
SYNAGÓGA 

Ulica pri Synagóge, Tel: 037/652 53 20
Program aj na www.nitra.sk 
Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizovania 
kultúrnych a spoločenských poduja-
tí: 037/6525 320, 6502 388

6. marec – 18.00 
DNES (SA) HRAJÚ ESTETICI
Multižánrové koncertné predstavenie 
študentov Ústavu literárnej a umelec-
kej komunikácie FF UKF v Nitre pod 
vedením PhDr. Milana Michalca, PhD.
Usporiadateľ: UKF v Nitre v spoluprá-
ci s Mestom Nitra, vstup voľný

7. marec – 17.00
VERNISÁŽ – URBANIZMUS A AR-
CHITEKTÚRA NA SLOVENSKU
Výstava diel ocenených Cenou Duša-
na Jurkoviča za architektúru a Cenou 
Združenia pre urbanizmus a územné 
plánovanie na Slovensku
Usporiadateľ: Mesto Nitra a Spolok 
architektov Slovenska, výstava po-
trvá do 14. apríla 

MUSICA DA CAMERA
ZÁVEREČNÉ KONCERTY ŠTU-
DENTOV KH PF UKF V NITRE

12. marec – 18.00
Účinkujú: Tomáš Obola – pozauna, 
Viera Rédliová a Nora Valentínová 
– klavír
Program: A .Vivaldi, L. van Beetho-
ven, F. Chopin, F. Liszt, N. Rimskij 
Korsakov, S. Rachmaninov

20. marec – 18.00
Účinkujú: Elena Hrabovská, Katarína 
Komáromyová, Martina Čiefová – 
klavír,

Katarína Pobočíková, Renáta Záhor-
ská – spev
Program: W. A. Mozart, F. Liszt, P. I. 
Čajkovskij, S. Rachmaninov, A. Skria-
bin, B. Smetana,
A. Dvořák, G. Bizet, A. Ponchielli, S. 
Proko� ev, A. Chačaturian

26. marec – 18.00
Účinkujú: Beáta Bukaiová – kla-
vír, Ladislav Bukai – klarinet, Eva 
Holúbeková, Miroslava Mintálová 
– klavír
Program: D. Scarlatti, W. A. Mozart. 
L. van Beethoven, F. Chopin,
S. Rachmaninov, S. I. Tanejev, R. 
Addinsell
Usporiadateľ: UKF v Nitre v spoluprá-
ci s Mestom Nitra, vstup voľný

14. marec – 17.00
SLÁVNOSTNÉ OCENENIE ŠPOR-
TOVCOV MESTA NITRY ZA ROK 
2012
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na 
pozvánky

27. marec – 10.00
SLÁVNOSTNÉ OCENENIE PEDA-
GOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČI-
TEĽOV 
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na 
pozvánky

STÁLE VÝSTAVY 
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV
expozícia holokaustu / SNM – Mú-
zeum židovskej kultúry
SHRAGA WEIL: GRAFIKA
Nitrianska synagóga 1911-2011 
 Prehliadky
utorok – 13.00 – 18.00
streda, štvrtok – 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00
sobota, nedeľa – 13.00 -18.00

vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 ro-
kov a držitelia preukazu ZŤP vstup 
zdarma

2. marec
PRVÁ NEDEĽA V MESIACI
bezplatný vstup v rámci projektu 
Ministerstva kultúry SR 

NITRIANSKA GALÉRIA

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

VÝSTAVY:
REPREZENTAČNÉ SÁLY
21. 3. – 28. 4. 
JOZEF KOSTKA
Výstava bude prezentovať tvorbu 
jedného z najvýznamnejších so-
chárov 20. storočia, Jozefa Kostku, 
ktorej koncepcia bude vychádzať z 
umelcovej pozostalosti.
Jozef Kostka (1912, Stupava 
– 1996, Bratislava) je zaklada-
teľom slovenského moderného 
sochárstva. V rokoch 1932 – 1937 
študoval na Vysokej škole umelec-
kého priemyslu v Prahe u prof. Ka-
rola Dvořáka. V rokoch 1938–1939 
študoval na École des Beaux-Arts 
v Paríži. Od roku 1940 pôsobil na 
odbore modelovania na Oddelení 
kreslenia a maľovania na SVŠT v 
Bratislave a v rokoch 1949 – 1973 
viedol � gurálne sochárstvo na 
Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave.

SALÓN
30. 1. – 10. 3.
DÁM TI TO ŠÉROVAŤ, DÁM TI TO 
ZDIEĽAŤ

BOTANICKÁ ZÁHRADA SPU

Areál SPU, Tel.: 037/ 641 47 37 
www.bz.uniag.sk
Skleníky, otv. po. a pia. 9.00 – 16.00
Park, otv. denne 9.00 – 16.00
Skupinové návštevy vopred telefo-
nicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX

Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989

5.-10. 3.  Nábytok a bývanie 
 a Fórum dizajnu

20.-23. 3.  Agrosalón 

20.-23. 3.  Rybárstvo a poľovníctvo

NITRIANSKA ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU

Informácie na tel.: 037/ 16 186

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

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo námestie, NITRA
TEL: +421 (0)37 7721 577
www.dab.sk

1. marec – 18.30
7. marec – 18.30
LÁSKA A PENIAZE
Štúdio
Kriminálka, komédia a lovestory 
zároveň Hra o láske, ktorú ničí ma-
terializmus. Cynicky vtipná analýza 
deštruktívnej povahy súčasného 

sveta peňazí a hromadenia hmot-
ných statkov.

2. marec – 18.30
KTO JE TU RIADITEĽ? 
Štúdio
Komédia zo súčasnosti z prostredia 
počítačovej � rmy, kde sa po rokoch 
zjaví sám veľký riaditeľ. Je to najvyšší 
boss z Ameriky, malý boh, ktorého 
síce nikto nikdy nevidel, zato každý 
pocítil jeho dotyk vo svojom živote.

4. marec – 18.30
PLEŠATÁ SPEVÁČKA
Štúdio
Absurdná groteska, hra ne-hra, 
bláznivý príbeh o tom, čo sa stalo, 
keď manželia Martinovci navštívili 
manželov Smithovcov. 
5. marec – 18.30
TESTOSTERÓN
Štúdio
Divadelná komédia o tom, čo si muži 
myslia o ženách. Manifest mužskej 
prapodstaty. Svadobná oslava, na kto-
rej chýba nevesta! Ale prečo?... Záhada, 
ktorá čaká na vaše rozlúštenie.

6. marec – 18.30
KOREPETÍTOR
Štúdio
Ouvertúra lásky pre ženu, muža a je-
den klavír. Tragikomédia plná napä-
tia a prekvapivých zvratov ironickým 
spôsobom spracováva tému lásky a 
veľkej vášne. Sprevádza ju množstvo 
nádhernej hudby a ešte viac absurd-
ného humoru. Je príležitosťou pre 
herecký koncert mužsko – ženskej 
dvojice protagonistov inscenácie.

8. marec – 18.30
PÝCHA A PREDSUDOK
Veľká sála
Jeden z najčítanejších a najob-

ľúbenejších bestsellerov Pýcha a 
predsudok britskej spisovateľky Jane 
Austenovej sa po prvý krát dostáva 
na slovenské javisko.

9. marec – 18.30
14. marec – 18.30
PREFÍKANÁ VDOVA
Veľká sála
Rozmarná komédia talianskeho 
klasika tohto žánru odhalí pozadie 
lásky a princíp fungovania mužsko-
ženského vábenia.

10. marec – 19.00
ZELENÁ POŠTA
Veľká sála
Koncert Collegium Musicum Album 
Mariána Vargu a Pavla Hammela 
Zelená pošta vyšiel vo vydavateľ-
stve OPUS v roku 1972. Pesničky z 
tohto albumu nebolo možné nikde 
počuť v koncertnej podobe. V rámci 
hudobného festivalu „Konvergencie“ 
sa uskutočnila v lete 2012 séria Live 
koncertov, po 40. rokoch, kde kom-
pletný album dopĺňajú pesničky, 
ktoré vznikli zo spolupráce Vargu a 
Hammela. Súčasťou tejto série je 
aj koncert v Nitre.Terajšia podoba 
sprievodnej skupiny Collegium mu-
sicum je Fedor Frešo – basa, Franti-
šek Griglák – gitara, Peter Preložník 
– klávesy a Martin Valihora – bicie.

13. marec – 10.00
SIROTY
Štúdio
Urban thriller Siroty – to je jednotli-
vec v chaose mesta. Moc, tvrdá sila, 
krutosť. Boj o prežitie. Siroty – to sú 
kostlivci vypadávajúci zo skríň našej 
minulosti. Nedokážeme sa ich zbaviť. 
Siroty – to je hodená rukavica horú-
cemu problému súčasnosti: spolo-
čenskej neznášanlivosti a xenofóbii.

vystavujúci autori: Spolok Bečica – 
Stanislav Barta, Erik Fehér, Peter Pa-
uko, Vladimír Stacho, Viliam Šulík (SK)
Koncept výstavy mladých auto-
rov je ich vlastnou konfrontáciou 
tvorby, od roku 2006, kedy sa po 
prvý krát spoločne predstavili v Nit-
rianskej galérii mladých. V médiu 
maľba, po siedmych rokoch, bez 
hlbšieho vzájomného vizuálneho 
stretnutia majú opäť ambíciu pre-
zentovať svoje individuálne výtvar-
né programy.

13. 3. – 14. 4.
COPY / PLAGIARISM
vystavujúci autor: Patrik Hábl (CZ)
Uvedený projekt autora Patrika 
Hábla reaguje na otázku originality 
a na práva duševného vlastníctva 
umeleckého artefaktu. Tento kon-
cept má za cieľ obhájiť hodnotu 
originality obrazu v konfrontácii s 
„výrobou“ falzi� kátov a neznače-
ných kópií diel významných, nielen 
svetových maliarov.

BUNKER
14. 2. – 17. 3.
OBLIQUE PERSPECTIVES: EYES 
HALF CLOSED / ŠIKMÉ PERSPEK-
TÍVY: PRIVRETÝMI OČAMI
Autor: John W. Ford (USA)
Výstava predstaví site-speci� c 
inštaláciu amerického výtvarníka, 
ktorú bude vytvárať počas svojho 
dvojtýždenného pobytu v Nitre. V 
priestoroch Bunkra nenápadne roz-
miestni fotogra� e rôznych zákutí 
Nitry, okolo ktorých jej obyvatelia 
denno-denne chodia, no už ich 
nevnímajú. Pohľad človeka zo za-
hraničia prenesie pre domáceho 
obyvateľa už zovšednené lokality, 
detaily a situácie do úplne nových 
súvislostí.

21. 3. – 5. 5.
TRETIA KULTÚRA
Autori: Verena Kaminiarz (DE), Michal 
Marenčík (SK), Julia Reodica (US)
Na výstave sa predstavia umelci 
venujúci sa tzv. bioartu, na Slo-
vensku stále málo rozšírenej forme 
súčasného umenia, ktoré pracuje so 
živým médiom a využíva biologické, 
technologické a vedecké postupy na 
tvorbu umeleckých projektov. Táto 
výstava nie je o obrázkoch, intro-
spekcii umelcovho sveta, ani o tragike 
vzťahov. Táto výstava kladie otázky, na 
ktoré však neodpovedá…

GALÉRIA MLADÝCH
21. 2 – 7. 4.  - TRI
Autorky: Monika Owca Baranová, 
Aneta Macaríková, Andrea Štrbová
Výstava predstaví tvorbu troch so-
chárok, študentiek na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. 
Bude prezentovať tri rôzne možné 
prístupy a pohľady na sochu, od 
rôznych foriem reliéfu, cez objekt, 
inštaláciu, až po video a komiks. 
Výstava bude zároveň prepojením 
ich vzťahu ako kamarátok, spolu-
žiačok, kolegýň a konkurentiek.

KULTÚRNE PODUJATIA:
GALÉRIA HUDBY
Cyklus komorných koncertov
Koncertná sála Župného domu

20. marec  – 18.00
Wojciech Waleczek (PL) – klavír
Wojciech Proniewicz (PL) – husle
Program: W. Lutoslawski, K. Szyma-
nowski, F. Liszt

4-3-2-1... / Cyklus besied 
so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi
Moderátor: Dado Nagy

afterpARTy
Neformálne diskusie s autormi a ku-
rátormi po vernisáži výstavy

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 uni-
kátnych archeologických nálezov od 
doby kamennej až po 18. storočie z 
územia celého Slovenska

VÝSTAVY:
NITRIANSKO V ZRKADLE DEJÍN
Najvýznamnejšie archeologické ná-
lezy z Nitry a širokého okolia.
Život v lesných a vodných biotopoch
Dermoplastické preparáty zo zbierok 
múzea.

1.2. – 24. 3. 
HASIČSKÉ MINIATÚRY 
ZO ZBIEROK JOZEFA URBÁNKA
150 modelov hasičskej techniky.

5.2. – 3. 3. 
SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ ODEV 
V MINIATÚRACH
Mužský a ženský ľudový odev re-
giónov Slovenska prezentovaný na 
detských bábikách.

NOVÉ VÝSTAVY: 
15. 3. – 14.4. 
TROFEJE POĽOVNEJ ZVERI
Prezentácia trofejí poľovnej zveri ulo-
venej v rámci okresu Nitra v r.2012 a 
ich odborné hodnotenie z hľadiska 
správnosti selektívneho lovu. 
Vernisáž o 15.00 

13. marec – 18.30
PAMÄŤ VODY
Veľká sála
Hosťuje Slovenské národné divadlo 
Bratislava. Jeden pohreb, stretnutie 
svojráznych sestier a nevyspytateľnosť 
ľudskej pamäti sú zdrojom skvelých 
dialógov, humorných scén i hrejivých 
pohladení po duši. Účinkujú Zdena 
Studenková, Zuzana Kocúriková, Zu-
zana Fialová, Jozef Vajda

14. marec – 10.00
KTO JE TU RIADITEĽ?
Štúdio
Komédia zo súčasnosti z prostredia 
počítačovej � rmy, kde sa po rokoch 
zjaví sám veľký riaditeľ. Je to najvyšší 
boss z Ameriky, malý boh, ktorého 
síce nikto nikdy nevidel, zato každý 
pocítil jeho dotyk vo svojom živote.

15. marec – 18.30
TESTOSTERÓN
Veľká sála
Ouvertúra lásky pre ženu, muža a je-
den klavír. Tragikomédia plná napä-
tia a prekvapivých zvratov ironickým 
spôsobom spracováva tému lásky a 
veľkej vášne. Sprevádza ju množstvo 
nádhernej hudby a ešte viac absurd-
ného humoru. Je príležitosťou pre 
herecký koncert mužsko – ženskej 
dvojice protagonistov inscenácie.

16. marec – 18.30 
PLEŠATÁ SPEVÁČKA
Štúdio
Absurdná groteska, hra ne-hra, 
bláznivý príbeh o tom, čo sa stalo, 
keď manželia Martinovci navštívili 
manželov Smithovcov. 

18. marec – 18.30
DVOJITÁ REZERVÁCIA
Veľká sála

Bláznivá komédia. Pozývame vás 
do extravagantne zariadeného 
bytu manželov Joanny a Philipa 
Markhamovcov. Ich spoloční pria-
telia – manželia Linda a Henry 
Lodgeovci – sa rozhodli, že si práve 
dnes večer doprajú malý neman-
želský � irtík.

19. marec – 18.30
DOBRE ROZOHRANÁ PARTIA
Veľká sála
Divadlo J. G. Tajovského Zvolen 
Brilantne napísaná konverzačná ko-
média súčasného rakúskeho autora 
dotýkajúca sa hlbín ľudskej duše a 
výnimočný herecký koncert

21. marec – 11.00
DNA
Veľká sála
napínavá detektívka Skupina tí-
nedžerov urobí niečo zlé. Naozaj 
hrozné... Podľahnú panike a snažia 
sa celú záležitosť zatušovať. Ale keď 
zistia, že proces zahladzovania stôp 
ich vzájomne spája a prináša do ich 
narušených vzťahov nebývalú har-
móniu, strácajú motiváciu napraviť 
stav vecí.

21. marec – 18.30
23. marec – 18.30
DARK PLAY DERNIÉRA
Štúdio
Príbeh o manipulácii s virtuálnou 
realitou. O súboji pravej skutočnosti 
a falošnej IT ilúzie. O slepých cestách 
počítačovej komunikácie.

22. marec – 9.00
22. marec – 11.00
VEVERIČKY
Veľká sála
Na príbeh veveričky Veronky, ktorá sa 
„nervovo zrútila“, keč jej priam spod 

chvostíka spílili vlastnú jedľu. A tak sa 
išla liečiť do kúpeľov. Nie však do hoci-
jakých! Ale do Orieškových kúpeľov.

25. marec – 18.30
SLADKÁ CHARITY
Veľká sála
Svetová muzikálová klasika, podľa 
� lmového scenára Federica Fellini-
ho, Tullia Pinelliho a Ennia Flaiana – 
Cabiriine noci. Príbeh dievčaťa, ktoré 
chcelo byť milované.

26. marec – 18.30
KOREPETÍTOR
Štúdio
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.

28. marec – 18.30
PÝCHA A PREDSUDOK
Veľká sála
Inscenácia ponúka javiskový 
obraz starobylého sveta britské-
ho panstva, s dôrazom na silný 
príbeh a plnokrvnú charakte-
rokresbu postáv. Ich peripetie, 
dramatické strety, ale aj komické 
situácie a následne aj šťastné 
rozuzlenie.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
tel. č.: 037/ 652 5003, www.stare-
divadlo.sk

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 € 

GALÉRIA FOYER

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

7. 3. – 17. 4.
SYNERGIA X.
Výstava ôsmich mladých umelcov 
pod názvom „Synergia X“. Svoje 
umenie vám predstavia: Tomáš 
Bulla vo forme sôch z dreva, súčas-
nú maľbu vychádzajúcu z graffiti 
umenia Ivan Greguš a AERO310, 
experimentálnu fotografiu Juraj 
Osmaslav Peťovský, maľbu Key 
lou, Juraj Ďuriš a grafickú tvor-
bu Natália Kratochvílová. Názov 
výstavy „Synergia X“ vychádza z 
úprimnej snahy mladých autorov 
o medziľudský dialóg, o tvorivú 
spoluprácu v dnešnej uponáhľanej 
dobe.

DIECÉZNE MÚZEUM

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

Otváracie hodiny:
marec: so. – ne: 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile 
rôznych dokumentov (úryvok spisu 
O obrátení Bavorov a Korutáncov, 
diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom 
Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého 
pápeža Metodovi, ukážky z buly 
Industriae tuae a Quia te zelo � dei, 
ukážky z hlaholík). V druhej časti 
múzea je sprístupnená klenotnica 
s liturgickým pokladom.

MÚZEUM SPM

Dlhá 92, 950 50 Nitra, Tel.: 037 657 25 53
Fax: 037 733 34 79
Mobil: 0911 40 40 01
E-mail: muzeum@agrokomplex.sk
www: www.spmnitra.sk, 
www.agrokomplex.sk, 
www.npz.yw.sk

Otváracie hodiny
Pondelok: zatvorené
Utorok – Sobota: 9.00 – 17.00
Vstupy s lektorom: 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, Nedeľa: 13.00 – 17.00
Vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00
Nahlasovanie mimoriadnych vstu-
pov na tel. čísle: 0911 404 001

Vstupné
Dospelí 3 € / osoba (múzem+skan-
zen), 2 € / osoba (múzeum alebo 
skanzen)

Zľavnené
1,50 € / osoba (múzeum+skanzen), 
1 € / osoba (múzeum alebo skan-
zen) žiaci základných škôl, študenti 
stredných a vysokých škôl s platným 
dokladom o štúdiu
občania nad 60 rokov, ktorí sa preu-

kážu občianskym preukazom
0,75 € / osoba (múzeum+skan-
zen), 0,50 € / osoba (múzeum alebo 
skanzen)

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 skupinou 
aj v inom čase s programom si mož-
no dohodnúť telefonicky. 

Misijné múzeum ponúka bohatú 
zbierku umeleckých predmetov, 
ktoré misionári dostali do daru v 
misiách po celom svete. Na výstave 
si môžete prezrieť predmety po-
chádzajúce zo zberateľskej činnosti 
misionárov.

VIVÁRIUM SPU

Tr. A. Hlinku, tel.: 037 / 65 08 791

V univerzitnom viváriu nájdete 70 
chránených druhov plazov (ko-
rytnačky, hady, jaštery), ktoré boli 
predmetom pašeráctva a nelegálnej 
držby a sú tu dočasne umiestnené 
orgánmi štátnej správy.

Pre verejnosť otvorené: v pon. a v 
str. od 14.00 do 16.00 Organizo-
vané skupiny škôl a škôlok môžu 
nahlásiť exkurzie aj na termíny 
mimo otvár. hodín (tel., resp. na 
e-mailovej adrese: Jaroslav.Poko-
radi@uniag.sk).

1. marec – 9.30
3. marec – 15.00
BOLO NÁS PÄŤ
Veľká sála
Dramatizácia románu význam-
ného medzivojnového českého 
spisovateľa, novinára a humo-
ristu židovského pôvodu Karla 
Poláčka. Humorné rozprávanie o 
každodennom „dobrodružnom“ 
živote, snoch, túžbach či prvých 
láskach piatich obyčajných ka-
marátov.

1. marec – 19.00
11. marec – 9.00
DRACULA
Štúdio Tatra
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.

4. marec – 19.00
ŠŤASTNÉ KONCE RADOŠINSKÉ 
NAIVNÉ DIVADLO
Veľká sála
V najnovšej Štepkovej clivej či nos-
talgickej komédii Šťastné konce 
sa prelínajú životné cesty a pestré 
ľudské osudy veľmi svojráznych hľa-
dačov lások.

6. marec – 19.00
ČERVENÝ KABARET
Štúdio Tatra
Najväčšie ľúbostné príbehy v histórii 
ľudstva, môžete vidieť na doskách 
Starého divadla – ktoré znamenajú 
svet.

10. marec – 15.00
PALCULIENKA
Štúdio Tatra

11. marec – 9.30
12. marec – 9.30
14. marec – 9.30
DANKA A JANKA
Veľká sála
Danka a Janka sú sestričky dvojčen-
ce, navlas rovnaké. Danka má oči 
celkom ako Janka, hnedé a veselé 
ani gaštančeky a Janka má vlasy cel-
kom ako Danka, plavé a ostrihané na 
o� nu. A majú tiež rady rozprávky

12. marec – 9.00
PALCULIENKA
Štúdio Tatra
Poetická bábková inscenácia o diev-
čatku Palculienke, ktoré sa na svet 
díva optikou malého dieťaťa. Je ako 
nepopísaný list papiera. Všetko s čím 
sa stretne, je pre ňu nové. Nepozná 
nebezpečenstvo, preto sa často 
dostáva do situácií, ktoré ju vedia 
poriadne prekvapiť...

13. marec – 9.30
13. marec – 19.00
15. marec – 9.30
ŽENA, PÁN BOH, ČERTISKO A 7 
ZAKLIATYCH ...
Štúdio Tatra
Hororovo smiešny príbeh o tom, že 
žena a láska môžu všetko. Inscenácia 
na motívy niekoľkých Dobšinského 
rozprávok vo forme pouličného 
predstavenia pre deti od 10 rokov a 
dospelých.

15. marec – 19.00 
SOLITAIRE.SK
Štúdio Tatra
Súčasná slovenská divadelná hra. 
Dej hry sa odohráva v novostavbe 

bytového domu, na pozadí príbehov 
štyroch diametrálne odlišných po-
stáv, ktoré spája existenciálny pocit 
vykorenenosti a totálnej samoty. 
Avšak hra nie je „drásavá“, ale díva sa 
na ľudí láskavým okom a v sebairónií 
akou sa jej postavy re� ektujú je veľ-
mi veľa humoru.

17. marec – 15.00
18., 19., 21.  marec – 9.30 
AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
Veľká sála
Vtipná a hravá inscenácia na motívy 
klasickej ľudovej rozprávky o tom, 
že rozum je viac ako sila a aj o tom, 
že v jednote je sila. Vtipný príbeh 
krehkého múdreho malého vajca 
a jeho veľkých a silných zvieracích 
kamarátov, ktorí porazia dokonca 
zbojníkov vám za výraznej pomoci 
bábok vyrozprávajú dve sliepky a 
jeden kohút. Predstavenie je určené 
pre deti od 3 rokov.

20. marec – 9.30 a 20.00
ABSOLVENT
Štúdio Tatra
Mladý Benjamin Braddock práve 
oslavuje úspešné absolvovanie 
školy. Podľa ročenky je to naozaj 
úspešný mladý muž. Jeho rodina 
je � nančne dobre zabezpečená, 
má milujúcich rodičov...A predsa... 
Predstavenie určené pre študentov 
SŠ a starších.

22. marec – 9.30
24. marec – 15.00
ZABUDNUTÝ ČERT
Veľká sála
Rozprávka na motívy známeho a 
jednoduchého príbehu o obstarož-
nom niekoľko storočnom čertovi Tre-
pifajkslovi a poctivej, vynachádzavej 
a pracovitej babe Plajznerke a o tom: 
„Že aj čert je iba človek!“.

25. marec – 9.30
BOLO NÁS PÄŤ
Veľká sála
Dramatizácia románu významného 
medzivojnového českého spisovate-
ľa, novinára a humoristu židovského 
pôvodu Karla Poláčka. Humorné 
rozprávanie o každodennom „dob-
rodružnom“ živote, snoch, túžbach 
či prvých láskach piatich obyčajných 
kamarátov.

27. marec –
U TEMNEJ IRMY A CHROMEJ 
KRÁSY
Štúdio Tatra
Autorský kabaret o láske, umení a 
živote v Paríži na konci 19. storočia 
v dobe Impresionizmu.

CINEMAX NITRA

Viac info na www.cine-max.sk  

Každú stredu večer � lmy aj pre ná-
ročného diváka – ARTMAX, vstupne 
len 3,50€ /s FILM kartou 2€/

Každú sobotu a nedeľu DETSKÉ KINO 
– predstavenie pre deti za zvýhod-
nené vstupné
Filmový pondelok- vstupné iba 4,30 
EUR, na 3D predstavenia 6,30€ 

Od 7. marec
CESTA DO KRAJINY OZ
akčný/dobr/fantasy, USA, 125min., 
MP-12
Nápaditý príbeh so scenárom Mit-
chella Kapnera a Davida Lindsay-
Abaira privádza na scénu Oscara 
Diggsa (James Franco), druhoradého 
cirkusového mága s pochybnou mo-
rálkou, ktorý sa dostáva z prašného 
Kansasu do živelnej krajiny Oz. Oscar 
si myslí, že tam vyhral jackpot – slá-

va a peniaze sa tu dajú získať veľmi 
ľahko – ale len do doby, než stret-
ne tri čarodejnice, Theodoru (Mila 
Kunis), Evanoru (Rachel Weisz) a 
Glindu (Michelle Williams), ktoré nie 
sú tak celkom presvedčené o tom, že 
je veľký čarodejník, na ktorého všetci 
čakali. Nedobrovoľne vtiahnutý do 
problémov, ktorým čelí krajina Oz a 
jej obyvatelia, musí Oscar prísť na to, 
kto je dobrý a kto zlý.

Od 7. marec
LÁSKA VŠETKÝMI DESIATIMI 
romantická komédia, Fr, 111 min., 
MP-12
Jar 1958, Francúzsko. 21 ročná Rose 
Pamphyleová (Déborah François) žije 
so svojim ovdovelým otcom, starým 
mrzútom, ktorý prevádzkuje dedin-
ský obchodík. Rose je zasnúbená so 
synom miestneho automechanika a 
zdá sa, že jej údelom bude pokojný 
život domácej gazdinky. Ale po 
takom živote ona netúži. Odíde do 
Lisieux v Normandii, kde podstúpi 
prijímací pohovor na miesto sekre-
tárky v poisťovacej spoločnosti, kto-
rej šéfuje veľmi charizmatický Louis 
Echard (Romain Duris). Pohovor do-
padne katastrofálne, ale Rose aspoň 
predvedie, že vie neuveriteľne rýchlo 
písať na písacom stroji. Mladej žene 
sa tak nevedomky podarí v Louisovi 
prebudiť sklony k súťaženiu.

Od 7. marec
Z HRDZE A KOSTI 
misteriózny/romantický/dráma, 
Belgicko/Fr, 120min., MP-12
Ali (Matthias Schoenaerts) je slo-
bodný otec, ktorý vychováva svojho 
päťročného syna a veľmi si s tým 
nevie dať rady. Stratili domov, žijú 
na ulici a kradnú jedlo. Situáciu sa Ali 
rozhodne vyriešiť presťahovaním k 

sestre, žijúcej na Francúzskej riviére. 
Tá sa začne o chlapca starať, takže 
sa mladý otec môže venovať karié-
re boxera. Pri práci vyhadzovača v 
nočnom klube sa jeho cesta skríži so 
Stephanie (Marion Cotillard), ktorá 
trénuje dravé kosatky v zábavnom 
parku. Potom, čo pri svojej práci utrpí 
tragické zranenia a príde o obe nohy, 
prestane Stéphanie komunikovať so 
svetom a jediného, koho si pustí zase 
po čase k telu je ľahkovážny Ali.

Od 14. marec
SMRTONOSNÁ PASCA: OPÄŤ 
V AKCII 
akčný/thriller/krimi, USA, 97 min., 
MN – 15
John McClane (Bruce Willis) v piatej 
časti � lmu Smrtonosná pasca sa 
vydá na cestu do Ruska zachrániť 
svojho syna Jacka (Jai Courtney) z 
rúk teroristov.

Od 21. marec
JACK, ZABIJAK OBROV 
romantický/fantasy/dobrodružný, 
USA, 90 min., MP
Hrajú: Ewan McGregor, Nicholas Ho-
ult, Stanley Tucci
Mladý farmár sa vydá na nebezpeč-
nú cestu zachrániť princeznú, ktorú 
uniesli. Cestuje za ňou priamo do 
kráľovstva obrov...

Od 21. marec
KRÚDOVCI 
animovaná romantická komédia, 
USA, tento � lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r.
Príbeh animovaného � lmu Krúdov-
ci sa odohráva v prehistorickej ére. 
Krúdovci sa predstavia ako prvá 
rodina na svete, ktorá opustí svoju 
zničenú jaskyňu, ktorá ich chránila 
pred nebezpečenstvom. Cestova-

KAM V NITRE
marec 2013
Váš kultúrno spoločenský sprievodca

www.nitra.sk

Fórum mladých

Nesieme Morenu, v oleji smaženú...

Urbanizmus a ar chitektúra na Slovensku

Sprievod od CVČ Domino k mostu pri SPU

Výstava diel ocenených Cenou Duša na Jurkoviča
za architektúru a Cenou Združenia pre urbanizmus
a územné plánovanie na Slovensku

Príďte sa realizovať v našich priesto roch
podľa vašich predstáv



jazda! Monsieur Oscar sa v priebe-
hu jediného dňa stane bankárom, 
vrahom, žobráčkou, obludou, 
rodinne založeným chlapíkom...
Viac ako desať rôznorodých po-
stáv stvárňuje herec Denis Lavant 
v experimentálnom fantasy filme 
Leosa Caraxa. Režisérovo typic-
ké bolestné videnie sveta sa tu 
snúbi s hravou provokatívnosťou 
a obrovskou láskou k míľnikom 
v dejinách filmu. Jeho uhrančivé 
predstavenie srší obdivom k Pa-
rížu, ktorý sa bezmocne prizerá 
ako pomaly zaniká legendárny 
obchodný dom, či ako za spevu 
Kylie Minogue mizne svet limu-
zín. (PREMIÉRA, Cyklus: CESTY 
SÚČASNEJ EURÓPY, Francúzsko 
– Nemecko, 2012, 115 min., 
francúzsky jazyk, české titulky, 
2 € / 3 €)

18. marec – 19.30
HON (JAGTEN/HUNT)
Napínavá psychologická dráma 
Thomasa Vinterberga (Rodinná 
oslava, Submarino) prináša príbeh 
štyridsaťročného Lukasa (Mads 
Mikkelsen), ktorý sa nedávno roz-
viedol. Pracuje v materskej škôlke a 
pomaly začína žiť nový život – má 
kamarátov, novú prácu, priateľku a 
skvelý otcovský vzťah s dospievajú-
cim synom. Túto porozvodovú idylu 
však naruší jedna náhodná, no o to 
desivejšia lož, ktorá sa začína šíriť v 
komunite jeho kamarátov ako vírus. 
Obavy a nedôvera dosiahnu také 
rozmery, že sa veci vymknú z rúk a 
celá dedina prepadne hystérii. Hon 
– spoločná mužská zábava sa stáva 
paralelou k nemilosrdnej štvanici 
na nevinného človeka. (PREMIÉRA, 
Cyklus: CESTY SÚČASNEJ EURÓPY / 
RODINA OČAMI FILMÁROV, Dánsko, 

2012, 111 min., dánsky jazyk, české 
tit., 2 € / 3 €)

19. marec – 19.30
NOVÝ ŽIVOT.
V roku 2005 sa otec dokumen-
taristu Adama Oľhu rozhodol 
opustiť svoju ženu a šesť detí a 
začať nový život. Adam ako naj-
starší zo súrodencov a posledný 
muž v rodine skúma otcove staré 
obrazové záznamy, porovnáva ich 
so súčasnosťou a pokúša sa zistiť, 
čo viedlo k tejto radikálnej zmene. 
Mapuje vzťah svojich rodičov od 
jeho začiatku, odhaľuje problémy 
v komunikácii medzi mužom a 
ženou a pozoruje, ako sa problé-
my rodičov odrazili v živote jeho 
piatich sestier. (PREMIÉRA, Cyklus: 
NOVINKY NAŠEJ KINEMATOGRAFIE 
/ RODINA OČAMI FILMÁROV, SR 
– ČR, 2012, 77 min., slovenský 
jazyk, 2 € / 3€) Hostia večera 
slovenského dokumentu: mama 
autora Jana Oľhová a sestra autora 
Tereza Oľhová.

25. marec – 19.30 
RENOIR
Režisér Gilles Bourdos založil svoj 
� lm na skutočnom príbehu star-
núceho impresionistického maliara 
Augusta Renoira a začínajúceho 
� lmára Jeana Renoira. Azúrové po-
brežie v roku 1915. Do života mužov 
Renoirovcov načakane vstupuje 
mladá, krásna a nekonvenčná žena, 
ktorá prináša novú energiu a ume-
leckú inšpiráciu. Stane sa posledným 
modelom otca Renoira, ktorému 
zároveň navráti stratenú mladosť, a 
v psychicky nestálom Jeanovi svojou 
divokosťou i neskrotným duchom 
vzbudí nečakané túžby i vášeň k 
� lmovému umeniu. (PREMIÉRA, 

Cyklus: CESTY SÚČASNEJ EURÓPY / 
ZO ŽIVOTA SLÁVNYCH, Francúzsko, 
2012, 108 min., francúzsky jazyk, 
české titulky, 2 € / 3 €)

26. marec – 19.30 
JE TO IBA VIETOR
Jeden deň v živote rómskej rodiny na 
okraji malého mestečka. Otec odišiel 
za prácou do Kanady a matka má 
dve zamestnania a stará sa o svojho 
chorého otca. Dcéra chodí do školy a 
syn sa túla po okolí. S kamerou, kto-
rá po celý čas vyvoláva pocit, akoby 
boli postavy sledované, či prenasle-
dované, až lovené, sa dostávame 
do rómskeho geta. Deň po útokoch 
na susedov trávi každý vlastnými 
rutinnými činnosťami, za ktorými sa 
však skrýva strach. Chlapec Rio trávi 
čas zdanlivo bezcieľne, no práve ako 
jediný prezieravo a vecne čaká ďalší 
možný útok. Stmieva sa a strach 
mocnie. Je to iba vietor, čo obchádza 
ich dom? Režisér Bence Fliegauf 
radikálne vyvracia to, ako sme 
zvyknutí vnímať vo � lmoch rómske 
etnikum. (PREMIÉRA, Cyklus: CES-
TY SÚČASNEJ EURÓPY, Maďarsko 
– Nem. – Franc., 2012, 87 min., 
maďar. jazyk, české titulky, 2 € / 3 €)

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
4., 11., 18., 25. 3.o 16.00 
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

5., 12., 19., 26. 3.  – 13.00 
RELAXAČNÉ CVIČENIA – kurz

CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec
pondelok a streda 18.00

TANEČNÝ ŠPORT
Kurz latinsko-amerických, štandard-
ných a spoločenských tancov pre 
každého. 
utorok 17:30

HIP HOP STREETDANCE
utorok 18.00, štvrtok 18.00 

DIVOZEL
Slovenské folklórne tance
utorok 19.00 / nedeľa 17.00

LINDANCE
Tanečné prvky s posilňovaním
streda 19.00

JOGA
Organizátor: Spoločnosť Joga v den-
nom živote OZ. Štvrtok 16:45 – po-
kročilí, 18:30 – začiatočníci / 

vstupné: 2,50 €, študenti :2 €

ROCKOVÁ ŠKOLA
Interaktívny workshop piatok – 17.00

MOŽNOSŤI VYUŽITIA STÁLYCH 
AKTIVÍT VOĽNÉHO ČASU:
Stolný tenis, Biliard, Telocvičňa so zr-
kadlami, Bežiaci pás, cyklotrenažér, 
vysávač, Knižnica, Air hockey, Šípky, 
Wi� , Spoločenské hry, 

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

ĎALŠIE PODUJATIA KRAJSKEJ 
KNIŽNICE KAROLA KMEŤKA
JAZYKOVÝ KVET – LINGUAGE 
FLOWER
18. – 20. marec – 9.00
Krajské semi� nálové kolá celosloven-
skej akreditovanej postupovej súťaže 
v cudzích jazykoch v dvoch vetvách 
Poézia & próza a Dráma. Určené pre 
súťažiacich od 4 do 19 rokov. Miesto 
konania: Fraňa Mojtu 18

ŠIKOVNOSŤ, KREATIVITA A 
ZRUČNOSŤ, TO JE NAŠE MOTTO
18. – 19. marec – 10.00 – 16.00
Výstavka ručných prác klientov 
mestského Denného stacionára pre 
ťažko zdravotne postihnutých. Urče-
né pre návštevníkov knižnice
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

HISTÓRIA A VZNIK PÍSMA
18. marec – 10.00
Prednáška spojená s besedou s od-
borníkom na grafológiu Mgr. Petrom 
Bakayom. Určené pre 1. stupeň ZŠ
Miesto konania: pobočka Klokočina

LÁSKA JE TU S NAMI
18. marec – 14.00
Hudobno-slovné pásmo klientov 
mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých. 
Určené pre návštevníkov knižnice a 
členov ÚNSS
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

VESMÍR VZDIALENÝ A BLÍZKY
20. marec – 10.00
Prednáška Mgr. Márie Záborskej 
spojená s besedou. Určené pre 1. 
stupeň ZŠ
Miesto konania: pobočka Klokočina

Z DEJÍN ARABSKEJ KULTÚRY
21. marec – 10.00

Beseda s manželmi AL–Absiovými. 
Určené pre študentov SŠ
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

DROGY A MLÁDEŽ
22. marec – 10.00
Prednáška Mgr. Miroslava Duchoňa, 
preventistu Mestskej polície v Nitre, 
spojená s besedou. Určené pre štu-
dentov SŠ
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

SVÄTÍ CYRIL A METOD
22. marec – 10.00
Prednáška Martina Štefanca z Misij-
ného domu v Nitre. Učené pre žiakov 
4. a 5. ročníkov. Miesto konania: 
Fraňa Mojtu 18

BESEDA S AUTORKOU KNÍH 
MARIOTOVI DEDIČI MARJOU 
HOLÉCYOVOU
22. marec – 10.00 
Určené pre 2. stupeň ZŠ
Miesto konania: pobočka Klokočina

KNIŽNICE V NITRE

KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA 
KMEŤKA V NITRE
Fraňa Mojtu 18, tel. 037 741 91 62
po. – pia.: 7.30 – 18.00
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 
98 61: po. – pia.: 9.00 – 17.00 

V dňoch 18. až 22. marca  sa v 
knižnici uskutoční 14. ročník 
Týždňa slovenských knižníc. Je 
to týždeň zvýšenej aktivity a 
prezentácie knižníc smerom k či-
tateľom, ale aj smerom k odbor-
ným knihovníckym pracovníkom 
s ideovým mottom Knižnice pre 
všetkých.

5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 
27. 3.  – 15.30
ŠACH – klub 

5., 12., 19., 26. 3.  – 16.00 a 17.30 
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

6. a 20. 3.  – 17.00 
GRAFOLÓGIA – klub, začiatočníci 

7. a 21. 3.  – 17.00 
FOTOKLUB Nitra 

9. 3.  – 17.00 
PIESEŇ CHRÁMU 
vystúpenie spev. zborov a skupín, 
rímskokatolícky Kostol sv. Michala – 
Tatabánya – Bánhida, Maďarsko

12. 3.  – 9.00 až 13.00 
MARKETING A FIREMNÁ 
POLITIKA V KULTÚRE
spôsob vytvárania pozitívnej reputá-
cie kultúrnej inštitúcie na verejnosti 
a posilňovanie jej imidžu. Lektorka 
PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

13. 3.  – 10.00 
VANSOVEJ LOMNIČKA
krajská súťaž v prednese poézie 
a prózy žien po dovŕšení 18 
rokov, v Krajskom osvetovom 
stredisku v Nitre, uzávierka 
1. 3. 

13. a 27. 3.  – 17.00 
GRAFOLÓGIA -  klub, pokročilí

14. 3.  – 16.00 
KLUB DIABETIKOV

14. 3.  – 16.00 
VIEME SA ZORIENTOVAŤ PRI 
VÝBERE POTRAVÍN?
poradenstvo nielen pre diabetikov s 
Klaudiou Šugrovou

14. 3. – 16.00 
ČESKO-SLOVENSKÝ  
POZNÁVACÍ KLUB 
spomienka na T.G. Masaryka

15. 3.  – 11.00 
ZA MÚROM...
predstavenie knihy autorky Vanessy 
Jóriovej určenej pre ...násťročných a 
dospelých

18. a 25. 3.  – 9.00 
ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
okresné kolá vedomostnej súťaže 
žiakov ZŠ a SŠ (18. 3. / Šaľa – KS Ve-
čierka, 25. 3. / Zlaté Moravce – CVČ 
Spektrum)

18. 3.  – 10.00 
JAVISKOVÝ ŠKRIATOK
regionálna postupová prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti, di-
vadla dospelých hrajúcich pre deti, 
Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra, 
uzávierka 1. 3. 

20. 3.  – 16.30 
PODPORA IMUNITY NA JAR
harmonizácia organizmu s Renatou 
Novákovou, vstupné 1€

21. 3.  – 10.00 
HELIČKY
regionálna súťažná prehliadka det-
ských folklórnych súborov miesto 
konania: Kultúrny dom Vinodol

21. 3.  – 17.00
SRÍ LANKA – KDE MOŽNÉ JE AJ 
NEMOŽNÉ A PROBLÉM JE 
„NO PROBLEM“
Luciou Šišovskou – Karakovou, vstup 1€

23. 3.  – 10.00 
DIZAJN NÁŠ KAŽDODENNÝ
Štýly bývania, farby 

prihlásenie 0911 540 018, 037/733 
59 88, vložné 5 €

27. 3.  – 17.00
EQUILIBRIUM – klub

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy

22. 3.  – 9.00 
IV.- V. kategória – región Nitra, Šaľa 
a Zlaté Moravce, miesto KOS v Nitre 
uzávierka 15. 3. 

26. 3.  – 9.00 
ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ
I.- III. kategória – obvod Šaľa, miesto 
Dom kultúry Šaľa. Tvorivé dielne pre 
organizované skupiny detí, vložné 
0,30 € za dieťa, záujem o stretnutie 
prosíme dohodnúť  0911 540 023

18. a 20. 3.  – 14.00 
VEĽKONOČNÉ KRASLICE
rôzne techniky zdobenia

TVORIVÉ DIELNE PRE 
VEREJNOSŤ

13. 3.  – 15.00 
DRÔTOVANÉ VAJÍČKA
opletanie farebným drôtom, vložné 5 €

VÝSTAVY
V prac. dňoch 10.00 – 17.00, okrem 
utorka

od 18. 3. 
PLAGÁT ROKA
tvorivé práce študentov SŠ Nitrianske-
ho samosprávneho kraja,
21. 3.  – 12.15 
Konzultácie k súťažným prácam,
13.00 vernisáž, ocenenie najlepších 
výtvarných prác

Podujatia, ktoré knižnica organizuje, 
sú určené pre organizované skupiny 
zo škôl všetkých stupňov a druhov. V 
prípade záujmu sa treba informovať 
osobne alebo telefonicky na vyššie 
uvedených číslach.

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU
Akademická ulica 4, Nitra
Tel. číslo: 037/ 79 10 211
Výpožičné hod: po-pi 8.00 – 15.00

Špecializovaná odborná knižnica v 
oblasti manažmentu poľnohospo-
dárstva, pedagogiky a psychológie 
prístupná pre verejnosť.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁR-
SKA KNIŽNICA PRI SPU V NITRE
Štúrova 51, tel./fax 037 / 65 17 743
www.slpk.uniag.sk, 
e-mail: slpk@uniag.sk

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

Slovenská poľnohospodárska 
knižnica je knižnicou SPU v 
Nitre a zároveň verejnou ve -
deckou knižnicou špecial izo-
vanou na poľnohospodárstvo a 
príbuzné oblasti .  Ponúka však 
aj  l i teratúru z iných vedných 
odborov – viac ako 500 000 
kníh,  700 t itulov časopisov a 
zbierku technických noriem. 
Čitatel ia majú k dispozíci i 
elektronický katalóg (vysta-
vený t iež na www stránke 
knižnice),  elektronické plno-
tex tové dokumenty,  internet 
a široký okruh informačných 
služieb.

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

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

Akademická knižnica, ktorá po-
skytuje knižničné a informačné 
služby pracovníkom, študentom 
univerzity a širokej verejnosti. 
Knižnica je vedecko-informač-
ným, bibliografickým a pora-
denským pracoviskom. Zabez-
pečuje bibliografickú registráciu 
publikačnej činnosti pedagógov, 
vedeckých pracovníkov a dok-
torandov. Používatelia majú k 
dispozícii elektronický katalóg, 
internet a zahraničné elektronic-
ké databázy. 

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 –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:
pondelok – sobota: 7.30,
nedeľa: 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 – de-
ťom, 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
Počas letných prázdnin nebýva sv. 
omša v nedeľu o 10.30 a v pracovný 
deň o 7.00.

Kostol sv. Petra a Pavla, fran-
tiškáni:
po – sobota: 6.30, 18.30 h,
ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 
v maďarskej reči, 18.30

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Kalvária:
pondelok- sobota: 6.30 a 18.00,
nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 d

Od 20. 3. 
AMFO 
fotogra� e regionálnej súťaže pre 
neprofesionálnych fotografov
vernisáž 20. 3.  – 17.00 v GALÉRIA 
MLYNY, 

VESMÍR OČAMI DETÍ
výtvarné práce detí MŠ, ZŠ a ZUŠ
18. – 22. 3. / Šaľa, KS Večierka
18. – 27. 3. / CVČ Zlaté Moravce
18. – 28. 3. / Nitra, KOS v Nitre

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ

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

7. 3.  – 17.00 
ZASADNUTIE ASTRONOMICKEJ 
RADY

7. 3.  – 18.00 
ASTRONOMICKÁ PORADŇA 

14. 3.  – 18.00
VEČERNÉ POZOROVANIE
OBLOHY
pre verejnosť 

27. 3.  – 9.00
ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
okres Nitra – vedomostná súťaž 

Každú stredu a štvrtok o 9.00, 
10.30 a 13.00 
exkurzie do astronomickej pozorova-
teľne pre skupiny zo škôl. 
KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra

DOMINO CVC

Tel: 037/652 63 73
Domino Štefánikova 63

STORY
20. 3. – 9.00
okresná súťaž v prednese poézie a prózy 
v Anglickom jazyku pre ZŠ a Gymnázia 
na pozvánky

STORY
21. 3.  – 9.00
okresná súťaž v prednese poézie a 
prózy v Nemeckom a Ruskom jazyku 
pre ZŠ a Gymnázia na pozvánky 

22. 3.  – 13.00
OKRESNÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 
PAPIEROVÝCH MODELOV 
pre ZŠ na pozvánky

JARNÉ ARANŽOVANIE
okresná súťaž v jarnom aranžovaní 
dňa 26. 3. o 9.00 hod – pre ZŠ na 
pozvánky

24. 3. Sviatky jari  
15.00 Kvetná nedeľa, kde si kľú-
če podela...
Detské folklórne súbory Borinôčka a 
Sílešánek, Folklórne súbory Borinka 
a Furmani
16.00 Nesieme Morenu, v oleji 
smaženú...
Sprievod od CVČ Domino k mostu 
pri SPU

FÓRUM MLADÝCH

Príďte sa realizovať v našich priesto-
roch podľa vašich predstáv.
Po – So 13.00 – 21.00, 
Ne 17.00 – 21.00
www.forummladych.sk
fm@msunitra.sk
tel.: 037 6422834

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
A ARANŽÉRSKYCH PRÁC
SOŠ Kalná nad Hronom

STÁLA VÝSTAVA
KNIŽNÝ KOLOTOČ
Vymeňte si knihy, na ktoré na vašich 
policiach sadá prach. Tie, čo ste už 
prečítali, posuňte ďalšiemu nadše-
nému čitateľovi a odneste si domov 
nové knižné príbehy. Každá marcová 
streda o 14.00 – 21.00

BILIARD S MAJSTRAMI
Zdokonaľte si svoje zručnosti pri 
zelenom stole. Jedinečná možnosť 
vidieť v akcii biliardových majstrov a 
zmerať si s nimi sily.

Workshop: Lukáš Kováč (juniorský vice-
majster Európy, trojnásobný juniorský 
majster SR, hráč Extraligy) a Pavol Feke-
te (víťaz Slovenského pohára, vicemaj-
ster Slovenska a hráč Extraligy)

8. 3.  – 15.00
VÉDICKÁ KULTÚRA SLOVANOV
Prednáška: Vladimír Laubert

9. 3. – 14.00
FM JAM
Chceš ukázať, čo vieš zahrať, alebo 
zaspievať? Jam session na pódiu Fóra 
mladých.  Nemusíš si nič nosiť, stačí, 
keď prídeš. piatok 15.3 – 17.00

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VO 
FÓRE MLADÝCH

KONVERZÁCIA V NEM. JAZYKU
pondelok 17.00 

KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU
pondelok 17.00 

KURZ POĽSKÉHO JAZYKA
utorok 17:30

KONVERZÁCIA V ANG. JAZYKU
štvrtok :17.00

Kaplnka v nemocnici:
pondelok – piatok: 15.30 h,
nedeľa: 10.30

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok – piatok: 6.30 a 18.00
sobota: 6.30,
nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 18.00

Kostol sv. Martina Chrenová:
pondelok – sobota: 6.30, 17.30,
nedeľa: 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:
pondelok – piatok: 18.00,
nedeľa: 8.00 a 10.00

Kostol sv. Františka Xaverské-
ho, Dražovce:
štvrtok – sobota: 7.00, 
denne o 17.00, 
nedeľa: 8.00 a 11.00

Kostol sv. Petra a Pavla, Janí-
kovce:
pondelok – piatok: 18.00
sobota: 7.00,
nedeľa: 8.00 a 10.45

Kostol Narodenia Panny Márie 
Horné Krškany:
pondelok – piatok: 17.00
nedeľa: 9.00

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany: 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 
18.00, streda a sobota o 7.00,
nedeľa o 07.30 a 10.30

Kostol Všetkých svätých Kynek:
štvrtok: 18.00, nedeľa: 9.15 

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mly-
nárce :
pondelok, streda, piatok: 18.00,
nedeľa: 8.00, 10.30

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Párovské Háje:
Nedeľa: 11.00 h, Streda: 18.00 h,
v každý prvý piatok v mesiaci: 19.00

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka 
(Marianum):
pondelok – sobota: 6.25, 
nedeľa: 9.00

Kostol sv. Imricha, Štitáre:
Streda: 19.30 h, Nedeľa: 9.00 alebo 
10.30 podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor:
Pondelok – piatok: 16.30, 
Nedeľa: 8.00, 11.15

Kaplnka sv. Svorada, Liečebný 
ústav Zobor:
Streda: 15.45, Nedeľa: 11.00

STAROKATOLÍCKA CIRKEV NA 
SLOVENSKU:
nedeľa a v prikázané sviatky: 9.00 
v kaplnke sv. Gorazda na Chrenov-
skej ul. 15.

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY:
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 – Evan-
jelický kostol Ducha Svätého:

Nedela o 10.00 s detskými službami 
Božími a vo št. o 18.00 V ut. o 19.00 
– biblická hodina pre staršiu mlá-
dež, v pia. o 17.00 pre dorast.

GRÉCKOKATOLÍCKE 
BOHOSLUŽBY:
Párovce – Kostol sv. Štefana
iba v nedeľu o 10.00

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ 
CIRKEV
Nedela o 8.30 v modlitebni za sta-
rým kalvínskym kostolom na Ulici 
Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV 
SIEDMEHO DŇA 
Sobota o 9.45 v modlitebni za kos-
tolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. 
Kontakt: www.casd.sk

CIRKEV BRATSKÁ:
Nedela o 17.00 v Kostole Ducha Svä-
tého na Ul. A. Sládkoviča.

KRESŤANSKÝ ZBOR:
Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, 
ne. 9.30, 16.001. (pi) 10.00 hod

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 � r-
mách v meste Nitra, o kul-
túrnych podujatiach, o športe 
a relaxe, o službách všetkého 
druhu, o pamätihodnostiach 
a zaujímavostiach

zabezpečuje predaj máp, 
predaj 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, vy-
lepovanie 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, Far-
ská ulica (Kostol Navštívenia 
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 zá-
zračný rabín. Prehliadka Syna-
gógy 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

nie cez nebezpečnú, ale veľkolepú 
krajinu im pomôže objaviť neuveri-
teľný nový svete plný fantastických 
tvorov...

Od 21. marec
MAMA 
horor, Španielsko, � lm je nevhodný 
do 15r.
Potom, ako zomreli rodičia Lilly a 
Victorie sa nevedelo, kde dievčatka 
sú. Zhodou okolností ich nájdu a 
adoptujú si, ich strýko so svojou 
manželkou. Dievčatka sú ale zaosta-
lé, pretože najmenej 5 rokov neboli 
v spoločnosti. Keď prídu do domu 
svojich nových rodičov, začnú sa diať 
zvláštne veci. Matka ich totiž nikdy 
neopustila...

Od 28. marec
G. I. JOE: ODVETA 
dobrodružný/akčný/thriller/sci-fi, 
USA, tento � lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r.
V akčnom � lme G.I. Joe: Odveta 
americký vojak Joes musí bojovať 
nielen s úhlavným nepriateľom 
Cobra, ale je nútení sa vysporiadať 
aj s hrozbami vlády, ktorá ohrozuje 
ich existenciu.

Od 28. marec
NEPOUŽITEĽNÍ
komédia, Fr, 96 min., � lm je nevhod-
ný do 12r.
Film o dvoch parťákoch iného pô-
vodu a farby pleti, ktorí spoločne 
prekonávajú nástrahy osudu, pričom 
o prehmaty a humorné situácie nie 
je núdza. Manželka vplyvného šéfa 
Národnej únie zamestnávateľov 
je nájdená mŕtva na parížskom 
predmestí. Vyšetrovanie zavedie 
dohromady dvoch policajtov z pro-
tichodných svetov. François Monge, 

kapitán slávnej parížskej kriminálky, 
je v tvrdej predmestskej realite 
rovnako nepoužiteľný ako jeho 
predmestský kolega Ousmane Dia-
kité z vyššej spoločnosti naleštených 
parížskych salónov.

FILMOVÝ KLUB

FILMOVÝ KLUB TATRA NITRA
Staré divadlo Karola Spišáka – ŠTÚ-
DIO TATRA
o.z. VERTIGO v spolupráci so Starým 
divadlom Karola Spišáka v Nitre
info: 0948 050 010, 0905 580 297

4. marec – 19.30
POSLEDNÁ ZIMA.
Príbeh muža, ktorý miluje svoj život a 
urobí všetko, aby si ho udržal. Niekde 
uprostred izolovanej horskej planiny 
mladý Johann zdedí otcovu farmu. 
Svoj čas delí medzi prácu na farme, 
starostlivosť o sestru, ktorá je v ústave 
a milované dievča Júliu. Farma však 
neznamená preňho len povinnú 
prácu, ale stáva sa jeho životným 
poslaním. Musí sa prispôsobiť nielen 
neustále bojujúcej komunite ľudí, 
ktorá ho obklopuje, ale aj drsným 
prírodným podmienkam. A práve 
okolitá príroda ho naučila všetko, čo 
vie. Krása i drsnosť prírody i ľudí v 
koprodukčnom celovečernom debute 
Johna Shanka. (PREMIÉRA, Cyklus: 
CESTY SÚČASNEJ EURÓPY, Belg.-Fra-
nc.-Švajč., 2011, 98 min., francúzsky 
jazyk, české titulky, 2 € / 3 €)

5. marec – 19.30
RABÍNKA
Život Bratislavčanky Gisi Fleisch-
mannovej bol plný paradoxov. 
Pozná ju málo ľudí, hoci pomohla 
tisícom. Podplácala úradníkov 

a verila, že zachráni všetkých eu-
rópskych Židov. Prvé � lmové spra-
covanie osudu o tejto žene ponúka 
množstvo objavov zo slovenských, 
izraelských i amerických archívov, 
výpovede pamätníkov a historikov 
od Melbourne po Bratislavu, a hra-
né scény v stvárnení talianskych di-
vadelníkov z Bologne. (PREMIÉRA, 
Cyklus: OBRAZY STARÉHO SVETA / 
NOVINKY NAŠEJ KINEMATOGRAFIE, 
SR, 2012, 52 min., slovenský jazyk, 
1 € / 2 €) Hostia večera slovenské-
ho dokumentu: autorka � lmu Anna 
Grusková a historik Eduard Nižňan-
ský. Tento projekt bol � nancovaný s 
podporou Európskej Komisie.

11. marec – 19.30
ID: A IDENTITET ANONYM
Bourneov mýtus po dánsky s 
poetikou film noir a s agentom v 
ženskom prevedení. Režisér Chris-
tian E. Christiansen vo svojom 
najnovšom filme opäť dokazuje 
svoje umelecké kvality a divákom 
prináša inteligentný a odvážny 
kriminálny thriller, v ktorom kom-
binuje prvky klasického krimi žán-
ru s psychologickým road movie a 
vytvára mysteriózny, akčný a vizu-
álne atraktívny film z nordického 
prostredia. Príbeh Alieny, ktorá 
sa prebudí vo francúzskej rieke s 
krvavou ranou na hlave a s taškou, 
napchatou dvoma miliónmi eur. 
Alienino hľadanie vlastnej iden-
tity však skomplikujú neznámi 
ozbrojení muži, ktorí ju neustále 
prenasledujú. (PREMIÉRA, Cyklus: 
CESTY SÚČASNEJ EURÓPY, Dánsko, 
2011, 104 min., dánsky jazyk, čes-
ké titulky, 2 € / 3 €)
12. marec – 19.30
HOLY MOTORS
Nie je dôležitý cieľ, ale šialená 


