
Synagóga 

Ulica pri Synagóge
Tel: 037/652 53 20

2. júl o 16.00
BIBLIA NA CESTÁCH - Vernisáž
putovná výstava Biblií - 200 
exponátov v rôznych svetových 
jazykoch, Usporiadateľ: OZ Biblia 
na cestách v spolupráci s Mes-
tom Nitra, výstava potrvá do 
7.7.2013

19. júl o 9.00 – 18.00
DEň krÁSy A zDrAvIA
Deň venovaný tým, ktorí chcú 
byť krajší a zdravší
Usporiadateľ: Bez problémov, 
o.z., vstup voľný

výSTAvy
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

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
Info o možnosti prenájmu Syna-
gógy za účelom organizovania 
kultúrnych a spoločenských podu-
jatí: 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

rEprEzENTAčNé SÁLy

4. 7. – 18. 8.
vEľkÁ MOrAvA  
v SLOvENSkEj zNÁMkOvEj 
TvOrBE
Výstava je prezentáciou sloven-
skej známkovej tvorby s temati-
kou Veľkej Moravy. Výstavný pro-
jekt sa koná pri príležitosti 1150 
výročia príchodu Cyrila a Metoda 
na územie Veľkej Moravy. Výstava 
sa pripravuje v spolupráci s Poš-
tovým múzeom v B. Bystrici.

28. 8. – 29. 9.
ľUBO STACHO
Koncepcia výstavy významného 
slovenského fotografa postavená 
na priereze jeho tvorby.

GALérIA MLADýCH

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 dvojzmyselné-
ho pojmu “hnutie” ako fenoménu 
fyzického i politického. Výstave 
v Galérii mladých.

SALóN

3. 7. – 11. 8.
zUzANA MArCIňOvÁ – 
HETMINSkÁ
Výstava inštalovaná z príležitosti 
10. výročia úmrtia slovenskej 
sochárky Zuzany Marciňovej – 
Hetminskej (1946 – 2002), ktorá 
celý svoj tvorivý život prežila v NR.

15. 8. – 15. 9.
DIzAjN
Prehliadka mladého slovenského 
dizajnu študentov VŠVU v BA.

BUNkEr

18. 7. – 31. 8.
prIESTOr/SvETLO
Autorka: Lucia Parajková
Výstavný projekt reflektuje 
problematiku svetla, polotieňa 
a tmy ako základných kameňov 
percepcie objektov. 

kULTúrNE pODUjATIA:
AFTErpArTy
Neformálne diskusie o umení 
a tvorbe s vytavujúcimi výtvar-
níkmi po vernisáži výstavy

18. 7. o 17.30.
prIESTOr/SvETLO
diskusia k výstave s autorkou Lu-
ciou Parajkovou a kurátorkou Ja-

nou Babušiakovou. Vstup voľný.

prÁzDNINOvé MAľOvANIE
Tradičné podujatie určené pre-
dovšetkým deťom bude opäť 
prebiehať vo výtvarnom ateliéri 
NG. Pod odborným vedením 
výtvarnej pedagogičky Eleny 
Tarábkovej sa budú môcť nielen 
deti, ale aj ich rodičia a starí 
rodičia zoznámiť s rôznymi vý-
tvarnými technikami.
pedagog@nitrianskagaleria.sk

KonceRTná SáLa 
ŽupnÉho domu

Župné námestie, 949 01 Nitra

GALérIA HUDBy
Cyklus komorných koncertov 
v Koncertne sále Župného domu

10. 7. o 19.00
SOLAMENTE NATUrALI
Miloš Valent, umelecký vedúci
Jan Rokyta – cimbal, flauty
Program: Musica Globus – G. Ph. 
Telemann, A. Vivaldi, H. Purcell, 
hudba zo zbierok A. S. Keczer, 
Uhroveckej, Esztergom, Pestini, 
Berlin manuscript, z tureckého 
rukopisu Ali Ufki, Vstupné: do-
spelí 4.50 EUR / permanentka 18 
EUR, študenti, deti, dôchodcovia 
3.50 EUR / permanentka 14 EUR
Predpredaj: Nitrianska galéria

nITRIanSKa oRganIZácIa
ceSToVnÉho Ruchu

6. 7.
Cesta sakrálnym dedičstvom

mimoriadny výlet zážitkovým 
autobusom pri príležitosti osláv 
sviatku sv. Cyrila a Metoda

7. 7.
zážitková paleta park Hotela 
Tartuf Beladice

14. 7.
Stretnutie s mojmírovskými 
strašidlami a kúpanie v Thermal 
kesov

28. 7.
zážitková paleta park Hotela 
Tartuf Beladice

4. 8.
Stretnutie s mojmírovskými 
strašidlami a kúpanie v Ther-
mal kesov

18. 8.
zážitková paleta park Hotela 
Tartuf Beladice

25. 8.
Stretnutie s mojmírovskými 
strašidlami a kúpanie v Ther-
mal kesov

Podrobnejšie informácie o 
programe a cenách sa dozviete 
na www.visitnitra.sk, alebo na 
tel. č. 0911 392 860.

ponITRIanSKe
múZeum

Štefánikova trieda č. 1, 
949 01 Nitra, č. tel.: 037/ 741 97 71

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 
BIOTOpOCH
Dermoplastické preparáty zo 
zbierok múzea.

NOvé výSTAvy:

1.7. – 31. 7.
CyrILO-METODSkÁ 
TrADíCIA v prAvOSLÁvNOM 
krESťANSTvE
Posterová výstava z vedeckého 
archívu Bulharskej akadémie 
vied a exponátov Etnografického 
ústavu Bulharskej akadémie vied.

6.7.
MEDOvNíkOvé UMELECké 
DIELA A. prIBILINCOvEj
Výstavka medovníkov.

6. 7.
ŽIvOT A DIELO SväTéHO 
CyrILA A METODA A ICH 
ODkAz
Konferencia pre širokú verejnosť 
pri príležitosti osláv 1150. výro-
čia príchodu Cyrila a Metoda na 
Veľkú Moravu. Začiatok o 9.00

TvOrIvé DIELNE:

5. 7. – 6.7. o 9.00 – 16.00
vEľkOMOrAvSký špErk
Tvorivé dielne pri príležitosti 
osláv 1150. výročia príchodu Cy-
rila a Metoda na Veľkú Moravu. 
Modelovanie z moduritu – šper-
kov, alebo ozdôb z obdobia Veľkej 
Moravy. Vstup voľný.

pondelky o 14.30
kLUB pALIčkOvANEj čIpky

každú párnu nedeľu o 10.00
STrETNUTIE SLOvENSkEj 
NUMIzMATICkEj SpOLOčNOSTI

každú prvú nedeľu o 10.00
kLUB FILATELISTOv

Otvorené: po: 9.00 – 15.00
ut – pi: 9.00 – 17.00
so – ne: 10.00 – 17.00
vstupné: dospelí – 1,- €
školská mládež, dôchodcovia – 
0,50 €, deti predškolského veku 
a hendikepovaní vstup voľný

Aktuálne informácie:
www.muzeumnitra.sk

dIecÉZne múZeum

Námestie J. Pavla II. č. 7, 
950 07 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 ul. 52, 949 01 Nitra
muzeum@agrokomplex.sk
www.spm.sk,

Otváracie hodiny:
Po: zatvorené
Utorok – 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

mISIjnÉ múZeum

č. tel.:037/772 21 83

Misijné múzeum ponúka bohatú 
zbierku umeleckých predmetov, 
ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na vý-
stave si môžete prezrieť predme-
ty pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy 
hláste vopred telefonicky.

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., info. 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

Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989

22 - 25.8.
AGrOkOMpLEx 2013
40. medzinárodná poľnohospo-
dárska výstava

NÁrODNÁ výSTAvA 
HOSpODÁrSkyCH zvIErAT

COOpExpO

rEGIóNy SLOvENSkA

ŽIvNOSTENSké TrHy

FArMÁrSkE TrHy

OBNOvITEľNé zDrOjE

nITRa, mILá nITRa

4.-7. 7.

Oslavy 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na územie 
veľkej Moravy

pod záštitou prezidenta Sloven-
skej republiky Ivana Gašparoviča
Nitra

4. 7.
NITrIANSky HrAD
Katedrála sv. Emeráma

4. 7. o 17.00
NAjSTAršIE DOkLADy 
krESťANSTvA NA 
SLOvENSkU
Otvorenie výstavy starších i naj-
novších archeologických nálezov 
súvisiacich s počiatkami kres-
ťanstva na Slovensku, výstava 
potrvá do 31.augusta 2013

4. 7. o 19.00 
GOTICkÁ prIEkOpA
Slávnostný koncert speváckeho 
zboru Adoremus. (V prípade ne-
priaznivého počasia Katedrála sv. 
Emeráma v Nitre)

SväTOpLUkOvO NÁMESTIE

5. júla, piatok

o 10.00 
CyrILO-METODSkÁ NÁrODNÁ 
púť v NITrE 
svätú omšu celebruje kardinál 
Franc Rodé, C. M., osobitný vy-
slanec Svätého Otca

o 12.00
UvEDENIE A prEzENTÁCIA 
pAMäTNEj DvOjEUrOvEj 
MINCE A SLOvENSkEj pOšTO-
vEj zNÁMky k 1150. výrOčIU 
príCHODU kONšTANTíNA 
A METODA

o 20.00 
EGON krÁk
Oratórium CIRILLO-METODIADA 
premiéra, účinkujú: Slovenská 
filharmónia, Slovenský filhar-
monický zbor, Štefan Bučko, di-
rigent: Leoš Svárovský, zbormaj-
sterka: Blanka Juhaňáková
/v prípade nepriaznivého počasia 
sa koncert uskutoční v DAB/

o 21.30 
vEľkOMOrAvSký OrLOj
audiovizuálna a divadelná show
živé obrazy dávnych cyrilo-me-
todských čias, veľkoplošná video-
mappingová projekcia

NITrIANSky HrAD  A pODHrADIE

13.00 – 16.00
DEň OTvOrENýCH DvErí
voľný vstup do Biskupského pa-
láca, Diecézneho múzea, kated-

rály, do expozície v kazematách 
a vo Vazulovej veži

16.00  
GOTICkÁ prIEkOpA
Koncert komorného súboru rene-
sančnej hudby Chorea antiqua
Podhradie, Pribinovo námestie

13.00 - 21.00
HISTOrICký FESTIvAL 
prIBINOvA NITrAWA
alebo ako sa kedysi žilo na Nit-
rianskom hrade a v podhradí
historický sprievod, vojenský tábor, 
stredoveký trh, dobová hudba, Tur-
naj o meč kráľa Svätopluka (Pod-
hradie, Pribinovo námestie)
po stopách Cyrila a Metoda so 
Starým divadlom v Nitre
putovanie sv. Cyrila a Metoda, 
divadelné obrazy zo života so-
lúnskych bratov v podaní ama-
térskych divadelných súborov 
z celého Slovenska

DEň OTvOrENýCH DvErí 
v krAjSkOM pAMIATkOvOM 
úrADE NITrA
výstavy Ranostredoveká sakrálna 
architektúra Nitrianskeho kraja, 
Národné kultúrne pamiatky mes-
ta Nitry; prezentácia kultúrnych 
a historických pamiatok v Nitrian-
skom samosprávnom kraji

13.00 - 16.00
kňAzSký SEMINÁr Sv. 
GOrAzDA
Výmena 2€ pamätnej mince 
vydanej pri príležitosti 1150. vý-
ročia príchodu misie Konštantína 
a Metoda na Veľkú Moravu

13.00 - 20.00
UMENIE BLIŽšIE k vÁM
prezentácia umeleckých diel au-
torov NSK zo sympózia Pohľady 
do minulosti

15.00
CyrILO-METODSké MOTívy 
v SLOvENSkEj zNÁMkOvEj 
TvOrBE
otvorenie výstavy známkovej 
tvorby s tematikou Cyrila a Me-
toda spojenej s výstavou prác 
z výtvarnej súťaže Sv. Cyril a Me-
tod očami detí, výstava potrvá do 
18.8.2013 v Nitrianskej galérii.

6. júla, sobota

6. 6. o 9.00
ŽIvOT A DIELO SväTéHO 
CyrILA A METODA A ICH 
ODkAz
konferencia pre širokú verejnosť.
Ponitrianske múzeum

6. 6. o 15.00
CyrILO-METODSkÁ 
TrADíCIA v prAvOSLÁvNOM 
krESťANSTvE
výstava Bulharského kultúrneho 
inštitútu v Bratislave
Medovníkové umelecké diela 
A. Pribilincovej, Divadlo Andreja 
Bagara v Nitre

6. 6. o 14.00
prEzENTÁCIA OpONy 
DIvADLA ANDrEjA BAGArA 
v NITrE
najväčšieho ručne tkaného go-
belínu v strednej Európe

SväTOpLUkOvO NÁMESTIE

6. 6. o 15.00
kOMOrNý SpEvÁCky zBOr 
zvONy zO SELENčE

6. 6. o 15.30
SprIEvOD SLOvANOv
Poklona slovenského národa so-
lúnskym bratom
Spojené Huky Slovenska, FS Šu-
miačan, Trombitáši Štefánikovci, 
FS Marína, Párička a M.Čupka

6. 6. o 17.00
SLAvICA FEST
medzinárodný folklórny festival 
súborov z Bieloruska, Bulharska, 
Českej republiky, Ruska, Srbska 
a Slovenska

6. 6. o 20.30
jOzEF HOLLý – pIANO SHOW

6. 6. o 21.00
IMT SMILE

SväTOpLUkOvO NÁMESTIE

7. júla, nedeľa

17.30
NITrACACHING
vyhodnotenie súťaže, 2. ročník 
hľadania skrýš po stopách Cyrila 
a Metoda pomocou GPS

18.00
SpOMIENkA NA ADAMA 
šANGALU
koncertná verzia v podaní hercov 
Divadla Andreja Bagara v Nitre
Eva Pavlíková, Gabriela Dolná, 
Klaudia Matuščinová – Kolem-

busová, Marcel Ochránek, Milan 
Ondrík, Braňo Matuščin

20.00
GALAvEčEr NITrIANSkyCH 
HvIEzD
Kuly /Desmod/, La Gioia, Close 
Harmony Friends, Eva Pavlíko-
vá a Campana Batucada, Itcho 
Pčelár /Jamestown/, Old Scho-
ol Brothers a Bruise, Akadémia 
pohybu a umenia, Diamonds 
Academy, Furmani, Swingles 
Jazz Ensamble, U.K.N.D, Brigita, 
Vanda, Parazit, Michal Žitňan-
ský /Zoči Voči/, Michal Cabala 
/Alone/, Barbora Čičmanová /
Borra/, Natália Rigová /D.O.T.S 
/, spevácky zbor Dúha a hostia

ArEÁL kASÁrNí NA 
MArTINSkOM vrCHU
10.00 – 18.00
SpríSTUpNENIE ArEÁLU 
BývALýCH kASÁrNí
15.00 PREZENTáCIA ZáKLADOV 
KOSTOLA Z 9. STOROČIA, 
historický program, staroslovien-
ska hostina, hudba Slovanov

6.,7. 7.
SväTOpLUkOvO NÁMESTIE
Nitriansky jarmok s bohatou 
ponukou remesiel v tradičných 
podobách

6.,7. 7. 
pIvNé SLÁvNOSTI
prezentácia slovenských i za-
hraničných pivovarov: Asociácia 
malých nezávislých pivovarov 

Slovenska o.z., Pivovar  Primátor 
a.s.,Pivovar Litovel a.s., Budwe-
iser Budvar, Heineken Slovensko 
a.s., Pivovar Erdinger Weissbrau
Pešia zóna

6.,7. 7. NITrIANSkE kOrzO
plné umenia, hudby, výstav, hier 
a atrakcií

6.,7. 7.
3D STrEET ArT pAINTING

5.-7.júla
vzÁCNE ExpONÁTy zO 
zBIErOk SpM, zrAz 
HISTOrICkýCH vOzIDIEL
Parčík pri DAB

Zmena programu vyhradená

SprIEvODNé pODUjATIA
výSTAvy

1.4.-31.10.
O prEMENÁCH HrADU zA 
pOSLEDNýCH 20 rOkOv
Výstava o rekonštrukčnej a reš-
taurátorskej obnove objektov 
v areáli Nitrianskeho hradu

1.6 – 31.7
CyrIL A METOD
výstava prác študentov SOŠ Hlo-
hovec, v areáli Nitrianskeho hradu
12.6.
SLÁvNOSTNé UvEDENIE 
pOšTOvEj zNÁMky

1.9 – 31.10
IkONA Sv. CyrILA A METODA
výstava prác žiakov nitrianskych 
základných škôl, Kostol sv. Mi-
chala Archanjela Nitra - Dražovce

29.6.
ODkryTé TAjOMSTvÁ
výstava archeologických nálezov 
/potrvá do 7.7.2013/

3.-6.júl
1. SLOvENSkO-čESkÁ 
FILATELISTICkÁ výSTAvA 
NITrAFILA 2013
venovaná 1150. výročiu prícho-
du Konštantína a Metoda na Veľ-
kú Moravu, 150. výročiu vzniku 
Matice slovenskej, 20. výročiu 
vzniku Slovenskej republiky 
a 20. výročiu slovenskej znám-
kovej tvorby. Divadlo Andreja 
Bagara. otv:3. 7. o 16.00

5.7. o 09.00
FILATELISTICký SEMINÁr
Príležitostné poštové známky vy-
dané na pamiatku 1100. výročia 
prvého kresťanského kostola na 
území Československa. 
Ponitrianske múzeum

6.7. o 18.00
pALMÁrE výSTAvy:
odovzdávanie cien v Ponitrian-
skom múzeu

7.7. od 9.00 do 12.00 
FILATELISTICkÁ BUrzA
Ponitrianske múzeum

krAjSkÁ kNIŽNICA kArOLA 
kMEťkA
Solúnski bratia a ich kultúrny 
význam pre náš národ.
Výstava kníh o  sv. Cyrilovi a Me-
todovi, Výstava výtvarných prác 

o sv. Cyrilovi a Metodovi

kONCErTy

4.8., 11.8., 18.8.
NITrIANSky HrAD – 
GOTICkÁ prIEkOpA
Koncerty sakrálnej hudby

30.8
HOj, vLASť MOjA
Mestská hala Klokočina

15. 9.
vI. rOčNík OrGANOvéHO 
kONCErTU pOľSkEj HUDBy
Nitriansky hrad – katedrála
Piaristický kostol svätého Ladislava

FILM A DIvADLO

6.7., 31.8., 21.9.
zO ŽIvOTA CyrILA A METODA
Scénické prehliadky Nitrianskeho 
hradu, Nitriansky hrad

piatky od 28.6.do 6.9.
LETNé FILMOvé prOjEkCIE

kONFErENCIE A AkADéMIE

TvOrIvé DIELNE

vOľNOčASOvé AkTIvITy

20. – 21. 7, 10. – 11. 8, 31. 8. – 1. 9.
CESTA SAkrÁLNyM 
DEDIčSTvOM
zážitkový autobus po sakrálnych 
pamiatkach s Nitrianskou orga-
nizáciou cestovného ruchu

7.7.
pO STOpÁCH NITrIANSkyCH 
LEGIEND

27.5.-24.6.
NITrACACHING
2. ročník hľadania skrýš po sto-
pách Cyrila a Metoda pomocou 
GPS zariadenia v meste Nitra

26.9.
SLÁvNOSTNé zHrOMAŽDENIE 
STArOSTOv OBCí NA pOčESť 
900. výrOčIA zOBOrSkýCH 
LISTíN / 1111, 1113/
Hlavní usporiadatelia:
Mesto Nitra, Nitriansky samo-
správny kraj, Rímsko-katolícka 
cirkev - Biskupstvo Nitra

nITRIanSKe KuLTúRne 
LeTo 2013

16.8. o 18:00 
výSTAvA AFrIkTIvITy
Fotograficko - dokumentárny pro-
jekt, ktorého autormi sú fotografi 
Zuzana Halánová a Daniel Lau-
rinc, predstavuje vybrané lokality 
v Keni a mapuje činnosť sloven-
ských organizácií a ich terénnych 
pracovníkov, ktorí tu pôsobia. 
Výstava potrvá do 6.septembra.

16.8. o 19:00 
jAkUB zAťkO QUArTET
Jazzové piatky na pešej zóne

21.-25.8.
BAŽANT kINEMATOGrAF
Premietanie po zotmení

21.8. 
LóvE
(r. Jakub Kroner, 2011, SR/ČR, 
90 min.)

22.8. 
SAMOTÁrI
(r. David Ondříček, 2000, ČR, 
103min.)

23.8. 
pOLSkI FILM
(r. Marek Najbrt, 2012, ČR/PL, 
113min.)

24.8. 
U Mě DOBrý
(r. Jan Hřebejk, 2008, ČR, 101min.)

25.8. 
vIDITEľNý SvET
(r. P. Krištúfek, 2011, SR/ČR, 104min.)

23.8. o 19.00 
E.G.O. GrOUp
Jazzové piatky na pešej zóne

30.8. o 19.00
DOMINIkA TITkOvÁ & 
FrIENDS
Jazzové piatky na pešej zóne

MESTSký pArk NA SIHOTI

14.7 o17.00 
DIvADLO BABENA
Putovanie rozprávkovom
Cestovateľky Lucia a Ria vám vy-
rozprávajú príbeh o tom, ako stre-
tli zajka, ktorý sa vydal do sveta, 
o kapitánoch kráľovnej Regíny či 
o rozprávkových varechách

14.7 o18.00 
MArOš BANGO
Koncert speváka Maroša Banga 
a jeho zrakovo postihnutých 
hostí

21.7 o 17.00 
DIvADLO BEz OpONy
Snehulienka a sedem trpaslíkov
Kdesi v lese je jedna baňa, v nej 
sedem trpaslíkov zlato fára. Tr-
paslíci, akých ešte nevidel tento 
svet, asi preto, že ich od zeme 
nevidieť. Chcete vedieť, ako to 
všetko skončí? Tak tu máme roz-
právku, nech sa páči...

21.7 o 18.00 
DyCHOvÁ HUDBA BOrOvIENkA
Bohatý repertoár ľudových piesní 
starých viac ako 100 rokov z oko-
lia Vrbového

28.7 o 17.00 
O krÁľOvI jONÁšOvI
Divadlo Žihadlo
Príbeh o tom, ako sa ježibaba 
takmer kráľovnou stala, ako 
pána kráľa zlou kliatbou začaro-
vala, a ako mu z toľkého nešťas-
tia gašparko a princeznička malá 
pomáhala

28.7 o 18.00 
pLAyGrOUND
Koncert mladej nitrianskej kape-
ly v štýle funky a soul.

4.8.o 17.00 
DIvADLO DúHA
Katkine výmysly. 
Príbeh školáčky Katky a jej 
kamaráta Maťa, ktorý si nerád 
plnil povinnosti v materskej 
škole a prváčke Katke sa 
vysmieval

4.8. o 18.00 
rOMANIkA
Piesne plné lásky, hnevu, smútku 
a šťastia

11.8. o 17.00 
kArNEvALOvý HrAD
Divadlo Dunajka, Zábavné diva-
delné predstavenie o tom, čo sa 
stane, keď kráľ vyhlási na hrade 
karneval

11.8. o 18.00
BUBNy v pArkU
Campana Batucada pod vede-
ním Igora Holku a ich bubenícky 
workshop samby pre verejnosť

18.8. o 17.00
DIvADLO jAjA
Princezná Frmfulína
Nezbedná, vrtošivá, namysle-
ná… Princezná Frmfulína. Do-
káže uraziť každého bez ostychu 
– hoc aj Čarovnú Vílu! Tá jej to 
však nedaruje a pošle ju za trest 
do služby k Drakovi. No ako to len 
môže dopadnúť?

18.8. o 18.00
HArvESTrI
Tramp art skupina predstaví 
piesne z vlastnej tvorby

25.8. o 17.00
DIvADLO TyjÁTr
Herkules alebo Dobytie pekla
Predstavenie tradičného bábko-
vého divadla

25.8. o 18.00
FÁMA
Bluesová kapela pôsobiaca v Prahe

8.9. o 14.00
pODzOBOrSké vINOBrANIE
9. ročník tradičného podujatia

NITrIANSky HrAD

7.6.-13.9.
GOTICkÁ prIEkOpA
LETNé kINO NA HrADE
Každý pia o 21:00 projekcie fil-
mov pod hviezdami

4.,11.,18.8. o 18.00
NEDEľNé kONCErTy
NA HrADE
Mucha Quartet, Komorný orches-
ter Ad Gloriam Dei, Amaranth 
Ensemble, vstupné 5€

V prípade nepriaznivého počasia 
sa koncerty uskutočnia v Kated-
rále–Bazilike sv. Emeráma

pODHrADIE
Meštiansky dom Samova ul. 1

1.7.-28.8. o 10:00 – 17:00
LETNÁ čITÁrEň
Krajská knižnica Karola Kmeťka 
v Nitre pozýva všetkých nad-
šencov čítania do historických 
priestorov meštianskeho domu; 
každý utorok o 16:00 predsta-
vovanie regionálnych osobností 
a ich tvorby

GALérIA MLyNy

6.9.-22.9.
výSTAvA ArCHITEkTúrA prE 
NITrU
Výstava prezentuje študentské ná-
vrhy ateliérových prác, ktoré riešia 

vybrané lokality v meste Nitra. 
Zadania boli pripravované v spo-
lupráci Mesta Nitry s FA v Bratislave

MESTSké čASTI:

zOBOr MArTINSký vrCH
areál bývalých kasární

18.7. o 16:00 – 22:00
NITrÁNSky rOCk ´N´ rOLL
Zoči Voči, U.K.N.D., Diturvit, D.O.T.S., 
Známe tváre, Skoro v pluse

CHrENOvÁ
areál bývalej vojenskej katedry

20.7. 
FUN rÁDIO DOHODA
Richard Muller, Katka Knechtová, 
Polemic, Majk Spirit, Ego, A.M.O...

28.8.
COrGOň SLíŽOvICA
Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa, Bijo-
uterrier, Itcho Pčelár, Paranoid, ...

23.-24.8.
CHrENOvSké STÁNky
Priestranstvo pred areálom agro-
komplexu

28.7. 
DrAŽOvCE
Sviatok nového chleba

17.8. 
GULÁš CUp
Párovské háje, Multifunkčné 
ihrisko

30.8. 
HOj, vLASť MOjA
Mestská Hala, Dolnočermánska ul.



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

30.8.-1.9. 
kLOkOčINSký jArMOk
Klokočina, Mikovíniho ulica

31.8.
jANíkOvSký OHNIvÁk
Janíkovce, futbalové Ihrisko

cInemaX

Od 4.7. 
jA, zLODUCH 2 
animovaná rodinná komédia, 
USA, 98 min.,  MP
Môže byť napravený zloduch vô-
bec ešte zábavný? Keď rozpráva 
rozprávky na dobrú noc? Keď sa 
bojí o nevinnosť svojej najstaršej 
dcéry? Keď už nechce vôbec nič 
ukradnúť?

Od 4.7.
OSAMELý jAzDEC 
western/ačkný/dobrodružný, 
USA, 151min., MN- 12r
Indiánsky bojovník Tonto (John-
ny Depp) sa delí o doteraz 
nevypovedané príbehy, ktoré 
spôsobili premenu Johna Reida 
(Armie Hammer), muža zákona, 
v legendu spravodlivosti. 

Od 11.7. 
OHNIvý krUH 
akčný/sci-fi/dobrodružný, USA, 
MN-12r, Z mora sa vynoria ob-
rovské príšery Kaiju a pustia sa 
do vojny s ľudstvom, ktorá si 
vyžiada milióny životov a ľudstvo 
na roky zaťaží.

Od 11. 7. 
STÁŽISTI
komédia, USA, 119 min, MN-12r
Billy (Vince Vaughn) a Nick 
(Owen Wilson) sú predajcovia, 
ktorých kariéru potopil súčasný 
pretechnizovaný digitálny svet. V 
snahe dokázať, že nepatrí do sta-
rého železa, sa im podarí takmer 
nemožné: získať prestížne stáž 
vo firme Google.

Od 18.7. 
r.I.p.D – UrNA: úTvAr 
rOzHODNE NEŽIvýCH 
AGENTOv
krimi/ačkný/kom, USA, MN-12r
Nick Walker (Ryan Reynolds) bol 
elitným detektívom, lenže po-
tom to schytal počas jednej akcie 
a v odchode na večnosť mu neza-
bránila ani nepriestrelná vesta.

Od 18.7. 
WHITE HOUSE DOWN
akčný/dráma , USA ,137 min.,  
MN-12r. Režisér slávnych akč-
ných veľkofilmov Roland Em-
merich nás tentoraz zavedie do 
Bieleho domu.

Od 18.7.
rEvIvAL
komédia, ČR, 116 min., MN- 12r.
„Ešte raz si poriadne. . . „Smoke, 
to boli českí Rolling Stones. Za 
nejasných okolností sa ale v roku 
1972 rozpadli a každý zo štyroch 
bývalých muzikantov sa s úde-
lom rockera vo výslužbe vyrovnal 
po svojom.

Od 25. 7.
WOLvErINE
akčný/sci-fi/dobrodružný/fanta-
sy, USA, 136min., MN-15r.
Wolverine (Hugh Jackman), naj-
slávnejší hrdina zo ságy X-Men, 
sa v novom, výpravnom akčnom 
dobrodružstve pozrie do súčas-
ného Japonska. 

ARTMAX – každý utorok, za zvý-
hodnené vstupné 3,50€
DETSKÉ KINO – každý víkend za 
zvýhodnené vstupné

dom maTIce
SLoVenSKej

5. 7.
CyrILO-METODSké OSLAvy
Dom MS v Nitre sa zapája do Cy-
rilo-metodských slávností mesta 
Nitra. Pred slávnostnou sv. om-
šou od 9.00 vystúpia folklórne 
skupiny Matičiari z Čakajoviec, 
Ivančanka a Seniori-Matičiri 
z Nitry. Pešia zóna, Župný dom, 
Kupecká ulica
Počas sv. omše prinášame obet-
né dary ako prejav vďaky k sv. 
Cyrilovi a Metodovi a krojovaným 
zástupom im prejavujeme úctu 
v stopách našich predkov.

Od 14.00 
pokračujú vystúpenia FS Mati-
čiari z Čakajoviec a FS Jelenka na 
Pribinovom námestí.
Svätoplukovo námestie

Od 13.00 do 14.30 
je pre deti pripravený workshop 
Tajomstvo statrého písma, na 
ktorom si deti môžu vyskúšať 
písať hlaholikou.
Farský kostol sv. Petra a Pavla

O 15.00 
sa uskutoční otvorenie výstavy 
Cyrilo-metodské motívy v slo-
venskej známkovej tvorbe, ktorá 
bude spojená s výstavou prác 
z výtvarnej súťaže Domu MS 
v Nitre “Sv. Cyril a Metod očami 
detí”. Výstava potrvá do 18.8. 
2013. Nitrianska galéria

13. 7. o 15.00
NAj GULÁš A vATrA 
zvrCHOvANOSTI
6. ročník spoločensko–kultúrne-
ho podujatia, ktoré usporadúva 
MO MS Ivanka pri Nitre a Obec 
Ivanka pri Nitre. V kultúrnom 
programe sa predstavia viaceré 
folklórne skupiny. Pre deti sú 
pripravené zaujímavé súťaže. Zá-
ujemcovia, ktorí chcú predviesť 
svoje kulinárske umenie vo va-
rení gulášu sa môžu prihlásiť na 
Obecnom úrade Ivanka pri Nitre.
Obecný park, Ivanka pri Nitre

krúŽky prI DMS:

13. 7. o 14:30
FILATELISTI
Viac informácií na www.dms.
nitra.sk, t.č. 037/65 66 228

Úradné hodiny v DMS: denne od  
9:00 do 15:00. Zapojte sa aj Vy! 

Máte chuť niečo zorganizovať, ale 
chýba Vám priestor, spolupráca? 
Radi Vám pomôžeme, ozvite sa na:  
bilicova.dmsnitra@gmail.com.
mena programu vyhradená!

FóRum mLadÝch

MEDIAHAUS, Ul. Fraňa Mojtu 18, 
Nitra, príďte sa realizovať 
v našich priestoroch podľa vašich 
predstáv. Po – so 13.00 – 21.00
www.forummladych.sk
fm@msunitra.sk,  037 6422834

12.7., 26.7., 9.8.,23.8. o 14.00
pIkNIk NA TErASE
Posedenie na terase s gitarou 
a so všetkým, čo si prinesiete, 

1.7 – 31.8. 
DAjME DrEvU DrUHú šANCU
Vyrobme si nábytok  z drevených 
paliet

19.7., 16.8. o 17.00
FM jAM
Chceš ukázať, čo vieš zahrať 
alebo zaspievať? Jam sesion na 
pódiu Fóra mladých. Nemusíš si 
nič nosiť, stačí, keď prídeš.
+ možnosť využitia stálych ak-
tivít voľného času: Stolný tenis, 
Stolný futbal, 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

LeTná čITáReň

Dvor Krajskej knižnice K. Kmeťka, 
Samova 1, Nitra

každý ut o 16.00
prEDSTAvOvANIE rEGIONÁL-
NyCH OSOBNOSTí v LETNEj 
čITÁrNI

2. 7 o 16.00
Prvé stretnutie venované tvorbe 
nášho významného regionálne-
ho spisovateľa Laca zrubca.

prÁzDNINOvÁ STrEDA v LET-
NEj čITÁrNI A v kNIŽNICI
(v prípade nepriaznivého poča-
sia: Fraňa Mojtu 18)

každá str o 9.30 – 12.30
z kAŽDéHO rOŽkA TrOškA
zábavné dopoludnie plné 
rozprávok, hádaniek, kvízov, 
výtvarných dielní a poučných 
rozprávaní – určené pre orga-
nizované návštevy z mestských 
denných táborov a individuál-
nych návštevníkov – prihlásiť sa 
treba najneskôr v deň konania 
podujatia do 8.00

KnIŽnIce V nITRe

Aj CEz prÁzDNINy 
DO kNIŽNICE
júl – august
rozprávková knižnica – pre-

mietanie rozprávok, maľovanie 
obrázkov pre individuálnych 
návštevníkov, Miesto konania: 
pobočka Klokočina

krAjSkÁ kNIŽNICA kArOLA 
kMEťkA v NITrE
Počas letných prázdnin je možné 
využívať služby krajskej knižnice
Ul. Fraňa Mojtu 18
po, ut, št, pia: 7.30 – 16.30
str: 7.30 – 18.00

pobočka na klokočine
po až pia: 8.30 do 16.30 h.,
v letnej čitárni na Samovej ul.
pracovné dni: 10.00 – 17.00

Krajská knižnica na Ul. Fraňa 
Mojtu 18 i na Klokočine ponúka 
svojim spoluobčanom pozitívnu 
alternatívu využívania voľného 
času, ktorého majú dosť počas 
prázdnin najmä naše školopo-
vinné deti a mládež. Využite túto 
príležitosť a vráťte sa ku knihe 
tradične označovanej ako najlep-
ší priateľ človeka. 

Počas letných mesiacov, od 1. júla 
do 28. augusta, každý pracovný 
deň od 10.00 do 17.00 h., bude po 
mnohých rokoch obnovená letná 
čitáreň v historických priestoroch 
knižnice na Samovej ul. č. 1. Čitá-
reň bude slúžiť všetkým občanom, 
prípadne aj návštevníkom mesta, 
teda nielen registrovaným čita-
teľom knižnice. Činnosť v letnej 

čitárni plánuje knižnica doplniť 
a spestriť viacerými aktivitami 
pre deti i dospelých, napríklad čí-
taním rozprávok, čítačkami kníh, 
predstaveniami regionálnych 
osobností a priblížením histórie 
Nitry. Každý utorok o 16. hodine 
knižnica pripraví čítačky z kníh 
regionálnych autorov. Prvé stret-
nutie, ktoré sa uskutoční 2. júla 
2013 o 16. hodine, bude veno-
vané tvorbe nášho významného 
regionálneho spisovateľa Laca 
Zrubca.
Tešíme sa na vašu návštevu 
a všetkým čitateľom želáme prí-
jemnú dovolenku.

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 hyper-
markete 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 vedeckou 
knižnicou špecializovanou na 
poľnohospodárstvo a príbuzné 
oblasti. Ponúka však aj literatúru 
z iných vedných odborov - viac 
ako 500 000 kníh, 700 titulov 
časopisov a zbierku technických 
noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice).

Otváracie hodiny:

Po. - štv.: 8.30 - 18.00, pia: 8.30 - 17.00

UNIvErzITNÁ kNIŽNICA UkF
Univerzitná knižnica UKF v Nitre, 
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 106
e-mail: lib@ukf.sk
www.lib.ukf.sk.
Po-št: 9.00 - 18.00
Pia: 9.00 - 16.00
So: 8.00 - 13

Akademická knižnica, ktorá po-
skytuje knižničné a informačné 
služby pracovníkom, študentom 
univerzity a širokej verejnosti. 
Knižnica je vedecko-informačným, 
bibliografickým a poradenským 
pracoviskom. Zabezpečuje bibli-
ografickú registráciu publikačnej 
činnosti pedagógov, vedeckých 
pracovníkov a doktorandov. Pou-
žívatelia majú k dispozícii elektro-
nický katalóg, internet a zahranič-
né elektronické databázy.

Otváracie hodiny:
študovňa FF Hodžova ul.: po: 
09.00 - 18.00, ut-št: 8.00 - 18.00, 
pi: 9.00 - 14.00, so: 8.00 - 13.00

študovňa kraskova ul.: 
po-št: 8.00 - 16.00, 
pia: 9.00 - 16.00, so: 8.00 - 13.00

 KLuby dôchodcoV

kam za aktivitami :
KD Chrenová – so sídlom Ul. 
Okánika č. 6, Nitra, KD Dolné 
Krškany – so sídlom KD Krškany, 
KD Staré mesto – Domino, Nitra, 
KD Čermáň – so sídlom Baničova 
č. 12, KD Klokočina - so sídlom 
Baničova č. 12

SzTp
Slovenský zväz telesne postihnu-
tých, ZO č. 13, Nitra, Kollárova 4
č. tel. 037 / 650 54 62
po. od 9.00 do 13.00 Krúžok ruč-
ných prác, str. od 9.00 do 13.00 
Krúžok šikovných rúk, 12.7. (so) 
o 10.00 Prehliadka ZUČ telesne 
a mentálne postihnutých detí 
a mládeže v prednese poézie, 
prózy a autorskej tvorbe

kOMUNITNé CENTrUM
Nedbalova ul., Klokočina

CENTrUM SLNIEčkO
Pomoc týraným zneužívaným 
deťom a obetiam rodovo pod-
mieneného násilia – matiek 
s deťmi a žien. Poskytuje so-

ciálne 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 osobitnom mieste.
SOpp – Empatia
Spoločnosť priateľov detských 
duší sa zameriava na deti a mlá-
dež. Ekologické cítenie, hod-
noty emocionálnej a morálnej 
inteligencie, zodpovednosti za 
kvalitu života v spoločenstve ľudí 
bez ohlasu na rasu, národnosť, 
vierovyznanie, zdravotný či iné 
hendikep.
združenie Internet Nitra, zIN
Zabezpečenie prístupu k sieti In-
ternet pre občianske združenia, 
neziskové organizácie a pre širo-
kú verejnosť. Organizovanie LAN 
party pre mládež a verejnosť
NET, n.o. Aktivácia znevýhod-
nených uchádzačov o zamest-
nanie, zvýšenie kvalifikácie 
u nezamestnaných – schopnosť 
pracovať s PC, rozšíriť si roz-
hľad a schopnosť nájsť si prácu 
prostredníctvom internetu
STOrM pri UkF. Zameriava sa na 

riešenie drogovej problematiky 
v oblasti prevencie drogových 
závislostí, prvý kontakt s drogo-
vo závislými na ulici (streework), 
poskytovanie poradenstva.
Občianska poradňa v Nitre, n.o. 
Bezplatné služby univerzálnej 
poradenskej inštitúcie – ob-
čianske a sociálne poradenstvo 
(sociálne dávky, sociálna pomoc, 
poistný systém,, bývanie, pra-
covno-právne vzťahy).

BUDúCNOSť
Centrum poradensko-intervenč-
ných služieb BUDÚCNOSŤ, Wilso-
novo nábrežie č. 82, Nitra pozýva 
všetkých záujemcov, ktorých 
sa dotýka závislosť od alkoholu 
alebo iných návykových látok 
a chceli by nájsť ľudí s rovnakým 
problémom a riešiť ho v svojpo-
mocnej skupine.
Svojpomocné aktivity A-klubu 
Maják, Wilsonovo nábr.

kONTAkTy:
centrumbuducnost@azet.sk
tel.: 0908 022 452, volať v pra-
covné dni od 9. - 12.00
Pastoračné centrum sv. Rodiny
Cirkevné centrum voľného času, 
Hviezdoslavova 7, 
tel.:037/ 77 31 946

pOrADňA zDrAvIA
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva, Štefánikova trieda 58 
(vilka A) v Nitre, každú str. 14.00 
– 15.30. Poradíme ako postupo-
vať pri dojčení vášho dieťatka.

Priamy tel. kontakt 037/ 65 
60 425 (volať v čase od 14.00 – 
15.30 každú stredu) alebo 0907/ 
670 208 kedykoľvek MUDr. Bor-
guľová, doc. PhDr. Boledovičová, 
PhD., tel.č. 0907 670 208, PhDr. 
Krištofová, PhDr. Nádaská.

kLUB SCLErOSIS MULTIpLEx
Kontakt: Anton Suchan, Novo-
meského 3/5, 949 11 Nitra, tel.: 
037 773 22 99, www..ksmnr.sk
Pacienti trpiaci sklerózou mul-
tiplex sa stretávajú v Krajskom 
osvetovom stredisku na

DENNý STACIONÁr prE 
SENIOrOv
Baničova č. 12, 949 11 Nitra
Po – Pia: 6.30 – 17.00
Tel.: 037/ 6925518, 6925513

Denný stacionár pre seniorov na 
Baničovej ul. č. 12 v Nitre po-
skytuje opatrovateľskú službu 
s denným pobytom, poskytova-
nú seniorom žijúcim v rodinách 
s ekonomicky aktívnymi prísluš-
níkmi rodiny. Títo im nemôžu 
poskytnúť potrebnú celodennú 
starostlivosť, ale nechcú ich 
umiestniť v Domove dôchodcov, 
resp. čakajú v poradovníku na 
umiestnenie do Domova soci-
álnych služieb. Opatrovateľská 
služba je tiež je určená seniorom 
žijúcim osamotene, s cieľom 
poskytnúť im kontakt s ľuďmi 
a vyplniť voľný čas.

Možnosť pobytu v DS je krátko-
dobého i dlhodobého charakteru 
Informácie v Klientskom centre 
MsÚ Nitra, Štefánikova ul. č.60 
(prízemie vpravo), príp. na Sprá-
ve zariadení sociálnych služieb, 
kde vám pracovníci ochotne 
podajú podrobnejšie informácie 
o ponúkanej službe.

LINkA TIESňOvéHO vOLANIA
Centrum tiesňového volania
Štefánikova 60, Tel: 037 6502145
- poskytujú náramky pre starých 
osamelých ľudí
- senior linka, sociálny taxík, cen-
trum tiesňového volania

prEprAvA SOCIÁLNyM 
TAxíkOM
Prepravná služba a sociálny taxík 
poskytujeme občanom, ktorí 
sú odkázaní na individuálnu 
prepravu osobným motorovým 
vozidlom, ak nie sú schopní pre-
miestniť sa, nastupovať do vozi-
dla hromadnej dopravy osôb a k 
prostriedku železničnej dopravy, 
alebo zvládnuť situáciu v týchto 
prostriedkoch tak, ako zdravý 
občan.

SUBTErrA - STAré DIvADLO
Ul. 7. pešieho pluku, 
www.subterra.sk, 0907 981 454.
Pravidelné hudobné večery kaž-
dú stredu od 18,00 – Vinylspher.

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
Farská ul, Kláštor: po – pia: 6.00, 
7.00 a 16.15; ne 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 detská a 16.15, Počas letných 
prázdnin nebýva sv. omša v nedeľu 
o 10.30 a v pracovný deň o 7.00

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  a 18.00;
ne: 7.00, 9.00, 10.30

kApLNkA v NEMOCNICI:
po - pia: 15.30; ne: 10.30

kOSTOL Sv. GOrAzDA, 
kLOkOčINA
po – pia: 6.30 a 18.00

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
Počas letných prázdnin sv. omša 
o 11.00 nebýva a sv.omša o 9.30 
vtedy nie je detská.

kOSTOL Sv. UrBANA 
čErMÁň:
po – pia: 18.00; ne: 8.00 a 10.00

kOSTOL Sv. FrANTIškA 
xAvErSkéHO, DrAŽOvCE:
št – so: 7.00; denne o 17.00; 
ne: 8.00 a 11.00

kOSTOL Sv. pETrA A pAvLA, 
jANíkOvCE:
po – pia: 19.00; 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, utorok, št, pia o 18:00
str a so o 7.00, ne o 07.30 
a 10.30

kOSTOL všETkýCH SväTýCH 
kyNEk:
št: 18.00; ne: 9.15

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, Str: 18.00,
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, Ne: 9.00 alebo 10.30 
podľa vyhlásenia

 
OSTOL Sv. UrBANA, zOBOr:
po – pia: 16.30; ne: 8.00, 11.15

 
kApLNkA Sv. SvOrADA, 
Špecializovaná nemocnica sv. Svora-
da, n.o. Zobor, Str: 15.15, Ne: 10.30

 
STArOkATOLíCkA CIrkEv NA 
SLOvENSkU:
ne a v prikázané sviatky: 9.00 
v kaplnke sv. Gorazda na Chre-
novskej ul. 15.

EvANjELICké BOHOSLUŽBy:
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 – 
Evanjelický kostol Ducha Sväté-
ho: V nedeľu o 10.00 s detskými 
službami Božími a vo št. o 18.00, 
ut. o 19.00 - biblická hodina pre 
staršiu mládež, pia. o 17.00 pre 
dorast.

 
GréCkOkATOLíCkE 
BOHOSLUŽBy:
Párovce – Kostol sv. Štefana
Iba v nedeľu 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 
SIEDMEHO DňA
Bohoslužby v každú sobotu o 
9.45 v modlitebni za kostolom na 
Ulici Fraňa Mojtu č. 10. Kontakt: 
www.casd.sk

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 hod

Kam V nITReKam V nITRe
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mestské slávnosti „nitra, milá nitra...“

oslavy 1150. výročia príchodu svätých
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