
200. repríza Divadelná komédia o tom, čo si muži 
myslia o ženách. Manifest mužskej prapodstaty. 
Svadobná oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... 
Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie. Réžia: Peter 
Mankovecký

5.5. o 18.30 h 
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála 
Klasická komédia s pesničkami. Réžia Svetozár 
Sprušanský. 

6.5. o 18.30 h 
POTKANY  
Príbeh o obyčajných ľuďoch. Obyvatelia nájom- ného 
domu sú ľudia na okraji záujmu, ich vzťahy a životy 
podliehajú rozkladu morálnemu, spoločenskému aj 
ekonomickému. Réžia Roman Polák

7.5. o 18.30 h 
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála 
Dramatizácia najslávnejšieho románu anglickej 
literatúry, v úlohe Darcyho Tomáš Maštalír. Réžia: 
Ľubomír Vajdička. 

9.5. o 10.00 h 
LAVV Štúdio 
Pravdivá správa o svete a témach dnešných 
–násťročných hrdinov, o ich skutočnom svete, reálnom 
prostredí, s ich slovníkom. 
Réžia: Svetozár Sprušanský. 

9.5. o 18.30 h 
JÁÁÁNOŠÍK PO TRISTO ROKOCH Veľká sála
 Radošinské naivné divadlo.

10.5. o 18.30 h 
Koncert hudobných hviezd Félixa Slováčka a 
Richarda Rikkona Veľká sála

12.5. o 10.00 h
PLEŠATÁ SPEVÁČKA Štúdio 
Absurdná groteska francúzskeho dramatika. Réžia: 
Ľubomír Vajdička.

12., 13., 14., 15. 5. o 18.30 h 
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála 
Pôvodný slovenský muzikál podľa románu Petra Jaroša. 
Jedno  najvýznamnejších románových diel 20. storočia 
v slovenskej literatúre, s výrazným vplyvom magického 
realizmu a nadrealizmu. 

14.5. o 10.00 h 
LAVV Štúdio 

e-mail: sdn@stare divadlo.sk, reklama@sdn.sk
Tel.:037/ 658 50 03 

2.5. o 9.30 h 
CESTA DO KRAJINY TUWIM Štúdio 
Tatra Réžia: Ondrej Spišák
Cesta do krajiny Tuwim je cesta do krajiny fantázie 
a sna. Deti na nej budú sprevádzať záhadné, veselé 
divadelné bytosti, ktoré ich naučia splniť si aj tie 
najtajnejšie sny. Inscenácia je určená od 3 rokov.

4.5. o 15.00 a 17.00 h 
CESTA DO KRAJINY TUWIM Štúdio Tatra

5., 6., 7.5. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

9.5. o 9.30 h 
TRI PRASIATKA  Štúdio Tatra

11.5. o 15.00 a 17.00 h 
PALCULIENKA Štúdio Tatra 
Réžia: Ivan Martinka. 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. 

12.5. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

13.5. o 9.30 h 
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Veľká sála

14.5. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

14.5. o 19.00 h 
KABARET BRECHT Štúdio Tatra
V poradí už tretie vydanie kabaretu  o smiešnych 
paradoxoch lásky, bytia, spoločnosti a umenia... 
Čierno-biely kabaret o človeku tak nepochopiteľnom 
ako bol Bertold Brecht. Dialógy z pera Jakuba Nvotu a 
nezabudnuteľné šansóny

15.5. o 19.00 h 
JÁNOŠÍK Veľká sála 
Réžia: O. Spišák Inscenácia, ktorá pred vami odhalí 
pozadie vzniku legendy o slovenskom národnom 
hrdinovi –  zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, 
ktorý vraj „ bohatým bral a chudobným dával“ , a ktorý 
vo veku 23 liet v Liptovskom Mikuláši za rebro na 
šibenici odvisol.

25.5. o 15.00 h 
DANKA A JANKA Veľká sála 
Réžia: Kamil Žiška. Danka a Janka sú sestričky 
dvojčence, navlas rovnaké. Vlani boli Danka a Janka 
ešte malé, ale tohto roku sú už riadne žiačky 1. B. triedy 
vo Zvolene. Inscenácia je určená pre deti od 4 rokov.

26.5. o 9.30 h 
DANKA A JANKA Veľká sála

27.5. o 9.30 h 
AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU Veľká sála 
Réžia: Z. Zubková. 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. Pre deti od 3 rokov. 

28.5. o 9.30 h 
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Veľká sála 
Réžia: O. Spišák. Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná 
dramatizácia štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých 
vyrástlo už niekoľko generácií detí. Inscenácia je určená 
pre deti od 3 rokov. 

28.5. o 19.00 h 
DRACULA Štúdio Tatra 
Réžia: Ondrej Spišák. Prekliata balada o nesmrteľnosti. 
Dramatizácia svetoznámeho románu Brama Stokera o 
zle, vášni a „inakosti“ v nás i okolo nás. Klasický príbeh 
grófa Draculu rozprávaný neklasickými javiskovými a 
divadelnými prostriedkami. 

29.- 30.5.  o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa 

CINEMAX

Májové premiéry:

1.5.
Amazing Spider-man 2. 
Akčný, dobrodružný, fantasy
MP - 12 rokov, 142 min. Hrajú: Andrew Gar� eld, 
Emma Stone, Jamie Foxx, Sally Field, Dane DeHaan, 
Martin Sheen, Paul Giamatti. Príbeh Petra Parkera alias 
Spider-Mana pozná snáď každý. 

1. 5.
Liečiteľ. 
Dráma, historický, dobrodružný
MP - 12 rokov. 150 min. Hrajú: Tom Payne, Emma 
Rigby, Ben Kingsley, Stellan Skarsgard, Oliver Martinez. 

Inscenácia zrkadlí horúcu súčasnosť dnešných mladých 
ľudí. Ich pocity, vnútorné obavy, rozhovory v šatni a na 
žúroch. Ich slovník, humor, hudbu

16. 5. o 18.30 h a 17.5. o 17.30 h SUDCOVE STAROSTI. 
Veľká sála Klasická komédia  pesničkami. Réžia 
Svetozár Sprušanský

20.5. o 18.30 h POTKANY  Príbeh o obyčajných ľuďoch. 
Obyvatelia nájomného domu sú ľudia na okraji záujmu, 
ich vzťahy a životy podliehajú rozkladu morálnemu, 
spoločenskému aj ekonomickému. Réžia Roman Polák

23.5. o 18.30 h 
LÁSKA A PENIAZE Štúdio 
DERNIÉRA Britský dramatik Dennis Kelly trhá 
chronológiu príbehu – v 7zľahka prepojených 
epizódach – a ponúka tak záhadnú panorámu 
spoločnosti otrávenej proroctvami kapitalizmu 

24. 5. o 18.30 h 
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ  Štúdio 
Príbeh bleskovej politickej kariéry dvorného intrigána 
Selicoura 

26. a 27.5. o 18.30 h 
KOREPETÍTOR Štúdio 
Tragikomédia plná napätia. Sprevádza ju množstvo 
nádhernej hudby a ešte viac absurdného humoru. Je 
príležitosťou pre herecký koncert mužsko – ženskej 
dvojice protagonistov inscenácie. Hrajú Peter Marcin 
a Eva Večerová

28.5. o 18.30 h 
SKOK Z VÝŠKY Štúdio 
DERNIÉRA  Vtipná interaktívna one woman šou 
s príťažlivými pesničkami. Hrá Eva Pavlíková. Réžia: 
Svetozár Sprušanský

30.5. o 18.30 h 
FERDO MRAVEC Veľká sála 
PREMIÉRA Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca 
a jeho Réžia. Jakub Nvota. 

31.5. o 17.00 h 
FERDO MRAVEC Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca a jeho Réžia. 
Jakub Nvota. 

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra

16.5. o 9.30 h 
ŽENA, PÁN BOH, ČERTISKO 
A 7 ZAKLIATYCH ... Štúdio Tatra 
Réžia: J. Nvota 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.

18.5. o 15. 00 h 
KOĽKO jahôd rastie na mori Štúdio Tatra 
Réžia: O. Spišák. Hravá inscenácia, plná veršovačiek 
– „Limerick“, rozprávajúca o tom, ako nie je dobré 
si robiť posmech z nedostatkov iných, „Nikto nie je 
dokonalý!“. Neveríte? Uvidíte!

19.5. o 9.30 h 
TRI PRASIATKA Štúdio Tatra

19.5. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa 

20. 5. o 9.30 h 
TRI PRASIATKA Štúdio Tatra 
Klasická ľudová rozprávka o troch prasiatkach, ktoré si 
postavia domčeky, a ktoré prenasleduje  zlý vlk... Lenže 
ako to už býva v skutočnom živote je všetko trochu 
inak... Pre deti od 3 rokov.

20.5. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

21. 5. o 10.00 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa 
Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný 
príbeh najznámejších rozprávkových súrodencov. 
Janko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách, 
ale svojim umom, odvahou a schopnosťou pomáhať 
si navzájom sa im podarí prekonať všetky nástrahy, 
ktoré im kladie do cesty macocha, strašidelný les a zlá 
ježibaba. Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

21.5. o 19.00 h 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Študovňa Tatra. 
Réžia: Jakub Nvota a. h. Klasický román Victora Huga, 
základ romantizmu, povinné čítanie, mnohokrát 
s� lmované a dramatizované. Jedna z jeho ústredných 
postáv hrbáč Quasimodo už prerástla hranice diela. 

22.5. o 9.00 h 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Študovňa Tatra

Liečiteľ rozpráva príbeh kresťanského chlapca Roba 
Colea odvíjajúci sa na pozadí anglického baníckeho 
mesta 11. storočia, v temných stredovekých časoch, 
keď ľudí sužovali hlad, chudoba a zákerné choroby. 

8.5.
Bella a Sebastian
Dobrodružný � lm. MP od 12 rokov. 95 min. Hrajú: Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Andreas 
Pietschmann, Dimitri Storoge a Mehdi. Príbeh chlapca 
a jeho psa, ktorý milujú už štyri generácie. 

8.5. 
Divergencia.
Sci-� , akčný, dobrodružný, romantický � lm. MP od 12 
rokov. 139 min. Hrajú: Shailene Woodley, Kate Winslet, 
Miles Teller, Ray Stevenson, Ansel Elgort, Theo James, 
Jai Courtney, Ashley Judd, Maggie Q, Tony Goldwyn, 
Zoë Kravitz. Dej sa odohráva vo futuristickom Chicagu, 
kde žijú ľudia rozdelení do piatich frakcií.

8.5. 
Jedna za všetky
Komédia. MP od 12 rokov. 109 min. Hrajú: Nikolaj 
Coster-Waldau, Leslie Mann, Cameron Diaz, Kate 
Upton, Taylor Kinney, Nicki Minaj. Carly (Cameron Diaz) 
zistí, že ju jej nový priateľ Mark (Nikolaj Coster-Waldau) 
podvádza a vlastne je to ešte horšie. 

8.5. 
Zakázaná zóna (zatiaľ nevieme bližšie info)
Akčný, krimi, dráma. Hrajú: Paul Walker, David Belle, 
Robert Maillet, RZA, Carlo Rota, Bruce Ramsay, Marco 
Bellocchio

15.5. 
Godzilla 
Akčný, sci-�  � m. MP od 12 rokov. 119 min. Hrajú: 
Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, 
Juliette Binoche, David Strathairn, Ken Watanabe, Al 
Sapienza, Sally Hawkins, Brian Markinson, Richard 
T. Jones, Victor Rasuk. Blíži sa epické znovuzrodenie 
ikonickej Godzilly, pôvodne vytvorenej japonskou 
spoločnosťou Toho.

15.5. 
Hurá do praveku. 
Animovaný, dobrodružný, rodinná komédia. Prístupný 
všetkým vekovým kategóriám. 82 min. Títo traja 
vedia narobiť nejednu neplechu a ani dnes nezostanú 
pozadu. Spoločne s nimi zažijeme dobrodružstvo staré 
65 miliónov rokov. 

22.5. 
X-Men: Budúca minulosť
Akčný, fantasy, sci-� , dobrodružný. MP od 12 rokov. 
Hrajú: Hugh Jackman, Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence, Ian McKellen, James McAvoy, Evan Peters, 
Nicholas Hoult, Peter Dinklage, Ellen Page, Halle Berry. 
Budúca minulosť bojuje kompletná zostava X-Men vo 
vojne s vlastným druhom, s tými čo prežili.

29.5. 
Male� cent 
Fantasy, dobrodružný, dráma, rodinný. 135 min. Hrajú: 
Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, 
Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville. Vo 
fantastickom svete sa nachádzajú dve kráľovstvá. Prvé 
z nich, Vresoviská, je plné magických stvorení a druhé 
zase plné ľudí. 

29.5. 
Susedia na odstrel. 
Komédia. Hrajú: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne. 
Americká komédia sa odohráva v jednej zdanlivo 
pokojnej štvrti amerického mesta. Tu žije otec a manžel 
v jednej osobe (Seth Rogen) spolu so svojou rodinou. 
Až príliš neskoro si však uvedomí, že sa stáva terčom 
zlého správania a výstrelkov vysokoškolákov. 

ARTMAX –za zvýhodnené vstupné 3,50€
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

5.5. o 18.00 h
SACRO GRA
Taliansky režisér Gianfranco Rosi sa rozhodol zobraziť 
Rím nevšedným spôsobom – prostredníctvom diaľnice. 
Prináša autentické príbehy a osudy obyčajných ľudí, 
žijúcich na okraji najväčšej dopravnej tepny Talianska, 
Grande Raccordo Anulare (GRA). Film získal Zlatého 
leva na MFF v Benátkach. (PREMIÉRA!, Taliansko 
- Francúzsko, 2013, 93 min., 3 € / 4 €)

5.5. o 20.00 h
JASMÍNINE SLZY
Komediálna dráma Woodyho Allena. Jasmine (Cate 
Blanchett) je elegantná, očarujúca a trošku rozmaznaná 
dáma, ktorá má všetko, na čo si spomenie. Jej zdanlivo 
idylické manželstvo a bezstarostný život s bohatým 
podnikateľom Halom (Alec Baldwin) sa v jedinom 
okamžiku rozpadnú... Cate Blanchet získala OSCARa za 
najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. (BLUE 
JASMINE, USA, 2012, 98 min., 2,50 € / 4 €)

6.5. o 19.30 h
LÁSKA, SÚDRUH!
Studená vojna – horúca láska! Kati Outinen, Miroslav 
Etzler, Kryštof Hádek a ďalší v láskyplnej retro komédii 
na pozadí obdobia studenej vojny. Je rok 1962. 
(PREMIÉRA!, Fínsko – Nórsko - ČR, 2013, 108 min., 
3 € / 4 €)

12.5. o 18.00 h
BLÍZKO OD SEBA
Všade dobre, doma najhoršie! Westonovci sú taká 
normálna rodinka, presiaknutá alkoholom, rôznymi 
závislosťami a roky tlejúcimi kon� iktami. Matka, tri 
dcéry, ich muži a ďalší príbuzní sa stretávajú na pohrebe 
otca. Meryl Streep a ulia Robert boli kandidované na 
OSCARa za ženské herecké výkony. (AUGUST: OSAGE 
COUNTRY, USA, 2013, 120 min., 2,50 € / 4 €)

12.5. o 20.15 h
FELVIDÉK – HORNÁ ZEM
Dokument Vladislavy Plančíkovej sa s použitím 
animovaných postupov odvážne púšťa do problematiky 
slovensko-maďarských vzťahov. (PREMIÉRA!, SR-ČR, 
2014, 74 min., 3 € / 4 €)

13.5. o 18.30 h
HOŘÍCÍ KEŘ
Prenikavá analýza politicko-spoločenskej situácie 
obdobia začiatku normalizácie v Československu začína 
scénou sebaupálenia Jana Palacha. Film premietame 
s jednou prestávkou! (PREMIÉRA!, Česko, 2013, 206 
min., 3 € / 4 €)

19.5. o 18.00 h
ŠTYRI MINÚTY
Jenny (Hannah Herzsprung) je mladá, ale jej život už 
skončil. Zabila. A urobila by to znovu. (Nemecko, 2006, 
110 min., 2,50 € / 4 €)

19.5. o 20.00 h
PARADE
Sedem statočných je späť, tentoraz obraňujú pochod 
Gay Pride v Belehrade pred skupinou neonacistov. 
Rozmarná tragikomédia. (PARADA, Srbsko, Chorvát., 
Slovin., Maced., Čierna Hora, 2011, 111 min., 2,50 
€ / 4 €)

20.5. o 19.00 h
ŽIVOT ADELE
Do života dvoch mladých žien vtrhne láska. Nečakane a 
vášnivo... (Francúzsko, 2013, 172´, 2,50 € / 4 €)

Cyklus komorných koncertov v Koncertnej sále 
Župného domu / 9. ročník

Program:
14. 5. o 18.00 h
Matej Arendárik – klavír
Program: I. Zeljenka, K. Szymanowski, S. Proko� ev, M. 
P. Mussorgskij

28. 5. o 18.00 h
Václav Vonášek (CZ) – fagot
Jordana Palovičová – klavír
Program: C. P. E. Bach, G. P. Telemann, C. Saint-Saëns, 
E. Bozza

Informácie o ďalších kultúrnych podujatiach 
nájdete na www.nitrianskagaleria.sk

Hradné námestie 7, 950 50 Nitra,
 č. tel. 037 / 772 17 47
Otv. denne okrem po: 10.00 – 18.00 h  

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)

po: 9.00 – 15.00, ut – pi:  9.00 – 17.00 h 
so – ne: 10.00 – 17.00 h
Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/
ponitrianskemuzeum
www.twitter.com

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov 
zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú 
činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších na 
našom území, teda od staršej doby kamennej až do 
18. storočia.

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj 
historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú 
dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo 
veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
Takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z 
okolia Nitry prezentujú druhovú  pestrosť  živočíchov 
obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. 
Zaujímavé sú adaptácie na prostredie, ktoré sa 
prejavujú nielen vo sfarbení živočíchov, ale i v 
morfologických odchýlkach jednotlivých druhov. Na 
výstave je vidieť aj nášho najväčšieho živočícha – zubra 
hrivnatého, ako i najväčšie dravce, – orla skalného a 
výra skalného. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý 
sa v uvedených  biotopoch bežne vyskytuje.

30.4.2014 – 1.6.2014
M. R. Štefánik
Výstava predstaví osudy pamätníkov a pamät- 
ných tabúľ venovaných M. R. Štefánikovi na 
Slovensku. Návštevník sa zoznámi s málo 
známymi i neznámymi informáciami i unikát- 
nymi obrázkami pamätníkov z obdobia I. ČSR,
vojnovej Slovenskej republiky i po druhej svetovej 
vojne až doteraz. Predstaví tiež obrázky a informácie 
o tých pamätníkoch, ktoré boli zničené v bdobiach 
potláčania spomienok na M.R. Štefánika. Vernisáž 
30.4. o 17.00 hod.

16.5. od 9.00 do 15.30 h
Deň otvorených dverí v rámci
Medzinárodného dňa múzeí a galérií
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparo- vania 
s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky, interaktívny 
vzdelávací program pre žiakov, kde si žiaci môžu 
zahrať stolové spoločenské hry. Cieľom programu je 
priblíženie, histórie prostredníctvom spoločenských 
hier rozvoj záujmových činností a zábava.
- podujatie špeciálne pre školy

17.05.
Noc múzeí a galérií
Program:
10.00 - 24.00 h

Knižnica SPU v Nitre: 
Otváracie hodiny a vstupné: 
po – št: 8.00 – 15.00 h, pi: 8.00 – 12.00 h
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstupné: 2 
€ (dospelí), 1 € zľavnené (študenti, dôchodcovia). 
Kontakt: 037 / 73 36 648, kniznica@agrokomplex.sk
INFO O KNIŽNICI: knižnica Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea má konzervačno-ret
rospektívny charakter, uchováva slovenskú, českú, 
nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so 
zameraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, 
históriu a etnológiu. Dnes knižnica obsahuje 43 363 
knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, 
časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, 
fotokópií a mikro� lmov poľnohospodárskej spisby zo 
17.-21. storočia.

Otvorené denne okrem po. od 9.00  do 17.00 h

Misijný dom na Kalvárii, č. tel.:037/772 21 83
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách 
po celom svete. Na výstave si môžete prezrieť  predme- 
ty pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky. 

Areál SPU, Tr. A. Hlinku, tel.: 65 08 791
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov plazov (korytnačky, 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 
h. Organizované skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť 
exkurzie aj na termíny mimo otvár. hodín (tel., resp. na 
e-mailovej adrese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

Areál SPU, tel: 65 11 751, kl. 743
Skleníky, otv. celoročne okrem po. a pia.  9.00 – 16.00 
h
Park, otv. denne 9.00-16.00, okr. zim. mesiacov   
Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989

20.- 23.5. 

Ulica pri Synagóge 3, 949 01 Nitra

1. mája a 8. mája bude Synagóga 
pre verejnosť (prehliadky) zatvorená. 

6.5. o 18.00 h  
vernisáž Vzťahy v perspektíve večnosti
Mária Berecová, olejomaľba a kombinovaná technika, 
usporiadateľ: Mesto Nitra,
výstava potrvá do 15. 6. 2014

7. 5. o 13.00 h a (št) o 8.00 h
Cyklus Language, Literature and Culture in 
Education 2014 konferencia
usporiadateľ: Slovak Edu, o. z., vstup pre registrovaných 
účastníkov, Registrácia je možná aj počas dní konania 
konferencie, pred jej začiatkom. Registračný poplatok: 
5,- €

0.5. o 19.00 h 
Carl Palmer
Emerson Lake & Palme - legenda rockových dejín v 
exkluzívnom programe, usporiadateľ: Povalač, s.r.o., 
vstupné: 29,90 €; predpredaj: CD Andante

15.5. o 10.00 h
Slávnostné oceňovanie príslušníkov 
Hasičského a áchranného zboru v Nitre, usporiadateľ: 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 
Nitre, vstup na pozvánky

17. 5.
Noc múzeí a galérií  
prehliadky, vstupy o 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 
18.00, 21.00, 22.00 h

17.5. o 20.00 h
A-7713
divadelné predstavenie podľa predlohy Ellie 
Wiesel: Noc / MoDRré TRaKy, Vráble - príbeh 
židovského chlapca, ktorého o detstvo pripraví 
deportácia do koncentračného tábora príbeh 
z minulosti, ktorého odkaz je aktuálny aj dnes: 
Žiadny človek nemá právo vyvyšovať sa nad iného 
! usporiadateľ: Mesto Nitra, počas celého dňa vstup 
voľný  

20.5. o 17.00 h
1. absolventský koncert

28. 5. o 17.00 h

2. absolventský koncert 
usporiadateľ: Súkromné konzervatórium, Nitra, vstup 
voľný 22. 5. (št) o 18.00 h
Klavírny recitál Zuzany Vontorčíkovej  
usporiadateľ: Zuzana Vontorčíková, vstup voľný
    
23. 5. o 17.00 h
Koncert pedag. a bývalých absolventov  
usporiadateľ: Základná umelecká škola J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný

27.5. o 10.00 h
Sila piesne 
koncert, usporiadateľ: Spojená škola internátna, Nitra, 
vstup voľný

30.5. o 17.00 h
Absolventský koncert žiakov Súkromnej ZUŠ 
Heleny Madariovej   
usporiadateľ: Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, 
vstup voľný

31. 5. o 17.00 h
Klavírny recitál Bibiany Miškolciovej  
usporiadateľ: Základná umelecká škola J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný 

20. 6. (pi) 20.00 h
Noc hudby – Zuzana Lapčíková kvintet
www.zuzanalapcikova.com, usporiadateľ: Mesto Nitra, 
vstupné: 5,- €, predpredaj: NISYS

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

utorok                13.00 - 18.00 h
streda, štvrtok 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00 h
sobota, nedeľa        13.00 -18.00 h
pondelok a piatok zatvorené 
vstupné: 1,- €/osoba , deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy 
za účelom organizovania kultúrnych a spolo- 
čenských podujatí: 037/6502 140

- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, reštaurovania, preparo- vania 
s možnosťou vyskúšať si niektoré techniky
12.00 – 22.00 h
- interaktívny vzdelávací program pre rodiny s deťmi, 
kde si deti spolu s rodičmi môžu zahrať stolové 
spoločenské hry.
18.00 – 20.00 h
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA 
SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

Do 26.6.  ,,Poznáš naše zvieratá?“
Každý utorok, stredu a štvrtok od 9.30 do 15.30 h. 
Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ/deti 
pomocou, ktorej sa naučia rozoznávať  zvieratá. Úlohou 
je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. 

Klub paličkovanej čipky
 každý pondelok o 14.00 h

Stretnutie členov Slovenskej numizma- tickej 
spoločnosti 
každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 h

Klub � latelistov
každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 h

Dlhá ul. 52, Nitra, areál AX
muzeum@agrokomplex.sk, www.spm.sk, 
tel. 037/65 72 573, 65 72 577

Výstava
Do 12. 9. Po stopách fajkárskych majstrov

Expozície: 
Najstaršie dejiny poľnohospodárstva na Slovensku 
do konca stredoveku, vývoj sejby, zberu a mlatby 
obilia, vývoj poľnohospodárskych strojov a hnacích 
agregátov, poľnohospodárske letectvo, história spraco- 
vania potravín.

Skanzen: 
Málotriedna katolícka škola, pekáreň, mliečnica, 
mlyny, pálenica, lisovne oleja, čistička osív, voštinársky 
záboj, včelíny, vinohradnícky dom, salaše a senníky.

Nitrianska úzkokoľajná parná poľná železnica: 
Vozenie počas avizovaných podujatí návštevníckej 
sezóny. 

Župné námestie, NITRA
č. tel: 037/ 65 79 641 
Otvorené denne okrem pondelka: 
                           ut – ne: 10.00 – 18.00  h

 7. 5. – 29. 6.
Odcudzená identita
Autorky: Alena Adamíková (SK), Mária Čorejová (SK). 
Výstava predstaví tvorbu dvoch slovenských súčasných 
umelkýň, ktoré vo svojej tvorbe mapujú motív 
odcudzenej identity. 
vernisáž: 7. 5. o 17.00 h

Do 25.5.
Decayed Eye I.
Autori: Adam Kruták – Juraj Florek. Výstava študentov 
AU v BB – DECAYED EYE I. odkazuje na ich spoločný 
maliarsky záujem o hľadanie “krásy” v špeci� ckých 
opustených urbárnych a prírodných prostrediach.

30.4. – 15.6.
Stupeň spochybnenia
Autori: Lucie Mičíková (CZ), Juraj Gábor (SK) -  diela 
priamo pre priestory GM.

Do 1.6.
Núdzový program spracovania odpadu
Autori: Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, 
Erik Sikora, Ľubomír Štec, Richard Kitta
Výstava predstaví diela mladých mediálnych umelcov, 
pracujúcich s témou produkcie odpadu.

13. - 18.5. 
Noc galérii a múzeí - 17.5.
Tradičné podujatie pri príležitosti Medziná- rodného 
dňa galérií a múzeí (18. máj)
Aktuálny program na www.nitrianskagaleria.sk

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 
21.medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení 
a technológií 

EUROWELDING - 20. medzinárodná výstava zvárania 
a zváracej techniky

CAST-EX - 20. medzinárodná výstava zlievania 
a hutníctva

CHEMPLAST - 18. medzinárodná výstava plastov 
a chémie pre strojárstvo 

EMA - 14. medzinárodná výstava elektrotechniky, 
merania, automatizácie a regulácie

ELECTRON - kontraktačná výstava výrobcov 
a odberateľov elektrických prvkov  a zariadení

TECHFÓRUM 2014 - 2. ročník prezentácie výstupov 
vysokých škôl a univerzít technického zamerania

SAFETY - 1. ročník - Všetko pre ochranu osôb 
a majetku

31.5.- 1.6. 
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV

Verejné posedenie fajkového klubu
Každý prvý štvrtok v mesiaci o 18.00 h
The Irish Times Pub Nitra,   www.pipeclub.sk

Svätoplukovo námestie, Nitra. www.dab.sk

2.5. o 9.30 a 11.30 h 
MÁTOHY Veľká sála 
Príďte sa pozrieť na strašné trampoty a protivenstvá, 
ktoré musí hrdina Matej pri hľadaní ideálnej manželky 
podstúpiť! Réžia: Kamil Žiška

2.5. o 10.00 a 12.00 h 
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio 
Obnovená premiéra vtipnej, priam kultovej a 
v mnohom výnimočnej inscenácie bývalých 
poslucháčov bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení. Réžia: Ján Luterán

3.5. o 18.30 h
TESTOSTERÓN Veľká sála 

SYNAGÓGA

Reprezentačné sály

NITRIANSKA GALÉRIA

Pripravujeme:

Stále výstavy

Prehliadky

Salón

Galéria mladých

Bunker

Týždeň Nitrianskej galérie 

KULTÚRNE PODUJATIA

GALÉRIA HUDBY

DIECÉZNE MÚZEUM

Stála výstava

PONITRIANSKE MÚZEUM

Výstavy

Nové výstavy

Iné aktivity

SLOVENSKÉ   POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

MISIJNÉ MÚZEUM

VIVÁRIUM SPU

BOTANICKÁ ZÁHRADA  SPU

AGROKOMPLEX

FAJKOVÝ KLUB NITRA

DIVADLO ANDREJA BAGARA

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA 

KINOKLUB TATRA

FILMOVÝ FESTIVAL INAKOSTI 
/ ozveny / 19.-20. mája



Dolnočemánska ulica, 949 01 Nitra

3.5. o 8.00 h 
Národná slávnosť na Devíne 
O� ciálne oslavy, pri príležitosti 200. výročia narodenia 
Ľudovíta Štúra. Autobusový zájazd organizovaný 
Domom MS v Nitre.
Miesto konania: Bratislava, mestská časť Devín
 
7.5. o 9.30 h
Tvorivé dielne ku Dňu Matiek
Miesto konania: Dom MS v Nitre

Krúžky pri DMS: 
utorok od 14.30 h Filatelisti

Medzinárodný festival organovej hudby

4.5. o 19.00 h
Terence Charlston (Veľká Británia), Evanjelický kostol 
Sv. Ducha

11.5. o 19.00 h
Terje Winge (Nórsko), Kostol sv. Ladislava 
(piaristický)

18.5. o 19.00 h
Marina Ragger (Rakúsko), Evanjelický kostol Sv. 
Ducha

25. 5. o 19.00 h
Mária Plšeková (Slovensko), Kostol sv. Ladislava 
(piaristický)

10.5. o 15.00 h
KD Mlynárce - melódie harmonikára Milana 
Humpolca

10.5. o 18.00 h 
KD Dolné Krškany. Účinkujú: deti z eRka, spieva 
Robo Kazík

11.5. o 16.00 h
KD Párovské Háje. Program: detský folklórny súbor 
Sílešánek,

11.5. o 17.00 h 

KD Dražovce. Program: dychová hudba Spojár z 
Bratislavy. 

11.5.o 18.00 h
KSC Janíkovce. Účinkujú: Eva Pavlíková a študenti 
Súkromného konzervatória v Nitre

12.5. o 16.00 h
CVČ Domino Nitra. Účinkuje: talentovaná mládež 
z CVČ Domina.

23.-25.5.
Sviatok sv. Urbana - patróna vinohradníkov 
Zoborské trhové mestečko - priestranstvo pred 
penziónom Artin.
Program: ochutnávka halušiek zo súťaže o varešku 
Jožka Dóczyho, Oldies party, hudobné i tanečné 
vystúpenia FS Zobor, DFS Borinka, Wild People, Pavol 
Hammel, bohatá ponuka atrakcií a vystúpení pre deti 
a dospelých, zaujímavé sprievodné podujatia. Hlavný 
organizátori: Mesto Nitra, Výbor mestskej časti Zobor, 
Dražovce a Bercash, s. r.o.

7.5. 14.30 h
69. výročie ukončenia II. svetovej vojny – pred 
Pamätníkom víťazstva pred Okresným úradom v Nitre. 

11.5. o 18.00 h 
Estrádna hala PKO Nitra
SLNIEČKO ZAŽIARI V MÁJI - Keď hudba a krása 
pomáhajú, 5. ročník bene� čného koncertu s bohatým 
programom a módnou prehliadkou Glamour.

Viac informácií na: info@nocr.eu
                                     www.visitnitra.eu

Cesta sakrálnym dedičstvom 
Hronský Beňadik, Nitra. Cena 12 €. /seniori zľava 10 
%/. 

Strieborná turistika pre seniorov
Svoradov pramen, jaskyňa sv. Svorada, Tri duby, ruiny 

19.00 h sprístupnenie veže kostola
20.00 h čítanie náboženských textov
21.00 - 24.00 h voľná prehliadka kostola a výstavy 
o dejinách Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre s 
výkladom

Farský kostol Navštívenia Panny Márie
/kláštor/ 
18.00 h prehliadka kostola so sprievodcom
18.00 – 21.00 h individuálna prehliadka krypty
19.00 h svätá omša
20.00 h Noc vo svetle - adorácia vedená študentmi 
Gymnázia sv. Cyrila a Metoda s možnosťou osobného 
rozhovoru a svätej spovede
do 24.00 h voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Martina /Chrenová/ 
18.00 h svätá  omša
do 22.00 h voľná prehliadka kostola v sprievode 
gregoriánskej hudby

Starokatolícka kaplnka sv. Gorazda
/Chrenovská 15/
18.00 h bohoslužba slova
19.00 h prezentácia cirkvi; výstava výtvarných prác 
detí zo starokatolíckej cirkvi
20.00 h koncert Karla Procházku / umelecký vedúci 
Czech virtuosi Brno - viola
21.00 h Hudba a náboženstvo  - beseda 
22.00 – 24.00 h modlitby, rozjímanie, meditácia

Farský kostol sv. Gorazda /Klokočina/ 
18.30 h svätá omša, celebruje ThDr. Jozef Šelinga, 
PhD.
19.30 h koncert piesní a duchovného slova
účinkujú : Rudolf Daňo dekan a Katarína Kucharová 
študentka Gymnázia sv. Cyrila  a Metoda /spev/
20.00 h agapé
20.30 h Príroda - chrám, ktorý stvoril Boh, kostol - 
chrám, ktorý postavil človek, svedectvo viery a výstava 
vlastných fotogra� i kňaza a fotografa ThDr.Jozefa 
Šelingu, PhD.  
22.00 h koncert chvál, účinkujú : gospelová skupina 
Grain a spoločenstvo Jakub-Izrael
do 24.00 h voľná prehliadka kostola

Filiálny kostol sv. Urbana /Čermáň/
18.00 h svätá omša
18.45 h adorácia
19.00 h 150. výročie kaplnky svätého Urbana na 
Čermáni, výklad histórie pôvodnej kaplnky - PaedDr. 
Jarolím Koprda
do 22.00 h voľná prehliadka kostola, historických 
dokumentov a pamätihodnosti 

27.5. o 19.30 h
TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA
Ako sa znesie osem ľudí z troch krajín, ktorí sa 
navzájom nepoznajú, ale strávia spoločne štyri mesiace 
v žltých ponorkách? (PREMIÉRA!, Česko, 2014, 98 min., 
3 € / 4 €)

KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra
Tel./fax: 037/6531546
e-mail: kosnr@kosnr.sk     www. kosnr.sk 

2., 9., 16., 23., 30.5. o 15.30 h ŠACH (AŠK) - klub

4.5. o 15.30 h  Tancuj, tancuj - III. ročník prehliadky 
detských folklórnych skupín a sólistov v kultúrnom 
dome v Branči

5.5. o 9.00 h Budovanie korporátnej iden- tity 
kultúrnej inštitúcie. V 21. STOROČÍ – IV. časť cyklu, 
lektorka PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

5., 12., 19., 26.5. o 16.00 h Jogové cvičenia - kurz

6., 13., 20., 27.5. o 14.15 h Relaxačné - kurz

6., 13., 20., 27.5. o 15.30 h ŠACH (NŠK) - klub

6., 13., 20., 27.5. o 16.00 a 17.30 h 
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

7., 14., 21., 28.5. o 17.00 h FOTOklub APF   

7. a 21.5. o 17.00 h grafológiA, pokročilí - klub 

7.5. o 9.00 h Štúrov Zvolen – krajská súťaž v rétorike 
pre žiakov základných a stredných škôl 

12.5. - 16.5. o 8.30 h PAVUČINA VZŤAHOV - 
zážitkové aktivity pre deti a mládež o medziľudských 
vzťahoch v školskom kolektíve a prevencii šikanovania 
12.5. a 14.5. Vráble, 13.5., 15.5. a 16.5. KOS v Nitre

14. a 28.5. o 17.00 h grafológiA, 
začiatočníci - klub

15.5. o 16.30 h ARTklub, téma Umenie krajiny 
vychádzajúceho slnka 

16.5. o 9.00 h AKO-EKO - Exkurzia do SEV Dropie 

do 22.5. Výtvarné spektrum – výtvarné diela zo 
súťaže neprofesionálnych výtvarníkov.

Štefánikova tr. 63, 949 01 Nitra

24.5. o 10.00 h 
KT Zobor - súťaž Kľúče od pevnosti Zobor

22.5. o 10.00 h 
Okresná súťaž Nitra moje mesto 
- vedomostná časť. Miesto konania: Hlavná budova CVČ 
Domino na Štefánikovej triede 63

7.5. o 9.00 h 
Okresná súťaž Slávik Slovenska
Miesto konania: Hlavná budova CVČ Domino na 
Štefánikovej triede 63

14.5. o 9.00 h 
Okresná súťaž Cestujeme históriou Milan Rastislav 
Štefánik. Miesto konania: Hlavná budova CVČ Domino 
na Štefánikovej triede 63

21.5. o 9.00 h 
Okresná súťaž Song v speve cudzích jazykov Miesto 
konania: Hlavná budova CVČ Domino na Štefánikovej 
triede 63

16.5. o 9.00 h 
Okresná súťaž Na bicykli bezpečne - mladší žiaci
Miesto konania: Hlavná budova CVČ Domino na 
Štefánikovej triede 63

27.05. o 9,00 h 
Okresná súťaž Letné aranžovanie – ZŠ
Miesto konania: Hlavná budova CVČ Domino na 
Štefánikovej triede 63

28.5. o 9.00 h 
súťaž Na bicykli bezpečne - starší žiaci . Miesto 
konania: Hlavná budova CVČ Domino na Štefánikovej 
triede 63

5.5. o 9.00 h 
Ekopanoráma - ZŠ-na pozvánky. Miesto konania: CVČ 
Domino Na Hôrke 30, Nitra-Klokočina 

Mestské informačné stredisko,

Úsek regionálnej bibliogra� e, Samova 1, tel. 
6410 156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 
ponúka regionálnu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti. Knižnica ponúka špeciálne dokumenty 
(gramoplatne, mg kazety, videokazety, 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 
pripravujúce 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 14. ročníka 
čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Vyhodnotenie, 
ktoré sa uskutoční dňa 15. 5. 2014 o 10.00 h., ukáže, 
aké výsledky jednotlivé kolektívy 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 
rodičov, Svetový i Medzinárodný deň mlieka, 
pripomenie si významné výročia, život a tvorbu 
slovenských i svetových spisovateľov. Knižnica sa 
venuje aj hendikepovaným používateľom, v rámci čoho 
uskutoční pre klientov mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých a Denného 
stacionára pre autistov hovorenú bibliogra� u o Jane 
Kocianovej, speváčke bluesu, džezu a gospelu. 
Podujatia sú určené pre organizované návštevy zo škôl 
všetkých stupňov a druhov. V prípade záujmu si treba 
dohodnúť termín osobne alebo telefonicky na vyššie 
uvedených číslach.

Akademická ulica 4, Nitra

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedagogiky a psychológie prístup- 
ná pre verejnosť. Tel. číslo: 037/ 79 10 211
Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00 h  

Dražovská cesta 4, 949 11 Nitra
Tel. výpožičné oddelenie: Tel.: 037 / 6408 106
Web: www.uk.ukf.sk
Výpožičné hodiny: Po. - št.: 9.00 – 18.00 h  
Pia.: 9.00 – 16.00 h,  So.: 8.00 – 13.00 h
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre je vedecko-informačné, bibliogra� cké, koor-
dinačné a poradenské pracovisko Univerzity Konštan- 

sprievodom Ján Magyar Band
19.00 h koncert Nitrianskeho evan. spevokolu, 
prezentácia činnosti Evanjelickej zborovej diakonie 
Nitra /Ing. Milan Slezák/, prezentácia činnosti 
Občianskeho združenia Pavla Valáška  /Ing. Ján Huba, 
PhD./
20.00 h spoločné spievanie chválových piesní a čítanie 
z Písma
21.00 h 400 rokov od vzniku Kralickej Biblie, 
premietanie video� lmu s predhovorom Mgr. Ivana 
Eľka
22.15 – 24.00 h voľná prehliadka kostola
Informácie o Cirkevnom zbore ECAV v Nitre, 
Evanjelickej zborovej diakonii Nitra a Občianskom 
združení Pavla Valáška, možnosť osobnej konzultácie 
s riaditeľom diakonie o poskytovaní opatrovateľskej 
služby klientom v domácnosti cez Evanjelickú zborovú 
diakoniu /Ing. Milan Slezák, od 18.00 do 21.00 hod./, 
široký sortiment kresťanskej literatúry, CD, predmetov.

Piaristický kostol sv. Ladislava 
18.00 h svätá omša
19.00 h koncert Speváckeho piaristického zboru 
sv. Jozefa Kalazanského zo Svätého Jura a hostí M. 
Miklosová – spev, J. Nemcová - husle
20.00 h Zoborský kláštor – národná kultúrna pamiatka 
– RNDr. Marián Samuel, AÚ SAV Nitra prednáška 
o najnovších poznatkoch o Zoborskom kláštore 
21.00 h Silencium - tichá osobná modlitba alebo 
rozhovor s členom Kolégia piaristov na Slovensku
22.30 h ukončenie Noci kostolov modlitbou 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie /Kalvária/ 
18.00 h modlitba vešpier
18.30 h modlitba ruženca
19.00 h svätá omša
20.00, 21.00 h prezentácia kostola /10 min./
20.25 h prehliadka Misijného múzea /20 min./
22.00, 23.00 h individuálna prehliadka krypty /15 
min./

Kostol sv. Štefan Kráľa /Párovce/ 
18:00 h voľná prehliadka chrámu
19:00 h prezentácia histórie chrámu s diskusiou 
20:00 h prezentácia histórie gréckokatolíckej farnosti 
s diskusiou 
21.00 – 22.00 h osobná konzultácie s Mgr. Martinom 
Pavúkom, MSC 
do 23:00 h voľná prehliadka kostola

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi 
/Ul. Fraňa Mojtu 10/
18.00 h voľná prehliadka kostola

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: 
Zimný čas: po - so. 6.30 h a 18.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 h 
Letný čas: po - so. 6.30 h a 19.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 h 

Kaplnka v nemocnici: 
po. - pia. o 15.30 h; ne o 10.30 h

Kostol sv. Gorazda, Klokočina: 
Zimný čas: pondelok – sobota: 6.30 a 18.00 h 
Letný čas: pondelok – sobota: 6.30 a 18.00 h
Nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová: po. - so. 6.30, 17.30; 
ne. 6.30, 8.00, 9.30 detská, 11.00 a 17.30 h

Kostol sv. Urbana Čermáň: 
ut. - pi. 18.00; so 8.00, ne 10.00 h

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce: 
št – so: 7.00; denne o 17.00;  ne. 8.00 a 10.00 h

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce: po. - pia. v zime 
o 17.00, v lete o 18.00; so. o 7.30; ne. o 7.30 a 11.15 h

Kostol Narodenia Panny Márie, Horné Krškany: 
po. - pi. 6.30; denne o 18.30; ne 9.00 h 

Kostol sv. Ondreja, Dolné Krškany: 7.30, 10.30 h

Kostol Vš. svätých, Kynek: št. 18.00; ne. 9.15 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mlynárce : po., str., pi. o 
18.00; ne. 8.00, 10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské 
Háje: ne 11.00 h, str. 17.00 h, v každý prvý pia. v 
mesiaci 16.30 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Marianum): 
po. - so. 6.25; ne. 9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
st. 19.30 h, ne. 9.00 h alebo 10.30 h podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor: 
p.p. 16.30; ne. 8.00, 11.15 h

Kaplnka sv. Svorada, Liečebný ústav Zobor
str. 15.45; ne. 11.00 h

Starokatolícka cirkev na Slovensku: v ne. a v 
prikázané sviatky o 9.00 h v Kaplnke sv. Gorazda na 
Chrenovskej ul. 15.

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
INFOTEL.: 0042137/161 86, 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 � rmách v meste Nitra, 
o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o služ-
bách všetkého druhu, o pamätihodnostiach a zaují- 
mavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre a 
Slovensku, predaj kultúrno-spoločenského mesačníka 
NITRA, predaj spomienkových a darčekových pred- 
metov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

Les ukrytý v knihe
1. – 16. 5. od 8.00 do 15.00 h 4. ročník celoslovenskej 
kampane vyhlásenej Národným lesníckym centrom 
– podujatia súvisiace s lesnou tematikou, stretnutia 
s lesníkmi a pod. Určené pre 1. stupeň ZŠ. Miesto 
konania: Fraňa Mojtu 18

Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov 
14.5. o 17.00 h Beseda s Miroslavom Eliášom
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

15.5. o 10.00 h Čítajte s nami – slávnostné 
vyhlásenie výsledkov 14. ročníka čitateľskej súťaže. 
Čitateľská súťaž určená žiakom 2. až 4. ročníkov ZŠ 
prebiehala od decembra 2013 do mája 2014. Miesto 
konania: Fraňa Mojtu 18 

23.5. o 14.00 h Nitra v stredoveku. Priblíženie 
nitrianskych povestí deťom prostredníctvom 
zábavných úloh súvisiacich s danou témou
Miesto konania: Samova1, Podhradie

28.5. o 17.00 h Čakanka. Beseda s Kristínou 
Mišovičovou. Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Krajská knižnica K. Kmeťka

Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62
po. – ut.: 7.30 – 18.00 h., st.: 7.00 – 19.00 h. 
št. – pia.: 7.30 – 18.00 h
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61
po. – pia.: 9.00 – 17.00 h

tína Filozofa v Nitre (ďalej len „UKF“, ktoré slúži na 
podporu pedagogického a vedecko - výskumného 
procesu UKF. Poskytuje knižnično-informačné služby
pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktoran- 
dom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej 
odbornej verejnosti, uchováva a bibliogra� cky registruje
 kvali� kačné práce študentov a vedecko-pedagogických 
pracovníkov UKF, zabezpečuje bibliogra� ckú registráciu 
publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pra-
ovníkov, doktorandov UKF, odborne buduje, ochraňuje 
a sprístupňuje fondy UK a zúčastňuje sa na tvorbe, 
udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc.

Pri SPU, Štúrova 51 (na kruhovom objazde 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 technických noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený tiež na www stránke 
knižnice), elektronické plnotextové dokumenty, 
internet a široký okruh informačných služieb.
Otváracie hodiny:  Po. - št.:  8.30 - 18.00 h
pia.:  8.30 – 17.00 h

23.5. 
zvony všetkých chrámov ohlasujú Noc kostolov
17.50 – 18.00

Katedrálny chrám sv. Emeráma
18.00 h májová pobožnosť 
19.00 h koncert Katedrálneho spevokolu Emerám
21.00 h koncert speváckeho zboru Psallite Deo a 
organistu Vladimíra Kopca 
do 23.00 h prehliadka s odborným výkladom

Františkánsky Kostol sv. Petra a Pavla 
18.30 h svätá omša
19.30 h koncert sláč. kvarteta AD GLORIAM DEI 
20.45 h hudobná skup. MUSICANTICA SLOVACCA
do 23.00 h voľná prehliadka chrámu, krypty a 
minivýstava papierových modelov chrámov.

Evanjelický kostol Svätého Ducha
18.00 h voľná prehliadka kostola s hudobným 

Kamaldulského kláštora, Nitrianska kalvária. Cena 
s občerstvením a sprievodcom je 4,50 €.

Po stopách nitrianskych legiend I.
Putovanie po Dolnom a Hornom meste. Cena: pre 
dospelých 3 € a pre deti 1,50 €. Minimálny počet 
účastníkov je 10 osôb.  

Po stopách nitrianskych legiend II.
Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach, Kláštor 
Kamaldulov a ruiny kostola na úpätí Zobora. Cena 5 € 
dospelí a 2,50 € deti. 

Do zážitkových balíčkov je možné doobjednať si 
degustáciu nitrianskej medoviny s prehliadkou  300 
ročnej pivnice, ochutnávku čokolády, regionálnych 
vín alebo kávy.

Po stopách mojmírovských strašidiel
a návšteva Thermal Kesov
Históriou obce, neskorobarokový kaštieľ,  kúpalisko 
Thermal Kesov.
Cena s dopravou, občerstvením, maľovanou mapou 
Mojmíroviec, darčekom a vstupom na kúpalisko je 
jednotná 7 €. Minimálny počet účastníkov je 15 osôb.

Zážitková paleta Park Hotela Tartuf
Návšteva Park Hotela Tartuf v Beladiciach, wellness 
centrum. 
Cena 10 € dospelí/ 8 € deti. Minimálny počet účastníkov 
je 15 osôb.

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma 
- Nitriansky hrad: po. - so. 7,00; ne. - 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava – piaristi: po. – pia. 7.00, 
12.15, 18.00, so. 7.00, 18.00; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.15-deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor: po. – so. 6.00, 7.00, 16.15; ne. 6.00, 7.30, 
9.00, 10.30 detská a 16.15 h 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: 
po - so. 6.30, 18.30 h; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v 
maďarskej reči, 18.30 

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY

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

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

Párovce – Kostol sv. Štefana 
iba v nedeľu o 10.00 h. 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

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

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA  

Bohoslužby v každú sobotu o 9.45 h v modlitebni 
za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. Kontakt: 
www.casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ

V nedeľu o 10.00 h v Kostole Ducha Svätého na Ul. A. 
Sládkoviča.

KRESŤANSKÝ ZBOR

Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 16.00, 
pi. 10.00 h 

CIRKEV JEŽIŠA KRISTA 
SVATYCH NESKORŠÍCH DNÍ

Štefánikova trieda 84, č.107, Nitra, 
Každú nedeľu o 10.00 h, www.mormoni.sk

Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie 
/Párovské Háje/
18.00 h adorácia
18.30 h Večer milosrdenstva Komunita Emanuel, 
modlitba chvál, svätá spoveď, adorácia, Božie slovo, 
svedectvo, modlitba príhovoru
19.30 h agapé
do 21.00 h voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Urbana (Zobor) 
18.00 h svätá omša
18.45 h predstavenie najstaršieho zvonu v Nitre, 
ponuka publikácie Štefana Rácza: Zoborský kostolík sv. 
Urbana, fragmenty z histórie 
do 22.00 h voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Petra a Pavla (Janíkovce)  
18.00 h svätá omša
19.30 h prednáška o histórii kostola a prehliadka 
bohoslužobných predmetov, Mgr. Pavol Halák
20.30 h koncert cirkevného zboru Ichtys z Janíkoviec
21.30 – 22.30 h voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Františka Xaverského (Dražovce)  
18.00 h svätá omša
do 19.00 h voľná prehliadka kostola

Kostol sv. Michala Archanjela
18.00 – 21.00 h voľná prehliadka kostola

Farský kostol sv. Ondreja (Dolné Krškany)
18.00 h svätá omša
19.00 – 20.00 h modlitba matiek za rodiny

Kostol Narodenia Panny Márie (Horné Krškany)
19.00 h voľná prehliadka kostola
20.00 h prehliadka kostola so sprievodcom 

Zapojte sa spolu s nami do spoločnej púte po 
nitrianskych kostoloch. Navštívte aspoň 3 kostoly 
v Nitre, vyzdvihnite si kupón a vyplnený ho vhoďte 
do osudia pripraveného v jednotlivých kostoloch. 
Žrebovanie o zaujímavé ceny sa uskutoční dňa 25.5. 
2014 v Piaristickom kostole sv. Ladislava po večernej 
svätej omši.  

Ochutnajme Nitru a Nitriansky kraj
Svätoplukovo námestie a pešia zóna

a General plastic Kolárovo pre koordinátorov 
environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ, vložné 10 €

18.5. o 15.30 h IDÚ HRAŤ - krajská súťažná 
prehliadka tvorivých choreogra� í folklórnych  súborov 
v kultúrnom dome v Topoľčiankach

19.5. o 8.30 h K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ - seminár 
pre vedúcich DFS lektori Agáta Krausová, Slavomír 
Ondejka, vložné 3 €

22.5. o 17.00 h FOTOklub Nitra 
 
22.5. o 16.00 h DIAklub – poradenstvo nielen pre 
diabetikov s Klaudiou Šugrovou 

21 - 23. 5. DNI ZDRAVIA V KOS 
21. - 23.5. o 10.00 - 16.00 h výstava liečivých 
rastlín, pestovanie, zber a využitie 
21.5. o 10.00 - 13.00 h meranie cukru, tuku, 
krvného tlaku, cholesterolu; prvá pomoc 
17.00 h beseda s MUDr. Igorom Bukovským, PhD. 
spojená s predajom najnovších kníh, vstupné 3 € 
22.5. o 10.00 - 15.00 h prvá pomoc, meranie 
cukru, tlaku krvi, novinky v liečbe diabetu, potraviny 
a pomôcky pre diabetika, poradenstvo a konzultácie 
z oblasti výživy. 
O 10.00 - 14.30 h vyšetrenie očného pozadia.
16.00 h prednáška a diskusia s Ing. Jaroslavom Pížlom 
- Všetko vieme, nič nerešpektujeme - o zdravom 
životnom štýle, vstupné 1 € 
23.5. o 12.00 - 19.00 h diagnostika biorezonančným 
prístrojom.
O 16.00 - 19.00 h prezentácie, konzultácie a ukážky 
podpory zdravého životného štýlu a využitie liečivej sily 
prírody, ponuka výrobkov zdravej výživy, ochutnávky 
zdravých jedál, automasáž, bankovanie, muzikoterapia 

Ľudové a súčasné remeslá 
tvorivé dielne pre organizované skupiny detí, vložné 
0,30 € za dieťa. záujem, prosíme, dohodnúť vopred 
0911 540 023, 037/653 25 44

12. a 14.5. o 14.00 h Deň matiek - vyhotovíte 
si pozdrav pre mamičky na pergamenovom papieri 
tvorivé dielne pre verejnosť

21.5. o 15.00 h Frivolitkovanie - príďte si vyhotoviť 
jednočlnkové textilné čipky, vložné 5 € 

Výstava sprístupnená v pracovných dňoch 10.00 
- 17.00 h, okrem utorka
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podujatia - kluby - kurzy

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
DOMINO

NISYS

Krajská knižnica K. Kmeťka

KNIŽNICE V NITRE

Besedy v Krajskej knižnici

Knižnica AGROINŠTÚTU 

Univerzitná knižnica UKF

Slovenská  poľnohospodárska knižnica

NOC KOSTOLOV

OTVORENIE 
TURISTICKEJ SEZÓNY

Dom Matice slovenskej

Ars Organi 2014

Deň matiek v Nitre

Svätourbanské slávnosti

Spomienková slávnosť

Koncert 

Nitrianska organizácia cestovného 
ruchu

Zážitkové balíčky:

Zážitkový autobus

BOHOSLUŽBY V NITRE 


