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Nitrianska hudobná jar 2015
Festival vážnej hudby

Cyrano z Bergeracu
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

Výstava nábytku 
Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových 

doplnkov, designu a architektúry 

RA! Gruz. – Nem. – Franc. - ČR - Kazachstan, 2014, 100 
min., 3 € / 4 €)

24.3. o 18.00
VEĽKÁ NÁDHERA / Film café Európa ~ téma: Aká je 
duša Európy? 
 „Magická a čistá krása sa skrýva až pod povrchom.“ Re-
žisér Paolo Sorrentino prináša vizuálne podmanivú ko-
mediálnu drámu o hľadaní zmyslu vlastnej existencie 
a zmierení sa s večne plynúcim časom a starnúcim te-
lom. Kritika súčasnej spoločnosti, žijúcej v povrchnosti, 
pretvárke a zaslepenosti. Okrem množstva európskych 
cien film získal aj OSCARa v kategórii Najlepší cudzojač-
ný film (Tal. – Franc., 2013, 141 min., VSTUP VOĽNÝ) 

7.4. o 19.00
TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO  
Film Jara Vojteka sa zamýšľa nad spôsobom spolužitia 
autistických detí a ich rodičov. Snaží sa objaviť nové po-
hľady na problém závažnej poruchy v psychike človeka. 
Búra všeobecné poznatky o tejto chorobe a zamýšľa 
sa nad otázkami rodičovskej, ale aj partnerskej lásky 
medzi ľuďmi, postihnutými autizmom. PREMIÉRA!, 
Slovensko, 2015, 78 min., 3 € / 4 €) 

30. - 31. marca 2015  /  Crème de la Crème 
Prehliadka súčasného frankofónneho filmu

30.3. o 18.00 
LÁSKA JE DOKONALÝ ZLOČIN 
L’amour est un crime parfait  
Horské oblasti medzi Švajčiarskom a Francúzskom 
ponúkajú panensky krásnu krajinu, ale tiež netušené 
možnosti ukryť pod snehovými závejmi nežiaduce dô-
kazy. Marc vyučuje literatúru na univerzite v Lausanne 
a sprevádza ho povesť sukničkára. Pár dní po zmiznutí 
najlepšej študentky, poslednej Markovej koristi, sa 
zoznámi s Annou... Mrazivý thriller s hitchcockovským 
napätím nakrútili Arnaud a Jean-Marie Larrieuovci. 
(PREDPREMIÉRA!, Švajč. – Franc., 2014, 110 min., čes. 
tit., 3 € / 4 €)

30.3. o 20.00 
TRI SRDCIA / 3 coeurs
Režisér Benoît Jacquot a jeho nebezpečný milostný 
trojuholník! Za osudovým stretnutím Marca a Sylvie 
stojí jednoduchá vec - zmeškaný vlak. Prežiarená noc 
francúzskeho provinčného mestečka potom nabáda k 
príjemnej prechádzke a nezáväznej konverzácii dvoch 
doteraz cudzích ľudí. Bolo by však škoda nevyužiť 
tejto neuveriteľnej harmónie. Ďalším miestom ich ren-
dez-vous má byť Paríž... PREDPREMIÉRA!, Belg.- Franc. 
– Nemec., 2014, 106 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

31.3. o 19.00  
VIOLETTE      
Príbeh nevinného, čistého a úprimného dievčaťa  

Violette Leduc (Emmanuelle Devos), ktorá sa vďaka 
svojmu výnimočnému talentu dostane do víru „veľké-
ho sveta“. Z nemilovanej a prehliadanej ženy sa stáva 
uznávaná a obdivovaná spisovateľka. Jej odvážna tvor-
ba v polovici 20. storočia sa stala inšpiráciou mnohých 
generácií spisovateľov. Réžia: Martin Provost.  (PREDPRE-
MIÉRA! Franc. - Belg., 2013, 139 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

Viac info na www.cine-max.sk

5. 3. CHAPPIE
USA 2015, Kópia: 114 min., 2D – slovenské titulky, 
2D – maďarský dabing, MP – 12. Žáner: akčný triler. 
Réžia: Neill Blomkamp. Hrajú: Hugh Jackman, Sigour-
ney Weaver, Sharlto Copley, Dev Patel. Režisér Neill 
Blomkamp prichádza s nadčasovým projektom, ktorý 
sa nepochybne zaradí medzi najvýraznejšie filmy roku 
2015. Dej sa odohráva v blízkej budúcnosti, kedy sa 
humanoidné roboty stali novými strážcami zákona a 
poriadku. Chappie je výsledkom ojedinelého experi-
mentu, zásadným zlomom vedeckého výskumu. Tak 
ako všetko, čo je na tomto svete jedinečné, aj Chappie 
musí bojovať o prežitie... a to aj napriek tomu, že je zá-
zrakom evolúcie, na ktorý sme tak dlho čakali.

5. 3. Cesta nádeje ( Water Diviner )
Austrália / USA – 2014 dĺžka: 111 minút. MP – 12, dob-
rodružný, historický, romantický. Farebný, české titulky. 
2D DCP Internet: www.bontonfilm.sk
Hrajú: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney, 
Yilmaz Erdogan, Isabel Lucas, Cem Yilmaz, Ryan Corr. 
Oscarový Russell Crowe, hrdina z filmov Noe, Gladiátor, 
Robin Hood, alebo Čistá duša, sa v novom výpravnom 
filme vydáva na Cestu nádeje. Čaká ho dobrodružné 
putovanie naprieč nepokojným Tureckom po prvej 
svetovej vojne, kde pátra po osude svojich troch synov, 
ktorí sa nevrátili z bojového poľa. 

12.3. RUN ALL NIGHT
USA, rok výroby: 2014, žáner: akčný, slov. titulky, MP 
15, formát: 2D, zvuk: Dolby Digital/DTS/SDDS Réžia: 
Jaume Collet-Sera. Scenár: Brad Ingelsby. Hrajú: Liam 
Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D‘Onofrio 
a i. Film hovorí o kedysi  skvelom nájomnom vrahovi 
Jimmym  Conlonovi  (Liam Neeson), ktorý mal prezýv-
ku „Gravedigger“. V súčasnosti je už 55-ročný  Jimmy  
iba tieňom seba samého a hriechy svojej minulosti 
sa snaží vyriešiť pri poháriku whisky.  Jeho  najlepším 
priateľom  je starnúci mafiánsky boss  Shawn  Maguire 
(Ed Harris

19.3. REZISTENCIA (pokračovanie série Divergencia) 
(Insurgent), USA / 2015. Réžia: Robert Schwentke. 
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Držiteľka Ceny 
Akadémie® Octavia Spencer, Jai Courtney, Zoe Kravitz, 
Miles Teller, Ansel Elgort, Maggie Q, Suki WaterhouseE, 
Naomi Watts. Pokračovanie filmovej série Divergencia s 
názvom REZISTENCIA je po úspechu prvého dielu oči-
vidne veľkolepejšia a výpravnejšia, nechýba jej veľká 
dávka akcie a trikov. Hlavná hrdinka Tris v podaní Sha-
ilene Woodley pokračuje v boji s neľútostným systé-
mom a tiež so svojimi vlastnými démonmi. Rezistencia 
bude uvedená v 2D aj v 3D verzii. 

26. 3. Gunman: Muž na odstrel (The Gunman )
UK/ Fra/ Špa – 2015; 105 minút. akčný, krimi. Réžia: 
Pierre Morel (96 hodín)
Hrajú: Sean Penn, Javier Bardem, Jasmine Trinca, Idris 
Elba, Ray Winston. Napätie, že by sa dalo krájať a zúrivý 
súboj dvoch oscarových drsniakov Seana Penna a Javie-
ra Bardema prinesie v rytme výstrelov a svištiacich gu-
liek akčný špionážny thriller Gunman: Muž na odstrel. 
Sean Penn sa ocitne v smrtiacej sľučke svojich bývalých 
kolegov a jedinou jeho šancou je zásada, že najlepšia 
obrana je útok. 

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

5.3. a 7.3. K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
semináre pre vedúcich folklórnych kolektívov

5.3. o 8.30 pre vedúcich detských folklórnych 
súborov 

7.3. o 10.00 pre vedúcich folklórnych skupín 
vložné 3 €

9.3. o 10.00 VANSOVEJ LOMNIČKA
krajská súťaž v prednese žien od 18 rokov, KOS v Nitre

12.3. o 9.00 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
okres Zlaté Moravce v ZŠ Pribinova, ZM

12. 3.o 16.00 CINEAMA
regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej 
tvorby
miesto konania: Mediálne centrum FF UKF v Nitre

15.3. o 16.00 – 20.00 DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANE-
TÁRIÍ 
premietanie odborných filmov, náučných rozprávok,  

besedy, prednáška o fotografovaní oblohy, „vesmírne“ 
tvorivé dielne pre deti, prezentácia fotografií, výtvar-
ných prác Vesmír očami detí, pozorovanie oblohy vo 
hvezdárni, vstupné 1 €

19.3. o 17.00 KVALITNÁ VODA = ZDRAVÝ ŽIVOT 
prednáška o význame vody, jej pamäti a schopnosti 
prevziať a odovzdať informáciu, o technológii 21. sto-
ročia - ako štruktúra vody dokáže ovplyvniť zdravie, 
vstupné 1 €

19.3. o 9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH 
vedomostná súťaž - okres Nitra 

20.3. o 9.45. – 12.00 POZOROVANIE ZATMENIA 
SLNKA 
vo hvezdárni, vstupné 0,50 €

21.3. o 10.00 Kurz RAWenia – neWarenia
najzdravšie jedlá živej vitariánskej stravy z čerstvej 
zeleniny, ovocia, orechov a semiačok. Lektorka Mo-
nika Čermáková, vložné 20 €, v cene sú ochutnávky. 
Prihlášky do 18.3. na jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 
540 016, 037 733 5988

21.3. o 10.00 INTERPRETÁCIA TEXTU
workshop pre moderátorov, prihláste sa do 19.3.,
zuzana.pinterova@kosnr.sk, 0911 540 017, vložné 2 €

24.3. o 9.00 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
regionálne kolo IV. – V. kategória, KOS v Nitre 

25. 3. o 9.00 DOBRÉ SLOVO
prednes poézie a prózy pre II. stupeň ZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským

26.3. / 18.45. – 20.45 VEČERNÉ POZOROVANIE 
OBLOHY 
v hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 €, info 0911 
540 016, 037 733 5988

28.3. / 10.00 ODBÚRANIE MENTÁLEHO STRESU 
workshop pre verejnosť s praktickými technikami pod-
ľa Ajuvédy - sústava cvikov, masáže, čaje, dýchacie cvi-
čenia, harmonizovanie čakier, lektorka MVDr. Viviána 
Kováčová, vložné 20 €, prihlásenie jana.ondruskova@
kosnr.sk, 0911 540 016, 037 733 5988 

TVORIVÉ DIELNE PRE ORGANIZOVANÉ SKUPINY 
DETÍ
VEĽKONOČNÉ DIELNE PRE MŠ A ZŠ
rôzne techniky zdobenia kraslíc, zvieratká z textilu, ple-
tenie šibákov, modelovanie zo slaného cesta
vložné 0.30 €/ dieťa, prihláste sa vopred 0911 540 023, 
ludmila.strukova@kosnr.sk

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ
25.3. o 15.00 KABELKY, PEŇAŽENKY, TOPÁNKY
maľovanie nezmývateľnými farbami
vložné 5.00 €/os
3.3. – 5.3. o 9.00 do 12.00 JARNÉ PRÁZDNINOVÉ DIEL-
NE PRE DETI 
3. 3. batikovanie kraslíc 
4. 3. modelovanie zo slaného cesta
5. 3. kuriatka, zajačiky z textilu
vložné 1,00 €/dieťa, prihláste sa vopred 0911 540 023, 
ludmila.strukova@kosnr.sk

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

KLUBY
ARTklub 19.3. o 16.30
FOTOklub APF 4.3., 11. 3., 18. 3., 25. 3. o 17.30
FOTOklub Nitra 5.3., 19.3. o 17.00
GRAFOLÓGIA pokročilí 4.3., 18.3. o 17.00
GRAFOLÓGIA začiatočníci 11.3., 25.3. o 17.00
ŠACH NŠK utorok o 15.30

VÝSTAVY
sprístupnené v pracovných dňoch 10.00 – 17.00 okrem 
utorka

5. - 31. 3. ŠKOLA V ŽUPANE ALEBO Z NEMOCNIČNEJ 
POSTIEĽKY 
výtvarné práce detí ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zaria-
dení v Nitre
Galéria Po schodoch v KOS v Nitre

16. - 27. 3. VESMÍR OČAMI DETÍ
výtvarné práce XXX. ročníka súťaže pre deti MŠ, žiakov 
ZŠ a ZUŠ
18. 3. o 10. 00 vyhodnotenie a vernisáž

18. – 31.3. PLAGÁT ROKA 2015
najlepšie výtvarné práce stredoškolákov NSK,
vernisáž a odovzdanie ocenení 26.3. o 13.00

mimo KOS
10. 3. - 31. 3. AMFO
fotografie postupovej súťaže amatérskych fotografov 
Galéria MLYNY Nitra, vernisáž: 10. 3. o 17.00
 

ZUŠ J. ROSINSKÉHO
Nitrianska hudobná jar J. Rosinského

30.3. (po) o 17.00
v Synagóge – Koncert ZUŠ J. Rosinského a ZUŠ M. 
Ruppeltda

30.3. o 14.30 
v koncertnej sále ZUŠ - koncert ZUŠ E. Ferenca

31.3. o 17.00 
v Synagóge - Koncert ZUŠ A. Voborského
 
1. 4. (streda) o 17.00 
Synagóga Nitra NHJ - Koncert modernej hudby J. Ro-
sinského  

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra, tel.: 

037/6524325, sekretariat@cvcdomino.com
www.cvcdomino.com

29.3. o 15.30 
OC Mlyny Nitra – zvyky na Kvetnú nedeľu s vynášaním 
Moreny – účinkovanie folklórnych súborov CVČ
 
26.3. o 9.00 
Veľkonočné aranžovanie – okresná súťaž pre žiakov 
ZŠ-na pozvánky
 
24.3. o 9.00 v anglickom jazyku

25.3. o 9.00 v nemeckom a ruskom jazyku
STORY - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v 
cudzích jazykoch pre ZŠ
 
31.3. o 14.00 (vernisáž) 
SVET FANTÁZIE - výtvarná súťaž pre deti MŠ a 1.-4. 
ročníka 

31.3. o 14.00 (vernisáž)
SVET PATRÍ MLADÝM - literárna súťaž pre deti 7.- 9. 
ročníka ZŠ 
 

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 zvlád-
ne každý priemerne trénovaný človek.
Takže pozvite všetkých známych aj neznámych, tých čo 
milujú beh, aj tých čo musia behať, alebo ho musia mi-
lovať. Behať sa bude pravidelne, raz týždenne. Začia-
točníci budú získavať, prípadne udržovať kondičku, po-
kročilí si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a pretráviť večeru. 
Udalosť nie je žiadny pretek, ale spoločensko - športová 
akcia. 
 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Besedy, prednášky. Ak nie je uvedené inak, 

konajú sa na Ulici Fraňa Mojtu 18
3.-27.3. 
Hasičské miniatúry
Výstava zo súkromnej zbierky Jozefa Urbánka. 

10. 3. o 10.00 a 16.00 
Autorská beseda so spisovateľom Ľubomírom 
Jančokom o francúzskej kultúre. 

16. 3. o 9.30 
Oheň, voda, vietor. Ukážky z piesňovej tvorby české-
ho speváka Dalibora Jandu spojené s videoprojekciou. 
Určené pre klientov Denného stacionára pre ťažko 
zdravotne postihnutých, Denného stacionára pre au-
tistov a čitateľskú verejnosť.

17.-19. 3.o 10.00
Vývin písma, jazyka a foriem komunikácie na 
našom území
Odborná prednáška s Mgr. Irenou Lehockou, PhD. v 
rámci 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra v spolu-
práci s Fakultou stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre. 

31. 3. o 10.00  
Tréning pamäti pre seniorov – 1. stretnutie. Vzde-
lávací program. 
23. 3.o 11.00 
Kráľ Svätopluk a jeho význam v našich dejinách
Odborná prednáška s Mgr. Antonom Števkom na úseku 
odbornej literatúry pre dospelých. 

23.3. o 15.00 
Na počiatku bolo slovo
Hudobno-slovné pásmo spojené s prednesom poézie a 
prózy členov Únie nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska (Krajské stredisko Nitra) spojené s vlastnou tvorbou 
hudobníka a speváka Petra Zbraneka. 

23.-24.3. o 10.00 až 16.00 
Nápaditosť, tvorivosť, originalita
Výstavka ručných prác členov SZTP ZO č. 13 Nitra.

24.3. o 9.00 
Cesty za tichom
Autorská beseda so spisovateľom, potápačom, fotogra-
fom a kameramanom Jaroslavom Blaškom s premieta-
ním krátkych filmov na úseku pre deti a mládež.

24.3. o 11.00 
Túlavé cesty
Autorská beseda s regionálnym spisovateľom a ces-
tovateľom Otom Malým. Určené pre stredné školy a 
širokú čitateľskú verejnosť.

25.3. o 9.00 
Vtáčie príbehy
Autorská beseda s Drahomírou Pechočiakovou o det-
skej poézii.
Koná sa v pobočke na Klokočine.

25.3.o 9.30 
Plamienok radosti
Hudobno-poetické pásmo klientov mestského Denné-
ho stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých.

25. 3.o 11.00
Z hlbín lásky
Autorská beseda s Milanom Vincom Částom v rámci 
mesiaca knihy. 

25.3. o 17.00 
Monika Wurm
Autorská beseda so spisovateľkou ku knihe Slzy preda-
ných dievčat

26. 3. o 10.00 
Dobré jedlo
Autorská beseda s redaktorom Martinom „Pycom“ 
Rauschom na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

26.3.o 10.00 
Veľkonočné zvyky
Tradície a piesne z Nitry a okolia v podaní folklórneho 
súboru Tradícia z Dražoviec pod vedením Miroslavy Za-
ujcovej na úseku pre deti a mládež.

27.3. o 11.45 
Čo prezradí písmo
Odborná prednáška s grafológom Mgr. Petrom Ba-
kayom. Určené pre 2. stupeň ZŠ.
V pobočke na Klokočine

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 dospelých a 
deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramo-
platne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, 
DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a 
zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia 
pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú 
ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu č. 18 i v 
pobočke na Klokočine. V marci pokračuje 14. ročník 
čitateľskej súťaže Čítajte s nami určenej žiakom 2. 
až 4. ročníkov ZŠ. 

V dňoch 23. marca až 29. marca 2015 sa v knižnici 
uskutoční 16. ročník Týždňa slovenských knižníc. 
Je to týždeň zvýšenej aktivity a prezentácie knižníc 
smerom k čitateľom, ale aj smerom k odborným kni-
hovníckym pracovníkom s ideovým mottom Knižnice 
pre všetkých. 
Podujatia, ktoré knižnica organizuje, sú určené pre or-
ganizované skupiny zo škôl všetkých stupňov a druhov. 
V prípade záujmu sa treba informovať osobne alebo 
telefonicky na vyššie uvedených číslach. 

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
Akademická ulica 4, Nitra 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manaž-
mentu 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 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
výpožičné oddelenie. tel.: 037/ 6408 106

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre je vedecko-informačné, bibliografické, koordi-
načné a poradenské pracovisko UKF v Nitre, ktoré slúži 
na podporu pedagogického a vedecko - výskumného 
procesu UKF. Poskytuje knižnično-informačné služby 
pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktoran-
dom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej 
odbornej verejnosti, uchováva a bibliograficky regis-
truje kvalifikačné práce študentov a vedecko-pedago-
gických pracovníkov UKF, zabezpečuje bibliografickú 
registráciu publikačnej činnosti pedagogických a 
vedeckých pracovníkov, doktorandov UKF, odborne bu-
duje, 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, 
dôchodcovia). 

Kontakt: 037 / 73 36 648
kniznica@agrokomplex.sk

Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny charak-
ter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a 
latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľnohos-
podárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Knižnica 
obsahuje 43 363 knižných jednotiek - kníh, encyklopé-
dií, 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 Nitra, o kul-
túrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách všet-
kého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavostiach,

- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre a 
Slovensku, predaj kultúrno-spoločenského mesačníka 
NITRA, predaj spomienkových a darčekových predme-
tov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 
RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - Nitri-
ansky 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 (det-
ská), 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 (maďarsky), 
18.30,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 
11.30 (maďarsky), 18.30,
sviatok v prac. deň 6.30, 12.00, 18.30

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok - sobota 6.30, 18.00, 
nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny s deťmi), 
18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre 
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 vešperami),
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 
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. pokoja 9.00, 
sviatok v prac. deň 17.00

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

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

Kostol sv. Imricha, Štitáre
sobota 17.00, nedeľa 9.30

Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná 
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, ružové 
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 (Šindol-
ka, 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 (salvato-
riáni), 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 Zobor), 
Kláštorská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok), 
nedeľa 10.30 
Kaplnka sv. Bernadety (hospic), Chrenovská 22
streda, piatok, nedeľa 16.00

Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samo-
va 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, Sládkovičova 
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-ni-
tra.sk
nedeľa o 9.30 h - Večera Pánova (pamiatka Pána Ježi-
ša), o 16.00 - Nedeľná bohoslužba, o 16.00 - Besiedka 
pre deti, utorok o 18.30 - Biblické štúdium a modlitby, 
piatok o 17.30 - Stretnutie mládeže.

Apoštolská cirkev, www.acsr.sk

Zmena programu vyhradená



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

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

e-mail: synagoga@nitra.sk
  
3., 11. a 18. 3. o 18.00 
Záverečné koncerty študentov Katedry hudby PF 
UKF v Nitre  
usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, vstup voľný 
 
10. 3. (ut) 16.00 
Na slovíčko o slove: Gravitácia rozprávky  
a metamorfózy detského aspektu vo vedeckom 
bádaní prof. Evy Tučnej
usporiadateľ: Nitrianska odbočka Spolku slovenských 
spisovateľov a Katedra slovenského jazyka FF UKF  
v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný   

27. 3. (pi) 10.00  
Slávnostné ocenenie pedagogických zamest-
nancov škôl a školských zariadení Mesta 
Nitry pri príležitosti Dňa učiteľov 
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky 

27.3. (pi) 17.00 
Jarný koncert žiakov Súkromnej ZUŠ Heleny Ma-
dariovej
usporiadateľ: Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej
vstup voľný  

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2015
42. ročník, pod záštitou primátora mesta Nitry 

Jozefa Dvonča
19. 3. (štv) 18.00 
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Alžbeta Ševečková – umelecká vedúca / Marek Bielik – 
sólo trúbka. program: J. S. Bach, L. Janáček 
vstupné 3,- €   
 
22.3. (ne) 18.00 
ENSEMBLE FIORELLO (CZ)
„Les Plaisirs de Versailles“ alebo Hudba a tanec 
na dvore Ľudovíta XIV.
program: G. P. Telemann, J. Fux, J. B. de Lully, E. C. J. de 
la Guerre, J. F. Rebel
vstupné 3,- € 

26. 3. (štv) 18.00 
Večer hudby a poézie
Martina Čiefová - klavír / Jana Pastorková – soprán / 
Ján Hrmo - umelecký prednes
program: S. Šurin, S. Jesenin, M. I. Glinka, P. I. Čajkov-
skij, S. Rachmaninov, F. Petrarca, M. Buonarroti, F. Liszt, 
M. Rúfus, A. Skriabin, J. Prévert, F. Poulenc
vstupné 3,- € 

9. 4. (štv) 18.00 
MARIÁN VARGA
koncert slovenskej klávesovej legendy
vstupné 6,- € 
     
12. 4. (ne) 18.00 
DUO AURETTE 
Lucie Rozsnyó - soprán / Katalin Ertsey - lutna, teorba 
„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,- € 

Nitrianska hudobná jar
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
festival mladých interpretov zo základných umeleckých 

30.3. (po) 17.00 h 
Koncert žiakov partnerských škôl ZUŠ Miloša 
Ruppeldta v Bratislave a ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre

31.3. (ut) 17.00 h 
Koncert žiakov ZUŠ Adolfa Voborského, Praha (CZ)

1.3. (str) 17.00 h  
Koncert modernej hudby - žiaci ZUŠ Jozefa Ro- 
sinského, Nitra
vstup voľný 
usporiadatelia: Mesto Nitra a Základná umelecká škola 
J. Rosinského v Nitre, predpredaj vstupeniek: NISYS

VÝSTAVA
Do 1.4. Všetko o Eve / All about Eve: 
Henrieta Ďurovová  

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

Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za 
účelom organizovania kultúrnych a spoločen-
ských podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra 

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

Reprezentačné sály

Do 12. 4. 
Grey Gold / české a slovenské umělkyně 65+. Au-
torky: Marie Blabolilová (1948), Klára Bočkayová 
(1948), Marie Filippovová (1938), Eva Fuková (1927), 
Milota Havránková (1945), Dagmar Hochová (1926), 
Inge Kosková (1940), Alena Kučerová (1935), Marké-
ta Luskačová (1944), Adéla Matasová (1940), Daisy 
Mrázková (1923), Eva Cisárová – Mináriková (1945), 
Věra Nováková (1928), Ludmila Padrtová (1931), Jitka 
Svobodová (1941), Adriena Šimotová (1926), Daniela 
Vinopalová - Vodáková (1928), Jana Želibská (1941). 

Salón

5.3. – 5.4. 
Mgr. art. Daniela Chrienová, ArtD. - Nedokonalé 
obrazy dokonalosti. Kurátorka: Marta Hučková. Vý-
stava bude mapovať tvorbu autorky zameranej predo-
všetkým na prezentáciu aktuálnych výstupov v médiu 
maľby. Vo svojom výstavnom projekte Nedokonalé ob-
razy dokonalosti /2010-2014/ sa zameriava na vizuá-
lne informácie zobrazujúce ideál krásy a dokonalosti, či 
propagáciu kultu tela v dnešnom vizuálnom prostredí 
prostredníctvom billboardov, plagátov či reklamných 
panelov. 

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 výtvarnej scény 
Jiřího Surůvku a Petra Lysáčka spoločne s ich bývalými 
študentmi a dnešnými odbornými asistentmi na Fakul-
te umení Ostravskej univerzity predstaví site-specific 
diela, ktoré vznikajú na základe medzigeneračnej au-
torskej spolupráce.

Ateliér NG

Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie s bohatou 
ponukou 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.

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 EUR
Bližšie informácie na webovej stránke alebo u galerij-
ného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@nitrian-
skagaleria.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

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, ktoré 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 historické-
ho Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až 
po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomorav-
skej dobe, resp. v 9.-10.storočí.

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

Do 8.3. Iné činnosti II.
Výstava malieb, kresieb, grafík a keramiky absolventov 
štúdia pre dospelých na SZUŠ Ateliér Médea. 

Klub paličkovanej čipky – každý pondelok o 14.00 
hod.

Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 
hod.

Klub filatelistov – každú prvú nedeľu v mesiaci o 
10.00 hod.

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 Korutáncov, 
diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej donácie 
Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. Svätoplu-
kovi, odpoveď toho istého pápeža Metodovi, ukážky z 
buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z hla-
holík). V druhej časti múzea je sprístupnená 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. Prehliadku nie je 
možné 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 umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách 
po celom svete. Na výstave si môžete prezrieť predme-
ty pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku

č. tel.: 037/ 65 08 791 

V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov 
plazov (korytnačky, hady, jaštery), ktoré boli predme-
tom 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.. Organi-
zované 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

28.2. – 1.3. Medzinárodná výstava psov

10.- 15.3. Výstava nábytku 
25. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových 
doplnkov, designu a architektúry 

10.- 15.3. Fórum dizajnu18.ročník medzinárodnej 
výstavy nábytkového dizajnu 

25.-28.3. Agrosalón
5. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu

25.-28.3. Rybárstvo a poľovníctvo
6. ročník kontraktačno-predajnej výstavy

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

trafačka.sk
1.3. (ne) o 17.00
Skúsenosti záhradníka Ing. Jána Spišiaka, alebo 
Čo nenájdete na internete 
Téma: Záhrada a jej základné funkcie. Vstupné dobro-
voľné

4.3.( str) o 20.00 
Filmová streda - Každý potrebuje reklamu (réžia: 
Dominik Jursa), dokument. Vstup voľný 

8.3. (ne) o 17.00
Skúsenosti záhradníka Ing. Jána Spišiaka, alebo 
Čo nenájdete na internete 
Téma: Rastlina a plocha, solitéry a skupiny, výsledný 
efekt. vstupné dobrovoľné

9.3. (po) o 18.00 
Funtastické pondelky - Hranie spoločenských stolo-
vých hier. Vstup voľný 
 
10.3. (ut) o 18.00 
Trafačka SPÍKUJE 
Chceš sa naučiť/zlepšiť cudzí jazyk pri šálke dobrého 
čaju alebo kávy v príjemnom prostredí bez prezenčky? 
Vstup voľný 

11.3. (st) o 19.30
Koncert Zuzana Kráľová a Karol Kompas 
vstupné dobrovoľné

15.3. (ne) o 17.00
Skúsenosti záhradníka Ing. Jána Spišiaka, alebo 
Čo nenájdete na internete 
Téma: Výber rastlín - extrémne stanovištia
Vstupné dobrovoľné. 

18.3. (str) 20.00
Koncert Juraja Hnilicu 

19.3. (štv) o 20.00 
Filmová streda - Toto nie je hra (r. Dominik Jursa), 
dokument. Vstup voľný

21.3. (so) o 20.00
Koncert LaBon /ambient/. Vstupné: 2€  

22.3. (ne) o 17.00 
Skúsenosti záhradníka Ing. Jána Spišiaka, alebo 
Čo nenájdete na internete 
Téma: Mikroklimatické podmienky. Vstupné dobro-
voľné

29.3. (po) o 17.00
Skúsenosti záhradníka Ing. Jána Spišiaka, alebo 
Čo nenájdete na internete 
Téma: Nákup rastlín. Vstupné dobrovoľné

30.3. (po) o 18.00
Výstava prác študentov Strednej súkromnej 
umeleckej školy v Nitre 
Vstup voľný 

FAJKOVÝ KLUB 
Kupecká ulica, www.pipeclub.sk

Pipe Club Nitra Vás
pozýva na verejné stretnutie
fajkového klubu
5.3.2015 o 18.00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

NITRIANSKA ŠÍPKARSKÁ LIGA
  Kozmonautov 3, Nitra

vás pozýva na verejnú ligu v klasických šípkach
každý štvrtok o 17.20 hod.
Pub Zvonica v Nitre
www.sipkynitra.sk

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

dab.sk
2.3. o 18.30
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
Slávna veršovaná komédia francúzskeho novoroman-
tizmu, ktorá teší divákov po celom svete už od roku 
1897. Diváci sa môžu tešiť na všetky atribúty: roman-
tický pátos, vtipné eskapády iskrivých veršov, dobové 
kostýmy, šermiarske výpady, humorné momenty, situ-
ácie exaltovaných emócií a vášnivej mladíckej energie. 
Hrajú: Marián Viskup, Roman Poláčik, Jana Kovalčíková, 
Marcel Ochránek, Martin Šalacha, Juraj Ďuriš, Martin 
Nahálka, Juraj Hrčka, Peter Oszlík, Martin Fratrič, Jakub 
Rybárik, Branislav Matuščin, Gabriela Dolná, Klaudia 
Kolembusová, Eva Večerová, Lenka Barilíková, Otto Cul-
ka a. h. a ďalší. Réžia: Lukáš Brutovský. Vstupné: 14 €

4.3. o 18.30
TESTOSTERÓN Veľká sála
Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. 
Manifest mužskej prapodstaty. Svadobná oslava, na 
ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... Záhada, ktorá čaká 
na vaše rozlúštenie. Svet žien a svet mužov. Existujú tak 
blízko pri sebe. Jedni bez druhých nedokážu žiť. Réžia: 
Peter Mankovecký. Vstupné: 15 €

5.3. o 18.30
MADAME BOVARY Veľká sála
Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného 
šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze. Obsah: 
Emma, krásna mladá dáma vychovávaná v kláštore, 
sa vydá za dedinského lekára Charlesa. Ich manželstvo 
však šťastné nie je. Charles nie je zlý muž. Naopak. Je 
dobrý, milý, dôverčivý až plachý. Nechápe však dušu 

svojej ženy a neuvedomuje si, že pokiaľ nenájde spô-
sob, ako ju urobiť šťastnou, vystavuje ju pokušeniu 
hľadať šťastie u niekoho iného. Réžia: Eduard Kudláč. 
Hrajú: Táňa Pauhofová, Ľuboš Kostelný, Tomáš Maštalír, 
Alexander Bárta, Richard Stanke, Róbert Roth, Jana 
Oľhová, František Kovár, Ivan Vojtek, Anna Javorková, 
Marián Geišberg a ďalší. Vstupné:17 €

6.3. o 10.00 
LAVV. Štúdio 
Jedinečné a na Slovensku doposiaľ jediné divadel-
né predstavenie, ktoré sa v nastolení témy života 
dnešných tínedžerov na nič nehrá. Priamo zobrazuje 
to, čím dnešní mladí ľudia žijú. Čo ich teší, čo trápi. 
Otvorene a bez pokrytectva hovorí o dospievaní, sexe, 
viere, láske. O problémoch vo vzťahoch s kamarátmi, 
rodičmi, učiteľmi, autorita. Réžia: Svetozár Sprušanský. 
Vstupné: 6 €

7.3. o 18.30 
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
Slávna veršovaná komédia francúzskeho novoroman-
tizmu, ktorá teší divákov po celom svete už od roku 
1897. Réžia: Lukáš Brutovský. Vstupné: 14 €

9.3. o 10.00 
LAVV. Štúdio 
Jedinečné a na Slovensku doposiaľ jediné divadel-
né predstavenie, ktoré sa v nastolení témy života 
dnešných tínedžerov na nič nehrá. Priamo zobrazuje 
to, čím dnešní mladí ľudia žijú. Čo ich teší, čo trápi. 
Otvorene a bez pokrytectva hovorí o dospievaní, sexe, 
viere, láske. O problémoch vo vzťahoch s kamarátmi, 
rodičmi, učiteľmi, autorita. Réžia: Svetozár Sprušanský. 
Vstupné: 6 €

9.3. o 18.30 
SČISTA – JASNA. Veľká sála
Trpko-smiešna komédia o 20. storočí. Historické, spolo-
čenské, ale najmä ľudské osudy západoslovenskej obce 
(Radošina) a jej obyvateľov pokračujú v tragikomických 
ľudských príbehoch od počiatkov nástupu socializmu v 
50. rokoch až po rok 2000. Ľudové rozprávanie o írečitej 
svadbe a ďalších udalostiach, živá dedinská hudobná 
skupina, tragická mena peňazí, komické vidiecke cir-
kusové vystúpenie, mládežnícke zábavné programy, 
násilné zakladanie roľníckeho družstva, filmovanie 
slávneho slovenského filmu, desaťročia normalizácie, 
premena a rozpačitý koniec minulého storočia. Réžia: 
Ondrej Spišák. Vstupné: 17 €

10.3. o 18.30 
POTKANY Štúdio
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu býva nie-
koľko rodín, bohatších, chudobnejších, ale aj takých, 
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 €

11.3. o 18.30 
CYRANO Z BERGERACU Veľká sála 
Slávna veršovaná komédia francúzskeho novoroman-
tizmu, ktorá teší divákov po celom svete už od roku 
1897. Réžia: Lukáš Brutovský. Vstupné: 14 €

12.3. 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 nevidel, 
zato každý pocítil jeho dotyk vo svojom živote. Jedné-
ho vyhodil z práce, druhého pripravil o majetok, s citmi 
tretej sa chladnokrvne zahrával. Réžia: Ján Luterán. 
Vstupné: 8 €

13.3. o 18.30 
14.3. 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. Di-
vadelná 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 €

16.3. o 18.30
17.3. o 10.00
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála
Jedna z najznámejších a najobľúbenejších Shakespe-
arových komédií hovorí o premenlivosti a zložitosti 
vzťahov medzi mužom a ženou, o súboji pohlaví. O 
vzájomnej manipulácii medzi ľuďmi. V hre sa miešajú 
prvky renesančnej romantickej komédie s intenzívnou 
energiou commedie dell´arte. Réžia. Svetozár Spru-
šanský. Vstupné: 10 €/ 5 €

18.3. o 10.00 a 18.30 
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála 
Inscenácia ponúka javiskový obraz starobylého sve-
ta britského panstva, s dôrazom na silný príbeh a 
plnokrvnú charakterokresbu postáv. Ich peripetie, 
dramatické strety, ale aj komické situácie a následne 
aj šťastné rozuzlenie. Diváka pozývame do sveta minu-
losti, do prostredia elegancie. Vstupné: 6 €/ 12 €

19.3. o 18.30
POTKANY Štúdio
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu býva nie-
koľko rodín, bohatších, chudobnejších, ale aj takých, 
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 €

20.3. o 9.30 a 12.30
21.3. o 15.00
FERDO MRAVEC Veľká sála
Kto by nepoznal dobrodruha Ferda? Odvážneho mrav-
ca, ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety ne-
bezpečenstvám sveta? Čaká vás veľký výlet do sveta 
chrobáčikov, v ktorom je aj malá šálka veľká ako kostol-
ná veža a vyšplhať sa na púpavu predstavuje pre chro-
báka veľké akrobatické číslo.  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. Vstupné: 4 €

23.3. o 18.30
24.3. o 18.30
GAZDINÁ ROBA Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky. Inscenácia ponúka 
strhujúci príbeh nerovnej lásky, ale aj výnimočný insce-
načný tvar. Poeticko-drsné herecké výkony, moravské 
viac hlasé spevy, ozvuk našej súčasnosti, presah do 
dneška, veľkorysú výpravu, monumentalitu javiskovej 
mágie. Réžia: Jan Antonín Pitínský. Vstupné: 14 €

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

25.3. o 18.30
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej politickej ka-
riéry dvorného intrigána Selicoura zanechal komédiu, 
ktorá svojou rafinovanosťou, výbornými charaktermi 
a vycizelovanou formou v ničom nezaostáva za jeho 
vzorovými a slávnymi drámami. 
Organizované predstavenie.

26.3. o 9.30
27.3. o 10.00
FERDO MRAVEC Veľká sála
Vstupné: 4 €

27.3. o 18.30
30.3. o 10.00
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála
„Kostýmovaná dobovka“ z obdobia viktoriánskeho An-
glicka uvedená v celoslovenskej premiére, s niekoľkými 
songami z konca 18. a začiatku 19. storočia. Réžia: Sve-
tozár Sprušanský. Vstupné: 14 €/ 6 €

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

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

1.3. o 15.00 
 BOLO NÁS PAŤ Veľká sála
Réžia: Kamil Žiška. Dramatizácia románu významného 
medzivojnového českého spisovateľa, novinára a hu-
moristu židovského pôvodu Karla Poláčka. Humorné 
rozprávanie o každodennom „dobrodružnom“ živote, 
snoch, túžbach či prvých láskach piatich obyčajných 
kamarátov. Predstavenie pre deti od 6 rokov. Sir Arthur 
Connan Doyle

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

8.3.o 15.00
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála
Réžia: K. Žiška Rozprávka na motívy známeho a jedno-
duchého príbehu o obstarožnom niekoľko storočnom 
čertovi Trepifajkslovi a poctivej, vynachádzavej a pra-
covitej babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert je iba člo-
vek!“. Je určená pre deti od 4 rokov. Inscenácia vznikla 
s podporou MK SR.

9.3. o 13.00 
JÁNOŠÍK Veľká sála VYPREDANÉ
Réžia: O. Spišák Inscenácia, ktorá pred vami odhalí po-
zadie 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 odvisol. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR a je pre 
deti od 10 rokov.

10.3. o 9.30 
11.3. o 9.30 
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála

11.3. o 19.00 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra
Réžia: Jakub Nvota a. h. 
Klasický román Victora Huga, základ romantizmu, po-
vinné čítanie, mnohokrát sfilmované 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 
strážnika Phoeba, spoznávame už v mladosti v škol-
ských laviciach.. Inscenácia postavená na smiechu cez 
slzy, grotesknej tragike, rozdvojených dušiach, prekva-
pivých situačných metaforách a netypicky budovaných 
atmosférach.

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

13.3. o 19.00 
EPOS 
Veľká sála
Réžia: Andrej Kalinka a Ivan Martinka. Nevšedný javis-
kový tvar vychádzajúci z tvorivých dielní na spoločnú 
tému Epos o Gilgamešovi. Inscenácia je vhodná pre 
mladých a dospelých divákov. Hrajú herci Bábkového 
divadla Žilina 

15.3. o 15.00
16.3. o 9.30 
DANKA A JANKA Veľká sála
Réžia: Kamil Žiška Danka a Janka sú sestričky dvojčen-
ce, navlas rovnaké. Danka má oči celkom ako Janka, 
hnedé a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy cel-
kom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. Vlani boli 
Danka a Janka ešte malé, ale tohto roku sú už riadne 
žiačky 1. B. triedy vo Zvolene. Inscenácia je určená pre 
deti od 4 rokov.

17.3. o 10.00 
18.3. o 9.30 a 19.00
19.3. o 9.30
JÁNOŠÍK Veľká sála 
Réžia: Ondrej Spišák. Inscenácia, ktorá pred vami od-
halí 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 ši-
benici odvisol.

19.3. o 14.00
20.3. o 9.30 
TRI PRASIATKA Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák. Slovenská ľudová rozprávka. Kde 
bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi do-
lami bol les a v ňom žili tri prasiatka, vlk a ešte veľa, 
veľa iných zvierat...Takto by sa mohla začínať klasická 
ľudová rozprávka o troch prasiatkach, ktoré si postavia 
domčeky, a ktoré prenasleduje hrozný, zlý vlk...Lenže  

ako to už býva v skutočnom živote je všetko trochu 
inak...Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

22.3. o 15.00
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Veľká sála
Réžia: O. Spišák. Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná 
dramatizácia štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých 
vyrástlo už niekoľko generácií detí. Inscenácia je urče-
ná pre deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou 
podporou mesta Nitra.

23.3. o 9.30 a 11.00 
TRI PRASIATKA Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák. Slovenská ľudová rozprávka. Kde 
bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi do-
lami bol les a v ňom žili tri prasiatka, vlk a ešte veľa, 
veľa iných zvierat...Takto by sa mohla začínať klasická 
ľudová rozprávka o troch prasiatkach, ktoré si postavia 
domčeky, a ktoré prenasleduje hrozný, zlý vlk...Lenže 
ako to už býva v skutočnom živote je všetko trochu 
inak...Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

24.3. o 9.30 
25.3. o 9.30
HUCKLEBERRY FINN Veľká sála 
Réžia: Michal Hába a.h. Inscenácia na motívy svetozná-
meho románu Marka Twaina Dobrodružstvá Huckle-
berryho 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. 

25.3. 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 inscená-
cie originálna svojim minimalizmom, sugesciou, stav-
bou scén a hereckým konaním. Je to alegória postoja 
ľudstva k morálke, idealizmu, súcitu 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 každé-
ho človeka. Réžia: Šimon Spišák

26.3. o 9.30
27.3. o 9.30 
JÁNOŠÍK Veľká sála
Réžia: Ondrej Spišák. Inscenácia, ktorá pred vami od-
halí 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 ši-
benici odvisol.

27.3. o 19.00
Divadlo ZkuFraVon a o.z. ÚTŽ

PRÍBEHY Z MARINGOTKY Štúdio Tatra
Cirkus život, život ako cirkus, cirkus v živote, život v 
cirkuse. Náš podradný zábavný podnik vám vyrozpráva 
príbeh. O láske a o cirkuse, o živote, o osude. Príbeh 
znalcov remesla a vzťahov. My sme však len amatéri, 
nuž sme si to všetko jednoducho vymysleli.
Inscenácia vznikla na motívy knihy Guy Bassa s finanč-
nou podporou Ministerstva kultúry SR.

29.3. o 15.00 a 17.00 
30.3. o 9.30
31.3. o 9.30
JANKO A MARIENKA Študovňa 
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný 
príbeh najznámejších rozprávkových súrodencov. Jan-
ko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách, ale 
svojim umom, odvahou a schopnosťou pomáhať si na-
vzájom 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.

Kinoklub Tatra

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

com/info: 0948 050 010, 0907 680 702

2.3. o 19.00 
LEVIATAN 
Svetoznámy ruský režisér Andrej Zvjagincev prináša 
pôsobivý pohľad na márny boj jednotlivca proti auto-
ritám za svoje práva a vlastníctvo. Automechanik Koľja 
žije so svojou rodinou na severe Ruska. Starosta mesta 
však má s jeho domom a pozemkom iné „plány“... Rea-
listicky vyrozprávaný príbeh v spojení s čarom severskej 
krajiny získal v Cannes cenu za najlepší scenár a bol v 
záverečnom kole OSCARových nominácii za najlepší 
zahraničný film. (Rusko, 2014, 140´, 3 € / 4 €)

3.3. o 19.00 
CHLAPČENSTVO  (Boyhood)   
Nežný, vtipný, duchaplný a melancholický film. Na 
príbehu o dospievaní jedného obyčajného chlapca pra-
coval režisér Richard Linklater 12 rokov. Mason je sym-
patický 6-ročný chlapec, ktorý po rozvode rodičov žije 
so staršou sestrou Sam a mamou (Patricia Arguette). 
S otcom (Ethan Hawke) sa ale obidve deti pravidelne 
vídajú a majú s ním kamarátsky vzťah... S Masonom 
potom prežívame aj pubertu, dospievanie a začiatok 
dospelosti.. Po ceste stretáva mnoho priateľov, prvých 
a druhých lások, konfliktov i zmierení... 
Film mal v záverečnom kole 6 nominácií na OSCARa.  
  (Cyklus: DETI, DETI!?; USA, 2014, 166´, 3 € / 4 €)

9.3. o 18.00  
NÁVRAT DO HORIACEHO DOMU 
Chaviva Reicková (1914 - 1944), príslušníčka britskej 
spravodajskej služby, aktivistka i zanietená sionistka, 
túži prísť pomáhať do krajiny svojho detstva počas 
SNP. Bola jednou z palestínskych židovských parašu-
tistiek vyslaných na vojenské misie do nacistami oku-
povanej Európy. Dokumentárny film Anny Gruskovej 
prináša množstvo neznámych archívnych materiálov, 
spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných 
stopách, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnos-
ti, ktorý môže inšpirovať i v súčasnosti. (PREMIÉRA!, 
Slovensko, 2014, 66 min., 2 € / 4 €)
Hosť večera slovenského filmu: scenáristka a režisér-
ka Anna Grusková (po projekcii sa uskutoční beseda k 
filmu)

9.3. o 20.30  
IDA    
Režisér Paweł Pawlikowski ponúka divákom poetický 
príbeh o hodnotách krásy, lásky a hľadania pravdy. 
18-ročná novicka sa onedlho stane mníškou, čaká ju 
však ešte návšteva jedinej žijúcej príbuznej, o ktorej 
existencii doposiaľ netušila. Toto nečakané stretnutie 
nasmeruje mladú Annu na cestu za odkrytím rodinné-
ho tajomstva, ktoré sa osudovo týka jej vlastného živo-
ta, jej pôvodu i pravého mena... Film bol v záverečnom 
kole OSCARových nominácii za najlepší zahraničný 
film. (Poľsko - Dánsko, 2013, 80´, 3 € / 4 €)

10.3. o 19.00 
DIVOKÉ HISTORKY   
Výnimočnú čiernu komédiu Damiána Szifrona kopro-
dukovali bratia Almodóvarovci a priniesli do kín šesť 
divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a rôznych 
nespravodlivostí či krívd. Hrdinovia filmu sa v rôznych 
situáciách dostávajú do bodu, kedy im dochádza tr-
pezlivosť. Film bol v záverečnom kole OSCARových 
nominácii za najlepší zahraničný film.  (Argentína - 
Španielsko, 2014, 122´, 3 € / 4 €)

16. a 17. marca
***NEPREMIETAME 

23.3. o 19.00 
KUKURIČNÝ OSTROV
Rieka Inguri je prirodzenou hranicou, ktorá rozdeľuje 
Gruzínsko a Abcházsko. Po jednej z jarných záplav 
sa uprostred jej toku utvorí ostrovček, ako stvorený 
pre pestovanie kukurice. Starý abcházsky farmár si 
na „zemi nikoho“ postaví chatrč. Žije v nej so svojou 
mladučkou vnučkou. Tak ako zreje kukurica, dospieva 
aj dievčina a blíži sa neodvratná konfrontácia s kolo-
behom života mimo ostrova. Režisér Georgij Ovašvili 
vo svojej poetickej filmovej básni pomocou strihovej 
skladby a takmer bez použitia slov komponuje prie-
zračnú drámu o prepojení človeka s prírodou. (PREMIÉ-


