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

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

Diecézne múzeum

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

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)

PONITRIANSKE MÚZEUM

po: 9.00 – 15.00, ut – pi:  9.00 – 17.00, 
so – ne: 10.00 – 17.00

Stála výstava: Skvosty dávnovekého Slovenska 
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej 
až po 18. storočie z územia celého Slovenska

Výstavy: Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historic- 
kého 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
Výstava dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov 
z nitrianskeho regiónu.

Nové výstavy

6.2. – 28.2. 
 „INÉ ČINNOSTI“
Výstava detských veľkoformátových malieb z Ateliéru 
Médea. Vernisáž 6.2.2014 o 17.00 hod.

Iné aktivity

Klub paličkovanej čipky 
každý pondelok o 14.30 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti 
každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 hod.
Klub �latelistov 
každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

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. 

MISIJNÉ MÚZEUM

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. 

von Trier rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier. 
Svadobná slávnosť jednej z nich sa odohráva na 
starobylom vidieckom sídle a náladu naruší náhla 
hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila 
spoza Slnka. Pre Zem to znamená bezprostrednú 
katastrofu. Psychologický sci-� thriller...? 
(Dán.-Švéd.-Franc.-Nem.-Tal., 2011, 130´, angličtina, 
české titulky, 2 € / 4 €)

10.2.
19.30
Zuzana Michnová  /  jsem slavná tak akorát
Celovečerný  �lm Jitky Němcovej o hudobnej skladateľ- 
ke, textárke a speváčke Zuzane Michnovej. Hlavnú 
predstaviteľku legendárnej skupiny Marsyas uvidíte 
v koláži spomienok, vzácnych archívnych materiálov, 
hraných scén, výpovedí osobností a záberov z vy- 
predaného koncertu v La Fabrike. (Česko, 2013, 94 
min., český jazyk, 2,50 € / 4 €) 

11.2.
19.00
BOJOVNÍČKY        
Film café Európa ~ téma: mládež
Tematická projekcia európskeho �lmu s násled- 
nou debatou Juraja Kušnierika a jeho hosťami. 
Ľahko sa pridáš, ale dokážeš vôbec niekedy odísť? 
Marisa je dvadsaťročná nemecká dievčina, ktorá 
nenávidí cudzincov, Židov, vojakov a každého, koho 
uzná vinným za úpadok krajiny. Provokuje, pije, bojuje 
a jej ďalším tetovaním bude portrét Adolfa Hitlera. 
Jediné miesto, kde sa cíti doma, je neonacistický gang, 
ku ktorému patrí a kde nenávisť, agresivita a násilie sú 
na dennom poriadku. fganského utečenca..(Kriegerin ; 
Nem., 2011, 106´, nemčina, čes. tit., VSTUP VOĽNÝ)

17.2.
19.30
NYMFOMANKA, časť I.
Otvorená, ale i zábavná štúdia ženskej sexuality podľa 
Larsa von Triera. Všetko, kvôli čomu Triera milujeme 
aj neznášame, je v tomto �lme v kondenzovanej 
a čistej podobe. Nymfomanka sa vám páčiť môže 
i nemusí, ale treba ju vidieť... Trier zase posúva hranice 
a my chceme byť pri tom! V prvých piatich kapitolách 
sa vám predstavia: Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, 
Stellan Skarsgard, Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma 
Thurman a ďalší.(Dánsko, 2013, 118 min., angličtina, 
české titulky, MN-18, 3  € / 4 €)

18.2.
19.30
MNÍŠKA
„Za bránami kláštora sa usídlilo zlo.” Režisér 
Guillaume Nicloux prináša historický príbeh podľa 
románu Denisa Diderota o osude mladej ženy, ktorá 

románových diel 20. storočia v slovenskej literatúre, s 
výrazným vplyvom magického realizmu a nadrealizmu. 
Tisícročná včela je divadelnou metaforou o Slovensku a 
Slovákoch. O našich životoch, snoch, snaženiach, 
trápeniach, túžbach. O schopnosti vzdorovať osudu, 
slobodne a naplno žiť, ľúbiť... Vydobyť si svojbytné 
miesto na svete. Vstupné 20 €

4.2. (ut) 
18.30 
Tisícročná včela 
Veľká sála Vstupné 20 €

5.2. (st) 
18.30 
Potkany 
Štúdio Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Gerhart 
Hauptmann napísal príbeh o obyčajných ľuďoch. 
Príbeh krutý a dojímavý 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 stopercentný extrémizmus, 
ktorý ich nakoniec všetkých zmetie ako víchor. Réžia 
Roman Polák. Vstupné 9 €

10.2. (po) 
18.30 
Testosterón 
Veľká sála Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia 
o ženách. Manifest mužskej prapodstaty. Svadob- 
ná oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... 
Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie. Réžia: Peter 
Mankovecký Vstupné 15 €

11.2. (ut) 
18.30 
Kto je tu riaditeľ? 
Štúdio Vstupné 9 €

11.2. (ut) 
18.30 
Lekárske tajomstvo 
Veľká sála Vstupné 11 €

13.2. (št) 
10.00 a 18.30  
LAVV 
Inscenácia pre –násťročných. Inscenácia zrkadlí horúcu 
súčasnosť dnešných mladých ľudí. Ich pocity, vnútorné 
obavy, rozhovory v šatni a na žúroch. Ich slovník, 
humor, hudbu... Postavy tejto hry spoločne prežijú 
neuveriteľné okamihy; zažijú pri tom sklamanie aj 
kopec zábavy. Vzájomné stretnutia, lásky, kamarátstvo, 

hrdinovi alebo Hra na hrdinu) s pôvodnou hudbou 
Ľubice Malachovskej -Čekovskej, so živou hudobnou, 
speváckou a tanečnou skupinou, v novej javiskovej 
podobe a so súčasným hereckým súborom naštudoval 
autor, ktorý bol aj pred viac než štyridsiatimi rokmi 
nielen režisérom prvého. Vtipné scénky, piesne a 
glosy o potrebnosti či skôr nepotrebnosti národných 
a náhodných hrdinov, ale tuším prichádza aj s malým 
zamyslením o nevyhnutnosti a potrebnosti nadhľadu a 
humoru v našom živote. Vstupné 17 € 

18.2. (ut) 
18.30 
Korepetítor 
Štúdio Tragikomédia plná napätia a prekvapivých 
zvratov ironickým spôsobom spracováva tému lásky 
a veľkej vášne. Sprevádza ju množstvo nádhernej 
hudby a ešte viac absurdného humoru. Je príležitosťou 
pre herecký koncert mužsko – ženskej dvojice 
protagonistov inscenácie. Vstupné 9 €

21.2. (pi) 
18.30 
Korepetítor 
Štúdio Tragikomédia plná napätia a prekvapivých 
zvratov ironickým spôsobom spracováva tému lásky 
a veľkej vášne. Sprevádza ju množstvo nádhernej 
hudby a ešte viac absurdného humoru. Je príležitosťou 
pre herecký koncert mužsko – ženskej dvojice 
protagonistov inscenácie. Vstupné 9 €

22.2. (st) 
18.30 
Potkany 
Štúdio Vstupné 9 € 

24.2. (pi) 
18.30 
Prefíkaná vdova 
Veľká sála Dnešná prefíkaná vdova pravidelne sleduje 
Sex v meste, topánky nosí jedine s platformou  a isto 
drukuje nejakému futbalovému klubu... Keď ide 
o vlastné pohodlie,všetky prostriedky sú dovolené. 
Vstupné 13 €

25.2. (so) 
11.00 
Mátohy 
Veľká sála 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 planéty obletieť! A to všetko len za 
pomoci bicykla, i to hrdzavého! Vstupné 3,5 €

28.2. (ut) 
10.00 a 18.30 
Bola raz jedna trieda 
Štúdio Vstupné 6 € Obnovená premiéra vtipnej, priam 
kultovej a v mnohom výnimočnej inscenácie bývalých 
poslucháčov bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení. Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Príďte si ju osviežiť i Vy! Réžia: Ján Luterán

STARÉ DIVADLO NITRA 

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
e-mail: sdn@stare divadlo.sk, reklama@sdn.sk
Tel.:037/ 658 50 03 

2.2. 
15.00
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. Inscenácia vznikla s �nančnou podporou 
mesta Nitra.

4.2. 
9.30
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, ktorí porazia dokonca zbojníkov vám 
za výraznej pomoci bábok vyrozprávajú dve sliepky 
a jeden kohút. Predstavenie je určené pre deti od 3 
rokov.

5.2.
9.30
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, ktorí porazia dokonca zbojníkov vám 
za výraznej pomoci bábok vyrozprávajú dve sliepky 
a jeden kohút. Predstavenie je určené pre deti od 3 
rokov.

5.2. 
19.00 - Tri prasiatka
Štúdio Tatra. Kde bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý 
Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach 

SYNAGÓGA

Ulica pri Synagóge 3, 949 01 Nitra

13. 2
19.00 - Dan  Bárta &  Illustratospere
Maratonika tour 2014 
Usporiadateľ: Povalač, s.r.o., vstupné: 18,- € 
predpredaj: CD Andante

26. 2. 
18.00 - Hodnota „ Ukáž, čo dokážeš ty!“ 
(vernisáž) 
prezentácia diel mladých autorov           
výstava potrvá do 16. 3. 2014  

19.00 - Poďme sa prezentovať
koncert mladých umelcov z rôznych regiónov Slovenska 
hrajúcich na strunové i exotické membránové nástroje.
Usporiadateľ: Terézia Hnatičová a Katarína Zimová, 
vstup na koncert a vernisáž voľný, prehliadka výstavy 
v rámci stanovených prehliadok Synagógy.  
Realizácia projektov v rámci národného projektu 
KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje 
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Pripravujeme

9. 3.
18.00 - Podaj mi rúčku 
(nestarnúce slávne evergeeny slovenskej 
populárnej scény z prvej polovice 20. storočia 
Slovak Tango).  www.slovaktango.com
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 5,- € ; deti, 
študenti, seniori od 62 r. a držitelia ZŤP preukazu: 3,- €, 
predpredaj  NISYS.

Stále výstavy

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

Prehliadky

utorok                           13.00 - 18.00
streda, štvrtok           9.00 - 12.00,   13.00 - 18.00
sobota, nedeľa        13.00 -18.00 

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

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

Reprezentačné sály

Do 2.2.
Skúsime to cez vesmír
Kurátori: Omar Mirza a Olga Staníková (CZ)
Medzinárodný výstavný projekt predstaví divácky 
atraktívny, kurátorský výber diel súčasných sloven- 
ských a zahraničných autorov mladej a strednej 
generácie. Zrozumiteľnou formou oboznámi divákov 
s problematikou „únikov do vesmíru“ a vzťahov 
medzi realitou na Zemi a vysnívaným nekonečným 
priestorom univerza. Vesmír však môže poslúžiť 
nielen k úniku, ale aj k spätnej re�exii pozemskej 
reality, a práve táto obrátená perspektíva je akýmsi 
leitmotívom výstavy. Projekt sa zameria aj na širšie 
mapovanie témy, súčasťou sprievodného programu 
budú koncerty, prednášky a tvorivé dielne pre deti, 
k výstave vyjde slovensko-anglický katalóg.

27. 2. – 27. 4.
Dorota Sadovská
Autorka: Dorota Sadovská (SK)
Kurátorka: Barbora Geržová
Monogra�cká výstava predstaví výber z tvorby 
Doroty Sadovskej, jednej z najvýraznejších osobností 
súčasnej domácej scény. Originalita jej autorských 
stratégií pohybujúcich sa od maľby cez fotogra�u až 
po performanciu ju posúva medzi rešpektovaných 
umelcov pôsobiacich v rámci stredoeurópskeho 
umeleckého priestoru. Na výtvarnú scénu vstúpila 
v polovici 90. rokov 20. storočia, kedy začala 
programovo pracovať predovšetkým s maľbou, v tom 
čase stojacou mimo centra záujmu, ktorú zaujímavým 
spôsobom revitalizovala, a to rovnako prostredníctvom 
ikonogra�ckých tém, ako aj prepájaním s inými 
médiami.

zložitosť vzťahov, hľadanie sa...Štúdio Vstupné 6 a 8 €

14.2. (pi) 18.30 Tisícročná včela
Veľká sála Na nitrianske javisko po čase prichádza ďalšie 
hudobno-dramatické dielo. Veľká scénická muzikálová 
freska, ktorá vznikla na základe románu Petra Jaroša. 
Jeho Tisícročná včela je jedným z najvýznamnejších 
románových diel 20. storočia v slovenskej literatúre, s 
výrazným vplyvom magického realizmu a nadrealizmu. 
Tisícročná včela je divadelnou metaforou o Slovensku a 
Slovákoch. O našich životoch, snoch, snaženiach, 
trápeniach, túžbach. O schopnosti vzdorovať osudu, 
slobodne a naplno žiť, ľúbiť... Vydobyť si svojbytné 
miesto na svete. Vstupné 20 €

15.2. (so) 
18.30 
Tisícročná včela 
Veľká sála Na nitrianske javisko po čase prichádza 
ďalšie hudobno-dramatické dielo. Veľká scénická 
muzikálová freska, ktorá vznikla na základe románu 
Petra Jaroša. Jeho Tisícročná včela je jedným z 
najvýznamnejších románových diel 20. storočia v 
slovenskej literatúre, s výrazným vplyvom magického 
realizmu a nadrealizmu.Tisícročná včela je divadelnou 
metaforou o Slovensku a Slovákoch. O našich životoch, 
snoch, snaženiach, trápeniach, túžbach. O schopnosti 
vzdorovať osudu, slobodne a naplno žiť, ľúbiť... 
Vydobyť si svojbytné miesto na svete. Vstupné 20 €

17.2. (po) 
10.00 
Láska a peniaze 
Štúdio Britský dramatik Dennis Kelly trhá chronológiu 
príbehu – v siedmich zľahka prepojených epizódach 
– a ponúka tak záhadnú panorámu spoločnosti otrá- 
venej proroctvami kapitalizmu. Spoločnosti, v ktorej 
erotická príťažlivosť konzumu určuje hodnotu ľudského 
života. Vstupné 5 €

17.2. (po) 
18.30 
Plešatá speváčka 
Štúdio ...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 všetkom možnom... jej manžel pán Smith   
nezúčastnene pomľaskáva do rytmu odbíjajúcich 
hodín...  Vstupné 8 €

17.2. (po) 
18.30 
Radošinské naivné divadlo: 
Jááánošííík po tristo rokoch Veľká sála (Správa o 

25.2. (so) 
18.30 
Potkany 
túdio Vstupné 9 €

26.2. (ne) 
10.00 
Mátohy 
Veľká sála 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 planéty obletieť! A to všetko len za 
pomoci bicykla, i to hrdzavého! Vstupné 3,5 €

26.2. (ne) 
18.30 
Parazit – umenie preraziť 
Štúdio Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej 
politickej kariéry dvorného intrigána Selicoura za- 
nechal komédiu, ktorá svojou ra�novanosťou, výbor- 
nými charaktermi a vycizelovanou formou v ničom 
nezaostáva za jeho vzorovými a slávnymi drámami. 
Vstupné 3,5 €

27.2. (po) 
10.00 
Pýcha a predsudok 
Veľká sála Javiskovo príťažlivý výlet do sveta minulosti, 
do prostredia elegancie a vznešenosti, keď muž a žena 
mali od seba patričný odstup, ale aj vzájomný obdiv 
a úctu. Spoločenské konvencie a sociálne rozdiely ich 
síce delili – ale ich vzájomne opätovaný a naplnený 
cit zvaný láska ich dokázal spojiť. Scénická freska 
nádherných dobových kostýmov, citmi aj dramatickým 
napätím nabitých situácií, šťastného konca a 
nezabudnuteľných hereckých výkonov. V postave pána 
Darcyho hosťujúci Tomáš Maštalír – člen Činohry SND. 
Réžia: Ľubomír Vajdička Vstupné 13 €

27.2. (po) 
18.30 
Pýcha a predsudok 
Veľká sála Javiskovo príťažlivý výlet do sveta minulosti, 
do prostredia elegancie a vznešenosti, keď muž a žena 
mali od seba patričný odstup, ale aj vzájomný obdiv 
a úctu. Spoločenské konvencie a sociálne rozdiely ich 
síce delili – ale ich vzájomne opätovaný a naplnený 
cit zvaný láska ich dokázal spojiť. Scénická freska 
nádherných dobových kostýmov, citmi aj dramatickým 
napätím nabitých situácií, šťastného konca a 
nezabudnuteľných hereckých výkonov. V postave pána 
Darcyho hosťujúci Tomáš Maštalír – člen Činohry SND. 
Réžia: Ľubomír Vajdička Vstupné 13 € 

mesta Nitra rozprestiera, ako áno ako nie, žili či ešte žijú 
tri prasiatka – bračekovci - Puco, Muco a Buco. A s nimi 
v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian Fero. 

6.2.
9.30
Tri prasiatka
Štúdio Tatra. Kde bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý 
Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach 
mesta Nitra rozprestiera, ako áno ako nie, žili či ešte 
žijú tri prasiatka – bračekovci - Puco, Muco a Buco. A s 
nimi v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian Fero. 
Hrajú: Andrea Ballayová, Agáta Solčianska, Katarína 
Petrusová, Miloš Kusenda a bocian Fero.

7.2.
9.30
Tri prasiatka
Štúdio Tatra. Kde bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý 
Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach 
mesta Nitra rozprestiera, ako áno ako nie, žili či ešte 
žijú tri prasiatka – bračekovci - Puco, Muco a Buco. A s 
nimi v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian Fero. 
Hrajú: Andrea Ballayová, Agáta Solčianska, Katarína 
Petrusová, Miloš Kusenda a bocian Fero.

7.2.
19.00
Čiernobiely kabaret – Kabaret Brecht
Študovňa. 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. 6 
brilantných dialógov z pera Jakuba Nvotu, prológ, 
epilóg a nezabudnuteľné šansóny Eugena Gnotha v 
majstrovskom prevedení Andrei Ballayovej, Kataríny 
Petrusovej, Andrei Sabovej, Radovana Hudeca, Miloša 
Kusendu a Milana Vojtelu. 

9.2. 
15.00 a 17.00
Tri prasiatka
Štúdio Tatra. Kde bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý 
Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach 
mesta Nitra rozprestiera, ako áno ako nie, žili či ešte 
žijú tri prasiatka – bračekovci - Puco, Muco a Buco. A s 
nimi v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian Fero. 
Hrajú: Andrea Ballayová, Agáta Solčianska, Katarína 
Petrusová, Miloš Kusenda a bocian Fero.

10.2.
9.30
Tri prasiatka
Štúdio Tatra. Kde bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý 
Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach 
mesta Nitra rozprestiera, ako áno ako nie, žili či ešte 

žijú tri prasiatka – bračekovci - Puco, Muco a Buco. A 
s nimi v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian 
Fero. Hrajú: Andrea Ballayová, Agáta Solčianska, 
Katarína Petrusová, Miloš Kusenda a bocian Fero.

11.2.
9.30
Bolo nás päť
Veľká sála. Réžia: Kamil Žiška. Dramatizácia románu 
významného medzivojnového českého spisovateľa, 
novinára a humoristu židovského pôvodu Karla 
Poláčka. Humorné rozprávanie o každodennom „dob- 
rodružnom“ živote, snoch, túžbach či prvých láskach 
piatich obyčajných kamarátov. Predstavenie pre deti 
od 6 rokov.

12.2. 
9.30
Bolo nás päť
Veľká sála. Réžia: Kamil Žiška. Dramatizácia románu 
významného medzivojnového českého spisovateľa, 
novinára a humoristu židovského pôvodu Karla 
Poláčka. Humorné rozprávanie o každodennom „dob- 
rodružnom“ živote, snoch, túžbach či prvých láskach 
piatich obyčajných kamarátov. Predstavenie pre deti 
od 6 rokov.

12.2.
19.00
Absolvent
Štúdio Tatra. Réžia: J. Krofta. Mladý Benjamin 
Braddock práve oslavuje úspešné absolvovanie školy. 
Podľa ročenky je to naozaj úspešný mladý muž. Jeho 
rodina je �nančne dobre zabezpečená, má milujúcich 
rodičov...A predsa. Mladý Benjamin je nespokojný. 
Nudí sa. Benjamín si, v snahe spestriť  svoj nudný 
život, začne vzťah s oveľa staršou rodinnou priateľkou 
– frustrovanou alkoholičkou pani Robinsonovou. A ako 
to už býva, stačí jedno rozhodnutie a kolesá osudu 
sa rozkrútia...Zo školy sa na prázdniny vracia dcéra 
pani Robinsonovej Elaine, do ktorej sa Ben „akýmsi 
nedopatrením“ zamiluje. Predstavenie určené pre 
študentov SŠ a starších.
 
13.2.
9.30
Bolo nás päť
Veľká sála. Réžia: Kamil Žiška. Dramatizácia románu 
významného medzivojnového českého spisovateľa, 
novinára a humoristu židovského pôvodu Karla 
Poláčka. Humorné rozprávanie o každodennom „do- 
brodružnom“ živote, snoch, túžbach či prvých láskach 
piatich obyčajných kamarátov.
Predstavenie pre deti od 6 rokov.

14.2.
9.30
Svetská krása
Štúdio tatra. Réžia: Roman Polák a.h. Bol raz jeden 
princ a ten dostal od starého žobráka pri krste do 
vienka zapísanú Svetskú krásu. A čo je už raz napís- 
ané, to sa musí aj vyplniť! Princ sa vydáva na cestu 
za svetskou krásou ešte ako nadšený chlapec, no 
stretnutia so slniečkom, vetrom, mesiacom a príkoria, 
ktoré na svojej ceste zažije ho zmenia na naozajstného 
muža, ktorý vlastným pričinením Svetskú krásu získa, 
priateľa Mesiačika zachráni a samozrejme múdrym 
vladárom sa stane. Bábková inscenácia je určená pre 
deti od 5 rokov. 

16.2.
15.00
Svetská krása
Štúdio tatra. Réžia: Roman Polák a.h. 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! Princ sa vydáva na 
cestu za svetskou krásou ešte ako nadšený chlapec, no 
stretnutia so slniečkom, vetrom, mesiacom a príkoria, 
ktoré na svojej ceste zažije ho zmenia na naozajstného 
muža, ktorý vlastným pričinením Svetskú krásu získa, 
priateľa Mesiačika zachráni a samozrejme múdrym 
vladárom sa stane. Bábková inscenácia je určená pre 
deti od 5 rokov. 

17.2. 
9.30
Svetská krása
Štúdio Tatra. Réžia: Roman Polák a.h. 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! Princ sa vydáva na 
cestu za svetskou krásou ešte ako nadšený chlapec, no 
stretnutia so slniečkom, vetrom, mesiacom a príkoria, 
ktoré na svojej ceste zažije ho zmenia na naozajstného 
muža, ktorý vlastným pričinením Svetskú krásu získa, 
priateľa Mesiačika zachráni a samozrejme múdrym 
vladárom sa stane. Bábková inscenácia je určená pre 
deti od 5 rokov. 

18.2.
9.30
Snehová kráľovná
Veľká sála. Réžia: Ondrej Spišák Dramatizácia sve- 
toznámeho rozprávkara H.Ch.Andersena o tom, ako 
láska a priateľstvo porazia zlo, necitlivosť a rozum 
a o tom, ako dievčatko Gerda zachráni svojho priateľa 
Kaya z pazúrov zlej Snehovej kráľovnej. Predstavenie 
pre deti od 5 rokov.

19.2.

VIVÁRIUM SPU

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). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA  SPU

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

AGROKOMPLEX

Výstavná 4, tel. č.: 037/ 65 22 989

11.2. – 14.2. AQUA – THERM NITRA 2014
16. medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, 
vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej  
a ekologickej techniky.

KINOKLUB TATRA

štúdio TATRA NITRA   o.z. VERTIGO 
www.kinoklubnitra.sk 
kinoklubnitra@gmail.com
 info: 0948 050 010 ; 0907 680 702 

3.2. 
19.30
HLBOKO
Islandské dobrodružstvo podľa skutočnej udalosti 
z roku 1984. Potopenie rybárskej lode prežil jediný 
člen posádky, ktorý vo vodách severného ľadového 
oceánu strávil šesť hodín. Je to vôbec možné? 
Islandského kandidáta na Oscara za rok 2012 nakrútil 
Baltasar Kormákur v hlavnej úlohe s Ólafur Darri 
Ólafssonom.  Djúpið ; Island, 2012, 95´, islandčina, 
české titulky, 2,50 € / 4 €)

4.2.
19.30
MELANCHOLIA
Omámení krásou  obrazov a Wagnerovou hudbou 
si určite všimnete aj ... veľké golfové ihrisko! Lars 

Galéria mladých

20. 2. – 13. 4. 
Sinimun
Autorky: Petra Lelláková (CZ), Vladimíra Večeřová (CZ)
Kurátorka: Alžběta Cibulková (CZ)
Výstava predstaví súbor prác vytvorených v období 
rokov 2010-2013, ktoré vznikli behom zahraničnej 
stáže v juhokórejskom Soule. Autorky tu re�ektujú 
kórejskú kultúru a porovnávajú ju s prostredím, 
z ktorého pochádzajú a v ktorom žijú.

Salón

12. 2. – 30. 3. 
Dark Memory
Autori: Petr Bařinka (CZ) – Michal Bôrik (SK)
Kurátor: PhDr. Michal Tošner
Výstavný projekt DARK MEMORY rozvíja vizuálne pole 
pamäti a spomienok. Autori skúmajú vzťah medzi 
existenciou a pamäťou. Danú tému spracovávajú 
rôznymi technikami, v ktorých však dominuje maľba.

Bunker

19.12.2013 – 02.02.
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 
Mastrototaro (AT), Strana Železných: Ján Vasilko a Peter 
Králik (SK)
Kurátorka: Miroslava Mauréry
Kurátorský projekt vyberá dvojice umelcov, ktorí 
vzájomne spolupracujú, pričom ide o špeci�ckú 
situáciu, v ktorej jednotlivci z každej dvojice vzájomne 
vysielajú svoje existenčné signály jeden k druhému. 
Inštalácia výstavy bude preto pripomínať prostredie 
vesmírnej sondy, aby divák nadobudol dojem, že práve 
on odhaľuje dôležité posolstvo. Leitmotívom výstavy je 
komunikácia vo vzťahu: umelec – umelec - divák.

Kultúrne podujatia

Ateliér NG
Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie s bohatou ponukou 
výchovno-vzdelávacích programov, tvorivých dielní a 
iných zaujímavých aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. 
Bližšie informácie na webovej stránke alebo u 
galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@ni
trianskagaleria.sk, 037/657 96 41.

je postavená zoči-voči nemilosrdnému systému, 
potláčajúcemu prejavy jednotlivca.(Franc.-Nem.-Belg., 
2013, 114 min., franc., čes. titulky., 2,50 € / 4 €)

24.2.
19.30
NYMFOMANKA, časť II. 
...v posledných troch kapitolách nového �lmu Larsa 
von Triera sa vám ešte predstavia: Udo Kier, Jamie 
Bell, Willem Dafoe, Jean-Marc Barr a ďalší.(Dánsko, 
2013, 124 min., angličtina, české titulky, MN-18, 
3  € / 4 €)

25.2.
19.30
FUTUROLOGICKÝ KONGRES
Režisér Ari Folman prináša vizuálne omračujúce 
hrano-animované spracovanie rovnomennej sci-� 
poviedky Stanislawa Lema. Herečka Robin Wright 
si nechá naskenovať svoje telo, aby tak zostala večne 
mladou a obsadzovanou herečkou. Presvedčí ju strach 
z konca kariéry, prísľub večnej mladosti a štedrá 
�nančná kompenzácia. (Izrael-Nem.-Poľ.-Luxembursk
o, 2013, 120 min., anglič., čes. tit., 3  € / 4 €)

...a v najbližšom období pre vás pripravujeme 
uvedenie aj týchto titulov...

 ... Rivali /  Parade / Walesa / Rozbitý svet ...

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo námestie, Nitra. www.dab.sk

1. 2. (so) 
18.30 
Potkany 
Štúdio II. Premiéra Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 
Gerhart Hauptmann napísal príbeh o obyčajných 
ľuďoch. Príbeh krutý a dojímavý 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 stopercentný extrémizmus, 
ktorý ich nakoniec všetkých zmetie ako víchor. Réžia 
Roman Polák.

3.2. (po) 
18.30 
Tisícročná včela 
Veľká sála Na nitrianske javisko po čase prichádza ďalšie 
hudobno-dramatické dielo. Veľká scénická muzikálová 
freska, ktorá vznikla na základe románu Petra Jaroša. 
Jeho Tisícročná včela je jedným z najvýznamnejších 



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 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária 
po - so. 6.30 h a 18.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 d 

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

Kostol sv. Gorazda, Klokočina 
po. - pia. 6.30 h a 18.00 h  – po-pi; v so. 6.30; ne. 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
po. - pi. 18.00; ne 8.00 a 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 Všetkých 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. 18.00 h, 
v každý prvý pia. v mesiaci 19.00 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
po. - p.ia 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.

CINEMAX

od 6.2.
Dědictví aneb Kurvaseneříka, komédia , ČR, 106 
min.,  tento �lm je nevhodný pre maloletých do 15r
Hrajú: Bolek Polívka, Arnošt Gold�am, Miroslav 
Donutil, Ivana Chýlková, Dagmar Veškrnová-Havlová, 
Břetislav Rychlík, Karel Gott. Bohuš si na majetok už 
stihol zvyknúť, s Vlastičkou si založil rodinu a k dcére 
pribudol aj prvý vnuk. Navyše Bohuš už sedem rokov 
úspešne abstinuje - to však dlho nepotrvá. Keď ovdovie 
a stratí Vlastičkinu ochrannú ruku, opäť neodolá 
zvodom alkoholu a krásnej ženy, tentokrát už skutočnej 
„hérečky“. Navyše sa zapletie s nesprávnymi ľuďmi, 
takže pravé Stejskalovské maléry na seba nenechajú 
dlho čakať.

od 6.2.
LEGO príbeh, animovaný/rodinný/  USA,  tento �lm 
je vhodný pre všetky vekové kategórie. Originálny 
počítačovo animovaný príbeh v 3D hovorí príbeh 
Emmeta, bežnej, poslušnej a dokonale priemernej LEGO 
mini postavičky, ktorá je omylom identi�kovaná ako tá 
najvýnimočnejšia osoba, v ktorej rukách leží záchrana 
sveta. Zrazu sa ocitne v spoločenstve cudzincov na 
epickej výprave za zastavením diabolského despotu. 
Na túto cestu je však Emmet beznádejne nepripravený

od 6. 2.
RoboCop, akčný, kriminálny thriller, sci-�,   USA, tento 
�lm je nevhodný pre maloletých do 12r . Hrajú: Joel 
Kinnaman, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Abbie 
Cornish, Jay Baruchel, Michael Keaton, Jackie Earle 
Haley, Jennifer Ehle, Aimee Garcia. Filmové štúdiá 
MGM a Sony prinášajú do kín remake úspešnej 
akcnej snímky RoboCop. Tentoraz budete svedkami 
príbehu novej generácie, v ktorom si prídu na svoje aj 

20. 2.
10.00 - Štôlne dvoch tvárí – autorská beseda so 
Stelou Brix . Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Knižnica AGROINŠTÚTU 

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  

Univerzitná knižnica UKF

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,  
Pia.: 9.00 – 16.00,  So.: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre je vedecko-informačné, bibliogra�cké, koor-
dinačné a poradenské pracovisko Univerzity Konštan- 
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.

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 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 

9.30
Snehová kráľovná
Veľká sála. Réžia: Ondrej Spišák Dramatizácia sve- 
toznámeho rozprávkara H.Ch.Andersena o tom, ako 
láska a priateľstvo porazia zlo, necitlivosť a rozum 
a o tom, ako dievčatko Gerda zachráni svojho priateľa 
Kaya z pazúrov zlej Snehovej kráľovnej. Predstavenie 
pre deti od 5 rokov.

19.2.
19.00
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. Inscenácia 
je určená pre mladých ľudí od 15 rokov a dospelých. 
Hrajú: Andrea Sabová, Katarína Petrusová, Miloš 
Kusenda, Radovan Hudec, Milan Vojtela, Ján Hrmo, 
Eugen Gnoth. Inscenácia vznikla s �nančnou podporou 
MK SR.

20.2.
9.30
Snehová kráľovná
Veľká sála. Réžia: Ondrej Spišák Dramatizácia sve- 
toznámeho rozprávkara H.Ch.Andersena o tom, ako 
láska a priateľstvo porazia zlo, necitlivosť a rozum 
a o tom, ako dievčatko Gerda zachráni svojho priateľa 
Kaya z pazúrov zlej Snehovej kráľovnej. Predstavenie 
pre deti od 5 rokov.

21.2.
9.30
Dana a Janka
Veľká sála. Réžia: Kamil Žiška. Danka a Janka sú 
sestričky dvojčence, navlas rovnaké. Danka  má oči 
celkom ako Janka, hnedé a veselé ani gaštančeky 
a Janka má vlasy celkom ako Danka, plavé a ostrihané 
na o�nu. A majú tiež rady rozprávky. Chytia sa za ruky, 
spravia hop – a sú v rozprávke. Alebo sa ani nemusia 
chytiť za ruky, ani hop nemusia povedať, len si zaželajú 
a sú v rozprávke. A niekedy si nemusia ani zaželať 
– zrazu len, sami len nevedia ako – ako sú v rozprávke. 
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.

21.2.
19.00
Sherlock Holmes alebo prípad londýnskeho 
sociopata
Štúdio Tatra. Réžia: Jakub Nvota. Porozprávame 
vám o pánovi Sherlockovi Holmesovi, ktorého 
vlastná genialita privedie až k stretu so „samotným 

4., 11., 18. a 25.2. 
15.30  ŠACH (NŠK) – klub   

4., 11., 18. a 25.2. 
16.00, 17.30  JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

5.2. 
9.00   DETSKÝ A UMELECKÝ PREDNES – seminár 
- hodnotenie porotcu na recitačných súťažiach. 
Lektorka Jaroslava Čajková, info: silvia.bartakova@kos
nr.sk, 0911540 019, 037/653 25 44

5., 12., 19. a 26.2. 
17.00   FOTOKLUB APF

5. a 19.2. 
17.00  GRAFOLÓGIA, začiatočníci  – klub

6.2. 
16.30  ART KLUB  téma Umenie Afriky, vložné 2 €  

6. a 22.2. 
17.00  FOTOKLUB Nitra

7., 14., 21. a 28.2. 
15.30  ŠACH (AŠK) – klub   

12.2. 
13.00  STRETNUTIE KRONIKÁROV miest a obcí 
okresu Nitra, Šaľa, Zlaté. Moravce, vložné 5 €

12. a 26.2. 
17.00  GRAFOLÓGIA, pokročilí – klub

13.2. 
16.00  DIA KLUB - poradenstvo nielen pre diabetikov 
s Klaudiou Šugrovou 

17.2. 
8.00  SRDCE NA DLANI - interaktívny workshop pre 
pedagógov MŠ k projektu pre  deti. Lektorka: Andrea 
Arendášová, vložné 2,00 €

19., 20., 21.2. 
9.00  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – obvodné kolá 
Nitra a okolie

CINEAMA - regionálna súťaž pre amatérskych �lmárov, 
uzávierka 26.2.

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ 

6.2. 
17.00  ZASADNUTIE ASTRONOMICKEJ RADY 

6.2.
17.30  VEČERNÉ POZOROVANIE OBLOHY 
pre verejnosť

Každú stredu a štvrtok o 9.00, 10.30 a 13.00 exkurzie 
do astronomickej pozorovateľne pre skupiny zo škôl. 
Návštevy, prosíme, dohodnúť vopred 037/653 74 49, 
nihvezd@kosnr.sk 

FÓRUM MLADÝCH

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

7.2., 22.2.
17:00 - FM jam. Chceš ukázať, čo vieš zahrať alebo 
zaspievať? Jam session na pódiu Fóra mladých. 
Nemusíš si nič nosiť, stačí, keď prídeš.

8.2. 
19:00 - D.O.T.S   Koncert nitrianskej rockovej skupiny

14.2. 
18:00 - Valentínska zoznamovačka „Seed dating“ 
Jedinečný, moderný spôsob zoznámenia Speed dating 
/ Rýchle rande, veková hranica 20 – 35 rokov

Stála výstava - Výstava fotogra�í a aranžérskych prác
SOŠ Kalná nad Hronom

Pravidelné aktivity vo Fóre mladých

pondelok 17:30
Kurz jogy - Ashtanga a Ajurvedska joga- dychové 
cvičenia, meditácia, relaxácia, jogové pozície. Osem 
90 minútových cvičení. Organizátor: Marta Vavrová, 
cena kurzu 68 EUR

KNIŽNICE V NITRE

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 
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61
po. – pia.: 9.00 – 17.00 
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 i výchovno-vzdelávacie podujatia 
pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú 
ich pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v 
pobočke na Klokočine. 
Vo februári budú pokračovať podujatia 
realizované v rámci 14. ročníka čitateľskej 
súťaže „Čítajte s nami“ určenej žiakom 2. až 
4. ročníkov ZŠ, ktorej cieľom je zvýšiť záujem 
detí o čítanie, naučiť ich správne sa orientovať 
v knižnici a knižničných fondoch a v konečnom 
dôsledku tak prispieť k zvyšovaniu ich 
vedomostnej úrovne. Osobitnú pozornosť budú 
venovať žiakom prvých ročníkov, ktorých budú 
slávnostne „pasovať“ za čitateľov knižnice. 
Podujatia, ktoré knižnica organizuje, sú určené pre 
organizované skupiny zo škôl všetkých stupňov 
a druhov. V prípade záujmu sa treba informovať osobne 
alebo telefonicky na vyššie uvedených číslach. 

12. 2. 
17.00  - Inventúra – beseda so slovenským hercom 
Andrejom Hrycom 
Miesto konania: Kaviareň Gustoso, Mostná 15 

17. 2. 
10.00 - Nitrianske poľovníctvo – prednáška spojená 
s besedou s prof. Ing. Imrichom Točkom 
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

19. 2.
17.00  - Tri brehy Dunaja – autorská beseda 
s Pavlom Borošom, autorom rovnomennej knihy 
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

má rád neobvyklých hrdinov, či už sú nimi tehotná 
pubertiačka, vášnivý obhajca fajčenia alebo citovo 
vyprahnutý zberateľ nalietaných kilometrov. Tento 
krát si vybral ženu, ktorá už od svojho života príliš veľa 
prekvapení neočakáva a možno práve preto jej do neho 
niekto neočakávane vstúpi.

od 20.2.
Babovřesky 2, komédia, ČR, 120min.,  tento �lm 
je nevhodný pre maloletých do 12r . Hrajú:  Lukáš 
Langmajer, Lucie Plekancová Vondráčková, Jan 
Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Martin 
Stropnický, Jana Synková. Letná komédia Zdeňka 
Trošku je úsmevným obrázkom zo života na súčasnej 
dedine, ktorá s nadhľadom a komediálnou nadsázkou, 
tak trochu v duchu Slunce, seno…, sleduje kopiace 
sa  nedorozumenia a zhody náhod, ktoré poriadne 
zamotajú hlavu jej obyvateľom. V príbehu nechýba 
láska, žiarlivost, závisť, intrigy a najmä vtipné okamihy, 
v ktorých sa niektorí z nás aj nájdu.

od 27.2.
Rozkoš, tragikomická melodráma, ČR, tento �lm 
je nevhodný pre maloletých do 12r. Hrajú:  Jana 
Plodková, Martin Myšička, Jan Budař, Václav Neužil, 
Martin Pechlát, Jaroslav Pesl. Hlavnou témou �lmu 
je posadnutosť. Posadnutosť láskou, posadnutosť 
umením, posadnutosť originalitou, posadnutosť 
napodobňovaním, posadnutosť úspechom, posadnu- 
tosť peniazmi a … posadnutosť samým sebou. Každá 
posadnutosť nás skôr či neskôr dovedie k zániku, ak nad 
ňou stratíme racionálny nadhľad, ak sa ňou necháme 
viesť.  Ibaže pri posadnutosti – cez všetky tie odreniny 
a jazvy, môžeme na niekoľko málo okamihov nájsť 
jedinečnú ROZKOŠ – a o čo iné v živote vlastne ide?

od 27.2.
Veľká oriešková lúpež, animovaný/rodinný, USA,  
tento �lm je vhodný pre všetky vekové kategórie. 
Veveričiak Surly a jeho krysí kamarát Buddy majú niečo 
za lubom. Zima sa nezadržateľne blíži a oni premýšľajú, 
kde v meste nazhromaždia zásoby. Zúfalá doba si žiada 
zúfalé činy a preto sa spoločne so svojimi priateľmi 
pokúsia vykradnúť obchod s orieškami. Nič ale nie je 
tak jednoduché, ako sa im na prvý pohľad zdalo...

od 27.2.
Upírska akadémia, fantasy/akčný, USA, tento �lm 
je nevhodný pre maloletých do 12r . Hrajú: Zoey 
Deutch, Lucy Fry, Danila Kozlovskij, Joely Richardson, 

19. 2. 
18.00  STOPOM AŽ POD ARARAT – beseda s cesto- 
vateľmi Martinom Husárom a Miloslavom Kollárom, 
vstupné 1€

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

5. a 10.2. 
14.00  ZÁLOŽKA DO KNIHY praktická papierová po- 
môcka pre čitateľov kníh

Tvorivé dielne pre verejnosť

19.2. 
15.00  NÁRAMOK  PRIATEĽSTVA - vyhotovíte si tech- 
nikou plochého uzla a korálikov vložné 5 € 

Výstava sprístupnená 
v pracovných dňoch 9.00 - 17.00

13. – 28.2.
REGION ART - diela postupovej súťaže pre nepro- 
fesionálnych výtvarníkov, vernisáž 13. februára o 17.00 
v Kultúrnom stredisku Večierka, Šaľa

KOS v Nitre je spoluorganizátor

2.2. 
15.30  FAŠIANGY NA PODZOBORÍ - vystúpenie fol- 
klórnych skupín v Kultúrnom dome Veľký Cetín, hlavný 
organizátor Občianske združenie Kadarka

Pripravujeme

KURZ MAKROBIOTICKEJ VÝŽIVY - termíny: 5., 12. a 
19.3. o 17.00, vložné 15 € . prihlásenie 21.2.,  037/653 
15 45, 0911 540 025 magdalena.radecka@kosnr.sk 

AMFO - regionálna súťaž pre amatérskych fotografov, 
uzávierka 14.2.

KURZ GRAFOLÓGIE   22.3., 29.3., 5.4., 12.4. (sobota) 
9.00 – 14.00, vložné 40,00 € . 
info:peter.bakay@kosnr.sk, 0911784563, 037/653 1546

pondelok 19:00 / streda 17:00
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec

Joga 
štvrtok 17:00 - začiatočníci ,18:30 – pokročilí
Organizátor: Spoločnosť Joga v dennom živote OZ, 
cena jedného cvičenia 3 EUR 

Rocková škola
streda 18:00 – 20:30  / sobota 13:00 – 20:00
pondelok ,utorok, štvrtok, piatok, nedeľa 17:00 
-20:00 Možnosť hry na akustickej a elektrickej gitare, 
basgitare, bicích nástrojoch, klávesových nástrojoch 

Stále aktivity voľného času

Stolný tenis, stolný futbal, biliard, telocvičňa so zr
kadlami, bežiaci pás, cyklotrenažér, knižnica, air 
hockey, šípky, wi� , spoločenské hry

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

NISYS

Mestské informačné stredisko,
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...

fanúšikovia pôvodnej �lmovej série.

od 6.2.
Nymfomanka II, erotický, Dánsko, 124min.,  tento 
�lm je nevhodný pre maloletých do 18r . Hrajú: 
Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Stacy Martin, 
Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma Thurman, Jamie 
Bell. Nymfomanka je odvážny a poetický príbeh cesty 
jednej ženy od narodenia až do 50-ky, vyrozprávaný 
hlavnou postavou – nymfomankou Joe. V jeden zimný 
večer nájde šarmantný starý mládenec Seligman v 
uličke dobitú Joe. Vezme ju k sebe domov, ošetrí jej 
zranenia a ona mu zatiaľ v ôsmich košatých kapitolách 
vyrozpráva svoj príbeh.

od 13.2.
Herkules: Zrod legendy, akčný/dobrodružný, 
/USA, tento �lm je nevhodný pre maloletých do 12r. 
Hrajú: Kellan Lutz, Richard Reid, Roxanne McKee, 
Scott Adkins, Liam McIntyre, Johnathon Schaech. 
K silnému príbehu neodmysliteľne patrí osudová voľba. 
Tej neunikol ani jeden z najimpozantnejších antických 
hrdinov – HERKULES. Keď sa totiž dozvie, aká je jeho 
skutočná totožnosť, musí sa rozhodnúť: buď utečie za 
svojou láskou - krétskou princeznou Hebe, alebo naplní 
svoj osud tak, že zvrhne tyranského kráľa a navráti 
utrápenej krajine pokoj.

od 13.2.
Zimný príbeh, romantický/fantasy, USA, tento �lm 
je nevhodný pre maloletých do 12r . Hrajú: Russell 
Crowe, Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Will 
Smith, William Hurt, Matt Bomer, Jennifer Connelly. 
Dej �lmu Zimný príbeh plný zázrakov, poprepájaných 
osudov a odvekého kon�iktu dobra a zla sa odohráva 
počas viac ako jedného storočia v mýtickom prostredí 
New Yorku. Hlavné postavy stvárňujú ColinFarrell 
(“TotalRecall”), Jessica Brown Findlay a držitelia Oscara 
Jennifer Connelly (“A BeautifulMind”), William Hurt 
(“Kiss of the SpiderWoman”), Eva Marie Saint (“On 
theWaterfront”) a Russell Crowe (“Gladiator”).

od 13.2.
Predĺžený víkend, dráma, USA, 111 min., tento 
�lm je nevhodný pre maloletých do 12r . Hrajú:  Kate 
Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Clark Gregg, James 
Van Der Beek, Jacki Weaver, Tobey Maguire. Príbeh 
�lmu Predĺžený víkend je krehký ako broskyňový 
koláč, ktorý v ňom hrá zásadnú rolu. Rozpráva ho 
úspešný režisér a scenárista Jason Reitman, ktorý 

Dominique Tipper, Sarah Hyland, Olga Kurylenko. 
Rose Hathaway je dampír. Dampír je napol človek / 
upír. Sú to strážcovia Morojov, kľudných a smrteľných 
upírov, žijúcich diskrétne v našom svete. Ich poslaním 
je chrániť Morojov od nesmrteľných upírov - Strilogov. 
Rose so svojou kamarátkou Lissou prežívajú rôzne 
dobrodružstvá. Testujú pevnosť ich priateľstva, trpia a 
strácajú svojich milovaných ľudí. Upírie vojny sú všade 
okolo nich...

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

ART OPERA  A  ART BALET

priame prenosy a záznamy z opery a baletu
Z Royal Opera House v Londýne a Mariinsky 
theatre v Petrohrade

12.2. 
opera DON GIOVANNI (naživo). Priamy prenos 
opery Wolfganga Amadea Mozarta z Royal Opera 
House, 220 min., odporúčaná prístupnosť od 12r.  
Hrajú:  Don Giovanni: Mariusz Kwiecien Donna 
Elvira: Véronique Gens Leporello: Alex Esposito Don 
Ottavio: Antonio Poli Donna Anna: Mailn Bystrom 
Zerlina: Elizabeth Watts Masetto: Dawid Kimberg 
Commendatore: Alexander Tsymbalyuk. Mozartova 
úžasná tragikomédia režisérom ponúka bezmedzné 
možnosti. Kasper Holten sa rozhodol ju zrežírovať po 
svojom režisérskom debute opery Eugen Onegin. Don 
Giovanniho dôraz na sexuálny život sa presunul do 
inej roviny, prostredníctvom ktorej jeho sukničkárstvo 
prezentuje ako pokus odvrátiť jeho vlastnú smrteľnosť. 
Každá žena, ktorú zvedie reprezentuje život, ktorý by 
mohol viesť. Hoci ide o ponurý kúsok, Holten sa ho 
rozhodol odľahčiť pomocou znamenitého obsadenia 
– v hlavných úlohách sa predstavia Mariusz Kwiecien, 
jeden zo svetovo najznámejších predstaviteľov hlavnej 
postavy Dona Giovanniho, Alex Esposito ako energický 
Leporello a oceňovaná francúzska sopranistka 
stvárňujúca Donnu Elvíru - Veronique Gens. O výpravu 
sa postaral Es Devlin a dirigentom je Antonio Pappano.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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knižnice), elektronické plnotextové dokumenty, 
internet a široký okruh informačných služieb.
Otváracie hodiny:  Po. - št.:  8.30 - 18.00 
pia.:  8.30 – 17.00 h

BOHOSLUŽBY V NITRE 

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.  www.casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ

Ne. 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 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma 
- Nitriansky hrad: po. - so. 7,30; 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 

Napoleónom zločinu“ - profesorom Moriarthym. A 
kto je Moriarthy? To uvidíte v našom predstavení. Čaká 
vás naozajstné prekvapenie, v rámci ktorého pochopíte 
tragicko-smiešnu podstatu akejkoľvek geniality.

23.2.
15.00
Danka a Janka
Veľká sála. Réžia: Kamil Žiška Danka a Janka sú 
sestričky dvojčence, navlas rovnaké. Danka  má oči 
celkom ako Janka, hnedé a veselé ani gaštančeky 
a Janka má vlasy celkom ako Danka, plavé a ostrihané 
na o�nu. A majú tiež rady rozprávky. Chytia sa za ruky, 
spravia hop – a sú v rozprávke. Alebo sa ani nemusia 
chytiť za ruky, ani hop nemusia povedať, len si zaželajú 
a sú v rozprávke. A niekedy si nemusia ani zaželať 
– zrazu len, sami len nevedia ako – ako sú v rozprávke. 
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.

26.2.
19.00
Solitaire.sk
Štúdio Tatra. Réžia: Michal Spišák. Súčasná slovenská 
divadelná hra. Dej hry sa odohráva v novostavbe 
bytového domu, na pozadí príbehov štyroch dia- 
metrálne odlišných postáv, ktoré spája existenciálny 
pocit vykorenenosti a totálnej samoty. Avšak hra 
nie je drásavá, ale díva sa na ľudí láskavým okom 
a v sebairónií akou sa jej postavy re�ektujú je veľmi 
veľa humoru. Veríme, že naše nové predstavenie 
o mladých a pre mladých si nájde svojho diváka, 
ktorý ocení ľudskosť a tragikomiku hry. V úlohách 
osamotených tridsiatnikov uvidíte  Katarínu Petrusovú, 
Andreu Sabovú Radovana Hudeca a Miloša Kusendu. 
Predstavenie určené pre študentov SŠ a starších.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

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

podujatia - kluby - kurzy

3., 10., 17. a 24.2. 
16.00  JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

4., 11., 18. a 25.2.
14.30  RELAXAČNÉ CVIČENIA – kurz


