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Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
Vám želá redakcia časopisu Nitra



Milovníci krásnych 
melódií sa majú opäť na 
čo tešiť. V predvianoč-
nom období ich poteší 
už ôsmy vianočný kon-
cert, ktorý pripravuje stá-
lica nitrianskeho divadla 
Eva Pavlíková v spolu-
práci s Mestom Nitra - 
Oddelením kultúry Mest-
ského úradu v Nitre. 

Jej Zlatý večer sa 
uskutoční v nedeľu 18. 
decembra o 18. hodine 
v Synagóge - nitrianskej  

koncertnej a výstavnej sieni. Okrem 
piesní hostiteľky večer spríjemnia aj 
melódie v podaní jej hostí. „Koncert 
vnímam ako vianočný darček pre oby-
vateľov Nitry,“ hovorí Eva Pavlíková,“ 
verím, že ich tak ako každý rok, naladí 
na tú správnu sviatočnú atmosféru. Na 
Zlatom večere privítam herečku a spe-
váčku Karin Olasovú a Štefana 
Skrúcaného, ktorého ľuďom netreba 
zvlášť predstavovať. Verím, že spolu s 
Cimbalovou hudbou Zobor prinesie-
me ľuďom šesť dní pred Vianocami 
príjemnú atmosféru a pohodu do du-
ší,“ hovorí Eva Pavlíková.

Hostiteľka zaspieva svoje obľúbené 
skladby, no nebudú chýbať ani meló-
die z jej predstavenia Skok z výšky a 
ani z najnovšieho muzikálu Sladká 
Charity. Na koncerte sa predstaví aj 
Cimbalová hudba Zobor, bez ktorej sa 
nezaobišiel ešte ani jeden Evkin via-
nočný koncert.“   

Ľudmila Synaková

Hosťami vlaňajšieho Zlatého koncertu Evy Pavlíkovej bolo 
trio La Gioia a Kristína Turjanová.                 Foto: Ľ. Synaková

Eva Pavlíková si aj minulý rok zaspievala 
svoje obľúbené skladby.

Na Zlatom večere s Evou Pavlíkovou 
zaspieva K. Olasová a Š. Skrúcaný
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Opäť nám nežne klopú 
na dvere vianočné 

sviatky – čas radosti, zá-
zrakov a prianí. Pripravme 
sa teda na ne spoločne 
a vychutnajme si ich so 
všetkým, čo k nim patrí.  
Vianoce sú najkrajším ob-
dobím v roku, keď sa stre-
távajú rodiny, sadáme si  
k spoločnému stolu, aby 
sme sa tešili z jedinečnej 
sily, ktorej hovoríme rodin-
né puto. Vianoce a Nový 
rok sú obdobím, keď sa 
každý snaží byť s blízkymi, 
keď si viac ako ktorýkoľvek 
deň v roku  uvedomujeme 
silu lásky, úcty, obetavosti 
a priateľstva.

 

Tieto hodnoty zname-
najú veľa aj pre našu 

veľkú rodinu Nitranov. Pre 
každého z nás je dôležité, 
aby sa počas celého roku 
napĺňali všedné dni spo-

kojnosťou, ohľaduplnosťou 
k druhým, ľudskou spolu-
patričnosťou a radosťou 
zo spoločne realizovaných 
túžob a plánov.

Dúfame, že už onedl-
ho zasype našu kraji-

nu snehová perina. Belosť, 
symbolizujúca čistotu duše 
vždy priťahovala predstavi-
vosť človeka a s ňou spo-
ločne aj svetlo, lúče z bli-
kajúcej sviečky - symbol 
blížiacich sa Vianoc, ktoré 
sa  určite rozžiari a plápo-
lavým plameňom osvieti 
naše srdcia a naše vnútro. 
Veď každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské slovo, 
pohladenie, či pohľad a -  
svet sa stáva zrazu krajším. 
Človek sa musí vedieť tešiť 
i zo šťastia toho druhého, 
svojím postojom a činmi 
vyjadriť svoj úprimný vzťah 
k životu, k ľuďom a tak do-

kázať, že je naozaj člove-
kom.

V mene mestského za-
stupiteľstva, pracov-

níkov mestského úradu, ale 
aj osobne - za seba - želám 
Vám, milí občania, do na-
stávajúcich krásnych via-
nočných dní, veľa šťastia. 
Nech sú aj tohtoročné Via-
noce naplnené vzájomným 
porozumením, spolupatrič-
nosťou človeka k človeku. 

Prajem Vám vnútornú 
silu, stály zmysel pre 

radosť z malých i veľkých 
vecí života. Veľa zdravia, ži-
votnej iskry, lásky a poteše-
nia z prítomnosti všetkých 
ľudí, blízkych  Vášmu srd-
cu.

Želám Vám krásne a 
šťastné Vianoce!

 
  Jozef Dvonč 

primátor mesta Nitra

Želám Vám šťastné Vianoce 

Nitriansky betlehem.                                 Foto: Ľ. Synaková
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Veľkou výzvou využitie areálu  
bývalých kasární pod Zoborom

Pán poslanec, hovorí 
sa, že dôvera zaväzuje. 
Cítili ste to takto aj pred 
rokom, keď ste skladali 
sľub poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva v Nitre? 

Dôvera voličov je zavä-
zujúca. Cítil som to nielen 
pri skladaní sľubu poslanca 
mestského zastupiteľstva, 
ale pociťujem to neustále 
a oveľa intenzívnejšie pri 
stretnutiach so svojimi vo-
ličmi a tiež aj počas práce, 
ktorú ako poslanec vyko-
návam. 

Môžete nám prezradiť, 
čo vás viedlo k myšlien-
ke stať sa komunálnym 
politikom?

Dôvodom je snaha na-
pomôcť v riešení prob-
lémov občanov nášho 
mesta a takou osobnou 
motiváciou je aj to, že som 
Nitran a na našom  meste 
mi záleží.

Boli ste zvolený za 
predsedu Komisie pre 
územné plánovanie, ar-
chitektúru a investičnú 
činnosť pri MsZ. To všet-
ko sú oblasti, ktoré sú na 

očiach verejnosti a tá ich 
náležite pripomienkuje. 
Môžete povedať, akými 
problémami sa zaoberáte 
a čo ste riešili?

Komisia pre územné 
plánovanie, architektúru 
a investičnú činnosť pri 
MsZ sa na jednotlivých 
stretnutiach zaoberala ši-
rokým záberom riešení od 
koncepcie využitia územia 
mesta, riešenia problémov 
centrálnej mestskej zóny, 
koncepcie parkovania v 
meste, investičnou čin-
nosťou mesta, koncepciou 
rozvoja mestských častí, 
až po také „maličkosti“, 

ako je otvorenie výhľadu 
z pešej zóny na veľký se-
minár – jednu z najkrajších 
historických budov v Nitre, 
ktorá je momentálne zakry-
tá náletovou  vegetáciou. 

Komisia sa snaží aj o 
dohľad nad celkovým ar-
chitektonickým výrazom 
mestských častí s akcen-
tom na centrálnu mest-
skú zónu, kde sa zaoberá 
napr. riešením  vzhľadu ce-
loročných a letných terás 
na pešej zóne, riešením  
nevyhovujúceho stavu 
objektu  „stará Plynáreň“ 
a pod. Veľkou výzvou pre 
Nitru sa stala úloha vyrie-
šenia koncepcie areálu 
bývalých Kasární Zobor. 
Jedná sa o územie o roz-
lohe 21 ha, ktoré dáva 
nie každodennú obrov-
skú možnosť využiť takýto 
priestor. Komisiou oslovení  
nitrianski architekti na spo-
ločnom stretnutí priniesli 
svoje pohľady na riešenie 
tohto územia, ktoré by sa 
malo prioritne využiť pre 
oddych a rekreáciu obča-
nov mesta. V súčasnosti 
sa komisia zaoberá pripra-
vovanými zmenami a do-
plnkami  Územného plánu 
Centrálnej mestskej zóny v 
Nitre. Iniciuje pokračova-
nie  v tvorbe a aktualizácii 
Digitálnej technickej mapy 
a v budovaní  Geografické-
ho informačného systému 

Ing. arch. Juraj Gajdoš Predstavujeme poslancov MsZ v Nitre:

Presne pred rokom získal dôveru voličov vo voľbách 
do orgánov samosprávy aj poslanec Ing. arch. Ju-
raj Gajdoš. V 31-člennom poslaneckom zbore sa 
angažuje vo funkcii predsedu Komisie pre územné 
plánovanie, architektúru a investičnú činnosť a pra-
cuje tiež vo Výbore mestskej časti č. 4 Klokočina. S 
cieľom predstaviť verejnosti jeho poslanecké aktivity 
sme mu položili niekoľko otázok.
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Nemocnica v Keni nesie meno  
sv. Cyrila a Metoda

mesta Nitry, údaje z týchto 
systémov sú prístupné  ve-
rejnosti. Vzhľadom na via-
ceré evidované problémy a  
požiadavky, komisia navr-
huje   zabezpečiť zmeny a 
doplnky Územného plánu 
mesta Nitry .         

Ste členom Výboru 
mestskej časti č. 4 na 
najväčšom nitrianskom 
sídlisku Klokočina. Obra-
cajú sa na vás občania so 
svojimi problémami. Čím 
chce VMČ prispieť k zlep-

šeniu života obyvateľov 
Klokočiny?

Výbor mestskej časti č.4 
Klokočina pravidelne na 
svojich stretnutiach rieši 
rôzne problémy, ktorých 
vyriešenie prispieva k zlep-
šeniu života obyvateľov. 
Problémy sa dotýkajú bez-
pečnosti, odstránenia rôz-
nych nedostatkov,  ktoré 
strpčujú obyvateľom Klo-
kočiny život / opravy chod-
níkov, opravy osvetlenia, 
riešenie parkovania vozi-

diel.../. Na každom zasad-
nutí riešime rôzne podnety 
od občanov. Zaoberáme 
sa i investičnými akciami, 
akými sú rekonštrukcia 
polikliniky či kruhového 
objazdu smerom na Klo-
kočinu. Snažíme sa i o to, 
aby sa obyvatelia Klokoči-
ny spolu stretávali, čomu 
slúži i zorganizovanie Klo-
kočinského jarmoku alebo 
posedenia s dôchodcami.

Za rozhovor ďakuje: 
Ľudmila Synaková

V jednej z lesných oblastí 
Kene (Mukuyu-ini) vyrástla 
aj vďaka finančnej podpo-
re nitrianskeho Lions clu-
bu Nemocnica sv. Cyrila 
a Metoda. Pri príležitosti 
slávnostného otvorenia 
nemocnice sa uskutočnilo 
stretnutie primátora neďa-
lekého okresného mesta 
Thika s Nitranom Tiborom 
Bučekom, ktorý mu odo-
vzdal pozdravný list pri-
mátora mesta Nitry Jozefa 
Dvonča. Na otvorení sa zú-
častnil aj veľvyslanec Mal-
tézskeho rádu v Nairobi, 
J. E. Gianfranco Cigogna, 
s ktorým bola dohodnutá 
aj  ďalšia pomoc: lekára a 
zdravotné sestry pre rozší-
renú časť nemocnice. 

„Prejav bol prečítaný v 
domorodom jazyku kis-
wahilli, v ktorom sa do-
morodcom prezentovalo 
aj Slovensko a Nitra. Ta-

mojších obyvateľov sme 
oboznámili aj s dôvodmi, 
ktoré nás viedli  k tomuto 
činu. V prejave domorod-
com bolo tiež zdôvodne-
né, prečo je nemocnica v 
džungli pomenovaná po 
dvoch slovanských svät-
coch, čo bolo nimi spon-
tánne prijaté,“ spomína 
Tibor Buček. O niekoľko 
dní nasledovalo prijatie u 

kardinála Kene J.E. Johna 
Njue, ktorý  odsúhlasoval 
názov nemocnice a ktorý 
má ku Slovensku osobit-
ný vzťah, nakoľko ho do 
funkcie uvádzal slovenský 
kardinál J.E. Jozef Tomko.

V priebehu dvoch ro-
kov bude pripravovaná 
ďalšia, III. etapa dostavby 
nemocnice a sprievodné 

pokračovanie na 5. str. 
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Nitra môže byť hrdá na abilympioničku 
Evu Vilímovú, ktorá z juhokórejského So-
ulu priniesla z 8. medzinárodnej abilym-
piády bronzovú medailu. Na tejto súťaž-
nej prehliadke, ktorá sa koná každé štyri 
roky, sa zúčastnilo tisícpäťsto  súťažiacich 
z 57 krajín. Abilympionici však nesúťažili 
v tradičných športových disciplínach, ale 
si porovnávali svoje pracovné schopnosti 
a zručnosti. Súťažilo sa v 38 disciplínach, 
ako napr. vyšívanie, háčkovanie, maľba či 
košikárstvo. V štrnásťčlennej slovenskej 
výprave bola aj zrakovo postihnutá Nit-
rianka Eva Vilímová, ktorá je pripútaná na 
vozíčku. Na finále do Soulu sa prebojova-
la z národných kôl. 

„Pred účasťou na Medzinárodnej abi-
lympiáde v Japonsku v roku 2007 som si 
pre zhoršujúci sa zdravotný stav i ťažkosti 
so získavaním finančných prostriedkov 
myslela, že to bude moja posledná súťaž, 
no po úspechu na 9. a 10. celoslovenskej 
abilympiáde som sa rozhodla ešte raz re-
prezentovať postihnutých ľudí,“ hovorí E. 
Vilímová, ktorá si vyštrikovala v náročnej 
konkurencii krásne 3. miesto. 

„Som veľmi šťastná, že sa podarilo prá-
ve mne získať bronzovú medailu. Bola 
jedinou, ktorú získala slovenská výpra-
va. Okrem Slovenska získali iba tri kraji-
ny ocenenie a to Francúzsko, Rakúsko 
a Nemecko, všetky ostatné ceny zostali 
v Ázii,“ uviedla Eva Vilímová. „Veľmi ma 
teší, že som nesklamala ľudí, ktorí mi verili 
a pomohli mi. Získanú medailu považu-
jem za ocenenie celej Slovenskej republi-
ky a preto patrí celému Slovensku,“ uvie-
dla Nitrianka Eva Vilímová, ktorej v účasti 
na 8. abilympiáde v Soule finančným 
príspevkom pomohol aj primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč. 

„Pánovi primátorovi Jozefovi Dvončovi 
úprimne ďakujem za pochopenie, veľkú 
pomoc a finančnú podporu mojej účasti 

na tejto medzinárodnej abilympiáde,“ ho-
vorí úspešná abilympionička. Na abilym-
piádach sa pravidelne zúčastňuje od roku 
1996, kedy sa konal 3. celoslovenský roč-
ník. Ako sama priznáva, o prvom neve-
dela a pred druhým si neverila. Dnes sa 
môže pochváliť účasťou na 8 slovenských 
a 4 medzinárodných ročníkoch málo zná-
mej súťaže, vďaka ktorej si pozrela okrem 
Japonska, Indiu a teraz Južnú Kóreu. Eva 
Vilímová je aktívna nielen v súťažných 
disciplínach. Zrakovo postihnutá abilym-
pionička sa po 50-tke naučila Braillovo 
písmo, ako šesťdesiatnička sa zoznámila 
s prácou na počítači.     

  Ľudmila Synaková
  Foto: autorka

Bronzová Eva Vilímová sa do Soulu 
dostala aj vďaka podpore primátora 
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Silný príbeh s emóciami, 
so slzami aj smiechom. „Ak 
je zabalený do lákavého hu-
dobno-tanečného šatu so 
strhujúcimi tancami a krás-
nymi pesničkami, o to zau-
jímavejšie a krajšie to môže 
byť pre diváka," povedal re-
žisér Svetozár Sprušanský 
na margo najnovšieho mu-
zikálu Sladká Charity, ktorý 
ponúka svojim divákom Di-
vadlo A. Bagara.

Neutíchajúci potlesk na 
každej z troch premiér - v 
piatok 11., v sobotu 12. aj v 
nedeľu 13. novembra dával 
tušiť, že svetoznámy muzi-
kálový hit Sladká Charity za-
baví i poteší. Tento príbeh o 
hľadaní šťastia a miesta v ži-
vote vznikol podľa filmového 
scenára Federica Felliniho, 
Tullia Pinelliho a Ennia Fla-
iana - Cabiriine noci. Reži-
sérom najväčšieho projektu 
DAB v tejto sezóne je šéfdra-
maturg nitrianskeho divadla 
Svetozár Sprušanský. Na-
priek tomu, že muzikál vzni-
kol v roku 1966, posledné, 
tretie nové naštudovanie sa 

hrá na Broadwayi v USA, ale 
aj vo West Ende v Londý-
ne. Londýnsku inscenáciu z 
roku 2009 si režisér bol po-
zrieť. V muzikáli účinkuje asi 
50 postáv, diváci sa môžu 
tešiť na silné herecké výko-
ny, strhujúce spevácke i ta-
nečné čísla. Lákadlom pre 
divákov sú vystúpenia Kuly-
ho, Kuka a Martina Nahálku 
v alternovanej postave pro-
roka - majstra Brubecka. Aj 
vo svete túto postavu obsa-
dzovali Mickom Jaggerom či 
Stingom. 

„Muzikál prináša silný ľud-
ský príbeh, v ktorého cen-

tre stojí krehká, vzdorovitá 
Charity. Má obrovskú túžbu 
nájsť lásku a šťastie. Malé 
útle žieňa niekedy kope, nie-
kedy kričí, niekedy plače a 
niekedy sa smeje, tancuje a 
spieva. Je ľudsky nedokona-
lá, čím je divákom sympatic-
ká, no predovšetkým okolo 
seba šíri pozitívnu energiu," 
povedal režisér Svetozár 
Sprušanský.

Po slávnom titule v DAB 
siahli aj preto, že divadlo má 
ideálne predstaviteľky hlav-
nej hrdinky - Kristínu Turja-
novú a Klaudiu Kolembuso-
vú.          Ľudmila Synaková

Sladká Charity - chytľavé muzikálové melódie

dokončenie z 3. str.
subprogramy, ako je do-
dávka fotovoltaických člán- 
kov a zväčšenie zdroja 
pitnej vody. Na slovenskej 
ambasáde sa tiež dohodli 
na logistike dodávky liekov 
tak, že budú slúžiť nielen 
pre nemocnicu, ale aj ďal-
ším nemocniciam, v kto-
rých slúžia slovenskí lekári. 

„Zástupcov EXPEDÍCIE 
KEŇA II. prijali aj na troch 
školách a v jednej univer-
zite, ktorá má veľký záujem 

o náš program,“ uviedol Ti-
bor Buček. Výstavba prvej 
etapy nemocnice sa zača-
la pred 4 rokmi. Program 
s názvom Nemocnice v 
Keni, pri zrode ktorého 
stál aj primátor mesta Nitry 
Jozef Dvonč, v súčasnosti 
speje k finále. 

„Verím, že mesto Nitra 
bude hrdé na tento me-
dzinárodný prvok, na kto-
rom participuje a ktorý je 
požehnaním pre ľudí, žijú-
cich v ťažkých životných 

podmienkach v tejto lesnej 
oblasti. Mnohé matky už 
nerodia svoje deti pod pal-
mou, zlomeniny neošetru-
je náhodný domorodec, 
popáleniny, HIV a mnohé 
ostatné ľahšie úkony rieši 
táto nemocnica v lesnej 
oblasti.  Presvedčili sme 
sa, že Nemocnička poslúži 
svojmu účelu,“ uviedol Ti-
bor Buček, koordinátor pre 
Afriku, D 122.                                                                                                     

Ľudmila Synaková, 
foto: archív T. Bučeka

Nemocnica v Keni nesie meno sv. Cyrila a Metoda
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Pondelok 14. november 
2011 sa zapíše do histórie 
nášho mesta zlatými písme-
nami, pretože v tento deň bolo 
slávnostne sprístupnené zre-
konštruované severné krídlo 
historického Župného domu. 
Pri príležitosti 10. výročia vzni-
ku krajskej samosprávy sa v 
týchto priestoroch uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie zastu-
piteľstva Nitrianskeho samo-
správneho kraja. 

V severnom krídle sa nachá-
dza rokovacia zrkadlová sála 
a koncertná sieň s unikátnou 
akustikou. Zrekonštruované 
priestory sa stanú dôstojným 
miestom na zasadnutia za-
stupiteľstva Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja,  poslúžia 
však aj na usporiadanie rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských podujatí. 

Obe sály i ďalšie priestory a 
miestnosti v tomto krídle his-
torického Župného domu sa 
rekonštruovali pod dohľadom 

pamiatkového úradu, pretože 
celý objekt je národnou kul-
túrnou pamiatkou. Interiéry 
tak vďaka obnove opäť získali 
svoju podobu zo začiatku 20. 
storočia. Do pôvodnej podoby 
sa dostala výtvarná výzdoba 
na stenách, drevené obklady 
a stolárske výrobky. Rekon-
štrukcia severného krídla Žup-
ného domu sa začala ešte v 

80. rokoch minulého storočia. 
Pôvodne neskorobaroková 
palácová stavba Župného 
domu vznikla v roku 1777 ako 
sídlo Nitrianskej župy. Budova 
má štyri krídla a súčasnú po-
dobu dostala počas rozsiahlej 
prestavby v rokoch 1903 až 
1908, keď ju upravili do seces-
ného štýlu.          Ľ. Synaková, 

foto: autorka

Zrekonštruovaný Župný dom  
sa predviedol v plnej kráse

Nová zrekonštruovaná sála Župného domu 

Vo štvrtok 8 decembra o 
19.00 hod. privíta Mestská 
hala na Klokočine Štátny 
tanečný a spevácky súbor 
Ruskej federácie: Ruskí ko-
záci – Veľký kozácky balet. 
Skoky, drvenie, otočky ro-
bené „rýchlosťou tornáda“, 
KALINKA, KALINKA, CYGA-
NOČKA, KAŤUŠA... to všetko 
môžete vidieť a počuť. Štátny 
tanečný súbor „Ruskí kozáci“ 
je jednou z najlepších profesi-
onálnych tanečných skupín v 
Ruskej federácii. Skladá sa zo 
60 umelcov. Súbor ponúka di-
vákom fascinujúci a dynamic-

ký koncertný program. Pod-
manil si fanúšikov tanečného 
umenia vysoko profesionál-
nym prevedením kozáckych 
tancov, spojených s úžasný-
mi akrobatickými trikmi. Po 
úspešných vystúpeniach v 
Španielsku, Portugalsku, Ju-
hoslávii a Veľkej Británii sa dá 
hovoriť o obrovskej popularite 
v celej Európe ale i v USA. Sú-
bor bol založený v roku 1990 
a jeho oficiálne uvedenie sa 
konalo na hlavnom koncert-
nom pódiu v krajine - štátnej 
koncertnej sále „Rusko“ v 
Moskve v októbri 1991. Súbor 

je nazývaný „Veľký kozácky 
balet“, čo naznačuje blízkosť 
umelcov ku „klasickému“ štý-
lu a úroveň programu, ktorý 
obsahuje aj originálne ukážky 
rôznych kozáckych spevov. 
Kozácky koncept je neodde-
liteľne spätý s Ruskom. L. N. 
Tolstoj napísal: „Celé Rusko 
je vytvorené Kozákmi.“ Hos-
ťami galaprogramu budú 
najlepší sólisti súboru  sve-
toznámych Alexandrovcov: 
národný umelec RF Gavva 
Valerij Nikolajevič a  národný 
umelec RF Štefuca Vasilij Iva-
novyč.                                  (sy)

Ruskí kozáci a sólisti Alexandrovcov
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Synagóga
Ulica pri Synagóge, koncertná a výstavná sieò,  
tel.: 037/6525 320, 0907 790 298.
5. (po) 18.30 Adventný večer s Katedrou hudby. 
Koncert študentov a pedagógov. Usporiadateľ: Katedra 
hudby PF UKF v Nitre s podporou Mesta Nitry. 
8. (št) 18.00 Peter Michalica predstavuje talenty Nit-
ry. 3. ročník prezentácie mladých hudobných talentov 
mesta Nitry. Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre.
9. (pi) 14.00 Slávnostné oceňovanie mnohonásob-
ných darcov krvi plaketami prof. Dr. Jana Janského.
Usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok 
Nitra v spolupráci s Mestom Nitra, vstup na pozvánky.
10. (so) 17.00 „Dobrý večer, Vianoce“. Vianočné 
vystúpenie žiakov Tralaškoly a ich hostí. Usporiadateľ: 
Súkromná základná umelecká škola Tralaškola.
12. (po)  10.00 Nádej pre život. III. benefičný koncert  
spojený so slávnostným oceňovaním darcov a dobro-
voľníkov, prispievajúcich ku skvalitňovaniu sociálnych 
služieb pre občanov mesta Nitry pod záštitou Jozefa 
Dvonča, primátora mesta Nitry. Usporiadateľ: Správa 
zariadení sociálnych služieb Nitra.
13. (ut) 19.00 Vianočný gospelový koncert City 
Worship Hope Gospel Singers, www.goospelsingers.
sk. Usporiadateľ: Kresťanské centrum Mozaika, Apoš-
tolská cirkev, vstupné: dospelí: 7,-€; študenti: 4,-€; 
deti do 10 r. - zdarma ; predpredaj: Nisys a Kresťanské 
centrum Mozaika.
14. (st) 17.00 Vianočný koncert študentov Súkrom-
ného konzervatória v Nitre. Usporiadateľ: Súkromné 
konzervatórium v Nitre.
15. (št)  17.30 Čas vianočný, čas zázračný. Koncert 
žiakov a pedagógov v predvianočnej nálade. Usporia-
dateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre.
16. (pi) 17.00 Čarovné Vianoce so SZUŠ ART PEGAS, 
komponovaný koncert študentov a pedagógov. Uspo-
riadateľ: SZUŠ ART PEGAS, vstupné: 1,50 €/osoba.
18. (ne) 18.00 Zlatý večer Evy Pavlíkovej. Hos-
tia: Cimbalová hudba Zobor / Karin Olasová / Štefan 
Skrúcaný. Usporiadateľ:  Eva Pavlíková v spolupráci 
s Mestom Nitra, vstupné 13,- €; predpredaj: NISYS 
Stále výstavy: Osudy slovenských �idov (expozícia 
holokaustu). Shraga Weil: Grafika. 
Prehliadky: ut individuálne vstupy: 13.00 - 18.00 h
st, št individuálne vstupy: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 h
so, ne individuálne vstupy: 13.00 -18.00
Od 23. 12. 2011 bude Synagóga pre verejnosť zatvore-
ná. Návštevníkov opäť radi privítame v rámci stanove-
ných prehliadkových dní počnúc 10. 1. 2012.
Nitriansky informaèný systém, Štefánikova tr.1, 949 01 
Nitra, infotel: 037/16 186

Nitrianska galéria
�upné námestie, tel.: 037/6579 641, otvorené denne 
okrem pondelka od 10.00 do 18.00.
Reprezentačné sály
1. 12. – 26. 2. Inter-view II. Inter-view II. je druhým 
pokračovaním výstavného projektu Inter-view, ktorý bol 
zameraný na tvorbu žien – výtvarníčok. Pripravovaná 
výstava bude mapovať tvorbu súčasných slovenských 
a českých autorov – mužov, ktorí reflektujú aktuálne 
témy, akými sú telo, telesnosť, sexualita, deti, rodina, 
vzťahy, pamäť z pohľadu rodového umenia. 
Salón
14.12.  – 31.1. Connexion /Nitra – Arles/ Autorka: 
Mária Machatová. Nitrianska autorka už niekoľko rokov 
žije a tvorí na dvoch od seba vzdialených miestach. V 
južnom Francúzsku v oblasti Camargue pri Arles a v 
Nitre. Výstavou bude reagovať na reálie oboch odliš-
ných prostredí aj na presúvanie medzi nimi. Tak vznikla 
séria obrazov, v ktorých dominuje reálna krajina v po-
hybe konfrontovaná aj s grafickým zobrazením na mo-
nitore navigácie gps. Jej subjektívny uhol pohľadu na 
krajinu v pohybe sa dostáva do konfrontácie s mapou, 
“transkripciou krajiny”, v ktorej sa práve v tom momen-
te pohybovala. 
Galéria mladých
21. 12. – 12. 2. Všetci sme hrdinovia. Autor: Jaro-
slav Kyša. Výstava predstaví najnovšiu tvorbu mladého 
slovenského výtvarníka, absolventa Ateliéru slobodnej 
kreativity 3D (prof. Juraj Bartusz) na Fakulte ume-
ní Technickej univerzity v Košiciach. Výber diel bude 
ťažiskovo zameraný na videá, fotografie a objekty 
dokumentujúce Kyšove nenápadné a často vtipné in-
tervencie vo verejnom priestore, pomocou ktorých 
vytvára nové a nečakané situácie, kriticky komentujúc 
našu každodennú realitu, politickú situáciu, či minulosť. 
Jaroslav Kyša stavia pomyselné pomníky hrdinom svo-
jich mikropríbehov, ktorými môže byť ktokoľvek z nás. 
Bunker 
10.11. – 11. 12. Nad Bunkrom sa blýska. Autorky: 
Anabel Sládek, Katarína Czikorová. Kurátor: Jozef Žili-
nek. Výstavný projekt spája dve rozličné stratégie auto-
riek reagujúcich na tému národnej kolektívnej identity. 
Cieľom výstavy je obsadenie celého priestoru Bunkra a 
využitie jeho „tmavých“, „tienistých“ zákutí pre reflexiu 
súčasnej politicko-umeleckej drámy formou inteligent-
nej hyperboly. 
Diváci sa možno dozvedia, čo sa stalo so slovenským 
kráľom, tatrovkou nad ktorou sa blýskalo, na ktorých 
národných hrdinov nemožno zabudnúť a čo je nové vo 
svätyni rurálneho nacionalizmu – v Panteóne sloven-
ských buditeľov v obci Čakajovce.

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
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15. 12. – 22. 1. V inom stave. Autorky: Sarah Christen 
(CH), Gökçe Ergör (TR/CH), Andrea Palamarcukova 
(SK). Výstava predstaví tri mladé výtvarníčky žijúce 
vo Švajčiarsku, pričom každá z nich má iné pozadie; 
jedna je rodáčkou, druhá je naturalizovaná a tretia je 
imigrantkou.  
Kultúrne podujatia:
Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení so 
zameraním na MEDIÁLNE UMENIE - prezentácie, pre-
mietanie ukážok, diskusie...
6.12. o 18.00 Miroslav Nicz: „In VHS veritas“ (BAR-
LA - videojournal - snaha o hľadanie platforiem pre 
etablovanie videoumenia v kontexte slovenského vý-
tvarného umenia v 90. rokoch 20. storočia)
Večery výtvarných reflexií - Diskusie o výtvarnom ume-
ní a tvorbe s autormi aktuálnych výstav
21.12. o 17.30 (po vernisáži) Hosť: Jaroslav Kyša, 
autor výstavy Všetci sme hrdinovia v Galérii mladých 
a kurátor Omar Mirza
Galéria hudby Cyklus komorných koncertov - 6. ročník
13.12. o 18.00 Jan Slávik - violončelo a Daniela Va-
rínska - klavír. Program: F. Liszt, J. Hubay, E. Dohná-
nyi, Z. Kodály, C. Debussy 
Ďalšie zaujímavé podujatia na www.nitrianskagaleria.sk

Ponitrianske múzeum
Štefánikova tr. 1, tel. 037/6510 000, 6514 245, Otv. 
po 9.-15.00 h, ut-pi od 9.-17.00 h, v so a ne od 10.-
17.00 h.
4. 7. - 31.12. Nitrianske premeny. Veselo i vážne zo 
života Nitranov na konci 19. storočia a začiatku 20. 
storočia.      
9. 12. – 31.12. Výstava výtvarných prác Klubu Sv. 
Lukáša v Nitre. Vernisáž 9.12. o 17.00 hod.
10. (so) 15.00 Čarovanie s Luciou
16. (pi) 17.00 Stretnutie Klubu priateľov staroslávnej 
Nitry
17. (so) 14.00 Stretnutie členov Klubu Fera Horniaka
20. (17.00) Vianočný koncert Súkromnej ZUŠ Heleny 
Madariovej
Stále výstavy: Skvosty dávnovekého Slovenska, 
Nitriansko v zrkadle dejín, �ivot v lesných a vodných 
biotopoch, Dermoplastické preparáty zo zbierok múzea.
Ka�dý pondelok o 14. 30 hod. Klub palièkovanej èipky
Ka�dú párnu nede¾u o 10. 00 hod. stretnutie èlenov 
Slovenskej numizmatickej spoloènosti. Klub filatelistov 
– každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

Diecézne múzeum
Námestie Jána Pavla II., 950 50 Nitra, 037/7721 747, 
otvorené denne okrem po: 10.00 - 18.00.
Múzeum ponúka faksimile rôznych dokumentov (úryvok 
spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako 
napr. potvrdenie Pribinovej donácie ¼udovítom Nem-

com, list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveï toho 
istého pápeža Metodovi, ukážky z buly Industriae tuae a 
Quia te zelo fidei, ukážky z hlaholík.

Misijný dom na Kalvárii
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrie� predmety 
pochádzajúce zo zberate¾skej èinnosti misionárov. 

Slovenské po¾nohospodárske múzeum
Dlhá ul. 94, areál AX, 950 50 Nitra, 037/65 72 573, 
Modely ako učebná pomôcka v budove historickej 
školy 
3. a 7. 12. Mikulášsky vlak (9.00 - 17.00 hod.)
Výstava betlehemov a obrazov s námetom zimy
Konzum: ochutnávka vianočného čaju a vianočných 
oblátok, kde budú aj ukážky pečenia oblátok na starej 
forme. Pri výstave betlehemov bude tvorivá dielňa – vý-
roba vianočných dekorácií v spolupráci s ARTES Nitra
Jazda s Mikulášom, anjelom a čertom na vlaku Nitrian-
skej poľnej železnice (malá sladkosť). Zvieratká v hos-
podárskom dvore v zime.
Najstaršie dejiny poľnohospodárstva na Slovensku do 
konca stredoveku, vývoj sejby, zberu a mlatby obilia, vývoj 
poľnohospodárskych strojov a hnacích agregátov, poľ-
nohospodárske letectvo, história spracovania potravín 
Skanzen: Málotriedna katolícka škola, pekáreň, mlieč-
nica, mlyny, pálenica, lisovne oleja, čistička osív, 
voštinársky záboj, včelíny, vinohradnícky dom, sa-
laše a senníky. Vstupné dospelí 20,- Sk, deti 10,- Sk 
Nitrianska úzkokoľajná parná poľná železnica: Vozenie 
počas avizovaných podujatí návštevníckej sezóny. Po-
sledný prehliadkový vstup o 16.00 h,
Po: zatvorené, ut - so: 9.00 – 17.00 hod. Vstupy s lek-
torom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod. Ne: 13.00 - 
17.00 hod. Vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00 hod.

Vivárium SPU
Areál SPU, Tr. A. Hlinku, tel.: 65 08 791
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených dru-
hov plazov (korytnačky, hady, jaštery), ktoré boli pred-
metom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. Pre verejnosť otvo-
rené: v pon. a v str. od 14.00 do 16.00 h. Organizo-
vané 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  SPU
Areál SPU, Tr. A. Hlinku, tel: 65 11 751, kl. 743
Skleníky, otv. celoročne okrem po. a pia.  9.00 – 16.00
Park, otv. denne 9.00-16.00, okrem zimných mesiacov   
Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.
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Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989
13. – 19.12. Vianočné trhy.  

Vianočná Nitra 2011
3. – 23.12. Nitrianske vianočné mestečko (Svätoplu-
kovo námestie) - čarovná atmosféra, voňavé dobroty 
a darčeky pod stromček, - popoludní program pre deti 
i dospelých na malom pódiu denne okrem pondelka in-
formácie o programe: www.nitra.sk a NISYS
Príďte a potešte seba i svojich najbližších!
4.12. (ne) 17.00 Cestou - necestou, celou svetom 
Mikuláš prichádza k nám (Svätoplukovo námestie) 
Stromček rozsvieť sa, mestečko rozžiar sa – slávnost-
né rozsvietenie stromčeka a pyromuzikálový ohňostroj
8.12. o 19.00 Ruskí kozáci a sólisti Alexandrovcov
10.12. (so) 16.00 Otto Weiter so skupinou KD Dražov-
ce, koncert spojený s vystúpením detí MŠ a ZŠ
17.00 Vianočné vystúpenie Tralaškoly, Synagóga – 
koncertná a výstavná sieň, vstup voľný, organizátor: 
Tralaškola 
14.12. (st) 17.00 Vianočný koncert. Súkr. konzerva-
tória Synagóga, vstup voľný, organizátor: Súkromné 
konzervatórium H. Madariovej v Nitre.
15.12. (št) 17.30 Vianočný koncert ZUŠ J. Rosinské-
ho. Synagóga, vstup voľný.
15.12. (št) 19.00 Vianočný koncert bratov Nedvědov-
cov - aula UKF v Nitre, organizátor: Exclusive agency
16.12. (pia) 17.00 Čarovné Vianoce so SZUŠ Art Pe-
gas. Synagóga, organizátor: SZUŠ Art Pegas
16.12. (po) 18.00  Čaro Vianoc v Nitre, Mestská hala, 
Dolnočermánska ul., galakoncert, vstupenky v predaji 
v NISYS-e a v Mestskej hale
16.12. (pi) 18.00 Vianočný dar SPU, aula SPU v Nitre 
17.12. (so) 16.30 Vianočný koncert Marcely Laifero-
vej. KD Janíkovce, koncert spojený s vystúpením detí 
MŠ a ZŠ
18.12. (ne) o 16.00 Franta Uher, KD Dolné Krškany, 
moravský spevák, rozprávač a komik
18.00 Zlatý večer s Evou Pavlíkovou. Synagóga, hos-
tia: K. Olasová, Š. Skrúcaný a cimbalová hudba Zobor, 
vtupné: 13 €. Predpredaj NISYS.
26.12. (po) o 18.00 Svetlo svetu dnes nastalo. Kated-
rála sv. Emeráma spevácky zbor Piaristického gymná-
zia sv. J. Kalazanského Psallite Deo a komorný orches-
ter, vstup voľný, organizátor: Biskupstvo Nitra.
31.12. (so) o 10.00 Zoborský silvestrovský beh, beh 
do vrchu pre všetkých organizátor: TJ Stavbár Nitra
23.30 Silvester na Svätoplukovom námestí, privítanie 
nového roku s DJ, ohňostrojom, s otužilcami a Ľado-
vou show.
6.1. o 19.00 Trojkráľový koncert. Piaristický Kostol sv. 
Ladislava - Keď jasná hviezdička ...  21. roč. Dní kolied 
kresťanov Slovenska, vstup voľný

Vianočné workshopy /Fórum mladých/ s nitrianskými 
umeleckými školami – 6.12., 8.12., 13.12., 15.12 – 
výstava prác bude 18.12. od 16.00 vo Vianočnom 
mestečku, v prípade nepriaznivého počasia vo Fóre 
mladých 

Divadlo Andreja Bagara Nitra
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra, 037/7721 577 
1. (št)  10.00 a 18.30 LAVV Štúdio 
2. (pi) 9.00 a 11.30 MÁTOHY veľká sála
2. (pi) 18.30 DARK PLAY štúdio  
5. (po) 18.30 SLADKA CHARITY Veľká sála
6. (ut) 10.00 DARK PLAY Veľká sála
7. (st) 10.00 DARK PLAY Veľká sála
8. (št) 10.00 SKLENENÝ ZVERINEC Štúdio
9. (pi) 18.30 SKLENENÝ ZVERINEC Štúdio
10. (so) 18.30 STATKY – ZMATKY Veľká sála
12. (po) 18.30 VŠETKO ZA NÁROD Štúdio
13. (ut) 9.00 MŔTVE DUŠE Veľká sála
13. (ut) 18.30 VŠETKO ZA NÁROD Štúdio
14. (st) 18.30 SLADKÁ CHARITY Veľká sála
15. (št) 18.30 SLADKÁ CHARITY Veľká sála
16. (pi) 18.30 SLADKÁ CHARITY Veľká sála
17. (so) 18.30 ADAM ŠANGALA Veľká sála
19. (po) 10.0 a 18.30 ADAM ŠANGALA Veľká sála
19. (po) 18.30 BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio
20. (ut) 18.30 ADAM ŠANGALA Derniéra Veľká sála
20. (ut) 10.00 a 18.30 BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio
21. (st) 18.30 TESTOSTERÓN Veľká sála
21. (st) 18.30 TESTOSTERÓN Veľká sála
21. (st) 18.30 SKOK Z VÝŠKY Štúdio
22. (št) 18.30 TESTOSTERÓN Veľká sála
22. (št) 18.30 SKOK Z VÝŠKY Štúdio
27. (ut) 18.30 TESTOSTERÓN Veľká sála
29. (št) 18.30 SLADKÁ CHARITY Veľká sála
30. (pi) 17.00 SLADKÁ CHARITY Veľká sála
31. (so) 17.00 DVOJITÁ REZERVÁCIA – Silvestrovské 
predstavenie. Veľká sála.

Literárny klub Janka Jesenského
13. (ut) 17.00 Spisovateľ Viliam Klimáček predstaví 
svoju knihu Horúce leto 68. Kaviareň DAB. 

Staré divadlo K. Spišáka
1. (št) 9.00 Danka a Janka Veľká sála
1. (št) 9.30 Sherlock Holmes – študentská premiéra 
Štúdio Tatra
1. (št) Jazyková kaviareň Kaviareň Tatra. Vstup voľný
2. (pi) 19.00 Sherlock Holmes – PREMIÉRA Štúdio 
Tatra
4. (ne) 15.00 a 17.00 Violka Fialka a Móric Modrý 
Bábkové divadlo Žilina Veľká sála
5. (po) 9.00, 16.00 Ako šlo vajce na vandrovku Štúdio 
Tatra 
5. (po) 9.30 a 17.00 Danka a Janka Veľká sála 
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6. (ut) 9.30  a 16.30 Danka a Janka Veľká sála.
6. (ut) 9.30 a 18.00 Ako šlo vajce na vandrovku Veľká 
sála
7. (st) 11.00 Danka a Janka Veľká sála
7. (st) 19.00 Kabaret (vstup na pozvánky)
8. (št) 9.00 a 11.00 Slovenský Betlehem Veľká sála
11. (ne) 15.00 Ako šlo vajce na vandrovku Štúdio Tatra
11. (ne) 19.00 „Ze dvou se to lépe táhne! Zdeněk Izer 
a Šárka Vaňková Veľká sála Vstupné 10 €
12. (po) 9.30 Slovenský Betlehem Veľká sála
13. (ut) 18.00 Benefičný koncert Veľká sála
14. (st)  9.30 Sherlock Holmes Štúdio Tatra  
14. (st) 19.00 Sherlock Holmes Štúdio Tatra  
15. (št) 9.00 Danka a Janka Veľká sála
15. (št) 9.30 Sherlock Holmes Štúdio Tatra  
15. (št) 18.00 Vianočné zvonky Veľká sála
16. (pi) 9.00 Slovenský Betlehem Veľká sála 
16. (pi) 19.00 Jánošík Štúdio Tatra 
17. (so) 19.00 Jánošík Štúdio Tatra 
18. (ne) 15.00 Slovenský Betlehem Veľká sála
19. (po) 9.00 a 11.00 Slovenský Betlehem Veľká sála
20. (ut) 9.30 a 12.00 Poondiate Vianoce Štúdio Tatra
21. (st) 9.30 a 19.00 Poondiate Vianoce Štúdio Tatra
22. (št) 10.00 a 12.15 Poondiate Vianoce Štúdio Tatra

Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra 037/6531 545, 7335 988,
otvorené v prac. dòoch okrem utorka 10.00 - 17.00                                           
podujatia
1.12. (15.00 - 17.00) Česko–slovenský poznávací 
klub - rozprávaj o svojom kraji, aké zvyky sú u vás – M. 
Šelingerová.
1.12. (16.00 - 19.00) Klub diabetikov s poradenstvom 
a DiaMikuláš.
2.12. (16.00 - 19.00) Výtvarné dialógy - šperk, stret-
nutie priateľov výtvarného umenia a výroba originálne-
ho šperku, poplatok 5 €.
2.12. (17.00 - 19.00) Psychotronika aktuálne – pred-
náška s besedou, lektor: MUDr. Teodor Rosinský.
5.12. (16.00 - 17.00) JOGA – kurz 
6.12. (16.00 - 17.00, 17.30 - 18.30 JOGA – kurz 
6.12. (13.00 - 14.00) RELAXAČNÉ CVIČENIA - kurz 
6. a 13.12. (16.30 - 18.00 ŠACH – klub
7.12. (8.30 - 14.00) HOVORENÁ PODOBA JAZYKA 
V MÉDIÁCH - ukončenie akreditovaného kurzu pre 
obce a kultúrne organizácie NSK, praktické cvičenia na 
nadobudnutie zručnosti prezentácie v médiách.
7. a 14.12. (16.30 - 18.00) ŠACH – klub
7.12. (16.30 - 19.00) Zdravo – slávnostne - rady a 
recepty na sviatočné stolovanie poplatok 1 €.
7.12. (17.00 - 19.00) Grafológia – klub
8.12. (17.00 - 19.00 FOTOKLUB  
15.12. (10.00 - 14.30) Vôňa Vianoc - príďte si vy-
chutnať tradičnú atmosféru, vôňu, chuť, tóny sviatkov 

a inšpirovať sa ľudovo-umeleckými výrobkami a origi-
nálnymi darčekmi.
Ľudové a súčasné remeslá, tvorivé dielne pre organi-
zované skupiny detí, poplatok 0,30 € za dieťa, záujem o 
stretnutia, prosíme dohodnúť – 0911 540 023
5. a 7.12.  (14.00 - 15.00) Zdobenie  medovníčkov 
bielou polevou
12. a 14.12. (14.00 - 15.00) Vianočné  ozdoby na via-
nočný stromček

Výstavy
otvorené v prac. dňoch od 10.00 - 17.00, okrem utorka
do 15.12. Sklenená fantázia – autorská výstava Viery 
Peterkovej o metamorfóze a poézii skla
do 15.12. Nitra vystavuje Nitru – mesto Nitra, ako ho 
vidia cez objektív  členovia Fotoklubu Nitra
Krajské osvetové stredisko v Nitre - pripravujeme
OTVÁRAME NOVÝ KLUB – 25.1.2012 (17.00  - 
19.00) klub Equilibrium o zdravom bývaní podľa sta-
rého čínskeho umenia Feng-Shuej, prihlásenie na 0911 
540 016, 037 733 5988
Krajské osvetové stredisko v Nitre - spoluorganizátor
1.12.  (16.30 – 18.00) Sviečkový pochod – vyjadrenie 
solidarity a podpory ľuďom žijúcim s HIV/AIDS, sprie-
vodné podujatia - pešia zóna a Svätoplukovo námestie
28.11 - 2.12. (9.00 – 19.00) Svetový deň boja proti 
HIV / AIDS - informačná kampaň OZ STORM, miesto 
konania KOS v Nitre podujatia

ZUŠ Jozefa Rosinského
8. (št) 18.00 Koncert Peter Michalica predstavuje ta-
lenty Nitry
15. (št) 17.30 Vianočný koncert ZUŠ J. Rosinského
5., , 9., 13., 16., 20. (8.30 a 10.00) Vianočné výchov-
né koncerty v Koncertnej sále ZUŠ J. Rosinského
1., 6., 7. (17.30) Interné koncerty v Koncertnej sále

Predvianočné koncerty
11. (ne) 17.00 Organ: Stanislav Šurin, Trnava, spev: 
Zuzana Šebestová, Bratislava. Program: J.Stanley, P.
Bajan, J.F.N.Seger, D.Zipoli, G.F.Händel, L.Boëllmann, 
S.Šurin, D.Antalffy-Zsiross, J.S.Bach
18. (ne) 17.00 Organ: Vladimír Kopec, Nitra, zborový 
spev: Psallite Deo, Nitra. Program: J.Seger, J.S.Bach, 
L.C.Daquin, W.A.Mozart, E.Gigout, J.Rutter, D.Bartolu-
cci. Organizátor: Evanjelický cirkevný zbor v Nitre, kon-
certy v ev. Kostole Sv. Ducha v Nitre. Vstup je voľný.

MULTIKINO CINEMAX NITRA               
Od 1.12. KOCÚR V ČIŽMÁCH 3D, animovaná komédia, 
USA, 90min. Nový animovaný príbeh od štúdia Drea-
mWorks prináša koncom roku 2011 príbeh známeho 
Kocúra v čižmách. Počas svojich potuliek sa tento ne-
bojácny kocúr dokonca stretá i so Shrekom a ďalšími 
animovanými kamarátmi. 
Od 8.12. SILVESTROVSKÁ NOC, komédia, USA, MN 



Programy

11

DECEMBER 2011
12. Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, druhé šance 
aj nové začiatky v najrušnejšom a najsľubnejšom mes-
te sveta – New Yorku počas najočarujúcejšej noci roka. 
Od 8.12. HRANAŘI, akčný thriller,ČR, MN – 15 Temný 
thriller sa odohráva v českej súčasnosti, ktorú pokrýva 
dokonalá pavučina vzájomne prepojených kšeftov a 
kšeftíkov.
Od 8.12. POLNOC V PARÍŽI, romantická komédia, 
Španielsko/USA, 94min., MN-15 Mladý pár Gil (Owen 
Wilson) a Inez (Rachel McAdams), ktorý sa majú na 
jeseň zosobášiť, prichádzajú s jej rodičmi do Paríža. Gil 
je neznámy spisovateľ, ktorý miluje Paříž a chcel by sa 
sem po svadbe presťahovať. 
Od 15.12. MISSION IMPOSSIBLE 4, akčný/dobrodruž-
ný/thriller, USA, MN Špionážna agentúra IMF má ob-
rovský problém. Práve keď jej eso Ethan Hunt (Tom 
Cruise), robilo tajnú operáciu v Moskve, spáchal ktosi 
úspešný bombový útok na Kremeľ. 
Od 15.12. RUMOVÝ DENNÍK, dráma/komédia/ro-
mantický/thriller, USA, MN-12. Rok 1960. Paul Kemp 
(Johnny Depp) je novinár na voľnej nohe, píšuci pre 
krachujúci plátok kdesi v Karibiku.
Od 22. 12. ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3D, animovaná 
rodinná komédia, USA, 87min., MN-12. Tentokrát si 
naši známi vyrazia užiť prázdniny na luxusnú výletnú loď, 
ktorú svojím  šantením v priebehu chvíle obrátia naruby. 
Od 29.12. SHERLOCK HOLMES 2, akčný /dob-
rodružný /krimi, 109min.,  MN-12r. Hrajú: Robert 
Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi 
Rapace. Rakúsky korunný princ je mŕtvy a podľa 
dôkazov interpretovaných inšpektorom Lestradeom 
(Eddie Marsan), to vyzerá na samovraždu. Sherlock 
Holmes je však presvedčený, že princ sa stal obeťou 
vraždy – ktorá je len kúskom väčšej a zlovestnejšej 
skladačky skonštruovanej profesorom Moriartym.  
Od 29.12. ČIERNA KOMÉDIA 3D, sci-fi/akčný/thril-
ler,horor, USA, 89min., MN-15. Keď partia amerických 
turistov vyrazí do východnej Európy poznávať krásy a 
krásky ruskej metropole, môže to skončiť jednou veľkou 
nekonečnou párty v luxusných moskovských kluboch, 
alebo tiež bláznivým bojom o vlastné prežitie.
ARTMAX – každú stredu za zvýhodnené vstupné 
DETSKÉ KINO – každý víkend za zvýhodnené vstupné
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Filmový klub Nitra               
Pri UKF v Nitre v spolupráci s o.z. VERTIGO, viac info na 
www.podvrskom.sk, www.jedensvet.sk
5. 12. o 19.30  TRI. Jedna láska nestačí! Novinár-
ka Hanna a architekt Simon tvoria úspešný pár žijúci 
v Berlíne v dlhoročnom harmonickom zväzku. Majú za 
sebou už rôzne „zákutia“ vzťahov, ale zrazu do ich živo-
ta vstúpi atraktívny Adam.. Ľúbostný príbeh, v ktorom 
nechýba zmysel pre humor, nečakané zvraty i prekva-
penia, je nakrútený s dynamikou a s citom pre výtvarnú 

stránku. Film rieši Tykwerovu obľúbenú tému lásky, 
medziľudských vzťahov a dotýka sa i nadčasových otá-
zok života a smrti. Nemecko, 2010, 119´, 3 €)
6. 12. o 19.30 JANA EYROVÁ. Adaptácia historické-
ho románu Charlotte Brontëovej. Romantická dráma 
dvoch ikonických postáv – slobodomyseľnej a inte-
ligentnej vychovávateľky Jany a príťažlivého majiteľa 
panstva Edwarda je inšpiráciou pre filmárov už dlhé 
obdobie... XIX. storočie. V. Británia, 2011, 120´, 3 €)
13.12. o 19.30 STROM ŽIVOTA. Filmový epos Terren-
ca Malicka o hľadaní zmyslu života medzi dvoma breh-
mi rozumu a lásky, emócií a kamennej tváre, hľadania 
a šťastia. Brad Pitt sa ako otec malého Jacka snaží 
vychovať zo svojho syna človeka pripraveného na akú-
koľvek životnú situáciu. Keď Jack vyrastie (Sean Penn), 
uvedomuje si vplyv svojej matky – láskyplnú ochranu, 
detskú bezstarostnosť, ľahkosť duše a života. Až keď na 
vlastnej koži zažije trpké skúšanie osudu, pochopí, že 
rozum aj city majú v živote svoje miesto a môžu vedľa 
seba v harmónii fungovať. (USA, 2011, 138´, 3 €)

Nitrianska hvezdáreò                  
1. 12. o 17.00 h Zasadnutie astronomickej rady
o 18.00 h Astronomická poradňa
7. 12. o 16.30 h Večerné pozorovanie oblohy
10. 12.  od 16.00 h Úplné zatmenie Mesiaca (pozoro-
vanie pre verejnosť).
Každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30 a 13.00 exkurzie 
do astronomickej pozorovateľne pre skupiny zo škôl. 
Návštevy, prosíme, dohodnúť vopred  037/653 74 49, 

Dom Matice slovenskej
Dolnočermánska737, 949 01 Nitra, tel.: 656 6228
Matičné  aktivity  v pôsobnosti DMS, aktualizované o 
významné výročia udalostí a významných osobností 
Slovenska
2.12. v Dome MS - podujatie je vo vzájomnej spolu-
práci Stretnutie Výboru mestskej časti  Nitra- Čermáň s 
dôchodcami spojené s kultúrnym  programom
3.12. Zasadnutie pedagogického odboru Matice slo-
venskej
7.12. (16.00) Podujatie MO MS v Nitre v malej sále 
D MS
8.12. (10.00) Spomienka na Vianoce -  stretnutie MO 
MS Nitra - Klokočina
Krúžky pri DMS: Filatelisti: utorok od 14.30 hod, spe-
vácky krúžok: štvrtok  10.00 hod. Cvičíme ZUMBU – 
podelok , štvrtok – 18.30- 19.30 hod.

CVČ DOMINO
3. 12. o 13.30 hod. „5D“ – Daruj darček deťom det-
ského domova  v CVČ Domino, Štefánikova 63. Cha-
ritatívny vianočný program pre deti z nevýhodneného 
prostredia.
6. 12. o 16.00 Mikuláš v Domine – CVČ Domino Štefá-
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KNI�NICE V NITRE
Krajská kni�nica Karola Kme�ka

Fraòa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po.: 7.45 - 17.45 h, 
ut.: 8.45 - 17.45 h, st. - pia.: 8.45 - 17.45 h
Klokoèina - Jurkovièova ul., tel. 651 98 61: po. - pia.: 
9.00 - 17.00 h. Bibliograficko-informaèné oddelenie, 
Samova 1, tel. 651 98 87: po. - pia.: 8.00 - 15.30 h - 
ponúka regionálnu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD 
a patentové spisy), okolo 500 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 Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na 
Klokočine. V decembri budú podujatia knižnice veno-
vané výročiam osobností slovenskej literatúry i kultúry 
Milana Rúfusa, Dušana Mitanu, Romana Brata, Marian-
ny Grznárovej, stredoškolským študentom budú určené 
podujatia o speváčke Věre Špinarovej a pre kolektívy zo 
základných škôl to budú podujatia nesúce sa v znamení 
Mikuláša a prichádzajúcich Vianoc (zdobenie vianočné-
ho stromčeka, zhotovovanie ozdôb na stromček počú-
vanie vianočných piesní a kolied, premietanie videoka-
ziet s vianočnou tematikou). 

Pracovníci knižnice želajú všetkým čitateľom mesač-
níka NITRA, ako i svojim čitateľom, príjemné prežitie 
vianočných sviatkov.

Knižnica Agroinštitútu
Akademická 4, Nitra, tel. èíslo: 037/ 79 10 211
Špecializovaná odborná kni�nica v oblasti mana�mentu 

po¾nohospodárstva, pedagogiky  a psychológie prístupná 
pre verejnos�. Výpo�ièné hod.: po - pi 8.00 - 15.00

Slovenská po¾nohospodárska kni�nica pri SPU
Štúrova 51, Nitra. Verejná vedecká kni�nica špecia-
lizovaná na po¾nohospodárstvo a príbuzné oblasti. 
Èitatelia majú k dispozícii elektronický katalóg, elektron-
ické plnotextové dokumenty, internet a široký okruh in-
formaèných slu�ieb. Otváracie hodiny: po. - štv.: 8.30 
- 18.00 h, pia: 8.30 - 17.00 h, tel. 6517 743, 

Univerzitná knižnica UKF
Dra�ovská cesta, 949 74 NItra, tel./fax: 037/7336977, 
www.lib.ukf.sk. 
Akademická kni�nica, ktorá poskytuje kni�nièné a infor-
maèné slu�by pracovníkom, študentom univerzity 
a širokej verejnosti. Kni�nica je vedecko-informaèným, 
bibliografickým a poradenským pracoviskom. Zabez-
peèuje bibliografickú registráciu publikaènej èinnosti 
pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov.  
Otváracie hodiny: výpo�ièné oddelenie: po-št: 9.00-
18.00, pi: 9.00-16.00, so: 8.00-13.00
študovòa Dra�ovská cesta: po-št: 9.00 - 20.00, pi: 
9.00-16.00, so: 8.00-13.00
študovòa ŠD Zobor: po-st: 10.00 - 18.00, št: 8.00-
16.00, pi: 8.00-14.00, so: 8.00-13.00
študovòa Hod�ova ul.: po: 9.00-18.00, ut-št: 8.00-
18.00, pi: 8.00-16.00, so: 8.00-13.00
študovòa Kraskova ul.: po-pi: 8.00.-16.00
BRITSKÉ CENTRUM, pôsobiace pri Univerzitnej kni�nici 
UKF v Nitre, pozýva návštevníkov do svojich priestorov 
na Hod�ovej ul. 1. Po�ièiavame aktuálne britské èa-
sopisy, súèasnú britskú beletriu a najnovšie publikácie 
z oblasti výuèby a štúdia anglického jazyka. 
Kontakt: www.uk.ukf.sk, tel. 037/6408105.

nikova 63. Pre členov záujmových útvarov a verejnosť 
mesta Nitry.
13. 12. o 9.30 Mikuláš u Lienočiek  - CVČ Chrenová. 
Pre mamičky a detičky na materskej dovolenke pre deti 
sídliska Chrenová.
8. 12. o 9.30 Mikulášku, Mikulášku –  CVČ Domino 
Štefánikova 63. Pre deti predškolského veku /MŠ/ 
16. 12. 9.00 h Vianočné aranžovanie v CVČ Domino 
Štefánikova 63 Okresná súťaž v zimnom aranžovaní pre 
základné školy.
14. 12. o 16.00 Medovníkový svet v CVČ Na Hôrke
Zdobenie medovníkov pre deti, mládež a verejnosť síd-
liska Klokočina.
15. 12.  o 18.00 Vianočné zvonky – v Starom divadle. 
Vianočný koncert folklórnych súborov CVČ Domino 
a ich hostí – určený širokej verejnosti – vstupné 2 € 
-vstupenky – predaj  v CVČ Domino.
15. 12. o 10.00 Spoznaj miesta Európy - v CVČ Na 

Hôrke - Súťaž pre žiakov 4.-5. ročníkov ZŠ /pre deti 
sídliska Klokočina/.
28. 12. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 Prázdninový 
stolný tenis pre všetkých – CVČ Chrenová,               
28.12. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00  pre deti od 4. 
-8.  rokov Zatancujeme si, zacvičme si počas Vianoc 
– CVČ Domino Štefánikova  63
28. 12. 10.00-12.00 a 14.00 – 16.00 HIP – HOP work-
šop pre rôzne  tanečné štýly – CVČ Na Hôrke
28.12. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 Zimná krajinka 
– výtvarné techniky pre malých a veľkých - CVČ  Domi-
no  Štefánikova 63
29. 12. 10.00-12.00 a 14.00 – 16.00 Kúzla z papiera 
– zábavné vystrihovačky a skladačky – CVČ Domino 
Štefánikova 63
29. 12. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 Hráme sa na 
Mrázika – mama klub Lienočky – rodičia a deti-
CVČ Chrenová
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29. 12. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16,00 Hravo a zdravo 
– zábavné súťaživé pohybové hry – CVČ Na Hôrke 

Fórum mladých
Do 4.12. Geografia Slovenska na fotografiách Výsta-
va fotografií študentov Katedry geografie UKF v Nitre, 
organizátor: Mesto Nitra vstup voľný 
Besedy a prednášky: 
1.12. o 19.00 Svetový deň boja proti HIV / AIDS. 
5.12. o 15.00,16.00,17.00 Prevencia obchodovania 
s ľuďmi. Vstup voľný.
9.12. o 18.00 Mikulášsky večierok. Príď sa zabaviť do 
FM vystúpením Rockovej školy a kapiel : 3 Bodky, Zná-
me tváre, za prítomnosti Mikuláša.

6.12. o 10.00 Vianočné pastorále. Vianočné dekorácie 
spojené s výstavou fotografií a aranžérskych prác SOŠ 
Kalná nad Hronom.
6.-8.12. (10.00 – 14.00)Tvorivé dielne zamerané na 
Vianočné dekorácie (ikebany, fotenie a výroba vianoč-
ných pozdravov) Vstup voľný  Organizátor: SOŠ Kalná 
nad Hronom a Mesto Nitra.
6. - 8.12. (10.00 – 14.00) SOŠ Kalná nad Hronom
13.12. o 16.00 ZUŠ J. Rosinského
15.12. o 16.00  SZUŠ Art Pegas
Vianočné workshopy s umeleckými školami. Vytvorte 
si svoju vianočnú dekoráciu pod vedením šikovných 
výtvarníkov. Ak máte konkrétnu predstavu o svojom 
diele, môžete si priniesť aj svoj vlastný materiál.

Rímskokatolícke bohoslužby:
Katedrálny chrám - Bazilika sv. Emeráma, Nitriansky 
hrad: : po - so 7,30; ne - 7.00, 9.00 h
Kostol sv. Ladislava - piaristi: po - pia 7.00, 12.15, 
18.00, so 7.00, 18.00; ne 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 - 
de�om, 18.00 h  
Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor: po - so 6.00, 7.00, 16.15; ne 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 detská a 16.15 h  
Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: po - so 6.30, 18.30 
h; ne 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maïarskej reèi, 18.30  
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: : po - so 
6.30 h a 18.00; ne 7.00, 9.00, 10.30 d  
Kaplnka v nemocnici: po - pi o 15.30 h; ne o 10.30  
Kostol sv. Gorazda, Klokoèina: po - pi 6.30 h a 18.00 h  - 
po-pi; v so 6.30; ne 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 18.00 h
Kostol sv. Martina, Chrenová: : po - so 6.30, 17.30; ne 
6.30, 8.00, 9.30 detská, 11.00 a 17.30 h
Kostol sv. Ur., Èermáò: 8.30; 9.30 a 11.00 h
Kostol sv. Františka Xaverského, Dra�ovce: št - so: 
7.00; denne o 17.00;  ne 8.00 a 10.00 h
Kostol sv. Petra, Janíkovce: ut - pia v zime o 17.00, v 
lete o 18.00; so o 7.30; ne o 7.30 a 11.15 h
Kostol - Nar. Panny Márie, Horné Krškany: pi 17.00;  
ne 9.00 h  
Kostol sv. Ondreja, Dolné Krškany:  7.30, 10.30 h
Kostol Všetkých svätých, Kynek: št 18.00; ne 9.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mlynárce: po, str, pi o 
18.00; ne 8.00, 10.30 h
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje: -: ne 
11.00 h, str 18.00 h, v ka�dý prvý pi v mesiaci 19.00 h
Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Marianum): po - so 
6.25; ne 9.00 h
Kostol sv. Imricha, Štitáre: st 19.30 h, ne 9.00 h alebo 
10.30 h pod¾a vyhlásenia
Kostol sv. Urbana, Zobor: ut - so 18.00; ne 8.00, 11.00 h
Kaplnka sv. Svorada, LÚ Zobor: st 15.45; ne 11.00 h

Kláštor Najsvätejšej Trojice, Slu�obnice Ducha svätého 
ustaviènej poklony.Bohoslu�by: po-so o 6.45, ne o 8.00 h.

Kres�anský zbor
Podzámska 17, Nitra, ut. 18.30, ne. 9.30, 16.00,. pi 
10.00 h

Starokatolícka cirkev na Slovensku
V nede¾u a v prikázané sviatky o 9.00 h v kaplnke sv. 
Gorazda na Chrenovskej è. 15.

Gréckokatolícke bohoslužby:
Párovce - Kostol sv. Štefana, - iba v nede¾u o 10.00 h.

Cirkev adventistov siedmeho dòa
Bohoslu�by v ka�dú sobotu o 9.45 h v modlitebni za 
kostolom na Ulici Fraòa Mojtu è. 10.  www.casd.sk

Cirkev bratská
V nede¾u o 10.00 h na Nitrianskej ulici è. 21

Evanjelické bohoslužby
Ul. Andreja Sládkovièa è. 12 - Evanjelický kostol Ducha 
Svätého: V nede¾u o 10.00 h s detskými slu�bami 
Bo�ími a vo št o 18.00 h. V ut o 19.00 h - biblická ho-
dina pre staršiu mláde�, v pi o 17.00 h pre dorast.

Reformovaná kres�anská cirkev
V nede¾u o 8.30 h v modlitebni za starým kalvínskym 
kostolom na Ulici Fraòa Mojtu

Pravoslávna cirkev
Náhradné bohoslu�obné priestory na Cabajskej ulici è. 
30 (tzv. bývalý Stavospol, pod �eleziarstvom Tóth). St: 
9.00 Svätá liturgia (ak je v tý�dni sviatok, liturgia sa 
presúva na dotyèný deò), so: 17.00 (v zimných mesia-
cocg, 18.00 v letných mesiacoch) Ve¾ká veèeròa, ne: 
10.00 Svätá liturgia

BOHOSLU�BY V NITRE
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V mesiaci DECEMBER 2011 sa vý-
znamného životného jubilea dožili títo 
občania mesta Nitry:

75 ROKOV: Rudolf Baláži, Judita Ben-
cová, Anna Bírová, Ivana Brezovická, 
Mária Brunclíková, Sidónia Čaplárová, 
Viliam Gálik, Anna Gálisová, Mária 
Gregušová, Božena Himlerová, Teré-
zia Hlavová, Helena Holicová, Margita 
Horňáková, Helena Ivančíková, Eva 
Jančová, Jozef Klas, Mária Kováčová, 
Pavel Motešický, Ing. Vendelín Mucha, 
Mária Nádašdyová, Marie Pavlíková, 
Ing. Otto Peciar, Otakar Polák, Jozef 
Senneš, Libuša Solčianská, Helena 
Sovičová, Zdeněk Spišiak, Mária Sta-
níková, Jaroslav Stano, Michal Švec, 
Helena Vargová, Ing. Koloman Vitko, 
Eva Vojtechová

80 ROKOV: Ľudmila Babjaková, Helena 
Harmanová,  Aurélia Hrnková, Anna 
Chmelíková, Anna Káplocká, Ing. Ján 
Kubiš, Eva Kučerová, Štefánia Maďaro-
vá, Ján Makovínyi, Margita Obuchová, 
Štefan Paier, Valéria Sýkorová, Mária 
Škablová, Eva Šulganová, Jaroslav 
Tároš, Vlastimil Vašíček

85 ROKOV: Mária Benková , Hildegarda 
Brhlíková, Tibor Brucker, Štefan Bulák, 
Štefan Garafia, Helena Hetmerová, Mar-
gita Hlavatovičová, Katarína Juháriová, 
Arnosť Kilian, Helena Lipovská, Mag-
daléna Magdolenová, Artúr Miškolczy, 
Jindra Opršalová, Margita Pribulová, 
Hedviga Pulmanová, Anton Štefanec

86 ROKOV:  Emília Augustínová, Jozef 
Gatial, Štefan Hozák,  Michal Hulla, 
Helena Kupcová, Ing. Tomáš Kuzma, 
Alžbeta Malagyiová, František Málek, 
Anna Švecová, Viluše Vavřiníková, Mar-
ta Virgalová

87 ROKOV: Alžbeta 
Borošová, Augustína  
Brezovská, Dagmar  
Čerňáková, Alžbeta 
Dandelová, Veronika Hájeková, Ľudevít 
Jankeje, Paulína Oberfranczová, 
Ing. Štefan Páleník, Agneša Svýbová, 
Mária Tučná

88 ROKOV: Ing. Ladislav Fapšo, 
Jaroslava Fáziková, Jozef Földeši, 
Zuzana Hýžďalová, Júlia Krivošíková, 
Magdaléna Kukučková, Mária Marunia-
ková, Veronika Mináriková, Ing. Ľudovít 
Podsklan, Anna Slezáková, Štefánia 
Szabová

89 ROKOV: Anna Ciglecká, Irma 
Farmanová, Helena Habermano-
vá, Rudolf Haluza, Júlia Hrnčarová, 
Apolónia Hubáčková, Štefan Ivanka, 
Mária Kányiová, Ladislav Kiška, Mária 
Kurucová, Anastázia Mendelová, Aurélia 
Šafáriková, Pavel Števanka, Tibor Ťažár, 
Štefánia Valehrachová, Anna Velčická

90 ROKOV: Júlia Dupáková, Mária 
Kertészová, Paulína Krčmáriková,  
MVDr. Vincent Krošlák,  
Zuzana Kutrľová, Mária Turbová

91 ROKOV: Elena Bidelnicová, Juliana 
Filová, Valéria Forsterová, Juraj Havel-
ka, Rudolf Chrenko, Mária Ivančíková, 
Gizela Maťová, Mária Paššová

92 ROKOV: Eva Balková, 
Anastázia Hudecová

94 ROKOV: Michal Belik, 
Mária Perinová 

96 ROKOV: Mária Kleinová

97 ROKOV: Anna Blehová

Jubilanti v roku 2011
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Dušan Bartík, 61-r., Jurkovičova 11
Irma Harťanská, 99-r., Nábr. mládeže 49
Miloslav Plevka,60-r., Levická 1
Mária Veraiová, 85-r., Žarnova 1
Karol Jelička, 83-r., J. Kráľa 68
Margita Kochová, 87-r., Pri Červ.kríži 11
Rudolf Sihlovec, 61-r., Dubíkova 42
Teofil Račko, 87-r., Hodžova 12
Anna Hirgel, 81-r., Párovská 10
František Kmotorka, 68-r., Dunajská 1
Eva Bajzíková, 61-r., Kozmonautov 7 
Ing. Jaroslav Jambor, 80-r., Wilsonovo nábr.42
Štefan Noskovič, 57-r., Ovocinárska 63
Mária Brezovanová, 74-r., Klinčekova 2
Terézia Cintulová, 92-r., Považská 4
Štefan Čurgali, 81-r., Dr. J. Budayho 16
Katarína Gábrišová, 45-r., Tr. A. Hlinku 36
Štefan Oblas, 83-r., Petzwalova 18 
Ing. František Zatrák, 58-r., Výstavná 37
Anna Schronková, 86-r., Párovská 11
Nina Kolenčíková, 24-r., Peztvalova 17
Slavomíra Kořenková, 85-r., Štefánikova tr.120
Barbora Billová, 78-r., Misionárska 3
Jaroslav Lomňančík, 47-r., Hornočerm. 54
Valéria Giertlová, 74-r., Ovocinárska 11
Štefan Kucharik, 89-r., Železničiarska 52
Milan Orlík, 69-r., Bazovského 6  
Mária Ťapušová, 87-r., Považská 14
Amália Uhrová, 80-r., Stračia 2
Alžbeta Adámeková, 88-r., Žarnova 20
Ján Beňo, 67-r., Akademická 8
Jozef Hupka, 78-r., Nábr. mládeže 35

Vladimír Mikula, 58-r., Jurkovičova 29
Maria Valábiková, 87-r., Výstavná 15
Pavol Elgyutt, 56-r., Na Hôrke 11
Ing. Milan Petrovský, 91-r., Kodályova 7
Júlia Andelová, 79-r., Mikovíniho 14
Stanislav Bačík, 56-r., J. Zelenáka 32
Vladimír Komárňanský, 51-r., Bizetova 25
Michal Krajanec, 77-r., Pekná 14
František Štefanka, 93-r., Hlboká 1
Anna Krajancová, 81-r., Lidická 5
Margita Barcsová, 86-r., Dolnočermánska 62
Mária Bálešová, 88-r., Slamkova 19
MVDr. Miroslav Bradáč, 57-r., Novomes.73
Ing. Jaroslav Gazda, 67-r., Kalinčiakova 21
Alojz Straka, 70-r., Železničiarska 52
Magdaléna Galusová, 60-r., Zvolenská 5
Milada Gašparovičová, 70-r., Dlhá 3
Jolana Gažová, 79-r., Urbancova 23
Valéria Hromádková, 79-r., Párovská 18
Miloš Hudec, 59-r., Stavbárska 10
Jozef Kepko, 71-r., Železničiarska 52
Jozef Maňúr, 58-r., Čajkovského 20
Valent Martiška, 61-r., J. Zelenáka
Gréta Antalová, 79-r., Hodžova 60
Anna Mátheová, 66-r., Novomeského 12
Anna Verešová, 74-r., Metodova 2
Anna Volčíková, 79-r., Dolnočermánska 62
Emília Krnová, 67-r., Martinská dolina 105
Júlia Neumanová, 87-r., Dlhá 56
Ing. Štefan Porubský, 80-r., Kláštorská 112
Júlia Velčická, 78-r., Dolnočermánska 62
Milan Kováčik, 59-r., Hodžova 29
Juliana Šišková, 91-r., Golianova 14
Alžbeta Dolanová, 87-r., Radlinského 12
Ján Michalko, 90-r., Železničiarska 52
Štefan Tóth, 78-r., Roľnícka 38
Vladimír Bosák, 53-r., Ľ. Okánika 2
Mária Pintérová, 84-r., Kozmonautov 7
Jolana Magalová, 71-r., Hollého 9

Odišli spomedzi nás
V OKTÓBRI 2011

nás opustili títo obèania mesta Nitry:

1. októbra: Juraj Galbavý  z Nitry a Zuza-
na Zelenková z Golianova, Ľuboš Kazík a Eva 
Szöllösyová, obaja z Nitry, Ľuboš Cok z No-
vých Sadov a Mária Steinemannová z Nitry, 
Miroslav Nemeš z Nitry a Lucia Gregorová z 
Dolných Vesteníc, Slavomír  Duchoň z Veľké-
ho Lapáša a Katarína Žoldošová zo Šoporne

8. októbra: Peter Szabados z Komárna a 
Zuzana Rybánska z Nitry, Mgr. Juraj Maťo a 
Ing. Monika Sláviková, obaja z Nitry, Martin 
Eliaš a Barbora Brestenská, obaja z Nitry, 
Peter Heiser a Petra Birdášová, obaja z Nitry, 
Patrik Jedlička a Iveta Slezáková, obaja z Nitry

15. októbra: Slavomír Pavlis z Drieňova a 
Ing. Ivana Kováčiková z Bratislavy, Slavomír Bi-
roš zo Stropkova a Mária Fábriková z Jelenca

21. októbra: Ing. Andrej Oravský a Mirosla-
va Štefanková, obaja z Nitry

22. októbra: Ing. Dušan Senteš a Mgr. Vie-
ra Koscelanská, obaja z Nitry Branislav Šima 
a Katarína Áčová, obaja z Nitry, Peter Fábry a 
Michaela Šeboková, obaja z Nitry Marek Vaha 
z Lužianok a Zuzana Vošická z Nitry, Marek 
Macák z Mojzesova a Mária Laciková z Nitry, 
Roman Kertész a Helena Duchoňová, obaja 
z Nitry

POVEDALI SI „ÁNO“
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Čaro adventu
Vstúpili sme do adventu, aby 

sme sa pripravili na blížiace sa 
vianočné sviatky. Pri prechádzke 
po nitrianskej pešej zóne nám 
všetko okolo pripomína vysviete-
né priečelie obchodného domu, 
vyzdobené  výklady butikov, ale 
aj vianočnými girlandami vyzdo-
bená a vysvietená pešia zóna. Aj 
vstup na Svätoplukovo námestie 
so stánkami vianočného mesteč-
ka nám dáva najavo, že najkrajšie 
sviatky roka sú opäť tu! Pristavím 
sa pri vianočnom mestečku, kto-
ré sa stalo pre nás – Nitranov – 
ale aj pre ľudí, dochádzajúcich 
do Nitry za prácou a vzdelaním, 
už akousi neodmysliteľnou kuli-
sou blížiacich sa Vianoc. 

Pri vianočnom stromčeku a 
pri stánkoch s občerstvením sa 
zvyknú stretávať priatelia, aby 
pri poháriku voňavého punču 
aspoň na chvíľu pribrzdili večne 
uháňajúci čas. Veru, je to tak. 
Dni sa neúprosne ženú kalendá-
rom. Veľa ráz až pred sviatkami 
si uvedomíme, že prešlo celých 
dvanásť mesiacov a my sme 
toho toľko nestihli. V neustálom 
chvate sme zabudli aj na mnoho 
dôležitejších vecí, zanedbali sme 
tiež veľa ľudí - priateľov, blízkych 
i dobrých známych, ba možno aj 
vlastná rodina išla neraz bokom. 
Zabudli sme, že títo všetci tvoria 
náš mikrosvet. Bez nich by sa 
nám žilo podstatne ťažšie. Via-
noce sú dni, kedy si viac ako po 
iné dni v roku uvedomujeme, že 
náš život sa skladá aj zo vzťahov 
a príjemných pocitov, ktoré v nás 
tieto stretnutia vyvolávajú. Milí či-
tatelia, želám Vám príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov!  

Ľudmila Synaková

MAREC 2001

Štefánikova tr. è. 60, 950 06 Nitra, 
Tel.: 65 02 111, fax: 65 02 331, www.msunitra.sk
E-mail: msunitra@ msunitra.sk, www.nitra.sk
Primátor mesta:  ......... doc. Ing. Jozef Dvonè, CSc. 
e-mail:  ........................................  primator@nitra.sk
Zástupca primátora: ..................... Bc. Štefan Štefek 
e-mail:  .....................................  stefek@msunitra.sk
Zástupca primátora: ...........  PhDr. Ján Vančo, PhD.
e-mail:  .....................................  vanco@msunitra.sk
Prednosta MsÚ:  .......................... JUDr. Igor Kršiak
e-mail:  ..............................  prednosta@msunitra.sk
Hlavný kontrolór:  ................... Ing. František Halmo 
e-mail:  .....................................  halmo@msunitra.sk
Web stránka:  ............................... www.msunitra.sk
Referát klientskeho centra slu�ieb: (prízemie budo-
vy vpravo), po, ut, št: 8.00 - 15.00, str: 8.00 - 16.45, pi: 
8.00 - 13.45, so: 8.00 - 12.00 (podate¾òa a pokladnica). 
Tel: 65 02 325, fax: 65 02 331.
Klientske centrum slu�ieb MsÚ: matrièný úrad, eviden-
cia obèanov a domov, stavebný úrad, od. komunálnych 
èinností a �ivotného prostredia, poradenstvo - projekt 
Solidarita s obèanom, odbor soc. slu�ieb, odd. miest-
nych daní a poplatkov, podate¾òa.
STRÁNKOVÉ HODINY: v pondelok, utorok, štvrtok od 
8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 16.45 h, v piatok 
od 8.00 do 13.45 h.
POKLADNICA: po., ut., št. 8. - 14.30 h, st. 8. - 16.15 h, 
pi. 8.- 11.30 h, so. 8.-12.00 h (prízemie).
MESTSKÁ POLÍCIA: Cintorínska ul., è. tel.: 69 22 555, 
sídl. Klokoèina, è. tel.: 77 30 845 alebo 159, internet: 
www.nitra.sk, alebo (www.mspnitra.sk).
Nitriansky informaèný systém - NISYS, prevádzka - 
Štefánikova trieda è. 1, INFOTEL:037/16 186, è. tel.: 
037/741 09 06, fax: 741 09 07, e-mail: info@nitra.sk.

Web stránka: www.nitra.sk
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Pohľad na vtedajšie Hlavné námestie z roku 1934 s Hotelom Tatra uprostred – dnes nesie 
pomenovanie Hotel Dituria.

A takýto bol pohľad na vtedajšiu Masarykovu ulicu v roku 1929 a dnešnú Štefánikovu triedu.
Foto: archív redakcie 

Nitra na snímkach z minulosti



DAB Nitra nám ponúka silný príbeh s emóciami, so slzami aj smiechom, 
zabalený do lákavého hudobno-tanečného šatu Sladká Charity. 

Foto: D. Krupka

Sladká „Čerity“ vás chytí za srdce


