
Synagóga 

Koncertná a výstavná sieň mes-
ta Nitry, Ulica pri Synagóge, tel.: 
037/ 6525 320, 6502 388, e-ma-
il: synagoga@nitra.sk

3. november, nedeľa o 19.00
Dan Bárta & Illustratosphere 
Maratonika tour 2013
Usporiadatelia: Povalač s.r.o.
Vstupné: 13,- €
Predpredaj: CD Andante

6. november, streda o 10.00
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 
Poď, budem Ti čítať!
Významné osobnosti mesta, 
regiónu a Slovenska čítajú nit-
rianskym deťom. Usporiadateľ: 
OZ CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM 
v spolupráci s Mestom Nitra, 
vstup na pozvánky

6. november, streda o 18.00 
Folklórny večer so skupinami 
Banda a Vranky
Usporiadatelia: Krajské osveto-
vé stredisko v Nitre v spolupráci 
s Mestom Nitra. Vstupné: 5 € 
a 3 € (ZŤP, seniori od 62 rokov 
a študenti). Predpredaj: KOS v Nitre

8. november, piatok o 9.00 
20. výročie založenia Krajské-
ho strediska Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska v Nitre
Usporiadatelia: Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, vstup 
na pozvánky 

12. november, utorok o 18.00 
Peter Pan - tanečné predsta-
venie
Usporiadatelia: Základná ume-
lecká škola Jozefa Rosinského 
v Nitre, vstup voľný 

18. - 22. november,
pondelok - piatok o 18.00
KONFRONTÁCIE
10. ročník festivalu umení
18. november o 17.00 vernisáž 
Konsonancia, výstava potrvá do 
13. decembra 2013. Usporiada-
telia: Občianske združenie Kon-
frontácie v spolupráci s Mestom 
Nitra. Vstupné na koncerty: 2 €,
Predpredaj: NISYS

24. november, nedeľa o 18.00 
Katarína Hasprová & Band
Chansons / Love songs / Jewis
Usporiadateľ: Mesto Nitra.
Vstupné: 10,- €. Predpredaj: 
Nisys

30. november, sobota o 20.00 
Andrej Šeban Band - TOUR 
2013
Usporiadatelia: OZ Euforion, 
vstupné: 8/10,- €. Predpredaj: 
www.andrejseban.com

Stále výStavy 
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SNM - 
Múzeum židovskej kultúry 
Shraga Weil: GRAFIKA 
 
Nitrianska synagóga
1911 - 2011

Prehliadky
Ut: 13.00 - 18.00

St, Št: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
So - Ne: 13.00 -18.00 
Po a Pia: zatvorené
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 
rokov a držitelia preukazu ZŤP 
vstup zdarma 
3. november - prvá nedeľa 
v mesiaci - bezplatný vstup 
v rámci projektu Ministerstva 
kultúry SR

Informácie o turistických atrak-
ciách a o kultúrnych podujatiach 
v Nitre nájdete na www.nitra.sk
Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizova-
nia kultúrnych a spoločenských 
podujatí: 037/6525 320, 6502 
388, e-mail: synagoga@nitra.sk

nitrianSka galéria

Župné námestie, 949 01 Nitra, 
č. tel: 037/ 65 79 641,
www.nitrianskagaleria.sk
Otvorené denne okrem Po, Ut - 
Ne: 10.00 - 18.00 h

rePrezentačné Sály 
10. október - 24. november
FILM. Directed by artists II. / 
Film v súčasnom umení.
Výstava je pokračovaním úspeš-
ného minuloročného projektu. 
Koncepcia výstavy je postavená 
na vyhľadávaní diel súčasných 
domácich a zahraničných autorov 
a autoriek, v ktorých tvorbe je 
reflektovaný špecifický fenomén - 
film. Kurátorka: Barbora Geržová. 

Salón
15. október - 1. december
Celok fragmentov. Vystavujúci 
autor: Emil Fulka. Tvorba multi-
mediálneho umelca bude reflek-
tovať krajinu, životné prostredie, 
eko systémy a predovšetkým 
konanie človeka v nesčíselných 
ničivých procesoch pseudocivili-
začného znečisťovania našej pla-
néty. Kurátori: Marta Hučková, 
Bohuslav Bachratý

Galéria mladých
19. september - 14. november
V procese. Autori: Zoltán Agó-
cs, Alžbeta Harry Gavendová, 
Dáša Klapitová, Lukáš Matejka, 
Štefan Oliš, Gabriela Zigová. 
Výstava bude obsahovať foto-
grafie, videá, objekty, artefakty 
a poznámky, ktoré dokumentujú 
vznik a proces tvorby umeleckých 
diel. Kurátorka: Mária Júdová

21. november - 26. január
Pokoj pro služku. Autori: Marké-
ta Kubačáková (CZ), Jan Pfeiffer 
(CZ). Výstava sa zameria na vzťah 
sociálnych a priestorových hra-
níc. Kurátorka: Lýdia Pribišová

Bunker
30. október - 8. december
Verejní žobráci. Autor: Marek 
Galbavý. Kritická reakcia na 
financovanie a fungovanie štát-
nych inštitúcií, konkrétne na 
rezort zdravotníctva. Kurátorka: 
Nina Vrbanová

4-3-2-1...
Cyklus besied so súčasnými 
slovenskými spisovateľmi / 8. 

ročník. Moderátor: Dado Nagy

7. november o 18.00 
Siniša Novac, Remi Kloos 
a Miloš Prekop. Vytrvalého faj-
čiara a patafyzika Remiho Kloosa 
a Sinišu Novaca, Remiho švagra 
s bohatými zážitkami a skúse-
nosťami z chorvátskych pláží, 
predstaví znalec a vydavateľ ich 
diela Miloš Prekop.

28. november o 18.00 
Ondrej Štefánik. Zakladateľ 
reklamnej agentúry, ovenčený 
mnohými oceneniami za rekla-
mu debutoval zbierkou poviedok 
Pštrosí muž, ale až jeho druhá 
kniha Bezprsté mesto mu vy-
niesla nomináciu na významné 
literárne ocenenie. Vstup voľný.

Prednášky o súčasnom výtvar-
nom umení III. so zameraním 
na angažované a politické 
umenie

14. november o 18.00 
Tomáš Rafa: Nový nacionalizmus 
v srdci Európy

20. november o 18.00 
Zuzana Štefková (CZ): Ponožky 
desetileté baletky: Politické 
umění v Čechách. Vstup voľný.
Viac informácií na www.nitrian-
skagaleria.sk

koncertná Sála 
župného domu

Župné námestie, 949 01 Nitra, 
www.nitrianskagaleria.sk

galéria hudby 

Cyklus komorných koncertov 
v Koncertnej sále Župného 
domu / 8. ročník

13. november o 18.00 
Österreichisches Ensemble fűr Neue 
Musik (AT), Irmgard Messin - flau-
ta, Ivana Pristašová-Zaugg - husle, 
Theodor Burkali - klarinet, Peter 
Sigl - violončelo, Nora Skuta - klavír. 
Program: B. Furrer, M. Mochizuki, B. 
Gander, J. M. Staud, P. Zagar

27. november o 18.00 
Eva Šušková - soprán, Maroš Klátik 
- klavír, Mucha Quartet, Juraj Tom-
ka - 1. husle, Andrej Matis - 2. hus-
le, Veronika Prokešová - viola, Pa-
vol Mucha - violončelo.Program: 
L. Stanček. Viac informácií o 
vstupnom a koncertnom cykle na 
www.nitrianskagaleria.sk

ponitrianSke
múzeum

Štefánikova trieda č. 1,  949 01 
Nitra, tel.: 037/ 741 97 71, 651 
424 55, www.muzeumnitra.sk
https://www.facebook.com/
ponitrianskemuzeum
www.twitter.com

Stála výStava
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia predstavuje vyše 2300 
unikátnych archeologických nále-
zov 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 bio-
topoch. Dermoplastické prepa-
ráty zo zbierok múzea.

aktuálna výStava
10. október - 17. november
Archeologické výskumy „v ob-
razoch“. Prezentácia najnovších 
archeologických výskumov 
v Nitre a okolí na posteroch. 

iné aktivity
 Klub paličkovanej čipky - každý 
pondelok o 14.30 hod. Stretnutie 
členov Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti každú nedeľu v pár-
nom týždni o 10.00 hod.

Klub filatelistov - každú prvú 
nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

Otvorené:
Po: 9.00 - 15.00 hod.
Ut - Pia: 9.00 - 17.00 hod.
So - Ne: 10.00 - 17.00 hod. 

SlovenSké
poľnohoSpodárSke

múzeum

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.
spm.sk, muzeum@agrokom-
plex.sk, tel.: 037 / 65 72 553, 
mobil: 0911 404 001 (lektor)
Otváracie hodiny: Po: zatvorené, 
Ut - So:  9.00 - 17.00
Vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00, ne: 13.00 - 17.00 
Vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00. 
Nahlasovanie mimoriadnych vstu-
pov na tel. čísle: 0911 404 001

miSijné múzeum 

Misijný dom, Kalvária, 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.

diecézne múzeum

Diecézne múzeum
Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 
07 Nitra, tel.: 037/ 772 17 47
Otváracie hodiny: apríl - októ-
ber: Ut - Ne: 10.00 - 18.00   
november - marec: So - Ne: 
10.00 - 15.00
Diecézne múzeum ponúka 
faksimile rôznych dokumen-
tov (úryvok spisu O obrátení 
Bavorov a Korutáncov, diplo-
matík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom 
Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho is-
tého pápeža Metodovi, ukážky 
z buly Industriae tuae a Quia te 
zelo fidei, ukážky z hlaholík). 
V druhej časti múzea je sprí-
stupnená klenotnica s liturgic-
kým pokladom. 

vivárium

Areál SPU, Trieda A. Hlinku, č. 
tel.: 037/ 65 08 791 

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

Pre verejnosť otvorené: v Po a v 
Str od 14.00 do 16.00 h. Orga-
nizované skupiny škôl a škôlok 
môžu nahlásiť exkurzie aj na 
termíny mimo otvár. hodín (tel., 
resp. na e-mailovej adrese: jaro-
slav.pokoradi@uniag.sk). 

botanická záhrada

Areál SPU, Trieda A. Hlinku, č. 
tel.: 037/ 65 11 751, kl. 
Skleníky, otv. celoročne okrem Po 
a Pia.  9.00 - 16.00. Park, otv. den-
ne 9.00-16.00, okrem zimných 
mesiacov. Skupinové návštevy 
vopred telefonicky dohodnúť.

dom matice
SlovenSkej

Dom Matice slovenskej, Dolno-
čermánska ul., 949 01 Nitra
Úradné hodiny: denne od  9.00 
do 15.00 h. Viac informácií 
na www.dms.nitra.sk, t.č. 
037/6566228  

4. november, pondelok
Spomienka na slávnych zosnu-
lých, exkuzria po Mestskom 
cintoríne v Nitre
Počas sviatkov všetkých svätých 
a zosnulých si pripomíname 
významné osobnosti mesta 
Nitry. Podujatie je určené pre 

všetkých milovníkov histórie, ktorí 
majú záujem dozvedieť sa viac 
o histórii svojho mesta, o pomeno-
vaní jednotlivých ulíc, domov či o 
osobnostiach, ktoré v ňom vyrástli 
a pôsobili. Historický exkurz je 
spojený s návštevou zachovaných 
hrobov významných osobností na 
Mestskom cintoríne v Nitre. 
Viac informácií na tel.: č.: 0949/ 
235 428.

krúžky Pri dmS
utorok od 14.30 h
Filatelisti
Viac informácií na www.dms.
nitra.sk, t.č. 037/6566228 

Zapojte sa aj vy! Máte chuť nie-
čo zorganizovať, ale chýba vám 
priestor, spolupráca? Radi vám 
pomôžeme, ozvite sa na: bilico-
va.dmsnitra@gmail.com 

agrokomplex
 

Výstavná 4, Nitra, tel.: 037/ 65 
22 989, www.agrokomplex.sk

23. - 24. november
Svet zvierat
XVI. celoštátna výstava zvierat a 
III. Slovenské trhy

30. november - 1. december
Medzinárodná výstava psov

divadlo andreja 
bagara

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

4. november o 10.00 
Siroty 

Urban thriller. Predmestie Lon-
dýna. Do bytu manželskej dvo-
jice, ktorá práve sedí za stolom 
pri romantickej večeri, vpadne 
zakrvavený mladý muž.
Štúdio. Cena: 5 €

5. november o 18.30 
Siroty 
Urban thriller. Predmestie Lon-
dýna. Do bytu manželskej dvoji-
ce , ktorá práve sedí za stolom pri 
romantickej večeri vpadne zakr-
vavený mladý muž. Derniéra. 
Štúdio 

6. november o 18.30 
Bola raz jedna trieda 
Štúdio 

7. november o 18.30 
Láska a peniaze
Hra o láske, ktorú ničí materializmus. 
Cynicky vtipná analýza deštrukčnej 
povahy súčasného sveta peňazí a 
hromadenia hmotných statkov.
Štúdio. 

8. november o 18.30
Parazit -umenie preraziť 
Štúdio

9., november ,12. a 13. novem-
ber o 18.30
Vianočná spomienka
Rodinné predstavenie - krehký 
vianočný príbeh. Štúdio

14. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. 

PREDPREMIÉRA.
Veľká sála

15. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. I. 
PREMIÉRA.
Veľká sála

16. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. II. 
PREMIÉRA.
Veľká sála

18. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. 
Veľká sála

18. november o 18.30
Vianočná spomienka
Rodinné predstavenie - krehký 
vianočný príbeh.
Štúdio
19. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. 
Veľká sála

20. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. 
Veľká sála

20. november o 18.30
Vianočná spomienka
Rodinné predstavenie - krehký 
vianočný príbeh. Štúdio

21. november o 10.00 a 18.30
LAVV
Predstavenie pre -násťročných.
Štúdio

22. november o 10.00
LAVV
Predstavenie pre -násťročných.
Štúdio 

22. november o 17.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš
Veľká sála

23. november o 18.30
Vianočná spomienka
Rodinné predstavenie - krehký 
vianočný príbeh.
Štúdio

23. november o 18.30
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál pod-
ľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš.
Veľká sála

25. november o 18.30 
Testosterón
Divadelná komédia o tom, čo si 
muži myslia o ženách.
Veľká sála. Cena: 15 €

25. november o 18.30
Skok z výšky

One woman show Evy Pavlíkovej. 
Čaká na vás javiskové dobrodruž-
stvo vzájomného interaktívneho 
dialógu medzi mnou a vami. Sled 
bizarných príhod., pri ktorých 
vám od smiechu vyhŕknu slzy.
Živá kapela a melodické piesne 
Egejského pobrežia. 
Štúdio. Cena: 9 €

26. november o 18.00 
Prefíkaná vdova
Rozmarná komédia talianskeho 
klasika. 
Veľká sála. Cena: 13 €

26. november o 18.30
Korepetítor
Ouvertúra lásky pre ženu, muža a 
jeden klavír.
Štúdio. Cena: 9 €

27. november o november 00
DNA
Napínavá detektívka - sociálna 
štúdia dnešných tínedžerov. 
Veľká sála

27. november o 18.30
Kto je tu riaditeľ
Spomienky na školu, v ktorej ste 
zatiaľ prežili skoro celý život
Štúdio. Organizované predsta-
venie 

28. november o 9.30 a novem-
ber 30
Mátohy
Rozprávka na ľudové motývy. 
Príďte sa pozrieť na strašné tram-
poty a protivenstvá, ktoré musí 
hrdina Matej pri hľadaní ideálnej 
manželky podstúpiť! 
Veľká sála

28. november o 18.30 
Plešatá speváčka
..absurdná groteska... hra... ne-
hra... bláznivý príbeh o tom, čo 
sa stalo, keď manželia Martinovci 
navštívili manželov Smithov-
cov... 
Štúdio

29. november o 10.00
Dievča bez vena
Tragikomédia z pera repre-
zentanta divadla realistickej 
charakterokresby - komédie 
morálky Alexandra Nikolajeviča 
Ostrovského. 
Veľká sála

29. november o 18.30
Parazit - umenie preraziť
Friedrich Schiller nám v príbe-
hu bleskovej politickej kariéry 
dvorného intrigána Selicoura 
zanechal komédiu, ktorá svojou 
rafinovanosťou, výbornými cha-
raktermi a vycizelovanou formou 
v ničom nezaostáva za jeho vzo-
rovými a slávnymi drámami. 
Štúdio

30. november o 18.30
Motýľom nik nerozkáže
Komédia o stretnutí a zoznámení 
sa dvoch mladých ľudí.
Účinkujú: Tomáš Grega, Mara 
Lukama, Gabika Dzuríková / 
Jana Valocká, Ľubomír Paulovič / 
Alexander Bárta. Réžia: Ľubomír 
Pavlovič.
Veľká sála

30. november o 19.00
Testosterón

Divadelná komédia o tom, čo si 
muži myslia o ženách. Manifest 
mužskej prapodstaty. DAB hos-
ťuje v MDPOH Bratislava

Staré divadlo
karola Spišáka

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

13. november o 19.00 
Jánošík
Veľká sála

4. november o 9.30 
O psíčkovi a mačičke 
Hravá, vtipná, bábkovo - čino-
herná dramatizácia štyroch roz-
právok J. Čapeka, na ktorých vy-
rástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 
3 rokov. Inscenácia vznikla s fi-
nančnou podporou mesta Nitra.
Veľká sála

5. november o 9.30
Svetská krása
Štúdio

6. november o 9.30
Svetská krása
Bol raz jeden princ a ten dostal 
od starého žobráka pri krste do 
vienka zapísanú Svetskú krásu. 
A čo je už raz napísané, to sa musí 
aj vyplniť! Bábková inscenácia 
pre deti od 5 rokov. Réžia: Roman 
Polák a.h.
Štúdio Tatra

6. november o 19.00
Žena, Pánboh, Čertisko a 7 za-
kliatych. 
Hororovo smiešny príbeh o tom, že 

žena a láska môžu všetko. Inscená-
cia na motívy niekoľkých Dobšinské-
ho rozprávok vo forme pouličného 
predstavenia pre deti od 10 rokov a 
dospelých. Réžia: J. Nvota
Štúdio Tatra

7. november o 9.30
Svetská krása
Krásna a múdra slovenská ľudová 
rozprávka o dospievaní a hľada-
ní lásky a krásy v réžii jedného 
z najlepších slovenských režisérov 
strednej generácie pána Romana 
Poláka. Bábková inscenácia pre 
deti od 5 rokov.
Štúdio Tatra

10. november o 15.00
Svetská krása
Krásna a múdra slovenská ľudová 
rozprávka o dospievaní a hľada-
ní lásky a krásy v réžii jedného 
z najlepších slovenských režisérov 
strednej generácie pána Romana 
Poláka. Bábková inscenácia pre 
deti od 5 rokov.
Štúdio Tatra

11. november o 9.30 
O psíčkovi a mačičke 
Hravá, vtipná, bábkovo - čino-
herná dramatizácia štyroch roz-
právok J. Čapeka, na ktorých vy-
rástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 
rokov. Réžia: O. Spišák
Veľká sála

12. november. o 9.00 a novem-
ber 00
Po stopách vierozvestov Cyrila 
a Metoda. 

Inscenovaná interaktívna pre-
chádzka po Nitrianskom hrade, 
ktorá sledom vizuálno-poeticko-
hravých obrazov predstaví le-
gendárnych svätých bratov Cyrila 
a Metoda v ľudskej podobe. Pro-
jekt vznikol s finančnou pomocou 
MK SR v spolupráci s Nitrianskou 
organizáciou cestovného ruchu . 
Štúdio Tatra študovňa

13. november o 19.00 
Dracula
Klasický príbeh grófa Draculu 
rozprávaný neklasickými javis-
kovými a divadelnými prostried-
kami. Réžia: Ondrej Spišák. Pre 
mladých ľudí od 15 rokov a do-
spelých. Štúdio Tatra

15. november o 9.30 
O psíčkovi a mačičke
Hravá, vtipná, bábkovo - čino-
herná dramatizácia štyroch roz-
právok J. Čapeka, na ktorých vy-
rástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 
rokov. Réžia: O. Spišák
Veľká sála
15. november o 19.00
U Temnej Irmy a Chromej Krá-
sky
Autorský kabaret Kamila Žišku 
o láske, umení a živote v Paríži na 
konci 19-steho. 
Štúdio Tatra

17. november o 15.00
Palculienka
Poetická bábková inscenácia 
o dievčatku Palculienke, ktoré 
sa na svet díva optikou malého 
dieťaťa. Je ako nepopísaný list 
papiera. Všetko s čím sa stretne, 

je pre ňu nové. Réžia: Ivan Mar-
tinka. Štúdio Tatra

18. a 19. november o 9.30
Palculienka
Dievčatko Palculienka nepozná 
nebezpečenstvo, preto sa často 
dostáva do situácií, ktoré ju vedia 
poriadne prekvapiť. Réžia: Ivan 
Martinka.  Štúdio Tatra

20. november o 19.00
Absolvent
Mladý Benjamin Braddock práve 
oslavuje úspešné absolvovanie 
školy. Podľa ročenky je to naozaj 
úspešný mladý muž. Jeho rodina 
je finančne dobre zabezpečená, 
má milujúcich rodičov...A predsa, 
je nespokojný a nudí sa... Réžia: 
Jakub Krofta
Štúdio Tatra

21. a 22. november o 9.30 
Danka a Janka. 
Rozprávka Márie Ďuríčkovej 
o sestričkách - dvojčencoch, žiač-
kach 1. B. triedy vo Zvolene. Od 4 
rokov. Réžia: Kamil Žiška
Veľká sála

24. november o 15.00 
Danka a Janka
Rozprávka Márie Ďuríčkovej o 
sestričkách - dvojčencoch, žiač-
kach 1. B. triedy vo Zvolene. Od 4 
rokov. Réžia: Kamil Žiška
Veľká sála

25. november o 9.30 
Danka a Janka 
Rozprávka Márie Ďuríčkovej o 
sestričkách - dvojčencoch, žiač-

kach 1. B. triedy vo Zvolene. Od 4 
rokov. Réžia: Kamil Žiška
Veľká sála
27. a 28. november o 9.30 
Kmotra Smrť a Zázračný lekár
Príbeh o bedárovi, ktorý sa vďaka 
svojej chudobe a novonarode-
nému dvadsiatemu štvrtému 
potomkovi vlastným kmotrom 
kmotre Smrti stane a s jej po-
mocou zázračne vylieči bohatého 
kráľa chorého na úmor. Od 6 ro-
kov. Réžia: O. Spišák
Veľká sála

27. november o 19.00 
Červený kabaret
Najväčšie ľúbostné príbehy v 
histórii ľudstva, môžete vidieť na 
doskách Starého divadla - ktoré 
znamenajú svet. Príďte sa zaba-
viť a inšpirovať. 
Štúdio Tatra

fórum mladých

Ulica Fr. Mojtu, budova Me-
diahaus, 949 01 Nitra, www.
forummladych.sk, fm@msu-
nitra.sk, tel.: 037/64 22 834
Príďte sa realizovať v našich 
priestoroch podľa vašich pred-
stáv.

8., 22. november 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. 

14. november o 16.00 
Spomienky na november 
Premietanie filmu Zamatoví 

teroristi, spojené s besedou s 
tvorcom filmu.
Vernisáž - výstava mladých tvor-
cov + jazzový koncert

Pravidelné aktivity vo 
Fóre mladých
pondelok 17:30 / streda 17:00 
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec
 
pondelok 17.00
Konverzácia v anglickom ja-
zyku 

utorok 15.00
Konverzácia v španielskom 
jazyku

utorok 19.00
Aerobic

utorok 19.00, nedeľa 18.00
Divozel
Slovenské ľudové tance

štvrtok 16.45 - začiatočníci 
18.30 - pokročilí
Joga 
Organizátor: Spoločnosť Joga v 
dennom živote OZ
Vstupné: 2,50 € , študenti :2 €

+  možnosť využitia stálych 
aktivít voľného času:
- Stolný tenis
- Stolný futbal
- Biliard
- Telocvičňa so zrkadlami
- Bežiaci pás, cyklotrenažér,
   vysávač :-)
- Knižnica
- Air hockey

- Šípky
- Wifi 
- Spoločenské hry

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

Príďte sa realizovať v našich 
priestoroch podľa vašich pred-
stáv.
Po - Pi: 13:00 - 21:00
Ne: 17:00 - 21:00 
www.forummladych.sk
fm@msunitra.sk 
037 6422834

prevádzkuje CINEMAX, a.s., 
Ševčenkova 19, Bratislava
4 digitalizované, klimati-
zované kinosály, pohod.lné 
sedadlá, zvuk DOLBY DIGITAL 
SURROUND EX
Filmový pondelok- vstupné 
iba 4,30 €, na 3D predstavenia 
6,30 € a Viac info na www.ci-
ne-max.sk  

Od 7. novembera
Lásky čas
rom./komédia/sci-fi, USA, 123 
min., MN - 12 r. Tim Lake (Domh-
nall Gleeson) vo svojich 21 rokoch 
zistí, že dokáže cestovať v čase ... 
V noci, po ďalšom neuspokoji-
vom Silvestri, Timov otec (Bill Ni-
ghy) svojho syna zoznámi s úplne 
nečakaným faktom. Všetci muži v 
ich rodine mali a majú schopnosť 
cestovať v čase. 

Od 7. novembera
Thor: Temný svet akčný/dobr./
fantasy, USA, MN - 12 r. Kým sa 
hrdina v „Avengers: Pomstitelia“ 
(2012) snaží zachrániť Zem, 
hrdina Thor (2011) sa v novom 
dobrodružnom filme „Thor: Tem-
ný svet“ pokúsi zaviesť poriadok 
v celom vesmíre. Do univerza sa 
však vracia starobylá rasa na čele 
s vodcom Malekithom, aby uvr-
hol vesmír opäť do temnoty. 

Od 7. novembera
Mafiánovci
krimi/komédia, USA/Fr, 111 
min., MN - 12 r. Kedysi mal 
všetky a všetko pod palcom. Ale 
časy sa menia. Bývalý mafiánsky 
boss Giovanni Manzoni (Robert 
De Niro), jeho rázna manželka 
Maggie (Michelle Pfeiffer) a ich 
dve deti sú za príkladnú spolu-
prácu so zákonom umiestnení do 
programu na ochranu svedkov. 

Od 14. novembera
To je koniec!
komédia, USA, 107min., MN - 15r. 
O 6 priateľoch uväznených v dome 
po sérii čudných a katastrofických 
udalostí, ktoré ničia Los Angeles. 
Kým je svet vonku pustošený, 
ubúdajúcimi zásobami a ponorko-
vou chorobou hrozí koniec priateľ-
stva vo vnútri. Napokon, sú nútení 
opustiť dom, čeliť svojmu osudu a 
skutočnému významu priateľstva 
a vykúpenia.

Od 14. novembera
Krídla Vianoc 
komédia, ČR, 110 min, MN-12r 

Hrdinovia filmu dostanú mož-
nosť niečo si priať a ich život sa 
tak rozbehne smerom, ktorý si 
sami určili. Množstvo „náhod.“ im 
prinesie to, čo chceli a tak majú 
možnosť si svoje priania prežiť.

Od 21. novembera
Hry o život: skúška ohňom
akčný/sci-fi/thriller/dobrodružný , 
USA, 146 min., MN-15 r. V I2 časti 
filmovej série Hry o život sa Kat-
niss Everdeenová vracia domov po 
víťazstve v 74. hrách o život spo-
ločne s ďalším vyvoleným, Peetou 
Mellarkom. Ako víťazi musia opäť 
opustiť rodiny a priateľov a vydať 
sa na okružnú cestu po všetkých 
krajoch Panemu. 

Od 21. novembera
Justin, malý veľký rytier
anim./rod., Špan., 90 min., MP. 
Justin je stredoveký chlapec z 
dobrej rodiny a v kráľovstve, kde 
žije, panuje zákon a poriadok. 
Osvietená kráľovná tu zaviedla 
spolu so svojím kancelárom, 
Justinovým otcom, nekonečné 
množstvo predpisov a hlavným 
náboženstvom je byrokracia. 

Od 28. novembera
Konzultant
krimithriller/dráma/akčný, USA, 
111 min., MN-15 r. Napínavý 
thriller s hviezdnym obsadením. 
Vysoko postavený advokát sa 
pod vidinou rýchlo zarobených 
peňazí namočí do obchodu 
s drogami, ale veľmi skoro zisťu-
je, že ho toto rozhod.nutie vedie 
do víru nezastaviteľných udalostí 
s fatálnymi následkami.
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Kostol sv. Petra a Pavla, fran-
tiškáni: Po - Pia: 6.30, 18.30 h; 
Ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v 
maďarskej reči, 18.30 

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Kalvária: Po- Pia: 6.30 h 
a 18.00; Ne: 7.00, 9.00, 10.30 d 

Kaplnka v nemocnici: Po - Pia: 
15.30 h; Ne: 10.30 

Kostol sv. Gorazda, Klokočina: 
Po - Pia: 6.30 h a 18.00 h;  Pia: 
6.30; Ne: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 
a 18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová: 
Po - Pia: 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 h

Kostol sv. Františka Xaverské-
ho, Dražovce: Štv - Pia: 7.00; 
denne o 17.00; Ne: 8.00 a 11.00 
h

Kostol sv. Petra a Pavla, Janí-
kovce: Po - Pia: v zime: 18.00, v 
lete o 19.00; Pia: 7.00; Ne: 8.00 
a 10.45 h
Kostol Narodenia Panny Márie 
Horné Krškany: Po - Pia: 17.00; 
Ne: 9.00

celé Slovensko číta deťom

konfrontácie

andrej šeban band - tour 2013

10.ročník festivalu umení

Synagóga v Nitre, 30. november

Významné osobnosti mesta čítajú nitrianskym deťom

www.nitra.sk

artmaX - za zvýhodnené 
vStuPné 3,50€

Priame prenosy a záznamy 
z opery a baletu
Z Royal Opera House v Londýne 

a Mariinsky theatre v Petrohrade
Opis projektu: ARTMAX opera 
a ARTMAX balet je unikátny 
projekt, ktorý dopĺňa bohatú 
dramaturgickú koncepciu kín 
CINEMAX. Ide o priame preno-
sy a záznamy z opery a baletu 
v štyroch kinách CINEMAX 
v mestách Banská Bystrica, 
Košice, Nitra a Žilina. Jeho 
spustenie je pripravené na 
august 2013. V projekte bude 
každý mesiac uvedený priamy 
prenos/záznam operného či 
baletného predstavenia z Lon-
dýna či Petrohradu.

Trvanie: Prvá sezóna projektu 
začína 20. augusta uvedením ba-
letu SWAN LAKE/Labutie jazero a 
trvá až do júna 2014. Zámerom 
kín CINEMAX je v projekte pokra-
čovať aj v ďalších sezónach a po-
stupne ho rozširovať do ďalších 
kín patriacich do siete CINEMAX.
Miesto: Kiná CINEMAX v mestách 
Banská Bystrica, Košice, Nitra a 
Žilina

ProGram
4. november 2013
opera LES VEPRES SICILIENNES/
Sicílske nešpory (naživo) 

12.december 2013
balet THE NUTCRACKER/Luská-
čik (naživo)

14. január 2014
opera TOSCA (záznam)

12. február 2014
opera DON GIOVANNI (naživo)

19. marec 2014
balet THE SLEEPING BEAUTY/
Spiaca krásavica (naživo) 

22. apríl 2014
opera IL BARBIERE DI SIVIGLIA/
Barbier zo Sevilly (záznam)

20. máj 2014
opera CINDERELLA/Popoluška 
(záznam)

24. jún 2014
opera MANON LESCAUT (na-
živo)

zmena ProGramu
vyhradená!

kinoklub tatra

Staré divadlo K. Spišáka - Štú-
dio Tatra. Info: 0948 050 010, 
0907 680 702, www.kinoklub-
nitra.sk, kinoklubnitra@gmail.
com

4. november, pondelok o 17.30 
hod.
PRÍBEH FILMU: Odysea / 8. 
a 9. diel 
- Epizóda 8 - Noví režiséri / 
nové formy (1965-1969) 
Do novej éry amerického filmu 
vstúpime filmami Bezstarostná 
jazda a 2001: Vesmírna odysea. 
Východ.ná €ópa hviezdi menami 
ako R. Polanski, A. Tarkovskij, 
S. Paradžanov, M. Forman i M. 
Jancsó. 

- Epizóda 9 - Nový americký 
film (1967-1979) 
Éra rebelantov voči starému 
Hollywoodu. Dominujú satirické 
filmy (Hlava 22, Absolvent), 
existenciálne krízy mladého člo-
veka (Taxikár) a tiež aktualizácie 
starých žánrových foriem; VB, 
2011, 120´, české tit., 2 € / 3 €)

4. november, pondelok, 19.45 
hod.
ORANŽOVÁ LÁSKA 
Dvaja neznámi mladí ľudia, uni-
kajúc pred búrkou, naskočia do 
starej električky... Zamilujú sa! 
Ukrajina, 2007, 80´, ukrajinčina, 
čes.tit., 2,50 € / 4 €)

5. november, utorok, 19.30 
hod.
2001: VESMÍRNA ODYSEA
Sci-fi film Stanleyho Kubricka je 
podmanivou drámou boja člo-
veka a stroja, úchvatnou zmesou 
hudby a pohybu. Vychutnajte si 
nádhernú cestu, ktorej sa žiadna 
iná nevyrovná! (V. Británia - USA, 
1968, 148´, angličtina, české tit., 
3 € / 4 €)

11. november, pondelok, 
17.30 hod.
PRÍBEH FILMU: Odysea / 10. a 
11. diel
- Epizóda 10 - Radikálni režiséri 
a ich hrdinovia hľadajú identi-
tu (1969-1979) 
Filmy chcú meniť svet! Z vlast-
ných životov a zážitkov čerpajú 
v Nemecku Wenders a Fassbin-
der. V Taliansku originálne osla-
vuje život Pasolini a v Británii 
provokujeme svojimi filmami 
Ken Russel. 

- Epizóda 11 - Novátorstvo v 
populárnej kultúre (1970 a 
ďalej) 
Nazrieme so Hongkongu a jeho 
stále viac sa rozmáhajúcej kinema-
tografie. V.Británia, 2011, 120 min., 
angličtina, české tit., 2 € / 3 €)

11. november, pondelok, 
19.45 hod.
SNEHULIENKA: iný príbeh + 
SNEH
Príbeh dievčiny Carmen, ktorú 
chce zlá macocha zničiť a preto 
zažíva ťažké chvíle... až ju zachrá-
ni skupinka trpaslíkov, zhod.ou 

okolností tiež zápasníkov s býk-
mi… Franc.-Špan., 2012, 101´, 
čes. medzititulky, 3 €/ 4 €). 
Predfilm: SNEH Animovaný prí-
beh... (SR - Franc., 2013, 18´., 
slov. jazyk)

utorok 12. november, 19.30 
hod.
EXORCIST / VYHÁŇAČ DIABLA
Jeden z najpôsobivejších hororov 
filmovej histórie. V čase vzniku 
filmu bojovali aktivisti za zaká-
zanie premietania filmu z dôvo-
du „škodlivosti divákom“. USA, 
1973, 127 min., angličtina, české 
tit., 2,50 € / 4 €)

18. november, pondelok, 
17.30 hod. 
PRÍBEH FILMU: Odysea / 12. 
a 13. diel

- Epizóda 12 - Boj o moc: pro-
test vo filme (80. roky) 

- Epizóda 13 - Koniec storočia 
celuloidu (1990-1998). O výraz-
né filmárske slovo sa hlásia 

18. november, pondelok, 
19.45 
POST TENEBRAS LUX (projekt 
100). 
Najmagickejší film roka, ktorý 
otvára srdce! Mexiko-Franc.-
Holand., 2012, 115 min., české 
tit., 2,50 € / 4 €)

19. november, utorok, 19.30 
DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY 
Tajomný príbeh dvoch identic-
kých dievčat otvára priestor pre 
úvahy a reflexie... Franc.-Poľ., 

1991, 98 min., franc. a poľ. jazyk, 
české tit., 2,50 € / 4 €)

25. november, pondelok, 
17.30 
PRÍBEH FILMU: Odysea / 14. 
a 15. diel 

- Epizóda 14 - Nezávislý ame-
rický film / Digitálna revolúcia 
(90. roky) 

- Epizóda 15 - Budúcnosť filmu 
(2000 a ďalej) V.Británia, 2011, 120 
min., angličtina, české tit., 2 € / 3 €

25. november, pondelok, 
19.45 
REVIVAL 
Polívka, Krobot, Heřmánek 
a Geišberg sú „chlapci“, ktorých 
rocková kapela sa rozpadla 
v roku 1972. Česko, 2013, 116 
min., 2,50 € / 4 €

26. november, utorok, 19.30 
BIG LEBOWSKI (projekt 100) 
Jeff Lebowski je najlenivejším 
mužom okresu Los Angeles. Mi-
luje bowling, marihuanu a svoj 
koberec. USA - V. Británia, 1998, 
117´, 3 € / 4 € 

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. november o 8.30
ČERVENÉ STUŽKY - prevencia 

HIV, AIDS - metodický seminár 
 pre koordinátorov prevencie 
patologických javov okresu Nitra

4. november o 13. 00
METAMORFÓZY UMENIA - tvori-
vé výtvarné dielne

4., november , 18. a 25. no-
vember o 16.00
JOGOVÉ CVIČENIA - kurz

5. november o 10.00
RECITAČNÉ DOPOLUDNIE 
S TVORBOU VALENTÍNA BE-
NIAKA
regionálny výber na festival poé-
zie Beniakove Chynorany 2013 
 
5., 12., 19. a 26. november 
o 14.30, 16.00 a 17.30
JOGOVÉ CVIČENIA - kurz

5., 12., 19. a 26. november 
o 15.30
ŠACH (NŠK) - klub 

6., 13., 20. a 27. november 
o 17.00
FOTOKLUB Nitra II.

6. a 20. november o 17.00
GRAFOLÓGIA, začiatočníci - klub 

6. november o 18.00
FOLKLÓRNY VEČER V SYNAGÓGE 
- komorný koncert v nitrianskej
Synagóge so slovenskou world-
music skupinou Banda a ŽSSk 
Vranky

7. november o 17.00
VÝSLEDKY A MOŽNOSTI PSYCHO-
TRONICKÉHO VÝSKUMU - pred-

náška s besedou s MUDr. Teodo-
rom Rosinským, vstupné 3 €

7. a 21. november o 17.00
FOTOKLUB Nitra

8., 15., 22. a 29. november 
o 15.30
ŠACH (AŠK) - klub 

9., 16., 23. a 30. november 
o 9.00
KURZ GRAFOLÓGIE - ako zistíte z 
rukopisu povahu vašich priateľov

11. - 22. november o 9.00 - 
14.00
ENVIROFILM - pofestivalová pre-
hliadka medzinárodného  
súťažného festivalu filmov o ži-
votnom prostredí organizované-
ho MŽPSR a SAŽP v B. Bystrici

11. november o 17.00
EFT - TECHNIKA EMOCIONÁLNE-
HO OSLOBODENIA - osvojenie si  
spôsobu udržania zdravia a harmó-
nie podľa postupov čínskej medicí-
ny s terapeutkou a trénerkou Erikou 
TRENKOVOU, vložné 1 €

13. a 27. november o 17.00
GRAFOLÓGIA, pokročilí - klub
14. november o 8.30 - 15.00
K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ - odbor-
ný seminár pre vedúcich detských 
folklórnych súborov

14. november o 16.00
KLUB DIABETIKOV Dlhodobé 
následky cukrovky - poradenstvo 
nielen pre diabetikov s Klaudiou 
Šugrovou 

14. november o 16.00
MODRÝ POCHOD pri príležitosti 
Svetového dňa diabetu

20. november o 20.00
POMARANČOVÁ KÔRA, Ateliér 
UKF v Nitre, verejné stretnutie s 
divadlom a s tvorcami inscenácie 
divadelného súboru Modré diva-
dlo z Vrábeľ

21. november o 16.30
ALCHÝMIA V KUCHYNI PODĽA 
ROYA LITTLESUNA - prednáška 
s besedou s Renatou Novákovou, 
vstupné 1 €

21. november o 16.30
ART KLUB - Arte power - chu-
dobné umenie, vložné 1,50 €

28. november o 9.00
KDE BOLO, TAM BOLO - Roz-
právka o zvieratkách - súťaž pre 
deti s vyučovacím jazykom ma-
ďarským v prednese rozprávok 
o zvieratkách

28. november O 15.00
ČESKO - SLOVENSKÝ POZNÁVACÍ 
KLUB ľudové a súčasné remeslá 
tvorivé dielne pre organizova-
né skupiny detí, vložné 0,30 
€ za dieťa záujem o stretnutie 
prosíme dohod.núť vopred 
0911540023, 037/6532544

11. a 13. november o 14.00
PANÁČIK KĽÚČENKA 

18. a 20. november o 14.00
PLSTENIE - tvorivé dielne pre 
verejnosť

6. november o 15.00
KREATÍVNE POPOLUDNIE - eko-
logická bižutéria z umelých fliaš, 
vložné 5 €

27. november, 15.00
VIANOČNÉ ZVONČEKY - tvorivá 
dielňa z pedigu, vložné 5 €

výStavy 

sprístupnené v pracovných dňoch 
10.00 - 17.00, okrem utorka

11. - 22. november 
VODA JE ŽIVOT - interaktívna vý-
stava Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva zameraná na 
význam vody a jej ochranu. 
ZELENÝ SVET - medzinárodná 
putovná výstava výtvarných prác 
detí a mládeže s environmen-
tálnou tematikou z 19. ročníka 
súťaže organizovanej MŽPSR a 
SAŽP v B. Bystrici. 
ÚZEMIA A NATURA 2000 - vý-
stava o chránených území CHKO 
Ponitrie

25. - 29. november 
KDE BOLO, TAM BOLO... Maľo-
vaná rozprávka o zvieratkách 
- výstava prác detí zo ZŠ s vyučo-
vacím jazykom maďarským

nitrianSka
hvezdáreň

Fatranská 3, 949 01 Nitra (bu-
dova Krajského osvetového 
strediska), 037/ 6537449, ni-
hvezd@kosnr.sk                  

7. november o 17.00

ZASADNUTIE ASTRONOMICKEJ 
RADY
 
7. november o 18.00
ASTRONOMICKÁ PORADŇA 

13. november od 16.30
VEČERNÉ POZOROVANIE OBLO-
HY PRE VEREJNOSŤ 

22. november o 17.00
TEÓRIA SUPERSYMETRIE - nová 
fyzika mikročastíc, prednáška 

Každú stredu a štvrtok o 9.00, 
10.30 a 13.00
Exkurzie do astronomickej po-
zorovateľne pre skupiny zo škôl. 
Návštevy, prosíme, dohod.núť 
vopred 037/6537449, nihvezd@
kosnr.sk, tel./fax: 037/653 15 46 
e-mail: kosnr@kosnr.sk www. 
kosnr.sk. KOS v Nitre, Fatranská 
3, 949 01 Nitra

nitrianSka
organizácia

ceStovného ruchu

Sídlo: NISYS, Štefánikova trie-
da č. 1, 949 01 Nitra, www.vi-
sitnitra.sk, alebo na tel.: 0911 
392 860.

8. - 9. 11. 
Nitriansky vínny festival. 
Tohtoročnou témou dvojdňové-
ho vínneho festivalu v hradných 
pivniciach bude Slovensko verzus 
Toskánsko. 

Podrobnejšie informácie a re-
zervácie na www.visitnitra.eu

krajSká knižnica

akcie
5., 12., 19. a 26. november 
o 10.00 h 
Tréning pamäti pre seniorov 
Miesto konania: V knižnici na Ul. 
Fr. Mojtu 18

6. november o 17.00 h
Ja ti to vrátim - beseda so spiso-
vateľkou Vitou Jamborovou
Miesto konania: V knižnici na Ul. 
Fr. Mojtu 18

18. - 19. november o 10.00 - 
16.00 h
Nevidíme očami, ale srdcom 
- výstavka ručných prác členov 
Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Nitre
Miesto konania: V knižnici na Ul. 
Fr. Mojtu 18

20. november o 12.00 h
Matica slovenská v očiach 
poetky - beseda s regionálnou 
autorkou Drahomírou Pechočia-
kovou
Miesto konania: v knižnici na Ul. 
Fr. Mojtu 18

22. november o 10.00 h
Kto píše a číta fantasy je in? - 
beseda s regionálnymi autormi 
fantasy literatúry Marjou Ho-
lécyovou a Zanianom (František 
Kozmon)
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

27. november o 13.30 h
Laco Zrubec a jeho tvorba - li-

terárno-hudobná prezentácia 
pre klientov ZPS Zobor 
Miesto konania: ZPS Zobor, Ján-
skeho 7, Nitra

 
krajSká knižnica 

karola kmeťa

Fraňa Mojtu 18, tel.: 741 91 62. 
Po - ut.: 7.30 - 18.00 h., St: 7.00 - 
19.00 h. a Št - Pia: 7.30 - 18.00 
Klokočina - Jurkovičova ul., tel.: 
651 98 61: Po - Pia: 9.00 - 17.00 
Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova 1, tel.: 6410 156. Po 
- Pia: 8.00 - 15.30 h. - ponúka 
regionálnu literatúru.

Okrem odbornej a krásnej li-
teratúry pre dospelých a deti 
knižnica ponúka špeciálne 
dokumenty (gramoplatne, 
mg kazety, videokazety, CD 
platne, CD ROM, DVD a paten-
tové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre 
nevidiacich a slabozrakých. 

V ponuke knižnice sú i výchov-
no-vzdelávacie podujatia pri-
pravujúce čitateľa na prácu s 
knihou. Organizujú ich pracov-
níčky knižnice na Fraňa Mojtu 
18 i v pobočke na Klokočine. 

V novembri bude knižnica 
pokračovať v slávnostných 
privítaniach žiakov 1. roční-
kov základných škôl v knižnici 
s cieľom, aby žiaci hneď, ako 
sa začnú učiť čítať, začali vy-
hľadávať aj služby knižnice. 
Z ďalších podujatí to budú 6. 
novembra o 17.00 hod. beseda 

so spisovateľkou Vitou Jam-
borovou (Fraňa Mojtu 18), 20. 
novembra o 12.00 hod. beseda 
s regionálnou spisovateľkou 
Drahomírou Pechočiakovou 
(Fraňa Mojtu 18) a 22. no-
vembra o 10.00 hod. beseda s 
regionálnymi autormi fantasy 
literatúry Marjou Holécyovou 
a Zanianom (Ul. Fraňa Mojtu 
18). Pre uzatvorenú skupinu 
bude pokračovať vzdelávací 
program Tréning pamäti pre 
seniorov. 

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

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 ve-
deckou knižnicou špecializo-
vanou na poľnohospodárstvo a 
príbuzné oblasti. Ponúka však aj 
literatúru z iných vedných odbo-
rov - viac ako 500 000 kníh, 700 
titulov časopisov a zbierku tech-
nických noriem. Čitatelia majú 

k dispozícii elektronický katalóg 
(vystavený tiež na www stránke 
knižnice), elektronické plnotex-
tové dokumenty, internet a širo-
ký okruh informačných služieb.
Otváracie hodiny: Po - Štv: 8.30 - 
18.00 h, Pia: 8.30 - 17.00 h

knižnica
agroinštitútu

Akademická ulica 4, Nitra, Tel. 
číslo: 037/ 79 10 211
Výpožičné hodiny: Po - Pia: 
8.00 - 15.00 h 
 
Špecializovaná odborná kniž-
nica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedago-
giky a psychológie prístupná 
pre verejnosť.

univerzitná
knižnica ukf

Dražovská cesta 4, 949 74 Nit-
ra, www.uk.ukf.sk. Výpožičné 
oddelenie tel.: 037/ 6408 106

Pracoviská UK:
Otváracie hodiny počas výučby 
v semestri 
Výpožičné oddelenie
Po - Št: 9.00-18.00 
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00
Študovňa Dražovská cesta
Po - Št: 9.00-20.00
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00
Študovňa Hodžova ulica
Po: 9.00-18.00

Ut - Št: 8.00-18.00
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00
Študovňa Kraskova ulica
Po - Št: 8.00-16.00
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00

Otváracie hodiny mimo výučby 
v semestri 
Výpožičné oddelenie
Po - Št: 8.00-16.00 
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00
Študovňa Dražovská cesta
Po - Št: 8.00-16.00
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00
Študovňa Hodžova ulica
Po - Št: 8.00-16.00
Pia: 9.00-16.00
So: 8.00-13.00
Študovňa Kraskova ulica
Po - Št: 8.00-16.00
Pia: 9.00-16.00

NISYS
NITRIANSKY
INFORMAČNÝ
SYSTÉM

Mestské informačné stredisko
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 
Nitra
- INFOTEL.: 0042137/161 86, č. 
tel. 037/741 09 06, fax: 741 09 
07, e-mail: info@nitra.sk, www.

nitra.sk, www.nisys.sk. 
poskytuje:
- informácie o podnikoch a fir-
mách v meste Nitra, o kultúrnych 
podujatiach, o športe a relaxe, 
o službách všetkého druhu, o 
pamätihodnostiach a zaujíma-
vostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj 
publikácií o Nitre a Slovensku, 
predaj kultúrno - spoločenské-
ho mesačníka NITRA, predaj 
spomienkových a darčekových 
predmetov, tričiek, znakov, po-
hľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, 
faxové kopírovacie služby, vyle-
povanie plagátov, spracovanie 
fotomateriálov...

bohoSlužby v nitre

rímSkokatolícke Boho-
SlužBy:
Katedrálny chrám - bazilika sv. 
Emeráma - Nitriansky hrad: Po 
- Pia: 7.30; Ne: 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava - piaristi: 
Po - Pia: 7.00, 12.15, 18.00, 
Pia: 7.00, 18.00; Ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Má-
rie na Farskej ulici, Kláštor: Po 
- Pia: 6.00, 7.00 a 16.15; Ne 6.00, 
7.30, 9.00, 10.30 detská a 16.15 
h. Počas letných prázdnin nebý-
va sv. omša v nedeľu o 10.30 a v 
pracovný deň o 7.00.

Kostol sv. Ondreja Dolné Krška-
ny: Po, Ut, Štv, Pia o 18:00; Str a 
Pia o 7.00; Ne o 07.30 a 10.30

Kostol Všetkých svätých Kynek: 
Štv: 18.00; Ne: 9.15 h 

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mly-
nárce: Po, Str, Pia: 18.00; Ne: 
8.00, 10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Párovské Háje: Ne: 11.00 
h; Str: 18.00 h, v každý prvý Pia v 
mesiaci: 19.00 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka 
(Marianum):  Po - Pia: 6.25; Ne: 
9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre: Str: 
19.30 h; Ne: 9.00 h alebo 10.30 h 
podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor: Po - 
Pia: 16.30; Ne: 8.00, 11.15 h

Kaplnka sv. Svorada, Špeciali-
zovaná nemocnica sv. Svorada, 
n.o. Zobor: Str: 15.15; Ne: 10.30

Starokatolícka cirkev na 
SlovenSku: 
Ne a v prikázané sviatky: 9.00 h 
v kaplnke sv. Gorazda na Chre-
novskej ul. 15.

evanjelické BohoSlužBy:
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 - 

Evanjelický kostol Ducha Svä-
tého: v nedeľu o 10.00 h s det-
skými službami Božími a vo št. o 
18.00 h. V ut. o 19.00 h - biblická 
hodina pre staršiu mládež, v pia. 
o 17.00 h pre dorast.

Gréckokatolícke Boho-
SlužBy:
Párovce - Kostol sv. Štefana - 
iba v nedeľu o 10.00 h. 

reFormovaná kreSťan-
Ská cirkev
V nedeľu o 8.30 h v modlitebni 
za starým kalvínskym kosto-
lom na Ulici Fraňa Mojtu 10.

cirkev adventiStov Sied-
meho dŇa 
Bohoslužby v každú sobotu o 
9.45 h v modlitebni za kostolom 
na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. Kon-
takt: www.casd.sk 

cirkev BratSká: 
V nedeľu o 17.00 h v Kostole 
Ducha Svätého na Ul. A. Slád-
koviča.

kreSťanSký zBor:
Podzámska ul. 17, Nitra, Ut: 
18.30, Ne: 9.30, 16.0 1. Pia: 
10.00 hod.

zmena programov 
vyhradená!

kam v nitre


