
Synagóga 

Ulica pri Synagóge
Tel: 037/652 53 20

3. 6. o 17.00
Absolventský koncert 
študentov súkromného 
konzervAtóriA v nitre
Účinkujú: Milan Veróny – husle, 
pedagóg Štefan Madari, Michael 
Lorincz – gitara, pedagóg Vladi-
mír Ondrejčák, Usporiadateľ: Súk-
romné konzervatórium v Nitre, 
vstup voľný

4. 6. o 10.00
Pieseň Ako modlitbA
organizované predstavenie
Spojená škola internátna

17.30
2. Absolventský koncert 
zuš JozefA rosinského 
v nitre
Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný 

5. 6. o 17.00
PrezentáciA knihy Povesti 
A legendy zoborA
A filAtelistická výstAvA 
Živé cyrilo-metodské 
dedičstvo
Usporiadateľ: Základná škola 
kráľa Svätopluka, vstup voľný

6. 6. o 17.30
3. Absolventský koncert 
zuš JozefA rosinského 
v nitre
Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný

7. 6. o 9.00
deň krásy A zdrAviA
Deň venovaný tým, ktorí chcú 
byť krajší a zdravší.  Bez problé-
mov, o.z., vstup voľný

10. 6. o 11.00
slávnostné odovzdávAnie 
mAturitných vysvedčení 
Absolventom stredneJ 
zdrAvotníckeJ školy v nitre
Usporiadateľ: Stredná zdravot-
nícka škola v Nitre, vstup na 
pozvánky

12. 6. o 17.30
galakoncert víťazov súťaží zuš 
Jozefa rosinského v nitre
Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný

14. 6. o 13.00
oceňovAnie 
mnohonásobných dArcov 
krvi
Usporiadateľ: Slovenský Červený 
kríž, územný spolok Nitra, vstup 
na pozvánky

25. 6. o 17.00
vernisáŽ genius loci
Henrich Fieles /1913 – 2000/
výstava potrvá do 31.8.2013

stále výstAvy
osudy slovenských Židov
expozícia holokaustu / SNM 
– Múzeum židovskej kultúry, 
Shraga Weil: GRAFIKA

nitriAnskA synAgógA 
1911 - 2011

PrehliAdky
Ut.: 13.00 – 18.00

Str., št.: 9.00 – 12.00, 13.00 - 
18.00, so, ne.: 13.00 -18.00
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 
rokov a držitelia preukazu ZŤP 
vstup zdarma

5. mája
Prvá nedeľa v mesiaci – bezplat-
ný vstup v rámci projektu Minis-
terstva kultúry SR

Info o možnosti prenájmu Syna-
gógy za účelom organizovania 
kultúrnych a spoločenských pod-
ujatí: 037/6525 320, 6502 388

nITRIanSKa gaLÉRIa

Župné námestie, 949 01 Nitra
č. tel: 037/ 65 79 641 
www.nitrianskagaleria.sk
Otvorené denne okrem 
po., ut - ne 10.00 – 18.00 h

rePrezentAčné sály

9.5. – 23. 6.
mArko blAŽo: ticho  
A PokoJ
Monografická výstava význam-
ného umelca mladšej generácie, 
ktorý na výtvarnú scénu vstúpil 
v 90. rokoch, a získal rešpekt 
nielen doma ale aj v zahraničí. 
Autor, ktorý študoval na VŠVU 
v Otvorenom ateliéri prof. Ru-
dolfa Sikoru pracuje so širokým 
spektorm médií od kesby, foto-
grafie, digitálnych printov, maľby 
a objektov až po inštalácie. Jeho 
tvorba je založená na špecifickej 

autorskej symbolike, často plná 
vtipných a hravých kontextuál-
nych čítaní. Kurátorka: Barbora 
Geržová

sAlón

5. 6. – 30. 6.
diPlom 2013
Prezentácia najlepších diplo-
mových prác študentov Katedry 
výtvarnej tvorby a výchovy UKF 
v Nitre, ktorá sa od r. 1999 kaž-
doročne organizuje v spolupráci 
s Nitrianskou galériou. Výstava 
bude mapovať diela v rámci dip-
lomových prác realizovaných vo 
všetkých výtvarných médiách.

gAlériA mlAdých

18. 4. – 9. 6.
koPie skutečnosti
Výstava predstaví tvorbu mla-
dej umeleckej dvojice, Davida 
Böhma (1982) a Jiřího Frantu 
(1978), ktorí sa vo svojej práci 
zaoberajú klasickým médiom 
kresby s využitím nekonvenčnej 
autorskej stratégie. Koncepcia 
výstavy je založená na vytvorení 
site-specific inštalácie, ktorou 
budú reagovať na špecifický 
priestor Galérie mladých. Obaja 
umelci študovali na Akademii 
výtvarných umění v Prahe a boli 
finalistami prestížnej Ceny Jin-
dřicha Chalupeckého za rok 2009 
a 2010. Ako autorská dvojica 
fungujú od roku 2006. Kurátorka: 
Barbora Geržová

20. 6. – 8. 9.
let´s dAnce
Autorky: Juliana Irene Smith (US) 
& Claudia Berg (CH)
Umelecko-aktivistický projekt v 
sebe spája výskum, performan-
cie a výstavu, ktorých cieľom je 
kritické skúmanie dvojzmysel-
ného pojmu “hnutie” ako feno-
ménu fyzického i politického. 
Prvou časťou bude návšteva 
umelkýň na Slovensku v apríli, v 
rámci ktorej uskutočnia akcie v 
uliciach Nitry a ďalších miest so 
zapojením verejnosti, aktivistov 
a umelcov. Druhou časťou bude 
videoinštalácia prezentovaná 
na výstave v Galérii mladých. K 
projektu plánujeme vydať sprie-
vodnú dokumentačnú publikáciu 
s multimediálnym nosičom. Ku-
rátor: Omar Mirza

bunker

16. 5. – 30. 6.
enrik bistikA: krátke filmy
Výstava predstaví tvorbu ab-
solventa sochy na VŠVU, ktorý 
sa venuje najmä videám, v 
ktorých klipovitým spôsobom 
a so šťavnatým humorom pre-
zentuje svojský pohľad na sú-
časnú pop-kultúrnu spoločnosť, 
drogy, pornografiu a život ulice. 
Ako účinkujúcich v nich uvidí-
me bezdomovcov, dôchodcov 
a členov autorovej rodiny, ktorá 
patrí k menšine tzv. Mantákov 
– Karpatských Nemcov. Kurátor: 
Norbert Lacko

kultúrne PoduJAtiA:

6. 6. o 18.00
Autorská PrezentáciA 
knihy nAum michAlA 
hvoreckého sPoJená 
s čítAčkou A diskusiou

Ateliér ng
Výtvarný ateliér Nitrianskej ga-
lérie s bohatou ponukou výchov-
no-vzdelávacích programov, tvo-
rivých dielní a iných zaujímavých 
aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ.
Bližšie informácie na webovej 
stránke alebo u galerijného 
pedagóga Eleny Tarábkovej / 
pedagog@nitrianskagaleria.sk, 
037/657 96 41.

Ateliér mlAdých
Výtvarná tvorba k aktuálnym vý-
stavám v ateliéri pre jednotlivcov 
od 8 do 25 rokov každý od 15.00 
do 18.00 hod. Vstupné: 1 €
Bližšie informácie na webovej 
stránke alebo u galerijného 
pedagóga Eleny Tarábkovej / 
pedagog@nitrianskagaleria.sk, 
037/657 96 41

KonceRTná SáLa 
ŽupnÉho domu

Župné námestie, 949 01 Nitra

gAlériA hudby
Cyklus komorných koncertov / 
8. ročník

10. 7. o 19.00
solAmente nAturAli
Miloš Valent, umelecký vedúci
Program: Musica Globus – G. Ph. 
Telemann, A. Vivaldi, H. Purcell,

hudba zo zbierok A. S. Keczer, 
Uhroveckej, Esztergom, Pestini,
Berlin manuscript, z tu-
reckého rukopisu Ali Ufki. 

ponITRIanSKe 
múzeum

Štefánikova trieda 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.

do 2. 6.
ozveny z rodneJ zeme.
Výber z maliarskej tvorby akad. 
arch. Ing. Ladislava Švihela Dr. h. c.

nové výstAvy:

12. 6. – 30. 6. 
dobrý deň, nitrA
Krajská prehliadka výtvarných 
prác ľudí s mentálnym postih-
nutím. 
vernisáž 12. 6. o 13.00

iné Aktivity:

16. 6. o 10.30
nedeľné mAtiné
Koncert komorného orchestra 
Collegium Cantorum.

každý pondelok: 14.30
klub PAličkovAneJ čiPky

Stretnutie členov Slovenskej nu-
mizmatickej spoločnosti každú 
nedeľu v párnom týždni o 10.00

každú prvú ne o 10.00
klub filAtelistov

otváracie hodiny:
po: 9.00 – 15.00 hod
ut – pi: 9.00 – 17.00 hod.
so – ne: 10.00 – 17.00 hod.
Aktuálne informácie: 
www.muzeumnitra.sk

dIecÉzne múzeum

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

otváracie hodiny:
ut. – ne: 10.00 – 18.00

Diecézne múzeum ponúka 
faksimile rôznych dokumentov 
(úryvok spisu O obrátení Bavo-
rov a Korutáncov, diplomatík, 
ako napr. potvrdenie Pribinovej 
donácie 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 li-
turgickým pokladom.

SLovenSKÉ poľnohoS-
podáRSKe múzeum

Dlhá 92, 950 50 Nitra
www.spmNitra.sk,
muzeum@agrokomplex.sk
Tel.: 037 / 65 72 553, 
mobil: 0911 404 001 (lektor)

14.6.
10.00 prehliadka dobového tá-
bora, 18.00 prepadnutie vlaku – 
ukážky bojov,  Sprievodné akcie: 
výstava zbraní, tvorivé dielne

15.6.
10.00 prehliadka tábora, tvorivé diel-
ne, výstava zbraní, zraz veteránov, 
14.00 boje (prepadnutie dediny)

stále exPozície A skAnzen:
Najstaršie dejiny poľnohospodár-
stva, Poľnohospodárske motívy v 
umení, Tradičné remeslá a spra-
covateľstvo, Poľnohospodárske 
stroje a letectvo, Ochrana roľ-
níckej usadlosti pred požiarom, 
Skanzen, Hospodársky dvor

otváracie hodiny
Po: zatvorené, ut – so: 9.00 
– 17.00, ne: 13.00 – 17.00  
1. veľký okruh - prehliadka mú-
zea a skanzenu, 3 Eurá - dospelí 
/ 1,50 Eur - žiaci, študenti, dô-
chodcovia / 0,75 Euro - deti od 3 
do 6 rokov / ZŤP so sprevádzajú-
cou osobou - vstup zdarma
2. malý okruh - prehliadka múzea 
alebo skanzenu, 2 Eurá - dospelí /  
1 Euro - žiaci, študenti, dôchod-

covia / 0,50 Euro - deti od 3 do 
6 rokov / ZŤP so sprevádzajúcou 
osobou - vstup zdarma

misiJné múzeum nA 
kAlvárii
Misijné múzeum, Kalvária, 
949 01 Nitra, Tel: 037/ 772 21 83

Múzeum ponúka bohatú zbierku 
umeleckých predmetov, ktoré 
misionári dostali do daru v misi-
ách po celom svete. Na výstave 
si môžete prezrieť predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy
 hláste vopred telefonicky.

vIváRIum Spu

Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 
01 Nitra, Tel.: 037/ 65 08 791

V univerzitnom viváriu nájdete 
70 chránených druhov plazov (ko-
rytnačky, hady, jaštery), ktoré boli 
predmetom pašeráctva a nelegál-
nej držby a sú tu dočasne umiest-
nené 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: Jaro-
slav.Pokoradi@uniag.sk).

botAnická záhrAdA
Areál SPU,
Tel.: 037/ 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

Výstavná ul. 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 22 989
www.agrokomplex.sk

1., 2. 6.
medzinárodná výstAvA 
Psov
výstavy na výstavisku Agro-
komplex v roku 2013

oSLavy 900. výRočIe 
dRaŽovce

29. 6.
hlAvný ProgrAm - 
i. čAsť Pri drAŽovskom 
kostolíku  :
10,00  slávnostná svätá omša
11,00-13.00 Slávnostný príhovor 
a vystúpenie hostí so sprievodným 
programom, vernisáž výstavy 
v Dražovskom kostolíku ,,Odkryté 
tajomstvá“ (výstava archeologic-
kých nálezov) výstava sprístupnená 
v čase 13.00-15.00 hod. 

z bAbičkineJ truhlice
Dražovský domček -  výstava 

výstAvA  ručných Prác 
A Prác AmAtérskeJ 
výtvArníčky.
Záhradkársky dom  

od 13.00 – 
Kultúrny dom v DRAŽOVCIACH
stánky s občerstvením

hlAvný ProgrAm
Kultúrny dom v DRAŽOVCIACH

15,00  – 
na hlavnom pódiu – za KD zá-
bavný program, zostavený z vy-
stúpení detí, folklórneho súboru, 
hudobné skupiny  rôznych žán-
rov, tanečné vystúpenie, módna 
šou –  tieto vystúpenia predvedú 
účinkujúci Dražovčania.

21,00 –
koncert hosťujúcej hudobnej 
skupiny BijouTerrier

22,00 – 
diskotéka pod holým nebom - 
,,Nielen oldies party“

sálA kd

výstAvy:
PoctA Predkom
svadobné fotografie do roku 
1960 a súčasne výtvarné práce 
žiakov ZŠ v Dražovciach, 

trAdície v súčAsnosti
výstava fotografií a premietanie 
dokumentu o živote najstarších 
obyvateľov  Dražoviec

PrezentáciA drAŽovských vín
PrezentáciA noveJ knihy 
spojená s autogramiádou mladej 
spisovateľky Zuzany Šedej z Dra-
žoviec.

vedľAJšie miestnosti kd
premietanie dokumentárnych 

prírodopisných filmov z prostredia 
Dražoviec, ich okolia od dražov-
ského autora Stanislava Kováča.

detský svet
tvorivé hry pre deti, pre deti a ro-
dičov, športové aktivity.
K dispozícii bude miesto pre 
kojace matky, prebaľovací kútik 
a mikrovlnka. Zručnosti a tvo-
rivosť si budú môcť vyskúšať 
v rámci workšopu aj dospelí.

v Areáli kd:
stánky s občerstvením, kaviareň, 
predaj  výtvarných, remeselných 
výrobkov a vecičiek.

30. 6. nedeľa
rAňAJky v tráve
10,00 hod. - pri kostolíku piknik.

10,00-18,00
odkryté tAJomstvá
Kostolík otvorený, výstava.

kaviareň a zmrzlina, čajovňa 
s ponukou čajov a vodných fajok
posedenie v tráve, na deke,
strelnica neďaleko kostolíka
strelecká exhibícia ,,Strelecké 
legendy“ kde vystúpia dražovskí 
streleckí veteráni

strelnicA
výstava  fotografií z týchto súťaží 
a streleckých aktivít, možnosť 
pod odborným dohľadom za-
strieľaťsi.Predajný stánok s ob-
čerstvením. Areál kultúrneho 
domu, maratón aerobicu, exhi-

bičný futbalový zápas, popolud-
nie s hudobnou skupinou BLUE 
NOTES JV BAND.

10.00– 18.00
záhrAdkársky dom
výstava amatérskych výtvarných 
prác a súčasné ručné práce dra-
žovských žien.

ne 10,00-18,00
výstAvy ,,PoctA Predkom“ 
A ,,trAdície v súčAsnosti“

drAŽovský domček
Posedenie s ochutnávkou dra-
žovských vín, posúchy pečené 
tradičným spôsobom,
Výstava Z babičkinej truhlice 
(tradičné obydlie našich predkov, 
ako aj predmety, oblečenie, ktoré 
kedysi používali)

dIvadLo andReJa 
BagaRa

Svätoplukovo námestie 1, 949 01 
Nitra, www.dab.sk

1. 6. o 17.00 a 20.00
PolooblAčno
Veľká sála

3. 6. o 18.30
testosterón
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 rozlúštenie. Veľká sála

4. 6. o 18.30
PýchA A Predsudok
Klasický príbeh lásky a nenávisti 

hovorí o osudoch piatich sestier 
Bennetových, ktoré ich matka 
vedie pevnou rukou k životnému 
názoru, podľa ktorého je žena 
šťastná len vtedy, keď sa bohato 
vydá. Veľká sála

5. 6. o 18.30
rok v kocúrkove
Kocúrkovo je dejiskom viacerých 
Chalupkových hier, ktoré režisér 
Kamil Žiška spája do jedného 
celku – kolobehu roka na ma-
lom meste, roka, v ktorom spolu 
s jeho obyvateľmi prežijeme 
všetky ich trampoty, svadby i 
pohreby. Veľká sála

6. 6. o 10.00
veveričky, Veľká sála

6. 6. o 18.30
korePetítor
Tragikomédia plná napätia a pre-
kvapivých zvratov ironickým 
spôsobom spracováva tému lá-
sky a veľkej vášne. Sprevádza ju 
množstvo nádhernej hudby a ešte 
viac absurdného humoru. Štúdio

7. 6. o 9.30
veveričky
Príbeh veveričky Veronky, ktorá 
sa „nervovo zrútila“, keč jej priam 
spod chvostíka spílili vlastnú jed-
ľu. A tak sa išla liečiť do kúpeľov. 
Nie však do hocijakých! Ale do 
Orieškových kúpeľov. Veľká sála

8. 6. o 18.00
veveričky (derniérA)
Veľká sála

11. 6. o 18.30
láskA A PeniAze
Hra o láske, ktorú ničí materia-
lizmus. Cynicky vtipná analýza 
deštruktívnej povahy súčasné-
ho sveta peňazí a hromadenia 
hmotných statkov. Štúdio

12. 6. o 18.30
PArAzit – umenie PrerAziť
Príbeh bleskovej politickej karié-
ry dvorného intrigána Selicoura. 
Komédia, ktorá svojou rafinova-
nosťou, výbornými charaktermi 
a vycizelovanou formou v ničom 
nezaostáva za jeho vzorovými 
a slávnymi drámami. Štúdio

14. 6. o 18.30
PlešAtá sPeváčkA
Absurdná groteska, hra ne-hra, 
bláznivý príbeh o tom, čo sa 
stalo, či nestalo, keď manželia 
Martinovci navštívili manželov 
Smithovcov. Štúdio

17. a 18. 6. o 18.30
sklenený zverinec
Jedna z najznámejších hier naj-
slávnejšieho amerického drama-
tika, klasika modernej drámy 20. 
storočia. Nestratila nič zo svojej 
aktuálnosti ani z pravdivosti zr-
kadlenia zložitých zákrut ľudskej 
duše. Štúdio

20. 6. o 18.30 - PredPremiérA
21. 6. 22. 6. o 18.30
24. 6. o 10.00
dievčA bez venA
Dievča bez vena sa odohráva v 
podmanivej atmosfére ruského 
leta pri Volge, kde sa všetci chcú 

len zabávať a naplno prežiť svoj 
život. Veľká sála

24. 6. o 18.30
kto Je tu riAditeľ?
Komédia zo súčasnosti, z prostre-
dia počítačovej firmy, kde sa po 
rokoch zjaví sám veľký riaditeľ. 
Štúdio

25. 6. o 11.00
dnA Veľká sála

27. 6. o 18.30
PrefíkAná vdovA
Rozmarná komédia talianskeho 
klasika. Veľká sála

28. 6. o 18.30
PArAzit – umenie PrerAziť
Štúdio

ProgrAm dňA 
otvorenýchdverí dAb

4. 6. o 10.00
otvárAme dvere
príhovor riaditeľa DAB Jána Grešša

10.10 – 14.30
AutogrAmiádA hercov dAb/
priebežne počas celého progra-
mu/–dolný foyer DAB

10.10 - 14.30
nAmAľuJ mi úsmev
divadelné líčenie detí – dolný 
foyer DAB

10.10.-14.30
ušitý AJ Pre mňA
ukážka kostýmov z divadelnej 
požičovne kostýmov DAB - dolný 
foyer DAB

10.10 – 14.30 
PredAJ cd z inscenácii dAb
/Adam Šangala, LAVV, Skok 
z výšky/ a predaj knihy Evou Pav-
líkovej Rozhovory spoza opony 
-dolný foyer DAB

10.10 – 14.30
z  divAdelných dielní
výstava divadelných kostýmov 
z inscenácii DAB– dolný foyer 
DAB

10.30-12.00
čo sA skrývA zA oPonou 
1. prehliadka priestorov DAB so 
šéfdramaturgom Svetozárom 
Sprušanským

11.00 - 11.30
náJsť tie sPrávne slová
pesničky z inscenácie LAV- 
priestor pred divadlom / v prípa-
de nepriaznivého počasia dolný 
foyer DAB/

12.30 - 13.15
hráme si divAdlo 
tvorivá dielňa pre deti s Renátou 
Ryníkovou a Alenu Pajtinkovou, Ju-
rajom Hrčkom – II. podlažie DAB

12.00 – 13.00
divotvorný divAdelný 
svet
dramaturgicko-režijný workshop 
pre dospelých s dramaturgom
D. Majlingom – Štúdio DAB

12.30 – 13.00 
tAk to uŽ bývA 
pesničky z inscenácie Skok z výš-
ky- priestor pred divadlom / v 
prípade nepriaznivého počasia 
dolný foyer DAB /

13.00 – 14.30
čo sA skrývA zA oPonou - 
2. prehliadka priestorov DAB so 
šéfdramaturgom S. Sprušanským

13.15 – 13.45
tAncuJeme zumbu
zatancujte a zabavte sa pri latin-
skoamerických rytmoch - užívaj-
te si párty s hercami DAB

14.30 - 16.00
z divAdelneJ kuchyne
pesničky z muzikálov, zaují-
mavosti z divadelnej sezóny, 
rozhovory s  hercami - Štúdio 
DAB. Na záver vyhodnotenie 
ankety o najúspešnejšieho her-
ca a herečku divadelnej sezóny 
2010/2011 – Štúdio DAB

17.30
mátohy
rozprávková hra pre deti a dospe-
lých -Veľká sála DAB -vstupenky 
sú v predaji v pokladnici DAB – 
po predstavení detská recepcia
Dňom otvorených dverí Vás budú 
sprevádzať E. Pavlíková a  P. Gecík

STaRÉ dIvadLo 
K. SpIšáKa

Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 
Nitra, www.sdksp.sk

3. 6. o 9.00
lAkomstory v londýne
Veľká sála

4. 6. o 9.00
5. 6. o 9.30
deti kAPitánA grAntA
Veľká sála

5. 6. o 19.00
solitAre.sk, Štúdio Tatra

6. 6. o 9.30
dAnkA A JAnkA, Veľká sála

7. 6. o 9.00 a 11.00
cestA do krAJiny tuWim
Štúdio Tatra

8. 6. o 17.00
Po stoPách vierozvestov 
cyrilA A metodA
Inscenovaná interaktívna pre-
chádzka po Nitrianskom hrade, 
ktorá sledom vizuálno-poetic-
kých-hravých obrazov predstaví 
legendárnych svätých bratov Cy-
rila a Metoda v ľudskej podobe. 
Nitriansky hrad

10. 6. o 9.00
cestA do krAJiny tuWim
Cesta do krajiny Tuwim je cesta 
do krajiny fantázie a sna. Pre deti 
od 3 rokov. Réžia: Ondrej Spišák, 
Štúdio Tatra

11. 6. o 9.30
Jánošík
Inscenácia, ktorá pred vami 
odhalí pozadie vzniku legendy 
o národnom hrdinovi – zbojníc-
kom kapitánovi Jurajovi Jánoší-
kovi. Pre deti od 10 rokov. Réžia: 
Ondrej Spišák, Štúdio Tatra

12., 13. 6. o 9.30
Ako šlo vAJce nA vAdrovku
Vtipná a hravá inscenácia na mo-
tívy klasickej ľudovej rozprávky. 
Vtipný príbeh krehkého múdre-
ho malého vajca a jeho veľkých 
a silných zvieracích kamarátov. 
Veľká sála

14. 6., o 9.30, 24. 6. o 14.00, 
25. 6. o 14.00, 26. 6. o 9.00
dAnkA A JAnkA
Inscenácia o dvojičkách Danke 
a Janke. Pre deti od 4 rokov. Ré-
žia: Kamil Žiška. Veľká sála

17. 6. o 9.30
o Psíčkovi A mAčičke
Činoherná dramatizácia štyroch 
rozprávok J. Čapka. Pre deti od 3 
rokov. Réžia: Ondrej Spišák.
Veľká sála

18. 6. o 9.30
bolo nás PAť
Dramatizácia románu českého 
spisovateľa, novinára a humoris-
tu K. Poláčka. pre deti od 6 rokov. 
Réžia: Kamil Žiška, Veľká sála

19. 6. o 9.30
PAlculienkA
Poetická bábková inscenácia 
o dievčatku Palculienke. Réžia: 
Ivan Martinka, Štúdio Tatra

20. 6. o 9.30
bolo nás PAť, Veľká sála

26. 6. o 18.00
svetská krásA
Prekrásny klasický rozprávkový 
príbeh o túžbe, láske, priateľstve 
až za hrob a vytrvalosti, ktorá 
vyhráva nad nepriazňou osudu 
i samotným podsvetím. pre deti 
od 5 rokov. Štúdio Tatra

FILmový KLuB

Štúdio Tatra - Staré divadlo 
K. Spišáka, Ul. 7. pešieho pluku, 

949 01 Nitra, Info: 0948 050 010, 
0905 580 297

3. 6. o 19.30
AnnA kAreninA
Film nezachytáva iba príbeh 
ženy, ktorú zahubila láska, ale 
sústreďuje sa aj na rovnako emo-
tívne príbehy vedľajších postáv. 
V.Británia – Franc. - USA, 2012, 
130 min., anglický jazyk, české 
tit., 2 € / 3,50 €)

10. 6. o 19.30
Železná lAdy
Životopisný film Phyllidy Lloyd 
ponúka rôzne epizódy zo života 
Margaret Thatcher. Herečka Me-
ryl Streep získala za jej stvárne-
nie Oscara a ďalšie nespočetné 
množstvo cien za ženský herecký 
výkon. V. Británia – Franc., 2011, 
105 min., anglický jazyk, české 
tit., 2 € / 3 €)

17. 6. o 19.30
hAstA lA vistA!
Citlivá a humorná road movie, 
nakrútená podľa skutočnej uda-
losti, je putovaním troch postih-
nutých mladých mužov s chuťou 
do života. Sú rozhodnutí, že 
hendikep ich predsa nepripraví 
o zážitok straty panenstva. Bel-
gicko, 2011, 115 min., české tit., 
2 € / 3 €)

24. 6. o 19.30
PátrAnie oPo sugAr mAnovi
Neuveriteľný, ale pravdivý príbeh 
Rodrigueza: najväčšej rockovej 
hviezdy 70. rokov, ktorá nebo-
la. Film bol ocenený Oscarom 

ako najlepší dokumentárny 
film minulého roku. Švédsko – 
V.Británia, 2012, 86 min., anglic-
ký jazyk, české tit., 2 € / 3 €)

cInemaX

Nákupné a zábavné centrum 
MAX, Chrenovská cesta, Nitra
www.cine-max.sk

od 6. 6. 
stAr trek: do temnoty, 
sci-fi/dobrodr. /akčný, USA,-
132min., MN do 12 r
Posádka lodi Enterprise, asi naj-
známejšieho filmového korábu, 
vyráža na ďalšiu misiu, ktorá ten-
to krát povedie do temnoty.

od 13. 6. 
Po zániku zeme 
sci-fi / ačkný / dobrodr., USA, 
94min., MN do 12 r
Po úspešnej dráme Šťastie na 
dosah ich tentokrát uvidíme v 
úlohe otca a syna v postapo-
kalyptickej dráme After Earth. 
Otec a syn núdzovo pristanú na 
teraz nepoznanej a nebezpečnej 
Zemi po tom, čo ju pred 1000 
rokmi opustilo ľudstvo.  Mladý 
Kitai musí zachrániť a vyhľadať 
pomoc pre svojho otca Cyphera, 
umierajúceho v kokpite zrútenej 
vesmírnej lode

od 13. 6. 
Podfukári 
thriller, USA, MN do 12 r
Skupina štyroch špičkových Ilu-
zionista „Four Horseman“ v na-

pínavej hre na mačku a myš s FBI 
a finančnými magnátmi.

od 13. 6. 
trAnzkrimi
/dráma/thriller, VB, 101 min, 
MN do 12 rokov. Historik umenia 
Simon (James McAvoy) pracuje 
v aukčnej sieni, kde sa dražia 
umelecké diela. Spolčí sa so 
zločineckým gangom a spoločne 
ukradnú Goyov obraz v cene mi-
liónov dolárov.

od 13. 6. 
the bling ring 
krimi/dráma, USA, 90min, MN 
do 15 rokov. Podľa skutočných 
udalostí - skupina teenagerov 
posadnutých slávou sleduje na 
internete kedy celebrity nie sú 
doma, aby mohli zatiaľ vykrad-
núť ich domy.

od 20. 6. 
muŽ z ocele 
akčný/sci-fi/fantasy/dobr., USA/
Kanda/VB, 148 min., MN do 12 
rokov. Príbeh a charakter Super-
mana je jedným z najuznávanej-
ších superhrdinov všetkých čias.

od 20. 6. 
Príšerky: univerzitA
 anim /dobr. komédia,usA, 103 
min., mn. Už od tej doby, kedy 
bol Mike Wazowski len malé 
monštrum, sníval o tom, že sa 
stane úspešnou príšerkou.

od 27. 6.13 
svetovA voJnA z
akčný/dráma/horor, usA/mal-
ta, mn do 15r. Gerry Lane (Brad 



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 fir-
mách v meste Nitra, o kultúr-
nych podujatiach, o športe 
a relaxe, o službách všetkého 
druhu, o pamätihodnostiach 
a zaujímavostiach

zabezpečuje predaj máp, pre-
daj publikácií o Nitre a Slo-
vensku, predaj kultúrno-spo-
ločenského mesačníka NITRA, 
predaj spomienkových a dar-
čekových 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 kláštorom, Pribi-
novo námestie, Námestie 
Jána Pavla II., Katedrála sv. 
Emeráma, Vazulova veža, 
kazemata, Diecézne múzeum  
v Nitre

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:
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. 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.

6. PrehliAdkA kAlvárie:
Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, kláštor Nazarénov 
– Misijné múzeum, krížová 
cesta na kalvárii

7. nočná PrehliAdkA 
nitry:
pešia exteriérová prehliadka 
s legendami a zaujímavosťa-
mi: 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.

NISYS
NITRIANSKY

INFORMAČNÝ
SYSTÉM

Pitt) pracuje pod hlavičkou Orga-
nizácie spojených národov ako 
expert na riešenie najrôznejších 
krízových situácií.

ArtmAx
každú stredu, za zvýhodnené 
vstupné 3,50€

detské kino
každý víkend za zvýhodnené 
vstupné

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

do 2. 6. 
PohľAdy do minulosti 
sympózium pre neprofesionál-
nych umelcov venované kul-
túrno-historickému odkazu sv. 
Cyrila a Metoda

2. 6. o 16.00 
znie Pieseň z PodzoboriA
folklórny festival hudby, spevu 
a tanca v Kultúrnom dome Bá-
dice

3., 10., 17., 24. 6. o 16.00
Jogové cvičeniA – kurz

3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. 6. o 15.30 
šAch – klub

4., 11., 18., 25. 6. o 13.00 
relAxAčné cvičeniA – kurz

4., 11., 18., 25. 6. o 16.00 a 17.30 
Jogové cvičeniA – kurz

5., 19. 6. o 17.00 
grAfológiA, Pokročilí 
– klub

6., 20. 6. o 17.00 
fotoklub nitrA

12., 26. 6. o 17.00 
grAfológiA, zAčiAtočníci 
– klub

13. 6. o 16.00 
strAvuJeme sA zdrAvo 
sacharidové jednotky - poraden-
stvo nielen pre diabetikov s Klau-
diou Šugrovou

13. 6. o 16.00 
klub diAbetikov

13. 6. o 16.30 
Art klub Umenie ako 
dokument, vložné 1,50 €

18. 6. o 9.00 - 12.00
ukáŽky PrveJ Pomoci 
pre základné školy s PhDr. Emí-
liou Gregušovou

19. 6. / 16.30 
exkurziA v záhrAde 
liečivých rAstlín - 
lokAlitA zobor, vstupné 1 €

19. 6. o 17.00 
equilibrium – klub

23. 6. o 15.00 
sPev nás sPáJA 
13. ročník prehliadky speváckych 
zborov v Kostole Panny Márie 
Nanebovzatej, Diakovce

29. 6. o 17.30 
tAncuJ, tAncuJ..,
 detský folklórny festival v 
Čechynciach
ľudové A súčAsné remeslá
tvorivé dielne pre organizova-
né skupiny detí, vložné 0,30 € 
za dieťa, záujem o stretnutie 
prosíme dohodnúť vopred 0911 
540 023, 037/653 25 44

4. 6. o 13.00
tvorivé dielne k mdd
Postavičky zo šúpolia v ZŠ Pod-
horany

5. a 10. 6. o 14.00 
náhrdelník z točeného 
PAPierA

6. 6. o 10.00 
letná biŽutériA z koŽenky 
v ZŠ FN Nitra

7. 6. o 9.00 
origAmi z čAJových 
vrecúšok
tvorivé dielne pre verejnosť

12. 6. o 15.00 
sklomAľbA s tuPovAním
maľovanie na fľašu, pohár, zrka-
dlo, vložné 5 €, výstavy sprístup-
nené v pracovných dňoch 10.00 
- 17.00, okrem utorka

do 13. 6. 
dúhové leto
práce detí zo Spojenej školy in-
ternátnej a Praktickej školy,
Červeňova ul., Nitra

do 13. 6. 
literárno-výtvArná 

súťAŽ zlAty dônčoveJ
výtvarné a literárne diela krajskej 
súťaže detí MŠ, žiakov ZŠ a SŠ

21. 6. – 31. 6. 
cyril A metod A ich odkAz 
Pre kultúru
výstava diel zo sympózia Pohľa-
dy do minulosti, vernisáž 21. 6. 
o 14.00

kos v nitre PriPrAvuJe
odborné fyzioterapeutické cvičenia 
pre dospelých, prihlásenie a info 
na 037/ 6531546, 0911 540021, 
mariana.fuleova@kosnr.sk
tel./fax: 037/653 15 46 e-mail: 
kosnr@kosnr.sk www. kosnr.sk
KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 
Nitra

nocR

Nitrianska organizácia cestovné-
ho ruchu. Sídlo: NISYS, Štefáni-
kova tr. 1, 949 01 Nitra,
www.visitnitra.eu, info@nocr.eu

1. 6., 23. 6.
stretnutie 
s moJmírovskými 
strAšidlAmi
Stretnutie so sprievodcom je 
pred Nitrianskym informačným 
systémom, Odchod autobusu je 
o 14.00, Cena balíčka je 3,30 €.

7. 6.
relAx v bAzéne s liečivou 
vodou v thermAl kesov
Stretnutie pred Nitrianskym in-
formačným systémom
Odchod autobusu je o 15.00
Cena balíčka: 7,60 €/deti 5,60 €.

15. 6.
PrechádzkA vŽdyzelenou 
záhrAdou“ v Arboréte 
mlyňAny
Zážitková Paleta Park Hotela Tar-
tuf Beladice. Program dňa 15. 6. 
platí iba pre účastníkov pobyto-
vého balíčka Jahodová Nitra!

29. – 30. 6.
cestA sAkrálnym 
dedičstvom
Stretnutie so sprievodcom je 
pred Nitrianskym informačným 
systémom. Odchod autobusu je 
o 9.00. Cena balíčka je 10 € sobo-
ta/13 € nedeľa.

nITRIanSKa 
hvezdáReň

Budova Krajského osvetového 
strediska, Fatranská ul., Nitra

6. 6. o 17.00 h 
zAsAdnutie 
AstronomickeJ rAdy

6. 6. o 18.00 h 
PrednáškA: Prvá bolA 
vAlentínA tereškovová
(50. výročie letu prvej ženy do 
vesmíru)

13. 6. od 21.00 h
večerné PozorovAnie 
oblohy Pre vereJnosť
Každú stredu a  o 9.00 h, 10.30 h, 
13.00 h Exkurzie do astronomic-
kej pozorovateľne pre skupiny 
zo škôl. Návštevy treba vopred 
dohodnúť na č.t.: 037 / 653 74 
49, resp. e-mailom na adrese: 
nihvezd@kosnr.sk.

Každú stredu a 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

medzInáRodný
deň deTí

2. 6. o 13.00 – 20.00
Mestský park na Sihoti
Vydajte sa s nami do krajiny det-
skej fantázie

AtrAkcie
Talentárium, atrakcie v bludis-
ku, ukážky služobnej kynológie, 
najväčšia jahodová cukrová vata, 
jahodové špeciality, maskot Mac-
ko, Beh šťastia, Fórum mladých, 
kúzelník bábkové divadlo, ma-
ľovanie na tvár. Účinkujú: Lenka 
Šoóšová, Robo Opatovský, Anita 
Soul, Hello Brian, TS Eija, Mažo-
retky I.NIMA, Borinôčka a Bo-
rinka, Tanečná škola Old School 
Brothers, TS Madhouse, Karate 
Klub Real Team

Zábavné stanovištia s odmenami
CVČ Domino ( Doktor Sova, Bu´d 
fit s mackom Uškom, Včielka 
Maja, Žabka Skákajka, Bol raz je-
den život, Skauti, Mesto zdravia, 
fyzioterapia, záchrana života

meSTSKý paRK 
na SIhoTI

2. 6. 13.00 až 20.00
mesto zdrAviA

Vydajte sa s nami na cestu k dob-
rému zdraviu. Zdravotný program 
– zadarmo. Meranie krvného tla-
ku, meranie hladiny cholesterolu, 
meranie hustoty kostí, cvičenia na 
chrbticu, cvičenia pre deti. Zdravot-
né poradenstvo: ochorenia srdca 
a ciev, osteoporóza, detské ocho-
renia, gynekológia, bolesť chrbta, 
onkológia, bolesť zdravá výživa, 
fyzioterapia, zdravotné prednášky

muSIca SacRa 2013

Kostol sv. Ladislava v Nitre
23. ročník medzinárodného 
festivalu sakrálnej hudby

9. 6. o 19.00
štátny komorný orchester 
ŽilinA A sPevácky zbor 
mestA brAtislAvy
Sólisti: Michaela Kušteková  (sop-
rán), Radoslava Mičová (mezzo-
soprán), Jozef Gráf (tenor), Ľu-
bomír Popik (barytón), Diriguje: 
Ladislav Holásek, Program: výber 
z Omše G dur Franza Schuberta 
a Cyrilo-metodská omša C dur 
pre sóla, zbor a orchester  Mi-
chaela Haydna. Koncertom bude 
sprevádzať Izabela Pažítková.

13. 6. o 19.00
sPirituál kvintet PrAhA
Program: spirituály, gospely 
a historické piesne.

16. 6. o 19.00
kyrillomethodeon
Gréckokatolícky katedrálny mie-
šaný spevácky zbor. Program: 

diela klasikov sakrálnej hudby 
východného obradu

20. 6. o 19.00
Ad libitum
Maďarsko – slovenské komorné 
zoskupenie. Barokový program 
a diela súčasných autorov: chvá-
lospev M. Nováka Ďakujeme vám 
– Solúnski bratia a malú kantátu 
pre soprán, husle, violončelo, 
klarinet a klavír Ľ. Bernátha Pro-
glas – pravda slova.

23. 6. o 19.00
ensemble fiorello
Český dámsky barokový komorný 
súbor a hosť Jakub Kydlíček (ba-
rokový hoboj). Program: „Gottes 
Stadt“ (Božie mesto) - stará 
hudba na dobových nástrojoch 
alebo ich kópiách.

27. 6. o 19.00
concilium musicum Wien
z Rakúska, Program: „Struny 
a píšťaly“:  husle Christoph An-
gerer a organista Petra Frisée.

30. 6. o 19.00 
dámsky komorný orchester
Diriguje: Elena Šarayová-Kováčo-
vá, Sólisti: Miriam Garajová (sop-
rán), Ján Vaculík (tenor) a Jozef 
Podhoranský (violončelo)

Program: Vivaldi, Stradella, Mo-
zart, Galuppi a ďalší

dom maTIce 
SLovenSKeJ v nITRe

Dolnočermánska ul., 949 1 Nitra

PriPrAvuJeme

8. 6. o 10.00
ProgrAmová konferenciA 
mAtice slovenskeJ
Konferencia určená pre členov 
Matice slovenskej Nitrianskeho, 
Bratislavskéhoa Trnavského kra-
ja. Začiatok prezentácie účastní-
kov je o 9.30. Jedným z progra-
mov konferencie bude príspevok 
predsedu Matice slovenskej Ma-
riána Tkáča o aktuálnej situácii 
v MS s náhľadom do budúcnosti. 
Taktiež odznejú informácie Člen-
ského ústredia MS k vývoju člen-
skej základne. Miesto konania: 
MsÚ Nitra, veľká zasadačka

sv. cyril A metod očAmi detí
Pokračovanie výstavy prác žiakov 
6. a 7. ročníkov ZŠ a OGYM v Nitre 
v priesto- roch Farského kostola 
sv. Gorazda na Klokočine. Práce 
boli vyhotovené počas výtvarnej 
súťaže, ktorú vyhlásil Dom MS 
v Nitre v spolupráci s Minister-
stvom kultúry. Záujem o návštevu 
výstavy je nutné vopred nahlásiť 
u pána dekana M. Haferu na tel. 
č.: 0903 552 636.

krúŽky Pri dms
Ut: od 14.30 Filatelisti
Viac informácií na 
www.dms.nitra.sk,
t.č. 037/6566228

úradné hodiny v dms:
denne od 9:00 do 15:00
Máte chuť niečo zorganizovať, ale 

chýba Vám priestor, spolupráca? 
Radi Vám pomôžeme, ozvite sa na: 
bilicova.dmsnitra@gmail.com

SídLISKo dIeLy

15. 6. od 15.00 do 22.00
s muzikou Pri Pivku
Amfiteáter Popradská ulica 
a Kmeťova ulica, Sídlisko Diely

FóRum mLadých

Budova Mediahaus, Ulica Fraňa 
Mojtu, 949 01 Nitra, po – pi: 
13.00 – 21.00, ne: 17.00 – 21.00. 
www.forummladych.sk,
fm@msunitra.sk, Tel.: 037/6422834

1.6 . a 7. 6. o 14.00
Piknik nA terAse
Posedenie na terase s gitarou 
a so všetkým, čo si prinesiete

1.6 – 31.8.
dAJme drevu druhú šAncu
Vyrobme si nábytok z drevených 
paliet

mestský park 2. 6. o 13.00
rozbAľ to Ako rockstAr
Stánok s hudobnými nástrojmi, 
ktoré si môže vyskúšať každý, 
bude otvorený v rámci Medziná-
rodného dňa detí

7. 6. a 14. 6. 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.

PrAvidelné Aktivity vo 
fóre mlAdých

výstAvA fotogrAfií  
A ArAnŽérskych Prác
SOŠ Kalná nad Hronom
stála výstava

Po.: 17.00 hod.
konverzáciA v nemeckom 
JAzyku, 

Po: 1700 hod.
konverzáciA v ruskom 
JAzyku, 

ut.: 17.30 hod.
kurz Poľského JAzykA

št.: 17.00 hod.
konverzáciA v Anglickom 
JAzyku,

Po: a st.: 17.00 hod.
cA Po ei rA
Brazílske bojové umenie a tanec

ut.: 17.30 hod.
tAnečný šPort
Kurz latinsko-amerických, štan-
dardných a spoločenských tancov 
pre každého

ut.: 18.00 hod., št.: 18.00 hod.
hiP hoP streetdAnce

ut.: 19.00 hod., ne: 17.00 hod.
divozel- slovenské 
folklórne tAnce

st.: 19.00 hod.
lindAnce
Tanečné prvky s posilňovaním
Vstupné: :1,50 €, mesačne: 4 €

št.: 18.00 hod.
zumbA, Vstupné: 1€

16.45, 19.30
JogA
Organizátor: Spoločnosť Joga 
v dennom živote OZ, 16.45 hod., 
pokročilí, 18.30 hod. začiatočníci 
/ vstupné: 2,50 € , študenti

Pi.: 17.00 hod.
rocková školA
Interaktívny workshop

+ moŽnosť vyuŽitiA stálych 
Aktivít voľného čAsu:
Stolný tenis, Biliard, Telocvičňa 
so zrkadlami, Bežiaci pás, cyk-
lotrenažér, vysávač, Knižnica, Air 
hockey, Šípky, Wifi, Spoločenské 
hry, Vstupné do FM:
Ročná klubová karta: 7 EUR
Jednorazový vstup: 0,50 EUR

KnIŽnIce v nITRe

krAJská kniŽnicA kArolA 
kmeťkA v nitre
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: 
po. – pia: 7.30 – 18.00
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 
651 98 61: po – pi.: 9.00 – 17.00  
Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova 1, tel. 6410 156: po – pi: 
8.00 – 15.30 – ponúka regionál-
nu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej litera-
túry pre dospelých a deti  knižni-
ca ponúka špeciálne dokumenty 
(gramoplatne, mg kazety, video-
kazety, CD platne, CD ROM, DVD 
a patentové spisy), okolo 400 

titulov periodík a zvukové knihy 
pre nevidiacich a slabozrakých.
V ponuke knižnice sú i výchovno-
vzdelávacie podujatia pripravu-
júce čitateľa na prácu s knihou. 
Organizujú ich pracovníčky 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v 
pobočke na Klokočine.
Svojimi aktivitami bude knižnica 
reagovať aj na významné dni me-
siaca ako sú Medzinárodný deň 
detí, Deň otcov, na výročia sloven-
ských i svetových spisovateľov, ale 
zapojí sa aj do 6. ročníka Najpo-
četnejšieho detského čitateľského 
maratónu s názvom Čítajme si, 
ktorý sa uskutoční v priestoroch 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 
4. júna 2013 v čase od 9.00 do 
15.00. Podujatie, ktorého hlav-
ným cieľom je podporiť čítanie u 
detí, podporiť návštevy knižníc 
a zároveň poukázať na význam 
literatúry pre detského čitateľa, je 
určené pre deti od 6 do 15 rokov 
navštevujúcich základné školy, 
osemročné stredné školy a gym-
náziá. Hlavným organizátorom 
projektu je Linka detskej istoty 
pri SV pre UNICEF. Deti na celom 
Slovensku pokúsia o prekonanie 
minuloročného rekordu.

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 h

slovenská PoľnohosPo-
dárskA kniŽnicA Pri sPu 
v nitre
Štúrova 51 (na kruhovom objaz-
de pri hypermarkete TESCO),
tel./fax 037 / 65 17 743, 
www.slpk.uniag.sk, 
e-mail: slpk@uniag.sk

Slovenská poľnohospodárska 
knižnica je knižnicou SPU v 
Nitre a zároveň verejnou vedec-
kou knižnicou špecializovanou 
na poľnohospodárstvo a prí-
buzné 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), elek-
tronické plnotextové doku-
menty, internet a široký okruh 
informačných služieb.

otváracie hodiny: 
Po. - štv.: 8.30 - 18.00 h, 
pia: 8.30 – 17.00 h

univerzitná kniŽnicA ukf
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra  
Tel: 037/ 6408 106, www.uk.ukf.sk
e-mail: lib@ukf.sk
Univerzitná knižnica Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre (UK) 
je ústredné vedecko-informačné, 
bibliografické, koordinačné a po-
radenské pracovisko univerzity.
UK zabezpečuje bibliografickú 

registráciu publikačnej činnosti pe-
dagogických a vedeckých pracovní-
kov, doktorandov UKF. Knižnično-
informačné služby sú poskytované 
pedagogickým a vedeckým pracov-
níkom, doktorandom, študentom 
všetkých foriem štúdia a ostatnej 
odbornej verejnosti.
uk poskytuje knižnično-infor-
mačné služby: absenčné a pre-
zenčné výpožičné služby, me-
dziknižničné výpožičné služby, 
konzultačné a referenčné služby, 
bibliografické a rešeršné služby
britské centrum
Cieľom British Council je rozvíjať 
vzťahy a porozumenie medzi 
ľuďmi v Spojenom kráľovstve 
a na Slovensku, prezentovať 
myšlienky a dosiahnuté výsledky 
Spojeného kráľovstva. V spolu-
práci s partnermi buduje dlho-
dobé väzby v oblasti umenia, 
vedy, vzdelania a spoločnosti. Na 
Slovensku ponúka pestrú škálu 
jazykových kurzov, organizuje 
medzinárodne uznávané britské 
jazykové skúšky. V bratislavskom 
Learning Centre a v Britských 
centrách v partnerských knižni-
ciach na celom Slovensku posky-
tuje prístup k širokému spektru 
britských študijných materiálov.

BohoSLuŽBy v nITRe

rímskokAtolícke 
bohosluŽby:
kAtedrálny chrám 

- bAzilikA sv. emerámA - 
nitriAnsky hrAd: 
pondelok – sobota: 7.30; 
nedeľa: 7.00, 9.00 h

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 h 

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 h 

kostol sv. PetrA A PAvlA, 
frAntiškáni: 
po – so: 6.30, 18.30 
ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 
v maďarskej reči, 18.30 

kostol nAnebovzAtiA 
PAnny márie, kAlváriA: 
po- so: 6.30 h 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: 6.30,18.00 h, so: 6.30; 
ne: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15, 18.00

kostol sv. mArtinA 
chrenová: 
po – so: 6.30, 17.30; ne: 6.30, 8.00, 
9.30, 11.00, 17.30, detská, 9,30

kostol sv. urbAnA 
čermáň: po – pia: 18.00, 
ne: 8.00, 10.00 

kostol sv. frAntiškA 
xAverského, drAŽovce: 
št – so: 7.00; denne o 17.00;  
nedeľa: 8.00 a 11.00 h

kostol sv. PetrA A PAvlA, 
JAníkovce: 
po – pia: 19.00; so: 7.00; 
nedeľa: 8.00 a 10.45 h

kostol nArodeniA PAnny 
márie  horné krškAny: 
pondelok - piatok: 17.00
nedeľa: 9.00

kostol sv. ondreJA dolné 
krškAny:  
po, ut, št, pia: 18:00, 
str a so o 7.00, ne:  07.30, 10.30

kostol všetkých svätých 
kynek: 
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15 h 

kostol sv. cyrilA 
A metodA mlynárce : 
po,str, pia: 18.00; ne: 8.00, 10.30

kostol nAnebovzAtiA 
PAnny márie, Párovské 
háJe:
Ne: 11.00 h, Str: 18.00 h, v každý 
prvý piatok v mesiaci: 19.00 h

kAPlnkA sv. vincentA, 
šindolkA (mAriAnum): 
po – so: 6.25; ne: 9.00 h

kostol sv. imrichA, 
štitáre:  St: 19.30 h, 
Ne: 9.00, 10.30

kostol sv. urbAnA, zobor: 
Po – pia: 16.30; Ne: 8.00, 11.15 

kAPlnkA sv. svorAdA, 
liečebný ústAv zobor: 
St: 15.45; Ne: 11.00 h

stArokAtolíckA cirkev nA 
slovensku: 
nedeľa a v prikázané sviatky: 
9.00 h v kaplnke sv. Gorazda na 
Chrenovskej ul. 15.

evAnJelické bohosluŽby:
evAnJelický kostol duchA 
svätého 
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 
V nedeľu o 10.00 h s detskými 
službami Božími a vo št. o 18.00, 
ut. o 19.00 h - biblická hodina 
pre staršiu mládež, v pia o 17.00 
h pre dorast.

gréckokAtolícke 
bohosluŽby:
Párovce – Kostol sv. Štefana - iba 
v nedeľu o 10.00 h. 

reformovAná kresťAnská 
cirkev
V nedeľu o 8.30 h v modlitebni 
za starým kalvínskym kostolom 
na Ulici Fraňa Mojtu 10.

cirkev Adventistov 
siedmeho dňA  
Bohoslužby v každú sobotu o 
9.45 h v modlitebni za kostolom 
na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. Kon-
takt: www.casd.sk 

cirkev brAtská: 
V nedeľu o 17.00 h v Kostole Du-
cha Svätého na Ul. A. Sládkoviča.

kresťAnský zbor:
Podzámska ul. 17, uto. 18.30, ne. 
9.30, 16.001. (pi) 10.00

Kam v nITReKam v nITRe
Váš kultúrno spoločenský sprievodca  jún 2013

musica sacra
23 ročník medzinárodného festivalu sakrálnej hudby

Festival ružových vín a jahôd
ochutnávka vína v nitrianskych reštauráciách a baroch

www.nitra.sk


