
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 
5. december 2013 – 2. 
február 2014
Skúsime to cez vesmír
Medzinárodný výstavný 
projekt predstaví divácky 
atraktívny, kurátorský výber 
diel súčasných slovenských a 
zahraničných autorov mladej 
a strednej generácie. Zrozu-
miteľnou formou oboznámi 
divákov s problematikou 
„únikov do vesmíru“ a vzťa-
hov medzi realitou na Zemi 
a vysnívaným nekonečným 
priestorom univerza. Salón

4. december 2013 – január 
2014
SLOW/SLOV
Výstavný projekt odbornej, 
ako aj širšej laickej verejnosti 
pomocou vybraných do-
mácich dizajnérskych práca 
projektov sprostredkuje a 
priblíži nastupujúce tenden-
cie dizajnu v širšom kontexte 
jeho praxe, teórie a výskumu. 
Nosnou témou výstavy je 
slow-dizajn [angl. slow /’slō/ 
= pomalý, spomalenie].

GaléRia mladých
21. november 2013 – 26. 
január 2014
Pokoj pro služku
Autori: Markéta Kubačáková 
(CZ), Jan Pfeiffer (CZ). Vý-
stava sa zameria na vzťah 
sociálnych a priestorových 
hraníc. Sociálne hranice v 
spoločnosti fungujú veľmi 
podobne ako v rodine so 
slúžkou a aj urbanistické 
usporiadanie miest vyjadruje 
danú spoločenskú hierarchiu. 
Výstava bude pozostávať zo 
samostatných a spoločných 
diel oboch autorov, čím sa 
vytvorí komplexná inštalácia 
modelu izby pre slúžku.

BunkeR
19. december 2013 – 2. 
február 2014
2 x 4 = ∞
Autori: Mirroir Noir: Miloš 
Kopták (SK) a Rai Escalé (ES), 
ALLT: Peter Simoník a Elena 
Bolčeková (SK), M1 + 1: Jack 
Huser, Sabina Holzer, Sabine 
Maier a Michael Mastrotota-
ro (AT), Strana Železných: Ján 
Vasilko a Peter Králik (SK)
Kurátorský projekt vyberá dvo-
jice umelcov, ktorí vzájomne 
spolupracujú, pričom ide o špe-
cifickú situáciu, v ktorej jednot-
livci z každej dvojice vzájomne 
vysielajú svoje existenčné 
signály jeden k druhému. In-
štalácia výstavy bude preto pri-
pomínať prostredie vesmírnej 
sondy, aby divák nadobudol 

dojem, že práve on odhaľuje 
dôležité posolstvo.

Kultúrne podujatia
Ateliér NG
Výtvarný ateliér Nitrianskej 
galérie s bohatou ponukou 
v ýc h o v n o - v zd e l á v a c í c h 
programov, tvorivých dielní 
a iných zaujímavých aktivít 
pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Bliž-
šie informácie na webovej 
stránke alebo u galerijného 
pedagóga Eleny Tarábkovej / 
pedagog@nitrianskagaleria.
sk, 037/657 96 41.

Ateliér mladých 
Výtvarná tvorba k aktuálnym 
výstavám v ateliéri pre jed-
notlivcov od 8 do 25 rokov 
každý štvrtok od 15.00 do 
18.00 hod. Vstupné: 1 EUR. 
Bližšie informácie na webovej 
stránke alebo u galerijného 
pedagóga Eleny Tarábkovej / 
pedagog@nitrianskagaleria.
sk, 037/657 96 41

synagóga

Koncertná a výstavná sieň 
mesta Nitry, Ulica pri Syna-
góge, tel.: 037/ 6525 320, 
6502 388, e-mail: synago-
ga@nitra.sk

17. január, 17.00 
Nový rok s Coctail Bandom
Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Ro-

sinského v Nitre, vstup voľný

24. január, 18 .00 
Peter Michalica predstavu-
je talenty Nitry
Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Ro-
sinského v Nitre, vstup voľný

30. január, 17.00 
Srdce na dlani - oceňovanie 
dobrovoľníkov mesta Nitry za 
rok 2013. Usporiadatelia: Ko-
munitné centrum / Nitrian-
ske centrum dobrovoľníctva  
v spolupráci s Mestom Nitra, 
vstup voľný

VýstaVy
Mestské zásahy Nitra 2013
podnety a projekty občanov 
mesta pre krajšiu Nitru. Vý-
stava potrvá do 30. 1. 2014. 
Usporiadatelia: Mesto Nitra, 
Architektonické štúdium 
Atrium, s.r.o

stále VýstaVy
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / 
SNM – Múzeum židovskej 
kultúry 

Shraga Weil: GRAFIKA 

Nitrianska synagóga  1911 
- 2011
Prehliadky
utorok: 13.00 – 18.00, stre-
da, štvrtok: 9.00 – 12.00, 
13.00 - 18.00, sobota, nede-
ľa: 13.00 -18.00, pondelok a 
piatok: zatvorené. Vstupné: 

1,- €/osoba, deti do 6 rokov a 
držitelia preukazu ZŤP vstup 
zdarma 

Informácie o turistických 
atrakciách a o kultúrnych 
podujatiach  v Nitre nájdete 
na www.nitra.sk

Do 9. januára 2014 bude 
Synagóga zatvorená. Náv-
števníkov opäť radi priví-
tame v rámci stanovených 
prehliadkových dní od 11. 
januára 2014.
Informácie o možnosti pre-
nájmu Synagógy za účelom 
organizovania kultúrnych 
a spoločenských podujatí: 
037/6525 320, 6502 388, e-
mail: synagoga@nitra.sk

p.F. 2014
tešíme sa na Vašu 

náVšteVu

zmena pRoGRamu VyhRadená

ponitrianske
múzeum

Štefánikova trieda č. 1,  949 
01 Nitra, tel.: 037/ 741 97 
71, 651 424 55, www.mu-
zeumnitra.sk, https://www.
facebook.com/ponitrian-
skemuzeum, www.twitter.
com. Otvorené Po: 9.00 – 
15.00, Ut – Pia: 9.00 – 17.00, 
So – Ne: 10.00 – 17.00

stála VýstaVa:          
Skvosty dávnovekého Slo-
venska
Expozícia predstavuje vyše 
2300 unikátnych archeolo-
gických     nálezov od doby 
kamennej až po 18. storočie z 
územia celého Slovenska

VýstaVy:                      
Nitriansko v zrkadle dejín
Najvýznamnejšie archeolo-
gické nálezy z Nitry a široké-
ho okolia.

Život v lesných a vodných 
biotopoch
Dermoplastické preparáty zo 
zbierok múzea.

Spoznávaj históriu Nitry
Spoločenská náučná hra pri 
príležitosti 50. výročia vzniku 
múzea. Každý utorok, stredu a 
štvrtok od 9.30 do 15.30.hod.

noVé VýstaVy:
do 31. januára 2014   
Pokus, omyl
Výtvarná tvorba členov Združe-
nia výtvarníkov Sv. Lukáša. Ver-
nisáž 6.12.2013 o 16.00 hod.

iné aktiVity:
Klub paličkovanej čipky – 
každý pondelok o 14.30 hod.

Stretnutie členov Sloven-
skej numizmatickej spoloč-
nosti každú nedeľu v párnom 
týždni o 10.00 hod.

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

diecézne múzeum

Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 
07 Nitra. Tel.: 037/ 772 17 47, 
otv. hod.: apríl – okt.: Ut – 
Ne: 10.00 – 18.00, nov. – 
mar.: So – Ne: 10.00 – 15.00

Diecézne múzeum ponúka 
faksimile rôznych doku-
mentov (úryvok spisu O 
obrátení Bavorov a Koru-
táncov, diplomatík, ako 
napr. potvrdenie Pribi-
novej donácie Ľudovítom 
Nemcom, list pápeža Jána 
VIII. Svätoplukovi, odpo-
veď toho istého pápeža 
Metodovi, ukážky z buly 
Industriae tuae a Quia te 
zelo fidei, ukážky z hlaho-
lík). V druhej časti múzea je 
sprístupnená klenotnica s 
liturgickým pokladom. 

slovenské
poľnohospodárske

 múzeum

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, 
www.spm.sk, muzeum@
agrokomplex.sk. Tel.: 037 / 65 
72 553, mobil: 0911 404 001 
(lektor). Ot. hod.: 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 hod., 
Tel.: 0911 404 001

do 12. 9. 2014
Po stopách fajkárskych 
majstrov
Výstava sa venuje fajkám a 
ich príslušenstvu. 

misijné múzeum

Kalvária, 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  predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy 
hláste vopred telefonicky. 

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 pašeráctva a 
nelegálnej držby a sú tu do-
časne umiestnené orgánmi 
štátnej správy. Pre verejnosť 
otvorené: v pon. a v str. od 
14.00 do 16.00 h. Organizova-
né skupiny škôl a škôlok môžu 
nahlásiť exkurzie aj na termíny 
mimo otvár. hodín (tel., resp. 

na e-mailovej adrese: jaroslav.
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. denne 9.00-16.00, okrem 
zimných mesiacov. Skupinové 
návštevy vopred telefonicky 
dohodnúť.

agrokomplex

Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 
037/ 65 22 989, www.agro-
komplex.sk

24. január (12.00 – 18.00 h)
25. január (9.00 – 18.00 h)
Svadobné dni a Beauté 
2014 - Všetko pre dokonalú 
svadbu

divadlo
andreja bagara

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

8. január, 18.30 hod. 
Tisícročná včela
Pôvodný slovenský muzikál 
podľa rovnomenného romá-
nu Petra Jaroša. Veľká sála

13. január, 10.00 hod.
LAVV

Majú pätnásť rokov. Sú spo-
lužiaci a už čoskoro opustia 
základnú školu. Zmieta nimi 
puberta a bojujú sami so se-
bou a svojou osamelosťou, s 
obavami, túžbami a predsud-
kami. A robia všetko pre to, 
aby unikli zo sveta detstva. 
Chcú sa stať dospelými! Réžia: 
Svetozár Sprušanský. Štúdio

13. január, 18.30 hod.
Bola raz jedna trieda
Obnovená premiéra vtipnej, 
priam kultovej a v mnohom 
výnimočnej inscenácie býva-
lých poslucháčov bratislav-
skej Vysokej školý múzických 
umení. Autorský projekt  
tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko 
majú v čerstvej pamäti. Príď-
te si ju osviežiť i Vy! Štúdio

15. január, 18.30 hod.
Kto je tu riaditeľ
V počítačovej firme sa po ro-
koch zjaví sám veľký riaditeľ. 
Je to najvyšší boss z Ameriky, 
malý boh, ktorého síce nikto 
nikdy nevidel, zato každý 
pocítil jeho  dotyk vo svo-
jom živote.  Jedného vyhodil 
z práce, druhého pripravil 
o majetok, s citmi tretej sa 
chladnokrvne zahrával. A zra-
zu, bez toho, aby to ktokoľvek 
očakával, je tu! Štúdio

16. január, 18.30 hod.
Plešatá speváčka
...absurdná groteska... hra... 

ne-hra... bláznivý príbeh o 
tom, čo sa stalo, keď manželia 
Martinovci navštívili manželov 
Smithovcov... typický anglický 
interiér, kde typický manželský 
pár konverzuje... alebo aj nie... 
pani Smithová vypúšťa z úst 
eskapády slov... hovorí o všet-
kom možnom... j... j. Štúdio

16. január, 18.30 hod.
Testosterón
Divadelná komédia o tom, 
čo si muži myslia o ženách. 
Veľká sála

17. január, 18.30 hod.
Láska a peniaze
Hra o láske, ktorú ničí ma-
terializmus. Cynicky vtipná 
analýza deštruktívnej pova-
hy súčasného sveta peňazí a 
hromadenia hmotných stat-
kov. Štúdio

18. január, 18.30 hod.
Prefíkaná vdova
Rozmarná komédia talianske-
ho klasika tohto žánru odhalí 
pozadie lásky a princíp fun-
govania mužsko-ženského vá-
benia. V slnečnom Taliansku, 
niekde na pobreží mora, už nie 
najmladšia vdova Rosaura vy-
užije ženské zbrane, aby veľmi 
rafinovane vyriešila svoju 
bytovú otázku. Prečo nie, keď 
o mladších nápadníkov nie je 
núdza. Veľká sála

22. január, 11.00 hod.
DNA
Hra je o skupine tínedžerov, 
ktorí šikanujú jedného zo 
svojich kamarátov a následky 
ich správania sú tragické. Na 
ich konci stojí brutálny čin. 
Všetci sú z neho vydesení a 
ohromení. Veľká sála

23. január, 10.00 hod.
Mátohy
Rozprávka na ľudové motívy. 
Príďte sa pozrieť na strašné 
trampoty a protivenstvá, ktoré 
musí hrdina Matej pri hľadaní 
ideálnej manželky podstúpiť! 
Na to, aby našiel manželku, 
ktorá má všetkých „päť pé“, 
musí strašný boj so strigami 
vybojovať, preťažké hádanky 
uhádnuť a všetky priľahlé pla-
néty obletieť! A to všetko len za 
pomoci bicykla, i to hrdzavého! 
Réžia: Kamil Žiška. Veľká sála

24. január, 18.30
Dievča bez vena
Dievča bez vena sa odohrá-
va v podmanivej atmosfére 
ruského leta pri Volge, kde sa 
všetci chcú len zabávať a na-
plno prežiť svoj život. Počasie 
je ako stvorené na slnečné 
kúpele, popoludnia strávené 
na terasách bulváru, člnko-
vanie alebo bujaré cigánske 
zábavy až do bieleho rána. 
Veľká sála

27. január, 10.30 hod.
Pýcha a predsudok

Inscenácia ponúka javiskový 
obraz starobylého sveta brit-
ského panstva, s dôrazom 
na silný príbeh a plnokrvnú 
charakterokresbu postáv. Ich 
peripetie, dramatické strety, 
ale aj komické situácie a ná-
sledne aj šťastné rozuzlenie. 
Veľká sála

28. január, 18.30 hod.
Šansónový klub Jozefa 
Bednárika
Veľká sála

30. január, 18.30 hod.
Potkany
Nositeľ Nobelovej ceny za li-
teratúru Gerhart Hauptmann 
napísal príbeh o obyčajných 
ľuďoch. Príbeh krutý a dojí-
mavý zároveň. Okrem hlboko 
ľudského príbehu o materstve 
je Hauptmannova hra aj silnou 
sociálnou drámou. Obyvatelia 
nájomného domu sú ľudia 
na okraji záujmu, ich vzťahy 
a životy podliehajú rozkladu 
morálnemu, spoločenskému aj 
ekonomickému. Z tohto kvasu, 
v ktorom hnijú zvyšky starého 
života, sa destiluje stoper-
centný extrémizmus, ktorý ich 
nakoniec všetkých zmetie ako 
víchor. Predpremiéra. Štúdio

31. január, 18.30 hod.
Potkany
Nositeľ Nobelovej ceny za li-
teratúru Gerhart Hauptmann 

napísal príbeh o obyčajných 
ľuďoch. Príbeh krutý a dojí-
mavý zároveň. Okrem hlboko 
ľudského príbehu o materstve 
je Hauptmannova hra aj silnou 
sociálnou drámou. Obyvatelia 
nájomného domu sú ľudia 
na okraji záujmu, ich vzťahy 
a životy podliehajú rozkladu 
morálnemu, spoločenskému aj 
ekonomickému. Z tohto kvasu, 
v ktorom hnijú zvyšky starého 
života, sa destiluje stoper-
centný extrémizmus, ktorý ich 
nakoniec všetkých zmetie ako 
víchor. Premiéra. Štúdio

staré divadlo
karola spišáka

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

8. január, 19.00 hod.
Jánošík
Štúdio Tatra

12. január, 15.00 a 17.00 
hod.
Palculienka
Štúdio Tatra

14. január, 9.30 hod.
Palculienka
Štúdio Tatra

15. január, 9.30 hod.
Danka a Janka
Veľká sála

15. január, 19.00 hod.
Sherlock Holmes
Štúdio Tatra

16. január, 9.30 hod.
Danka a Janka
Veľká sála

17. január, 9.30 hod.
Snehová kráľovná
Réžia: O. Spišák. Dramatizácia 
svetoznámeho rozprávkara 
H.Ch.Andersena o tom, ako 
láska a priateľstvo porazia 
zlo, necitlivosť a rozum a o 
tom, ako dievčatko Gerda za-
chráni svojho priateľa Kaya z 
pazúrov zlej Snehovej kráľov-
nej. Predstavenie pre deti od 
5 rokov. Štúdio Tatra

17. január, 19.00 hod.
Literárna kaviareň PARNAS 
Miloša Kusendu a Radova-
na Hudeca s hosťom Dani-
elom Majlingom. Študovňa 
SDKS v Nitre

19. január, 15.00 hod., 
17.00 hod.
Tri prasiatka
Réžia: Šimon Spišák. Sloven-
ská ľudová rozprávka. Kde 
bolo, tam bolo, za siedmymi 
horami, za siedmymi dolami 
bol les a v ňom žili tri prasiat-
ka, vlk a ešte veľa, veľa iných 
zvierat...Takto by sa mohla 
začínať klasická ľudová roz-
právka o troch prasiatkach, 
ktoré si postavia domčeky, a 
ktoré prenasleduje hrozný, 
zlý vlk...Lenže ako to už býva 
v skutočnom živote je všetko 

trochu inak...Inscenácia je 
určená pre deti od 3 rokov. 
Štúdio Tatra

20. a 21. január, 19.30 hod.
Tri prasiatka
Štúdio Tatra

22. január, 9.30 hod.
Snehová kráľovná
Réžia: O. Spišák. Dramatizácia 
svetoznámeho rozprávkara 
H.Ch.Andersena o tom, ako 
láska a priateľstvo porazia 
zlo, necitlivosť a rozum a o 
tom, ako dievčatko Gerda za-
chráni svojho priateľa Kaya z 
pazúrov zlej Snehovej kráľov-
nej. Predstavenie pre deti od 
5 rokov. Veľká sála

22. január, 19.00 hod.
Dracula
Réžia: Ondrej Spišák. Preklia-
ta 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. 
Inscenácia je určená pre 
mladých ľudí od 15 rokov 
a dospelých. Hrajú: Andrea 
Sabová, Katarína Petrusová, 
Miloš Kusenda, Radovan Hu-
dec, Milan Vojtela, Ján Hrmo, 
Eugen Gnoth. Inscenácia 
vznikla s finančnou podporou 
MK SR. Štúdio Tatra

23. január, 9.30 hod.
Snehová kráľovná
Réžia: O. Spišák. Dramatizá-
cia svetoznámeho rozpráv-
kara H.Ch.Andersena o tom, 
ako láska a priateľstvo pora-
zia zlo, necitlivosť a rozum a 
o tom, ako dievčatko Gerda 
zachráni svojho priateľa Kaya 
z pazúrov zlej Snehovej krá-
ľovnej. Predstavenie pre deti 
od 5 rokov. Veľká sála

24. január, 9.30 hod.
Cesta do krajiny TUWIM
Štúdio Tatra

26. január, 15.00 a 17.00 
hod.
Cesta do krajiny TUWIM
Štúdio Tatra

27. a 28. január, 9.30 hod.
Cesta do krajiny TUWIM
Štúdio Tatra

29. január, 9.30 hod.
O psíčkovi a mačičke
Veľká sála

29. január, 19.00 hod.
U Temnej Irmy a Chromej 
Krásky
Štúdio Tatra

30. január, 9.30 hod.
O psíčkovi a mačičke
Veľká sála

Viac info na 
www.cine-max.sk

a

Priame prenosy a záznamy 
z opery a baletu z Royal 
Opera House v Londýne a 
Mariinsky theatre v Pet-
rohrade. ARTMAX opera a 
ARTMAX balet je unikátny 
projekt, ktorý dopĺňa boha-
tú dramaturgickú koncepciu 
kín CINEMAX.  Ide o priame 
prenosy a záznamy z opery a 
baletu v štyroch kinách CINE-
MAX v mestách Banská Bys-
trica, Košice, Nitra a Žilina. 
Jeho spustenie je pripravené 
na august 2013. V projekte 
bude každý mesiac uvedený 
priamy prenos/záznam oper-
ného či baletného predstave-
nia z Londýna či Petrohradu. 
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 pokračovať aj v ďal-
ších sezónach a postupne ho 

rozširovať do ďalších kín pat-
riacich do siete CINEMAX.
Miesto: Kiná CINEMAX v 
mestách Banská Bystrica, 
Košice, Nitra a Žilina
Program: 
12. december 2013
balet THE NUTCRACKER/
Luskáčik (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 SI-
VIGLIA/Barbier zo Sevilly 
(záznam)
20. máj 2014
opera CINDERELLA/Popo-
luška (záznam)
24. jún 2014
opera MANON LESCAUT 
(naživo)
zmena pRoGRamu VyhRadená

kinoklub tatra

Staré divadlo K. Spišáka – 
Štúdio Tatra, o.z. Vertigo, 
Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 
Nitra. Info: 0948 050 010, 
0907 680 702, www.ki-
noklubnitra.sk, kinoklub-
nitra@gmail.com

13. január, 19.30 hod.
DOZVUKY

Jeden z najodvážnejších 
poľských filmov vyvolal vo 
svojej krajiny búrlivé reakcie, 
ale odniesol si aj niekoľko 
národných ocenení. Osudový 
príbeh dvoch bratov. Tichá a 
pokojná poľská dedina Jed-
wabne je modelovým príkla-
dom krásy a idylickosti. No 
pod povrchom ukrýva strašné 
tajomstvá. Režisér sa podujal 
vyrozprávať historický príbeh 
prostredníctvom obyčajných 
ľudí, nezávisle na politike, 
prostredníctvom ich elemen-
tárnej poctivosti a čestnosti, 
ale i podlosti a klamstva. Prí-
beh inšpirovaný skutočnými 
udalosťami preniesli spoločne 
s režisérom Władysławom Pa-
sikowskim na filmové plátno 
kameraman Paweł Edelman 
ocenený za Polanskeho film 
Pianista a autor výpravy Allan 
Starski, ktorý má na konte 
Oscara za Spielbergov Schin-
dlerov zoznam. (Poľsko - Ho-
landsko – Rusko - Slovensko, 
2012, 107 min., poľština, slov. 
tit., 2,50 € / 4 €)

20. január, 19.30 hod. 
LÁSKA
Michael Haneke prichádza 
s dielom o láske na sklonku 
života, ktorý je jedným z di-
vácky najúspešnejších európ-
skych filmov minulého roku. 
Elegantná, pozitívna snímka 
o láske vyniesla Hanekemu na 
MFF v Cannes už druhú Zlatú 
palmu. Hrdinovia jeho filmu, 

kultivovaní osemdesiatnici, 
učitelia hudby, sa ocitajú v 
okamihu ťažkej skúšky. Anne 
dostane porážku a jej okolie 
sa musí zmieriť s jej preme-
nou.(Cyklus: CESTY SÚČASNEJ 
EURÓPY, Franc.-Nem.-Rak., 
2012, 125 min., francúzsky 
jazyk, české titulky, 2 € / 4 €) 

21. január, 19.30 hod. 
VEĽKÁ NÁDHERA
„Magická a čistá krása sa 
skrýva až pod povrchom.“ 
Režisér Paolo Sorrentino 
prináša vizuálne podmanivú 
komediálnu drámu o hľadaní 
zmyslu vlastnej existencie a 
zmierení sa s večne plynúcim 
časom a starnúcim telom. 
Príbeh spisovateľa a novi-
nára Jepa (Toni Servillo) je 
zasadený do “trblietajúcej” 
sa vysokej smotánky pod-
manivého Ríma a po vzore 
filmových velikánov Felliniho 
a Antonioniho podáva kritiku 
súčasnej spoločnosti, žijúcej 
v povrchnosti, pretvárke a za-
slepenosti. (Taliansko - Fran-
cúzsko, 2013, 141´., taliansky 
jazyk, české tit., 3 € / 4 €)

27. január, 19.30 hod.  
AKO NIKDY
Komorná dráma Zdeňka Tyca 
je o konci leta, ktoré zároveň 
znamená koniec života. Vla-
dimír Holas (Jiří Schmitzer) 
je maliar a sochár okresného 

významu. Namaľoval veľa 
krásnych obrazov, ale nie tak 
skvelých, akoby si želal. Ne-
bol nikdy v strane, ani vo zvä-
ze výtvarných umelcov, neza-
predal sa minulému režimu. 
Dom v krásnej krajine je jeho 
posledným útočiskom. (PRE-
MIÉRA ; Česko - Slovensko, 
2013, 93 min., 2,50 € / 4 €)

28. január, 19.30 hod. 
KAPITÁL
“Som novodobý Robin Hood. 
Bohatí pri mne bohatnú, chu-
dobní sú ešte chudobnejší.” 
Politický triler Costa-Gavrasa 
vznikol na námet knihy S. 
Osmonta, zavedie nás do naj-
vyšších finančných kruhov v 
dobe svetovej finančnej krízy a 
prinesie odveký príbeh o vply-
ve moci a peňazí na človeka. 
Kapitál rozpráva príbeh o ne-
zastaviteľnom vzostupe Marca 
Tourneuila, poníženého sluhu 
Kapitálu, ktorý sa napokon 
stane jeho nespochybniteľným 
pánom – novým riaditeľom 
najväčšej európskej banky Phe-
nix. (PREMIÉRA! Francúzsko, 
2012, 114 min., francúzština, 
čes.tit., 2,50 € / 4 €)

fórum mladých

Ulica Fr. Mojtu, budova 
Mediahaus, 949 01 Nit-
ra, www.forummladych.
sk, fm@msunitra.sk, tel.: 
037/64 22 834. Príďte sa re-
alizovať v našich priestoroch 

podľa vašich predstáv.

10. a 24. január, 17.00 
FM jam
Chceš ukázať, čo vieš zahrať 
alebo zaspievať? Jam session 
na pódiu Fóra mladých. Nemu-
síš si nič nosiť, stačí, keď prídeš.

do 30. januára
Vianočné pastorále
Vianočné dekorácie spojené 
s výstavou fotografií a aran-
žérskych prác SOŠ Kalná nad 
Hronom

pondelok a streda, 17.00 
hod.
pRaVidelné aktiVity Vo 
FóRe mladých:

Stenka – ruský štýl boja
Techniky armády a Specnaz, 
slovanské bojové umenie, 
boj proti presile, bojové hry, 
zoceľuje telo i ducha

pondelok 17.30 , streda 
17.00
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec

utorok 19.00, nedeľa 18.00
Divozel
Slovenské ľudové tance

Joga 
Organizátor: Spoločnosť Joga 
v dennom živote OZ. Štvrtok 
16.45 - začiatočníci, 18.30 

– pokročilí. Vstupné: 2,50 €, 
študenti :2 €

stále aktiVity Voľného 
času:
- stolný tenis
- stolný futbal
- biliard
- telocvičňa so zrkadlami
- bežiaci pás, cyklotrenažér
- knižnica
- air hockey
- šípky
- wifi 
- spoločenské hry

Vstupné do FM: Ročná klu-
bová karta: 7 EUR. Jednora-
zový vstup: 0,50 EUR

Príďte sa realizovať v našich 
priestoroch podľa vašich 
predstáv. Po – Pia: 13.00 – 
21.00, Ne: 17.00 – 21.00. 
www.forummladych.sk, fm@
msunitra.sk, 037 6422834

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
10., 17., 24. a 31. január, 
15.30
ŠACH (AŠK) – klub   

13. január, 15.30-16.00
JOGOVÉ CVIČENIE - kurz - zápis
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pondelok – sobota: 6.30, 
17.30;  nedeľa: 6.30, 8.00, 
9.30, 11.00 a 17.30, detská, 
9,30. Počas letných prázdnin 
sv. omša o 11.00 nebýva a 
sv.omša o 9.30 vtedy nie je 
detská.

Kostol sv. Urbana Čermáň: 
pondelok – piatok: 18.00; 
nedeľa: 8.00 a 10.00 h

Kostol sv. Františka Xaver-
ského, Dražovce: 
štvrtok – sobota: 7.00; den-
ne o 17.00; nedeľa: 8.00 a 
11.00 h

Kostol sv. Petra a Pavla, 
Janíkovce: 
pondelok – piatok: v zime: 
18.00, v lete o 19.00; sobota: 
7.00; nedeľa: 8.00 a 10.45 h

Kostol Narodenia Panny 
Márie  Horné Krškany: 
pondelok - piatok: 17.00; ne-
deľa: 9.00

Kostol sv. Ondreja Dolné 
Krškany: pondelok, utorok, 
štvrtok, piatok o 18:00; stre-
da a sobota o 7.00; nedeľa o 
07.30 a 10.30

Kostol Všetkých svätých 
Kynek: 
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15 h 

Kostol sv. Cyrila a Metoda 

trojkráľový koncert

peter michalica
predstavuje talenty

srdce na dlani

Už vyšla hviezda spanilá...
Kostol sv. Ladislava

Synagóga

Oceňovanie dobrovoľníkov

www.nitra.sk

13., 20. a 27. január, 16.00
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

14. január, 14.00-14.30
RELAXAČNÉ CVIČENIE - kurz 
- zápis

14., 21. a 28. január, 14.30
RELAXAČNÉ CVIČENIA – kurz

14., 21. a 28. január, 15.30
ŠACH (NŠK) – klub   

14. január, 15.30-16.00, 
17.00-17.30 
JOGOVÉ CVIČENIE - kurz - zápis

14., 21. a 28. január, 16.00, 
17.30
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

14. január, 10.00  hod.
ENVIRÓZA – metodické 
školenie pre koordinátorov 
environmentálnej výchovy, v 
spolupráci so SAŽP B. Bystrica 
a MPC Nitra 

15., 22. a 29. január, 17.00
FOTOKLUB APF

15. a 29. január, 17.00 hod.
GRAFOLÓGIA, pokročilí – 
klub

16. január, 16.00 hod.
KLUB DIABETIKOV - pora-
denstvo nielen pre diabeti-
kov s Klaudiou Šugrovou 

16. január, 16.30 hod.
ART KLUB – klub pre pria-
teľov výtvarného umenia, 
vložné 2 €  

16. a 30. január, 17.00 hod.
FOTOKLUB Nitra

22. január, 17.00 hod.
GRAFOLÓGIA, začiatočníci  
– klub

ľudoVé a súčasné Re-
meslá 
tvorivé dielne pre organi-
zované skupiny detí, vložné 
0,30 € za dieťa. Záujem o 
stretnutie prosíme dohodnúť 
0911 540 023, 037/653 25 44

13. a 15. január, 14.00 hod. 
OZDOBY Z ČAJOVÝCH VRE-
CIEK

20. a 22. január, 14.00 hod. 
SMALTOVANÉ PRÍVESKY

tVoRiVé dielne pRe Ve-
Rejnosť
29. január, 15.00 hod.
TKANIE NA KARTIČKÁCH - 
spoznajte tajomstvo starej 
tradičnej techniky zhotovíte 
si farebný opasok, alebo pás 
na tašku, vložné 5 € 

nitrianska
hvezdáreň

Fatranská 3, 949 01 Nitra 
(budova Krajského osve-
tového strediska), 037/ 

6537449, nihvezd@kosnr.sk

9. január, 16.30 h
Večerné pozorovanie oblo-
hy pre verejnosť 

9. január, 17.00 hod
Zasadnutie Astronomickej 
rady

Upozornenie: V prípade 
vhodných podmienok na 
pozorovanie, zaradíme do 
programu aj sledovanie ko-
méty ISON. Termíny budú 
vhodným spôsobom ozná-
mené dodatočne. 

Každú stredu a štvrtok  o 
9.00 h,  10.30 h,  13.00 h
E x k u r z i e do astronomickej  
pozorovateľne  pre  skupiny zo 
škôl.  Návštevy treba  vopred  
dohodnúť na č.t. :  037 / 653 
74 49, resp. e-mailom na ad-
rese : nihvezd@kosnr.sk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkoncerty

PIARISTICKÝ KOSTOL SV. 
LADISLAVA
6. január, pondelok, 19.00 
hod.
Už vyšla hviezda spanilá...
23. ročník Kolied kresťanov 
Slovenska. Účinkujú: DFSk  
Hájiček z Chrenovca-Brusna, 
DFSk Dolina z Mane, DFSk Ja-
ročan z Jarku a Drahoš Daloš 
z Lehoty. Moderátor progra-

mu herec Jozef Šimonovič. 
Súčasťou programu aj koleda 
Daj Boh šťastia tejto zemi. 
Vstup voľný.

EVANIELICKÝ KOSTOL a.v., 
Ul. Fr. Mojtu, Nitra
12. január, 17.00 h
Organ: Mária Plšeková
Trúbka: Adam Dodok
Vstupné dobrovoľné

plesová sezóna 2013

24. január, 18.30 hod. 
Mestský charitatívny ples
Estrádna hala Parku kultúry a 
oddychu Nitra. Vstupné: 60 € 
prízemie, 50 € poschodie.
Program: Orchester Pavla 
Zajačka, Andrea Zimányio-
vá, Close Harmony Friends, 
Akadémia pohybu a umenia, 
ĽH Fidlikanti, Janissa Band, 
moderátor Vlado Vondrák. 
Rezervácia vstupeniek: do 
10. januára 2014, tel. č. 0902 
960 672, e-mail: bratová@
msunitra.sk

18. január, 19.00 hod. 
Akademický ples nitrian-
skych univerzít
Estrádna hala Parku kultúry 
a oddychu Nitra. Vstupné: 
49 €. Predaj vstupeniek: 
rektorát SPU a rektorát UKF. 
Do tanca a na počúvanie hrá 
Gustáv Brom Big Band a cim-
balová hudba Jožka Severína 
z kostic.

dom matice 
slovenskej

Dolnočermánska ul., 949 01 
Nitra. Úradné hodiny: den-
ne od  9.00 do 15.00 h. Viac 
informácií na www.dms.
nitra.sk, t.č. 037/6566228

7.  január,  9.00 hod. 
Matičný stolnotenisový 
turnaj
Solnotenisový turnaj venova-
ný 21. výročiu vzniku Sloven-
skej republiky. Turnaj je určený 
pre neregistrovaných hráčov, 
členov Matice slovenskej a 
sympatizantov. Hrá sa skupi-
novým systémom v kategórii 
mládež a seniori. Začiatok pre-
zentácie je o 8. 30 hod. Pre vý-
hercov sú pripravené zaujíma-
vé ceny. Organizátor: Dom MS 
v Nitre, Cirkevné spoločenstvo 
kostola na Čermáni a Okresná 
rada Matice slovenskej v Nitre. 
Miesto konania: sála Domu 
MS v Nitre.

9. január, 9.00 hod. 
Šaliansky Maťko J. C. Hron-
ského
Obvodné kolo 21. ročníka 
súťaže v prednese slovenskej 
povesti pre žiakov ZŠ a OGYM 
v okrese Nitra. Začiatok pre-
zentácie je o 8.30 hod. Or-
ganizátor: Dom MS v Nitre, 
Obvodný úrad v Nitre. Miesto 
konania: Dom MS v Nitre

13. január, 16.00 hod. 
Okresná rada MS v Nitre
Novoročné zasadnutie Okres-
nej rady MS v Nitre. 
 
kRúžky pRi dms: 
utorok od 14.30 h
Filatelisti

streda 10.00 h
FS Senior Matičiar Nitra

Viac informácií na www.dms.
nitra.sk, t.č. 037/6566228. 
Úradné hodiny v DMS: denne 
od 9:00 do 15:00h. Zapojte 
sa aj Vy! Máte chuť niečo 
zorganizovať, ale chýba Vám 
priestor, spolupráca? Radi 
Vám pomôžeme.

krajská knižnica

celý mesiac 
Ako prváci pomohli princeznej 
Písmenočke – slávnostné 
pasovanie prvákov za rytierov 
kráľovstva ABECEDA v knižni-
ci – určené pre 1. stupeň ZŠ 
(úsek literatúry pre deti a 
mládež). Fraňa Mojtu 18

celý mesiac
O poklad škriatka Knihov-
níčka – virtuálna literárna 
súťaž pre detských čitateľov, 
ktorí radi súťažia – určené 
pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 
(úsek literatúry pre deti a 
mládež). Fraňa Mojtu 18

celý mesiac
Čítajte s nami – čitateľská 
súťaž žiakov 1. – 4. ročníkov 
ZŠ – vyučovacie hodiny v 
knižnici na rôzne témy vyplý-
vajúce zo školského učiva v 
jednotlivých ročníkoch. Fraňa 
Mojtu 18, pobočka Klokočina

9. január, 8.00 hod. 
Čuvi v pralese – zážitkové čí-
tanie z knihy Romana Brata – 
určené pre 1. stupeň ZŠ (úsek 
literatúry pre deti a mládež). 
Fraňa Mojtu 18

9. január, 9.00 hod.
Aj matika je zábavná – roz-
právanie o číslach a matema-
tike – určené pre 1. stupeň 
ZŠ (úsek literatúry pre deti a 
mládež). Fraňa Mojtu 18

9. január, 13.30 hod.
Básnička ti pomôže – poé-
zia a próza Daniela Heviera – 
určené pre 1. stupeň ZŠ (úsek 
literatúry pre deti a mládež). 
Fraňa Mojtu 18

10. január, 9.00 hod.
Ako išlo vajce na vandrovku 
– zážitkové čítanie z knihy 
Márie Rázusovej-Martákovej 
Prvý a druhý venček – určené 
pre 1. stupeň ZŠ (úsek litera-
túry pre deti a mládež). Fraňa 
Mojtu 18

10. január, 9.00 hod.

Zasnežené rozprávky – čí-
tanie z rozprávkových kníh 
Hansa Christiana Andersena 
Snehová kráľovná a Dievčatko 
so zápalkami – určené pre 1. 
stupeň ZŠ. Pobočka Klokočina. 

10. január, 10.00 hod.
Ako išlo vajce na vandrovku 
– zážitkové čítanie z knihy 
Márie Rázusovej-Martákovej 
Prvý a druhý venček – určené 
pre 1. stupeň ZŠ (úsek litera-
túry pre deti a mládež). Fraňa 
Mojtu 18

10. január, 10.00 hod.
Veverička Veronka a iné 
knihy Jána Uličianskeho 
– určené pre 1. stupeň ZŠ, 
pobočka Klokočina

10. január, 11.00 hod.
Roman Brat: Mordovisko – 
bláznivé príbehy zo školy a 
okolia – určené pre 1. stupeň 
ZŠ. Pobočka Klokočina

13. január, 9.00 hod.
Poznáš sám seba? – neu-
veriteľné pohľady do nášho 
tela – určené pre 1. stupeň 
ZŠ (úsek literatúry pre deti a 
mládež). Fraňa Mojtu 18

13. január, 10.00 hod.
Krista Bendová: Opice s 
našej police – beseda o 
prečítanej knižke – určené 
pre 1. stupeň ZŠ. Pobočka 
Klokočina

13. január, 10.30 hod.
Cyklus – 10 divov Sloven-
ska: 1. Nikdy nezahynie 
meno Jánošík – určené pre 
1. a 2. stupeň ZŠ (úsek litera-
túry pre deti a mládež). Fraňa 
Mojtu 18

14. január, 13.30 hod.
Krista Bendová: Opice z na-
šej police – čítanie z knižky 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
pobočka Klokočina

15. január, 9.00 hod
Veverička Veronka a iné 
knihy Jána Uličianskeho 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
pobočka Klokočina

15. január, 10.00 hod.
Zasnežené rozprávky – čí-
tanie z rozprávkových kníh 
Hansa Christiana Andersena 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
Pobočka Klokočina

15. január, 10.00 hod.
Prírodné hodnoty chráne-
nej krajinnej oblasti Po-
nitria – prednáška riaditeľa 
Správy CHKO Ponitrie Ing. 
Radimíra Siklienku, PhD. 
(úsek odbornej literatúry pre 
dospelých). Fraňa Mojtu 18

15. január, 17.00 hod.
Autorská beseda so spiso-
vateľkami Janou Benkovou 
a Soňou Rebrovou (úsek 

odbornej literatúry pre do-
spelých). Fraňa Mojtu 18

16. január, 8.00 hod.
Informačná výchova – in-
formačné pramene knižnice 
spojená s hovorenou biblio-
grafiou k 90. výročiu narode-
nia mons. Jána Chryzostoma 
Korca, náboženského spiso-
vateľa, autora literatúry faktu 
(úsek odbornej literatúry pre 
dospelých). Fraňa Mojtu 18

16. január, 9.00 hod. 
Zamyslený rozprávkar Rudo 
Móric – literárny medailón z 
tvorby 
– určené pre 1. a 2. stupeň 
ZŠ (úsek literatúry pre deti a 
mládež). Fraňa Mojtu 18

16. január, 9.00 hod.
Veverička Veronka a iné 
knihy Jána Uličianskeho 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
Pobočka Klokočina

16. január, 10.00 hod.
Veverička Veronka a iné 
knihy Jána Uličianskeho 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
Pobočka Klokočina

16. január, 10.00 hod.
Ján Sucháň: ...A čo je život 
– predstavenie regionálneho 
autora – určené pre seniorov 
– klientov Zariadenia pre 
seniorov Zobor. ZPS Zobor. 
Nitra, Jánskeho 7

17. január, 9.00 hod.
Krista Bendová: Opice z na-
šej police – čítanie z knižky 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
Pobočka Klokočina

17. január, 10.00 hod.
Pravda víťazí. 30 rokov le-
gendárnej slovenskej rocko-
vej skupiny Tublatanka – ho-
vorená bibliografia spojená 
s hudobnými ukážkami a 
videoprojekciou – určené pre 
klientov mestského Denného 
stacionára pre zdravotne ťaž-
ko postihnutých (hudobný 
úsek). Fraňa Mojtu 18

18. január, 10.00 hod.
Krista Bendová: Opice z na-
šej police – čítanie z knižky 
– určené pre 1. stupeň ZŠ. 
Pobočka Klokočina

20. január, 9.00 hod.
Krista Bendová: Brumlíč-
kove rozprávky – čítanie z 
knižky – určené pre 1. stupeň 
ZŠ. Pobočka Klokočina

21. január, 10.00 hod.
Hodiny a ročné obdobia 
– poskladaj si vlastné ho-
diny – určené pre 1.stupeň 
ZŠ (úsek literatúry pre deti a 
mládež). Fraňa Mojtu 18

22. január, 8.30 hod.
Strapatý zverinec – stručný 
výklad o vývine vtákov, kto-

rí zimujú v našej prírode a 
starostlivosť o nich, lektorka 
Mgr. Mária Záborská – urče-
né pre 1. stupeň ZŠ. Pobočka 
Klokočina

22. január, 10.00 hod.
Strapatý zverinec – stručný 
výklad o vývine vtákov, ktorí 
zimujú v našej prírode a sta-
rostlivosť o nich lektorka Mgr. 
Mária Záborská – určené pre 
1. stupeň ZŠ. Pobočka Klo-
kočina

28. január, 10.00 hod.
Zázračná trieda Lenky Ga-
hérovej – autorská beseda – 
určené pre 1. stupeň ZŠ (úsek 
literatúry pre deti a mládež). 
Fraňa Mojtu 18

29. január, 17.00 hod.
Kód 1 – autorská beseda so 
spisovateľom Jozefom Baná-
šom. DAB Nitra

krajská knižnica
karola kmeťka

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 h.
Klokočina – Jurkovičova 
ul., tel. 651 98 61: po. – pia.: 
9.00 – 17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliogra-
fie, 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 patentové spi-
sy), okolo 400 titulov periodík a 
zvukové knihy pre nevidiacich 
a slabozrakých. V ponuke kniž-
nice sú i výchovno-vzdelávacie 
podujatia pripravujúce čitateľa 
na prácu s knihou. Organizujú 
ich pracovníčky knižnice na 
Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na 
Klokočine.
V januári 2014 bude pokra-
čovať 14. ročník čitateľskej 
súťaže „Čítajte s nami“ určenej 
žiakom 2. až 4. ročníkov ZŠ, 
ktorého vyhodnotenie bude v 
máji. Touto súťažou knižnica 
sleduje cieľ zvýšiť záujem detí 
o čítanie, naučiť ich správne sa 
orientovať v knižnici a knižnič-
ných fondoch a v konečnom 
dôsledku prispieť k zvyšovaniu 
ich vedomostnej úrovne.

pRacoVníci knižnice 
želajú Všetkým čitate-
ľom mesačníka nitRa,

ako i sVojim čitateľom, 
Veľa šťastia V noVom 

Roku 2014

knižnica
agroinštitútu

Akademická ulica 4, Nitra

Špecializovaná odborná kniž-

nica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedago-
giky  a psychológie prístupná 
pre verejnosť. Tel. číslo: 037/ 
79 10 211. Výpožičné hodiny: 
po - pi 8.00 – 15.00 h  

slovenská
poľnohospodárska 

knižnica 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 ve-
deckou knižnicou špecializova-
nou 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 elek-
tronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové doku-
menty, internet a široký okruh 
informačných služieb.

Otváracie hodiny: Po - Štv: 
8.30 - 18.00 h, Pia: 8.30 – 
17.00 h

univerzitná
knižnica ukf

Dražovská cesta 4, 949 
74 Nitra, www.uk.ukf.sk, 

výpožičné oddelenie. tel.: 
037/ 6408 106

Pracoviská UK:
Otváracie hodiny počas vý-
učby 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 vý-
učby 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

Vznik a vývoj súčasnej Uni-
verzitnej knižnice UKF v Nitre 
je spätý so vznikom Pedago-
gického inštitútu, neskoršej 
Pedagogickej fakulty v Nitre, 
ktorý vznikol ešte v roku 
1959. Dňa 13. februára 1997 
sa stala Vysoká škola peda-
gogická v Nitre v zmysle vy-
sokoškolského zákona zo dňa 
23. októbra 1996 Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre.

Univerzitná knižnica UKF v Nitre 
(ďalej UK) je v zmysle Štatútu 
UK UKF z 12. 10. 1998 verejnou, 
odbornou, ústrednou knižni-
cou UKF. Poslanie, postavenie 
a organizačnú štruktúru UK 
definuje Organizačný poriadok 
UK UKF schválený 26. 7. 2006. V 
zmysle Organizačného poriad-
ku je UK vedecko-informačné, 
bibliografické, koordinačné a 
poradenské pracovisko UKF. 
UK zabezpečuje bibliografickú 
registráciu publikačnej činnosti 
pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, doktorandov UKF.

NISYS
NITRIANSKY
INFORMAČNÝ
SYSTÉM

Mestské informačné stre-

disko, 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 
firmách v meste Nitra, o kul-
túrnych podujatiach, o športe 
a relaxe, o službách všetkého 
druhu, o pamätihodnostiach 
a zaujímavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, 
predaj publikácií o Nitre a 
Slovensku, predaj kultúrno-
spoločenského mesačníka 
NITRA, predaj spomienko-
vých a darčekových predme-
tov, tričiek, znakov, pohľad-
níc...,
- vykonáva ubytovací servis, 
faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spra-
covanie fotomateriálov...

bohoslužby v nitre

Rímskokatolícke Bo-
hoslužBy:
Katedrálny chrám - bazilika 
sv. Emeráma - Nitriansky 
hrad: 
pondelok – sobota: 7.30; 
nedeľa: 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava – pia-

risti: 
pondelok – piatok: 7.00, 
12.15, 18.00; sobota: 7.00, 
18.00; nedeľa: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Pan-
ny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor: 
pondelok – piatok: 6.00, 7.00  
a 16.15; nedeľa 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. Petra a Pavla, 
františkáni: 
pondelok – sobota: 6.30, 
18.30 h; nedeľa: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 v maďarskej 
reči, 18.30 

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

Kaplnka v nemocnici: 
pondelok - piatok: 15.30 h; 
nedeľa: 10.30 

Kostol sv. Gorazda, Kloko-
čina
pondelok – piatok: 6.30 h a 
18.00 h; sobota: 6.30; nede-
ľa: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 
18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová: 

Mlynárce: 
pondelok, streda, piatok: 
18.00; nedeľa: 8.00, 10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, Párovské Háje:
nedeľa: 11.00 h; streda: 
18.00 h, v každý prvý piatok 
v mesiaci: 19.00 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šin-
dolka (Marianum): 
pondelok – sobota: 6.25; ne-
deľa: 9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
streda: 19.30 h; nedeľa: 9.00 
h alebo 10.30 h podľa vyhlá-
senia

Kostol sv. Urbana, Zobor: 
pondelok – piatok: 16.30; 
nedeľa: 8.00, 11.15 h

Kaplnka sv. Svorada, Špe-
cializovaná nemocnica sv. 
Svorada, n.o. Zobor:
streda: 15.15; nedeľa: 10.30

staRokatolícka ciRkeV 
na sloVensku: 
nedeľa a v prikázané sviatky: 
9.00 h v kaplnke sv. Gorazda 
na Chrenovskej ul. 15.

eVanjelické Bohosluž-
By:
Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 
– Evanjelický kostol Ducha 
Svätého: 

V nedeľu o 10.00 h s detskými 
službami Božími a vo štvrtok 
o 18.00 h. V utorok o 19.00 
h - biblická hodina pre staršiu 
mládež, v piatok o 17.00 h 
pre dorast.

GRéckokatolícke Bo-
hoslužBy:
Párovce – Kostol sv. Štefa-
na - iba v nedeľu o 10.00 h. 

ReFoRmoVaná kRes-
ťanská ciRkeV
V nedeľu o 8.30 h v modli-
tebni za starým kalvínskym 
kostolom na Ulici Fraňa 
Mojtu 10.

ciRkeV adVentistoV 
siedmeho dŇa  
Bohoslužby v každú sobotu o 
9.45 h v modlitebni za kosto-
lom na Ulici Fraňa Mojtu č. 
10. Kontakt: www.casd.sk 

ciRkeV BRatská: 
V nedeľu o 17.00 h v Kosto-
le Ducha Svätého na Ul. A. 
Sládkoviča.

kResťanský zBoR:

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

zmena pRoGRamu VyhRadená

kam v nitre


