8. / piatok
19.00 Džez na pešej
Tradičné džezové piatky na pešej zóne a Kupeckej 
ulici

25.-28.8. / utorok – piatok
Bažant Kinematograf premietanie po zotmení
 25.8. / utorok
 26.8. / streda
 27.8. / štvrtok
 28.8. / piatok

28.8. / piatok
19.00 Džez na Kupeckej
E.G.O. Group, Tradičné džezové piatky na pešej zóne 
a Kupeckej ulici

4.9. / piatok
19.00 „Džez na pešej“
Tradičné džezové piatky na pešej zóne a Kupeckej 
ulici

Kaviareň Ponitrianskeho múzea
10.7., 7.8. / piatok
18.00 Hudobné osvieženie so skupinou Fenix
Staršie aj novšie hity v podaní nitrianskej rockovej 
kapely

Bunka pre súčasnú kultúru
18.7. / sobota
15.00 Chuťové bunky
Výrobky lokálnych tvorcov, dobré jedlo, kvalitná 
káva, skvelá hudba v srdci pešej zóny
Organizátor: OZ Zelená Zebra a Bunka pre súčasnú 
kultúru

Amfiteáter
19.6. / piatok
17.00 WELCOME SUMMER
To najlepšie zo slovenskej hip-hopovej scény dop-
lnené o sety prvotriednych DJ-ov a mladých nitri-
anskych raperov
 

Mestský park na Sihoti
Malé pódium v Parku

7.6. / nedeľa
15.00 Drumpoint Slovakia 2015
Bubenícky workshop pre verejnosť v rámci festivalu 
bubnov a perkusií

12.7. / nedeľa
17.00  Divadlo Tyjátr
Don Šajn alebo Márnotratný syn
Príbeh o potrestanom hriešnikovi podľa hry ľudové-
ho bábkara Antona Anderleho 
18.00 Dany M
„Všehochuť“ v podaní mladej nitrianskej kapely 

19.7. / nedeľa
17.00 Harry Teater
Soľ nad zlato
Bábkové predstavenie o komediantoch – otcovi a 
dcére, ktorí obveseľujú ľudí svojimi kúskami... „A 
preto čujte, čujte, počúvajte príbeh o tom, ako zví-
ťazila soľ nad zlatom”
18.00 DH Vlčovanka
Bohatý repertoár ľudových piesní z okolia Trenčína

26.7. / nedeľa
17.00 Divadlo TAMARIKI
O víle a škriatkovi
Príbeh plný prekvapení a nezbedného chichotania, 
v ktorom vám škriatok a víla prezradia tajomstvá 
prírody
18.00 Operné a operetné melódie
Účinkujú: Ján Vaculík, Mária Blesáková, Martina 
Zaťková

2.8. / nedeľa
17.00 Divadlo pod Balkónom
Gašparko a lakomý zemepán
Gašparko vyrieši každý problém. Dozviete sa, aké 
mal detstvo, za čo sa vyučil, ako veľmi ľúbil svoju 
mamu, ale hlavne to, ako šikovne a s humorom 
prekabátil zemepána Révaya a zachránil kozu Rózu
18.00 Playground
Podmanivé tóny v rytme funk a R&B v podaní nit-
rianskej kapely

9.8. / nedeľa
17.00 Divadlo Bez opony
Aladinova lampa
Rozprávka z končín bájneho Orientu, pri ktorej sa 
sami budete pýtať, čo by ste si priali pri pošúchaní 
zázračnej lampy, v ktorej už stáročia prespáva my-
stický gin
18.00 E.G.O. Group
Koncert najznámejšej džezovej formácie z Nitry

16.8. / nedeľa
17.00 Divadlo na hojdačke
Lomidrevo
Pôvodná rozprávka na motívy Pavla Dobšinského 
o udatnom hrdinovi Lomidrevovi, jeho priateľoch 
Miesiželezovi a Valivrchovi a záchrane princeznej
18.00 Bubny v parku
Campana Batucada pod vedením Igora Holku a ich 
bubenícky workshop samby pre verejnosť

23.8. / nedeľa
17.00 Divadlo Almara
Cínový vojačik
Tradičnú rozprávku H. Ch. Andersena hrá netradič-
ným spôsobom v réžii Pavla Fejéra s pesničkami 
Juraja Schrameka skúsená bábkoherečka, členka 
umeleckého súboru Starého divadla Karola Spišáka 
v Nitre Oľga Schrameková. 
18.00 OuKey
Známe country, folkové a trampské melódie do 
tanca i do spevu

5.9. / sobota
10.00 Mestské behy
Niekoľko tratí s rôznou obtiažnosťou, kde kráľov-
skou disciplínou je polmaratón. Pre verejnosť je 
možnosť odbehnúť si okruh Mestským parkom v 
dĺžke necelých 3km a ocenení budú všetci účastníci 
verejného behu. Okrem spomínaného je zaradený 
aj beh na 10km a pohybové aktivity pre najmenších.

6.9. / nedeľa
14.00 XI. Podzoborské vinobranie
Tradičné podujatie plné vône dozrievajúceho hroz-
na, lahodnej chuti vína a rôznych dobrôt pri zná-
mych hudobných šlágroch 

Mestské časti
DIELY
27.6. / sobota
16.00 S muzikou pri pivku
Tradičné podujatie (nielen) pre všetkých pivárov so 
skupinou OuKey

DRAŽOVCE
PRIESTRANSTVO PRED KOSTOLÍKOM SV. MI-
CHALA ARCHANJELA
28.6. / nedeľa
Raňajky v tráve
Tretí ročník pikniku v impresionistickom ponímaní 
pohody, bezstarostnosti a noblesy v magickom pro-
stredí románskeho kostolíka

KD DRAŽOVCE
2.8. / nedeľa
Sviatok nového chleba
Oslava žatvy, vynikajúcej úrody, oslavné spevy ža-
tevných piesní, tanec, oldomáš – to všetko je Svia-
tok nového chleba

CHRENOVÁ
PRIESTRANSTVO PRED AREÁLOM AGROKOM-
PLEXU
21. - 23.8.  / piatok – nedeľa
Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti
9.ročník, spestrenie leta a zábava pre všetky vekové 
kategórie

JANÍKOVCE
FUTBALOVÉ IHRISKO
29.8. / sobota
Janíkovský ohnivák 
9.ročník tradičného podujatia plného zábavy, hier, 
súťaží a dobrého guláša

KLOKOČINA
MIKOVÍNIHO ULICA
28.-30.8. / piatok – nedeľa
14. Klokočinský jarmok
Neoddeliteľná súčasť posledných dní letných prázd-
nin, skvelá jarmočná atmosféra, lunapark, atrakcie 
a bohatý program 

MESTSKÁ HALA
DOLNOČERMÁNSKA ULICA
31.8. / pondelok
18.00 Hoj, vlasť moja
Benefičný koncert a slávnostný galaprogram ku 
Dňu ústavy SR
Účinkujú sólisti Opery SND


