
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

24.-27.4. GARDENIA 2014 - 18. medzinárodná 
predajná výstava pre záhradníctvo, záhradkárov, 
priateľov bonsajov a kvetov

24.-27.4. BONSAI SLOVAKIA 2014
17. medzinárodná výstava bonsajov a 
sukulentov

24.- 27.4. LAND URBIA 2014 - 2. ročník 
prezentácie územného rozvoja, architektúry, 
krajinne architektúry a umeleckých diel 

24.- 27.4. DOMEXPO Postav si dom! 

24.- 27.4. SOLARIS 2014 
2. roč. medz. výstvy zariadení a príslušenstva pre 
solárnu techniku a fotovoltiku 

Verejné posedenie fajkového klubu
3 apríla 2014 o 18.00 h
The Irish Times Pub Nitra,   www.pipeclub.sk

Svätoplukovo námestie, Nitra. 
www.dab.sk

1.4. o 18.30 h
FUN FATALE 2014  Štúdio.  
Večer s akrobatickým divadlom. Predstavenie 
je literárna akrobacia na hrazde s príbehom od 
Franza Kafku. Akrobatka si svoj život zariadila 
tak, že zostáva na hrazde vo dne aj v noci. Všetky 
jej potreby riešia sluhovia, ktorí strážia dole 
a všetko, čo treba, vyťahujú nahor a spúšťajú 
nadol v špeciálnych nádobách. V predstavení je 

vypúšťa z úst eskapády slov, hovorí o všetkom 
možnom, jej manžel pán Smith   nezúčastnene 
pomľaskáva do rytmu odbíjajúcich hodín...  

11.4.  o 9.30 h
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!

11.4. o 8.30 h
KTO JE TU RIADITEĽ? Štúdio
Organizované predstavenie

11.4. o 10.00 h 
LAVV Štúdio 
Inscenácia pre –násťročných. Inscenácia zrkadlí 
horúcu súčasnosť dnešných mladých ľudí. Ich 
pocity, vnútorné obavy, rozhovory v šatni a na 
žúroch. Ich slovník, humor, hudbu... 

14.4. o 18.30 h
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála 
Veľká scénická muzikálová freska, ktorá vznikla 
na základe románu Petra Jaroša. 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. 

15.4. o 10.00 h
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio 

15. a 16. 4.  o 18.30  h
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála

17.4.  o 18.30 h
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio 
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej 
politickej kariéry dvorného intrigána Selicoura 
zanechal komédiu, ktorá svojou ra� novanosťou, 
výbornými charaktermi a vycizelovanou 
formou v ničom nezaostáva za jeho vzorovými 
a slávnymi drámami.

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.

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

1. a 2. 4. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa 
Réžia: Ondrej Spišák Jedna z najznámejších 
klasických rozprávok zo zbierky bratov 
Grimmovcov. Strastiplný príbeh najznámejších 
rozprávkových súrodencov. Inscenácia je určená 
pre deti od 3 rokov.

2.4. o 19.00 h 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra
verejná generálka 

3. 4. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa 

3.4. o 9.30 h 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra
verejná generálka 

4.4. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA  Študovňa

4.4. o 19.00 h 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI premiéra Štúdio 
Tatra
Réžia: Jakub Nvota a. h. 
Klasický román Victora Huga. Inscenácia je 
postavená na smiechu cez slzy, grotesknej 
tragike, rozdvojených dušiach, prekvapivých 
situačných metaforách a netypicky budovaných 
atmosférach. 

6.4. o 15.00 a 17.00 h
JANKO A MARIENKA Študovňa

7. a 8. 4 o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

použité vertikálne aj prevesené lano. Interakcia 
medzi animáciou a akrobatkou umožňuje dialóg 
medzi skutočným a virtuálnym svetom. Obrazy 
sa menia, nič nie je také, ako sa zdá. Divák sa 
ocitne v novej dimenzii.

3.4. o 18.30 h
SUDCOVE STAROSTI Predpremiéra Veľká sála
Klasická komédia s pesničkami. Réžia: Svetozár 
Sprušanský.

4. 4.  o 18.30 h
SUDCOVE STAROSTI I. Premiéra Veľká sála

5. a 7. 4.  o 18.30 h
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála

9.4. o 18.30 h
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. 

9.4.  o 18.30 h
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
9.4.  o 10.00 h
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála 

10.4. o 18.30 h
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 

22.4. o 18.30 h
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála

23.4. o 18.30 h
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.

24. a 25.4. o 18.30 h
 SUDCOVE STAROSTI Veľká sála

26.4. o 18.30 h
LÁSKA A PENIAZE Štúdio 
Britský dramatik Dennis Kelly trhá chronológiu 
príbehu – v siedmich zľahka prepojených 
epizódach – a ponúka tak záhadnú panorámu 
spoločnosti otrávenej proroctvami kapitalizmu. 
Spoločnosti, v ktorej erotická príťažlivosť 
konzumu určuje hodnotu ľudského života.

28.4. o 18.30 h
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.

28.4. o 18.30 h
TESTOSTERÓN Veľká sála 
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 Vstupné 15 €

29.4. o 18.30 h
DIEVČA BEZ VENA Veľká sála 

30.4. o 18.30 h
POTKANY Štúdio 
Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Gerhart 
Hauptmann napísal príbeh o obyčajných ľuďoch. 

9.4. o 9.30 a 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. 

10. a 11.4. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

13.4. o 15.00 h
SVETSKÁ KRÁSA Štúdio Tatra

14. a 15. 4. o 9.30 h 
SVETSKÁ KRÁSA Štúdio Tatra 
Bol raz jeden princ a ten dostal od starého 
žobráka pri krste do vienka zapísanú Svetskú 
krásu. A čo je už raz napísané, to sa musí aj 
vyplniť! Bábková inscenácia je určená pre deti 
od 5 rokov. 

16.4. o 9.30 h a 19.00 h 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra

23.4. o 9.30 h 
Tri prasiatka Štúdio Tatra 
Réžia: Šimon Spišák. Slovenská ľudová 
rozprávka. Kde bolo, tam bolo, za siedmymi 
horami, za siedmymi dolami bol les a v ňom žili 
tri prasiatka, vlk a ešte veľa, veľa iných zvierat... 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

23.4. o 19.00 h 
LITERÁRNA KAVIAREŇ PARNAS Študovňa
Milka Došeková a Eugen Gnoth 

24. a 25.4. o 9.30 h 
Tri prasiatka Štúdio Tatra 
Réžia: Šimon Spišák

28.4. o 9.30 h 
JANKO A MARIENKA Študovňa

29. a 30.4. o 9.30 h 
Bolo nás päť 
Réžia: Kamil Žiška Dramatizácia románu 
významného medzivojnového českého 
spisovateľa, novinára a humoristu židovského 
pôvodu Karla Poláčka. Predstavenie pre deti od 
6 rokov.

30.4. o 19.00
Jánošík 
Štúdio Tatra Réžia: O. Spišák Inscenácia, ktorá 
pred vami odhalí pozadie vzniku legendy o 
slovenskom národnom hrdinovi –  zbojníckom 
kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi. 

CINEMAX

od 3.4.
Captain America: The Winter Soldier
Akčný/Dobrodružný/Sci – Fi, USA, 136 min., 
MN do 12r. Hrajú: Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Samuel L. Jackson, Dominic 
Cooper, Sebastian Stan...
Po katastrofálnych udalostiach v New Yorku 
s Avengers, Marvelov ,,Captain America: Zimný 
vojak” našiel Steva Rogersa alias Captain America 
žijúceho pokojným životom vo Washingtone. 

od 3.4.
(Ne)zadaní
rom. komédia, USA, 94 min., MN do 15r
Hrajú: Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles 
Teller, Imogen Poots, Jessica Lucas, Josh Pais, 
Emily Meade, John Rothman, Victor Slezak, 
Dan Bittner, Mackenzie Davis Zac Efron (High 
School Musical), Michael B. Jordan (Kronika) a 
Miles Teller (Na šrot, Projekt X) si strihli úlohy 
najlepších kamošov v romantickej komédii o 
chlapskom pohľade na sex a vzťahy. 

od 3.4.
Láska, súdruh!
Komédia, Fínsko, ČR, 100 min., MN do 15r
Hrajú: Kati Outinen, Miroslav Etzler, Laura 
Birn, Kryštof Hádek, Aku Hirviniemi, Veera W. 
Vilo, Jan Budař, Pirkka-Pekka Petelius, Tapio 
Liinoja, Václav Jiráček, Denny Ratajský, Petr 
Stach, Zdeněk Maryška, Elena Leeve  

od 3.4.
Vášeň medzi riadkami
dráma, životopisný, VB, 111 min. MN do 15r
Hrajú: Ralph Fiennes, Michelle Fairley, Felicity 
Jones, Kristin Scott Thomas, Tom Hollander, 
Tom Burke, Perdita Weeks, Charlotte Hope, John 
Kavanagh, Joanna Scanlan
Príbeh utajenej lásky jedného z najväčších 

spisovateľov by s prehľadom mohol byť 
základom slávneho románu, ostal však 
tajomstvom a v plnej sile ho ukazuje až � lm 
Vášeň medzi riadkami. 

od 10.4.
Justin Bieber’s Believe
hudobný dokument, USA, 91 min., MN do 12r
Hrajú: Justin Bieber, Scooter Braun, Ryan Good, 
Usher Raymond, Will i Am, Nicki Minaj
Justin Bieber na � lmovom plátne je konečne 
tu! Tento � lm vám prinesie intímny pohľad na 
Justinovo vypredané celosvetové turné s názvom 
„Believe“. 

od. 10.4.
Rio 2
Anim./dobrodr./rodinný, USA, 101 min., Hrajú: 
Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jamie Foxx, 
Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Jake T. Austin, 
George Lopez, Will I Am, Jemaine Clement, John 
Leguizamo ...
Pre Blua, Perlu a ich tri deti je svet džungľa. 
Najmä po ich dobrodružnej ceste z čarovného 
mesta do divočiny Amazonského pralesa na 
rodinnú stretávku. 

od 10.4.
Pojedeme k moři 
rodinná komédia, ČR, 90 min., MN do 12r
Hrajú: Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr 
Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava Pokorná, Michaela 
Majerníková, Miroslav Táborský
Hrdinom príbehu je desaťročný chlapec Tomáš. K 
narodeninám dostane kameru a rozhodne sa, že 
nakrúti � lm ako Miloš Forman. 

od 17.4.
3 Dni na zabitie
thriller/akčný/dráma, USA, 113 min., tento � lm 
je nevhodný pre maloletých do 12r
Hrajú: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Amber 
Heard, Connie Nielsen, Richard Sammel, Eriq 
Ebouaney, Tómas Lemarquis 
Kevin Costner v napínavom akčnom thrilleri 
ako agent tajnej služby, ktorý má smrteľnú 
diagnózu.Výmenou za experimentálny liek, 
ktorý mu môže zachrániť život, musí splniť ešte 
poslednú úlohu...

Autori: Lucie Kordáčová (AVU, ČR), Jan Hrubeš 
(FUD, UJEP, ČR), Miroslav Hašek (FUD, UJEP, ČR), 
Jan Martinec (VŠUP, ČR), Tomáš Beňadik (FU, 
OSU, ČR/SR), Lucie Kotvanová (VŠVU, SR), Zuzana 
Sabová (VŠVU, SR), Juraj Starovecký (VŠVU, SR)
Hlavnou ideou česko-slovenského výstavného 
projektu je prezentácia diel umelcov mladšej 
generácie, ktorí re� ektujú tému Československa. 
Kurátorky: Eva Nováková (Kurátorská studia 
FUD), Lucie Kordáčová (Nová média, AVU) 

30. 4. – 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, 
ktorý nie je v tomto kontexte vnímaný len ako 
smeti a fyzický odpad. Kurátor: Branislav Zurko

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

Program:
2. 4.  o 18.00 h
Dalibor Karvay – husle, 
Daniel Buranovský – klavír
Program: M. Bruch, N. Paganini, F. Liszt, P. I. 
Čajkovskij, M. Ravel, H. Wieniawski

23. 4. o 18.00 h
Miloslav Ištvan Quartett (CZ)
Lukáš Mik – husle , Jan Bělohlávek 
– husle, Stanislav Vacek – viola, Štěpán Filípek 
– violončelo, 
Program: M. Ištvan, V. Peška, A. Piňos, M. Stern, 
J. Zorn 

Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk
Prednášky o súčasnom výtvarnom umení 

IV.

so zameraním na sochu, inštaláciu, objekt 
a verejný priestor. Prezentácie + premietanie 
ukážok + diskusie...

Program:

1. 4.  o 18.00 h
Ján Kralovič:
Momenty a monumenty
(Poznámky k sochárstvu 20. storočia na 
Slovensku)

8. 4. o 18.00 h
Sabina Jankovičová: 
Sochárstvo a dizajn v architektúre v 70. a 80. 
rokoch na Slovensku

15. 4. o 18.00 h
Roman Popelár:
Socha a objekt po r. 1989 v Bratislave a blízkom 
okolí so zameraním sa na exteriérovú tvorbu

29. 4.  o 18.00 h
Ilona Németh: Kontext-senzitívne umenie
Tomáš Džadoň: Vôla k tradícii

Ďalšie informácie na www.nitrianskagaleria.sk

afterpARTy
Neformálne diskusie o umení a tvorbe 
s vystavujúcimi výtvarníkmi a kurátormi po 
vernisáži výstavy

diskusia k výstave Decayed eye I. 
9. 4. o 17.30 h
s autormi Adamom Krutákom, Jurajom 
Florekom
a kurátorkou Katarínou Baraníkovou
Témy: tendencie maľby a prístupy ateliérov 
Katedry maľby FVU Akadémie umení v Banskej 
Bystrici, „krása“ urbánnej krajiny, maľba 
v plenéri  

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 / pedag
og@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41.

Ateliér mladých 
Výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám v ateliéri 
pre jednotlivcov od 8 do 25 rokov každý štvrtok 

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.

21.3. – 20.4.   Trofeje poľovnej zveri
XXVIII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri 
ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej 
poľovníckej komory Nitra, v poľovníckej sezóne 
2013/2014 a ich odborné hodnotenie z hľadiska 
správnosti selektívneho lovu.

21.3. – 20.4. Poézia dreva
Výstava rezbárskych diel umeleckého rezbára 
Jána Homolu.

21.3. – 20.4. Obrázky z prírody
Výtvarná tvorba amatérskeho výtvarníka Milana 
Harangozó.

Iné aktivity:    
1.4. – 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. 

1.4. – 30.4.  ,,Veľkonočné dekorácie“
Každý utorok, stredu a štvrtok od 9.30 do 
15.30 h. Priblíženie veľkonočných sviatkov 
prostredníctvom tvorivej dielne, v ktorej si 
žiak/dieťa  vykrojí a vyzdobí veľkonočnú ozdobu 
a zviera z moduritu. 
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

Ulica pri Synagóge 3, 949 01 Nitra

41. Nitrianska hudobná jar 2014
pod záštitou 

primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča 

1. 4. o 18.00 h
Brigitte Buxtorf / � auta, Dominique 
Guignard / 
� auta (Švajčiarsko, Viera Bartošová / klavír          
koncert podporili: Bryndziareň a syráreň 
Zvolenská Slatina, Hotel LOFT Bratislava **** 

13. 4. o 18.00 h
TRIO MARTINŮ   (ČR)
Peter Jiříkovský / klavír, Pavel Šafařík / husle, 
Jaroslav Matějka / violončelo        
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 4,- € ; deti, 
študenti, seniori od 62 r. a držitelia ZŤP preukazu: 
2,- €, predpredaj NISYS                                           

Nitrianska hudobná jar 
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre  
festival mladých interpretov zo základných 
umeleckých škôl 

3. 4. o 17.00 h
Koncert žiakov – sólistov ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre 

6. 4. o 17.00 h
Komorný koncert ZUŠ J. Rosinského v Nitre 

10. 4. o 17.00 h
 Koncert ZUŠ J. Kresánka Bratislava 
usporiadateľ: Základná umelecká škola J. 
Rosinského v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra,  
vstup voľný, s � nančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR

2. 4. o 18.00 h
Žiale žien prezentácia folklóru z regiónu 
Ponitria, Tekova i ďalších kútov Slovenska 
usporiadateľ: Krajské osvetové stredisko v Nitre, 
vstupné: 3,- € ; deti, študenti, seniori od 62 r. 
a držitelia ZŤP preukazu 1 € 

4. 4. o 17.00 h
cyklus „Stretnutia so zaujímavou 

osobnosťou“ Nora Beňačková hlásateľka, 
moderátorka, redaktorka a známa osobnosť 
kultúrneho a spoločenského života
usporiadateľ: HOMO NITRIENSIS, Nitrianska 
humanitná spoločnosť v spolupráci s Mestom 
Nitra, podujatie na podporu združovania 
prostriedkov na prístroj pre brachyterapiu na 
liečbu onkologických pacientov 

11. 4. o 19.00 h
Vladimír Miššík & ČDG  koncert 
usporiadateľ: Povalač, s.r.o., 15,- € ; predpredaj: 
CD Andante

V sobotu 19. 4. a v  nedeľu 20. 4. 
bude Synagóga zatvorená, návštevníkov 
opäť radi privítame v rámci stanovených 
prehliadkových dní počnúc 22. aprílom 2014.

27. 4. o 19.00 h
Iva Bittová   fenomenálna svetová hudobníčka, 
speváčka a herečka v novom programe
usporiadateľ: Povalač, s.r.o., 15,- € ; predpredaj: 
CD Andante

29. 4. o 18.00 h
MUSICA DA CAMERA  koncert víťazov ŠVOUČ
prezentácia študentov Katedry hudby PF UKF 
v Nitre – víťazov súťaže Študentská vedecká 
a umelecká činnosť 2014
usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, 
vstup voľný

Via Dommus / Cesta domov  do 27. 4.

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 

od 15.00 do 18.00 hod. 
Vstupné: 1 EUR
Bližšie informácie na webovej stránke alebo u 
galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedag
og@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41

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

Stála výstava: 
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.
Výstavy: 
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.

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

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

Reprezentačné sály

27. 2. – 27. 4. 
Nahotou tela aj mysle
Monogra� cká výstava predstaví výber z tvorby 
Doroty Sadovskej, jednej z najvýraznejších 
osobností súčasnej domácej scény. Kurátorka: 
Barbora Geržová

9. 4. – 25. 5. 
Decayed Eye I.
Autori: Adam Kruták – Juraj Florek
Výstava študentov AU v BB – DECAYED EYE I. 
Kurátorka: Katarína Baraníková

Galéria mladých

20. 2. – 13. 4. 
Sinimun 
Autorky: Petra Lelláková (CZ), Vladimíra Večeřová 
(CZ). Výstava predstaví súbor prác vytvorených 
v období rokov 2010–2013, ktoré vznikli behom 
zahraničnej stáže v juhokórejskom Soule. 
Kurátorka: Alžběta Cibulková (CZ)

30. 4. – 15. 6.
Stupeň spochybnenia (pracovný názov)
Autori: Lucie Mičíková (CZ), Juraj Gábor (SK) 
Oslovená dvojica výtvarníkov vytvorí diela 
priamo pre priestory Galérie mladých. Kurátor: 
Ján Kralovič

6. 3. – 13. 4. 
Československo

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. 

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). 

SYNAGÓGA

Stále výstavy

Výstavy 

Prehliadky

Reprezentačné sály

NITRIANSKA GALÉRIA

Salón

Galéria mladých

Bunker

GALÉRIA HUDBY

KULTÚRNE PODUJATIA

DIECÉZNE MÚZEUM

PONITRIANSKE MÚZEUM

SLOVENSKÉ   POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

MISIJNÉ MÚZEUM

VIVÁRIUM SPU

BOTANICKÁ ZÁHRADA  SPU

AGROKOMPLEX

FAJKOVÝ KLUB NITRA

DIVADLO ANDREJA BAGARA

STARÉ DIVADLO K. ŠPIŠÁKA 

Veľká sála 



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

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...

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
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. 
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. 

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- 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

29. 4. o 14.00 h vyhodnotenie súťaží Svet 
fantázie a Svet patrí mladým
okresná súťaž vlastnej literárnej tvorby a 
výtvarná súťaž pre ZŠ a MŠ - CVČ Štefánikova 
63 -
uzávierka výtvarných a literárnych prác 7. 4. 
2014

29. 4. o 9.00 h Vo víre tanca
k medzinárodnému Dňu tanca – okresná tanečná 
súťaž ml.a st. žiakov ZŠ v modernom tanci - CVČ 
Štefánikova 63

23. 4. o 9.00 h Jazdíš, jazdím, jazdíme
dopravná súťaž pre deti MŠ v Nitre - v CVČ 
Chrenová

25. 4. o 14.00 h Cyklisti pozor!
dopravná súťaž pre deti ŠK – v CVČ Chrenová 

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

11.4. o18.00 h
„Speed dating“
Jedinečný, moderný spôsob zoznámenia Speed 
dating / Rýchle rande, veková hranica 20 – 40 
rokov

24.4. o 18.00 h
4. narodeniny Fóra mladých 
Koncert hudobnej skupiny DECENT

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

Tanečné hodiny UNIDC vo fóre mladých
pondelok:  Pop & Clip Dance: 19.30 - 20.30
streda:  Standard & Latino začiatočníci: 19.00 
- 20.30
Organizátor: University Dance Center - 

od 17.4.
Transcendence
Sci-Fi / Akční / Drama / Thriller, USA, MN do 15r
Hrajú: Johnny Depp, Morgan Freeman, Kate 
Mara, Rebecca Hall, Cillian Murphy, Paul 
Bettany,Cole Hauser, Cory Hardrict, Olivia 
Dudley, Clifton Collins Jr., Luce Rains, Wallace 
Langham,Chad Brummett, Josh Stewart
Pohľadný a úspešný vedec Will Caster (Johnny 
Depp) má veľký celoživotný sen: vytvoriť stroj 
obdarený umelou inteligenciou a schopnosťou 
vnímať emócie, ktorý by dokázal sústrediť 
kolektívne poznanie a vedomie ľudstva. 

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

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

22.4.  
Barbier zo Sevilly
Opera, záznam, 2 dejstvá, 167 min., 1 prestávka

V tomto živom spracovaní Rossiniho komédie 
Barbier zo Sevilly uvidíme dve z najlepších 
operných hviezd súčasnosti. María Bayo 
stvárňuje mladú chránenkyňu Rosinu a Juan 
Diego Flórez jej šarmantného nápadníka Grófa 
Almavivu. Lišiacky Figaro (barbier) jr Pietro 
Spagnoli, Bruno Practico je smoliarsky poručík 
Don Bartolo a prešibaného učiteľa spevu 
Basilia stvárnil vychýrený Ruggero Raimondi. 
Tento krásny širokouhlý záznam nakrútený vo 
vysokom rozlíšení zachytáva brilantnú produkciu 
Teatro Real Madrid a jej postup od elegantnej 
strieborno – bielej palety kostýmov až po 
kaleidoskop farieb v búrlivom � nále. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

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

premešká jedinečnú príležitosť na svoj hviezdny 
comeback. 

8.4. o 19.30 h
MISSION LONDON
Film café Európa ~ téma: VOĽBY
Tematická projekcia európskeho � lmu s 
následnou debatou Juraja Kušnierika a jeho 
hosťami (Bulharsko – V.Británia – Maďarsko 
- Macedónsko -  Švédsko, 2010, 108 min., čes. 
tit., VSTUP VOĽNÝ)

Film café Európa sa koná pod záštitou: 
EURÓPSKA KOMISIA a FILM EUROPE  MEDIA 

COMPANY
Mediálnym partnerom projektu je   RÁDIO FM

14.4. o 18.00 h
OMAR
Mladého pekára Omara delí od jeho tajnej lásky 
Nadji múr, ktorý pretína celé územie Palestíny a 
ktorý kvôli práci, rodine či láske denne preliezajú 
stovky mužov a unikajú guľkám strážcov. 
(PREMIÉRA!, Palestína, 2013, 97 min., 3 € / 4 €)

14.4. o 20.00 h
ARCIBISKUP  BEZÁK  ZBOHOM... 
Film Oľgy Záblackej prináša obdivuhodné 
svedectvo o vnútornej sile osobnosti Mons. 
Bezáka, ktorý prežíva najväčšiu skúšku svojho 
života a viery... Projekcia � lmu za osobnej účasti 
tvorcov! (PREMIÉRA!, Slovensko, 2014, 90 min., 
3 € / 4 €)

15.4. o 18.00 h
VŠETKY MOJE DETI 
Ústrednou postavou dokumentárneho � lmu 
Ladislava Kaboša je charizmatický farár 
Marián Kuff a. Vo � lme ho ale divák vidí skôr v 
zašpinených montérkach a sleduje drámu misie 
do prostredia biedy a beznádeje v zabudnutých 
rómskych osadách. Projekcia � lmu za osobnej 
účasti tvorcov. (Slovensko - Česko, 2013, 90 min., 
2,50 € / 4 €)

15.4. o 20.15 h 
GRAVITÁCIA 
Sandra Bullock a George Clooney vo � lme 
režiséra Alfonsa Cuaróna. (USA – V.Británia, 
2013, 90 min., 3 € / 4 €)

1., 8., 15., 22., 29.4. o 16.00 a 17.30 h  
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz

2.4. o 8.30 h Počítačová kriminalita 
– školenie pre koordinátorov sociálnej prevencie, 
lektorka Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

2., 9., 16., 23., 30.4. o 17.00 h FOTOklub 
APF   

2., 16., 30.4. o 17.00 h 
grafológiA, začiatočníci – klub  

2.4. o 18.00  h
FOLKLÓRNY VEČER V SYNAGÓGE – Žiale žien 
- hudobný program v rámci projektu Inšpirované 
folklórom, autorka  Andrea Jágerová vstupné 3 €;  
deti, študenti, seniori od 62 rokov a držitelia ZŤP 
preukazu 1 €    

3., 24.4. o 17.00 h FOTOklub Nitra  

4., 11., 25.4. o 15.30 h ŠACH (AŠK) – klub   

5., 12.4. o 9.00 h GRAFOLÓGIA – kurz

7.4. o 15.30 - 16.00 h JOGOVÉ CVIČENIA 
– kurz/zápis

7., 14., 28.4. o 16.00 h Jogové cvičenia 
– kurz

9.4. o 8.30 - 15.00 h 
K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ – seminár pre 
vedúcich DFS lektori Agáta Krausová, Slavomír 
Ondejka, vložné 3 €

9., 23.4. o 17.00 h Grafológia, pokročilí 
– klub 

10.4. o 9.00 h
BUDOVANIE KORPORÁTNEJ IDENTITY 
KULTÚRNEJ INŠTITÚCIE V 21. STOROČÍ – III. 
časť cyklu, lektorka PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.

10.4. o 16.30 h ARTklub, téma Umenie a 
kultúra Číny

10.4. o 16.00 h
DIAklub – poradenstvo nielen pre diabetikov 

10.4. o 20.00 h
Večerné pozorovanie oblohy pre verejnosť

29.4. o 10.00 h Čo vieš o hviezdach? 
vedomostná súťaž žiakov základných a stredných 
škôl - krajské kolo Nitra 

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

medzinárodný festival organovej huby
27.apríl o 19.00 h 
Hans Fagius (Švédsko) Program: J. S. Bach, 
C. Ph. E. Bach, G. A. Homilius, J. G. Müthel, J. 
Rheinberger 
Miesto: Kostol sv. Ladislava (piaristický) 

9. 4. o 9.00 h Štvorboj
z príležitosti  Medzinárodného dňa Rómov – 
súťaže pre  rómskych žiakov ZŠ v Nitre v telocvični 
ZŠ Krčméryho /pre školy na pozvánky/ 

4. 4. o 13.30 h Svetový deň vtáctva 
v ČVČ Štefánikova 63 - výstavka a zábavný kvíz 
pre 1. st. ZŠ. Rozvíjanie vedomostí a zručností z 
ochrany vtáctva. 

15. 4. o 8.00 h Jarné arnžovanie
okresná súťaž ZŠ –  - v CVČ Štefánikova 63

16. 4. o 9.00 h Scrabble
súťaž v spoločnskej hre žiakov 5 – 8. roč. ZŠ - v 
CVČ Štefánikova 63

25. 4. od 9.00 – 12,00 h Deň Zeme
výchova k ochrane a úcte nášho prírdného a 
kultúrneho dedičstva – Náučným chodníkom 
Zobora – zaraz účastníkov v CVČ Štefánikova 63 
o 8,00 hod. inf. CVČ Domino /podľa počasia/ 

24. 4. o 9.00 h Technické minimum
okresná technická súťaž ZŠ - CVČ Štefánikova 63

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 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. 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.

28.4. o 18.00 h
KRAJINA ZABUDNUTIA
Pred viac ako 20 rokmi bol život v Černobyle 
nádherný! 26. apríl 1986 - v mestečku Pripiat, 
niekoľko kilometrov od Černobyľu. Aňa a 
Piotr majú svadbu, malý Valery a jeho otec 
Alexej, inžinier v jadrovej elektrárni Černobyľ, 
sadia jabloň. V elektrárni však dôjde k havárii.  
(Francúzsko – Ukrajina – Poľsko - Nemecko, 
2011, 108 min., 2,50 € / 4 €)

28.4. o 20.00 h
KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE
Píše sa rok 1985. Elektrikár a jazdec rodea Ron 
(Matthew McConaughey) sa od lekárov dozvedá, 
že má AIDS a že mu neostáva viac ako 30 dní 
života.  (PREMIÉRA!, USA, 2013, 117 min., 3 € 
/ 4 €)

29.4. o 19.00 h
HRANA  4 � lmy o Marekovi Brezovskom 
Filmové svedectvo režiséra Patrika Lančariča o 
krátkom, ale mimoriadne dynamickom živote 
jedného z najtalentovanejších slovenských 
hudobných skladateľov novej doby Mareka 
Brezovského. Projekcia � lmu za osobnej účasti 
tvorcov. (PREMIÉRA!, Slovensko, 2014, 129 min., 
3 € / 4 €)

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

podujatia - kluby - kurzy

1.4. o 13.45 - 14.15 h 
Relaxačné CVIČENIA  - kurz / zápis

1., 8., 15., 22., 29.4. o 14.15  h
RELAXAČNÉ CVIČENIA - kurz

1., 8., 15., 22., 29.4. o 15.30 h ŠACH (NŠK) 
- klub   

1.4. o 15.30 - 16.00, 17.00 - 17.30  h
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz / zápis 

s Klaudiou Šugrovou na tému Nepodceňujme 
pitný režim 

11.4. o 10.00 h
PÍŠŤALENKA, PÍSKAJ! – krajská súťaž detských 
speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov 
spevákov a inštrumentalistov v Kultúrnom dome 
Šľažany

23. - 24.4. h
Detský javiskový sen – krajská prehliadka 
a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla 
dospelých hrajúci pre deti, v MsKS - Dom kultúry 
Šaľa

25.4. o 9.00 h
Detský svet rozprávok – dopoludnie plné hier 
a zábavy pre deti I. stupňa ZŠ Podzoborského 
regiónu s vyučovacím jazykom maďarským

30.4. o 17.30 h
TRANSSIBÍRSKOU MAGISTRÁLOU DO ČÍNY 
A MONGOLSKA rozprávanie o zážitkoch 
z cestovania Oľgy Saubererovej a Katky 
Kertésovej, vstupné 1 €

2.4. o 15.00 h 
Veľkonočné symboly – príďte si vyhotoviť 
kraslice zdobené voskom a cibuľovými šupami, 
šibáky pletené z prútia, vložné 5 €

sprístupnené v pracovných dňoch 10.00 - 17.00, 
okrem utorka
16.4. - 22.5.
Výtvarné spektrum – výtvarné diela súťaže 
neprofesionálnych výtvarníkov, vernisáž 16.4. 
o 17.00 

11.4. o 17.00  h
Vytrhnite moje spievajúce srdce 
– celovečerný program podzobroských balád v 
Tate, Maďarsko. Hlavný organizátor mesto Tata

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

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 

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, 

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
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StudentsWay OZ / www.unidc.sk; Permanentky: 
10+1vstup na 9 týždňov: 22 €;  VIP permanentka 
9 týždňov: 35 €

Kurz jogy
pondelok, utorok, 17.30
Ashtanga a Ajurvedska joga- dychové cvičenia, 
meditácia, relaxácia, jogové pozície. Osem 90 
minútových cvičení. Organizátor: Marta Vavrová 
/ www.masazenitra.com; cena kurzu 68 €

CA PO EI RA
pondelok, streda 18.00
Brazílske bojové umenie a tanec

Stenka – ruský štýl  boja
pondelok a streda 18.00
Techniky armády a Specnaz, slovanské bojové 
umenie, boj proti presile, bojové hry, zoceľuje 
telo i ducha. Organizátor: Tomáš Božek. 
Vstupné: jednorazovo: 2 €, mesačne: 10 €

Cash� ow club
utorok  17.00 h
Spoločenská hra so zameraním na � nančnú 
gramotnosť

Hip hop streetdance
utorok, štvrtok, piatok 18.00 h

Joga 
štvrtok 17.00 h - začiatočníci ,18.30 h 
– pokročilí
Organizátor: Spoločnosť Joga v dennom živote 
OZ; cena jedného cvičenia 3 € 

Hudobná miestnosť
pondelok ,utorok, štvrtok, 
piatok, nedeľa 17.00 -20.00 h
streda 18.00 – 20.30  h
sobota 13.00 – 20.00 h
Možnosť hry na akustickej a elektrickej gitare 
,basgitare, bicích nástrojoch, klávesových 
nástrojoch 

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

31.3. o 19.30 h
WALESA, človek  z nádeje
Andrzej Wajda nazerá do desaťročia života Lecha 
Walesu – robotníka z gdanských lodeníc, ktorý 
viedol hnutie Solidarita proti komunistickej vláde 
a stal sa prvým prezidentom demokratického 
Poľska. (PREMIÉRA!, Poľsko, 2013, 127 min., 
poľština, slov. tit., 3 € / 4 €)

1.4. o 18.00 h
HON
Príbeh 40-ročného Lukasa (Mads Mikkelsen), 
ktorý sa nedávno rozviedol. Pracuje v materskej 
škôlke a pomaly začína žiť nový život. (Dánsko, 
2012, 111 min., dánština, české tit., 2 € / 4 €)

1.4. o 20.00 h
ŠTVOREC V KRUHU
Život medzi únikmi a snami. Dokumentarista 
Ľubomír Štecko prináša portrét  slovenského 
maliara Vladimíra Ossifa. Jeho diela zakúpili do 
viacerých renomovaných európskych galérií i do 
súkromných zbierok po celom svete. Projekcia 
� lmu za osobnej účasti tvorcov!!!   (PREMIÉRA!, 
Slovensko-Česko, 2013, 70 min., 3 € / 4 €)

7.4. o 18.00 h
DÁL  NIC
Dokumentárna sonda o tom, ako si Česi stavajú 
diaľnicu do Nemecka. (PREMIÉRA!, Česko, 2014, 
75 min., 2,50 € / 4 €)

7.4. o 19.30 h
CUDZÍ OBED 
Správnymi ingredienciami ochutený príbeh, 
vtipná, elegantná a pozitívne ladená romanca 
opisuje jeden zo súčasných bombajských 
fenoménov - už 120 rokov posielajú ženy svojim 
manželom do práce obedy v kastrólikoch  cez 
pozoruhodnú sieť poslíčkov. (PREMIÉRA!, India 
– Franc.- Nem.- USA, 2013, 104 min., 3 € / 4 €)

Ako pred� lm uvidíte: 
TANEC TIGRA
(Slovensko – India – Rakúsko, 2013, 16´) 
Do chvíle, kým sa v kancelárii kedysi slávneho 
tamilskeho � lmového producenta Sharmu zjavil 
tigrí tanečník Kader a požiadal o rolu, išlo o 
normálny pracovný deň. Sharma vďaka svojmu 
arogantnému správaniu k tanečníkovi napokon 

ART OPERA  A  ART BALET

KINOKLUB TATRA

podujatia - kluby - kurzy

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Výstavy

KOS v Nitre je spoluorganizátor

ľudové a súčasné remeslá 
- tvorivé dielne pre verejnosť

Nitrianska hvezdáreň 

ARS ORGANI

CVČ DOMINO 

FÓRUM MLADÝCH

Pravidelné aktivity vo Fóre mladých

Stále aktivity voľného času

NISYS

Krajská knižnica K. Kmeťka

KNIŽNICE V NITRE

Knižnica AGROINŠTÚTU 

Univerzitná knižnica UKF

Slovenská  poľnohospodárska knižnica

BOHOSLUŽBY V NITRE 


