
SYNAGÓGA

Ulica pri Synagóge 3, 949 01, 
Nitra
Tel.: 037/652 53 20, 0907/790 298

České klavírne duo 
Helena a Radomír Melmuka
1. apríl – 18.00
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup 
na pozvánky
Vstupné: 4,- €; deti, študenti, 
seniori od 62 rokov a držitelia ZŤP 
preukazu: 2,- €
Predpredaj: NISYS                       
 
NITRIANSKA HUDUBNÁ JAR ZUŠ
JOZEFA ROSINSKÉHO V NITRE
Festival mladých interpretov zo zá-
kladných umeleckých škôl s medzi-
národnou účasťou 
 
Koncert komorných zoskupení 
ZUŠ Ferka Špániho v Žiline  
2. apríl – 17.00
 
Koncert žiakov ZUŠ Voborského, 
Praha 4
4. apríl – 18.00
Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný
 
Koncert bývalých žiakov ZUŠ 
Jozefa Rosinského v Nitre       
20. apríl – 17.30
Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný

Cesta domov / Via dommus 
multiumelecké predstavenie 
a vernisáž bývalých študentov 
Tralaškoly (potrvá do 26. 4. 2012)  
21. apríl – 17.00
Usporiadateľ: Súkromná základná 

umelecká škola Tralaškola, vstup voľný  
 
SWISS TRIO (Švajčiarsko)  
25. apríl – 18.00
Flauta – Paul Haemig, husle – Anna-
-Catherine Vonaesch, gitara – Midori 
Dumermuth. Diela hudobných klasi-
kov a švajčiarsky folklór.

Usporiadateľ: Mesto Nitra
Vstupné: 2,- € / osoba
Predpredaj: NISYS  

Koncert pedagógov ZUŠ Jozefa 
Rosinského v Nitre
27. apríl – 17.30
Usporiadateľ: Koncert pedagógov 
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre         
 
„Škola včera – dnes – zajtra“  
30. apríl – 17.00
Slávnostné ukončenie medzinárod-
ného projektu Comenius spojené 
s kultúrnym programom a výstavou  
(potrvá do 1. 5. 2012)

Zúčastnené krajiny: Nemecko, 
Nórsko, Taliansko, Veľká Británia 
a Slovenská republika 

Usporiadateľ: Piaristické gymná-
zium sv. Jozefa Kalazanského 
v Nitre, vstup voľný 

VÝSTAVY

Prehliadky:
Utorok: 13.00-18.00
Streda, štvrtok:    9.00-12.00, 
                               13.00-18.00
Sobota, nedeľa: 13.00-18.00
Vstupné: 0,50 € / osoba  
 
Andské korene (Willam Caceres)
Potrvá do 18. 4. 2012
 
Osudy slovenských židov    
Stála výstava 

Expozícia holokaustu,
SNM – Múzeum židovskej kultúry 
 
Grafi ka (Shraga Weil)
Stála výstava 
 
Nitrianska synagóga  
1911 - 2011
Stála výstava 

 
V sobotu 7. 4. a nedeľu 8. 4. bude 
Synagóga zatvorená, návštevní-
kov opäť radi privítame v rámci 
stanovených prehliadkových dní 
počnúc 10. aprílom 2012.
Zmena programu vyhradená.

NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie 3, 949 01, Nitra
Tel.: 037/657 96 41

Otvorené denne: 10.00-18.00 
(okrem pondelka)

VÝSTAVY

REPREZENTAČNÉ SÁLY
Divákom prístupné / Akvizície 
za posledných päť rokov
Do 29. apríla
Výstava predstaví nové prírastky 
zbierkového fondu Nitrianskej galé-
rie nadobudnuté za posledných päť 
rokov a bude mapovať diela domá-
cich autorov a autoriek 2. polovice 20. 
storočia a súčasnosti. Cieľom výstavy 
je prezentovať dlhodobú koncepciu 
akvizičnej činnosti, ktorá je zamera-
ná nielen na dopĺňanie diel umelcov 
staršej a strednej generácie rešpekto-
vaných v medzinárodnom kontexte, 
ale aj na aktuálne formy umelec-
kého prejavu mladšej a najmladšej 

generácie autorov, ktorí sa postupne 
etablujú v kontexte stredoeurópske-
ho umeleckého priestoru.   

SALÓN
Organza (Tomáš Lahoda)    
Do 29. apríla
Séria Ad Paintings rekontextualizuje 
svet reklám na parfémy z trendových 
časopisov. Popartové maľby refl ek-
tujú eroticky nabité obrazy reklám 
a podprahové zvodné názvy parfémov 
a reklamné slogany. V podtexte výsta-
vy je tušená sila ovplyvňujúca náš život 
spotrebou estetického tovaru, ktorého 
každodenné používanie nadobúda akt 
osobnej sebarealizácie a sebarefl exie 
a stáva sa sociálnym statusom.

GALÉRIA MLADÝCH
Tak ako ich nepoznáte (Dita 
Kaplanová (CZ), Patrícia Koyšová, 
Kristína Šimeková, Lucia Tallová)
Do 22. apríla
Kurátor: Michal Štofa

Výstava, ktorá ukáže tvorbu auto-
riek v odlišných polohách, akými sa 
bežne prezentujú, vznikne priamo 
pre priestor galérie pomocou práce 
so svetlom, kresby na stenu či site-
-specifi c inštalácie.
 
BUNKER
Mikro-inštalácie 
(Mira Podmanická)
Do 20. mája
Výstava predstaví subtílne site-speci-
fi c mikroinštalácie prevažne z textilu, 
ktoré budú pracovať s pamäťou mies-
ta v kombinácii s osobnými zážitkami.

KULTÚRNE A VZDELÁVACIE 
PODUJATIA
Galéria hudby / Cyklus komor-
ných koncertov     
25. apríl – 18.00

4-ručný klavír. Peter Pažický – klavír
Aleš Solárik – klavír.
Program: F. Schubert, C. Debussy, A. 
Schönberg, E. Satie, I. Stravinsky, M. 
Feldman

4-3-2-1... / Cyklus besied 
so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi     
12. apríl – 18.00
Hosť: Ján Buzássy
Moderátor: Dado Nagy

Ateliér NG   

Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie 
ponúka pre deti, žiakov a študen-
tov MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, širokú  ponuku 
výchovno-vzdelávacích programov, 
tvorivých dielní a iných zaujímavých 
aktivít, ktorými chce priblížiť, inte-
raktívnou formou, výtvarné umenie.
Bližšie informácie na webovej strán-
ke alebo u galerijného pedagóga 
Eleny Tarábkovej
Bližšie informácie u galerijného pe-
dagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@
nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41.               
 
Som aktívny dívák výtvarného 
umenia

Hravými aktivitami sa žiaci naučia 
vnímať výtvarné dielo. Získajú infor-
mácie o aktuálnych výstavách (podľa 
dramaturgického plánu výstav NG). 
Sami sa pokúsia, v skupinách, vytvo-
riť vlastnú interpretáciu diela. Na zá-
ver, každá skupina predstaví vybrané 
dielo, ostatným spolužiakom.

Lektorka: Mgr. Elena Tarábková / 
Bližšie informácie: pedagog@nit-
rianskagaleria.sk
Určené pre: ZŠ, SŠ, ZUŠ,VŠ pre hen-
dikepovaných žiakov ŠZŠ, ZŠ
Miesto: Bunker, Galéria mladých, Re-
prezentačné sály, Salón NG, Farebná 

galéria. Vstup o 10.00 hod., 13.00 
hod. a 15.00 hod. (60 – 90 minút) 
Vstupné: 1 € (prehliadka výstavy, lek-
torský výklad, didaktické pomôcky, vý-
tvarný materiál)- na výtvarnú dielňu si 
môže žiak uplatniť kultúrny poukaz

V stopách Cyrila a Metoda

Vzdelávací program Nitrianskej galé-
rie s názvom V stopách Cyrila a Meto-
da bude mapovať odkaz solúnskych 
bratov v slovenskom výtvarnom 
umení. Zameriame sa na výtvarné 
artefakty, ktoré sú súčasťou zbier-
kového fondu Nitrianskej galérie. 
Projekt určený školským skupinám 
a širokej verejnosti bude realizovaný 
v ateliéri NG a vo Farebnej galérii na 
prízemí Nitrianskej galérie v mesia-
coch marec – december 2012. Bude 
obsahovať: výstavu výtvarných diel 
z depozitárov NG „Epopeja solún-
skych bratov“, cyklus tvorivých 
výtvarných dielní „V stopách Cyrila 
a Metoda“, výtvarnú súťaž, záve-
rečnú výstavu. Vzdelávací program 
vyvrcholí, v mesiaci december, záve-
rečnou výstavou najlepších výtvar-
ných prác účastníkov dielní, ktorá 
bude spojená s odovzdávaním cien, 
najlepším tvorcom výtvarných prác.

Vzdelávacie programy: utorok – 
piatok od 10.00 do 13.00 hod.
Určené: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ,VŠ pre hen-
dikepovaných žiakov ŠZŠ, ZŠ
Lektorka: Mgr. Elena Tarábková
Vstupné: 1,-€ (prehliadka výstavy, 
lektorský výklad, didaktické pomôcky, 
výtvarný materiál) Na výtvarnú dielňu 
si môže žiak uplatniť kultúrny poukaz.

Časový harmonogram vzdeláva-
cieho programu:
Kánon v portréte a vo fi gúre
3. apríl - 20. apríl, výtvarná dielňa

Atribúty
24. apríl - 11. máj, výtvarná dielňa

Hlaholika a cyrilika
22. máj - 8. jún, výtvarná dielňa

Sakrálna socha a reliéf
22. máj - 8. jún, výtvarná dielňa

Tvoriť môže každý

Cyklus šiestich výtvarných tvorivých 
dielní pre zdravotne, telesne a men-
tálne postihnuté deti. Žiaci integro-
vaní  v základných školách a zo špeci-
álnych škôl, budú tento krát pracovať 
s výstavami Krajina a architektúra 
(marec – jún 2012) a Portrét a fi gúra 
(september – november 2012).
Projekt vyvrcholí výstavou najlep-
ších detských prác, ktoré vzniknú 
počas výtvarných tvorivých dielní 
v ateliéri NG, pod vedením galerijnej 
pedagogičky Eleny Tarábkovej. Naj-
lepšie práce detí si široká verejnosť 
bude môcť prísť pozrieť do Fareb-
nej galérie, v priestoroch Župného 
domu, v decembri tohto roka.
Za predchádzajúce ročníky, realizo-
vané v rokoch 2009 a 2010, Nitrian-
ska galéria získala za tento vzdeláva-
cí projekt od Mesta Nitry, dňa 27. 10. 
2010 v Synagóge, 1. miesto v súťaži 
Nitra bez bariér 2007 – 2010

Vzdelávacie programy: utorok – 
piatok od 10.00 do 13.00 hod.
Určené: pre hendikepovaných žia-
kov ŠZŠ, ZŠ
Lektorka: Mgr. Elena Tarábková
Vstupné: zadarmo. 
Projekt fi nančne podporilo Mesto 
Nitra.

Časový harmonogram vzdeláva-
cieho programu:
Svetská architektúra (olejomaľba)
3. apríl - 27. apríl, výtvarná dielňa

Krajina a architektúra (maľba na 
hodváb)
2. máj - 11. máj a 22. máj - 8. jún 

výtvarná dielňa

Portrét a fi gúra (maľba na sklo)
11. september - 28. septembe
výtvarná dielňa

Portrét a fi gúra (batika)
5. október - 31. október
výtvarná dielňa

Portrét a fi gúra (socha a reliéf)
5. november - 23. november
výtvarná dielňa, keramická hlina 

a ytong

Ateliér „Mladý tvorca“

Výtvarná tvorba k aktuálnym výsta-
vám v ateliéri pre jednotlivcov a malé 
skupiny od 8 do 25 rokov. Kedykoľvek 
a ktokoľvek bude mať chuť tvoriť, 
sme tu každý štvrtok od 15.00 do 
18.00 hod.
Vstupné: 1,-€
Bližšie informácie: Elena Tarábková 
pedagog@nitrianskagaleria.sk, 
037/657 96 41

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda č. 1, 94901, 
Nitra
Tel.: 037/657 96 41

Otváracie hodiny: 
Pondelok: 9.00-15.00 
Utorok - piatok: 9.00-17.00 
Sobota - nedeľa: 10.00-17.00
Vstupné: 1,- €     
Školská mládež, dôchodcovia: 0,50 ,- € 

VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého 
Slovenska
Stála výstava     

Expozícia predstavuje vyše 2100 
unikátnych archeologických nálezov 
od doby kamennej až po 18. storočie 
z územia celého Slovenska.
 
Nitriansko v zrkadle dejín

Najvýznamnejšie archeologické 
nálezy z Nitry a širokého okolia.
 
Život v lesných a vodných 
biotopoch

Dermoplastické preparáty zo zbie-
rok múzea.
               
Nitrianske premeny
1. január - 30. apríl     
Veselo i vážne zo života Nitranov 
na konci 19. storočia a začiatku 20. 
storočia.      
               
Trofeje poľovnej zveri
23. marec - 22. apríl
Prezentácia trofejí poľovnej zveri 
ulovenej v rámci okresu Nitra v roku 
2011 a ich odborné hodnotenie 
z hľadiska správnosti selektívneho 
lovu.

INÉ AKTIVITY
Klub paličkovanej čipky 
Každý pondelok – 14.30   
              
Stretnutie členov Slovenskej 
numizmatickej spoločnosti 
Každá nedeľa v párnom týždni 
– 10.00
               
Klub fi latelistov 
Každá prvá nedeľa v mesiaci – 
10.00 

  

DIECÉZNE MÚZEUM

Námestie Jána Pavla II., 950 50, Nitra
Tel.: 037 / 772 17 47

Otvorené denne: 10.00-18.00 
(okrem pondelka)

Múzeum ponúka faksimile rôz-
nych dokumentov (úryvok spisu 
O obrátení Bavorov a Korutáncov, 
diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom 
Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho is-
tého pápeža Metodovi, ukážky 
z buly Industriae tuae a Quia te zelo 
fi dei, ukážky z hlaholík)

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPO-

DÁRSKE MÚZEUM

Dlhá ul. 94, areál Agrokomplex,
950 50 Nitra
Tel.: 037 / 657 25 73, 657 25 77
Web: www.spmnitra.sk, 
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk

Otváracie hodiny: 
Pondelok: zatvorené 
Utorok - sobota: 9.00-17.00 
Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00 
Sobota - nedeľa: 13.00-17.00
Vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00
Nahlasovanie mimoriadnych vstu-
pov na tel. čísle: 0911 / 404 001
Vstupné: Dospelí: 2,- €, zľavnené: 
1,- € (Žiaci základných škôl, študenti 
stredných a vysokých škôl s platným 
dokladom o štúdiu a občania nad 60 
rokov, ktorí sa preukážu občianskym 
preukazom)
Pre deti do začatia školskej do-

chádzky (do 6 rokov) a ťažko 
zdravotne postihnutí občania ZŤP 
vrátane sprevádzajúcej osoby je 
vstup voľný.

Veľká noc vo zvykoch a tradíciách  
2. apríl-4. apríl – 18.00
Otvorenie návštevníckej sezóny.

Program: Ukážky zdobenia kraslíc 
a výroba originálnych veľkonočných 
dekorácií, výstava kraslíc zo zbierok 
Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea v Nitre, tradičná veľkonoč-
ná výzdoba a „veľkonočný stôl“, 
ochutnávka tradičnej meltovej kávy 
v konzume, ukážky pletenia korbá-
čov u mlynára nové prírastky v hos-
podárskom dvore, prehliadka novej 
výstavy „Klenoty z našej knižnice“, 
jazda parným vlakom Nitrianskej 
poľnej železnice (NPŽ) okolo skan-
zenu – symbolické odomykanie NPŽ 
a 1. jazda v sezóne 2012, vozenie 
detí na vozíku ťahanom poníkmi

Otváracie hodiny počas akcie: 
Individuálni návštevníci:
Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00 hod.
Organizované skupiny (školy) sa 
môžu nahlasovať na tel. č. 0911 / 
404 001, vstup po dohode pre veľké 
skupiny je možný každú pol hodinu 
od 9.00, 9.30, 10.00... – 15.00 hod.
Každý deň jazdíme do 15.30 hod.

Vstupné počas akcie: Deti, žiaci, 
študenti, dôchodcovia: 1,-€ Dospelí: 
2,-€, Vstup zdarma – deti do 6 ro-
kov, ZŤP so sprevádzajúcou osobou. 
V cene vstupenky je zahrnutá jazda 
parným vlakom, prehliadka expozí-
cií a výstav, tvorivá dielňa, ochut-
návka meltovej kávy.

Staviame my máje
30. apríl – 9.00 - 15.00

Tradičné stavanie májového stromu 
s kultúrnym programom.

MISIJNÉ MÚZEUM NA 

KALVÁRII

Kalvária 3, 949 01, Nitra

Tel.: 037 / 772 21 83

Misijné múzeum ponúka bohatú 
zbierku umeleckých predmetov, kto-
ré misionári dostali do daru v misiách 
po celom svete. Na výstave si môžete 
prezrieť predmety pochádzajúce zo 
zberateľskej činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky.

 

      

VIVÁRIUM SPU

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel.: 037 / 650 87 91

V univerzitnom viváriu nájdete 70 
chránených druhov plazov (koryt-
načky, hady, jaštery), ktoré boli 
predmetom pašeráctva a nelegálnej 
držby a sú tu dočasne umiestnené 
orgánmi štátnej správy.

Pre verejnosť otvorené: v pon. 
a v str. od 14.00 do 16.00 h. 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  SPU

Areál SPU, Tr. A. Hlinku
Tel.: 037 / 651 17 51, kl. 743

Skleníky: otvorené celoročne 
okrem pon. a pia.  9.00-16.00
Park: otvorené denne 9.00-16.00, 
okrem zimných mesiacov 
Skupinové návštevy vopred telefo-

nicky dohodnúť.

  

AGROKOMPLEX 

Výstavná 4, 949 01, Nitra
Tel.: 037 / 652 29 89

Rybársky víkend
30. marec - 1. apríl
3. kontraktačná a predajná výstav

Gardenia
19. marec - 22. apríl
16. medzinárodná predajná výstava  
pre záhradníctvo, záhradkárov a 
priateľov bonsajov a kvetov

Bonsai slovakia
19. marec - 22. apríl
15. medzinárodná výstava bonsa-
jov, suiseki a čaju

Domexpo
19. marec - 22. apríl
Postav si dom!

Mladý tvorca
19. marec - 21. apríl
20. predajná výstava výrobkov 
žiakov stredných odborných škôl 
a stredísk praktického vyučovania 

Expo schola – VVI 2012
19. marec - 21. apríl
1. ročník výstavy vzdelávania, 
didaktickej techniky a inovácií

Šport a voľný čas
19. marec - 22. apríl
1. ročník výstavy pre milovníkov 
športu a voľného času 

Ezoterika od A do Z
19. marec - 22. apríl

Medzinárodný vzdelávací a predajný 
veľtrh

Zdravie – krása – relax
19. marec - 22. apríl
Náučno-predajný veľtrh 

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo nám. 4, 950 53, 
Nitra
Tel.: 037 / 772 15 77-9

Testosterón
Veľká sála 
2. apríl – 18.30, 17. apríl – 18.30
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 rozlúšte-
nie. Réžia: Peter Mankovecký
 
Bola raz jedna trieda
Štúdio
3. apríl – 10.00, 4. apríl – 18.30
Štúdio Obnovená premiéra vtip-
nej, priam kultovej a v mnohom 
výnimočnej inscenácie bývalých 
poslucháčov bratislavskej Vysokej 
školy múzických umení. Autor-
ský projekt  tých, ktorí školu len 
pred nedávnom opustili a všetko 
majú v čerstvej pamäti. Príďte si 
ju osviežiť i Vy! Réžia: Ján Luterán
  
Statky zmätky
Veľká sála 
4. apríl – 10.00
Trpko – smiešny príbeh o sloven-
skej posadnutosti neustále niečo 
hromadiť a popritom ničiť to ľudsky 
hodnotné a pozitívne vo vzájomných 
medziľudských vzťahoch a rodinných 
väzbách. Réžia: Ľubomír Vajdička

Všetko za národ
Štúdio
11. apríl – 18.30, 13. apríl – 10.00
Všetko za národ je príbeh o láskach 
nešťastných, tajných, krátkych let-
ných, premeškaných i tých osudo-
vých. Ale je to aj príbeh o národnej 
identite, tolerancii voči iným náro-
dom a o ilúziách, ktoré si o národe 
a jeho potrebách človek vytvára. 
Réžia: Michal Vajdička
 
Pýcha a predsudok
Veľká sála 
5. apríl – 18.30, 10. apríl – 18.30, 
27. apríl – 18.30, 28. apríl – 18.30 
Javiskovo príťažlivý výlet do sveta 
minulosti, do prostredia elegancie 
a vznešenosti, keď muž a žena mali od 
seba patričný odstup, ale aj vzájomný 
obdiv a úctu. Spoločenské konvencie 
a sociálne rozdiely ich síce delili – ale 
ich vzájomne opätovaný a naplnený cit 
zvaný láska ich dokázal spojiť. Scénická 
freska nádherných dobových kostý-
mov, citmi aj dramatickým napätím 
nabitých situácií, šťastného konca 
a nezabudnuteľných hereckých výko-
nov. V postave pána Darcyho hosťujúci 
Tomáš Maštalír – člen Činohry SND. 
Réžia: Ľubomír Vajdička

Dvojitá rezervácia 
Veľká sála 
12. apríl – 18.30, 14. apríl – 18.30
Pozývame vás do divadla zabaviť 
sa! Príjemne sa uvoľniť pri komédii 
o peripetiách manželských zákrut, 
o spletitých vzťahoch medzi mužmi 
a ženami, o nemanželských úle-
toch, ktoré sa – ako to v dobrých 
komédiách býva zvykom – končia 
vzájomným zmierením a šťastným 
koncom... A spokojným, rozosmia-
tym divákom v hľadisku! 
Réžia: Cristian Joyan

Sklenený zverinec 
Štúdio
14. apríl – 18.30
Rodinná hra. Jedna z najznámejších 
hier najslávnejšieho amerického 
dramatika, klasika modernej drámy 
20. storočia. Nestratila nič zo svojej 
aktuálnosti ani z pravdivosti zrkad-
lenia zložitých zákrut ľudskej duše. 
Réžia: Svetozár Sprušanský 
 
3 balet 
Veľká sála
15. apríl – 18.30

Dark play
Štúdio 
16. apríl – 18.30, 17. apríl – 10.00
Príbeh o manipulácii s virtuálnou 
realitou. O súboji pravej skutočnosti 
a falošnej IT ilúzie. O slepých cestách 
počítačovej komunikácie. 
Réžia: Svetozár Sprušanský

Vrátila sa raz v noci   
Veľká sála
16. apríl – 18.30
 
Lavv
Štúdio
18. apríl – 10.30, 19. apríl – 10.00
Inscenácia pre –násťročných. In-
scenácia zrkadlí horúcu súčasnosť 
dnešných mladých ľudí. Ich pocity, 
vnútorné obavy, rozhovory v šatni 
a na žúroch. Ich slovník, humor, 
hudbu... Postavy tejto hry spoločne 
prežijú neuveriteľné okamihy; zažijú 
pri tom sklamanie aj kopec zábavy. 
Vzájomné stretnutia, lásky, kamarát-
stvo, zložitosť vzťahov, hľadanie sa...
 
Sladká Charity
Veľká sála
20. apríl – 18.30, 23. apríl – 18.30
Svetová muzikálová klasika, podľa 

fi lmového scenára Federica Fellini-
ho, Tullia Pinelliho a Ennia Flaiana - 
Cabiriine noci. Príbeh dievčaťa, ktoré 
chcelo byť milované. Slávny muzikál 
ovenčený mnohými cenami Tony 
Awards, Drama Desk Awards, Olivier 
Awards od 60. rokov až po súčasnosť. 
Jeden z najúspešnejších amerických 
muzikálov uvádzaný nepretržite 
päťdesiat rokov na divadelných scé-
nach po celom svete. Triumfálne in-
scenácie na Broadwayi či West Ende, 
v minulosti aj dnes. Legendárne fi l-
mové spracovanie so Shirley MacLa-
ineovou a Johnom McMartinom 
v hlavných úlohách. V réžii a dnes už 
kultovej choreografi i Boba Fosseho. 
Réžia: Svetozár Sprušanský

Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci 
po poľsky 
Štúdio
23. apríl – 18.30, 24. apríl – 18.30
Dvaja úbohí Rumuni sú príležitos-
ťou porozprávať príbeh moderným 
divadelným jazykom, ktorý používa 
štylizovanú reč tela; je to príležitosť 
pre fyzické divadlo plné náznakov 
a metafor; príležitosť vytvoriť spek-
takulárnu inscenáciu so sugestívnou 
lynchovskou atmosférou nočných diaľ-
nic a motorestov. Réžia: Júlia Rázusová

Veveričky
Veľká sála
25. apríl – 9.30 a 12.00,
26. apríl – 10.00
Stretnutie s novými kamarátmi: 
vtipnými postavičkami ľudí, aj s roz-
tancovanými veveričkami.

Skok z výšky 
Veľká sála
26. apríl – 18.30
Herecký recitál Evy Pavlíkovej. Réžia: 
Svetozár Sprušanský 

Goldbergovské variácie
Veľká sála
30. apríl – 18.30
MDPOH Bratislava

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 658 50 03

E-mail: sdn@staredivadlo.sk
 
Zabudnutý čert
Štúdio: 1. apríl – 15.00 
Réžia: K. Žiška
Rozprávka na motívy známeho 
a jednoduchého príbehu o obsta-
rožnom niekoľko storočnom čertovi 
Trepifajkslovi a poctivej, vynachá-
dzavej a pracovitej babe Plajznerke 
a o tom: „Že aj čert je iba človek!“. Je 
určená pre deti od 4 rokov.Inscená-
cia vznikla s podporou MK SR.

Palculienka
Štúdio Tatra: 2. apríl, 3. apríl, 
4. apríl, 5. apríl – 9.30
Poetická bábková hra o dievčatku, 
ktoré sa na svet díva optikou malého 
dieťaťa. Určená pre deti od 3 rokov.

Parnas – literárna kaviareň 
Miloša Kusendu 
Študovňa: 4. apríl – 20.00 
Réžia: Ondrej Spišák
Dobrý vyberač Vás nájde v obývač-
ke, v špajzi, v pivnici, na povale, na 
zemi, v nebi, živého či mŕtveho, no 
inak by nebol dobrý vyberač, že je 
tak?“ Naše divadlo „našlo“ Miloša 
Kusendu v roku 2009 a odvtedy je 
súčasťou súboru Starého divadla. 
Okrem toho je frontmanom kapely 

Happy Cocks, moderátorom v tele-
vízií Nitrička a najnovšie ho môžete 
vidieť aj v úspešnom televíznom 
seriáli. V kaviarni Parnas sa predstaví 
v absurdnej monodráme Vyberač, 
ktorú napísal Milan Uhde v roku 
1966 pôvodne ako rozhlasovú hru. 

Žena, Pánboh, Čertisko 
a 7 zakliatych  
Štúdio Tatra: 11. apríl – 9.30 
Hororovo smiešny príbeh o tom, že 
žena a láska môžu všetko. Inscená-
cia na motívy niekoľkých Dobšinské-
ho rozprávok vo forme pouličného 
predstavenia pre deti od 10 rokov 
a dospelých.

Gorila
Štúdio Tatra: 11. apríl – 19.00
Filmové spracovanie kultovej in-
scenácie Harila divadla Najlepší 
medvedíci.

Kmotra Smrť a Zázračný lekár 
Veľká sála: 12. apríl, 13. apríl – 9.30
Príbeh o bedárovi, ktorý sa vďaka 
svojej chudobe a novonarodenému 
dvadsiatemu štvrtému potomkovi 
vlastným kmotrom kmotre Smrti 
stane a s jej pomocou zázračne 
vylieči bohatého kráľa chorého na 
úmor. Inscenácia je určená pre deti 
od 6 rokov.

Cyklus hispánskych fi lmov 
Kaviareň Tatra: 
12. apríl, 26. apríla – 18.30 
Vstup voľný Príbeh o bedárovi, ktorý 
sa vďaka svojej chudobe a novona-
rodenému dvadsiatemu štvrtému 
potomkovi vlastným kmotrom 
kmotre Smrti stane a s jej pomocou 
zázračne vylieči bohatého kráľa cho-
rého na úmor. Inscenácie je určená 

pre deti od 6 rokov. Vstup voľný.
 
Jánošík
Štúdio Tatra: 13. apríl – 19.00 
Inscenácia, ktorá pred Vami odhalí 
pozadie vzniku legendy  sloven-
skom národnom hrdinovi –  zbojníc-
kom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, 
ktorý vraj „ bohatým bral a chudob-
ným dával“ , a ktorý vo veku 23 liet 
v Liptovskom Mikuláši za rebro na 
šibenici odvisol.

Úsmev ako dar  
Veľká sála: 15. apríl – 15.00 
Koncert detí z detských domovov 

Danka a Janka (Mária Ďuríčková)
Veľká sála: 14. apríl, 17. apríl, 18. 
apríl, 19. apríl – 9.30
Danka a Janka sú  sestričky dvoj-
čence, navlas rovnaké. Danka  
má oči celkom ako Janka, hnedé 
a veselé ani gaštančeky a Jan-
ka  má vlasy celkom ako Dan-
ka, plavé a ostrihané na ofi nu. 
A majú tiež rady rozprávky. Chy-
tia sa za ruky, spravia hop – a sú 
v rozprávke. Alebo sa ani nemusia 
chytiť za ruky, ani hop nemusia pove-
dať, len si zaželajú a sú v rozprávke. 
A niekedy si nemusia ani zaže-
lať – zrazu len, sami len nevedia 
ako – ako sú v rozprávke. Vlani boli 
Danka a Janka ešte malé ale tohto 
roku sú už riadne žiačky 1. B. triedy 
vo Zvolene. 
Inscenácia je určená pre deti od 
4 rokov.
 
Sherlock Holmes
Štúdio Tatra: 18. apríl – 19.00
Réžia: J. Nvota
Porozprávame vám o pánovi Sher-
lockovi Holmesovi, ktorého vlastná 

genialita privedie až k stretu so 
„samotným Napoleónom zločinu“ 
– profesorom Moriarthym. A kto 
je Moriarthy? To uvidíte v našom 
predstavení. Čaká vás naozajstné 
prekvapenie, v rámci ktorého po-
chopíte tragicko - smiešnu podstatu 
akejkoľvek geniality.

Paskudárium (Divadlo Piki)
Štúdio Tatra: 22. apríl – 15.00
Manželia Piktorovci z divadla Piki 
zahrajú príbeh inšpirovaný knihou 
Dušana Tarageľa – „Rozprávky pre 
neposlušné deti a ich starostlivýh 
rodičov“. Paskudárium je vlastne 
Múzeum neposlušných detí, kto-
ré založil významný odborník na 
detskú neposlušnosť – profesor 
Samojed. Prostredníctvom divadel-
nej prechádzky po tomto múzeu 
sa deti dozvedia, ako pán profesor 
pracoval. Uvidia špeciálne prístroje 
na zisťovanie detskej neposlušnosti 
a zoznámia sa s prípadmi mimoriad-
ne neposlušných detí. Paskudárium 
končí vyjadrením sympatie k tzv. 
„malým paskudníkom“, teda deťom 
plným hravosti a fantázie. 
Inscenácia je určená deťom od 
5 rokov.

Koncert vokálnej skupiny Fragile 
Veľká sála: 24. apríl – 19.00
 

Cyrano (Túlavé divadlo)  
Štúdio Tatra: 25. apríl – 19.00
 



Deti kapitána Granta 
Veľká sála: 
24. apríl – 9.30 (Verejná generálka), 
25. apríl – 9.30 (Verejná generálka), 
26. apríl – 9.30 (Detská premiéra), 
27. apríl – 18.00 (Premiéra), 
29. apríl – 15.00
Inšpirované majstrom fantastickej 
a dobrodružnej literatúry Julesom 
Vernom. V našom prevedení pôjde 
o akési sny kapitána Granta – sny, 
ktoré Harry Grantovi pomôžu prežiť 
na opustenom ostrove. Insenácia je 
v réžii  Kamila Žišku, dramaturgie sa 
chopila Veronika Gabčíková, kostýmy 
a bábky navrhla Barbara Rajčanová 
a scénu vytvorila Naďa Salbotová. Na 
javisku uvidíte Jana Hrmu ako kapi-
tána Granta, Romana Valkoviča ako 
lorda Glenervana, Ruda Kratochvíla 
ako vedca Paganela, Katku Petrusovú 
ako Mary Grantovú a Miloša Kusendu 
ako Róberta Granta. Budeme sa plaviť 
okolo celého sveta, aby sme našli otca 
dvoch malých súrodencov. To je isté. Či 

ho nájdeme, to až tak nie. 

CINEMAX NITRA

Chrenovská ulica 30, 949 01, Nitra
V poslednej chvíli 3D 
Od 4. apríla
Dokument, Francúzsko, tento 
fi lm je nevhodný pre maloletých 
do 12 r.
Dokument ´V poslednej chvíli 3D´ sa 
zameriava na triumfy a výkony mu-
žov a žien v extrémnych športoch. 
Uvidíte ich na rozsiahlych ľadovcoch, 
rútiacich sa na bicykloch dole kop-
com, na skateboardoch či surfoch. 
A to všetko v neuveriteľnom 3D.

Prci, prci, prcičky: Stretávka
Od 5. apríla
Romantická komédia, USA, tento 
fi lm je nevhodný pre maloletých 
do 15 r.
Hrajú: Jason Biggs, Alyson Hanni-
gan, Seann William Scott  

Prci, prci, prcičky po rokoch ...

Lurdy 
Od 5. apríla
Dráma, Francúzsko/Rakúsko/
Nemecko, 96 min., tento fi lm je 
nevhodný pre maloletých do 12r.
Hrajú: Léa Seydoux, Sylvie Testud, 
Bruno Todeschini, Elina Löwensohn 

Christine je takmer celý svoj život 
pripútaná na invalidný vozík. Aby 
sa necítila taká osamelá, vydá sa 
na výlet do Lurd, ikonického mesta 
pútnikov v Pyrenejskom pohorí. 
Jedného rána sa prebudí zdanlivo 
vyliečená. Film Lurdy je krutým prí-
behom. Chorí ľudia z celého sveta 
prichádzajú na toto posvätné miesto 
s vierou, že získajú zpäť svoje zdra-
vie, pretože Lurdy sú považované 
za miesto zázrakov, nádeje, pokoja 
a uzdravenia  pre mnohých zúfalých 
a umierajúcich ľudí. Ale cesty božie 
sú  nevyzpytateľné a nádej, ktorá je 
tak blízko smrti, sa môže naplniť, čo 
sa zdá absurdní vo chvili, keď sa život 
uberá k svojmu koncu.

Snehulienka 
Od 5. apríla
dobrodružná komédia/fantasy , 
105 min.,  tento fi lm je nevhodný 
pre maloletých do 12r.
Hrajú: Armie Hammer, Julia 
Roberts, Lily Collins, Sean Bean, 
Nathan Lane, Mare Winningham, 
Michael Lerner, Robert Emms, 

Martin Klebba, Danny Woodburn, 
Jordan Prentice 

Zlej kráľovnej (Julia Roberts) sa po-
darilo získať vládu nad kráľovstvom. 
Snehulienka (Lily Collins), ktorú po-
slali do vyhnanstva, sa však len tak 
nevzdá svojho práva na trón. Pripra-
ví plán odvety a za pomoci siedmich 
vynaliezavých trpaslíkov sa rozhod-
nú konať.  Klasická rozprávka o krás-
nej princeznej a žiarlivej kráľovnej sa 
dostáva na fi lmové plátne v novom 
spracovaní. Malí aj veľkí diváci sa 
môžu tešiť na  staronové dobrodruž-
stvo, v ktorom nebude chýbať láska, 
priateľstvo, ale aj žiarlivosť a zrada.

Zlo
Od 12. apríla
Horor, SR,80 min.,  tento fi lm je 
nevhodný pre maloletých do 15 r.
Hrajú: Kamil Kollárik, Andrej 
Dúbravský, Tom Sotak, Richard 
Felix, Magdaléna Čaprdová 

Ak ste v ZLOm čase, na ZLOm mies-
te, stačí ZLOmok sekundy a dostane 
vás…
Videá o paranormálnych javoch sa 
partii chalanov vymknú spod kon-
troly, keď prijmú ponuku neznámeho 
muža, nakrúcať v jeho dome. Udalosti 
naberú rýchly spád a dom začína 
odkrývať stále hrôzostrašnejšie ta-
jomstvá. Všetko, čo sa v dome deje 
im najprv pripadá ako zlý vtip, ale 
veľmi rýchlo pochopia, že zlo existuje 
a je stále bližšie a silnejšie. Pohltení 
reportážou a vlastným strachom za-
čínajú svoj boj o život...

Project X 
Od 19. apríla
Komédia,USA, 88 min., tento 
fi lm je nevhodný pre maloletých 
do 15r.

Hrajú: Thomas Mann, Oliver 
Cooper, Jonathan Daniel Brown 

Traja študenti strednej školy sa po-
kúsia vylepšiť si reputáciu v škole. 
Dostanú nápad, ktorý najprv vypa-
dá nevinne. Usporiadajú večierok, 
na ktorý nikto nezabudne, ale už 
nie sú pripravení na to, čo bude 
nasledovať po ňom. Projekt X je 
varovaním pre rodičov a pre políciu 
po celom svete.

Eštebák 
Od 19. apríla
Trpká komédia, ČR/Poľsko/SR, 
108 min.,  tento fi lm je nevhodný 
pre maloletých do 12 r.
Hrajú: Ady Hajdu, Arnošt Goldfl am, 
Dorota Nvotová, Jan Budař, Jiří 
Mádl, Marko Igonda, Martin 
Geišberg, Michaela Majerníková, 
Ondřej Vetchý, Szidi Tobias, Táňa 
Pauhofová, Marek Geišberg 

eŠteBák je trpká komédia, ktorá sa 
odohráva v časoch najťažšej normali-
zácie v období po okupácii ČSSR vojska-
mi Varšavskej zmluvy. V časoch, kedy 
sa za vtipy o komunistoch išlo do basy, 
bývanie v panelákoch, farebný televí-
zor a telefón boli výsadou vyvolených 
a udávanie bolo národným športom.
Adam je rádioamatér. Z nevinného 
koníčka sa stáva profesionálny nástroj 
režimu. Za získané výhody, však musí 
zaplatiť plnením rozkazov, ktoré ničia 
životy iných a stratou vlastnej slobo-
dy. A jediným spôsobom ako nestratiť 
zdravý rozum a sebaúctu je “prechcať” 
práskačov, udavačov a fízlov…

Šťastlivec
Od 26. apríla
Dráma.USA, 101min., tento fi lm je 
nevhodný pre maloletých do 12 r.
Hrajú: Blythe Danner, Taylor 

Schilling, Zac Efron, Adam LeFevre, 
Riley Thomas Stewart  

´Šťastlivec´ je romantická dráma, ktorá 
vznikla podľa rovnomennej knižnej 
predlohy Nicolasa Sparksa pod reži-
sérskou taktovkou scenáristu a režiséra 
Scotta Hicksa. Americký námorný 
seržant Logan Thibault ( Zac Efron) sa 
vracia zo svojho tretieho služobného 
výjazdu v Iraku. To, že prežil pripisuje 
nájdenej fotografi i ženy, ktorú vôbec 
nepozná. Zistí, že sa volá Beth (Taylor 
Schilling) a kde býva. Jedného dňa 
sa objaví pred jej dverami a začne 
pracovať v miestnom útulku, ktorý 
prevádzkuje jej rodina. Napriek jej po-
čiatočnej nedôvere a komplikovanom 
živote medzi nimi vznikne puto, ktoré 
dá Loganovi nádej, že Beth by preňho 
mohla byť omnoho viac ako len taliz-
man pre šťastie.

Piráti! Spolok babrákov
Od 26. apríla
Animovaná rodinná komédia, USA, 
88 min., český dabing, tento fi lm je 
nevhodný pre maloletých do 12 r.
Animovaná komédia Piráti! Spolok 
babrákov sleduje vzrušujúce dob-
rodružstvá veselej ale smoliarskej 
bandy pirátov, ktorí sa plavia po 
mori. Dobrodružstvo sa začína, keď 
kapitán pirátov so svojou posádkou 
tiahne do boja proti svojmu odve-
kému rivalovi Blackovi Bellamymu, 
aby získal vytúženú cenu „Pirát 
roka“. Ich cesta vedie z Karibiku až 
do viktoriánskeho Londýna, kde sa 
stretávajú s všemocným nepriate-
ľom, ktorý je odhodlaný vymazať 
pirátov zo zemského povrchu raz 
a navždy. Piráti zisťujú, že ich cesta 
je víťazstvom dobromyseľného op-
timizmu nad nudnými silami zdra-
vého rozumu...

ARTMAX 
Každú stredu, za zvýhodnené vstup-
né 3,50€

DETSKÉ KINO
Každý víkend za zvýhodnené 
vstupné

FILMOVÝ KLUB NITRA

Tr. A. Hlinku 1, 949 01, Nitra
Lepší svet
16. apríl – 19.30
Oskarom ocenený fi lm Susanne Bier 
(Bratia ; Po svadbe) je príbehom dvoch 
rodín, ktorých osudy sa náhodne spoja 
vďaka priateľstvu ich dvoch dospieva-
júcich synov. Elias, ktorého otec pra-
cuje ako lekár v Afrike a práve prežíva 
manželskú krízu, je šikanovaný v škole 
„silnejšími“, zatiaľ čo Christian, ktorý 
sa rozhodne ho brániť, sa do mesta 
prisťahoval s otcom po nedávnej smrti 
matky. Film rieši zdanlivo jasné etické 
otázky pomsty a násilia s ňou spoje-
ným. Snímka je precíznym pohľadom 
do života dvoch generácií ľudí, ktorým 
sa predstava lepšieho sveta znenazdaj-
ky začína vzďaľovať. 

(Hævnen ; Cyklus: CSE ; Dánsko - 
Švédsko, 2010, 113´, 3 €) 
 
Juha
16. apríl – 19.30
Klasický príbeh o láske a pokušení... 
Idylu šťastného manželstva siroty 
Márie (Kati Outinen) a dobráckeho 
roľníka Juhu nečakane naruší prí-
chod mestského zvodcu... Príbeh 
plný hlbokých citov a porozumenia 
nakrútil Aki Kaurismäki v duchu 
svojich milovaných starých fi lmo-
vých melodrám. Táto tragikomédia 

je majstrovsky nakrútenou lahôd-
kou pre všetkých milovníkov fi lmu 
a zároveň originálnou adaptáciou 
národnej literárnej predlohy...     

(Cyklus: CSE, Miniprofi l Aki Kau-
rismäkiho ; Fínsko, 1999, 78´, 3 €) 
 
Alois Nebel 
23. apríl – 19.30
Adaptácia kultového komiksu autorov 
Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99 priná-
ša temný príbeh, ktorý režisér Tomáš 
Luňák nakrútil pomocou rotoscopingu 
- unikátnej technológie kombinujúcej 
kreslený a hraný fi lm. Príbeh fi lmu 
začína na jeseň roku 1989 na želez-
ničnej stanici Bílý Potok v Jeseníkoch, 
kde slúži ako výpravca Alois Nebel (Mi-
roslav Krobot). Nebel je tichý samotár, 
ktorého čas od času prepadne podivná 
hmla. Najčastejšie sa mu v nej zjavuje 
Dorothe (Tereza Voříšková), obeť zlo-
činu spáchaného pri odsune Nemcov 
z pohraničia po 2. svetovej vojne. 
Dni na stanici na sklonku socializmu 
pomaly plynú... a Nebel sa tak trochu 
záhadne dostane na chvíľu do blázinca 
a na pražskej stanici nájde svoju život-
nú lásku... Pokojnú atmosféru naruší 
jedného dňa tajomný Nemý (Karel Ro-
den), ktorý prekročí hranice so sekerou 
v ruke, aby pomstil svoji matku... 

(Cyklus: Novinky českej kinema-
tografi e ; ČR – Nem.- SR, 2011, 
85´, 3 €) 

Rodina je základ státu   
24. apríl – 19.30
Keď vám horí za pätami, niet nad 
rodinný výlet. Tak trochu road movie 
Roberta Sedláčka. Libor, bývalý učiteľ 
dejepisu, ktorý dosiahol vysoké ma-
nažérske postavenie vo významnom 
fi nančnom ústave, si celé roky spo-
kojne žije spoločne so svojou rodinou 

v luxusnej vile na okraji Prahy. Bez-
starostný život ale netrvá večne a na 
povrch sa začnú vynárať machinácie 
s peniazmi klientov týkajúce sa celého 
vedenia banky... a načakané policajné 
vyšetrovania môžu vážne narušiť sú-
kromie rodiny. Libor sa rozhodne pre 
netradičný útek s manželkou a deťmi. 
Prchanie pred spravodlivosťou sa stane 
cestou plnou hľadania stratených vzťa-
hov nielen medzi „uprchlíkmi“, ale aj s 
ich spolužiakmi z vysokej školy, ktorých 
náhodou stretávajú a ktorí žijú svoje 
„obyčajné“ životy v okresnom meste... 

(Cyklus: Novinky českej kinemato-
grafi e ; ČR, 2011, 106´, 3 €) 

ARS ORGANI 2012

5. ročník, medzinárodný festival 
organovej hudby

Koncert – Monika Melcová 
(Slovensko) a súbor starej hudby 
Musica Aeterna 
29. apríl – 19.00
Piaristický Kostol sv. Ladislava 
Organizátor: Mesto Nitra a Evanje-
lická cirkev, a. v.

FÓRUM MLADÝCH

Fraňa Mojtu 18, 949 01,Nitra
Tel.: 037/6422 28 34 
E-mail: fm@msunitra.sk
Web: www.forummladych.sk

Otváracie hodiny
Pondelok - Sobota: 13.00-21.00
Nedeľa: 17.00-21.00

Tvorba webových stránok
3. apríl – 14.00
vstup voľný

Úvodný workshop ku kurzu tvorby 
webových stránok.
Organizátor: Mesto Nitra

Brušné tance Tribal  
3. apríl – 16.00, vstup voľný

Úvodné stretnutie kurzu brušných 
tancov amerického tribal štýlu.
Organizátor: Mesto Nitra

Spýtajme sa lekára   
12. apríl – 18.00, vstup voľný

Výživa v prevencii kardiovaskulár-
nych chorôb. Prednáška a prezentá-
cia MUDr. Lucie Lukáčikovej-Gálovej 
Organizátor: Mesto Nitra

Výstava fotografi í: Aneta 
Spálová
13. apríl – 17.00, vstup voľný

Detský portrét, silueta, luminogra-
fi a, módna fotografi a.
Organizátor: Mesto Nitra

Život v Peru
19. apríl – 18.00, vstup voľný

Beseda a prezentácia o bežnom 
živote v Peru.
Organizátor: Mesto Nitra
  
Divadelný workshop
24. apríl – 17.00, vstup voľný

Úvodný workshop k pravidelným 
stretnutiam priaznivcov dramatic-
kého umenia.
Organizátor: Mesto Nitra

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VO FÓRE 
MLADÝCH

Rocková škola
Piatok – 17.00, vstup voľný

Interaktívny workshop hry na elektric-
kú gitaru – basgitaru, bicie nástroje, 
ako si založiť vlastnú kapelu.

Chceš vedieť, čo dokáže tvoj 
fotoaparát?
Utorok – 18.00, vstup voľný

Kurz fotografovania pre všetkých 
nadšencov fotografi e.

Dokumentárny fi lmový klub
Nedeľa – 17.00-20.00, 
vstup voľný

Prezentácia dokumentárnych vzde-
lávacích fi lmov, ktoré otvoria oči.
Organizátor: Martin Chlebec

Capoeira
Pondelok a streda – 18.00,
vstup voľný

Brazílske bojové umenie a tanec.

Tanečný šport
Utorok – 15.30, vstup voľný

Kurz latinsko-amerických, štan-
dardných a spoločenských tancov 
pre každého.

Brušné tance Tribal  
Utorok – 16.00, vstup voľný

Tvorba webových stránok
Utorok – 14.00, vstup voľný

Zumba
Pondelok a streda – 18.30 a 19.15,
vstup voľný

Kurz latinsko-amerických, štan-
dardných a spoločenských tancov 
pre každého.
Aerobik
Utorok – 17.00, štvrtok – 18.00,
vstup voľný

Joga v dennom živote 
Štvrtok – 17.00,
Vstupné: 2,50 €, študenti 2 €

Organizátor: Spoločnosť Joga 
v dennom živote OZ

Hip hop streetdance  
Utorok – 19.30, vstup voľný

Konverzácia v anglickom jazyku   
Streda – 15.30, vstup voľný

Konverzácia v španielskom 
jazyku   
Streda – 17.00, vstup voľný

Kurz poľského jazyka
Štvrtok – 16.00, vstup voľný

Možnosť bezplatného využitia 
stálych aktivít voľného času:
Stolný tenis, biliard, stolný hokej, 
telocvičňa so zrkadlami, knižnica, el. 
gitara, basgitara, bicie nástroje, air 

hockey, šípky, wifi , spoločenské hry

DOM MATICE SLOVENSKEJ  

Dolnočermánska 737, 949 01, 
Nitra
E-mail: dms_nitra@zoznam.sk

Úradné hodiny: denne 9.00-15.00

Čermánske červené
13. apríla – 17.00
Spoločensko – kultúrne stretnutie oby-
vateľov mestskej časti Nitra – Čermáň. 
2. ročník oživovania vinárskej pestova-
teľskej tradície v lokalite Čermáňa.  
Organizátor: Mesto Nitra, Výbor 
mestskej časti č. 3 Čermáň a Dom 
MS v Nitre

KRÚŽKY PRI DMS

Filatelisti
Utorok – 14.30

Argentínske tango 
Utorok – 19.00

 
KRAJSKÉ OSVETOVÉ 

STREDISKO

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 653 15 46          
E-mail: kosnr@kosnr.sk
Web: www.kosnr.sk

Joga
2., 16., 23., 30. apríl – 16.00
3., 10., 17., 24. apríl – 16.00, 17.30

Relaxačné cvičenia
3., 10., 17., 24. apríl – 13.00

Šach
3., 10., 17., 4., 11., 18., 
25. apríl – 15.30

Orientálny tanec
10. apríl – 16.00-16.30
(Začiatočníčky, zápis do kurzu 
Informácie: 0911 / 540 025)
17., 24., apríl – 16.00

Grafológia
4. a 18. apríl – 17.00

Fotoklub Nitra
5. a 19. apríl – 17.00

Art klub
13. apríl – 16.00

Otvorený klub pre priateľov výtvar-
ného umenia
Téma: Rembrandt van Rijn – 
majster portrétov a autoportrétov, 
poplatok 1,50 €

Hviezdoslavov Kubín
11. a 25. apríl – 9.00
Regionálne kolo Nitra

Klub diabetikov
12. apríl – 16.00

Dietoterapia – racionálna 
regulovaná strava
12. apríl – 16.00
Poradenstvo a meranie glykémie nie-
len pre diabetikov s Klaudiou Šugrovou.

Equilibrium
18. apríl – 17.00
Zharmonizovanie priestoru podľa 
Feng-Shuej.

Kontakty s prírodou v staršom 
veku
18. apríl – 16.30
Ing. Július Haringa priblíži význam 
udržiavania si fyzického a psychic-
kého zdravia. Poplatok 1€ alebo 
kultúrny poukaz.

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ
Tvorivé dielne pre organizované 
skupiny detí.
Poplatok: 0,30 € za dieťa,
záujem o stretnutia prosíme 
dohodnúť  0911 / 540 023

Veľkonočné modelovanie zo 
slaného cesta pre deti MŠ
3. apríl – 9.15 
Veľkonočné zvieratká.

Veľkonočné kraslice
4. apríl – 14.00
Zdobenie textilom.

Drôtované ozdoby
16. a 18. apríl – 14.00 
Základné techniky s drôtom.

Origami
17. apríl – 9.30 
Skladanie čajových vreciek, poduja-
tie vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

TVORIVÉ DIELNE
Veľkonočná tvorivá dieľna pre deti
5. apríl – 9.00 

Pletenie košíkov a šibákov z pedigu 
počas prázdnin, poplatok 2 € alebo 
kultúrne poukazy.

Textilné ozdoby
25. apríl – 15.00 
Romantické kvety z podšívkoviny 
a organzy. Poplatok 5 € alebo kul-
túrne poukazy. 

VÝSTAVY
Sprístupnené v pracovných dňoch 
10.00-17.00, okrem utorka.

Výtvarné spektrum
20. apríl - 5. máj
Výtvarné diela krajského kola súťa-
žepre neprofesionálnych výtvarní-
kov, vernisáž 20. apríla o 17.00 .

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ
Zasadnutie astronomickej rady
5. apríl – 17.00

Astronomická poradňa
5. apríl – 18.00

Od Sputnika po raketoplán
24. apríl – 10.00 
Prednáška v priestoroch Krajskej 
knižnice K. Kmeťka v Nitre.              

Čo vieš o hviezdach?   
26. apríl – 10.00 (krajské kolo)
Vedomostná súťaž pre žiakov 
základných a stredných škôl.

Večerné pozorovanie oblohy   

27. apríl– 20.00 
Každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30, 

13.00 – Exkurzie do astronomickej  

ozorovateľne pre skupiny zo škôl. 

Návštevy treba vopred dohodnúť na 

t.č.: 037 / 653 74 49, resp. e-mailom

na adrese : nihvezd@kosnr.sk

CVČ DOMINO
 

Štefánikova trieda 63, 949 01, Nitra
Tel.: 037 / 652 63 73
E-mail: cvcdomino@zoznam.sk
Web: www.cvcdomino.com
 
Vystúpenia folklórnych súborov   
1. apríl – 15.00
Zvyky na kvetnú nedeľu – OC Mlyny.

Jazdím, jazdíš 
11. apríl – 9.00
Dopravná súťaž pre deti MŠ sídliska 
Chrenová. 
CVČ Chrenová, na pozvánky

Pracovný seminár pre 
koordinátorov   
11. apríl – 13.00
Drogy a závislosti z právneho pohľadu. 
Občianske združenie Budúcnosť – 
Wilsonovo nábrežie

Okresná súťaž pre žiakov ZŠ
13. apríl – 12.00
Technické minimum. CVČ Domino

Guľkiáda
18. apríl – 14.00
Súťaž pre deti sídliska Klokočina ml. 
školský vek. CVČ Na Hôrke

Cestujeme históriou 
19. apríl – 9.00
Žena na tróne - Mária Terézia – 
súťaž pre ZŠ. CVČ Domino

Cyklisti, pozor! 
21. apríl – 9.00
Súťaž pre ZŠ sídliska Chrenová. 
CVČ Chrenová, vstup na pozvánky

Deň Zeme  
23. apríl – 9.00
Výchova k ochrane životného prostre-
dia pre ZŠ. Zraz pred Špecializovanou 
nemocnicou sv. Svorada, n.o. Zobor.

Okresná súťaž tanečných 
formácii pre ZŠ  
25. apríl – 10.00
Vo víre tanca. CVČ Domino

Svet patrí mladým  
26. apríl – 13.30
Svet fantázie – vyhodnotenie okres-
ných súťaží. Výtvarná súťaž pre deti 
MŠ a roč. ZŠ 1.-4., literárna súťaž 
vlastnej tvorby žiakov ZŠ roč. 7.-9.  
CVČ Domino  

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ TELESNE 

POSTIHNUTÝCH
 
Kollárova 4, 949 01, Nitra
Tel.: 037 / 65 05 462
 
Krúžok ručných prác    
Každý pondelok – 9.00-13.00
Vedie p. Kabátová.

Krúžok šikovných rúk  
Každú stredu – 9.00-13.00
Vedie p. Babošová.

BOHOSLUŽBY V NITRE

RÍMSKOKATOLÍCKE
BOHOSLUŽBY
Katedrálny chrám – Bazilika sv. 
Emeráma – Nitriansky hrad: 
Pondelok - sobota: 7.30;
Nedeľa: 7.00, 9.00

Kostol sv. Ladislava – Piaristi: 
Pondelok - piatok: 7.00, 12.15, 18.00;
Sobota: 7.00, 18.00;
Nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 
               11.15 (deťom), 18.00

Kostol Navštívenia Panny Márie 
na Farskej ulici, Kláštor: 
Pondelok - sobota: 6.00, 7.00, 16.15;
Nedeľa: 6.00, 7.30, 9.00, 
               10.30 (deťom), 16.15

Kostol sv. Petra a Pavla, 
Františkáni: 
Pondelok - sobota: 6.30, 18.30;
Nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 
               11.15 (v maďarskej reči), 18.30

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Kalvária:  
Pondelok - sobota: 6.30, 18.30;
Nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 

Kaplnka v nemocnici:  
Pondelok - piatok: 15.30;
Nedeľa: 10.30 

Kostol sv. Gorazda, Klokočina: 
Pondelok - piatok: 6.30, 18.00;
Sobota: 6.30;
Nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15, 18.00

Kostol sv. Martina Chrenová: 
Pondelok - sobota: 6.30, 17.30;
Nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30 (detská),
               11.00, 17.30

Kostol sv. Urbana Čermáň: 
Pondelok - piatok: 18.00;
Nedeľa: 8.00, 10.00

Kostol sv. Františka Xaverské-
ho, Dražovce: 
Denne: 17.00;
Štvrtok - sobota: 7.00;
Nedeľa: 8.00, 11.00

Kostol sv. Petra a Pavla, 
Janíkovce: 
Pondelok - piatok (v zime): 18.00;
Pondelok - piatok (v lete): 19.00;
Sobota: 7.00;
Nedeľa: 8.00, 10.45

Kostol Narodenia Panny Márie, 
Horné Krškany: 
Pondelok - piatok: 17.00;
Nedeľa: 9.00

Kostol sv. Ondreja, Dolné 
Krškany: 
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 
18:00
Streda a sobota: 7.00
Nedeľa: 7.30 a 10.30

Kostol Všetkých svätých, Kynek: 
Štvrtok: 18.00;
Nedeľa: 9.15

Kostol sv. Cyrila a Metoda, 
Mlynárce:
Pondelok, streda, piatok: 18.00;
Nedeľa: 8.00, 10.30

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

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka 
(Marianum): 
Pondelok - sobota: 6.25;
Nedeľa: 9.00

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

Kostol sv. Urbana, Zobor: 
Pondelok - piatok: 16.30;
Nedeľa: 8.00, 11.15

Kaplnka sv. Svorada, liečebný 
ústav Zobor: 
Streda: 15.45;
Nedeľa: 11.00

Starokatolícka cirkev na 
Slovensku: 
V nedeľu a v prikázané sviatky 
o 9.00 v Kaplnke sv. Gorazda na 
Chrenovskej ulici 15

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY
Evanjelický kostol Ducha 
Svätého, Ul. Andreja Sládkoviča 
č. 12: 
V nedeľu o 10.00 s detskými službami 
Božími a vo štvrtok o 18.00,
Utorok: 19.00 – biblická hodina pre 
staršiu mládež, piatok o 17.00 pre dorast

GRÉCKOKATOLÍCKE 
BOHOSLUŽBY
Kostol sv. Štefana – Párovce: 
Nedeľa: 10.00

REFORMOVANÁ 
KRESŤANSKÁ CIRKEV
V modlitebni za starým kalvín-
skym kostolom na Ulici Fraňa 
Mojtu 10: 
Nedeľa: 8.30

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDME-
HO DŇA
V modlitebni za starým kalvín-
skym kostolom na Ulici Fraňa 
Mojtu 10: 
Sobota: 9.45, www.casd.sk

CIRKEV BRATSKÁ
Kostol Ducha Svätého na Ul. A. 
Sládkoviča: 
Nedeľa: 17.00

KRESŤANSKÝ ZBOR
Podzámska ul. 17, Nitra: 
Utorok: 18.30;
Piatok: 10.00;
Nedeľa: 9.30, 16.00

KNIŽNICE V NITRE

KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA 
KMEŤKA
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 741 91 62          

Otváracie hodiny: 
Pondelok: 7.45-17.45
Utorok: 8.45-17.45
Streda-Piatok: 7.45-17.45

Klokočina – Jurkovičova ul.,
Tel.: 037 / 651 98 61          
Otváracie hodiny: 
Pondelok-Piatok: 9.00-17.00

Bibliografi cko-informačné 
oddelenie, Samova 1,
Tel.: 037 / 641 01 56          
Otváracie hodiny: 
Pondelok-Piatok: 8.00-15.30
(Ponúka regionálnu literatúru)

Okrem odbornej a krásnej literatúry 
pre dospelých a deti  knižnica ponúka 
špeciálne dokumenty (gramoplatne, 
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-vzde-
lávacie podujatia pripravujúce čitateľa 
na prácu s knihou. Organizujú ich pra-
covníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 
i v pobočke na Klokočine. V apríli na-
vštívi knižnicu a bude besedovať s čita-
teľmi regionálna spisovateľka, autorka 
série príbehov Mariotovi dediči, Marja 
Holécyová (25.4.2012 o 9.30 h. – Fraňa 
Mojtu 18). 

Štvrtok 19. apríla 2012 o 15.30 h. (Fra-
ňa Mojtu 18) si budú môcť čitatelia 
v rámci cyklu Slovenský fi lm 50. rokov 
pozrieť fi lm Rodná zem z tvorby slo-
venského herca, maliara a režiséra Ka-
rola L. Zachara. V pobočke na Klokoči-
ne sa malí čitatelia pod vedením Ing. 
Anny Gogolákovej budú učiť zhoto-
vovať veľkonočné ozdoby (2.4.2012 
o 10.00 h.) a od RNDr. Petra Štrbu, 
PhD. (12.4.2012 o 10.00 h.) sa do-
zvedia zaujímavosti o prospešnosti 
byliniek pre naše zdravie. Knižnica 
bude v apríli organizovať aj poduja-

tia venujúce sa tematike súvisiacej 
s Dňom Zeme, Medzinárodným dňom 
Rómov, histórii i súčasnosti nášho 
mesta i kraja, tvorbe spisovateľov, 
hudobníkov a pod.
Podujatia sú určené pre organizované 
návštevy zo škôl všetkých stupňov 
a druhov. V prípade záujmu si treba 
dohodnúť termín osobne alebo tele-
fonicky na vyššie uvedených číslach.

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU
Akademická ulica 4, Nitra
Tel.: 037 / 79 10 211          
Výpožičné hodiny: 
Pondelok - piatok: 8.00-15.00

Špecializovaná odborná knižnica 
v oblasti manažmentu poľnohospo-
dárstva, pedagogiky a psychológie 
prístupná pre verejnosť.

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁR-
SKA KNIŽNICA PRI SPU V NITRE
Štúrova 51 (na kruhovom objazde 
pri hypermarkete TESCO),
Tel. / fax: 037 / 65 17 743 
Web: www.slpk.uniag.sk, 
E-mail: slpk@uniag.sk

Otváracie hodiny: 
Pondelok - štvrtok: 8.30-18.00
Piatok: 8.30-17.00

Slovenská poľnohospodárska kniž-
nica  je knižnicou SPU v Nitre a zá-
roveň verejnou vedeckou knižnicou 
špecializovanou na poľnohospo-
dárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka 
však aj literatúru z iných vedných 
odborov - 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, internet a široký okruh 
informačných služieb.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra,
Tel.: 037 / 640 81 06 
Web: www.uk.ukf.sk 

Otváracie hodiny: 
Výpožičné odd.:
Pondelok - štvrtok: 9.00-18.00
Piatok: 9.00-16.00
Sobota: 8.00-13.00

Študovňa Dražovská cesta:
Pondelok - štvrtok: 9.00-20.00
Piatok: 9.00-16.00
Sobota: 8.00-13.00

Študovňa FF Hodžova ul.:
Pondelok: 9.00-18.00
Utorok-štvrtok: 8.00-18.00
Piatok: 9.00-14.00
Sobota: 8.00-13.00

Študovňa Kraskova ul.:
Pondelok - štvrtok: 8.00-16.00
Piatok: 9.00-16.00
Sobota: 8.00-13.00

Akademická knižnica, ktorá posky-
tuje knižničné a informačné služby 
pracovníkom, študentom univerzity 
a širokej verejnosti. Knižnica je ve-
decko-informačným, bibliografi ckým 
a poradenským pracoviskom. Za-
bezpečuje bibliografi ckú registráciu 
publikačnej činnosti pedagógov, ve-
deckých pracovníkov a doktorandov. 
Používatelia majú k dispozícii elektro-
nický katalóg, internet a zahraničné 
elektronické databázy.

Britské centrum, pôsobiace pri Uni-
verzitnej knižnici UKF v Nitre, pozýva 
návštevníkov do svojich priestorov na 
Hodžovej ul. 1. Požiciavame aktuálne 
britské časopisy, súčasnú britskú be-
letriu a najnovšie publikácie z oblasti 
výučby a štúdia anglického jazyka. 
Kontakt: www.uk.ukf.sk, tel. 037 / 64 
0 81 05.

DENNÝ STACIONÁR PRE 

SENIOROV

Baničova 12, 949 11 Nitra
Tel.: 037 / 69 25 518, 69 25 513 
Otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok: 6.30-17.00

Denný stacionár pre seniorov na 
Baničovej ul. č. 12 v Nitre poskytuje 
opatrovateľskú službu s denným 
pobytom, poskytovanú seniorom 
žijúcim v rodinách s ekonomicky 
aktívnymi príslušníkmi rodiny. Títo 
im nemôžu poskytnúť potrebnú 
celodennú starostlivosť, ale nechcú 
ich umiestniť v Domove dôchod-
cov, resp. čakajú v poradovníku na 
umiestnenie do Domova sociálnych 
služieb. Opatrovateľská služba je 
tiež je určená seniorom žijúcim 
osamotene, s cieľom poskytnúť im 
kontakt s ľuďmi a vyplniť voľný čas.

KLUBY DÔCHODCOV

Kam za aktivitami:
KD Chrenová 
so sídlom Ul. Okánika č. 6, Nitra

KD Dolné Krškany 
so sídlom KD Krškany

KD Staré mesto
Domino, Nitra

KD Čermáň
so sídlom Baničova č. 12

KD Klokočina
so sídlom Baničova č. 12

NISYS
NITRIANSKE INFORMAČNÉ 
STREDISKO

Štefánikova trieda č. 1, 
949 01 Nitra
Infolinka: 00421 37 / 161 86

Tel.: 037 / 741 09 06

Fax: 037 / 741 09 07

E-mail: info@nitra.sk

Web: www.nitra.sk, 

            www.nisys.sk

Nisys poskytuje: 

 informácie o podnikoch 

a fi rmách v meste Nitra, 

o ultúrnych podujatiach, 

o športe a relaxe, 

o službách všetkého druhu, 

o pamätihodnostiach 

a zaujímavostiach,

 zabezpečuje predaj máp, 

predaj publikácií o Nitre 

a Slovensku, predaj 

kultúrno-spoločenského 

mesačníka NITRA, predaj 

spomienkových a darče-

kových predmetov, tričiek, 

znakov, pohľadníc a iné,

 vykonáva ubytovací servis, 

faxové kopírovacie služby, 

vylepovanie plagátov, 

spracovanie fotomateriálov 

a iné.


