
SYNAGÓGA

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

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA

Národné kultúrne pamiatky 
mesta Nitry
19. september - 4. november

Usporiadateľ: Krajský pamiatkový 
úrad v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra

* * *

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
DIVADELNÁ NITRA 2012

Asociácia Divadelná Nitra 
Darujem ti tulipán   
21. september

Projekt integračných a tvorivých ak-
tivít pre slabozraké a nevidiace deti.

9.00 - 11.00 kultúrny program pre 
deti zúčastnené na projekte 
12.00 - 15.00 (v prípade nepriazni-
vého počasia do 18.00) výtvarný  
a hudobný workshop

Odborné vedenie: akad. soch. Elena 
Kárová a Thierry Ebam, organizované 
pre spolupracujúce školy  

Biela noc
22. september – 18.00-24.00

Nočná prehliadka Synagógy s lek-
torským výkladom.

Lowii  
22. september – 23.00-23.45

Experimentálny audio-vizuálny 
projekt, spojenie melancholických 

plôch a tvrdých beatov s miernou 
zvukovou deštrukciou

Účinkujú: Jonatan Pastirčák, 
Katarína Sido, Igor Rjabinin
Vstup voľný, počas koncertu sa 
prehliadka Synagógy nekoná 

Podujatie v rámci sprievodného 
programu Medzinárodného festiva-
lu Divadelná Nitra 2012 usporadúva 
Asociácia Divadelná Nitra v spolu-
práci s Mestom Nitra, info: www.
nitrafest.sk 

* * *

Solitude –  sólový recitál: Michal 
Sťahel – barokové violončelo
25. september – 18.00

Usporiadateľ: Mesto Nitra, SACR, 
Nitrianska organizácia cestového 
ruchu, vstup voľný 

Oslavy Svetového dňa cestov-
ného ruchu 
Dni partnerských miest           
27.-28. september 

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

Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinské-
ho v Nitre, vstup voľný
 
TEDxNitra
29. september – 13.00

Podujatie nabité výnimočnými  
a inšpiratívnymi myšlienkami; 
prednášky vedcov, umelcov, podni-
kateľov a mysliteľov. 

Usporiadateľ: Natália Vargová  
s podporou Mesta Nitry, organizo-
vané podujatie, vstup na pozvánky 

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  

Osudy slovenských židov    
Stála výstava 

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

 
JANÍKOVSKÝ OHNIVÁK

1. september

6. ročník podujatia plného zábavy, 
športu a dobrého jedla

Futbalové ihrisko v Nitre – Janí-
kovciach

Pre deti hrá Staré divadlo Karola 
Spišáka: Psíček a mačička; do vare-
nia gulášu hrá country skupina Ranč.

Od 10.00 registrácia družstiev 
Od 12.00 varenie gulášu
O 14.00 divadlo pre deti adetský kútik
O 17.00 vyhodnotenie súťaže o naj-
lepší guláš
Do 20.00 vystúpenie kapely Ranč

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. 

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.

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA 2012
90. výročie založenia Slovenské-
ho poľnohospodárskeho múzea 
v Nitre
26.-28. september – 9.00 - 16.00

Program: 1. prehliadka expozícií mú-
zea a skanzenu; 2. jazda parným vla-
kom Nitrianskej poľnej železnice (po-
sledná jazda vlakom o 15.45 hod.); 3. 
jazda na traktorbuse 4. ukážky (gepľa 
ťahaného koňom, výroby povriesiel  
a spracovateľských technológií)

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

Krajina jazykov – Languege 
7. september

Medzinárodná prezentačno-predaj-
ná jazyková výstava pre jazykové 
školy a inštitúcie, prekladateľské 
agentúry, predajcov jazykových 
produktov, učiteľov jazykov, školy, 
študentov, fanúšikov jazykov, ve-
rejnosť.

Autoshow – Autosalón Nitra 
13.-16. september

Prehliadka automobilových novi-
niek spojená s atraktívnou show: 
Auto a bezpečnosť, Auto a šport, 
Auto a žena, Auto a hudba, Fle-
et day, Truckshow, Supercross, 
Tuning, Miss Army, Db racing. 

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo nám. 4, 950 53, Nitra

Tel.: 037 / 772 15 77-9

PROGRAM DAB

Pýcha a predsudok
Veľká sála  
7., 8., 9. september – 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
 
Siroty
Štúdio (predpremiéra) 
12. september – 18.30 
Štúdio (premiéra) 
14. september – 21.30
Štúdio
17. september – 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.

Dna
Veľká sála (predpremiéra) 
13. september – 10.00 
Veľká sála (premiéra) 
14. september – 19.30
Veľká sála
17. september – 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. 
 
Láska a peniaze  
Štúdio (predpremiéra) 
13. september – 18.30 
Štúdio (premiéra) 
14. september – 17.00
Štúdio
18. september – 18.30

Hra o láske, ktorú ničí materializmus. 
Cynicky vtipná analýza deštruktívnej 
povahy súčasného sveta peňazí a hro-
madenia hmotných statkov. 
 
Veveričky
Veľká sála 
19. september – 9.30 

Na čo sa u nás v divadle môžete teši-
ť?Na príbeh veveričky Veronky, ktorá 
sa „nervovo zrútila“, keč jej priam 
spod chvostíka spílili vlastnú jedľu.  
A tak sa išla liečiť do kúpeľov. Nie 
však do hocijakých! Ale do Orieško-
vých kúpeľov.
 
Sladká Charity 
Veľká sála 
28. september – 18.30

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

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
DIVADELNÁ NITRA 2012
Otvorení všetkému  
Veľká sála (Nemecko) 
21. september – 18.30

Mraky  
Štúdio (Česká republika) 
22. september – 16.00 a 21.30

Anamnéza  
Veľká sála (Maďarsko) 
22. september – 18.30

Sedem dní do pohrebu   
Veľká sála (Slovenské komorné 
divadlo Martin Slovensko) 
23. september – 15.30 a 19.30

Bude to len horšie a horšie  
a horšie, priateľu    
Štúdio (Belgicko) 
24. september – 16.30

III Fúrie     
Veľká sála (Poľsko) 
25. september – 16.00 a 19.30

Pohania     
Štúdio (Národné divadlo Činohra 
Slovensko) 
26. september – 16.30

Kukura  
Veľká sála (Divadlo Aréna Bratislava 
Slovensko) 
26. september – 19.30

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

Danka a Janka 
Štúdio Tatra:  
10., 11., 12., 13., 14. september – 9.30
16. september – 15.00

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.

Jánošík  
Štúdio Tatra: 12. september – 19.00 

Inscenácia, ktorá pred Vami odhalí 
pozadie vzniku legendy o slovenskom 
národnom hrdinovi –  zbojníckom ka-
pitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj 
„bohatým bral a chudobným dával“,  
a ktorý vo veku 23 liet v Liptovskom 

Mikuláši za rebro na šibenici odvisol. 
Inscenácia vznikla s finančnou pod-
porou MK SR a je pre deti od 10 rokov.

Zabudnutý čert   
Veľká sála: 17., 21. september – 9.30 
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.

Solitare.sk 
Verejná generálka; štúdio Tatra :  
18. september – 9.30 a 11.00 

Premiéra; štúdio Tatra :  
19. september – 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 
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

Divadelná Nitra 2012  
22. - 25. september

Cesta do krajiny TUWIM 
Štúdio Tatra:  
27. september – 9.30;
30. september – 15.00

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.

CINEMAX NITRA

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

Expendables 2  
Od 6. septembra

Akčný/dobrodružný/thriller, 
USA,102 min., tento film je nevhod-
ný pre maloletých do 15 r.

Barney Ross (Sylvester Stallone), 
Lee Christmas (Jason Statham), Yin 
Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph 
Lundgren), Toll Road (Randy Couture) 
a Hale Caesar (Terry Crews) - spolu 
s najnovšími členmi tímu Billy the 
Kidem (Liam Hemsworth) a Maggie 
(Yu Nan) na palube - sú zase spolu 
potom, čo ich p.Church (Bruce Willis) 
vyhľadal pre zdanlivo ľahkú prácu. 
Úloha vyzerala pre Barneyho a jeho 
bandu oldschoolových žoldnierov ako 
jednoduchý zárobok. Avšak potom, 
čo sa pár vecí nepodarí a jeden člen 
Expendables je zabitý, sú všetci nú-
tení vykonať pomstu priamo na ne-
priateľskom území, kde sú ich šance 
mizivé. Odhodlaní odplatou komando 
rozpúta vlnu deštrukciou v poli ne-
priateľských síl a tiež zmrazí nečakané 

nebezpečenstvo - 6 libier plutónia, 
ktorá by bohato postačovala k desta-
bilizácii vlády vo svete. To je ale nič  
v porovnaní so spravodlivosťou, ktorá 
ženie tím Expendables za diabolským 
ničomníkom, ktorý surovo zabil jed-
ného z nich, ich brata.

Pr(e)dvolebná kampaň  
Od 6. septembra

Komédia, USA, 85 min., tento film 
je nevhodný pre maloletých do 12 r.

Po tom, ako dlhoročný kongresman 
Cam Brady (Will Ferrell) spácha 
pred blížiacimi sa voľbami verejné 
faux pax, párik mega-bohatých CEO 
sa rozhodne situáciu využiť, nasadiť 
protikandidáta a získať tak vplyv 
nad ich obvodom Severnej Karolí-
ny. Na túto akciu si zvolia naivného 
Martyho Hugginsa (Zach Galifia-
nakis), riaditeľa lokálneho turistic-
kého centra. Spočiatku sa Marty 
nezdá byť práve tou najideálnejšou 
voľbou, ale s pomocou svojich no-
vých mecenášov, manažéra tvrdej 
kampane a politickým stykom jeho 
rodiny sa čoskoro stáva súťažiacim, 
ktorý dáva charizmatickému Camovi 
dobrý dôvod na to, aby sa začal báť. 
S neustále sa približujúcim dňom 
volieb je súťaž stále nerozhodnejšia. 
Urážky sa stále stupňujú a nemajú 
konca. Jediným cieľom oboch kan-
didátov je zničiť toho druhého. 

Norman a duchovia   
Od 6. septembra

Animovaný, dobrodružný, fanta-
sy, komédia, USA, tento film je 
nevhodný pre maloletých do 12 r.

Malé nudné mestečko kdesi v Mas-

sachusetts je obklopené so zombi. 
Obyvatelia mesta, ktorí už nevedia 
ako hrozbe ďalej čeliť, sa obrátia 
na čudáckeho chlapca Normana. On 
vraj vie hovoriť s mŕtvymi a preto ho 
teraz čaká boj nielen so zombies, 
ale i s čarodejnicami a duchmi, aby 
zachránil svoje mesto pred mnoho-
ročnou kliatbou. 

Resident Evil: Retribution  
Od 13. septembra

Akčný, horor, sci-fi, thriller, USA/ 
Nemecko, 117 min., tento film je 
nevhodný pre maloletých do 15 r.

Smrtiaci vírus spoločnosti Umbrella 
naďalej pustoší Zem a mení svetovú 
populáciu na légiu “Nemŕtvych”, ktorí 
sa živia ľudským mäsom. Poslednou 
a jedinou nádejou ľudskej rasy je Ali-
ce (Milla Jovovich), ktorá sa prebudí 
uprostred najtajnejšieho zariadenia 
spoločnosti Umbrella. Pri vnáraní sa do 
útrob komplexu odhaľuje viac zo svojej 
tajomnej minulosti. Alice pokračuje  
v pátraní po osobách zodpovedných za 
epidémiu. Lov ju zavedie cez Tokio do 
New Yorku, Washingtonu až do Moskvy  
a vrcholí neuveriteľným odhalením, 
ktoré ju donúti, aby prehodnotila 
všetko, čo si kedy myslela, že je pravda. 
Pomocou nových spojencov a starých 
priateľov musí Alice bojovať o prežitie, 
aby unikla nepriateľskému svetu na 
pokraji zabudnutia. Odpočítavanie sa 
začalo… 

Druhá šanca  
Od 13. septembra

Komédia/drama, USA, 100 min., 
tento film je nevhodný pre 
maloletých do 12 r.

kultúrno-spoločenský sprievodca mestom Nitra9 / 2012
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AUTOSHOW
Výstavisko Agrokomplex

JaNíkovský ohNivák
Futbalové ihrisko Janíkovce

BURČIAKOVÉ SLÁVNOSTI

 
15. september

Atmosféru dotvára country skupina 
OUKEY.

Miesto konania: Sídlisko DIELY 
Začiatok o 16.00 h.

  
NITRIANSKA GALÉRIA

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

Otvorené denne: 10.00-18.00  
(okrem pondelka)
 

VÝSTAVY

REPREZENTAČNÉ SÁLY
Pripraviť sa, pozor, štart! | 
Ready, Set, Go!
26. júl - 23. september 

Kurátorský výstavný projekt načaso-
vaný do obdobia XXX. Letných olym-
pijských hier v Londýne predstavuje 
pestrý výber diel súvisiacich s témou 
športu od súčasných výtvarníkov 
zo Slovenska a zahraničia. Šport je 
širokospektrálny fenomén, preto sa 
naň výstava pozerá z viacerých uhlov 
pohľadu, pričom sa dotýka aj rôznych 
politických a spoločenských problé-
mov. Na výstave je zastúpený pomer-
ne veľký počet videí, odkazujúc tak 
na náš pasívny vzťah k športu a jeho 
sledovanie v TV. Keďže šport je pre-
dovšetkým zábava, okrem vážnych 
tém nájdu diváci na výstave diela 
reflektujúce napríklad vtipné pohľa-

dy na šport alebo osobné skúsenosti 
umelcov s telesnými aktivitami, 
posúvajúce športy do nových a neča-
kaných súvislostí. Návštevníci galérie 
budú mať dokonca možnosť zacvičiť 
si priamo vo výstavných priestoroch.

SALÓN
Milan Paštéka 1931 − 1998
3. júl - 16. september

Maliarska osobnosť Milana Paštéku 
(1931 – 1998)  prináleží k najosobi-
tejším zjavom moderného sloven-
ského  umenia od konca obdobia 
60. rokov 20. storočia. Diela novej 
figurácie a kresba zo zbierok Nit-
rianskej galérie ho predstavia ako 
výnimočného figuralistu a majstra 
zátiší. Autor bol absolventom VŠVU 
v Bratislave (1950-1956), zaklada-
júcim a profilujúcim členom tvorivej 
Skupiny Mikuláša Galandu (1957).

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

Výstava z depozitárov Divadelné-
ho ústavu v Bratislave inštalovaná  
v rámci Medzinárodnéhofestivalu 
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.

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.
 
BUNKER
100 m² prsia (Mário Kastelovič)
26. júl - 2. september

Realizácia projektu, ktorý bol 
pôvodne plánovaný na rok 2011. 
Interaktívna inštalácia – imitácia 
plaveckého bazénu, do ktorej náv-
števníci budú môcť vstupovať len  
v plaveckom úbore. 

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. 

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

Klavírny recitál Daniely Varínskej
26. september – 18.00

Program: L. van Beethoven, F. Liszt, 
M. Ravel

Viac informácií na  
www.nitrianskagaleria.sk

4-3-2-1... / Cyklus besied 
so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi     
19. september – 18.00

7. ročník úspešného literárneho 
projektu

Hosť: Alexandra Salmela
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 Čas, s.r.o.

6. september – 17.30

S autorom Igorom Ondrušom a ku-
rátorkou Ľudmilou Dragulovou

Diskusia k výstave Corn Song / 
Kukuričná pieseň
13. september – 17.30

S autorom Otom Hudecom a kuráto-
rom Omarom Mirzom.

Diskusia k výstave Kudy vede ces-
ta ven? 
27. september – 17.30

S autorkami Janou Farmanovou, Sil-
viou Krivošíkovou a Petrou Polifko-
vou a kurátorom Petrom Vaňousom. 
Vstup voľný. Viac informácií n www.
nitrianskagaleria.sk
 
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,-€

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 
biotopoch

Dermoplastické preparáty zo zbie-
rok múzea.
Zlaté remeslá
6. júl - 2. október

Výstava tvorby študentov – zlat-
níkov, rezbárov a kováčov Strednej 
polytechnickej školy v Nitre predsta-
ví okrem vlastnej tvorby aj repliky 
šperkov z obdobia Veľkej Moravy.
 
Čisté modré nebo
15. august - 16. september

Výtvarná tvorba Michala Ilečka, veľ-
korozmerné práce kombinovanou 
technikou makramé a maľba.

NOVÉ AKTIVITY
Výtvarný salón 2012
7. september - 30. september

Celoslovenská súťažná prehliadka 
výtvarnej tvorby ľudí s mentálnym 
postihnutím. Vernisáž 7.9. o 14.00 
hod.

Biela noc
22. september – 18.00-24.00

Sprievodná akcia v rámci Medziná-
rodného festivalu Divadelná Nitra 
2012. Vstup voľný.

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 

Medzinárodný divadelný festival

+

+



Kay (Meryl Streep) a Arnold (Tom-
my Lee Jones) sú oddaný pár, ale po 
desaťročiach manželstva chce Kay 
trochu okoreniť ich vzťah a znovu 
sa „spojiť“ so svojím manželom. 
Keď sa dozvie o renomovanom 
manželskom poradcovi (Steve Ca-
rell), rozhodne sa presvedčiť svojho 
skeptického a v rutine zabehnutého 
manžela, aby sadli na lietadlo a le-
teli na týždeň manželskej terapie. 
Už len presvedčenie tvrdohlavého 
Arnolda je dosť ťažké. Ozajstná vý-
zva pre oboch ale príde, keď odhodí 
svoje spálňové komplexy a pokúsi sa 
znovu vznietiť svoju spoločnú iskru.
 
V tieni  
Od 20. septembra

Krimi/dráma/thriller, ČR, 96 
min., tento film je nevhodný pre 
maloletých do 12 r.

Film V tieni je príbehom priateľstva 
a ľudskej odvahy v dobe, keď odva-
ha bola pozvánkou na popravisko. 
Na pôdoryse kriminálneho príbehu 
sa prenesieme do jari 1953, krátko 
po smrti komunistického predáka 
K. Gottwalda. Na jeho miesto nastu-
puje A. Zápotocký, ktorý pokračuje v 
línii represií a upevňovaní postave-
nia KSČ v štáte. 

Nazareth – Nekonečná rocková 
párty   
Od 27. septembra

Hudobný dokument, ČR, 83 
min., tento film je nevhodný pre 
maloletých do 12 r.

Nazareth je legendárna rocková 
skupina, ktorá mala v sedemde-
siatych rokoch výsadné postavenie  

v top ten tabuľkách spolu s Rolling 
Stones, Sweet, Deep Purple, Led Ze-
pelin, Genesis. Zakladajúci členovia 
Dan McCafferty a Pete Agnew sa 
poznajú od školských čias a v ka-
pele hrajú už 40 rokov. Títo rockoví 
dinosauri zo Škótska i dnes napĺňajú 
koncertné sály a ich hudba je stále 
plná energie. Dokument Miloslava 
Šmídmajera má ambície nahliadnuť 
do zákulisia rockovej legendy a od-
haliť korene jej dlhovekosti a stálej 
priazne fanúšikov.. 

Divosi    
Od 27. septembra

Thriller, drama, USA, tento film je 
nevhodný pre maloletých do 12 r.

Film Divosi od režiséra Olivera Stonea 
porozpráva príbeh, v ktorom dvaja 
kamaráti z Laguna Beach podnikajú 
pestovaním a distribúciou tej najkvalit-
nejšej marihuany na svete. Okrem prá-
ce majú spoločnú aj priateľku O (Blake 
Lively). Lenže pri strete s mexickým 
drogovým kartelom, je ich dievča une-
sená a výkupným sa stáva každý cent, 
ktorý zarobili za posledných päť rokov. 
Ben, absolvent univerzity v Californii 
a Chon, bývalý vojak US Navy SEAL, 
súhlasí so zaplatením výkupného, ale 
pripraví si plán, ako ju dostať späť, 
pomstiť sa a zmiznúť.

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

DETSKÉ KINO
Každý víkend za zvýhodnené vstupné

AMFITEÁTER NITRA

Koncert Michala Davida  
18. september – 19.00 

Ikona populárnej hudby 80 rokov, viac 
ako 3.500 000 predaných nosičov, viac 
ako 600 piesní, mnohé muzikály, fil-
mové hudby, uznávaný autor piesni pre 
mnohých spevákov a speváčky, produ-
cent to je prierez umeleckej tvorby 
Michala Davida. Všestraný umelec Vám 
milý fanúšikovia predvedie svoje naj-
väčšie hity ako sú nepochybne pijeme 
kolu, discopřiběh, céčka, pár přátel mit  
a mnoho ďalších, v blízkej budúcnosti 
pripravuje i volné pokračovanie zná-
meho filmu discopřiběh...

Vstupné: Ticketportál a NISYS, Štefá-
nikova tr. 1

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
 
PRAVIDELNÉ AKTIVITY VO FÓRE 
MLADÝCH

Rocková škola
Piatok – 18.00, vstup voľný

Interaktívny workshop hry na elek-
trickú gitaru – basgitaru, bicie ná-
stroje, ako si založiť vlastnú kapelu.

Chceš vedieť, čo dokáže tvoj 
fotoaparát?
Utorok – 17.00, vstup voľný

Kurz fotografovania pre všetkých 
nadšencov fotografie.

Dokumentárny filmový klub
Nedeľa – 17.00 - 20.00,  
vstup voľný

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

Capoeira
Pondelok a streda – 18.00, 
vstup voľný

Brazílske bojové umenie a tanec.

Zumba
Pondelok a streda – 18.30, 
štvrtok – 18.00 
vstup voľný

Tanečný šport 
Utorok – 15.30, vstup voľný

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

Brušné tance Tribal
Utorok – 16.00, vstup voľný

Tvorba webových stránok
Utorok – 14.00, vstup voľný

Zumba
Pondelok a streda  – 18.30, 19.15 
vstup voľný

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

 
CVČ DOMINO

 

Štefánikova trieda 63, 949 01, Nitra

Tel.: 037 / 652 63 73
E-mail: cvcdomino@zoznam.sk
Web: www.cvcdomino.com
 
Deň otvorených dverí – pobočka 
CVČ Na Hôrke   
3. september – 10.00-18.00

Deň otvorených dverí – pobočka 
CVČ Chrenová   
4. september – 10.00-18.00

Deň otvorených dverí – hlavná 
budova, Štefánikova trieda 63   
5. september – 10.00-18.00

Začiatok pravidelnej záujmovej čin-
nosti v šk. r. 2012/2013 – 5.septem-
bra o 16.00 hod – hlavná budova 
Štefánikova tr. 6.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

DOM MATICE SLOVENSKEJ  

Dolnočermánska 737, 949 01, Nitra
E-mail: dms_nitra@zoznam.sk
Úradné hodiny: denne 9.00-15.00
  
Hoj, vlasť moja  
2. september

Galakoncert usporiadaný pri prí-
ležitosti prijatia Ústavy Slovenskej 
republiky. 

Organizátor: Mesto Nitra

Zasadnutie Okresnej rady 
Matice slovenskej v Nitre 
6. september
 
Sv. Cyril a Metod očami detí 
10. - 14. september

Pracovný workshop určený pre pe-
dagógov zapojených do projektu 
“Sv. Cyril a Metod očami detí” – vý-
tvarná súťaž. 

Sv. Cyril a Metod očami detí – 
výtvarná súťaž 
27. - 28. september

Maľovanie ikon v prostredí Nit-
rianskeho hradu. Projekt vyhlá-
sený Domom MS v Nitre urče-

ný pre žiakov 6.-7. ročníka ZŠ  
a OGYM spolufinancovaný Mi-
nisterstvom kultúry SR. Deti sa  
v autentickom prostredí oboznámia 
s osobnosťami sv. Cyrila a Metoda, 
dejinami svojho mesta a formálnou 
a obsahovou stránkou výtvarného 
prejavu ikony.  Víťazné práce budú 
ďalej použité ako propagačný mate-
rial na významné podujatia konajú-
ce sa v roku 2013, kedy si pripomína-
me 1150.  výročie príchodu Sv. Cyrila  
a Metoda na naše územie. Vernisáž 
prác sa uskutoční v roku 2013.  Viac 
informácií na t.č.: 037/65 66 228 

VÝSTAVY

Gorazd -sedempočetník- syn 
slovenskej zeme

Vizuálne pútavý exkurz do našich 
dejín na poštových známkach, so 
sprievodným historickým výkla-
dom.  Filatelistickú výstavu orga-
nizuje MVDr. Milan Šajgalík, Klub 
filatelistov 52-51 Nitra. 

Moje cesty za poznaním. 
Exkurzie a expedície

Výstava fotografií doktorandov 
Michala Bilica a Martina Valacha 
Katedry geografie a regionálneho 
rozvoja FPV UKF v Nitre. Výpovede 
bežného života ľudí za našimi hra-
nicami prostredníctvom objektívu /
Česko, Nemecko, Bosna a Hercegovi-
na, Chorvátsko, Peru a Bolívia/.

Záujem o návštevu expozícií je nut-
né vopred nahlásiť na t. č.: 037/65 
66 228 alebo 0908/141 222. 
 

KRÚŽKY PRI DMS

Filatelisti 
Utorok – 14.30 
Argentínske tango  
Utorok – 19.00
Zumba  
Pondelok a štvrtok – 18.30
 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ  
STREDISKO

Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

Šach
Klub
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. 
september – 15.30

Grafológia
Klub, pokročilí 
5. a 19. september – 17.00
 
Fotoklub Nitra 
6. september – 17.00

Už nám vínko dozrelo 
9. september – 16.00

Festival hudby, spevu a tanca spo-
jený s oberačkovými slávnosťami  
v Dolných Obdokovciach

Jogové cvičenia
Zápis do kurzu 
10. september – 15.00-16.00
Kurz 
10., 17., 24. september – 16.00

Relaxačné cvičenia
Zápis do kurzu 

11. september – 12.00-13.00
Kurz 
11., 18., 25. september – 13.00

Jogové cvičenia
Zápis do kurzu 
11. september – 15.30-17.30
Kurz 
11., 18., 25. september – 16.00 
a 17.30

Grafológia
Klub, začiatočníci 
12. a 26. september – 17.00

Dôležitosť pohybovej aktivity 
pri liečbe cukrovky
13. september – 16.00

Poradenstvo a meranie glykémie 
nielen pre diabetikov s Klaudiou 
Šugrovou.

Česko-slovenský poznávací klub
13. september – 16.00

Cesta po Izraeli.

Klub diabetikov
13. september – 16.00

RT klub
13. september – 16.00

Téma Alfons Mucha.

Tajomstvo hradov
19. september – 17.00

Slovom i obrazom o histórii a súčas-
nosti hradov  Hrušov a Uhrovec, 
poplatok 1 € alebo kultúrny poukaz.

Zoznámte sa s cvičením čchi-kung  
19. september – 18.00

S Mgr. Petrom Mäsiarom poplatok  
1 € alebo kultúrny poukaz.

M.R. Štefánik a astronómia
20. september – 17.30

Beseda spojená s premietaním filmu 
a večerným pozorovaním objektov 
na oblohe vo hvezdárni s lektorom 
RNDr. Vojtechom Rušínom, DrSc.

Poď do môjho sveta
23. september – 15.30-18.30

Príď si vyrobiť rôzne ozdoby, dopln-
ky a objavíš krásu v obyčajných ve-
ciach, miesto konania Svätoplukovo 
námestie v Nitre v rámci Medziná-
rodného festivalu Divadelná Nitra

Equilibrium
26. september – 17.00

Klub, zharmonizovanie priestoru 
podľa Feng-Shuej.

Kalo Čangalo
27. september – 9.30

Prezentácia filmov s rómskou tema-
tikou a možnosti ich využitia, v rám-
ci VI. ročníka Rómskeho filmového 
festivalu Martina Slivku.

Na Michala veselo
29. september – 18.00

Vystúpenie folklórnych súborov z Pod-
zoboria v rámci cezhraničnej spolupráci 
v Tatabányi – Bánhide – Maďarsko.

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ

Historické a biblické postavy 
19. september – 15.00 

Z kukuričného šúpolia sa naučíte 
vyhotovovať postavičky, poplatok  

5,- € alebo kultúrne poukazy.

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

Momenty 
12. - 28. september 

Fotografické práce Pavla Čepčeka, 
vernisáž 12.9. o 17.30.
 
Zamatové snenie 
14. - 28. september

Výtvarné diela členiek združenia 
ZAMAT vernisáž 14.9. o 17.00.
 
Výtvarný projekt OKNO 
14. - 28. september

Pohľady pred a za, von a dnu,  
z a do autorovej duše prezentácia 
diel účastníkov medzinárodného 
výtvarného plenéru

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ

Zasadnutie astronomickej rady 
6. september – 17.00

Astronomická poradňa 
6. september – 18.00

Večerné pozorovanie oblohy 
pre verejnosť 
20. september – 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

NITRIANSKE MESTSKÉ
BEHY

9. september

Zraz pred Zimným štadiónom v Nitre
9.00 – Zraz účastníkov
10.00 – Štart Behu Nitranov
11.00 – Štart CitySports polmara-
tónu a behu na 10 km
Trať vedie cez mestský park  
a nábrežie rieky Nitry

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,  

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 
realizácia podľa individuálnych 
požiadaviek klienta)

  
9. Rozprávkový okruh mestom 

pre deti a dospelých: rozpráva-
nie o nitrianskych legendách, 
zaujímavostiach a povestiach

               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

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-
-vzdelávacie podujatia pripravujúce 
čitateľa na prácu s knihou. Organi-
zujú ich pracovníčky knižnice na Ul. 
Fraňa Mojtu i v pobočke na Kloko-
čine. Na začiatku nového školského 
roka bude knižnica väčšiu pozornosť 
venovať kolektívom žiakov prvých 
ročníkov, pre ktorých bude organi-
zovať slávnostný zápis za čitateľov 
knižnice. Knižnica bude realizovať 
podujatia na rôzne témy pre orga-
nizované skupiny zo škôl. 

V rámci Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva knižnica uskutoční viacero 
podujatí určené kolektívom zo škôl. 
Jedným z nich bude dňa 19. 9. 2012  
o 10.00 h. prednáška spojená s be-
sedou so zoborským opátom Mons. 
Ladislavom Belásom na tému Solúnski 
bratia a ich význam pre náš národ, kto-
rej sa zúčastnia študenti stredných škôl.
Podujatia sú určené pre organizované 
návštevy zo škôl všetkých stupňov 
a druhov. V prípade záujmu si treba 
dohodnúť termín osobne alebo tele-
fonicky na vyššie uvedených číslach.

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

Špecializovaná odborná knižnica  
v oblasti manažmentu poľnohospo-
dárstva, pedagogiky a psychológie 
prístupná pre verejnosť.
 
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁR-
SKA KNIŽNICA PRI SPU V NITRE
Štúrova 51 (na kruhovom objazde 
pri hypermarkete TESCO),
Tel. / fax: 037 / 65 17 743 
Web: www.slpk.uniag.sk, 
E-mail: slpk@uniag.sk

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

Slovenská poľnohospodárska 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. 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.

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, Nitra
KD Klokočina
so sídlom Baničova č. 12, Nitra

SLOVENSKÝ ZVäZ TELESNE 
POSTIHNUTÝCH

 
Kollárova 4, 949 01, Nitra

Tel.: 037 / 65 05 462

Krúžok ručných prác     
Každý pondelok – 9.00-13.00

Krúžok šikovných rúk   
Každú stredu – 9.00-13.00

KOMUNITNÉ CENTRUM
 

Nedbalova ul., Klokočina

Tel.: 037 / 65 05 462

Centrum Slniečko 

Pomoc týraným zneužívaným deťom 
a obetiam rodovo podmieneného 
násilia – matiek s deťmi a žien. Po-
skytuje sociálne služby, poradenstvo  
a prevenciu obetiam domáceho 
násilia. Vybudovalo Detskú linku 
záchrany.

Občania v akcii – Nitra

Presadzovanie a obhajoba opráv-

nených požiadaviek obyvateľov 
veľkých panelových sídlisk na území 
Nitry.  

Materské centrum Klokanček

Napomáha rozvoju osobnosti žien 
– matiek na materskej dovolenke. 
Program a činnosť nájdete na oso-
bitnom mieste.

SOPP – Empatia

Spoločnosť priateľov detských duší 
sa zameriava na deti a mládež. 
Ekologické cítenie, hodnoty emo-
cionálnej a morálnej inteligencie, 
zodpovednosti za kvalitu života  
v spoločenstve ľudí bez ohlasu na 
rasu, národnosť, vierovyznanie, 
zdravotný či iné hendikep. 

NET, n.o. 

Aktivácia znevýhodnených uchá-
dzačov o zamestnanie, zvýšenie 
kvalifikácie u nezamestnaných – 
schopnosť pracovať s PC, rozšíriť si 
rozhľad a schopnosť nájsť si prácu 
prostredníctvom internetu 

STORM pri UKF

Zameriava sa na riešenie drogovej 
problematiky v oblasti prevencie 
drogových závislostí, prvý kontakt 
s drogovo závislými na ulici (stre-
ework), poskytovanie poradenstva.
Občianska poradňa v Nitre, n.o. 

Bezplatné služby univerzálnej po-
radenskej inštitúcie – občianske  
a sociálne poradenstvo (sociálne 
dávky, sociálna pomoc, poistný 
systém,, bývanie, pracovno-právne 
vzťahy).


