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40. NITRIANSKA
HUDOBNÁ JAR
pod záštitou primátora mesta 
nitry Jozefa Dvonča

4. apríl (štv) 18.00 
KOMORNÝ ORCHESTER ZOE
Koncertný majster: Pavel Bogacz

 7. apríl (ne) 18.00 
VIVAT VERDI 2013 
Jaroslav Pehal – bas, Daniel 
Simandl – klavír, koncert pri prí-
ležitosti 200. výročia narodenia 
velikána talianskej opery giusep-
pe Verdiho

11. apríl (štv) 18.00 
PRESSBURGER HUMMEL 
ENSEMBLE
Marcel Štefko – klavír, umelecký 
vedúci, Robert Mareček – husle
Viktória Verbovská – violončelo

14. apríl (ne) 18.00 
KOMORNÉ ZDRUŽENIE 
TUBAROSE
Daniela načeva – husle, ume-
lecká vedúca, Kristián Kadlečík 
– tuba, basová gitara, Viktória 
nagyová – mezzosoprán, Daniel 
Šimonovič – klavír

27. apríl (so) 18.00 
Tom Binsfeld – trúbka (Luxem-
bursko), Peter Hochel – klavír
Slovenský spevácky zbor aDORE-
MUS, Dušan Bill – dirigent
Európsky koncert organizovaný 
v spolupráci s organizáciou EMCy 

Slovakia (European Union of Mu-
sic Competitions for youth) 
vstupné 4,- €, deti, študenti, seniori 
od 62 rokov a držitelia preukazu ZŤP 
2,- €, predpredaj vstupeniek: nISyS

18., 21., 25. 4 o 17.00
NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 
ZUŠ JOZEfA ROSINSKÉHO 
V NITRE
festival mladých interpretov zo zá-
kladných umeleckých škôl s medzi-
národnou účasťou, vstup voľný 
Hlavní usporiadatelia: Mesto nitra 
a Základná umelecká škola J. Ro-
sinského v nitre 

9. apríl (ut) 18.00 
MôJ VIENOK ZELENÝ 
folklórny večer, vstupné 2 €, 
ZŤP, dôchodcovia a študenti 1€
Usporiadateľ: Krajské osvetové 
stredisko v nitre v spolupráci 
s Mestom nitra

10. apríl (str) 17.00
VEľKONOčNÝ KONCERT 
SúKROMNÉHO KONZERVATó-
RIA V NITRE
Usporiadateľ: Súkromná SZUŠ H. 
Madariovej, vstup voľný

12. apríl (pia) 17.00
KDE SI HOLUBIENKA LIETALA
Večer venovaný jubileu Miroslavy 
Zaujcovej. Účinkujú: FS Tradícia, 
SS nevädza, FS Ponitran a nitrian-
sky evanjelický spevokol, Uspo-
riadateľ: Krajská Knižnica Karola 
Kmeťka v spolupráci s Mestom 
nitra, vstup voľný

16. apríl (ut) 9.30 
PRINCEZNÁ SO ZLATOU 
HVIEZDOU 

Usporiadateľ: Divadlo Clipperton, 
organizované predstavenie 

19. apríl (pia) 18.00
KLAVíRNy POLORECITÁL 
ZUZANy VONTORčíKOVEJ 
A PETRA NÁGELA 
Usporiadateľ: Petra Vontorčíko-
vá v spolupráci s Mestom nitra, 
vstup voľný

23. apríl (ut) 18.00 
KONCERT VíťAZOV ŠVOUč
Usporiadateľ: UKF v nitre, vstup 
voľný

26. apríl (pia) 18.00 
KONCERT SPEVÁCKyCH ZBO-
ROV NITRIA A CORALE SAN 
SALVATORE /TALIANSKO/
Usporiadateľ: SZ nitria, vstup voľný 

URBANIZMUS A ARCHITEKTú-
RA NA SLOVENSKU 
Výstava diel ocenených Cenou Du-
šana Jurkoviča za architektúru 
a Cenou Združenia pre urbaniz-
mus a územné plánovanie na Slo-
vensku, potrvá do 14. apríla 2013

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR ZUŠ 
JOZEfA ROSINSKÉHO V NITRE
festival mladých interpretov zo 
základných umeleckých škôl 
s medzinárodnou účasťou

18. apríl (štv) 17.00 / Synagóga
Koncert žiakov ZUŠ Erkela Feren-
ca, Tatabánya (Maďarsko)

21. apríl (ne) 17.00 / Synagóga
Koncert žiakov ZUŠ Jozefa Rosin-
ského, nitra

25. apríl / štv 17.00 / Synagóga
„Stretnutie pri strunách“ / koncert 
gitaristov zo slovenských základ-

dával“ , a ktorý vo veku 23 liet 
v Liptovskom Mikuláši za rebro 
na šibenici odvisol. Inscenácia 
vznikla s finančnou podporou MK 
SR a je pre deti od 10 rokov.

22., 23., 29., 4. o 9.30
O PSíčKOVI A MAčIčKE
Štúdio Tatra, 2 €
J. Čapek, Réžia: O. Spišák
Hravá, vtipná, bábkovo – čino-
herná dramatizácia štyroch roz-
právok J. Čapeka, na ktorých vy-
rástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 
3 rokov. Inscenácia vznikla s fi-
nančnou podporou mesta nitra.

24., 26. 4. o 9.30
25. 4. o 10.00
SNEHOVÁ KRÁľOVNÁ
Veľká sála, 2 €
H. Ch. andersen, Réžia : O. Spišák
Dramatizácia svetoznámeho roz-
právkara H. Ch. andersena o tom, 
ako láska a priateľstvo porazia 
zlo, necitlivosť a rozum a o tom, 
ako dievčatko gerda zachráni 
svojho priateľa Kaya z pazúrov 
zlej Snehovej kráľovnej. Predsta-
venie pre deti od 6 rokov.

24. 4. o 19.00
ABSOLVENT
Štúdio Tatra, 3 €/4 €
T. Johnson/J. Krofta, Réžia: J. Krofta
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 
spestriť  svoj nudný život, začne 
vzťah s oveľa staršou rodinnou 
priateľkou – frustrovanou al-

koholičkou pani Robinsonovou. 
a ako to už býva, stačí jedno roz-
hodnutie a kolesá osudu sa roz-
krútia.Zo školy sa na prázdniny 
vracia dcéra pani Robinsonovej 
Elaine, do ktorej sa Ben „ akýmsi 
nedopatrením“ zamiluje.
Predstavenie určené pre študen-
tov SŠ a starších.

26. 4. o 19.00
SPÁč, DIVADLO T 601 Z PRAHy
Štúdio Tatra, 3 €/4 €
Š. Spišák, Réžia: Šimon Spišák
nemáte niekedy chuť prespať 
celú zimu? Jednoducho zby-
točne nevyliezať z postele do 
mrazivých, neprívetivých, po-
chmúrnych dní. Zobudiť sa až 
na jar. nemáte chuť za príjem-
ných letných nocí nezažmúriť 
oko a postupne ránom vplávať 
do ďalšieho dňa? nebolo by to 
lepšie a prirodzenejšie? najaktu-
álnejšia inscenácia súboru T601 
hovorí o inakosti, výnimočnosti 
a fádnosti čudných bytostí a ich 
osudov.

27. 4. o 19.00
LEGENDA, DIVADLO T 601
Z PRAHy
Študovňa, 3 €/4 €
Š.Spišák, Réžia: Šimon Spišák
„Divadlo, ktoré nikoho nepre-
kvapí. Príbeh, ktorý nikoho 
nezaujíma. Herci, ktorých ste 
nikdy nevideli. Režisér, o ktorom 
nebudete nikdy počuť. Zážitok, 
ktorý nepotrebujete.“ Legenda je 
príbeh o láske. Je to stredoveká 
rozprávka pre dospelých. Mladé 
dievča sa zamiluje do smrteľne 
chorého rytiera a rozhodne sa 
ho zachrániť vlastnou smrťou. 
Príbeh, ktorý dnes zdanlivo nikto 
nepotrebuje nemá čím zaujať, no 

v skutočnosti je veľmi súčasný 
a dotýka sa tých najzákladnej-
ších tém a problémov.

ZÁJAZDy

13. 4. o 16.00
PALCULIENKA
zájazd Žilina Záriečie
H. Ch. andersen, I. Martinka,  
J. Šturdíková, Réžia: Ivan Mar-
tinka

Vstupné
Organizované predstavenia pre 
deti a mládež 2 €
nedeľné (o 15.00 ) 3 € (skupina 
nad 5os. 2 €/os.) 
Večerné (o 19.00 ) predstavenia 
pre verejnosť 4 € (študenti 3 €)
na nedeľné predstavenia si re-
zervujte vstupenky vopred!
tel. č.: 037/ 652 5003
produkcia@staredivadlo.sk
Kvôli veľkému záujmu budú ne-
vyzdvihnuté rezervácie vstupe-
niek na nedeľné predstavenia
zrušené 15 min. pred začatím 
inscenácie!

nITRIanSKa gaLÉRIa
 

Župné námestie, nitra
č. tel: 037/ 65 79 641 
www.nitrianskagaleria.sk
Otvorené denne okrem po., 
ut – ne 10.00 – 18.00

VÝSTAVy:

REPREZENTAčNÉ SÁLy

Do 28. 4.
JOZEf KOSTKA
Výstava bude prezentovať tvorbu 
jedného z najvýznamnejších so-
chárov 20. storočia, Jozefa Kostku, 

ných umeleckých škôl
vstup voľný. Hlavní usporiadatelia
Mesto nitra a Základná umelecká 
škola J. Rosinského v nitre

STÁLE VÝSTAVy 
OSUDy SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SnM – 
Múzeum židovskej kultúry 
Shraga Weil: gRaFIKa 
nitrianska synagóga 1911 - 2011

Otváracie hodiny
ut: 13.00 – 18.00, 
str, štv: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
so, ne: 13.00 -18.00 
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 ro-
kov a držitelia preukazu ZŤP vstup 
zdarma 
7. apríl - prvá nedeľa v mesiaci – 
bezplatný vstup v rámci projektu 
Ministerstva kultúry SR 
Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizovania 
kultúrnych a spoločenských podu-
jatí: 037/6525 320, 6502 388
mena programu vyhradená

POnITRIanSKE MÚZEUM

Štefánikova tr. 1, 949 01 nitra,
tel.: 037/ 741 97 71 a 651 424 55

STÁLA VÝSTAVA:
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia predstavuje vyše 2300 
unikátnych archeologických 
nálezov od doby kamennej až 
po 18. storočie z územia celého 
Slovenska

VÝSTAVy:
NITRIANSKO V ZRKADLE DEJíN
najvýznamnejšie archeologické 

nálezy z nitry a širokého okolia.
Život v lesných a vodných bioto-
poch. Dermoplastické preparáty 
zo zbierok múzea.

5.3. – 3. 4.
SLOVENSKÝ ľUDOVÝ ODEV 
V MINIATúRACH
reinštalácia v Mestskom múzeu 
v Zlatých Moravciach
Mužský a ženský ľudový odev re-
giónov Slovenska prezentovaný 
na detských bábikách.

15.3. – 14. 4.
TROfEJE POľOVNEJ ZVERI
Prezentácia trofejí poľovnej zveri 
ulovenej v rámci okresu nitra 
v poľovníckej sezóne 2012 – 
2013 a ich odborné hodnotenie 
z hľadiska správnosti selektív-
neho lovu.

NOVÉ VÝSTAVy:

18. 4. – 19.5.
Vernisáž 18. 4. 2013 o 17.00 
VÝBER Z MALIARSKEJ TVORBy 
akad. arch. Ing. Ladislava Švihela 
Dr. h. c.

INÉ AKTIVITy:

12. 4. 
PREDNÁŠKA ANTONA SEMEŠA 
NA TÉMU „POčIATKy KRES-
ťANSTVA“
Klub priateľov staroslávnej nitry
Začiatok o 17.00 vo Veľkej dvora-
ne Ponitrianskeho múzea.

KLUB PALIčKOVANEJ čIPKy
každý pondelok o 14.30 
STRETNUTIE čLENOV 
SLOVENSKEJ NUMIZMATICKEJ 
SPOLOčNOSTI  - každú nedeľu 
v párnom týždni o 10.00 

KLUB fILATELISTOV  - každú 
prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 

Otváracie hodiny:
pondelok – 9.00 – 15.00 hod
utorok – piatok – 9.00 – 17.00
sobota – nedeľa – 10.00 – 17.00
Vstupné: dospelí – 1,- €
školská mládež, dôchodcovia – 0,50 €
 

STaRÉ DIVaDLO K. SPIŠáKa

Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 nitra
tel. č.: 037/ 652 5003, 
www.staredivadlo.sk

3. 4. 19.00
LITERÁRNA KAVIAREň 
PARNAS
Christian Morgenstern
Študovňa, 3 €/4 €

4., 5. 4. o 9.00 a 10.30
7. 4. o 15.00 a 16.30
CESTA DO KRAJINy TUwIM
Štúdio Tatra, 2 €, 3 €
O. SPIŠáK, 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 najtaj-
nejšie sny. Inscenácia je určená 
od 3 rokov.

9., 12. 4. o 9.30
DETI KAPITÁNA GRANTA
Veľká sála, 2 €
Jules Verne – Kamil Žiška
Réžia: Kamil Žiška
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, 

ktorej koncepcia bude vychádzať 
z umelcovej pozostalosti.

SALóN

Do 14. 4.
COPy / PLAGIARISM
vystavujúci autor: Patrik Hábl (CZ)
Uvedený projekt autora Patrika 
Hábla reaguje na otázku originali-
ty a na práva duševného vlastníc-
tva umeleckého artefaktu.

Do 5. 5.
TRETIA KULTúRA
autori: Verena Kaminiarz (DE), 
Michal Marenčík (SK), Julia Reodi-
ca (US). na výstave sa predstavia 
umelci venujúci sa tzv. bioartu, na 
Slovensku stále málo rozšírenej 
forme súčasného umenia.

GALÉRIA MLADÝCH

Do 7. 4. 
TRI
autorky: Monika Owca Baranová, 
aneta Macaríková, andrea Štr-
bová. Výstava predstaví tvorbu 
troch sochárok, študentiek na 
Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave.

GALÉRIA HUDBy
 
KONCERTNÁ SÁLA 
ŽUPNÉHO DOMU
Cyklus komorných koncertov
8. ročník

24. 4.  o 18.00
IGOR KARŠKO – HUSLE
Program: E. Bloch, J. S. Bach, a. 
Schnittke, B. Blacher, g. Ph. Tele-
mann,  Ronald Šebesta – klarinet
Program: I. Stravinskij, g. Scelsi, 
S. Sciarrino, K. Stockhausen, S. 
Reich

CVC DOMInO

Tel: 037/652 63 73
Domino Štefánikova trieda 63

8.4. o 9.00 
ŠTVORBOJ 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa Rómov. akcia sa koná na ZŠ 
Krčméryho v nitre 

SúťAŽ V NETRADIčNÝCH 
ŠPORTOVÝCH DISCIPLíNACH, 
TANCI...

10.4. a 15.4. 
S DOMINOM V DOMINE
1. a 2. kolo súťaže v stavaní domi-
no kociek - loga CVČ Domino. 
Kde:  CVČ Domino, Topoľova 1 
Chrenová. 

18. 4. o 9.00 
ENGLISH DRAMA 
okresné kolo súťaže v dramatic-
kom prevedení divadelnej scénky 
v anglickom jazyku

25.4. o 13.30 
SVET PATRí MLADÝM 
vyhodnotenie okresnej súťaže 
vlastnej literárnej tvorby pre žia-
kov ZŠ

25.4. o 13.30 
SVET fANTÁZIE 
slávnostné vyhodnotenie okres-
nej súťaže vlastnej výtvarnej 
tvorby pre žiakov ZŠ a deti MŠ - na 
pozvánky

26.4. o 8.00 
TECHNICKÉ MINIMUM
okresná súťaž technického zame-
rania v prezentovaní vedomostí, 
manuálnej zručnosti a tvorivosti 
- pre ZŠ na pozvánky.

29.4. o 8.30 
VO VíRE TANCA
Okresná súťaž tanečných skupín 
pre ZŠ – na pozvánky

FóRUM MLaDÝCH

Budova Mediahaus, 
Ulica Fraňa Mojtu, 949 01 nitra
www.forummladych.sk
fm@msunitra.sk,
Tel.: 037/6422834

Otváracie hodiny:
po – pi: 13.00 – 21.00
ne: 17.00 – 21.00

Príďte sa realizovať v našich 
priestoroch podľa vašich predstáv.

So 6.4. o 15:00
POKROčILÉ TECHNIKy 
fOTENIA MOBILNÝMI 
TELEfóNMI A KOMPAKTNÝMI 
fOTOAPARÁTMI
Workshop pod vedením fotografa 
Ľubomíra Pecha

Pia 5.4., 17.4. o 17:00
fM JAM
Chceš ukázať, čo vieš zahrať, alebo 
zaspievať? Jam session na pódiu 
Fóra mladých. nemusíš si nič nosiť, 
stačí, keď prídeš. 

KURZ JOGy
Pod vedením dvoch inštruktorov 
certifikovaných v Indii. ashtanga 
a ajur joga, dýchacie cvičenia, 
meditácia
Stredy 10.4. – 29.5.  /19:00 / 90 
min / cena kurzu: 68,- EUR
www.masazenitra.com
0910 841031

So 13.4. o 17:00
JANKO SVETLAN MAJERčíK
Koncert rodofolkového pesničkára 

kostýmy a bábky navrhla Barbara 
Rajčanová a scénu vytvorila naďa 
Salbotová. na javisku uvidíte Jána 
Hrmu ako kapitána granta, Ro-
mana Valkoviča ako lorda glener-
vana, Ruda Kratochvíľa 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 súroden-
cov.Inscenácia je určená pre deti 
od 8 do 12 rokov.

10. 4. o 19.00
11. 4. o 9.30
DRACULA
Štúdio Tatra, 3 €/4 €
Bram Stoker, Réžia: Ondrej Spišák
Prekliata balada o nesmrteľnos-
ti. Dramatizácia svetoznámeho 
románu Brama Stokera o zle, 
vášni a „inakosti“ v nás i okolo 
nás. Klasický príbeh grófa Dra-
culu rozprávaný neklasickými 
javiskovými a divadelnými 
prostriedkami. Inscenácia je 
určená pre mladých ľudí od 15 
rokov a dospelých. Hrajú: andrea 
Sabová, Katarína Petrusová, 
Miloš Kusenda, Radovan Hudec, 
Milan Vojtela, Ján Hrmo, Eugen 
gnoth. Inscenácia vznikla s fi-
nančnou podporou MK SR.

12. 4. o 19.00
SHERLOCK HOLMES
Štúdio Tatra, 3 €/4 €
Sir arthur Connan Doyle
Sherlock Holmes alebo Prípad 
londýnskeho sociopata,
Réžia: Jakub nvota
Porozprávame vám o pánovi 
Sherlockovi Holmesovi, ktorého 
vlastná genialita privedie až k 
stretu so „samotným napole-

ónom zločinu“ – profesorom 
Moriarthym. a kto je Moriarthy? 
To uvidíte v našom predstavení. 
Čaká vás naozajstné prekvape-
nie, v rámci ktorého pochopíte 
tragicko-smiešnu podstatu akej-
koľvek geniality.

14. 4. o 15.00
30. 4. o 9.30
PALCULIENKA
Štúdio Tatra, 3 €
H. Ch. andersen, I. Martinka,  
J. Šturdíková, Réžia: Ivan Mar-
tinka
Poetická bábková inscenácia 
o dievčatku Palculienke, ktoré 
sa na svet díva optikou malého 
dieťaťa. Je ako nepopísaný list 
papiera. Všetko s čím sa stretne, 
je pre ňu nové. nepozná nebez-
pečenstvo, preto sa často do-
stáva do situácií, ktoré ju vedia 
poriadne prekvapiť.

15., 16., 17. 4. o 9.30
21. 4. o 15.00
DANKA A JANKA
Veľká sála, 2 €, 3 €
Mária Ďuríčková, Réžia: Kamil 
Žiška
Danka a Janka sú  sestričky 
dvojčence, navlas rovnaké. Dan-
ka  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 povedať, len si zažela-
jú a sú v rozprávke. a niekedy si 
nemusia ani zaželať – zrazu len, 
sami len nevedia ako – ako sú 
v rozprávke.

17. 4. o 19.00
U TEMNEJ IRMy A CHROMEJ 
KRÁSKy
Štúdio Tatra, 3 €/4 €
K. Žiška, Réžia: Kamil Žiška
nefalšovaná parížska „bohéma“ 
pre Vás prostredníctvom príbe-
hových, situačných, výtvarných, 
hudobných a poetických „škvŕn“ 
v kabaretnom „svetlotieni“ 
namaľuje obraz „ prekliateho“ 
Paríža na prelome 19. a 20. sto-
ročia voňajúceho čiernou kávou, 
absintom, umením a všadep-
rítomnou chudobou. autorský 
kabaret Kamila Žišku o láske, 
umení a živote v Paríži na konci 
19-steho storočia. Inscenácia je 
určená pre stredné školy a do-
spelého diváka.

18., 19. 4. o 9.30
BOLO NÁS Päť
Veľká sála, 2 €
K. Poláček, Réžia: Kamil Žiška
Dramatizácia románu význam-
ného medzivojnového českého 
spisovateľa, novinára a humo-
ristu židovského pôvodu Karla 
Poláčka. Humorné rozprávanie 
o každodennom „dobrodruž-
nom“ živote, snoch, túžbach či 
prvých láskach piatich obyčaj-
ných kamarátov.
Predstavenie pre deti od 6 rokov.

19. 4. o 19.00
JÁNOŠíK
Štúdio Tatra, 3 €/4 €
J. Mokoš, Réžia: O. Spišák
Inscenácia, ktorá pred vami 
odhalí pozadie vzniku legendy 
o slovenskom národnom hrdi-
novi – zbojníckom kapitánovi 
Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj 
„bohatým bral a chudobným 

PRAVIDELNÉ AKTIVITy  
VO fóRE MLADÝCH

VÝSTAVA fOTOGRAfIí 
A ARANŽÉRSKyCH PRÁC
SOŠ Kalná nad Hronom, stála 
výstava

Po o 17:00 
KONVERZÁCIA V NEMECKOM 
JAZyKU

Po o 17:00 
KONVERZÁCIA V RUSKOM 
JAZyKU

Ut o 17:30
KURZ POľSKÉHO JAZyKA

Štv o17:00
KONVERZÁCIA V ANGLICKOM 
JAZyKU

Po a str 17:00 
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec

Ut o 17:30
TANEčNÝ ŠPORT
Kurz latinsko-amerických, štan-
dardných a spoločenských tancov 
pre každého

Ut 18:00, štv 18:00 
HIP HOP STREETDANCE

Ut 19:00, ne 17:00
DIVOZEL
Slovenské folklórne tance

Str o 19:00 
LINDANCE
Tanečné prvky s posilňovaním
vstupné: jednorazovo:1,50 €
mesačne: 4 €

Štv o 18:00
ZUMBA vstupné: 1€
JOGA Organizátor: Spoločnosť 
Joga v dennom živote OZ 

štvrtok 16:45 - pokročilí, 18:30 
– začiatočníci / vstupné: 2,50 € , 
študenti :2 €

Pia o 17:00 
ROCKOVÁ ŠKOLA
Interaktívny workshop
+ možnosť využitia stálych aktivít 
voľného času: Stolný tenis, Biliard, 
Telocvičňa so zrkadlami, Bežia-
ci pás, cyklotrenažér, vysávač, 
Knižnica, air hockey, Šípky, Wifi, 
Spoločenské hry

Vstupné do fM: 
Ročná klubová karta : 7 EUR
Jednorazový vstup: 0,50 EUR

gaLÉRIa gUSTOSO

Mostná ul. 15, nitra

10. 4. o 17.00
Prezentácia knihy Viktora Horjá-
na za účasti autora

25. 4. o 17.00
Prezentácia knihy Tamary Heri-
banovej za osobnej účasti autorky

gaLÉRIa FOyER

Staré Divadlo K. Spišáka, 
Ulica 7. pešieho pluku .

7.3. – 17. 4. 
SyNERGIA X.
Výstava ôsmich mladých umel-
cov pod názvom „Synergia X“. 
Svoje umenie vám predstavia: 
Tomáš Bulla vo forme sôch 
z dreva, súčasnú maľbu vychá-
dzajúcu z graffiti umenia Ivan 
greguš a aERO310, experimen-
tálnu fotografiu Juraj Osmaslav 
Peťovský, maľbu Key lou, Juraj 
Ďuriš a grafickú tvorbu natália 

Kratochvílová. názov výstavy 
„Synergia X“ vychádza z úprim-
nej snahy mladých autorov o 
medziľudský dialóg, o tvorivú 
spoluprácu v dnešnej uponáhľa-
nej dobe.

DIECÉZnE MÚZEUM

námestie Jána Pavla II., č.7, 950 
50 nitra, č. tel.:037/772 17 47

Otváracie hodiny:
ut. – ne: 10.00 – 18.00
Diecézne múzeum ponúka fak-
simile rôznych dokumentov 
(úryvok spisu O obrátení Bavorov 
a Korutáncov, diplomatík, ako 
napr. potvrdenie Pribinovej do-
nácie Ľudovítom nemcom, list 
pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, 
odpoveď toho istého pápeža Me-
todovi, ukážky z buly Industriae 
tuae a Quia te zelo fidei, ukážky 
z hlaholík). V druhej časti múzea 
je sprístupnená klenotnica s litur-
gickým pokladom.
Slovenske poľnohospodárske mú-
zeum, dlhá ul. 92, 950 50 nitra
www.spm.sk,
muzeum@agrokomplex.sk

MÚZEUM SPU

Slovenské poľnohospodárske 
múzeum v nitre, Dlhá 92, 950 50 
nitra, Tel.: 037 / 65 72 553
Mobil: 0911 404 001 (lektor)
www.spmnitra.sk
muzeum@agrokomplex.sk

Otváracie hodiny:
Po: zatvorené
Ut – So: 9.00 – 17.00 
Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00 

ne: 13.00 – 17.00 
Vstup s lektorom o 13.00, 15.00 
nahlasovanie mimoriadnych vstu-
pov na tel. čísle: 0911 404 001

Vstupné
Dospelí 3 € / osoba (múzem+s-
kanzen), 2 € / osoba (múzeum 
alebo skanzen) Zľavnené:  1,50 € / 
osoba (múzeum+skanzen), 1 € / 
osoba (múzeum alebo skanzen)
žiaci základných škôl, študenti 
stredných a vysokých škôl s plat-
ným dokladom o štúdiu, občania 
nad 60 rokov, ktorí sa preukážu 
občianskym preukazom 0,75 € 
/ osoba (múzeum+skanzen), 
0,50 € / osoba (múzeum alebo 
skanzen)

Voľný vstup
ťažko zdravotne postihnutí ob-
čania ZŤP vrátane sprevádzajúcej 
osoby
1. veľký okruh – prehliadka mú-
zea a skanzenu
3 Eurá – dospelí / 1,50 Eur - žiaci, 
študenti, dôchodcovia / 0,75 Euro 
– deti od 3 do 6 rokov / ZŤP so 
sprevádzajúcou osobou – vstup 
zdarma
2. malý okruh – prehliadka mú-
zea alebo skanzenu
2 Eurá – dospelí /  1 Euro - žiaci, 
študenti, dôchodcovia / 0,50 Euro 
– deti od 3 do 6 rokov / ZŤP so 
sprevádzajúcou osobou – vstup 
zdarma

MISIJnÉ MÚZEUM na KaLVáRII

Kalvária 3, 949 01 nitra
www.verbisti.sk
037/ 77 69 440, 037/ 77 69 411

Misijné múzeum je prístupné 

všetkým záujemcom každý deň 
od 14.00 do 18.00. Vstupné je 
dobrovoľné.
návštevu múzea s väčšou skupi-
nou aj v inom čase s programom 
si možno dohodnúť telefonicky. 

Misijné múzeum ponúka bohatú 
zbierku umeleckých predmetov, 
ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. na vý-
stave si môžete prezrieť predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej čin-
nosti misionárov. návštevy hláste 
vopred telefonicky.

VIVáRIUM SPU

VIVáRIUM SPU, areál SPU, Tr. a. 
Hlinku, tel.: 65 08 791
V univerzitnom viváriu nájdete 
70 chránených druhov plazov 
(korytnačky, hady, jaštery), kto-
ré boli predmetom pašeráctva 
a nelegálnej držby a sú tu dočas-
ne umiestnené orgánmi štátnej 
správy.

Pre verejnosť otvorené: v pon. 
a v str. od 14.00 do 16.00 h. Or-
ganizované 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, tel: 65 11 751, kl. 743
Skleníky, otv. celoročne okrem po. 
a pia. 9.00 – 16.00
Park, otv. denne 9.00-16.00, 
okrem zimných mesiacov
Skupinové návštevy vopred tele-
fonicky dohodnúť.

agROKOMPLEX

agROKOMPLEX – výstavníctvo, 
Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989

18. – 21. 4.
DOMEXPO 2013
8. ročník komplexnej stavebnej 
výstavy a 5. ročník výstavy dre-
vostavieb, nizkoenergetických 
a pasívnych stavieb

18. – 21. 4.
GARDENIA 2013
17. medzinárodná výstava pre 
záhradníctvo, záhradkárov, pria-
teľov bonsajov a kvetov

18. – 21. 4.
SOLARIS NITRA 2013
medzinárodná výstava zariadení 
a príslušenstva pre fotovoltiku 
a solárnu techniku

18. – 21. 4.
LAND URBIA 2013
medzinárodná výstava technoló-
gií pre tvorbu, rozvoj a ochranu 
území miest a obcí, investičných 
príležitostí podnikania a rozvoja 
v regiónoch ako i prezentáciu 
územného rozvoja architektúry, 
krajinných architektov a umelec-
kých diel

18. – 19. 4.
JOB EXPO VEľTRH PRÁCE

18. – 20. 4.
MLADÝ TVORCA
Výstava prác študentov stredných 
odborných škôl

KAM V NITREKAM V NITRE
Váš kultúrno spoločenský sprievodca  apríl 2013

www.nitra.sk

Nitrianska hudobná jar 2013

Ars Organi Nitra 2013

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

6. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby

Rok v Kocúrkove (premiéra)
Parazit (premiéra)

40. ročník medzinárodného hudobného festivalu



rozdelených dvojčiat Mickeyho 
a Eddieho, sa s nimi zvláštne 
pohráva a skúša ich. Jeden žije 
v chudobe, druhý v bohatstve.

25. 4. (št) 18.30
TESTOSTERóN Veľká sála
Divadelná komédia o tom, čo si 
muži myslia o ženách. Manifest 
mužskej prapodstaty.

26. 4. (pi) 18.30
PREfíKANÁ VDOVA Veľká sála
Rozmarná komédia talianskeho 
klasika tohto žánru odhalí po-
zadie lásky a princíp fingovania 
mužsko-ženského vábenia.

28. 4. (ne) 17.00
ONEGIN Veľká sála
Baletné predstavenie SnD Bra-
tislava. Vrcholné dielo a. S. Puš-
kina.

CInEMaX nITRa

Od 4. 4.
HOSTITEľ
sci-fi/thriller, USa, 125 min., 
Mn-12
Príbeh Hostiteľa sa odohrává 
v nedalekej budúcnosti, keď Zem 
čelí mimozemskej invázii, hlavné 
slovo však má láska a odhodlanie 
za svoju lásku bojovať. 

Od 4. 4.
PARíŽ MANHATTAN
roman. komédia, fr, 111 min., 
Mn-12
Príbeh slobodnej svojráznej far-
maceutičky alice, ktorá nachádza 
únik zo samoty vo filozofických 
filmoch Woodyho allena. V nich 
totiž dokáže nájsť odpoveď na 
všetko. Keď stretne Vincenta, do-

konalého partnera, zdá sa, že ko-
nečne našla lásku svojho života.

Od 11. 4.
EVIL DEAD
horor, USa, Mn-18
neľútostný, krvou nasiaknutý 
remake filmu z roku 1981, ktorý 
sa stal hororovým medzníkom. 
Päť vysokoškolákov sa vydáva na 
osamelú chatu uprostred lesov, 
kde nachádzajú knihu mŕtvych 
a nechtiac tu prebúdzajú mon-
štróznu zlú silu odhodlanú zničiť 
všetkých do jedného.

Od 11. 4.
JURSKÝ PARK 3D
dobr./thriller/ sci-fi, USa, 127 
min., Mn-15

Od 18. 4.
NEVEDOMí
sci-fi/akčný/fantasy/dobrodr., 
USa, Mn-12
Jacka (Tom Cruise), ktorého na 
Zemi baví predovšetkým hľadanie 
artefaktov zanikajúcej ľudskej 
civilizácie, vyvedú z každodennej 
rutiny dve udalosti. Tou prvou je 
núdzové pristátie vesmírnej lode, 
ktorej jediná členka posádky 
(Olga Kurylenko) tvrdí, že ju s Jac-
kom spája spoločná minulosť, bez 
toho že pre to existuje racionálne 
vysvetlenie.

Od 18. 4.
SCARy MOVIE 5
komédia, USa , Mn-12
V ďalšom pokračovaní divác-
ky úspešnej série môže divák 
nahliadnuť do kúzelného sve-
ta narnie, ale Cindy tentoraz 
neprejde skríň sa zasneženým 
lesom, ale skríň s neporiadkom. 

Scary Movie 5 paroduje ďalšie 
známe filmy.

Od 25. 4.
ZLOMENÉ MESTO
krimi/drám/thriller, 
USa, 109 min., Mn – 12
Bývalý policajt (Mark Wahlberg), 
ktorý sa stal súkromným detektí-
vom, je najatý starostom (Russell 
Crowe), aby zistil, či starostu pod-
vádza žena. Keď toto podozrenie 
potvrdí a neskôr je nájdený mile-
nec starostovia ženy mŕtvy, pustí 
sa do preverovania starostovia 
majetku.

Od 25. 4.
ZAMBEZIA
anim. komédia, Južná afrika
Mladý sokol Kai sa cez zákazy 
svojho otca vydá na dobrodruž-
nú výpravu do bájneho vtáčieho 
mesta Zambezia, aby sa stal čle-
nom prestížnej letky chrániacej 
mesto pred útokmi nepriateľov. 
Jeho otec sa ho snaží zadržať, ale 
je lapený podlým jašterom, ktorý 
kuje pikle na prepadnutí Zambez-
ie. Kai a jeho spriaznená duša Zoe 
budú musieť použiť všetky svoje 
sily, aby pred ním toto jedinečné 
miesto zachránili.

Od 25. 4.
BEZPEčNÝ PRíSTAV
dráma/mysteriózny/thriller, USa, 
96 min., Mn – 12.
Do Southportu sa prisťahuje 
plachá Katie, ktorej minulosť 
halí opar tajomstva. Hoci sa spo-
čiatku bráni nadviazať akýkoľvek 
vzťah, postupom času sa zozna-
muje so susedkou Jo a alexom 
a jeho deťmi a v ospalom južan-
skom mestečku začína zapúšťať 

KnIŽnICE V nITRE

Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62
po. – pia.: 7.30 – 18.00 h.

Klokočina – Jurkovičova ul., 
tel. 651 98 61:
po. – pia.: 9.00 – 17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova 1, tel. 6410 156: po. – 
pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka 
regionálnu literatúru.

V ponuke knižnice sú i výchovno-
vzdelávacie podujatia pripravujú-
ce čitateľa na prácu s knihou. Or-
ganizujú ich pracovníčky knižnice 
na Ul. Fraňa Mojtu i v pobočke na 
Klokočine. Deti už netrpezlivo ča-
kajú na „príchod“ veľkého svetové-
ho rozprávkara Hansa Christiana 
andersena do knižnice. Stane sa 
tak piatok 5. apríla o 17. hodine, 
kedy pripravuje knižnica zábavný 
večer s rozprávkami, hádankami 
a ďalšími zaujímavosťami. V aprí-
li navštívia knižnicu na Ul. Fraňa 
Mojtu 18 a budú besedovať s čita-
teľmi viacerí slovenskí spisovatelia 
ako napríklad andrea Boldišová 
(11. 4. 2013 o 17.00 h), Jozef Kari-
ka (17. 4. 2013 o 17.00 h), Tamara 
Heribanová (25. 4. 2013 o 11.00 
a 17.00 h) a iní. 

V pobočke na Klokočine si malí 
čitatelia spolu s lektorkou Mgr. 
Máriou Záborskou priblížia 
prírodné krásy i históriu nitry 
(17. 4. 2013 o 11.00 h). Knižni-
ca bude v apríli organizovať aj 
podujatia venujúce sa tematike 
súvisiacej s Dňom Zeme a iným 
významným dňom mesiaca 

apríla. Podujatia sú určené pre 
organizované návštevy zo škôl 
všetkých stupňov a druhov. V prí-
pade záujmu si treba dohodnúť 
termín osobne alebo telefonicky 
na vyššie uvedených číslach.

5. 4  o 17.00 
VEčER S ANDERSENOM
Zábavný večer s rozprávkami, 
hádankami a ďalšími zaujímavos-
ťami. Fraňa Mojtu 18 

10. 4. o 17.00 
BESEDA SO SLOVENSKÝM 
čINOHERNÝM A MUZIKÁ-
LOVÝM HERCOM VIKTOROM 
HORJÁNOM 
Organizovaná v spolupráci s Vy-
davateľstvom IKaR a kaviarňou 
gustoso v nitre. Určené pre širo-
kú čitateľskú verejnosť. Kaviareň 
gustoso, Mostná 15 

11. 4. o 17.00
OKNO DO DUŠE 
autorská beseda so spisovateľkou 
andreou Boldišovou. Určené pre 
širokú čitateľskú verejnosť. Fraňa 
Mojtu 18 

12. 4. o 17.00
fOLKLóR JE MôJ ŽIVOT 
Večer s Ing. Miroslavou Zaujco-
vou pri príležitosti jej životného 
jubilea organizovaný v spolupráci 
s MsÚ v nitre. Určené pre širokú 
čitateľskú verejnosť. Synagóga 

17. 4. o 11.00
PRíRODNÉ KRÁSy NITRy 
A OKOLIA SPOJENÉ S HISTó-
RIOU REGIóNU
Lektorka Mgr. Mária Záborská. 
Určené pre 1. stupeň ZŠ, pobočka 
Klokočina

17. 4. o 17.00
V TIENI MAfIE 
autorská beseda so spisovateľom 
Jozefom Karikom. Určené pre 
širokú čitateľskú verejnosť. Fraňa 
Mojtu 18 

23. 4. o 10.00
ENVIRONMENTALISTIKA
– trend alebo nevyhnutnosť? 
Beseda s pracovníkom Fakulty en-
vironmentalistiky na UKF v nitre. 
Určené pre 1. stupeň ZŠ. Fraňa 
Mojtu 18 

23. 4. o 10.00
ŽENy VO VESMíRE
Prednáška Mgr. Petra Poliaka, 
pracovníka nitrianskej hvezdárne 
k 50. výročiu letu Valentíny Te-
reškovovej do kozmu. Určené pre 
študentov SŠ. Fraňa Mojtu 18 

24. 4. o 10.00 
AUTORSKÁ BESEDA S JÁNOM 
A RóBERTOM BRyNDZOVCAMI 
Určené pre študentov SŠ a širokú 
verejnosť. Fraňa Mojtu 18 

25. 4. o 11.00
MISIA EVA 
autorská beseda so spisovateľkou 
Tamarou Heribanovou. Určené pre 
2. stupeň ZŠ a študentov SŠ. Fraňa 
Mojtu 18 

25. 4. o 17.00
PREDAVAčKy BUBLíN 
autorská beseda so spisovateľkou 
Tamarou Heribanovou. Určené pre 
širokú čitateľskú verejnosť. Fraňa 
Mojtu 18 

18. – 20. 4. o 9.00
JAZyKOVÝ KVET – LINGUAGE 
fLOwER
Krajské semifinálové kolá celoslo-

korene. Musí sa teda rozhodnúť 
– zvolí si život na úteku, alebo 
novú rodinu?
aRTMaX – každú stredu, za zvý-
hodnené vstupné 3,50€,
detské kino – každý víkend za 
zvýhodnené vstupné
Každú stredu večer filmy aj pre 
náročného diváka – aRTMaX
vstupne len 3,50€ 
s FILM kartou 2€/
Filmový po- vstupné iba 4,30 EUR, 
na 3D predstavenia 6,30€ Viac info 
na www.cine-max.sk  

KRaJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Fatranská 3, 949 01 nitra
tel./fax: 037/653 15 46, e-mail: 
kosnr@kosnr.sk, www. kosnr.sk

PODUJATIA – KLUBy – KURZy

2. 4. o 12.30 – 13.00
RELAXAčNÉ CVIčENIA
zápis do kurzu

2., 9., 16., 23., 30. 4. o 13.00
RELAXAčNÉ CVIčENIA 
– kurz

2. 4. o 15.30, 17.00
JOGOVÉ CVIčENIA 
– zápis do kurzu

2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24.,  
30. 4. o 15.30
ŠACH – klub

2., 9., 16., 23., 30. 4. o 16.00 
a 17.30
JOGOVÉ CVIčENIA – kurz

3. a 17. 4. o 17.00
GRAfOLóGIA – klub, začiatočníci 

4. a 18. 4. o 17.00
fOTOKLUB NITRA

8., 15., 22., 29. 4. o 16.00
JOGOVÉ CVIčENIA – kurz

9. 4. o 18.00
fOLKLóRNy VEčER V SyNA-
GóGE
– Môj vienok zelený – komorný 
folklórny koncert v rámci projektu 
Inšpirované folklórom

10. a 24. 4. o 17.00
GRAfOLóGIA – klub, pokročilí

11. 4. o 16.00
KLUB DIABETIKOV

11. 4. o 16.00
HyPOGLyKÉMIA
– akútna komplikácia cukrovky – 
poradenstvo nielen pre diabetikov 
s Klaudiou Šugrovou

11. 4. o 16.30
ART KLUB
téma: Interpretácia výtvarných 
diel, vložné 1,50 €

12. 4. o 8.30
ZÁKLADNÉ PRÁVA OBčANOV EU
– slobodne cestovať, pracovať 
a žiť v Európskej únii – seminár 
o prevencii obchodovania s ľuď-
mi pre koordinátorov prevencie 
sociálno-patologických javov ZŠ 
okresu nitra

13., 20., 27. 4., 4.5. o 9.00 – 14.00
GRAfOLóGIA
– chcete prostredníctvom ru-
kopisu poznať seba a svojich 
priateľov? grafológia vám môže 
pomôcť, vložné 35 €

17. – 18. 4. o 10.00
DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
krajská postupová prehliadka 

detskej dramatickej tvorivosti 
a divadla dospelých hrajúcich pre 
deti, Dom Kultúry Šaľa

18. 4. o 17.00
JAPONSKO OčAMI SLOVÁKOV
deväť rokov prežitých v tejto úžas-
nej krajine s Vikou a gabom Kur-
pielovcami – beseda, vstupné 1 €

20. 4. o 10.00
DIZAJN NÁŠ KAŽDODENNÝ
kreatívne stretnutie na tému Po-
dlahy, steny ich úprava, textílie, 
vložné 5 €

24. 4. o 16.30
ZDRAVIE V ByLINKÁCH
prezentácia dokumentu o využití 
liečivých rastlín, vstupné 1 €

24. 4. o 17.00
EqUILIBRIUM – klub

26. 4. o 9.00
DETSKÝ SVET ROZPRÁVOK
animačné aktivity pre deti s vyu-
čovacím jazykom maďarským

HVIEZDOSLAVOV KUBíN
detský a umelecký prednes poézie 
a prózy, I.- III. kategória
4. 4. o 9.00 - 
obvodné kolo Zlaté Moravce, miesto 
ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce
10. 4. o 9.00 - 
regionálne kolo Nitra, miesto KOS 
v Nitre

ľUDOVÉ A SúčASNÉ REMESLÁ
tvorivé dielne pre organizované 
skupiny detí, vložné 0,30 € za 
dieťa
záujem o stretnutie prosíme 
dohodnúť vopred 0911 540 023, 
037/653 25 44

venskej akreditovanej postupovej 
súťaže v cudzích jazykoch v dvoch 
vetvách Poézia & próza a Dráma. 
Určené pre súťažiacich od 4 do 19 
rokov. Hlavný organizátor: IaLF 
– Jazykovevzdelavanie.sk, Fraňa 
Mojtu 18

18., 19. 4. o 10.00 a 16.00
ŠIKOVNOSť, KREATIVITA 
A ZRUčNOSť, TO JE NAŠE 
MOTTO
Výstavka ručných prác klientov 
mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých. 
Určené pre návštevníkov knižnice, 
Fraňa Mojtu 18

18. 4. o 10.00 
HISTóRIA A VZNIK PíSMA
Prednáška spojená s besedou 
s odborníkom na grafológiu Mgr. 
Petrom Bakayom. Určené pre 1. 
stupeň ZŠ, pobočka Klokočina

18. 4. o 14.00 
LÁSKA JE TU S NAMI
Hudobno-slovné pásmo klientov 
mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých. 
Určené pre návštevníkov knižnice 
a členov ÚnSS. Fraňa Mojtu 18

20. 4. o 10.00 
VESMíR VZDIALENÝ A BLíZKy
Prednáška Mgr. Márie Záborskej 
spojená s besedou. Určené pre 1. 
stupeň ZŠ, pobočka Klokočina

21. 4. o 10.00 
Z DEJíN ARABSKEJ KULTúRy
Beseda s manželmi aL–absio-
vými. Určené pre študentov SŠ. 
Fraňa Mojtu 18

22. 4. o 10.00 
DROGy A MLÁDEŽ
Prednáška Mgr. Miroslava Ducho-

ňa, preventistu Mestskej polície 
v nitre, spojená s besedou. Určené 
pre študentov SŠ, Fraňa Mojtu 18

22. 4. o 10.00 
SVäTí CyRIL A METOD
Prednáška Martina Štefanca 
z Misijného domu v nitre. Učené 
pre žiakov 4. a 5. ročníkov, Fraňa 
Mojtu 18

22. 4. o 10.00 
BESEDA S AUTORKOU KNíH 
MARIOTOVI DEDIčI MARJOU 
HOLÉCyOVOU
Určené pre 2. stupeň ZŠ, pobočka 
Klokočina

KNIŽNICA AGROINŠTúTU
akademická ulica 4, nitra
Špecializovaná odborná knižnica 
v oblasti manažmentu poľnohos-
podárstva, pedagogiky a psycho-
lógie prístupná pre verejnosť.
Tel. číslo: 037/ 79 10 211
Výpožičné hodiny: po – pi 8.00 
– 15.00
Slovenská poľnohospodárska 
knižnica pri SPU v nitre
Štúrova 51 (na kruhovom objazde 
pri hypermarkete TESCO),
tel./fax 037 / 65 17 743, www.
slpk.uniag.sk, e-mail: slpk@
uniag.sk
Slovenská poľnohospodár-
ska knižnica je knižnicou SPU 
v nitre a zároveň verejnou 
vedeckou knižnicou špecializo-
vanou na poľnohospodárstvo 
a príbuzné oblasti. Ponúka však 
aj literatúru z iných vedných od-
borov – viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku 
technických noriem. Čitatelia 
majú k dispozícii elektronický 
katalóg (vystavený tiež na www 
stránke knižnice), elektronické 

plnotextové dokumenty, inter-
net a široký okruh informačných 
služieb.

Otváracie hodiny:  
po. – štv.: 8.30 – 18.00
pia: 8.30 – 17.00

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKf
Javorova 12, 949 74 nItra, tel., fax: 
037/73369 77, www.lib.ukf.sk.

akademická knižnica, ktorá 
poskytuje knižničné a infor-
mačné služby pracovníkom, 
študentom univerzity a širokej 
verejnosti. Knižnica je vedecko-
informačným, bibliografickým 
a poradenským pracoviskom. 
Zabezpečuje bibliografickú re-
gistráciu publikačnej činnosti 
pedagógov, vedeckých pracov-
níkov a doktorandov. Používate-
lia majú k dispozícii elektronický 
katalóg, internet a zahraničné 
elektronické databázy.

Otváracie hodiny: 
výpožičné odd. Javorova ul.
12.: po–št: 9.00 – 18.00 h,
pi: 9.00-16.00, so: 8.00 – 13.00

študovňa Javorova ul.:
po-št 8.00 -18.00, pi: 8.00-16.00,
so 8.00 -13.00

študovňa ŠD Zobor:
po-st: 10.00 – 18.00, št: 8.00-
16.00, pi: 8.00-14.00, so: 8.00-
13.00

študovňa ff Hodžova ul.:
po: 10.00-18.00, ut-št: 8.00-
18.00, pi: 8.00-14.00, so: 8.00-
13.00

študovňa Kraskova ul.:
po-pi: 8.00.-16.00

11. 4. o 10.00
MANDALy Z CD
recyklácia CD v ZŠ Fn nitra

15. a 17. 4. o 14.00
ŠúPOľOVÉ POSTAVIčKy
k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila 
a Metoda

26. 4. o 9.00
DRôTOVANÉ ŠPERKy
pletenie z farebného drôtu tvorivé 
dielne pre verejnosť

24. 4. o 15.00
MAľOVANIE NA HODVÁB
technika bez rámu, vložné 5 €
   
výstavy sprístupnené v pracov-
ných dňoch 10.00 – 17.00, okrem 
utorka

do 5. 4.
PLAGÁT ROKA
práce študentov SŠ k téme závis-
lostí a rodovej rovnosti

do 12. 4.
AMfO – fotografie regionálnej 
súťaže pre neprofesionálnych foto-
grafov v gaLÉRIa MLyny, nitra

11. – 30. 4.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM
výtvarné diela krajskej súťaže ne-
profesionálnej výtvarnej tvorby, 
vernisáž 11. 4. o 17.00

KOS V NITRE JE 
SPOLUORGANIZÁTOR

4. 4. o 9.00
DOBRÉ SLOVO
prednes poézie a prózy pre zá-
kladné školy s vyučovacím jazy-
kom maďarským, hlavný organi-
zátor Obvodný úrad nitra – odbor 
školstva

30. 4. 
OTVORENIE NÁVŠTEVNíCKEJ 
SEZóNy 9.00 – 17.00

PROGRAM:

„S KOŽOU NA TRH.“ – VÝSTA-
VA KOŽIARSKyCH VÝROBKOV

TVORIVÉ DIELNE V KONZUME

OCHUTNÁVKA MELTOVEJ KÁVy

UKÁŽKy VÝROBy MASLA  
V MLIEčNICI

PREHLIADKA EXPOZíCIí:

ľUDOVÁ ŠKOLA, TRADIčNÉ 
REMESLÁ A SPRACOVA-
TEľSTVO, HASIčSTVO 
A LETECTVO,
JAZDA NA DETSKOM VLÁčIKU 
A TRAKTORBUSE
V cene vstupenky je zahrnutá aj 
jazda na traktorbuse a detskom 
vláčiku, ochutnávka melty.
Vstup do múzea z Dlhej ulice č. 92
Cez víkend otvorené len na zá-
klade telefonickej objednávky
Viac informácií na 
www.spmnitra.sk
nahlasovanie skupinových návštev 
(školy): 0911 404 001, 
037 / 65 72 553

nITRIanSKa HVEZDáREň

tel./fax: 037/653 15 46 
e-mail: kosnr@kosnr.sk 
www. kosnr.sk

4. 4. o 17.00
ZASADNUTIE ASTRONOMICKEJ 
RADy

4. 4. o 18.00
ASTRONOMICKÁ PORADňA

18. 4. o 20.00
VEčERNÉ POZOROVANIE 
OBLOHy PRE VEREJNOSť

25. 4. o 9.30
čO VIEŠ O HVIEZDACH?
vedomostná súťaž – krajské kolo

25. 4. od 22.00
POZOROVANIE čIASTOčNÉHO 
ZATMENIA MESIACA

Každú stredu a štv o 9.00, 10.30 
a 13.00 exkurzie do astronomic-
kej pozorovateľne pre skupiny 
zo škôl. návštevy, prosíme, do-
hodnúť vopred 037/ 6537449, 
nihvezd@kosnr.sk

aRS ORganI nITRa 2013

6. ROčNíK MEDZINÁRODNÉHO 
fESTIVALU ORGANOVEJ 
HUDBy

28. 4
AI yOSHIDA & ALEX GAI 
(Japonsko / Taliansko) Piaristický 
kostol sv. Ladislava v nitre

5. 5
ANA MARIA OSPINA (Kolumbia)
Evanjelický kostol Svätého Ducha 
v nitre

12. 5
MÁRIA PLŠEKOVÁ (Slovensko) 
Piaristický kostol sv. Ladislava 
v nitre

19. 5
INES SCHüTTENGRUBER 
(Rakúsko) Evanjelický kostol Svä-
tého Ducha v nitre

26. 5
JöRGEN LINDSTRöM
(Švédsko) Piaristický kostol 
sv. Ladislava v nitre

Britske centrum, posobiace pri 
Univerzitnej kniznici UKF v nitre, 
pozyva navstevnikov do svojich 
priestorov na Hodzovej ul. 1. 
Poziciavame aktualne britske ca-
sopisy, sucasnu britsku beletriu 
a najnovsie publikacie z oblasti 
vyucby a studia anglickeho jazy-
ka. Kontakt: www.uk.ukf.sk, 
tel. 037/6408105.

KLUBy DôCHODCOV

KAM ZA AKTIVITAMI :
KD Chrenová – Okánika č. 6, nitra
KD Dolné Krškany – KD Krškany
KD Staré mesto – Domino, nitra
KD Čermáň – Baničova č. 12
KD Klokočina – Baničova č. 12

BOHOSLUŽBy V nITRE

Rímskokatolícke bohoslužby:
Katedrálny chrám – bazilika 
sv. Emeráma – nitriansky hrad:
Po – so: 7.30; ne: 7.00, 9.00

KOSTOL SV. LADISLAVA – 
PIARISTI:
Po – pia: 7.00, 12.15, 18.00,
so: 7.00, 18.00; ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 – deťom, 18.00

KOSTOL NAVŠTíVENIA PANNy 
MÁRIE NA fARSKEJ ULICI, 
KLÁŠTOR: Po – pia: 6.00, 7.00 
a 16.15; ne 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 detská a 16.15

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA, 
fRANTIŠKÁNI:
Po – so: 6.30, 18.30 h; ne: 7.00, 
8.30, 10.00, 11.15 v maďarskej 
reči, 18.30

KOSTOL NANEBOVZATIA 
PANNy MÁRIE, KALVÁRIA:
po- so: 6.30 a 18.00;
ne: 7.00, 9.00, 10.30 d

KAPLNKA V NEMOCNICI:
Po – pia: 15.30 h; ne: 10.30

KOSTOL SV. GORAZDA, 
KLOKOčINA
Po – pia: 6.30 a 18.00 h, so: 6.30;
ne: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 
a 18.00

KOSTOL SV. MARTINA CHRENOVÁ:
Po – so: 6.30, 17.30; ne: 6.30, 
8.00, 9.30, 11.00 a 17.30, detská, 
9,30

KOSTOL SV. URBANA čERMÁň:
Po – pia: 18.00; ne: 8.00 a 10.00

KOSTOL SV. fRANTIŠKA 
XAVERSKÉHO, DRAŽOVCE:
Štv – so: 7.00; denne o 17.00;
ne: 8.00 a 11.00

KOSTOL SV. PETRA A PAVLA, 
JANíKOVCE:
Po – pia: 18.00, so: 7.00;
ne: 8.00 a 10.45

KOSTOL NARODENIA PANNy 
MÁRIE HORNÉ KRŠKANy:
Po – pia: 17.00, ne: 9.00

KOSTOL SV. ONDREJA DOLNÉ 
KRŠKANy:
po, ut, štv, pia o 18:00, str a so 
o 7.00, ne o 07.30 a 10.30

KOSTOL VŠETKÝCH SVäTÝCH 
KyNEK: štv: 18.00; ne: 9.15

KOSTOL SV. CyRILA A METODA 
MLyNÁRCE :
po, str, pia: 18.00; ne: 8.00, 10.30

KOSTOL NANEBOVZATIA PAN-
Ny MÁRIE, PÁROVSKÉ HÁJE:
ne: 11.00 h, Str: 18.00 h,
v každý prvý pia v mesiaci: 19.00

KAPLNKA SV. VINCENTA, 
ŠINDOLKA (MARIANUM):
Po – so: 6.25; ne: 9.00

KOSTOL SV. IMRICHA, ŠTITÁRE:
Str: 19.30 h, ne: 9.00 alebo 10.30
Kostol sv. Urbana, Zobor:
Po – pia: 16.30; ne: 8.00, 11.15

KAPLNKA SV. SVORADA, 
LIEčEBNÝ úSTAV ZOBOR:
Str: 15.45; ne: 11.00

STAROKATOLíCKA CIRKEV NA 
SLOVENSKU: ne a v prikázané 
sviatky: 9.00 v kaplnke  
sv. gorazda na Chrenovskej ul. 15.

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBy:
Ul. andreja Sládkoviča č. 12 – 
Evanjelický kostol Ducha Svätého:
V nedeľu o 10.00 s detskými 
službami Božími a vo št. o 18.00 
h. V ut. o 19.00 – biblická hodina 
pre staršiu mládež, v pia. o 17.00 
pre dorast.

GRÉCKOKATOLíCKE BOHO-
SLUŽBy: Párovce – Kostol sv. 
Štefana ne o 10.00 h.

REfORMOVANÁ KRESťANSKÁ 
CIRKEV
V nedeľu o 8.30 v modlitebni za 
starým kalvínskym kostolom na 
Ulici Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV SIED-
MEHO DňA
Bohoslužby v každú sobotu o 9.45 
v modlitebni za kostolom na Ulici 
Fraňa Mojtu č. 10. 

CIRKEV BRATSKÁ:
V nedeľu o 17.00 v Kostole Ducha 
Svätého na Ul. a. Sládkoviča.
KresťanskÝ ZBOR:
Podzámska ul. 17, nitra, uto. 
18.30, ne. 9.30, 16.001. (pi) 10.00

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 firmách v meste nitra, o 
kultúrnych podujatiach, o 
športe a relaxe, o službách 
všetkého druhu, o pamäti-
hodnostiach a zaujímavos-
tiach

zabezpečuje predaj máp, 
predaj publikácií o nitre 
a Slovensku, predaj kul-
túrno-spoločenského me-
sačníka nITRa, predaj spo-
mienkových a darčekových 
predmetov, tričiek, znakov, 
pohľadníc a iné

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

SPRIEVODCOVSKÁ
čINNOSť:
1. Prehliadka
Horného mesta:
Františkánsky kostol sv. 
Petra a Pavla s klášto-
rom, Pribinovo námestie, 
námestie Jána Pavla II., 
Katedrála sv. Emeráma, 
Vazulova veža, kazema-
ta, Diecézne múzeum  
v nitre

2. Prehliadka
Dolného mesta:
Pešia zóna, Synagóga, Far-
ská ulica (Kostol navštíve-
nia Panny
Márie), Župné námestie,
Mestský park na Sihoti

3. Po stopách
židovskej kultúry:
Ukáže pamiatky z dôb, keď 
v nitre existovala početná 
židovská komunita, žil tu 
zázračný rabín. Prehliadka 
Synagógy a cintorínu

4. Sakrálne
pamiatky Nitry:
Kostol navštívenia Panny
Márie, Kaplnka sv. Michala 
archanjela, Kostol sv. Štefa-
na Kráľa, piaristický Kostol 
sv. Ladislava s kláštorom

5. Náučný chodník
Zoborské vrchy:
základný okruh – Smer
Zobor, východiskový bod je pri 
Špecializovanej nemocnici sv. 
Svorada.

6. Prehliadka Kalvárie:
Kostol nanebovzatia Panny 
Márie, kláštor nazarénov – 
Misijné múzeum, krížová 
cesta na kalvárii

7. Nočná prehliadka Nitry:
pešia exteriérová prehliad-
ka s legendami a zaují-
mavosťami: Svätoplukovo 
námestie – presun tajom-
nými uličkami opradenými 
legendami k Pribinovmu 
námestiu, legenda o Corgo-
ňovi, 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.

NISYS
NITRIANSKY
INFORMAČNÝ
SYSTÉM

nITRIanSKa ORganIZáCIa
CESTOVnÉHO RUCHU

nISyS, Štefánikova tr. 1, 949 01 nit-
ra, www.visitnr.eu, info@nocr.eu,

6. a 7. 4. (so a ne)
CESTA SAKRÁLNyM 
DEDIčSTVOM
Odchod autobusu o 14.-00 od 
nISyS-u, Štefánikova tr. 1, nitra 
(pešia zóna)

DIVaDLO anDREJa BagaRa

Svätoplukovo námestie, 949 01 
nITRa, www.dab.sk

3., 29., 30. 4. o 18.30
PLEŠATÁ SPEVÁčKA Štúdio 
absurdná groteska,  hra. ne-hra. 
Bláznivý príbeh o tom, čo sa stalo, 
keď manželia Martinovci navštívili 
manželov Smithovcov

4. 4. (št) 18.00
Korepetítor DaB hosťuje v Ra-
došine
Ouvertúra lásky pre ženu, muža 
a jeden klavír. Tragikomédia 
plná napätia a prekvapivých 
zvratov ironickým spôsobom 
spracováva tému lásky a veľkej 
vášne. Sprevádza ju množstvo 
nádhernej hudby a ešte viac ab-
surdného humoru. Je príležitos-
ťou pre herecký koncert mužsko 
– ženskej dvojice protagonistov 
inscenácie. 

4. 4. (št) 18.30
SIROTy Štúdio
Urban thiller Siroty – to je jednot-
livec v chaose mesta. Moc, tvrdá 
sila, krutosť, boj o prežitie. Siroty 
– to sú kostlivci, vypadávajúci zo 
skríň našej minulosti.

5., 27. 4. o 18.30
KTO JE TU RIADITEľ Štúdio
Komédia zo súčasnosti, z prostre-
dia počítačovej firmy, kde sa po 
rokoch zjaví sám veľký riaditeľ.

6. 4. (so) 18.30
SKLENENÝ ZVERINEC Štúdio
Rodinná hra. Jedna z najznámej-
ších hier najslávnejšieho americ-
kého dramatika, klasika modernej 
drámy 20. storočia. Dojímavý prí-
beh jednej matky a jej dvoch detí. 
Výnimočné herecké výkony v dra-
maticky strhujúcich, ľudsky až do-
jímavo kreslených postavách.

8. 4. (po) 18.30
LÁSKA A PENIAZE Štúdio
Hra o láske, ktorú ničí materia-
lizmus. Cynicky vtipná analýza 
deštruktívnej povahy súčasného 
sveta peňazí a hromadenia hmot-
ných statkov. „Ešte ľúbiš, alebo už 
len platíš?“ mohla by znieť jedna 
z otázok, ktoré sa nesú hrou Den-
nisa Kellyho.

11., 12., 13., 16., 17., 18., 19. 4. o 18.30
ROK V KOCúRKOVE
Veľká sála
Kocúrkovo je dejiskom viacerých 
Chalupkových hier, ktoré režisér 
Kamil Žiška spája do jedného 
celku – kolobehu roka na malom 
meste, roka, v ktorom spolu s jeho 
obyvateľmi prežijeme všetky ich 
trampoty, svadby i pohreby. Tre-
ba sa len nádejať: Len aby sme 
v hanbe neostali!

18., 19., 20., 4.  o 18.30
PARAZIT Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu 
bleskovej politickej kariéry dvor-
ného intrigána Selicoura zanechal 
komédiu, ktorá svojou rafinova-

nosťou, výbornými charaktermi 
a vycizelovanou formou v ničom 
nezaostáva za jeho vzorovými 
a slávnymi drámami.

22. 4. (po) 10.00
SLADKÁ CHARITy Veľká sála
Svetová muzikálová klasika, pod-
ľa filmového scenára Federica 
Felliniho, Tullia Pinelliho a Ennia 
Flaiana – Cabiriine noci. Príbeh 
dievčaťa, ktoré chcelo byť milo-
vané.

23. 4. (ut) 18.30
DVOJITÁ REZERVÁCIA Veľká sála
Príďte sa príjemne sa uvoľniť pri 
komédii o peripetiách manžel-
ských zákrut, o spletitých vzťa-
hoch  medzi mužmi a ženami, 
o nemanželských úletoch, ktoré 
sa – ako to v dobrých komédiách 
býva zvykom – končia vzájom-
ným zmierením a šťastným kon-
com. a spokojným, rozosmiatym 
divákom v hľadisku!

23. 4. (ut) 19.00
SKLENENÝ ZVERINEC
DAB hosťuje v Martine
Rodinná hra. Jedna z najznámej-
ších hier najslávnejšieho americ-
kého dramatika, klasika modernej 
drámy 20. storočia. Dojímavý prí-
beh jednej matky a jej dvoch detí. 
Výnimočné herecké výkony v dra-
maticky strhujúcich, ľudsky až do-
jímavo kreslených postavách.

24. 4. (st) 18.30
POKRVNí BRATIA Veľká sála 
Divadlo J. Záborského Prešov
Muzikál. Willy Russell, libretista 
a skladateľ v jednom, stvoril  
jeden z najdojímavejších príbe-
hov o bratskej láske a nenávisti. 
Osud, ktorý zasiahol do života 


