
SYNAGÓGA

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

Tančiareň
9. máj – 18.00
Projekt žiakov a pedagógov lite-
rárno – dramatického, hudobného 
a tanečného odboru ZUŠ Jozefa Ro-
sinského v Nitre.

Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný
 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
19. máj – 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00, 22.00
 
Nitrianska synagóga 1911 – 2011, 
exkurz do minulosti        
19. máj – 18.00
Usporiadateľ: Mesto Nitra v spo-
lupráci so Židovskou náboženskou 
obcou v Nitre

Bossa Trio 
19. máj – 20.00
Koncert – Dominika Titková (spev, 
saxofón), Boris Berlanský (gitara), 
Jakub Zaťko (trúbka)
 
Múzeum židovskej kultúry 
sa predstavuje
19. máj
Výstava potrvá do 10. júna 2012.
Počas celého dňa vstup voľný.

Usporiadateľ: SNM – Múzeum 
židovskej kultúry 

Základy swingu a populárnej 
hudby na Slovensku
22. máj – 9.00 a 11.00

Výchovný koncert.
Jana Orlická (spev a moderovanie), 
Vladimír Vizár (trombón), Andrej 
Šebo (kontrabas) Ján Babič (klávesy), 
Zsolt Botoš (klavír) 

Usporiadateľ: Mesto Nitra, 
organizované podujatie pre 2. 
stupeň ZŠ a SŠ
Vstupné: 1,-€         
 
Coctail band  
25. máj – 17.30
Koncert swingového orchestra.

Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný 

Koncert doktorandov Katedry 
hudby PF UKF    
28. máj – 18.00
Multižánrový koncert mladých umel-
cov integrujúci divadelné, tanečné 
a hudobné klasické i populárne umenie.

Usporiadateľ: PF UKF v Nitre, 
vstup voľný 
 
1. absolventský koncert 
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
29. máj – 17.30
Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný

2. absolventský koncert 
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
31. máj – 17.30
Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho 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  

Škola včera – dnes – zajtra
Potrvá do 1. 5. 2012
 
Osudy slovenských židov    
Stála výstava 

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

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 6. mája 2012 
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.

EINEMU (Blažej Baláž)
31. máj - 22. júl 
Výstava predstaví nové prírastky 
zbierkového fondu Nitrianskej galé-
rie nadobudnuté za posledných päť 
rokov a bude ma

SALÓN
Milan Marciňa
2. máj - 2. jún
V rámci výstavného projektu bude 
odprezentovaná komorná sochárska 
tvorba nitrianskeho autora: dreve-
ná, bronzová plastika, reliéfna tvor-
ba a sochárska kresba z posledného 
tvorivého obdobia.

GALÉRIA MLADÝCH
Zadná projekcia (Roman Gajdoš)
10. máj - 24. jún
Cyklus konceptuálne analytických, 
formálne monochromatických a ge-
ometrických malieb, v ktorých autor 
pracuje s postupným vyprázdňova-
ním maliarskeho poľa.

 
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.
 
City lights (Lucie Skřivánková (CZ))
24. máj - 15. júl
Akvarely, v ktorých autorka zachytáva 
svetelnú atmosféru v rôznych mes-
tách, budú prevedené do digitálnej 
formy a vystavené v tmavom Bunkri 
v podobe svietiacich lightboxov.

KULTÚRNE A VZDELÁVACIE 
PODUJATIA
afterpARTy
2. mája – 17.30
Neformálne diskusie o umení a tvor-
be s aktuálne vystavujúcimi výtvar-
níkmi po vernisáži výstavy. 
Diskusia o aktuálnej výstave s auto-
rom Milanom Marciňom.
Moderovať bude kurátorka výstavy 
Marta Hučková.

TÝŽDEŇ NITRIANSKEJ GALÉRIE / 
NOC GALÉRIÍ A MÚZEÍ 
14. máj - 20. máj
Týždeň pestrej ponuky kultúrno-
-spoločenských podujatí a tvorivých 
dielní pri príležitosti Medzinárodné-
ho dňa galérií a múzeí (18. máj).
Počas týždňa je vstup do výstavných 
priestorov s 50% zľavou (18. mája 
zdarma).
Prosíme školy, aby v prípade záuj-
mu prihlásiť sa na tvorivú dielňu, 
nahlásili svoju účasť na pedagog@
nitrianskagaleria.sk alebo na tel. 
čísle 037-657 96 41.
Účastníci tvorivých dielní môžu po-
užiť kultúrne poukazy.

Program:
PONDELOK (14. máj)
Od(k)rývanie
9.00 - 10.30, 
11.00 - 12.30 (pre školy)
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérieInteraktívny lektorský výklad  
s výtvarnou tvorivou dielňou, zame-
ranou na techniku sgrafi to.

Vstupné: 0,50,-€ / osoba
 
Tak takto to dnes chodí
11.00
Divadelné vystúpenie DS SATELITNÉ 
MÁTOHY (ZUŠ J. Rosinského, Nitra), 

réžia: Mgr. Eva Hudecová.
Vstup voľný
 
Farby Paganiniho
17.00
Koncert Alexandra Jablokova s vý-
tvarnou akciou. 
Vstup voľný
 
UTOROK (15. máj)
Olejomaľba
9.00 - 10.30, 
11.00 - 12.30 (pre školy),
14.30 - 16.00 (pre školy a verejnosť)
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie. Interaktívny lektorský vý-
klad s výtvarnou tvorivou dielňou.

Vstupné: 0,50,-€ / osoba
 
Koncertná sála Župného 
domu v Nitre
17.00
Prehliadka zrekonštruovaných priesto-
rov Župného domu s rozprávaním 
o kultúrnych dejinách Nitry.
Vstupné dobrovoľné

Šatník
18.00
Výtvarná akcia pre dospelých na 
nádvorí. Tvorba zvukovo-kinetickej 
kolekcie odevov.
Vstup voľný

STREDA (16. máj)
Drevorezba
9.00 - 10.30, 
11.00 - 12.30 (pre školy),
14.30 - 16.00 (pre školy a verejnosť)
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie. Interaktívny lektorský vý-
klad s výtvarnou tvorivou dielňou .

Vstupné: 0,50,-€ / osoba

Koncertná sála Župného domu 
v Nitre
17.00
Prehliadka zrekonštruovaných priesto-
rov Župného domu s rozprávaním 
o kultúrnych dejinách Nitry.
Vstupné dobrovoľné

UME NIE! alebo ÁNO?
18.00
Diskusia otvorená pre všetkých, ktorí 
majú resp. nemajú pochybnosti o tom, 
že UMENIE je dôležitou a nevyhnutnou 
súčasťou nášho života. Čo si o tom mys-
líte Vy? Príďte vyjadriť svoj názor!
Vstup voľný
 
ŠTVRTOK (17. máj)
Objekt, jeho zvuk a fotografi a
9.00 - 10.30, 
11.00 - 12.30 (pre školy),
14.30 - 16.00 (pre školy a verejnosť)
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie. Interaktívny lektorský vý-
klad s výtvarnou tvorivou dielňou, 
zameranou na tvorbu fotogramu.

Vstupné: 0,50,-€ / osoba

Koncertná sála Župného 
domu v Nitre
17.00
Prehliadka zrekonštruovaných priesto-
rov Župného domu s rozprávaním 
o kultúrnych dejinách Nitry.
Vstupné dobrovoľné
 
Vladimír Godár
18.00
Profi lový koncert popredného skla-
dateľa v podaní komorného telesa 
QUASARS ENSEMBLE.

Vstupné: 50% zľava – 1,50,-€ do-
spelí / 1,- € študenti, deti, dôchod-
covia, ZŤP

PIATOK (18. máj)
Slovo a jeho obraz, báseň a jej 
ilustrácia
9.00 - 10.30, 
11.00 - 12.30 (pre školy)
Tvorivé hry s textom a obrazom. 
Interaktívna tvorivá dielna.

Vstup voľný

Zakrývanie
14.30 - 16.00 (pre verejnosť)
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie. Interaktívny lektorský vý-
klad s výtvarnou tvorivou dielňou, 
zameranou na techniku striekania.

Vstup voľný
 
Koncertná sála Župného 
domu v Nitre
17.00
Prehliadka zrekonštruovaných priesto-
rov Župného domu s rozprávaním 
o kultúrnych dejinách Nitry.

Vstupné dobrovoľné
 
SOBOTA – NOC GALÉRIÍ 
A MÚZEÍ (19. máj)
Všetky podujatia počas Noci galérií 
a múzeí sú zdarma.

Prehliadka aktuálnych výstav
13.00 - 24.00, 
 
Zaostri svoj zrak na umenie! II. 
13.00 - 24.00
2. ročník súťaže pre všetkých náv-
števníkov počas.
 
Best of Fest Anča  
15.00, 18.00, 21.00
Prehliadka víťazných fi lmov za rok 
2011 v rámci Medzinárodného festi-
valu animovaných fi lmov Fest Anča.
 

Koncertná sála Župného 
domu v Nitre
22.00, 23.00
Prehliadka zrekonštruovaných priesto-
rov Župného domu s rozprávaním 
o kultúrnych dejinách Nitry.
 
NEDEĽA (20. máj)
Hudba, tanec, divadlo 
14.00
Vystúpenie žiakov z Tralaškoly.
Vstup voľný.

4-3-2-1... / Cyklus besied 
so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi     
3. máj – 18.00
Hosť: Zuzana Kepplová
Moderátor: Dado Nagy
Vstup voľný

Galéria hudby     
17. máj – 18.00
Cyklus komorných koncertov histo-
rickej a súčasnej hudby vo výstav-
ných priestoroch galérie.

VLADIMÍR GODÁR (profi lový koncert)
Quasars Ensemble – Ivan Buff a (ume-
lecký vedúci, klavír), Petra Noska-
iová (mezzosoprán), Maroš Potokár 
(husle), Peter Mosorjak (husle), Peter 
Zwiebel (viola), Andrej Gál (violonče-
lo), Diana Buff a (klavír)

Súčasťou koncertu je aj krst novej pub-
likácie Vladimíra Godára Zrod opery 
z ducha rétoriky.
Vstupné: 50% ZĽAVA – dospelí 1,50,-€ 
Študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP 1,-€

Tvoriť môže každý 
2. máj - 11. máj a 22. máj - 8. jún 

IV. ročník cyklu šiestich výtvarných 
tvorivých dielní pre zdravotne, te-
lesne a mentálne postihnuté deti.

Výtvarná dielňa KRAJINA A ARCHI-
TEKTÚRA – maľba na hodváb
Práca s dielom zo zbierok Nitrianskej 
galérie
9.00 – 15.00 (pre školy)
 
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.               

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, 949 01, 
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 - 31. máj     
Veselo i vážne zo života Nitranov 
na konci 19. storočia a začiatku 20. 
storočia. 
               
Výtvarná tvorba japonského 
výtvarníka Shinji Takine
26. apríla - 31. mája

NOVÉ AKTIVITY
Deň otvorených dverí v rámci 
Medzinárodného dňa múzeí
18. máj – 9.00 - 17.00
Ukážky konzervovania, reštaurovania, 
preparovania s možnosťou vyskúšať si 
niektoré techniky. Podujatie špeciálne 
pre školy. Vstup voľný

Deň otvorených dverí v rámci 
Medzinárodného dňa múzeí
19. máj – 9.00 - 17.00
Ukážky konzervovania, reštaurovania, 
preparovania s možnosťou vyskúšať si 
niektoré techniky. Podujatie pre širo-
kú verejnosť. Vstup voľný

Biela noc 
19. máj – 17.00 - 24.00
Prehliadka múzea ukážka múzejných 
činností.

Vstup voľný

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. 92, 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 
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.

Noc v Slovenskom poľnohospo-
dárskom múzeu v Nitre  
19. máj – 16.00 - 22.00
Program: Tvorivá dielňa pre malých 
aj veľkých v expozícii Archeológia; 
Kosenie májovej lúky – Považská 
kosecká družina Slovenského ko-
seckého spolku; Vystúpenie folklór-
neho súboru Jaročan; Premietanie 
fi lmov o trávach a kosení v ľudovej 
škole; Strašidlá v mlyne; Stretnutie 
s babkou bylinkárkou; Jazda parným 
vlakom Nitrianskej poľnej železnice 
(NPŽ) okolo skanzenu; Ochutnávka 
opekanej jahňaciny a bylinkového 
čaju v konzume; Iné prekvapenia...

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.

MISIJNÉ MÚZEUM NA 

KALVÁRII

Kalvária 3, 949 01, Nitra

Tel.: 037 / 772 21 83

Misijné múzeum ponúka bohatú 
zbierku umeleckých predmetov, 
ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na výsta-
ve si môžete prezrieť predmety po-
chádzajúce 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.Pokora-
di@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

Job Expo 2012
10. máj - 11. máj
 
Medzinárodný strojársky 
veľtrh, Cast-Ex, Ema, 
Chemplast, Eurowelding, 
Stavmech-Logitech
22. máj - 25. máj

DIVADLO ANDREJA BAGARA

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

Bola raz jedna trieda
Štúdio
2. máj – 11.00, 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

Testosterón
Veľká sála 
2. máj – 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
 
Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci 
po poľsky 
Štúdio
3. máj – 18.30, 
DAB hosťuje na festivale Nová 
Dráma v MDPOH Bratislava
17. máj – 19.00
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

Statky zmätky
Veľká sála 
5. máj – 18.30
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
5. máj – 18.30, 7. máj – 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

Dark play
Štúdio 
9. máj – 18.30, 10. máj – 10.00
Príbeh o manipulácii s virtuálnou 
realitou. O súboji pravej skutočnosti 
a falošnej IT ilúzie. O slepých cestách 
počítačovej komunikácie. 
Réžia: Svetozár Sprušanský

Gypsy roots – čili – cigánske 
korenie
Veľká sála 
9. máj – 18.30

Pýcha a predsudok
Veľká sála 
11. máj – 18.30, 18. máj – 18.30, 
25. máj – 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

Skok z výšky 
Štúdio
12. máj – 18.30
Herecký recitál Evy Pavlíkovej. Réžia: 
Svetozár Sprušanský 
Dvojitá rezervácia 
Veľká sála 
12. máj – 18.30
DAB hosťuje v Trenčíne 
15. máj – 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

Len tak prišli
Veľká sála 
13. máj – 18.30

Sklenený zverinec 
Štúdio
14. máj – 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 
 
Veveričky
Veľká sála
16. máj – 10.30 a 12.30
Stretnutie s novými kamarátmi: 
vtipnými postavičkami ľudí, aj s roz-
tancovanými veveričkami.

Lavv
Štúdio
18. máj – 10.00, 19. máj – 18.30
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
22. máj – 18.30, 23. máj – 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

Lucie Bílá – recitál 
Veľká sála
27. máj – 17.30

Kto je tu riaditeľ?   
Štúdio (Predpremiéra)
31. máj – 18.30
  

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

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

E-mail: sdn@staredivadlo.sk

Literárna kaviareň Parnas 
s Agátou Solčianskou 
a Katarínou Petrusovou 
Študovňa: 2. máj – 19.00 
Agáta Solčianska a Katarína Petruso-
vá, herečky nášho divadla Vás pozýva-
jú na svoj „Večer plný slov“. V montáži 

krátkych básni a próz predstavia diela 
autorov ich srdcu blízkych.

Cesta do krajiny TUWIM
Štúdio Tatra: 3. máj – 9.30, 
4. máj – 9.30, 6. máj – 15.00 
Réžia: Ondrej Spišák
Cesta do krajiny Tuwim je cesta do 
krajiny fantázie a sna. Deti na nej 
budú sprevádzať záhadné, veselé 
divadelné bytosti, ktoré ich naučia 
splniť si aj tie najtajnejšie sny. In-
scenácia je určená od 3 rokov.

Cyklus hispánskych fi lmov 
Kaviareň Tatra: 
3. máj – 18.30  
Premietanie fi lmov súčasnej his-
pánskej kinematografi e v pôvod-
nom znení s anglickými titulkami 
(Inlingua Nitra). Vstup voľný.

Půldruhé hodiny zpoždení
Veľká sála: 6. máj – 19.00 
Po tridsiatich rokoch manželstva je 
najvyšší čas veľa vecí zásadne zme-
niť. Manželia Sansieuovci sa jedného 
dňa v priebehu dvadsiatich minút 
pokúsia o sexuálnu renesanciu, vzbu-
ru proti zavedeným manželským 
stereotypom a odstránenie nudy zo 
svojho života. Podarí sa im to? 
Účinkujú: Daniela Kolářová, Milan 
Lasica

Deti kapitána Granta 
Veľká sála: 
7., 10., 11., 17. máj – 9.30
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 
kapitána Granta, Romana Valkoviča 
ako lorda Glenervana, Ruda Kra-
tochvíla 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 sú-
rodencov. To je isté. Či ho nájdeme, 
to až tak nie.

Sherlock Holmes
Štúdio Tatra: 
9. máj – 9.30 a 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.

Palculienka
Štúdio Tatra: 
13., 15. máj – 9.30 
Poetická bábková hra o dievčatku, 
ktoré sa na svet díva optikou ma-
lého dieťaťa. Určená pre deti od 
3 rokov.
 
A cappella Synergie – Close 
Harmony Friends a Basix 
Veľká sála: 13. máj – 19.00 
Vokálny dvojkoncert jedinečnej 
a cappella skupiny BASIX ( Dánsko) 
a CLOSE HARMONY FRIENDS (SK)



U Temnej Irmy a Chromej Krásky
Štúdio Tatra: 
16. máj – 9.30 a 19.00 
Réžia: K. Žiška
Nefalšovaná parížska „bohéma“ pre 
Vás prostredníctvom príbehových, 
situačných, výtvarných, hudobných 
a poetických „škvŕn“ v kabaretnom 
„svetlotieni“ namaľuje obraz„ pre-
kliateho“ Paríža na prelome 19. a 20. 
storočia voňajúceho čiernou kávou, 
absintom, umením a všadeprítom-
nou chudobou. Autorský kabaret 
Kamila Žišku o láske, umení a živote 
v Paríži na konci 19-steho storočia. 
Inscenácia je určená pre stredné ško-
ly a dospelého diváka.

Zabudnutý čert
Štúdio Tatra: 18. máj – 9.30, 
20. máj – 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.

Naša trieda – Teatr na Woli 
(Varšava)
Veľká sála: 20. máj – 19.00 
Nezvyčajná história žiakov jednej 
triedy. Spolu sa učia, zabávajú, robia 
neporiadok, prechádzajú do dospe-
losti. Snívajú, že sa stanú pilotom, 
lekárkou, fi lmovou hviezdou. Čítajú 
„Trilógiu“ Sienkiewicza. Chodia na fi l-
my s Chaplinom. Počúvajú jazz. Prečo 
chalan, ktorý dievčaťu vystrihol z pa-
piera srdce a napísal ľúbostnú báseň, 
o niekoľko rokov neskôr zviaže kama-
rátke lanom ruky a vyhráža sa, že keď 
sa pokúsi utiecť, tak ju zabije? Čo sa 

deje, že národ, náboženstvo a ideoló-
gia sa stali dôležitejšie ako priateľstvo? 
Kedy v kolegovi zo školskej lavice 
spoznáte Cudzinca? Čo sa stalo s tou 
triedou? Príbeh o Poľsku 20. storočia 
je inšpirovaný skutočnými udalosťami. 
Inscenácia Naša trieda bola ocene-
ná cenou diváka na Festivale Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnteatr na 
Woliych v Lodži. Ondrej Spišák získal za 
réžiu cenu Varšavský Félix 2011, ktorú 
udeľuje divadelná obec. 
Teatr Na Woli vo Varšave založil herec 
Tadeusz Łomnicki v januári roku 1976. 
Patrí k jednému z najvýznamnejším 
poľských divadiel. Repertoár tvoria 
klasické i súčasné tituly, drámy aj 
komédie, na ktorých spolupracovali 
režiséri ako Wajda, Kutz, Polański. Od 
roku 2010 sa riaditeľom Teatru Na Woli 
stal dramatik, režisér a kritik Tadeusz 
Słobodzianek.

Koľko jahôd rastie na mori?
Štúdio Tatra: 21., 22. máj – 9.30 
Réžia: Ondrej Spišák
Spýtam sa ťa cestou do hory:
„ Koľko jahôd rastie na mori?“.
Odpoviem ti presne bez pochýb.
Toľko, koľko pláva v lese rýb.
Zdá sa vám táto básnička nezmy-
selná? Máte pravdu. Ale rovnaký 
nezmysel je aj umáranie  sa kvôli 
veľkému nosu, ušiam, slabým očiam 
či večnému hladu. Veď každý z nás 
má v dušičke svoje malé trápenie. 
A možno by si stačilo iba povedať : „ 
Nikto nie je dokonalý!“  a zasmiať sa 
na svojom „ osudovom “ trápení rov-
nako, ako hrdinovia našej inscenácie 
na motívy Knihy nezmyslov Edwarda 
Leareho v preklade a prebásnení Ľu-
bomíra Feldeka.

Žena, Pánboh, Čertisko 
a 7 zakliatych  
Štúdio Tatra: 23. máj – 9.30 a 19.00 

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.

Lakomstory z Londýna
Štúdio Tatra: 24. máj – 14.00, 
25. máj – 9.30, 27. máj – 15.00, 
28. máj – 9.30
Filmové spracovanie kultovej in-
scenácie Harila divadla Najlepší 
medvedíci.

Danka a Janka
Štúdio Tatra: 29. máj – 9.30
Veľká sála: 30., 31. máj – 9.30
Danka a Janka sú  sestričky dvojčen-
ce, navlas rovnaké. Danka  má oči 
celkom ako Janka, hnedé a veselé 
ani gaštančeky a Janka  má vlasy 
celkom ako Danka, plavé a ostrihané 
na ofi nu. A majú tiež rady rozprávky. 
Chytia sa za ruky, spravia hop – a sú 
v rozprávke. Alebo sa ani nemusia 
chytiť za ruky, ani hop nemusia po-
vedať, len si zaželajú a sú v rozprávke. 
A niekedy si nemusia ani zaželať 
– zrazu len, sami len nevedia ako – 
ako sú v rozprávke. Vlani boli Danka 
a Janka ešte malé ale tohto roku sú už 
riadne žiačky 1. B. triedy vo Zvolene. 
Inscenácia je určená pre deti od 
4 rokov.

Romanica - koncert 
Štúdio Tatra: 30. máj – 19.00
Charizmatická speváčka a gitaristka Ika 
Kraicova je často prirovnávaná k Szidi 
Tobias,  Hane Hegerovej, Raduze alebo 
Ide Kellarovej, ktora osobne rozvijala 
Ikin vokalny prejav. Silný žensky ele-
ment v textoch a divoké rytmy vyvá-
žuje hlboký a jazzovo kultivovaný zvuk 
kontrabasu, na ktorý hra Ikin životný 

partner Roman. Spolu hrajú tempera-
mentnú, akustickú world-ethno music 
od šansónu, balad, fl amenca cez divo-
ké rómske piesne so silnými textami od 
významnej slovenskej poetky Evy Luky. 
Romanika vydýva ma na svojom konte 
3 štúdiové nahrávky a v súčasnej dobe 
pracuje na zhudobňovaní Shakespe-
arových Sonetov. Hudobne ukážky 
z albumov si môžete vypočuť na: 
www.romanika.sk

CINEMAX NITRA

Chrenovská ulica 30, 949 01, Nitra
Avengers: Pomstitelia 3D 
Od 3. mája
akčný/dobrodružný,USA, tento 
fi lm je nevhodný pre maloletých 
do 12r.

Anjeli 
Od 3. mája
dráma, SR,95min., tento fi lm je 
nevhodný pre maloletých do 15r.
 
Slečna nebezpečná   
Od 3. mája
komédia/krimi, USA, 91 min.,  
tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r.

Temné tiene     
Od 10. mája
komédia/horor/fantasy, USA, 91 
min., tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r.

Street Dance 2 3D   
Od 10. mája
tanečný/romantický/dráma , UK, 
85 min., tento fi lm je nevhodný 
pre maloletých do 12r.

Diktátor   
Od 17. mája
komédia, USA, tento fi lm je 
nevhodný pre maloletých do 15r.

Líbáš jako ďábel   
Od 17. mája
komédia, ČR, 113 min., tento 
fi lm je nevhodný pre maloletých 
do 15r.

Moje letné prázdniny?     
Od 24. mája
akčný/dráma, USA, 95 min.,  
tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r

Muži v čiernom 3   
Od 17. mája
komédia/sci-fi /akčný, USA, 
104min., tento fi lm je nevhodný 
pre maloletých do 12r.

Gombíková vojna     
Od 31. mája
dobrodružný, Francúzsko, 100 min., 
je nevhodný pre maloletých do 12r.

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
Le Havre         
14. máj – 19.30
 
Čtyři slunce
15. máj – 19.30

 Muž bez minulosti  
22. máj – 19.30

Poupata  
29. máj – 19.30

ARS ORGANI 2012

5. ročník, medzinárodný festival 
organovej hudby

Koncert – Suzanne Z´Graggen 
(Švajčiarsko) 
6. máj – 19.00
Evanjelický kostol Svätého Ducha, 
Fr. Mojtu. 

Koncert – Lars Notto Birkeland 
(Nórsko) 
13. máj – 19.00
Piaristický Kostol sv. Ladislava

Koncert – Štvorručná hra na 
organe v podaní slovenských 
organistov Mária Plšeková 
a Marek Štrbák (Slovensko)
20. máj – 19.00
Evanjelický kostol Svätého Ducha, 
Fr. Mojtu

Koncert – Marco Paolacci 
(Taliansko – Južné Tirolsko)
27. máj – 19.00
Piaristický Kostol sv. Ladislava

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

Young Graphics
3. mája – 17.00, 
výstava trvá do 18. mája
vstup voľný

Výstava prác študentov Katedry gra-
fi ky Fakulty výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Autor koncepcie: Mgr.art Peter Va-
liska-Timečko
Organizátor: Fórum mladých, Kated-
ra grafi ky Fakulty výtvarných umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici

Filmonáda 
10. máj – 16.00, vstup voľný

Tretí ročník nesúťažnej prehliadky 
krátkych študentských fi lmov. Svieža 
ochutnávka videoartu, dokumentár-
nych, animovaných a hraných fi lmov 
spojená s besedou.
Organizátor: Fórum mladých, OZ 
Zelená Zebra

Divozel  
12. máj – 13.00, vstup voľný

Úvodný workshop k pravidelným 
stretnutiam priaznivcov folklóru pod 
vedením Štefana Šteca.
Organizátor: Fórum Mladých, Ján 
Kaminský

Tracyho tiger
16. máj – 18.30, vstup voľný

Poeticko-divadelné spracovanie zná-
mej novely Wiliama Saroyanav poda-
ní divadelného súboru SútoOni pôso-
biacejp pod SZUŠ Art Pegas v Nitre. 
Organizátor: Fórum mladých, SZUŠ 
Art Pegas Nitra

2. narodeniny Fóra mladých
18. máj – 18.00, vstup voľný

Prezentácie a vystúpenia všetkého, 
čo ponúka a vzniklo vo Fóre mladých 
spojené s vernisážou Fotokrúžku 
a odovzdávaním ocenení Usmiaty 
anjel za pozitívny prínos do Fóra 
mladých.
Uvidíte: hip-hop, streetdance, zum-
ba, aerobic, tanečný šport, capoeira, 
divadlo, Rocková škola, Tri bodky, 
ParaZit a iní.
Organizátor: Mesto Nitra
  
PRAVIDELNÉ AKTIVITY VO FÓRE 
MLADÝCH

Rocková škola
Piatok – 18.00, vstup voľný

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

Chceš vedieť, čo dokáže tvoj 
fotoaparát?
Utorok – 17.00, 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,
sobota – 18.00
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

„Máj, máj zelený…” – Stavanie 
mája
3. máj
Zdobenie a stavanie mája pri DMS 
v Nitre spojené s kultúrnymi vystú-
peniami detí z MŠ a ZŠ v Nitre v spo-
lupráci s VMČ Nitra – Čermáň.   

Tvorivá dielňa „Mojej mamke”
11. máj
Tvorivá dielňa ku Dňu matiek určená 
pre MŠ v Nitre. 
Miesto konania: Dom MS v Nitre

Výchovný koncert “Nežná 
revolúcia”
24. máj – 9.00 a 10.00
Tvorivá dielňa ku Dňu matiek určená 
pre MŠ v Nitre. 
Miesto konania: 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
7., 14., 21., 28. máj – 16.00
15., 22., 29. máj – 16.00, 17.30

Relaxačné cvičenia
15., 22., 29. máj – 13.00

Šach
2., 9., 15., 16., 22., 23., 
29., 30. máj – 15.30

Grafológia
2., 16., 30. máj – 17.00

Fotoklub Nitra
3. a 17. máj – 17.00

Art klub
4. máj – 16.00
Otvorený klub pre priateľov výtvar-
ného umenia
Téma: Gustave Courbet, poplatok 
1,50 ,-€, alebo kultúrny poukaz

Klub diabetikov
10. máj – 16.00

Znie pieseň z Podzoboria
6. máj – 16.00
Prehliadka hudobného folklóru v KD 
Žirany, hlavný organizátor Obec Žirany.

Mýty a fakty o závislostiach
7. – 11. máj – 8.30 -13.00
Tvorivé aktivity pre žiakov v rámci 
primárnej prevencie sociálno-pato-
logických javov.

Mýty a fakty o závislostiach
7. – 11. máj – 8.30 -13.00
Tvorivé aktivity pre žiakov v rámci 
primárnej prevencie sociálno-pato-
logických javov.

Ako-Eko
10. máj – 8.30 
Workshop environmentálnej výcho-
vy pre pedagógov.

Štúrov Zvolen
10. máj – 9.00 
Krajské kolo súťaže v rétorike.

Čo sú sacharidové jednotky
10. máj – 16.00 
Poradenstvo.

Česko-slovenský poznávací klub
10. máj – 16.00
Cesta po Izraeli M. Šelingerová.

Prednes poézie a prózy
25. máj – 9.00
A uvedenie knihy L. Spišiaka o ŤZP 
deťoch „Srdiečko plné lásky“  hlavný or-
ganizátor: Srdiečko - nezávislá, nefor-
málna skupina rodičov ťažko zdravotne 
postihnutých detí.

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ 
(22. - 24. máj)
Ukážky skupinových relaxač-
ných cvičení pre verejnosť 
22. máj – 13.00
 
Ukážky cvičení s prvkami jogy 
22. máj – 16.00 a 17.30
Za účelom zlepšenia telesnej kondície 
a odbúranie stresu.

Zdravotnícke poradenstvo, 
ukážky prvej pomoci, meranie 
krvného tlaku, telesných tukov, 
cholesterolu, glykémie pre 
verejnosť

22. - 24. máj – 9.00 a 13.00
V spolupráci so SZŠ v Nitre.

Kontakty s prírodou v každom 
veku  
23. máj – 16.30
Prednáška s besedou doplnená pre-
zentáciami zdravého životného štýlu 
a ochutnávkou jedál z receptov raci-
onálnej výživy.
Poplatok: 1 ,-€, alebo kultúrny poukaz

Diabetici v zdravom meste
24. máj – 9.00 - 12.00 a 
15.00 - 17.00, poradenstvo 
o cukrovke s meraním glykémie 

24. máj – 14.00 - 12.00, starost-
livosť o zrak diabetika – meranie 
očného pozadia

24. máj – 15.00 - 17.00, pohybové 
aktivity vhodné pre diabetikov

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

Stromček šťastia
14. máj – 14.00 
Práca s drôtom a korálikmi.

Batikovanie plátna
28. a 30. máj – 14.00
Technika vyväzovania.

TVORIVÉ DIELNE
Maľovanie na hodváb
23. máj – 15.00 
Vlastnoručne si vytvoríte módny 
doplnok poplatok 5 € alebo kultúrne 
poukazy.  

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

Výtvarné spektrum
4. máj
Výtvarné diela krajského kola súťaže 
neprofesionálnych výtvarníkov.
 
Prečo som na svete rád / rada
7. - 17. máj
Výtvarné diela študentov zo Slo-
venska i zahraničia s protidrogovým 
podtextom. Nitra 14. - 17.5., Jele-
nec 7.5., Ivanka pri Nitre 10.5.

Výstava liečivých rastlín nášho 
regiónu s poradenstvomo ich 
pestovaní 

22. - 24. máj – 9.00 - 17.00

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ
Zasadnutie astronomickej rady
3. máj – 17.00

Astronomická poradňa
3. máj – 18.00

Prednáška – Vesmír blízko 
absolútnej nuly
24. máj – 18.00 

Večerné pozorovanie oblohy   

31. máj – 21.00 
 

Každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30, 

13.00 – Exkurzie do astronomickej  

pozorovateľne 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
 
Cyklojazdy na Hôrke – cyk-
listická súťaž pre žiakov ZŠ 
Klokočina   
4. máj – 13.00
Miesto: CVČ Na Hôrke

Výstava kaktusov
7. máj – 9.00
Miesto: CVČ Domino Štefánikova 63

Na bicykli bezpečne – okresná 
súťaž, ml. žiaci   
18. máj – 9.00
Miesto: CVČ Domino Štefánikova 63

SONG – okresná súťaž v speve 
cudzích jazykov – ZŠ   
23. máj – 9.00
Miesto: CVČ Domino Štefánikova 63

Nitra moje mesto – vedomost-
ná súťaž ZŠ a SŠ 
24. máj – 10.00
Miesto: CVČ Domino Štefánikova 63

Klúče od pevnosti Zobor – 
okresná súťaž ZŠ 
26. máj – 10.00
Športová zdatnosť a logické myslenie.
Miesto: Klub turistiky – Morušova 1

Na bicykli bezpečne – okresná 
súťaž, st. žiaci 
30. máj – 9.00
Miesto: CVČ Domino, Štefánikova 63

 

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, 19.00;
Nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 

Kaplnka v nemocnici:  
Pondelok - piatok: 16.30;
Sobota - 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 - sobota: 18.00;
Nedeľa: 8.00, 11.00

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 ponú-
ka špeciálne dokumenty (gramo-
platne, 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 výchovno-
-vzdelávacie podujatia pripravujúce 
čitateľa na prácu s knihou. Organi-
zujú ich pracovníčky knižnice na Ul. 
Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na Kloko-

čine. V máji vrcholí čitateľská súťaž 
Čítajte s nami ďalšími podujatiami 
a prípravami na záverečné testy. 
Svojimi aktivitami bude knižnica rea-
govať aj na významné dni ako sú Deň 
matiek, Deň starých rodičov, Svetový 
i Medzinárodný deň mlieka, pripo-
menie si významné výročia, život 
a tvorbu slovenských i svetových 
spisovateľov. Knižnica sa venuje 
aj hendikepovaným používateľom, 
v rámci čoho uskutoční pre klientov 
mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých 
hovorenú bibliografi u Možno mi 
odpustíš spojenú s počúvaním piesní 
skupiny Desmod. 15. mája o 10.00 
h. budú mladí čitatelia besedovať 
s odborníčkou na zdravú výživu Ing. 
Janou Oleárovou a 29. mája s Mgr. Mi-
roslavom Duchoňom, preventistom 
Mestskej polície v Nitre, o tom, ako sa 
stať policajtom.
Podujatia sú určené pre organi-
zované návštevy zo škôl všetkých 
stupňov a druhov. V prípade záujmu 
si treba dohodnúť termín osobne 
alebo telefonicky na vyššie uvede-
ných 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 knižni-
ca je knižnicou SPU v Nitre a zároveň 
verejnou vedeckou knižnicou špeciali-
zovanou na poľnohospodárstvo a prí-
buzné oblasti. Ponúka však aj literatú-
ru z iných vedných odborov - viac ako 
500 000 kníh, 700 titulov časopisov 
a zbierku technických noriem. Čitate-
lia majú k dispozícii elektronický ka-
talóg (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 c-

kým a poradenským pracoviskom. 
Zabezpečuje bibliografi ckú registrá-
ciu publikačnej činnosti pedagógov, 
vedeckých pracovníkov a dokto-
randov. Používatelia majú k dispo-
zícii elektronický 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 aktu-
álne britské časopisy, súčasnú brit-
skú beletriu 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.

ZUŠ JOZEFA ROSINSKÉHO

Koncert komornej hudby  
3. máj – 17.30
V koncertnej sále ZUŠ.

Nitrianska lutna   
18. máj
Súťaž v komornej hre. 
V priestoroch ZUŠ.

Comenius – projektové 
strenutie  
21. - 25. máj
Záverečné stretnutie účastníkov 
medzinárodného projektu.

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.
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