
Synagóga 

Ulica pri Synagóge
Tel: 037/652 53 20

2. 5. o 18.00
Flautový recitál Márie 
Pindešovej
Vstupné 0,50 €

7. 5. o 13.00
Medzinárodná 
konFerencia
Súčasné postavenie a proble-
matika krajinnej architektúry 
v krajinách V4

7. 5. o 17.00
vernisáž
Krajinná architektúra verejných 
priestranstiev krajín V4. Výstava 
potrvá do 6.6.2013. Usporiadateľ: 
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú 
tvorbu v spolupráci s Mestom Nitra

9. 5. o 18.00
Koncertné stretnutie popred-
ných slovenských gitaristov Jána 
Labanta a Martina Krajča s gita-
ristami ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Usporiadateľ: Komunitné cen-
trum, ZUŠ J. Rosinského v Nitre, 
Apropo Gitara, Mesto Nitra
vstup voľný

11. 5. o 18.00
Bluegrass Párty
Stretnutie zahraničných a slo-
venských bluegrasových kapiel
Usporiadateľ: Komunitné cen-
trum v spolupráci s Mestom Nitra, 
vstupné : 2 €, predpredaj NISYS

14. 5. o 18.00
slávnostný koncert
venovaný 20. výročiu konštitu-
ovania Fakulty prírodných vied 
UKF v Nitre. Usporiadateľ: Fakul-
ta prírodných vied UKF v Nitre, 
vstup voľný / na pozvánky?/

16. 5. o 17.30
koncert Pedagógov 
a Bývalých aBsolventov 
zuš j. rosinského v nitre. 
Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný

18. 5.

noc MÚzeÍ a galériÍ
vstupy o 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 21.00, 22.00

18. 5. o 17.00
Prezentácia nových 
PuBlikáciÍ
Almanach 2012, Nitra – objav 
miesto, zaži príbeh, Cyrilo–me-
todské dedičstvo a Nitra, Svätý 
Cyril a svätý Metod v slovenskej 
literatúre, Cyrilo–metodská mi-
sia na medailách

18. 5. o 20.00
koncert kaPely 
klezMehrin / Čr/

21. 5. o 19.00
concertino
Lenka Filipová
Jindřich Koníř a sláčikové okteto 
Brno Strings. Usporiadateľ: D.A.N. 
protuktion, s.r.o v spolupráci 
s Mestom Nitra, vstupné 13 €, 
predpredaj v sieti Ticketportal

24. 5. o 17.00
slávnostný koncert 
venovaný 10. výroČiu 
založenia szuš h. 
Madariovej

30. 5. o 17.30
aBsolventský koncert zuš 
jozeFa rosinského v nitre

31. 5. o 19.00
koncert sPeváckeho zBoru 
nitria 
pod vedením dirigenta Ondreja 
Šaraya Vstup voľný

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

Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizova-
nia kultúrnych a spoločenských 
podujatí: 037/6525 320, 
6502 388

nITRIanSKa gaLÉRIa

Župné námestie, 949 01 Nitra
tel. č:: 037/ 65 79 641 
www.nitrianskagaleria.sk

Otvorené denne okrem po., ut - 
ne 10.00 – 18.00
Reprezentačné sály

9. 5. o 17.00 hod.
vernisáž Marko Blažo
výstava potrvá do 23. júna
Monografická výstava význam-
ného umelca mladšej generácie, 
ktorý na výtvarnú scénu vstúpil 
v 90. rokoch, a získal rešpekt nie-
len doma ale aj v zahraničí.

salón

do 2. júna
urBan hunter
Vystavujúci autori: Martina 
Bobríková /SK, NO/ a Oscar de 
Carmen /E, NO/

galéria Mladých

do 9. júna
koPie skuteČnosti
Výstava predstaví tvorbu mla-
dej umeleckej dvojice, Davida 
Böhma a Jiřího Frantu.

Bunker

do 5. 5.
tretia kultÚra
Autori: Verena Kaminiarz (DE), 
Michal Marenčík (SK), Julia Re-
odica (US)

16. 5.– 30. júna
16. 5. o 17.00 hod. vernisáž
enrik Bistika
Výstava predstaví tvorbu absol-
venta sochy na VŠVU

14.-19. 5.
týždeň nitrianskej galérie

18. 5.
Noc galérií a múzeí Týždeň pes-
trej ponuky kultúrno-spoločen-
ských podujatí a tvorivých dielní 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa galérií a múzeí (18. máj).

4-3-2-1... 
Cyklus besied so súčasnými slo-
venskými spisovateľmi

2. 5. o 18.00
Hosť: Ivana Dobrakovová
Moderátor: Dado Nagy
Vstup voľný.

koncertná sála žuPného 
doMu
Župné námestie, 949 01 Nitra

galéria hudBy
cyklus koMorných 
koncertov / 8. roČnÍk 
15. 5. o 18.00
Marián lapšanský – klavír
Program: Z. Fibich, J. Brahms, E. 
H. Grieg, F. Liszt, I. Albeniz

29. 5. o 18.00
Faces Piano trio
Ivana Pristašová – husle
Boris Bohó – violončelo
Ladislav Fancovic – klavír
Program: L. van Beethoven, P. I. 
Cajkovskij

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 19. 5.
ozveny z rodnej zeMe.
Výber z maliarskej tvorby akad. 
arch. Ing. Ladislava Švihela Dr. h. c.

nové výstavy:

17. 5. o 9.00 – 17.00
deň otvorených dverÍ
Medzinárodného dňa múzeí: 
ukážky konzervovania, reštauro-
vania, preparovania s možnosťou 
vyskúšať si niektoré techniky, 
podujatie špeciálne pre školy, 
vstup voľný

18. 5. o 10.00 – 18.00
vÍkend v PonitrianskoM 
MÚzeu Pre rodiny s deťMi
Tvorivé dielne „Objavte s nami 
starú rímsku civilizáciu“
Podujatie pre širokú verejnosť
vstup voľný

iné aktivity:
Klub paličkovanej čipky 
každý pondelok o 14.30
Stretnutie členov Slovenskej nu-
mizmatickej spoločnosti každú 
nedeľu v párnom týždni o 10.00
Klub filatelistov – každú prvú 
nedeľu v mesiaci o 10.00

Múzeum je otvorené: 
pondelok – 9.00 – 15.00
utorok – piatok – 9.00 – 17.00
sobota – nedeľa – 10.00 – 17.00
vstupné: dospelí – 1,- €
mládež, dôchodcovia – 0,50 €
deti predškolského veku a hendi-
kepovaní vstup voľný
Aktuálne informácie: www.mu-
zeumnitra.sk

každý pondelok o 14.30
Klub paličkovanej čipky – Stret-
nutie členov Slovenskej numiz-
matickej spoločnosti každú ne-
deľu v párnom týždni o 10.00
Klub filatelistov – každú prvú 
nedeľu v mesiaci o 10.00

otvorené: 
pondelok – 9.00 – 15.00
utorok – piatok – 9.00 – 17.00
sobota – nedeľa – 10.00 – 17.00
vstupné: dospelí – 1,- €
mládež, dôchodcovia – 0,50 €
deti predškolského veku a hendi-
kepovaní vstup voľný

gaLÉRIa FoyeR

Staré divadlo K. Spišáka, Ulica 7. 
pešieho pluku, Nitra

29. 5.– 1. júna
výstava oBrazov 
Františka liPtáka

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)

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 - žia-
ci, študenti, dôchodcovia / 0,75 
Euro - deti od 3 do 6 rokov / 
ZŤP so sprevádzajúcou osobou - 
vstup zdarma
 
2. malý okruh - prehliadka mú-
zea alebo skanzenu
2 Eurá - dospelí /  1 Euro - žiaci, 
študenti, dôchodcovia / 0,50 
Euro - deti od 3 do 6 rokov / 
ZŤP so sprevádzajúcou osobou - 
vstup zdarma

mISIjnÉ múzeum na 
KaLváRII

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 

(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. 
Organizované skupiny škôl a 
škôlok môžu nahlásiť exkurzie 
aj na termíny mimo otvár. ho-
dín (tel., resp. na e-mailovej 
adrese: Jaroslav.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

21. – 24. 5.
Medzinárodný strojársky 
veĽtrh
20. medzinárodný veľtrh strojov, 
nástrojov, zariadení a techno-
lógií

techFóruM 2013  
1. ročník prezentácie výstupov 
vysokých škôl a univerzít tech-
nického zamerania

euroWelding
medzinárodná výstava zvárania 
a technológií pre zváranie

cast-ex
medzinárodná výstava zlievania, 
hutníctva, a metalurgie

cheMPlast
medzinárodná výstava plastov a 
chémie pre strojárstvo a

eMa
medzinárodná výstava elektro-
techniky, merania, automatizá-
cie a regulácie

electron
výstava

DIvaDLo anDReja 
BagaRa

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

2., 7. a 30. 5. o 18.30
Pýcha a Predsudok
Veľká sála

3. 5. o 18.30
testosterón
Divadelná kom. o tom, čo si muži 
myslia o ženách. Manifest muž-
skej prapodstaty. Veľká sála

9. 5. o 18.30
siroty - Štúdio

10. 5. o 18.30
láska a Peniaze - Štúdio

10. 5. o 19.00
lÚČnica – oBrazy z Minulosti
Veľká sála

11. 5. o 18.30
Parazit – uMenie Preraziť
Štúdio

13. 5. o 10.00
dna - Veľká sála

13., 14. 5. o 18.30
korePetÍtor
Ouvertúra lásky pre ženu, muža 
a jeden klavír. Hrá Peter Marcin 
a Eva Večerová. Štúdio

14. , 15. 5. o 10.00
veveriČky
Rozprávka o veveričke Veronke.
Veľká sála

16. 5. o 10.00
16. 5. o 18.30
rok v kocÚrkove
Veľká sála
Kocúrkovo je dejiskom viacerých 
Chalupkových hier, ktoré režisér 
Kamil Žiška spája do jedného 
celku – kolobehu roka na ma-
lom meste, roka, v ktorom spolu 
s jeho obyvateľmi prežijeme 
všetky ich trampoty, svadby i 
pohreby.

16. 5. o 10.00
sklenený zverinec
Štúdio
Rodinná hra. Dojímavý príbeh 
jednej matky a jej dvoch detí. 
Výnimočné herecké výkony he-
reckých predstaviteľov.

17. 5. o 10.00
rok v kocÚrkove
Veľká sála

17. a 18. 5. o 18.30
Parazit – uMenie Preraziť
Príbeh bleskovej politickej karié-
ry dvorného intrigána Selicoura. 
Komédia. Štúdio

18. a 31. 5. o 18.30
rok v kocÚrkove
Veľká sála

21. 5. o 18.30
Plešatá sPeváČka
Absurdná groteska, hra... ne-hra, 
bláznivý príbeh o tom, čo sa sta-
lo, keď manželia Martinovci nav-
štívili manželov Smithovcov.
Štúdio

23. a 24. 5. o 18.30
sladká charity
derniéra
Svetová muzikálová klasika, 
podľa filmového scenára Fede-
rica Felliniho, Tullia Pinelliho 
a Ennia Flaiana - Cabiriine noci. 
Príbeh dievčaťa, ktoré chcelo byť 
milované.

25. 5. o 19.00
lucie BÍlá a orchester 
Petra Maláska
Veľká sála

27. 5. o 18.30
kto je tu riaditeĽ?
Komédia zo súčasnosti, z prostre-
dia počítačovej firmy, kde sa po 
rokoch zjaví sám veľký riaditeľ.
Štúdio

29. 5. o 18.30
ocko - Štúdio

29. 5. o 18.30
PreFÍkaná vdova
Rozmarná komédia talianskeho 
klasika. Veľká sála

STaRÉ DIvaDLo K. 
SPIšáKa

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

2. 5. o 17.00
kultÚrne Potulky 
s richardoM rikkonoM
Vstup voľný

3. 5. o 9.30
5. 5. o 15.00
 6. a 7. 5. o 9.30
Bolo nás Päť - Veľká sála

3. 5. o 19.00
sherlock holMes
Štúdio Tatra

9. a 10. 5. o 9.30
ako šlo vajce na 
vandrovku
Veľká sála

10. 5. o 19.00
dracula
Štúdio Tatra

12. 5. o 15.00
ako šlo vajce na 
vandrovku
Veľká sála

14. a 15. 5. o 9.30
snehová kráĽovná
Veľká sála

literárna kaviareň 
Parnas

15. 5. o 19.00
literárna kaviareň 
Parnas s Evou Pavlíkovou 
a Katarziou. Študovňa Starého 
divadla K.- Spišáka

16. 5. o 9.30
19. 5. o 15.00
koĽko jahod rastie na 
Mori?
Štúdio Tatra

18. 5. o 16.00
cyril a Metod (PreMiéra)
Nitriansky hrad

20. 5. o 9.30
danka a janka
Veľká sála

22. 5. o 9.00
jánošÍk
Veľká sála

22. 5. o 19.00
žena, Pán Boh, Čertisko 
a 7 zakliatych ...
Štúdio Tatra

23. a 24. 5. o 9.30
jánošÍk /danka a janka
Veľká sála

26. 5. o 15.00
danka a janka
Veľká sála

29. 5. – 1. júna
15. ročník prehliadky divadiel 
a divadelných škôl krajín V4
STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKA-
NIE, TALLÁLKOZÁS 2013
Program:

29. 5. o 17.00
Veľká sála SDKSvN
Teatr Lalka Varšava, Poľsko
Agata Biziuk Agnieszka Makow-
ska
ČO POČUJEM?
Réžia: Agáta Biziuk
Pre deti od 1 do 5 rokov. (45min.)

19.00 štúdio tatra
svätenie jari
DAMU Praha, Divadlo DISK, Česká 
republika, SKUTR a kol.
Pre divákov od 15 rokov. (90 min.)

21.00
skrotenie zlej ženy
Mestská tržnica
KBT VŠMU, Bratislava, Slovensko
W. Shakespeare
Réžia: Zuzana Kollárová
Predstavenie dospelých divákov. 
(90 min.)

23.00
zelený kaBaret
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre
Pre dospelých. (60 min.)

30. 5. o 9.30
tyČ
Veľká sála SDKSvN, Teatr Baj Po-
morski, Toruň, Poľsko, (60 min.)
Malina Przesluga
Réžia: Zbigniew Lisowski
Pre deti od 7 rokov. 

11.00
jasietka
Štúdio Tatra
KBT VŠMU, Bratislava, Slovensko
Jozef Mokoš. Réžia: Paula Gajdo-
šová. Pre deti od 11 do 15 rokov. 
(50 min.)

14.00
Pes (PrÍ)tulák
Veľká sála SDKSvN
Divadlo PIKI, Slovensko
Réžia: Katka Aulitisová a Ľubo 
Piktor
Inscenácia je určená pre deti od 3 
rokov. (60min.)

15.0o
sPáČ
Študovňa SDKSvN
Divadlo T601, Praha, ČR
Réžia: Šimon Spišák
Predstavenie je určené pre divá-
kov od 15 rokov.

17.00
Čo-Čo-Čo?
Nitrianska galéria, KBT VŠMU
Projekt divadla v nedivadelnom 
priestore. (60min.)

19.00
„MŔtve duše“
štÚdio tatra sdksvn
KALD DAMU, Praha, ČR
Réžia: Matia Solce
Pre divákov od 15 rokov. (60 min.)

21.00
Mestská tržnica
Túlavé divadlo, Slovensko
Kamil Žiška- Jakub Nvota
Réžia: Jakub Nvota
Pre dospelých divákov. ( 80min.)

23.00
Študovňa SDKSvN
Koncert členov hereckého súboru 
SDKSvN.

31. 5. o 9.30
ikarus
Veľká sála SDKSvN
Divadlo Drak, Hradec Králové, ČR
Réžia: Jakub Vašíček
Pre deti od 9 rokov. (60 min.)

11.00
vyskoČiť z kože
Štúdio Tatra SDKSvN
KBT VŠMU, Bratislava, Slovensko
Zuzana Ferenczová
Réžia: Peter Palík
Pre deti od 10 rokov. (60min.)

15.00 
herecké MiniatÚry
Študovňa SDKSvN
KBT VŠMU, Bratislava

16.00 hod.
štÚdio tatra sdksvn
Ivan Martinka - Andrej Kalinka
BARTIMEJOVE PAŠIE
Pre dospelých. (80 min.)

19.00

Veľká sála SDKSvN
Studio Kompánia, Budapešť, 
Maďarsko
zaBudnutá Pieseň
Réžia: Gábor Goda
Pre dospelých (80 min.)

21.00

Mestská tržnica
Bábkové divadlo Žilina, Slovensko
Jakub Nvota- Peter Palík
kata dcéra kata
Réžia: Jakub Nvota
Pre všetkých... (80 min.)

23.00
Work and trouBle
(Práca a ProBléMy)
Študovňa SDKSvN
Divadlo Divadla ZkuFraVon
Réžia: Andrej Šoltés, Šimon Spišák
Pre dospelých. (80 min.)

1. 5. o 10.00
haniČka Bez rÚk
Študovňa SDKSvN
KBT VŠMU, Bratislava, Slovensko
Tradičné bábkové Pre deti a do-
spelých.

11.00
legenda
Štúdio Tatra. Divadlo T601, Pra-
ha, ČR. Réžia: Šimon Spišák
Pre dospelých divákov. (70 min.)

16.00
Peter Pan
Veľká sála SDKSvN
Bratislavské bábkové divadlo, 
Bratislava, Slovensko
J.M. Barrie – Peter Palík
Réžia: Peter Palík
Pre deti od 5 rokov. (60 min.)

19.00
dracula
Štúdio Tatra SDKSvN
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre
Bram Stoker. Réžia: Ondrej 
Spišák. Pre dospelých. (90min.)

21.00
Baltazarove Pašie
Mestská tržnica. Mesebolt Báb-
színház, Szombathely, Maďarsko
Réžia: Ondrej Spišák
Pre všetkých.

nITRIanSKa oRg. 
CeSTovnÉho RuChu

NISYS, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
www.visitnitra.eu
info@nocr.eu

5. 5. o 14.00
autoBusoM za zážitkaMi
Prechádzka vždyzelenou záhra-
dou v Arboréte Mlyňany
Stretnutie so sprievodcom pred 
NISYS-om

12. 5. o 14.00
autoBusoM za zážitkaMi
Prechádzka vždyzelenou záhra-
dou v Arboréte Mlyňany
Stretnutie so sprievodcom pred 
NISYS-om. Cena lístka: 5,50 € 
dospelí/4,50 € deti (cena zahŕňa 
dopravu aj vstup do arboréta so 
sprievodcom) Lístky je možné 
zakúpiť v Nitrianskej organizácii 
cestovného ruchu (NISYS) alebo 
priamo u šoféra.

od 17. 5. do 16. júna
jahodová nitra

18. 5.
Scénické prehliadky Nitrianskeho 
hradu s hercami Starého divadla 
Karola Spišáka v Nitre

CInemaX nITRa

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

od 2. 5.
iron Man 3 
akčné sci-fi, usa, Mn - 12
Iron Man 3 vracia do hry Roberta 

Downey Jr. ako Tonyho Starka 
a ikonického superhrdinu Iron 
Mana v jednej osobe, a Gwyneth 
Paltrow v úlohe jeho pravej ruky 
a lásky Pepper Potts. Zostavu 
dopĺňajú Starkovi priatelia 
z predchádzajúcich snímok Ja-
mes „Rhodey“ Rhodes v podaní 
Dona Cheadlea a Happy Hogan 
s tvárou Jona Favreaua.

od 9. 5.
teMné neBo horor/sci-fi/thril-
ler, usa, 97min., Mn - 15
Pokojný predmestský život rodi-
ny Barretovcov sa začne riadne 
otriasať v základoch. V ich dome 
sa stane séria nevysvetliteľných 
udalostí a oni čoskoro zistia, že 
ich prenasleduje smrtiaca a desi-
vá sila… Keď si Vás raz vyberú, 
už im navždy patríte.

od 9. 5.
neuveriteĽné 
doBrodružstvo tada 
stonesa 
dobr./anim./kom, usa, 90 min.,
Tad od malička túžil byť arche-
ológom, no vyrástol z neho len 
rojko staviteľ. Vďaka náhodnej 
zámene sa vydáva na expedíciu 
plnú dobrodružstiev.

od 16. 5.
kováŘ z Podlesia rodinný/
dobr., Čr, Mn-12
Podlesie je malá dedinka, ktorou 
sa pred rokmi prehnala vojna s 
Turkami. Dobré hríbové víly boli 
vtedy požiadané o pomoc, ale 

keďže vykonali dobro i zlo záro-
veň, boli potrestané a stali sa z 
nich hríbové baby. A na Podlesie 
za to padla kliatba.

od 16. 5.
veĽký gatsBy rom. dráma, 
usa, 150 min., Mn-15
„Veľký Gatsby“ sleduje príbeh 
budúceho spisovateľa Nicka 
Carrawaya, ktorý cestuje z ame-
rického stredozápadu do New 
Yorku. Je jar 1922 a éra uvoľne-
ných mravov.

od 23. 5.
rýchlo a „zBesilo“ 6 krimi/
akčný/thriller,usa, Mn-12
Agentovi Hobbs sa nedarí dopad-
núť zločineckú skupinu, ktorej sa 
vždy podarí za volantom auto-
mobilov ľahko a rýchlo zmiznúť. 
Aby sa mu podarilo gang na čele 
s Owenom Shawom dostať do 
väzenia, musí vyhľadať Dominica 
Toretta a jeho tím.

od 30. 5.
kráĽovstvo lesných 
strážcov
animovaná/dobrodružný, USA, 
tento film je vhodný pre všetky 
vekové kategórie. Príbeh več-
ného boja dobra, ktoré chránia 
prírodu, a silami zla, ktoré chcú 
prírodu zničiť.

od 30. 5.
vo štvorici Po oPici 3 dráma/
myst./thriller, USA, 96 min., MN-12
Grand finále svetoznámej ko-
médie, ktorá rozosmiala milióny 
ľudí. Najskôr stratili ženícha v Las 

Vegas. Potom sa im podarilo to 
isté i s bratom nevesty.

FILmový KLuB TaTRa

Staré divadlo K. Spišáka – štúdio 
Tatra

6. mája o 19.30 
v tieni
Príbeh priateľstva a ľudskej od-
vahy v dobe, keď odvaha bola 
pozvánkou na popravisko. 
ČR, SR, Poľsko, 2012, 101 min., 
český, nem. a ruský jazyk, titulky

13. mája o 19.30  
aBsolventi / sloBoda nie 
je zadarMo
Trefné dokumentárne pomeno-
vanie dezilúzie mladej generácie 
je o zápase mladého človeka, 
ktorý sa po absolvovaní štúdií 
ocitne v realite a musí sa prispô-
sobovať potrebám spoločnosti.  
SR, 2012, 83 min., slov. jazyk, 
angl. tit. Hosť večera slovenského 
filmu Tomáš Krupa. 

20. mája o 19.30 hod.
kauza cervanová
Film vypovedá príbeh spred 
37 rokov, keď bola zavraždená 
študentka medicíny Ľudmila 
Cervanová. Od roku 1976 pre-
biehalo frenetické vyšetrovanie, 
nasledovala osobná zaintereso-
vanosť prezidenta republiky do 
prípadu, výsluchy, vydieranie, 
manipulácie, falošné priznania, 
utajovanie informácií a masívna 
propaganda v  médiách.
SR, 2012, 100 min., slov. jaz. Hosť 

večera slovenského filmu Robert 
Kirchohff.

27. mája o 19.30 hod.
dirch
Životopisný príbeh dánskeho 
komedianta Dircha Passera. Bol 
uznávaným a obľúbeným her-
com, ktorý sa preslávil hlavne 
svojimi improvizačnými schop-
nosťami. Dánsko, 2011, 109 
min., dánsky jazyk, české tit.

oTvoRenIe LeTnej 
TuRISTICKej Sezóny

PriBinovo náMestie
11.00 slávnostné otvorenie 
podujatia 
11.30 Mario Belak Quintet  
12.10 Someliér – šampanské 
rosé s jahodami
12.40   Mario Belak Quintet 
13.30 Desmod
15.00 Someliér – šampanské 
biele s jahodami
15.30 Akadémia pohybu 
a umenia
15.40 DJ a pozvánky na sprie-
vodné akcie
15.50 Akadémia pohybu 
a umenia
16.00 pozvánka na scénické 
prehliadky hradu (živé pozvánky 
hercami SDKS v Nitre)
16.10 Funny jazz Quartet 
17.00 Someliér – šampanské 
biele s čokoládou
17.30 Funny jazz Quartet
18.10 Someliér – šampanské 
červené s čokoládou
20.00 FS Zobor



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

sPrievodné Podujatia

Nitriansky hrad, Pribinovo ná-
mestie a Podzámska ulica

„Po stoPách nitrianskych 
legiend“  
Zážitkový autobus - Dražovce, 
Zobor: odchod od Nitrianskej ga-
lérie 11.30, 14.30  welcome drink 
pre každého

scénické Prehliadky 
nitrianskeho hradu
s hercami Starého divadla Karola 
Spišáka v Nitre. Každú celú hodi-
nu so zač. o 17.00

od 9.00 do 18.00
tvorivé dielne (artes) 

MaĽovanie na tvár 
Jahodové špeciality 
(jahodové víno, miešané drinky, 
cukrová vata, zmrzlina, pralinky ...)

exPozÍcia veteránov 
17.00 Synagóga, Slávnostný krst 
knihy o Nitre

DeŇ maTIeK v nITRe

11. 5. o 16.00 
veselo s harMonikou 
Milana huMPolca
KD Mlynárce, vstup voľný,

11. 5. o 17.00
kytica znáMych MelódiÍ 
gizely oňovej
KD Dolné Krškany, vstup voľný

12. 5. 16.00
kytica evergreenov 
zdeňka sychru
KD Dražovce, vstup voľný

12. 5. o 17.00
PrÍjeMne s harMonikou 
Milana huMPolca
vstup voľný

12. 5. o 18.00
doBrodružne 
s akordeónovýM 
virtuózoM M. ČervienkoM
KSC Janíkovce, vstup voľný

SväTouRBanSKe 
zoBoRSKÉ SLávnoSTI

24. – 26. 5.
svätourBanské
zoBorské slávnosti
Zoborský vínny festival 
v priestore pred Artin-om.

KRajSKÉ oSveTovÉ 
STReDISKo

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

Podujatia - kluBy - kurzy

2. 5. o 9.30
štÚrov zvolen
krajská súťaž v rétorike detí 
a mládeže

2. a 16. 5. o 17.00
FotokluB nitra

6., 13., 20., 27. 5. o 16.00
jogové cviČenia – kurz

7., 14., 21., 28. 5. o 13.00 
relaxaČné cviČenia – kurz

7., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 5.
o 15.30 - šach – klub

7., 14., 21., 28. 5. o 16.00 a 17.30
jogové cviČenia – kurz

9. 5. o 16.00
Česko–slovenský 
PoznávacÍ kluB
prednáška astronóma Petra Po-
liaka a pozorovanie oblohy

9. 5. o 16.30
art kluB 
Umenie ako hra, vložné 1,50 €

10. 5. o 9.00
ako-eko 2013
seminár pre koordinátorov envi-
ronmentálnej výchovy

11. 5. o 10.00
dizajn náš každodenný
kreatívne stretnutie na tému 
Osvetlenie, doplnky, dekorácie, 
vložné 5 €

13. – 16. 5. o 8.30 – 13.00
PavuČina vzťahov
13. 5. Zbehy
14. 5. Mojmírovce
zážitkové aktivity pre žiakov 
v rámci primárnej prevencie so-
ciálno-patologických javov,

15. a 16. 5.
kos v nitre

13. 5. o 17.00
Metóda oBnovy Bunkového 
jadra – metóda obnovy fyzic-

kého a duševného zdravia orga-
nizmu – prednáška s diskusiou 
s Janou Gráčikovou

15. a 29. 5. o 17.00
graFológia
klub, začiatočníci

16. 5. 16.00

diaBetik a šoFérovanie
poradenstvo nielen pre diabeti-
kov s Klaudiou Šugrovou

16. 5. 16.00

kluB diaBetikov

22. 5. 16.30

starostlivosť o Pleť v kaž-
doM veku - ukážky techník
s kozmetičkou a vizážistkou Evou 
Balaďovou, vstupné 1 €

22. 5. 17.00 
graFológia – kluB, 
PokroČilÍ

22. 5. o 17.00
equiliBriuM – kluB

31. 5.– 2. 5.
PohĽady do Minulosti
sympózium pre neprofesionál-
nych umelcov venované kul-
túrno-historickému odkazu sv. 
Cyrila a Metoda

Ľudové a sÚČasné reMeslá
tvorivé dielne pre organizova-
né skupiny detí, vložné 0,30 € 
za dieťa. Záujem o stretnutie 
prosíme vopred dohodnúť 0911 
540 023, 037/653 25 44

13. a 15. 5. o 14.00
ozdoBné Mandaly z cd - 
technika servítkovania a korál-
kovania

tvorivé dielne Pre 
verejnosť

22. 5. 15.00
Plstenie
brošne mokrou technikou, vložné 5 €
výstavy sprístupnené v pracov-
ných dňoch 10.00 - 17.00, okrem 
utorka

6. – 16. 5.
PreČo soM na svete rád / rada
výtvarné diela študentov s pro-
tidrogovým podtextom. Nitra 6. 
- 16.5; Zbehy 13.5.; Mojmírovce 
14. 5.

29. 5.– 14. 6.
literárno-výtvarná sÚťaž 
zlaty dônČovej

29. 5. 10.00
vernisáž
výtvarné a literárne diela krajskej 
súťaže detí MŠ, žiakov ZŠ a SŠ. 
KOS v Nitre je spoluorganizátor

29. 5 – 1. júna
zlatá Priadka
celoslovenská súťažná prehliad-
ka detskej dramatickej tvorivosti 
v Dome kultúry Šaľa

kos v nitre PriPravuje
V máji pre Vás pripravujeme 
odborné fyzioterapeutické cvi-
čenia pre dospelých, prihlásenie 
a informácie na 037/653 15 46, 

0911 540 021, e-mail: mariana.
fuleova@kosnr.sk
tel./fax: 037/653 15 46 
e-mail: kosnr@kosnr.sk 
www. kosnr.sk, KOS v Nitre, Fat-
ranská 3, 949 01 Nitra

nITRIanSKa 
hvezDáReŇ

Budova Krajského osvetového 
strediska, Fatranská ul., Nitra

2. 5. o 17.00
zasadnutie 
astronoMickej rady

18.00 
astronoMická Poradňa

9. 5. o 16.00
Prednáška : ÚsPešná éra 
letov raketoPlánov

16. 5. od 20.30
veČerné Pozorovanie 
oBlohy Pre verejnosť

Každú stredu a štvrtok o 9.00, 
10.30 a 13.00 exkurzie do astro-
nomickej pozorovateľne pre sku-
piny zo škôl. Návštevy, prosíme, 
dohodnúť vopred 037/ 6537449, 
nihvezd@kosnr.sk

DomIno CvC

Štefánikova 63, 949 01 Nitra
 cvcdomino@zoznam.sk,
Tel: 037/652 63 73

ars organi nitra 2013
6. ročník medzinárodného festi-
valu organovej hudby

5. 5. o 19.00
ana Maria osPina 
(koluMBia)
Evanjelický kostol Svätého Ducha 
v Nitre

12. 5. o 19.00
Mária Plšeková (Slovensko)
Kostol sv. Ladislava v Nitre

19. 5. o 19.00
Ines Schüttengruber (Rakúsko)
Evanjelický kostol Svätého Ducha 
v Nitre

26. 5.
Jörgen Lindström (Švédsko)
Kostol sv. Ladislava v Nitre

krajská knižnica k. 
kMeťka

6. – 10. 5. o 8.00 – 15.00
les ukrytý v knihe
3. ročník celoslovenskej kampane 
vyhlásenej Národným lesníckym 
centrom – podujatia súvisiace 
s lesnou tematikou, stretnutia 
s lesníkmi a pod.

14. 5. o 10.00
ČÍtajte s naMi.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
13. ročníka čitateľskej súťaže

14. 5. o 17.00
eMine slzy
Beseda so spisovateľkou Ruže-
nou Scherhauferovou určené pre 
širokú čitateľskú verejnosť

22. 5. o 10.00
život v thajsku
Beseda s Thanakrit Spisuwamom 
z Thajska.

23. 5. o 10.00
za MÚroM
Autorská beseda s mladou autor-
kou Vanessou Jóriovou.

24. 5. o 9.00
PrÍBehy zo štyroch 
truhlÍc
Beseda s regionálnou autorkou 
Marínou Čeretkovou-Gállovou.

28. 5. o 8.30 – 15.00
ČÍtajMe si – detský 
ČitateĽský Maratón
Do čitateľského maratónu, kto-
rého hlavným organizátorom je 
Linka detskej istoty, budú zapo-
jení detskí čitatelia, ktorí v tento 
deň navštívia knižnicu.

Dom maTICe
SLovenSKej v nITRe

Dolnočermánska ul., 949 1 Nitra

10. 5. o 9.00
z vydavateĽstva Matice 
slovenskej…
Dom MS
V rámci 150. výročia Matice 
slovenskej pripravil Dom Matice 
slovenskej v Nitre podujatie pod 
názvom “Z Vydavateľstva Matice 
slovenskej…”. Ide o kreatívne 
čítanie, spojené s jednoduchou 
inscenačnou podobou príbehu 
knižných titululov Vydavateľstva 
Matice slovenskej.
Deťom predškolského veku 
tentoraz sprístupníme tvorbu 
spisovateľky a žurnalistky Ľu-
bici Suballyovej. Autorka má 
mimoriadny zmysel porozumieť 
zložitému detskému svetu. 

Predstavované poviedky pritom 
vychádzajú zo súčasných feno-
ménov rodiny, akými sú úplná 
viacdetná rodina, deti z rozvede-
ných rodín alebo jedináčkovia.

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

4. 5. 18.00
svätý za dedinou
Koncert folkového pesničkára

10. a 25. 5. 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.

31. 5. o 17.30
svetový deň Bez taBaku
Premietanie dokumentu, Kým 
stúpa dym... spojené s besedou 
s RNDr. Jaroslavom Malchárkom 
– autorom projektu Fajčenie detí 
a dospievajúcej mládeže I. – Ne-
moderné dievčatá v modernej 
dobe.
Film reaguje na závažnú skutoč-
nosť v oblasti zneužívania taba-
kových výrobkov deťmi a mláde-
žou na Slovensku.

Pravidelné aktivity vo 

Fóre Mladých

výstava FotograFiÍ a 
aranžérskych Prác soš 
kalná nad hronoM
stála výstava

Po.: 17.00
konverzácia v neMeckoM 
jazyku

17.00
konverz. v ruskoM jazyku

ut.: 17.30
kurz PoĽského jazyka

št.: 17.00
konverzácia v anglickoM 
jazyku

Po a st.: 17.00
ca Po ei ra
Brazílske bojové umenie a tanec

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

ut.: 18.00, št.: 18.00
hiP hoP streetdance

ut.: 19.00, ne: 17.00
divozel
Slovenské folklórne tance

st.: 19.00
lindance
Tanečné prvky s posilňovaním
vstupné: jednorazovo:1,50 €, 
mesačne: 4 €

št.: 18.00
zuMBa
vstupné: 1€

štv 16.45, pokročilí, 
18.30 začiatočníci
joga
Organizátor: Spoločnosť Joga 
v dennom živote OZ / vstupné: 
2,50 €, študenti

Pi.: 17.00
rocková škola
Interaktívny workshop
+ možnosť využitia stálych ak-
tivít voľného času: Stolný tenis, 
Biliard, Telocvičňa so zrkadlami, 
Bežiaci pás, cyklotrenažér, vysá-
vač, 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 h.
Klokočina – Jurkovičova ul., 
tel. 651 98 61: 
po. – pia.: 9.00 – 17.00 h.  
Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova 1, tel. 6410 156: 
po. – pia.: 8.00 – 15.30 h. 
ponúka regionálnu literatúru.

krajská knižnica karola 
kMeťka v nitre
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: 
po. – pia.: 7.30 – 18.00 h.
Klokočina – Jurkovičova ul., 

tel. 651 98 61
po. – pia.: 9.00 – 17.00 h.
Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova 1, tel. 6410 156: po. – 
pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka 
regionálnu literatúru.
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 výchovno-
vzdelávacie podujatia pripravu-
júce čitateľa na prácu s knihou. 
Organizujú ich pracovníčky 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 
i v pobočke na Klokočine. V máji 
vyvrcholí snaženie školských 
kolektívov druhých až štvrtých 
ročníkov nitrianskych ZŠ, ktoré sa 
zapojili do 13. ročníka čitateľskej 
súťaže Čítajte s nami. Vyhod-
notenie, ktoré sa uskutoční dňa 
14. 5 2013 o 10.00 hod., ukáže, 
aké výsledky jednotlivé kolek-
tívy dosiahli, čiže nielen koľko 
a ako pozorne čítali, ale aj aké 
vedomosti si z kníh a z podujatí 
knižnice osvojili.
Svojimi aktivitami bude knižnica 
reagovať aj na významné dni ako 
sú Deň matiek, Deň starých rodi-
čov, Svetový i Medzinárodný deň 
mlieka, pripomenie si významné 
výročia, život a tvorbu sloven-
ských i svetových spisovateľov. 
Knižnica sa venuje aj hendike-
povaným používateľom, v rámci 

čoho uskutoční pre klientov 
mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnu-
tých hovorenú bibliografiu o ži-
vote a tvorbe Petra Lipu.
Čitatelia budú besedovať s via-
cerými spisovateľmi – Ruženou 
Schenhauferovou (14. 5. – 
17.00), Vanessou Jóriovou 
(23. 5. – 10.00 ), Marínou Če-
retkovou-Gállovou, nitrianskou 
spisovateľkou (24. 5. – 9.00), ako 
aj s inými zaujímavými hosťami.
Podujatia sú určené pre organi-
zované návštevy zo škôl všetkých 
stupňov a druhov. V prípade zá-
ujmu si treba dohodnúť termín 
osobne alebo telefonicky na 
vyššie uvedených číslach.

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 hod: po - pi 8.00 – 15.00 

slovenská 
PoĽnohosPodárska 
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 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 technic-
kých noriem. Čitatelia majú k 
dispozícii elektronický katalóg 
(vystavený tiež na www stránke 
knižnice), elektronické plnotex-
tové dokumenty, internet a ši-
roký okruh informačných služieb.

otváracie hodiny:  
Po. - štv.: 8.30 - 18.00 h, pia: 8.30 
– 17.00
Univerzitná knižnica UKF 
Dražovská cesta 4, 949 74, Nitra  
Tel: 037/ 6408 106
e-mail: lib@ukf.sk, www.uk.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 
pedagogických a vedeckých pra-
covníkov, doktorandov UKF. Kniž-
nično-informačné služby sú posky-
tované pedagogickým a vedeckým 
pracovníkom, doktorandom, štu-
dentom všetkých foriem štúdia a 
ostatnej odbornej verejnosti.
UK poskytuje knižnično-in-
formačné služby: absenčné a 
prezenčné 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 myš-
lienky 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
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, 
Františkáni:
pondelok – sobota: 6.30, 18.30 ;
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15  
v maďarskej reči, 18.30

kostol naneBovzatia 
Panny Márie, kalvária:
pondelok- sobota: 6.30 a 19.00;
nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 d

kaPlnka v neMocnici:
po - pia: 15.30; ne: 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 Čer-
Máň:
po – pia: 18.00; ne: 8.00 a 10.00
kostol sv. Františka 
xaverského, dražovce:
štvrtok – sobota: 7.00; denne o 
17.00; nedeľa: 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:
pon - pia 17.00 ne: 9.00

kostol sv. ondreja dolné 
krškany:
po, ut, štv, pia o 18:00  
str a so o 7.00 ne o 7.30 a 10.30

kostol všetkých svätých 
kynek:
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15
kostol sv. cyrila a Metoda 
Mlynárce :
pondelok, streda, piatok: 18.00;
nedeľa: 8.00, 10.30
kostol naneBovzatia 
Panny Márie, Párovské 
háje:
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:
Str: 19.30 h, Ne: 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 
Chrenovskej ul. 15.

evanjelické BohoslužBy:
evanjelický kostol ducha 
svätého:
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12
V nedeľu o 10.00 s detskými 
službami Božími a vo št. o 18.00  
V ut. o 19.00 - biblická hodina 
pre staršiu mládež, v 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

Kam v nITReKam v nITRe
Váš kultúrno spoločenský sprievodca  máj 2013

otvorenie letnej turistickej 
sezóny v nitre
Desmod, Funny jazz Quartet a Mario Belak Quintet

jahodová nitra
Jahodové víkendy pre zamilované páry, rodiny  
s deťmi a seniorov

jarný festival vína
Príďte ochutnať vzorky z nitrianskej vinohradníckej 
oblasti

www.nitra.sk


