
SYNAGÓGA

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

8. NITRIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ 
2012

Sedláčkovo kvarteto
4. október – 18.00

Michal Sedláček – husle; Kristýna 
Kočová – husle; Ondřej Martinovský; 
Karel Chudý – violončelo
 
Aperta trio
11. október – 18.00

Ronald Šebesta – klarinet; Jozef Lup-
ták – violončelo; Nora Skuta – klavír
 
25. október – 18.00

Jana Kohútová – soprán; Milan 
Pacovský – klavír 

8. november – 18.00

Karol Daniš – husle; Magdaléna   
Ondičová - klavír

 
* * *

XXX. ročník Medzinárodného 
festivalu klasickej gitarovej 
hudby CITHARA AEDICULAE 2012

Ján Labant (Slovensko)   
17. október – 19.00

Mateusz Kowalski (Poľsko)   
18. október – 19.00

Gitarové duo Adam Marec a Fab-
rizio Ferraro (Slovensko, Taliansko)   
19. október – 19.00

Ekachai Jearakul (Thajsko) 
20. október – 18.00

Usporiadateľ: Mesto Nitra, 
Súkromné konzervatórium v Nitre, 
Originál Nitra, vstupné: 2,- €, 
predpredaj: NISYS

Časostroj (Tanečné predstavenie 
ZUŠ J. Rosinského) 
22. október – 17.30

Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského  
v Nitre, vstup voľný  

Najkrajšie ruské romance
25. október – 18.00

Olga Grudninová / Maksim Anukhin 
/ Elena Vedayková (St. Peterburg 
/ Rusko)   

Usporiadateľ: Ľubomír Pukša RON-
DO, vstupné: 5,- €, predpredaj: NISYS

Klavírny koncert z diel P.I. Čaj-
kovského – Natália Skľarenková
31. október – 18.00 

Podrobný program na 
www.nitra.sk; www.nisys.sk

Usporiadateľ: Natália Skľarenková, 
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  

Národné kultúrne pamiatky 
mesta Nitry    
Do 4. 11. 2012

Osudy slovenských židov    
Stála výstava 

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

 

  
NITRIANSKA GALÉRIA

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

Otvorené denne: 10.00-18.00  
(okrem pondelka)
 

VÝSTAVY

REPREZENTAČNÉ SÁLY
Kudy vede cesta ven?
27. september - 11. november

Koncepcia slovensko-českej výsta-
vy je zameraná na maľbu autoriek 
troch generácií – Janu Farmanovú 
(1970, SK), Silviu Krivošíkovú (1976, 
SK) a Petru Polifkovú (1985, CZ), 
ktoré okrem skutočnosti, že štúdium 
absolvovali v ateliéroch významných 
slovenských a českých maliarov (Ján 
Berger, Vladimír Popovič, Jiří Sopko) 
spájajú viaceré spoločné znaky. Tým 
najpodstatnejším je koncepcia ich 
maliarskych programov, v ktorých 
hrá dôležitú úlohu reflektovanie 
osobnej skúsenosti. Ide o autorky, 
ktoré sa nepozerajú na svet ako 
na umelecký, sociálny či politický 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPO-
DÁRSKE MÚZEUM

 

Dlhá ul. 92, areál Agrokomplex, 
950 50 Nitra

Tel.: 037 / 657 25 53, 0911 404 001 
Web: www.spmnitra.sk,  
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk

Otváracie hodiny:  
Pondelok: zatvorené  
Ut. - so.: 9.00-17.00 
Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00 
Ne.: 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.

Šarkaniáda
17.-19. október – 9.00 - 16.00

Program: veselý deň plný šarkanov a 
iných jesenných prekvapení v múzeu; 
prehliadka expozícií múzea a skan-
zenu, tvorivá dielňa; jazda parným 
vlakom Nitrianskej poľnej železnice 
(posledná jazda vlakom o 15.45 
hod.); jazda na traktorbuse

Vstupné: 3,- € – dospelí, 1,50,- € 
– žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, obča-
nia nad 60 rokov, 0,75,- € – deti od  

3 do 6 rokov; Vstup zdarma – ZŤP so 
sprevádzajúcou osobou

V cene lístka je okrem prehliadky 
múzea a skanzenu zahrnutá aj jazda 
parným vlakom, jazda na traktorbu-
se a ukážky.

Viac informácií o programe na: 
www.spmnitra.sk

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.Pokoradi@uniag.sk). 

 
BOTANICKÁ ZÁHRADA SPU

Areál SPU, Tr. A. Hlinku

Tel.: 037 / 651 17 51, kl. 743

Skleníky: otvorené celoročne 
okrem po. a pi.  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

Lignum Expo 
2.-5. október

18. medzinárodný veľtrh strojov, ná-
strojov, zariadení a materiálov pre dre-
vospracujúci priemysel LIGNUMEXPO.
 
Les 2012 
2.-5. október

14. medzinárodná lesnícka výstava 

MNS a Jesenná Gardénia 2012 
2.-5. október

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo nám. 4, 950 53, Nitra

Tel.: 037 / 772 15 77-9

PROGRAM DAB

Sladká Charity 
Veľká sála 
1., 30. október – 18.30
29. október – 9.30

Svetová muzikálová klasika, podľa 
filmového 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 fil-
mové spracovanie so Shirley MacLa-
ineovou a Johnom McMartinom  
v hlavných úlohách. V réžii a dnes už 
kultovej choreografii Boba Fosseho. 
Réžia: Svetozár Sprušanský

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

Pýcha a predsudok
Veľká sála  
3., 22., 23. október – 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

Láska a peniaze 
Štúdio 
4., 26., 30. október – 18.30

Hra o láske, ktorú ničí materializmus. 
Cynicky vtipná analýza deštruktívnej 
povahy súčasného sveta peňazí  
a hromadenia hmotných statkov. 

Kto je tu riaditeľ? 
Štúdio 
6., 8. október – 18.30
V počítačovej firme sa po rokoch zjaví 
sám veľký riaditeľ. Je to najvyšší boss 
z Ameriky, malý boh, ktorého síce 
nikto nikdy nevidel, zato každý pocítil 
jeho  dotyk vo svojom živote. Jedné-
ho vyhodil z práce, druhého pripravil  
o majetok, s citmi tretej sa chladno-
krvne zahrával. A zrazu, bez toho, aby 
to ktokoľvek očakával, je tu! Čo chce? 
Prečo sa zjavil po toľkých rokoch práve 
teraz? Jeho príchod neveští nič dobré. 
Iba jeden zamestnanec vie, že tento 
najvyšší riaditeľ vôbec nie je riaditeľ, ale 
len neúspešný vidiecky herec, ktorého 
si on najal, aby najvyššieho riaditeľa 
hral. Nik však nemohol predvídať, že 
herec sa so svojou novou rolou tak sto-
tožní, že postupom času prestane byť 
jasné, kto je vo firme skutočný riaditeľ. 
Márnomyseľný herec na čele ajťákov - 
to je recept na dobrú komédiu.

Rozhodcovia
Veľká sála  
7. október – 18.30

Najnovšia komédia Zoltana Egressyho 
Rozhodcovia, s výborným obsadením, 
postavená na iskrivom humore a tref-
ných dialógoch nás zavedie do šatne 
rozhodcov, kde ide o všetko. Zápas 
rozhodne o ich kariérnom postupe do 
FIFA. Na povrch sa však vyplavia ich 
osobné problémy, so spoločným me-
nom: Marianna. Kto z koho? Kto bude 
víťaz? Ten čo problémy rieši alkoholom, 
alebo ten čo od rána dvíha v posilňovni 
činky? Alebo, kde sa dvaja bijú vyhrá 
tretí, samojed? Hra troch charakterov, 
ponúka rôzne pohľady na život a veľa 
vtipných situácií. Veríme, že Rozhod-
covia zaujmú aj dámy, ktoré do chvíle, 
kým nevideli túto inscenáciu , nehol-
dovali futbalu. V réžii Petra Mankovec-
kého sa vám predstavia protagonisti 
SND Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky 
a Branislav Bystriansky. 

Dna
Veľká sála (predpremiéra)

9. október – 11.00 
10. október – 10.00 

Skupina tínedžerov urobí niečo zlé. 
Naozaj hrozné... Podľahnú panike  
a snažia sa celú záležitosť zatušovať. 
Ale keď zistia, že proces zahladzova-
nia stôp ich vzájomne spája a prináša 
do ich narušených vzťahov nebývalú 
harmóniu, strácajú motiváciu napra-
viť stav vecí. 

Korepetítor
Štúdio  
9., 10. október – 18.30
Tragikomédia plná napätia a prekva-

pivých zvratov ironickým spôsobom 
spracováva tému lásky a veľkej vášne. 
Sprevádza ju množstvo nádhernej 
hudby a ešte viac absurdného humoru. 
Dvomi hlavnými hrdinami tejto hry 
sú: veľká operná speváčka a skromný 
korepetítor skrytý v jej tieni. Klavirista 
sprevádza speváčku už tridsať rokov  
a je do nej zúfalo zaľúbený. Ale za celý 
ten dlhý čas sa k nej neodvážil priblížiť, 
prihovoriť sa jej jediným slovom. Až 
teraz. Rozhodne sa prevravieť o svojich 
skrytých túžbach, vyzná jej svoje city. 
Vyberie si však na to najnevhodnejšiu 
chvíľu... Táto situácia prinesie množ-
stvo komplikácií, nečakaných premien 
ich dlho utajovaného vzťahu. Diváci 
sa stávajú svedkami najdramatickejšej 
skúšky, akou speváčka a korepetítor 
prechádzajú. Ide totiž aj o skúšku ich 
psychickej odolnosti a vytrvalosti. Hra 
smeruje od tragikomédie až k napí-
navému psychotrileru, ktorý v nejed-
nom okamihu dokáže divákov priam 
zaskočiť.

Veveričky
Štúdio  
11. október – 9.30, 11.00 
12. október – 10.00
Stretnutie s novými kamarátmi: 
vtipnými postavičkami ľudí, aj s roz-
tancovanými veveričkami.

Sklenený zverinec
Štúdio  
12. október – 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 

Dvojitá rezervácia
Veľká sála 
13., 26. október – 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

Bola raz jedna trieda
Štúdio 
15. október – 18.30 
16. október – 10.00
Obnovená premiéra vtipnej, priam 
kultovej a v mnohom výnimočnej 
inscenácie bývalých poslucháčov 
bratislavskej Vysokej školý múzic-
kých umení. Autorský projekt  tých, 
ktorí školu len pred nedávnom 
opustili a všetko majú v čerstvej pa-
mäti. Príďte si ju osviežiť i Vy!

Statky zmätky
Veľká sála 
18., 19. október – 10.00
Trpko – smiešny príbeh o slovenskej 
posadnutosti neustále niečo hromadiť 
a popritom ničiť to ľudsky hodnotné 
a pozitívne vo vzájomných medziľud-
ských vzťahoch a rodinných väzbách.

Siroty
Štúdio
19., 20. október  – 18.30

Predmestie Londýna. Do bytu man-
želskej dvojice, ktorá práve sedí za 
stolom pri romantickej večeri, vpadne 
zakrvavený mladý muž. Volá sa Liam 

a je bratom hlavnej hrdinky. Čo sa stalo 
pred chvíľou? Čo sa stalo vonku, predo 
dvermi ich bytu? A čo sa stalo pred 
rokmi? Kto sú hrdinovia tohto príbehu? 
Obyčajní ľudia a ich minulosť, ktorá ich 
prenasleduje. Pred ktorou neutečú. 
Ťaživá pravda o živote, ktorý žili, žijú 
a budú žiť. Pravda, ktorú neoklamú 
povrchnými znakmi harmonického sú-
žitia, pseudoblahobytom, vytváraním 
zdania rodinnej idylky.

Všetko za národ
Štúdio
24. október  – 18.30 
26. október  – 10.00

Všetko za národ je príbeh o láskach 
nešťastných, tajných, krátkych letných, 
premeškaných i tých osudových. Ale je 
to aj príbeh o národnej identite, tole-
rancii voči iným národom a o ilúziách, 
ktoré si o národe a jeho potrebách 
človek vytvára.

Testosterón
Štúdio
25. október  – 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
Láska a peniaze  
Štúdio
29., 30. október – 18.30

Hra o láske, ktorú ničí materializmus. 
Cynicky vtipná analýza deštruktívnej 
povahy súčasného sveta peňazí a hro-
madenia hmotných statkov. 

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 658 50 03
E-mail: sdn@staredivadlo.sk
Web: www.staredivadlo.sk
Cesta do krajiny TUWIM 
Štúdio Tatra: 1., 2. október – 9.00, 
10.30 
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.

Žena, Pánboh, Čertisko a 7 
zakliatych  
Štúdio Tatra: 3. október – 9.30, 19.00 
Hororovo smiešny príbeh o tom, že 
žena a láska môžu všetko. Inscenácia 
na motívy niekoľkých Dobšinského roz-
právok vo forme pouličného predstave-
nia pre deti od 10 rokov a dospelých.

Zabudnutý čert   
Veľká sála: 4., 5., 8. október – 9.30, 
7. október – 15.00 
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.

Nevyliečiteľní 
Veľká sála: 4. október – 18.00 
Miestami lyrická, miestami bláznivá 
komédia v príťažlivom hereckom 
obsadení. Spleť lások, prelínanie sa 

vzťahov a následné trápenia hlav-
ných hrdinov zverených do rúk psy-
chológom, ktorí by sami potrebovali 
odbornú pomoc, prináša množstvo 
komických situácií. 

Ako šlo vajce na vandrovku 
Veľká sála: 9., 11., 12. október – 
9.30; 21. október – 15.00 
Vtipná a hravá inscenácia na motívy 
klasickej ľudovej rozprávky o tom, 
že rozum je viac ako sila a aj o tom, 
že v jednote je sila. Vtipný príbeh 
krehkého múdreho malého vajca 
a jeho veľkých a  silných zvieracích 
kamarátov, ktorí porazia dokonca 
zbojníkov vám za výraznej pomoci 
bábok vyrozprávajú dve sliepky  
a jeden kohút. Predstavenie je urče-
né pre deti od 3 rokov.

Absolvent 
Veľká sála: 10. október – 9.30, 19.00; 
Mladý Benjamin Braddock práve 
oslavuje úspešné absolvovanie 
školy. Podľa ročenky je to naozaj 
úspešný mladý muž. Jeho rodina 
je finančne dobre zabezpečená, 
má milujúcich rodičov...A predsa. 
Mladý Benjamin je nespokojný. 
Nudí sa. Benjamín si, v snahe spes-
triť  svoj nudný život, začne vzťah  
s oveľa staršou rodinnou priateľkou 
– frustrovanou alkoholičkou pani 
Robinsonovou. A ako to už býva, 
stačí jedno rozhodnutie a kolesá 
osudu sa rozkrútia...Zo školy sa na 
prázdniny vracia dcéra pani Robin-
sonovej Elaine, do ktorej sa Ben „ 
akýmsi nedopatrením“ zamiluje...
Predstavenie určené pre študentov 
SŠ a starších.

Danka a Janka 
Veľká sála: 14. október – 15.00; 
16., 17., 18., 19. október – 9.20 

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 ofinu. 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.

Bartimejove pašie 
Štúdio Tatra: 17. október – 19.00

Posledný zázrak Ježiša Krista pred 
vstupom do Jeruzalema, bolo uzdra-
venie slepca menom Bartimej. Hoci 
evanjelium o tomto človeku viac 
nehovorí, pre nás sa práve on stáva 
hlavnou a jedinou postavou. Slepec 
zažije uzdravenie – zázrak, v ktorý 
nikdy ani nedúfal. O niekoľko dní ne-
skôr, vidí Ježiša pribíjaného na kríž a 
musí urobiť rozhodnutie, s ktorým sa 
stretáva každý z nás. Pravda, alebo 
strach. Včera, dnes, každý deň, znovu 
a znovu...“ hovoria autori Andrej Ka-
linka a Ivan Martinka. 

Solitare.sk 
Štúdio Tatra: 19. október – 19.00

Súčasná slovenská divadelná hra. 
Dej hry sa odohráva v novostavbe 
bytového domu, na pozadí príbehov 
štyroch diametrálne odlišných po-
stáv, ktoré spája existenciálny pocit 
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NITRIANSKA  
HUDOBNÁ  

JESEŇ 2012 

LIGNUM EXPO A LES
Výstavisko Agrokomplex

CITHARA AEDICUALE 2012
Nitrianska synagóga

program, ale usilujú sa o formuláciu 
vlastných skúseností, cez ktoré pri-
chádzajú k istým zovšeobecneniam.

SALÓN
Andrej Bagar (1900 – 1966), 
včera, dnes a zajtra
18. september - 14. október

Výstava z depozitárov Divadelné-
ho ústavu v Bratislave inštalovaná  
v rámci Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra 2012 bude tento krát 
venovaná výraznej umeleckej herec-
kej a režisérskej osobnosti Andrejovi 
Bagarovi. Projekt bude prezentovať 
archívne dokumenty o jeho cestova-
teľskej vášni a karikatúry umelca od 
viacerých slovenských karikaturistov.

Felt is not dead / Plsť žije
17. október - 18. november

Výstava sa bude niesť v duchu zno-
vuobjavenia tradičného textilného 
materiálu – vlnenej plsti. Autori 
(Ondrej a Peter Eliášovci) predsta-
via inšpiračne rôznorodé kolekcie 
výrobkov z vlnenej plsti ako sú 
napr. koberce, obrusy, interiérové  
a stolovacie doplnky, atď. Vlnená plsť 
je starý prírodný materiál, ktorý sa  
v minulosti využíval najmä pri výrobe 
oblečenia a klobúkov. Cieľom dizaj-
nérov je nájsť jeho nové, netradičné, 
uplatnenie v súčasnej domácnosti.

GALÉRIA MLADÝCH
Corn Song / Kukuričná pieseň 
(Oto Hudec)
13. september - 21. október

Výstava o pozitívnej a negatívnej 
energii obsiahnutej v jedle, ktoré kon-
zumujeme, o ceste potravín z polí na 

naše taniere, o geneticky modifikova-
nej kukurici, o minulosti a súčasnosti 
rurálnej Ameriky a o našom vzťahu  
k Zemi, ktorá nás živí.

Predurčenosť (Monika Pascoe 
Mikyšková)
25. október - 25. november

Autorka sa predstaví prácou z po-
sledného obdobia svojej tvorby.  
V priestoroch Galérie mladých vytvorí 
inštaláciu, v ktorej tematizuje pamäť 
rodiny a reflektuje osobné spomienky 
na vlastné detstvo. Prostredníctvom 
tohto projektu sa autorka zamýšľa 
nad otázkou, do akej miery rodinné 
prostredie ovplyvňuje alebo pred-
určuje vývoj jedinca. Monika Pascoe 
Mikyšková (1983) skončila štúdium 
maľby v Ateliéri +- XXL prof. Daniela 
Fischera na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave v roku 2007, kde 
je v súčasnosti doktorandkou. Vo 
svojom umeleckom programe sa ve-
nuje predovšetkým maľbe a kresbe  
s presahom k objektom a inštaláciám.
 
BUNKER
Čas, s.r.o. (Igor Ondruš)
6. september - 11. október

V tme budú nainštalované tri 
displeje, zobrazujúce čas, dátum  
a rok, doplnené o zvukovú zložku. 
Na finisáži sa všetko vypne a ľudia 
budú musieť nájsť cestu von z útrob 
Bunkra na denné svetlo. 

Nie som feministka, ale…
25. október - 9. december

Česká výtvarná skupina Guma Guar 
bude reagovať na stále živú a často 
skreslenú diskusiu, ktorá s pojmom 

feminizmus, s jeho chápaním a vy-
medzovaním sa voči nemu súvisí.

AKTIVITY / AKCIE / PROJEKTY
Galéria hudby     

Cyklus komorných koncertov zame-
raných na hlbšie spoznávanie histo-
rickej i súčasnej vážnej hudby

Galéria hudby sa bude konať v zre-
konštruovanej Koncertnej sále Žup-
ného domu s novým koncertným 
krídlom Steinway & Sons

Ladislav Fančovič - klavír 
10. október – 18.00

Program: E. von Dohnányi, R. Berger, 
L. Godowski

Miki Skuta - klavír 
24. október – 18.00

Program: F. Chopin

Vstupné a viac informácií na www.
nitrianskagaleria.sk / kultura@
nitrianskagaleria.sk

4-3-2-1... / Cyklus besied 
so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi     
11. október – 18.00

7. ročník úspešného literárneho 
projektu

Hosť: Mila Haugová; Moderátor: 
Dado Nagy, vstup voľný.

afterpARTy 
Neformálne diskusie o umení a tvor-
be s vystavujúcimi výtvarníkmi po 
vernisáži výstavy diskusia k výstave 

Diskusia k výstave Felt is not dead 
/ Plsť žije
17. október – 17.30

S autormi Ondrejom a Petrom Eliá-
šovcami

Vstup voľný.
Viac informácií na www.nitrianska-
galeria.sk

PREDNÁŠKY O SÚČASNOM VÝ-
TVARNOM UMENÍ II. SO ZAME-
RANÍM NA MEDIÁLNE UMENIE

Michal Murin: Ars Electronica 
(Monogatari)
3. október – 18.00

Tomáš Marušiak: 3D počítačové 
umenie a fenomén kultúrnych 
softvérov
16. október – 18.00

Vstup voľný.

Ateliér NG   

Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie 
s bohatou ponukou výchovno-vzde-
lávacích programov, tvorivých dielní 
a iných zaujímavých aktivít pre MŠ, 
ZŠ, SŠ a VŠ. 
Bližšie informácie na webovej 
stránke alebo u galerijného peda-
góga 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 na webovej 
stránke alebo u galerijného peda-
góga Eleny Tarábkovej / 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 ná-
lezy z Nitry a širokého okolia.
 
Život v lesných a vodných bio-
topoch

Dermoplastické preparáty zo zbie-
rok múzea.
 
NOVÉ AKTIVITY
Po stopách medveďa hnedého
3. október - 19. október

Interaktívna výstava študentov Katedry 
muzeológie UKF v Nitre venovaná životu 
„kráľa“ našich lesov – medveďa hnedé-
ho. Vernisáž 3.10. 2012 o 16.30 hod.

Spoločnou cestou
25. október - 31. september

Niečo o svadbách v minulosti. 
Vernisáž 25.10. 2012 o 16.00 hod. 
s prehliadkou svadobných šiat sva-
dobného salóna ANNA GARDEN

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

DIECÉZNE MÚZEUM

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

Otváracie hodiny:  
Apríl-október: ut.-ne: 10.00 - 18.00
November-marec: so.-ne:  
10.00 - 15.00

Diecézne múzeum ponúka faksimile 
rôznych dokumentov (úryvok spisu 
O obrátení Bavorov a Korutáncov, 
diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom 
Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého 
pápeža Metodovi, ukážky z buly 
Industriae tuae a Quia te zelo fidei, 
ukážky z hlaholík). V druhej časti 
múzea je sprístupnená klenotnica  
s liturgickým pokladom. 

+

+

+
ZAŽITE KUBÁNSKU NOC
Hotel Mikado



vykorenenia a totálnej samoty. 
Avšak hra nie je drásavá, ale díva sa 
na ľudí láskavým okom a v sebairó-
nií akou sa jej postavy reflektujú je 
veľmi veľa humoru.Veríme, že naše 
nové predstavenie o mladých a pre 
mladých si nájde svojho diváka, kto-
rý ocení ľudskosť a tragikomiku hry. 
V úlohách osamotených tridsiat-
nikov uvidíte  Katarínu Petrusovú, 
Andreu Sabovú Radovana Hudeca  
a Miloša Kusendu. Scénu navrhla 
Zoja Zupková a kostýmy Eva Kleino-
vá. Réžia: Michal Spišák

Kmotra Smrť a Zázračný lekár 
Veľká sála: 22., 23., 25. október – 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. In-
scenácia je určená pre deti od 6 rokov.

Poondiate Vianoce  
Štúdio Tatra: 24. október – 9.30, 19.00 
Panoptikálna cesta do hlbín dospie-
vajúcej duše. Čas radosti, veselosti 
očami 17- ročného chlapca. Insce-
nácia o tom, že nie je zlato všetko, 
čo sa blyští. Predstavenie pre mla-
dých ľudí od 15 rokov.

Lakomstory z Londýna 
Štúdio Tatra: 26., 29., 30. október 
– 9.30; 28. október – 15.00 

Ponúkame vám lakomú story – La-
komstory. Kleď vám ju dohráme, bu-
dete z nej všetci chorí a môžete jesť 
potom aj chren! Nič vám nepomôže. 
Ani paralen! Inscenácia na motívy 

svetoznámeho príbehu Ch. Dicken-
sa – Vianočná koleda, je určená pre 
deti od 4 rokov. Inscenácia vznikla  
s finančnou podporou MK SR.

Modrý kabaret 
Štúdio Tatra: 31. október – 9.30, 
19.00 

Kabaret vzniká v snahe oživiť tradíciu 
kabaretnej scény v Starom divadle. Li-
terárne prechádzky jarou i smútkom, 
zimou i radosťou, tichom i snehom, 
s nehou, hlukom i spevom...po mod-
rej...až niekde za Zobor.

CINEMAX NITRA

Chrenovská ulica 30, 949 01, Nitra
Web: www.cine-max.sk

Priamy prenos z predstavenia 
hry Ceské nebe Divadla Jary 
Cimrmana    
4. októbra – 19.00

Priamy prenos divákom umožní po-
cítiť atmosféru živého predstavenia 
na vlastnej koži v pohodlí svojho 
obľúbeného kina bez toho, aby sa za 
ním museli vydávať stovky kilomet-
rov. Ďalšou výhodou je aj omnoho 
nižšia cena vstupenky. Diváci v ki-
nách CINEMAX si budú môcť pozrieť 
České nebe iba za 9,90 €, vstupenky 
sú už v predpredaji. 

Hotel Transylvánia 3D     
Od 4. októbra

Animovaná komédia, USA,91 min., 
tento film je vhodný pre vhodný pre 
všetky vekové kategórie

Cesta do lesa  
Od 4. októbra

Romantická komédia, ČR, 120min., 
tento film je nevhodný pre malole-
tých do 12 r.

96 hodín: Odplata     
Od 11. októbra

Akčný thriller, Fr., 98min.,  tento 
film je nevhodný pre maloletých 
do 12 r.
 
Looper  
Od 11. októbra

Akčný, sci-fi, USA, 118 min., tento 
film je nevhodný pre maloletých 
do 15r.

Asterix a Obelix v službách Jej 
Veličenstva 3D  
Od 18. októbra

Komédia/dobrodružný/rodinný,-
F./H/E/I, tento film je nevhodný 
pre maloletých do 12 r.
 
Paranormal activity 4  
Od 18. októbra

Horor, USA, 95 min., tento film je 
nevhodný pre maloletých do 15 r.

Baby na ťahu   
Od 18. októbra

Komédia, USA, 87 min., tento 
film je nevhodný pre maloletých 
do 12 r.

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
Cesta na Mesiac a Neobyčajná 
cesta
1. október – 19.30
 
Hanba 
2. október – 19.30

Prelet nad kukučím hniezdom   
8. október – 19.30

Život Briana   
9. október – 19.30

Mechanický pomaranč    
15. október – 19.30

Chlapec na bicykli   
16. október – 19.30

Doktor Živago   
22. október – 19.30

Rozchod Nadera a Simin  
23. október – 19.30

Casablanca   
29.október – 19.30

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

Nitra, kedysi a dnes

Výstava fotografií

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VO FÓRE 
MLADÝCH

Capoeira-
Pondelok a streda – 18.00, 
vstup voľný

Brazílske bojové umenie a tanec.

Chceš vedieť, čo dokáže tvoj 
fotoaparát?-
Utorok – 17.00

Kurz fotografovania pre všetkých 
nadšencov fotografie.

Tanečný šport- 
Utorok – 17.30

Kurz latinsko-amerických, štan-
dardných a spoločenských tancov 
pre každého; vstup voľný

Kurz poľského jazyka
Štvrtok – 16.15

Pilates
Utorok – 19.00, vstupné 1,50,- €, 
študenti 1,- €

Organizátor: Ing. Ľubomíra Kočíová

Konverzácia v anglickom  
jazyku   
Streda – 16.00

Konverzácia v španielskom  
jazyku   
Streda – 17.00

Zumba
Streda a štvrtok – 18.00

Joga 
Štvrtok – 16.45, 18.30 
Vstupné: 2,50 €, študenti 2 €

Organizátor: Spoločnosť Joga  
v dennom živote OZ

Rocková škola
Denne

Založ si svoj band, pod vedením Da-
libora Daňka (U.K.N.D), interaktívny 
workshop – piatok 18.00

DOM MATICE SLOVENSKEJ  

Dolnočermánska 737, 949 01, Nitra
E-mail: dms_nitra@zoznam.sk
Úradné hodiny: denne 9.00-15.00
  
Poznávací zájazd “Po stopách 
Antona Bernoláka”  
7. október

Vrámci roku Antona Bernoláka Dom 
MS v Nitre organizuje zájazd do 
Nových Zámkov určený pre členov 
Miestnych odborov Matice sloven-
kej. Plánovaný odchod je o 8.15-
8.30hod. z AS v Nitre.

Odborný seminár “Dedičstvo 
otcov zachovaj nám pane” 
17. október – 9.00

Seminár  venovaný 1 150. výročiu 
príchodu svätých solúnskych bratov 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 
Podujatie je určené odbornej ve-
rejnosti, pracovníkom v kultúre  
a  školstve , ale i širšej verejnosti.  
V odpoludňajších hodinách bude 
zasadať Pedagogický odbor MS. 
Miesto konania: Dom MS v Nitre

Organizátor: Dom MS v Nitre  
v spolupráci s Pedagogickým odbo-
rom MS

Stretnutie odbornej poroty  
k výtvarnej súťaži 
10. - 14. október

Vyhodnotenie výtvarných prác – ikon 
súťaže “sv. Cyril a Metod očami detí”. 
Členovia poroty: akad. mal. Karol Felix, 
doc. Igor Benca, akad. mal., Mgr. Martin 
Vančo, PhD., Miroslav Ňaršík /Klub Fila-
telistov 52-51Nitra/, Mgr. Anna Skyvová 
/výtvarná pedagogička/, Mgr. Veronika 
Pleštinská /Diecézne múzeum Nitra/ 
a Ing. Mária Miháliková /Dom MS  
v Nitre/.                         
 
KRÚŽKY PRI DMS
Filatelisti 
Utorok – 14.30

Argentínske tango  
Streda – 18.00-21.00
 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ  
STREDISKO

Fatranská 3, 949 01 Nitra

Tel.: 037 / 653 15 46           
E-mail: kosnr@kosnr.sk 
Web: www.kosnr.sk

Jogové cvičenia
Kurz 
1., 8., 15., 22., 29. október – 16.00

Budem moderátor?
20. október – 9.00

Workshop pre mládež od 15 do 25 
rokov lektor – Marcel Hanáček – roz-
hlasový moderátor, info: 0911/ 540 019

Relaxačné cvičenia
Kurz 
2., 9., 16., 23., 30. október – 11.00

Šach
Klub
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 
30., 31. október – 15.30

Jogové cvičenia
Kurz 
2., 9., 16., 23., 30. október – 16.00 
a 17.30

Grafológia
Klub, pokročilí 
3., 17. október – 17.00
 
Equilibrium
3. október – 17.00

Klub, zharmonizovanie priestoru 
podľa Feng-Shuej.

Fotoklub Nitra 
4. október – 17.00

Úprava fotografií 
6., 13. október – 16.00

V počítačovom programe, ktorý vám 
poskytneme – prinesený notebook 
podmienkou, vložné 7 € na každé 
stretnutie lektorka - Kristína Bárt-
fayová - grafička a víťazka fotosúťaží 
prihláste sa, prosím, vopred – jana.
ondruskova@kosnr.sk, 0911 / 540 016

Otvorme srdcia 
7. október – 15.00

5. ročník prehliadky speváckych zbo-
rov v rímskokatolíckom Kostole sväté-
ho Jána Krstiteľa v Čechynciach    

Grafológia
Klub, začiatočníci 
10., 24. október – 17.00

Klub diabetikov
11. október – 16.00

ART klub
11. október – 16.30

Téma Alfons Mucha.

Zahrajte mi túto
14. október – 15.00

Regionálna súťažná prehliadka ľu-
dových hudieb, speváckych skupín, 
sólistov spevákov a inštrumentalis-
tov v Kultúrnom dome Rišňovce.

Mladý moderátor
18. október – 9.00

Krajská postupová súťaž moderátorov 
a hlásateľov – amatérov vo veku od 15 
do 25 rokov, uzávierka prihlášok 12.10.

Seniorské divadlo
19., 20. október – 9.00

Vzdelávanie pre členov dedinských  
divadiel a amatérskych režisérov. 
Projekt zachovania tradícií ochotníc-
keho divadla v Nitrianskom samo-
správnom kraji miesto: Mestské stre-
disko kultúry a športu Zlaté Moravce, 
info: 0911/540 019 

Spievajúce Podzoborie
21. október – 15.30

Prehliadka hudby, spevu a tanca v 
Kultúrnom dome Horná Kráľová
 
Prvá pomoc pri otravách  
a kolapsoch

24. október – 16.30

S PhDr. Emíliou Gregušovou, vstupné 
1,- €.

Česko-slovenský poznávací klub
25. október – 16.30

Spomienky na Prahu s M. Gálom

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ 

Vyšívanie na papieri 
8., 10. október – 14.00 

Z kukuričného šúpolia sa naučíte 
vyhotovovať postavičky, poplatok  
5,- € alebo kultúrne poukazy.

Origami 
22., 24. október – 14.00 

Skladanie čajových vreciek, farebná 
záložka do knihy.

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ

Enkaustika 
3. október – 15.00 

Obrázky vytvorené žehličkou a vosko-
vými farbami, vložné 5,- € .

Paličkovanie 
9. október – 15.00 

Úvodné stretnutie ku kurzu paličko-
vania, vložné 30,- € za kurz. 

Plstenie 
17. október – 15.00 

Brošne tvorené technikou suchého 
plstenia, vložné 5,- € . 

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

Izba starých materí 
15.-26. október 

Zamatové snenie 
15.-26. október

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ

Zasadnutie astronomickej rady 
4. október – 17.00

Astronomická poradňa 
4. október – 18.00

Večerné pozorovanie oblohy 
pre verejnosť 
18. október – 19.00
 
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

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, 18.00; 
Nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 
Kaplnka v nemocnici:   
Pondelok - piatok: 16.30; 
Sobota - Nedeľa: 10.30 
Kostol sv. Gorazda, Kloko-
čina:  
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 (det-
ská), 11.00, 17.30
Kostol sv. Urbana Čermáň:  
Pondelok - piatok: 18.00; 
Nedeľa: 8.00, 10.00
Kostol sv. Františka Xaver-
ského, Dražovce: 
Denne: 17.00;
Štvrtok - sobota: 7.00; 
Nedeľa: 8.00, 11.00

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: 

n informácie o podnikoch  
a firmách v meste Nitra,  
o kultúrnych podujatiach,  
o športe a relaxe,  
o službách všetkého druhu,  
o pamätihodnostiach  
a zaujímavostiach,

n 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,

n vykonáva ubytovací servis, 
faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov a iné.

Sprievodcovská činnosť: 

1. Prehliadka Horného mesta: 
Františkánsky kostol sv. Petra  
a Pavla s kláštorom, Pribinovo 
 

 
 
námestie, Námestie Jána  
Pavla II., Katedrála sv. Emerá-
ma, Vazulova veža, kazemata, 
Diecézne múzeum

  
2. Prehliadka Dolného mesta: 

Pešia zóna, Synagóga, Farská 
ulica (Kostol Navštívenia Pan-
ny Márie), Župné námestie, 
Mestský park na Sihoti

  
3. Po stopách židovskej kultúry: 

Synagóga, Židovský cintorín

  
4. Sakrálne pamiatky Nitry, 

Kostol navštívenia Panny 
Márie, Kaplnka sv. Michala 
Archanjela, Kostol sv. Štefana 
Kráľa, piaristický Kostol sv. 
Ladislava s kláštorom

  
5. Náučný chodník Zoborské 

vrchy: základný okruh -- Smer 
Zobor, východiskový bod je 
pri Špecializovanej nemocnici 
sv. Svorada, Zobor 

  
6. Prehliadka Kalvárie: Kostol 

Nanebovzatia Panny Márie, 
kláštor Nazarénov – Misijné 
múzeum, krížová cesta

  
7. Nočná prehliadka Nitry: 

pešia exteriérová prehliadka s 
legendami a zaujímavosťami: 
Svätoplukovo námestie – 
presun tajomnými uličkami 
opradenými legendami k Pri 
 

 
 
binovmu námestiu, legenda  
o Corgoňovi, rozprávanie 

  
8. Bezbariérová prehliadka 

podľa dohody (návrh a rea-
lizácia podľa individuálnych 
požiadaviek klienta)

  
9. Rozprávkový okruh mestom 

pre deti a dospelých: 
rozprávanie o nitrianskych 
legendách, zaujímavostiach a 
povestiach

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: 
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, Šindol-
ka (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, liečeb-
ný 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 Sládko-
viča 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 
kalvínskym kostolom na Ulici 
Fraňa Mojtu 10:  
Nedeľa: 8.30

CIRKEV ADVENTISTOV SIED-
MEHO DŇA
V modlitebni za starým 
kalvínskym 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

Bibliograficko-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 
pracovníčky knižnice na Fraňa Mojtu 

18 i v pobočke na Klokočine. V októbri 
pripravuje knižnica besedu so spisova-
teľom a prírodovedcom Miroslavom 
Sanigom, s autorkou kuchárskych kníh 
a užitočných rád do kuchyne Elenou 
Paulenovou a v spolupráci s Literárnym 
klubom Janka Jesenského, Vydava-
teľstvom IKAR a Divadlom A. Bagara 
v Nitre besedu so spisovateľkou Evou 
Avou Šrankovou spojenú s krstom jej 
novej knihy Izabela II.
Podujatia sú určené väčšinou pre or-
ganizované návštevy zo škôl všetkých 
stupňov a druhov. V prípade záujmu si 
treba dohodnúť termín osobne alebo 
telefonicky na vyššie uvedených číslach.

Poézia prírody 
3. október – 10.30 

Beseda so spisovateľom a prírodo-
vedcom Miroslavom Sanigom
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Užitočné rady do kuchyne 
24. október – 10.00 

Beseda s autorkou kuchárskych kníh 
a užitočných rád do kuchyne Elenou 
Paulenovou.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

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, bibliografic-
kým a poradenským pracoviskom. 
Zabezpečuje bibliografickú 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. 

Kontakt: www.uk.ukf.sk, tel. 037 / 
64 0 81 05.

LITERÁRNY KLUB JANKA 
JESENSKÉHO

Beseda s regionálnou spisova-
teľkou Evou Avou Šrankovou spo-
jená s krstom knihy Izabela II. 
24. október – 17.00 

Miesto konania: kaviareň DAB v Nitre

PREDNÁŠKY O ZOBORE

Každý prvý piatok v mesiaci o 18.45 
hod. v kostole sv. Urbana, Nitra – 
Zobor

Vinohradníctvo a vinárstvo Zobora 
6. október – 18.45

Prednášajúci: prof. Ing. Imrich Toč-
ka, CSc.

NITRIANSKA ORGANIZÁCIA 
CESTOVNÉHO RUCHU

Členovia NOCR: Mesto Nitra, Bis-
kupstvo Nitra, Hotel Mikado, Agro-
komplex – Výstavníctvo, š.p., Veolia 
Transport, a. s.  Nitra

PO STOPÁCH LEGIEND
Putovanie po Hornom a Dolnom mes-
te, zážitok z legiend o zemetraseniach 
a požiaroch, o Laknerových hoteloch či 
zázrakoch sv. Svorada a Benedikta

STRIEBORNÁ TURISTIKA
Nordic walking, aktívna chôdza na Zo-
bor k jaskyni sv. Svorada a na Kalváriu. 
Nielen duchovný, ale aj športový zážitok.

DOUBLE-DECKER
Dvojposchodový autobus jedine v Nitre, 
majestátny Zobor, Zámok Topoľčianky  
a Oponická knižnica

ZÁŽITOK Z PODHRADIA
Remeslá a workshopy, scénické pre-
hliadky Nitrianskeho hradu.

GAŠTANOVÝ VÍKEND
Víkendový balíček s gaštanovými špe-
cialitami

V SPOLUPRÁCI S HOTELOM 
MIKADO PRIPRAVUJEME:
Kubánska noc 
6. október – 18.45

V rytmoch horúcej Kuby.
Miesto: Hotel Mikado

Božolé 
3. november – 18.45

Ochutnávka vín
Miesto: Hotel Mikado

DNI ŠPORTU
 

Spoznaj korfbal 
Každý pondelok – 18.30

Miesto: ŠH SPU Nitra
Organizátor: Korfbalový klub SPU Nitra 

Zatváranie neba nad Nitrou 
V októbri

Uzatvorenie paraglidingovej sezó-
ny, štart podľa počasia; bližšie info  
o dátume a čase: www.zair.sk 

Deň otvorených dverí v Zápas-
níckej hale J. Strniska 
2. október – 16.00

Prezentácia zápasníckeho športu 
spojená s náborom nových členov
Miesto: Zápasnícka hala J. Strniska 
(Parkové nábrežie č.27)
Organizátor: TJ AC Nitra

Stolný tenis pre všetkých 
2. október – 14.00

Miesto: CVČ Chrenová

Finále slovenského skateboar-
dového poháru 
6. október – 14.00

Miesto: Športovo-rekreačný komplex 
Popradská-Kmeťova Nitra – Diely

Nohejbal trojíc 
6. október – 9.00-13.00

Miesto: ZŠ Beethovenova
 

Stolnotenisový turnaj žiakov 
ZŠ a SŠ 
10. október – 15.00

Miesto: SOŠ potravinárska Nitra
 
Turisticko-branný pretek 
11. október – 14.00

Miesto: CVČ Chrenová
 
Hubertova jazda 
11. október – 14.00

Ukážky westernového jazdenia a jazda 
v teréne.
Miesto: Ranč DD Nitra
 
Šachový turnaj RAPID o pohár 
predsedu RŠO SZTP Nitra 
25. október – 9.00-15.00

Miesto: Centrum pre seniorov Baničova 
Nitra
 
Nitrianska hodinovka 
28. október – 10.00-12.00

Uzatvorenie dráhovej sezóny aj pre 
verejnosť
Organizátor: ŠK Delfín, TJ Stavbár

KONCERTY
 

Koncert skupiny Olympic 
10. október – 19.00

Miesto: Mestská hala Nitra

30 rokov skupiny NEREZ  
a Katarína Koščová 
23. október – 20.30

Miesto: Music a cafe


