
Cyrilo-metodská národná púť
5. 7. o 10.00 h Svätoplukovo námestie

Hradišťan
5. 7. o 20.00 h Svätoplukovo námestie

Veľkomoravský orloj
5. 7. o 21.30 h Svätoplukovo námestie

Nitrianske korzo plné umenia, hudby, 
výstav, hier a atrakcií
6. 7. o 13.00 - 20.00 h Pešia zóna

Slavica fest 
medzinárodný folklórny festival
6. 7. o 16.00 h Svätoplukovo námestie

Desmod a hostia
6. 7. o 20.00 h Svätoplukovo námestie

Pivný stan a slovenské špeciality, hudba 
a divadlo
4.-6. 7.  Svätoplukovo námestie    

Dedina v meste
5. 7. Svätoplukovo námestie    

Nitriansky jarmok s bohatou ponukou 
remesiel v tradičných podobách
5. 7.  Pribinovo námestie
6. 7. Svätoplukovo námestie  a pešia zóna

4. 7.  piatok

Ponitrianske múzeum
9.00 h 
Svätopluk a jeho doba, konferencia pre 
širokú verejnosť
15.00 h
Predstavenie publikácií
Ján Tarábek : NITRA, mesto včerajších 
i dnešných stretnutí. Milan Šajgalík : 
Cyrilo-metodská misia vo � latelii

voľný vstup do Biskupského paláca 
13.00 - 18.00 h 
voľný vstup do Diecézneho múzea, katedrály, 
do expozície v kazematách  a vo Vazulovej veži
Stredoveké  leto na hrade 
dobové sprevádzanie s veľkomoravským 
veľmožom a stredovekým  mníchom

Podhradie, Pribinovo námestie
11.00 -19.30 h
Pribinova Nitrawa
Historický festival včasnostredovekého 
života. Prehliadky s ukážkami života v časoch 
kniežaťa Pribinu.
Účinkujú: 
Stredoveká taverna, Dobový spolok Satyros, 
Dobový spolok Milites Nobiles, Dobový spolok 
Ni Emmens, Skupina historického šermu 
Dagstyrr, Dobový spolok Militia Portalis, Klub 
historickej lukostreľby Čierny Sokol, sokoliari 
Aquila, skupina dobovej hudby Páni času, cech 
starých remesiel Kovlad a Nitrianska turnajová 
spoločnosť

Rezonancie svetov 
Musicantica Slovaca

Relikvie otvárali brány
divadelné predstavenie o pôsobení solúnskych 
bratov na Veľkej Morave
 
13.00 – 19.00 h 
Nitriansky jarmok
majstri tradičných slovenských remesiel a 
súčasné remeslá starobylej Nitry

„ Nitránska verklikáreň“
Medzinárodné stretnutie verklikárov z Čiech, 
Maďarska, Slovinska a Nitry v rámci  projektu 
Európske � ašinety

Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla
17.00 h  Prezentácia publikácie 

Musicantica Slovaca – historická tvorivá 
dielňa 
stretnutie s prirodzenou hudbou, výstavka 
hudobných nástrojov, prednáška a aktívne 
muzicírovanie

Pivný stan a slovenské špeciality
4.-6. 7.  Svätoplukovo námestie    

5. 7. Svätoplukovo námestie
Dedina v meste – remeslá, tradície, folklór
tradičné remeselné výrobky, kvalitné 
slovenské poľnohospodárske a potravinárske 
produkty

5. 7. Pribinovo námestie
6. 7. Svätoplukovo námestie  a pešia 
zóna
Nitriansky jarmok s bohatou ponukou 
remesiel v tradičných podobách

Kyvadlová doprava 5.-6. júla 2014

Sprievodné podujatia

Kostol sv. Michala Dražovce
29. 6. – 6. 7.,  14.00 - 18.00 h
Výstava Anjeli Katky Jahnovej  

Nitriansky hrad
3. - 5.7.
D.N.E.S. 2014 - Diecézne stretnutie mládeže 
stanovačka, workshopy, prednášky, koncert, 
modlitby, adorácia, sv. omša, � lm

pešia zóna, DAB
7. - 10. 7.
Akademická Nitra
Medzinárodný akademický festival folklórnych 
súborov

Krajská knižnica Karola Kmeťka
júl - august 
Prechádzka starou Nitrou - rozprávanie 

Synagóga
História Nitry v knihách
Výstava knižných publikácií Krajskej knižnice 
Karola Kmeťka v Nitre, potrvá do 31.augusta 
2014

Svätoplukovo námestie
16.00 – 20.00 h
Hudobno – divadelný večer
Stanzi, Staré divadlo Karola Spišáka, 
Pribinova Nitrawa, Dychová hudba 
Skýcovanka, Volnij Don a DJ Boršč

Nitriansky hrad a podhradie
17.00 -20.00 h
Pribinova Nitrawa
historický festival včasnostredovekého života

Gotická priekopa
18.00 h 
D.N.E.S.2014 - Diecézne stretnutie mládeže

Svätoplukovo námestie
10.00 h 
Cyrilo-metodská národná púť
Sv. omšu celebruje Mons.Stanisław Budzik, 
lublinský arcibiskup – metropolita
20.00 h   
Moravsko – slovenské mosty
HRADIŠŤAN, umelecký vedúci Jiří Pavlica
Janko Svetlan Majerčík a Martin Geišberg
/ v prípade nepriaznivého počasia sa koncert 
uskutoční v Divadle Andreja Bagara/
21.30 h  
Veľkomoravský orloj
Mechanizmus stredovekého orloja oživuje 
najvýraznejšie osobnosti a momenty 
veľkomoravských dejín. 

Nitriansky hrad a podhradie
Deň otvorených dverí
13.00 - 16.00 h 

Helena Sláviková-Rabarová: Cestami starého 
Slovenska – Legendy z čias cyrilometodských

Galéria Mlyny
14.00 h vernisáž
Sochy z piesku
Medzinárodná výstava nadrozmerných 
pieskových sôch, potrvá do 3.8.

Svätoplukovo námestie
15.00 h  
Teatro Tatro: Zázračný divadelný automat
16.00 h  
Slavica fest 
medzinárodný folklórny festival
Poľana /ČR/, Čtyřlístek /ČR/, Skalni / Poľsko/,
Folklórny súbor Belgorodskej štátnej 
poľnohospodárskej akadémie /Rusko/, 
Bielorusko, 
Ponitran /SR/,  Zobor /SR/
20.00 h 
Desmod a hostia  U.K.N.D., The Paranoid, 3 
bodky

Pešia zóna / Štefánikova trieda, 
Svätoplukovo námestie, Kupecká ulica/
Nitrianske korzo plné umenia, hudby, výstav, 
hier a atrakcií
14.00-20.00 h
Gymnasion - gymnastický oddiel seniorov, 
nitrianske ZUŠ, Peter’sBeat$,  Borinka, Teatro 
Tatro, džezové impresie
Vojtech Matušinec : Dejiny Slovanov 
Dedina v meste * Príbeh fajky - výstava 
historických fajok * Burza starožitností* , 
Fotobot – fotografovanie so Swanformerom,  
„ Nitránska verklikáreň“, detská zóna hier 
v parčíku pri DAB

Kostol sv. Štefana Kráľa /Párovce/
16.00 h
Rezonancie svetov 

o historických pamiatkach spojené s 
prechádzkou po Samovej ulici

jún – december
Nitra milá Nitra, stála výstavka

Nitrianske kultúrne leto 2014

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

4.-6.7.
Nitra, milá Nitra... 
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni 
Nitranov

7.-10.7. 
Akademická Nitra
39. ročník medzinárodného akademického 
festivalu folklórnych súborov. Súťažný večer 
8.-9.7. o 17:30 h vo Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara, vstup 5,-€ 
15.8. 
19:00 h Jakub Zaťko, Mário Belák
Jazzové piatky na pešej zóne

22.8. 
19:00 h  E.G.O. Group
Jazzové piatky na pešej zóne

20.-24.8.
Bažant Kinematograf - premietanie po 
zotmení
20.8.- 24.8.

5.9. / piatok
19:00 h   Dominika Titková & Friends
Jazzové piatky na pešej zóne

Mestský park na Sihoti

PARKOVISKO PRED ZIMNÝM ŠTADIÓNOM
20.6.
16:00 h   RedBull City Concerts - Vec + 
Škrupo, Martin Valihora, Oskar Rózsa

MALÉ PÓDIUM V PARKU
13.7. 
17:00 h   Divadlo TYJÁTR
Don Šajn
18:00 h   Blue Notes / Rockinson Crusoe

20.7.
17:00 h   Teatro Neline
18:00 h  DH Lieskované

27.7. 
17:00 h   Divadlo Almara - Cínový vojačik
18:00 h    Country Člováci

3.8. 
17:00 h   Divadlo LOKVAR - Český Honza
18:00 h   DH Borovienka

10.8.
17:00 h  Divadlo Jabada - O kohútikovi a 
sliepočke
18:00 h  Dnes mám prvé randevú - 
Operné a operetné melódie. Účinkujú: Gréta 
Švercelová (soprán), Peter Šubert (barytón), 
Dušan Stankovský (klavír)

17.8. 
17:00 h   Divadlo ZkuFraVon - Ako išlo vajce 
na vandrovku alebo Putujeme letom svetom
18:00 h Bubny v parku - Campana Batucada 
pod vedením Igora Holku a ich bubenícky 
workshop samby pre verejnosť

24.8. 
17:00 h  Divadlo Bořivoj - Jak se hledají 
princezny
18:00 h  See You Soon - „Všehochuť“ v 
podaní mladej nitrianskej kapely

7.9. 
14:00 h   X. Podzoborské vinobranie - 
Jubilejný ročník tradičného podujatia

28.6. 
16:00 h   Saragossa Band

15.8. 
20:30 h  Viva Verdi - Opera Open Air
Verdiho „Giovanna d´Arco“

DRAŽOVCE
PRIESTRANSTVO PRED KOSTOLÍKOM SV. 
MICHALA ARCHANJELA
29.6. 
Raňajky v tráve - Druhý ročník pikniku 
v impresionistickom ponímaní pohody, 
noblesy a bezstarostnosti v magickom 
prostredí románskeho kostolíka

DIELY
AMFITEÁTER DIELY
12.7. 
Pivné slávnosti

PÁROVSKÉ HÁJE
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
16.8. 
Guláš cup
 
CHRENOVÁ
AUTOCVIČISKO SPU/AREÁL BÝVALEJ 
VOJENSKEJ KATEDRY
5.7. 
Fun Rádio Dohoda - Richard Müller, Katka 
Knechtová, Hex, Polemic, Majk Spirit

28.8. 
Corgoň Slížovica - Horkýže Slíže, Zoči Voči, 
Slobodná Európa, Karpatské chrbáty

Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 07 Nitra
 č. tel. 037 / 772 17 47
Múzeum otvorené: 
apríl – október, ut – ne: 0.00 – 18.00, 
november  – marec: so – ne: 10.00 – 15.00  

Diecézne 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). V druhej časti múzea 
je sprístupnená klenotnica s liturgickým 
pokladom. 

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.

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.

Nové výstavy

4.7. – 3.8. Prvá svetová vojna 
100. výročie vzniku I. svetovej vojny si 
pripomenieme súborom fotogra� í, pohľadníc, 
tlačí, listov i trojrozmerného materiálu.

4.7. o 9.00 Svätopluk a jeho doba
Konferencia pre širokú verejnosť pri príležitosti 
osláv príchodu Nitra, milá Nitra.

4.7. o 15.00 Predstavenie publikácií: 
Ján Tarábek: NITRA, mesto včerajších i 
dnešných stretnutí
M. Šajgalík : Cyrilo-metodská misia vo 
� latelii

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

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

21.-24.8.
AGROKOMPLEX - 41. medzinárodná 
poľnohospodárska a potravinárska výstava

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT - 9.ročník

COOPEXPO - 21.medzinárodná družstevná 
kontraktačno-predajná výstava spotrebného 
tovaru

REGIÓNY SLOVENSKA - 12. výstava 
vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja 
regiónov

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE - 9.ročník

ŽIVNOSTENSKÉ TRHY - 17. kontraktačno 
- predajná výstava malých a stredných 
podnikateľov

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

Svätoplukovo námestie, Nitra. 

Ulica pri Synagóge 3, 949 01 Nitra

4. 7. - piatok
13.00 – 18.00
História Nitry v knihách. Výstava knižných 
publikácií Krajskej knižnice Karola Kmeťka 
v Nitre.
Potrvá do 31. 8. 2014

7. , 14., 21.,  28. 7.
4. , 11., 18.,  25. 8. 
Deň bez umenia

Výstavy 

Do 4. 9. 2014
Obloha trochu inak
autor:  Miro Polák

Stále výstavy

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

Prehliadky

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

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

Reprezentačné sály

10. 7. – 31. 8. 
NOVÉ MOSTY/11:11 ( NEW BRIDGES/11:
11 )
Autori: Igor Benca, Ivan Csudai, Karol Felix, 
Svetozár Ilavský, Robert Jančovič, Marian 
Komáček, Gabriel Kosmály, Milan Lukáč, Marek 
Ormandík, Boris Jirků, Jaroslav Koléšek, Louise 
Ritchie, Alistair Clark, David Faithfull, Paul 
Furneaux, Alan Kilpatrick, Norman McBeath, 
Nan Mulder, Leena Nammari, Gayle 
Nelson, Sharon Quigley, Christopher Wood
Kurátor: Karol Felix. Zámerom projektu je 
predstaviť reprezentačný výber autorov 
Spoločnosti škótskych umelcov v konfrontácii 
s tvorbou slovenských a českých výtvarníkov.

3.7. – 24.8. 
Rozprávkové ilustrácie Františka Blaška
Kurátorka: Marta Hučková. Nitrianska galéria 
zo svojho bohatého akvizičného fondu ponúka 
verejnosti, a najmä detskému divákovi, 
rozprávkové motívy akad. maliara a gra� ka 
Františka Blaška (*1951).

Galéria mladých

26. 6. – 31. 8. 
Slovensko – krajina, v ktorej sa dá žiť
Autorky: Illah van Oijen (NL), Olja Triaška 
Stefanović (SK/SRB). Spoločným menovateľom 
tvorby oboch autoriek je skutočnosť, že hoci 
obe časť života prežili vo svojich materských 

každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 h

SLOVENSKÉ   

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

Ot.hod.: 
po: zatvorené, ut – so:  9.00 – 17.00, vstupy 
s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, ne: 
13.00 – 17.00 , vstupy s lektorom o 13.00 a 
15.00 hod., Tel.: 0911 404 001

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). 

krajinách, nakoniec sa rozhodli pre Slovensko. 
Svojimi fotogra� ckými prácami prinášajú 
taký pohľad na krajinu, ktorý nás zaujímavo 
konfrontuje. Kurátorka: Barbora Geržová

12. 6. – 13. 7. 
Light Strip underneath My Lashes
Autori: Vlasta Žáková, Ján Ďurina, 
Michaela Knížová, Stephunk T. 
– Štěpán Tůma (CZ), Terrible Twins 
– Ruta Pu (LT), Michael Angelov (UK)
Kurátorka: Katarína Baraníková. Výstavný 
projekt je založený na vzájomných tvorivých 
inšpiráciách a spolupráci. Diela, zahŕňajúce 
fotogra� u, objekty, hudbu, � lm a scénogra� u 
budú site-speci� c, vytvorené priamo pre 
priestory Bunkra.

24. 7. – 14. 9. 
Sideswiped Tomorrows
Autor: Robert Waldeck (CA), Kurátor: Omar 
Mirza
Výstava predstaví fotogra� ckú sériu 
kanadského umelca, v ktorej zachytáva 
náhodné udalosti a ľudí na uliciach. 

Tradičné podujatie určené predovšetkým 
deťom. Pod odborným vedením Eleny 
Tarábkovej sa zoznámime s rôznymi 
výtvarnými technikami. 
utorok, streda, štvrtok a piatok
                         od 10:00 – 12:00 hod. / pre 
verejnosť
streda od 13:00 – 15:00 hod. / 
                         pre detské tábory a organizované 
skupiny
Vstupné: 1Euro
V cene je zahrnutá prehliadka výstavy, 
lektorský výklad a výtvarný materiál

www.dab.sk

7.7 - 10.7. 
Akademická Nitra
39. ročník medzinárodného akademického 
festivalu folklórnych súborov. Súťažný večer 
8.- 9.7. o 17.30 vo Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara, vstupné 5,-€

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
pod záštitou predsedu vlády 

Slovenskej republiky Roberta Fica 
4.-6. 7. 2014

Cyrilo-metodská národná púť

Historický festival včasnostredovekého 
života Pribinova Nitrawa

HRADIŠŤAN,  Janko Svetlan  Majerčík a 
Martin Geišberg

Veľkomoravský orloj

Medzinárodný folklórny festival SLavica 
fest

Konferencia Svätopluk a jeho doba

Desmod a hostia

Nitriansky jarmok remesiel

Nitrianske korzo plné umenia, hudby, 
výstav, hier a atrakcií

Konferencia Svätopluk a jeho doba  
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4. 7.  piatok

5. 7.  sobota

6. 7.  nedela

Mestský park na Sihoti

Am� teáter

Mestské časti



poľnohospodárskej spisby zo 17.-21. storočia.

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 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

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

Zážitkové balíčky:

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

Strieborná turistika pre seniorov
Svoradov pramen, jaskyňa sv. Svorada, 
Tri duby, ruiny Kamaldulského kláštora, 
Nitrianska kalvária. Cena s občerstvením 
a sprievodcom je 4,50 €.

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

počet účastníkov je 10 osôb.  

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

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

Zážitkový autobus

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

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

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

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

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

Samovej ul. č. 1. Čitáreň bude slúžiť všetkým 
občanom, prípadne aj návštevníkom mesta, 
teda nielen registrovaným čitateľom knižnice. 
Vďaka podpore Mesta Nitra budú k dispozícii 
denníky. Týždenníky, mesačníky, pre deti 
leporelá a inú oddychovú literatúru poskytne 
knižnica zo svojho fondu.
Činnosť v letnej čitárni plánuje knižnica 
doplniť a spestriť viacerými aktivitami pre 
deti i dospelých, napríklad čítaním rozprávok, 
čítačkami kníh, predstaveniami regionálnych 
osobností a priblížením histórie Nitry. Každú 
stredu o 16. hodine knižnica pripraví stretnutia 
s regionálnymi osobnosťami literárneho alebo 
hudobného života mesta Nitry. 
Tešíme sa na vašu návštevu a všetkým 
čitateľom mesačníka Nitra, ako aj čitateľom 
našej knižnice, želáme príjemnú dovolenku.

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  

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. 

PRIESTRANSTVO PRED AREÁLOM 
AGROKOMPLEXU
22.-24.8. 
Chrenovské stánky

JANÍKOVCE
FUTBALOVÉ IHRISKO
30.8. 
Janíkovský ohnivák

KLOKOČINA
Mikovíniho ulica
29.-31.8. 
Klokočinský jarmok

MESTSKÁ HALA 
Dolnočermánska ulica
5.9. 
Hoj, vlasť moja - Slávnostný galaprogram ku 
Dňu ústavy SR

Nitriansky hrad
3., 10., 17., 24.8. 
Stredoveké leto na Nitrianskom hrade 
- Sprevádzanie po zákutiach Nitrianskeho 
hradu. Vstup každú celú hodinu od 14:00 do 
18:00 h vrátane. Vstup 3.50,-€ dospelí/1.70,-€ 
deti, študenti, seniori 

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

8. 7. - 26. 8.
18.00 h Zahraj si futbal (program FM sa 
presúva na ihrisko ZŠ Kniežaťa Pribinu) / 
KAŽDÝ UTOROK

9. 7.
16.00 h    Nika KARCH – speváčka
Predstavenie speváčky Niky Karch 
pochádzajúcej z Mochoviec, momentálne 
žijúcej v Nitre

16. 7.
16.00 h   Na krídlach duše
Stretnutie so začínajúcim nitrianskym 
spisovateľom Norom Ölveckým, v ktorom 
bude dominantnú úlohu hrať strhujúci 
skutočný príbeh týranej a ponižovanej ženy, 
ktorý opísal v rovnomennej knihe 

23. 7. 
16.00 h   Správa o návratoch 
Autor Robert Žilík predstaví svoju rovnomennú 
zbierku básní. Rozprávanie sa bude prelínať 
s ukážkami hudby z obdobia stredoveku 
v podaní skupiny MUSICANTICA SLOVACA 

30. 7. 
16.00 h   Marek ZÁKOPČAN – spisovateľ
Stretnutie s úspešným spisovateľom, 
stredoškolským učiteľom Marekom 
Zákopčanom, ktorý patrí k najmladšej 
generácii slovenských spisovateľov

6. 8.
16.00 h   Ivanna BAGOVÁ – speváčka
Predstavenie speváčky, víťazky súťaže Hlas 
Česko Slovenska, rodáčky z Iršavy na Ukrajine, 
momentálne študuje a býva v Nitre

13. 8. 
16.00 h   Milan HODÁL – básnik 
a epigramatik 
Na stretnutí si účastníci vypočujú ukážky 
z jeho tvorby, ale najmä budú mať možnosť 
dozvedieť sa priamo od neho zaujímavosti 
z jeho života

20. 8.
16.00 h   Brigita TARINOVÁ – speváčka

9.00 - 11.00 h  Masáž dojčiat a detí - kurz 
pre rodičov s dieťaťom od 2 do 10 mesiacov, 
vložné 40 € / kurz = 4 stretnutia    jana.ondrus
kova@kosnr.sk, 037 733 59 88, 0911 540 016

9. a 10.7.
16.00 - 18.00 h Mamin prvý dotyk - masáž 
novorodencov - seminár pre nastávajúcich 
rodičov, vložné 7 €    jana.ondruskova@kosnr
.sk, 037 733 59 88, 0911 540 016

17. - 20.7.
Pohľady do krajiny - sympózium pre 
neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov, 
vložné 50 €     zdenka.smreckova@kosnr.sk, 
037 733 59 88, 0911 540 018

23. 7. 
16.00 - 18.00 h  Relax s Hathajogou - 
príďte si zharmonizovať organizmus a odbúrať 
stres, vložné 2 €
magdalena.radecka@kosnr.sk, 037 653 15 45, 
0911 540 025

tvorivé dielne pre verejnosť - Ľudové 

14.7. 
13.00 h Podložky a misky z kukuričného 
šúpolia, vložné 5 €

4.8. 
13.00 h Košíky a dekoratívne predmety z 
pedigu,  vložné 5 €    ludmila.strukova@kosnr.
sk, 037 653 25 44, 0911 540 023

Fatranská 3,  949 01 Nitra
Tel. :  037/653 74 49
e-mail :  nihvezd@kosnr.sk          www.suh.sk

od 21.00 h  Večerné pozorovanie oblohy pre 
verejnosť

- 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

Počas letných prázdnin je možné využívať 
služby krajskej knižnice 
na Ul. Fraňa Mojtu 18 
po., ut., št. a pia.: 7.30 – 16.45 h. , str.: 7.00 
– 16.45 h. 
v pobočke na Klokočine 
po. až pia.: 8.30 do 16.30 h. a
v letnej čitárni na Samovej ul. 
každý pracovný deň: 10.00 – 17.00 h. 

Krajská knižnica na Ul. Fraňa Mojtu 18 i na 
Klokočine ponúka svojim spoluobčanom 
pozitívnu alternatívu využívania voľného 
času, ktorého majú dosť počas prázdnin najmä 
naše školopovinné deti a mládež. Využite 
túto príležitosť a vráťte sa ku knihe tradične 
označovanej ako najlepší priateľ človeka. 
Knižnica Vám ponúka bohatý výber odbornej 
a krásnej literatúry pre dospelých a deti, 
špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg 
kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD 
a patentové spisy), okolo 400 titulov periodík, 
zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých 
a na Samovej ul. regionálnu literatúru. Chvíle 
strávené so zaujímavými literárnymi hrdinami 
budú iste príjemným obohatením voľných dní 
a dlhých večerov.
Počas letných mesiacov, od 1. júla do 28. 
augusta, každý pracovný deň od 9.00 do 
17.00 h., bude po roku opäť otvorená letná 
čitáreň v historických priestoroch knižnice na 

9.00 h 

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

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

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

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

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

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

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

Kaplnka sv. Svorada, Liečebný ústav 
Zobor
str. 15.15; ne. 10.30 h

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

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY

Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 –  Evanjelický 
kostol Ducha Svätého: V nedeľu o 10.00 h s 

Nitrianska speváčka s množstvom aktivít, 
spolupracovala so skupinou Desmod, s 
Michalom Chrenkom, angažuje sa v neziskovej 
organizácii Centrum Slniečko 

27. 8. 
16.00 h   Janko JESENSKÝ – spisovateľ 
Literárne popoludnie venované spomienke na 
140. výročie narodenia spisovateľa, básnika, 
národného umelca a nitrianskeho župana 
Janka Jesenského doplnené o ukážky z jeho 
tvorby 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ 

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

  podujatia pre deti 

15. - 16. 7. 
9.00 - 13.00 h MuzikoHranie - hravé, 
zábavné dopoludnie. Vložné 2 € / deň alebo 
kultúrne poukazy 
maria.sulikova@kosnr.sk, 037 653 25 44

21. - 23. 7. 
9.00 - 13.00 h   Eko-Leto - hry v prírode a 
o prírode, o hviezdach,  výlety, enviro� lmy, 
vložné 2 € / deň alebo kultúrne poukazy.    
magdalena.radecka@kosnr.sk, 037 65 31 545, 
0911 540025
 
28. - 31.7.
9.00 - 13.00 h  Letná fotoškola pre 
začiatočníkov od 12 do 19 rokov. Vložné 3 € / 
deň alebo kultúrne poukazy.   jana.ondruskova
@kosnr.sk, 037 733 59 88, 0911 540 016

   podujatia pre dospelých

4., 7,. 11. a 14.7. 

17.00 h  Zasadnutie astronomickej rady 
18.00 h  Astronomická poradňa  

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

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

Zapojte sa aj Vy! Máte chuť niečo zorganizovať, 
ale chýba Vám priestor, spolupráca? Radi Vám 
pomôžeme.

4.-5.7.
 „Nitra, milá Nitra...“ – cyrilo-metodské 
oslavy v Nitre

7.7.
Matičný stolnotenisový turnaj 

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,

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, 
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 

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

Zmena programu vyhradená.

Poskytuje knižnično-informačné služby
pedagogickým a vedeckým pracovníkom, 
doktoran- dom, študentom všetkých foriem 
štúdia a ostatnej odbornej verejnosti, 
uchováva a bibliogra� cky registruje
 kvali� kačné práce študentov a 
vedecko-pedagogických pracovníkov 
UKF, zabezpečuje bibliogra� ckú 
registráciu publikačnej činnosti 
pedagogických a vedeckých pra-
ovníkov, doktorandov UKF, odborne 
buduje, ochraňuje a sprístupňuje fondy 
UK a zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a 
sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.

Pri SPU, Štúrova 51 (na kruhovom 
objazde pri hypermarkete TESCO), tel./
fax 037 / 65 17 743, 
www.slpk.uniag.sk, e-mail: 
slpk@uniag.sk

Otváracie hodiny
po – št:   8.00 – 15.00 h
pi:      8.00 – 12.00 h
Štúdium kníh len v prezenčnej forme.
Vstupné: 2 eurá (dospelí), 1 euro zľavnené 
(študenti, dôchodcovia), 
Kontakt: 037 / 73 36 648, 
kniznica@agrokomplex.sk

Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea má konzervačno-retrospektívny 
charakter, uchováva slovenskú, českú, 
nemeckú, maďarskú a latinskú 
knižnú produkciu so zameraním na 
poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a 
etnológiu.
Dnes knižnica obsahuje 43 363 knižných 
jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, 
časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, 
prekladov, fotokópií a mikro� lmov 

3. 7.,  7.8.  a  28.8
18.00 h Letná grilovačka 

9. 7. a 21.8.
18.00 h Beh popri rieke 

17. 7. 
18.00 h Graffi  ti Art – vyzdobme si Fórum 
mladých 

24. 7. 
17.00 h  Výstava Erik Vilím

30. 7. 
18.00 h Letná grilovačka

Stále aktivity voľného času:

stolný tenis, stolný futbal, biliard, telocvičňa 
so zrkadlami, bežiaci pás, cyklotrenažér, 
knižnica
air hockey, šípky, wi�  , spoločenské hry,...
Vstupné do FM:  
Ročná klubová karta : 7 EUR
Jednorazový vstup:     0,50 EUR

V historických priestoroch meštianskeho 
domu 

na Samovej ulici č.1

Po – pi: 9.00 – 17.00 h
Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre pozýva 
všetkých, ktorí radi čítajú do letnej čitárne. 

PREDSTAVOVANIE REGIONÁLNYCH 
OSOBNOSTÍ V LETNEJ ČITÁRNI
každú stredu o 16.00

2. 7. 
16.00 h  Perly slova ukryté v básňach
Hudobno-slovné pásmo o živote a tvorbe 
nitrianskej poetky Teodory Tóthovej-Kaňovej
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FÓRUM MLADÝCH

Letná čitáreň

  podujatia pre deti 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ 
STREDISKO

   podujatia pre dospelých

tvorivé dielne pre verejnosť - Ľudové 
remeslo zachováme a vyrobíme si 

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ

DOM MATICE SLOVENSKEJ 

NISYS

KNIŽNICE V NITRE

Knižnica AGROINŠTÚTU 

Univerzitná knižnica UKF

Knižnica Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea v Nitre

Slovenská  poľnohospodárska knižnica

Nitrianska organizácia 
cestovného ruchu

BOHOSLUŽBY V NITRE 


