
kurátor: doc. Vladislav Grešlík, ArtD.
výstava potrvá do 17. decembra 2014
na koncertoch účinkujú:
D. Varínska (klavír), I. Encingerová (flauta), 
M. Klátik (klavír), Ad libitum (komorný 
súbor), A. Bálešová-Mudroňová a I. Šiller 
(klavírne duo), J. Pastorková (spev), 
V. Ondrejčák (gitara)
usporiadatelia: Občianske združenie  Konfrontácie 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný                                                                       

Výstavy 
FDC štátu Izrael 

výstava obálok prvého dňa vydania pošto-
vých známok od roku 1948

potrvá do 17 11. 
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 

V sobotu 1. novembra 2014 bude Synagó-
ga zatvorená.  

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

Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za 
účelom organizovania kultúrnych a spoločen-

ských podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
 
Župné námestie, 949 01 Nitra, 
č. tel: 037/ 65 79 641, 
www.nitrianskagaleria.sk
Otvorené denne okrem po., ut - ne 10.00 – 
18.00 hod.

Reprezentačné sály
Dimenze teatrality
Do 2.11. András Cséfalvay (SK), 
Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (CZ), 

3.11., 18.00 hod.
JIMMYHO TANČIAREŇ 
„Previnil sa tým, že druhým dal možnosť snívať”. 
Aktivista Jimmy otvoril na írskom vidieku taneč-
nú sálu, kde sa ľudia mohli vzdelávať, zabávať a 
najmä tancovať. Franc.-Írsko-V.Británia, 2014 
109´, 2,50 € / 4 €)
3.11., 20.00 hod.
LEVIATAN
Svetoznámy ruský režisér Andrej Zvjagincev 
prináša pôsobivý pohľad na márny boj jednot-
livca proti autoritám za svoje práva a vlastníctvo.  
Rusko, 2014, 140´, 3 € / 4 €)

4.11., 18.00 hod.
MY SME NAJLEPŠÍ!
Filmový rebel Lukas Moodysson sa opäť vracia k 
témam outsiderstva, rebélie i generačných pro-
blémov a vytvára zábavný a milý film o nesmr-
teľnosti punku, o dospievaní a sile priateľstva. 
Švédsko, 2013, 102´, 2,50 € / 4 €)
4.11., 20.00 hod.
SILS  MARIA
Očarujúca atraktívna herečka Maria je na vrchole 
kariéry, ktorú pred rokmi odštartovala provokatív-
nou postavou Sigrid v oceňovanej lesbickej dráme. 
Franc.-Nem..-Švajč., 2014 123´, 3 € / 4 €)
10.11., 18.00 hod.
VYŠŠIA MOC          
Mladí manželia so svojimi deťmi cestujú do fran-
cúzskych Álp, aby si popri lyžovaní oddýchli a 
strávili spolu pár vzácnych voľných dní. Švédsko -  
Dánsko – Nórsko - Franc., 2014, 118´, 2,50 € / 4 €) 
10.11. , 20.15 hod. 
DVA DNI, JEDNA NOC
Autorská režisérska dvojica bratov Dardennovcov 
nám pripravila jeden z najsilnejších európskych 
filmových zážitkov tohto roku. Belg. - Franc.- Tal., 
2014, 95´, 3 € / 4 €)
11.11., 18.00 hod.
BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S MAFIOU              
Kriminálna čierna komédia Hansa Petter Molan-
da z prostredia zasnežených drsných hôr je plná 
napätia, pomsty i krvi. Nils (Stellan Skarsgård) 
sa so svojím snežným pluhom preháňa cestami 
v okolí chladného mestečka.  Nórsko, 2014, 115´, 
2,50 € / 4 €)

3. – 4. 11. o 9.30 hod.
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Štúdio Tatra 
5.11. o 9.30 hod.
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Štúdio Tatra 
5.11. o 19.00 hod.
LITERÁRNA KAVIAREŇ PARNAS. 
Ó sláva hviezd ó sláva. Študovňa 
Teatro Colorato Réžia: Peter Weinciller
Nevšedné divadelné spracovanie troch Hviez-
doslavových balád (Margita, Zuzka Majerovie 
a Anča) plné spevu, živej cimbalovej hudby a 
energických výkonov hlavných protagonistiek. 
Účinkujú: Monika Potokárová, Nora Ibsenova, 
Barbora Palčíková, na cimbale hrá Jakub Beľák.
6. 11. o 14.00 hod.
ZABUDNUTÝ ČERT. Veľká sála 
7.11. o 9.30 hod.
ZABUDNUTÝ ČERT. Veľká sála
7.11. o 19.00 hod.
SOLITAIRE.SK Štúdio Tatra 
Réžia: Michal Spišák
Súčasná slovenská divadelná hra. 
Dej hry sa odohráva v novostavbe bytového 
domu, na pozadí príbehov štyroch diametrálne 
odlišných postáv, ktoré spája existenciálny pocit 
vykorenenosti a totálnej samoty. V úlohách osa-
motených tridsiatnikov uvidíte Katarínu Petruso-
vú, Andreu Sabovú, Radovana Hudeca a Miloša 
Kusendu. Predstavenie určené pre študentov SŠ 
a starších.
9.11. o 15.00 a 17.00 hod.
PALCULIENKA Štúdio Tatra 
H. Ch. Andersen- I. Martinka-J. Šturdíková Réžia: 
Ivan Martinka Poetická bábková inscenácia o 
dievčatku Palculienke, ktoré  sa na svet díva op-
tikou malého dieťaťa. Všetko s čím sa stretne, je 
pre ňu nové. Nepozná nebezpečenstvo, preto sa 
často dostáva do situácií, ktoré ju vedia poriadne 
prekvapiť. Učená deťom od 3 rokov.
10. 11. o 9.30 hod.
PALCULIENKA Štúdio Tatra
12.11. o 9.30 hod.
PALCULIENKA Štúdio Tatra
12.11. o 19.00 hod.
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra 

a s jej pomocou zázračne vylieči bohatého kráľa 
chorého na úmor. Inscenácie je určená pre deti od 
6 rokov. Réžia: Ondrej Spišák
19.11. o 19.00 hod.
DOGVILLE Štúdio Tatra
Inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového 
filmu Larsa von Triera Dogville, ktorý jedným 
z výrazných medzníkov dejín filmu. Dej hry je 
krutý,  forma inscenácie originálna svojim mini-
malizmom, sugesciou, stavbou scén a hereckým 
konaním. Krutá pravda o zle v každom z nás. 
Moderné memento pred zrodením a eskaláciou 
pocitu nadradenosti a moci večne sa opakujúcom 
v histórii ľudstva i konaní každého človeka. Réžia: 
Šimon Spišák
20.11. o 9.30 hod.
KMOTRA SMRŤ A ZÁZRAČNÝ LEKÁR Veľká sála
21.11. o 9.30 a 19.00 hod.
TRI PRASIATKA. Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák. Slovenská ľudová rozpráv-
ka. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za 
siedmimi dolami bol les a v ňom žili tri prasiatka, 
vlk a ešte veľa, veľa iných zvierat...Lenže všetko 
trochu inak...Inscenácia je určená pre deti od 3 
rokov.
23.11. o 15.00 hod.
KEDY BUDÚ VIANOCE. Veľká sála
24.11. o 15.00 hod.
FESTIVAL SLOBODY – Ústav pamäti národa 
Štúdio Tatra
25.11.  o 9.30 hod.
KEDY BUDÚ VIANOCE. Veľká sála
26.11. o 19.00 hod.
SLÁVA – Radošinské naivné divadlo Veľká sála 
Réžia: O. Spišák
Trpká cesta k svetskej sláve, utajený či skrytý 
smútok komikov. Ale aj nevšedný životný príbeh 
geniálneho amerického herca, komika a režiséra 
Bustera Keatona, u nás známeho aj pod menom 
Frigo – to všetko veľmi výrazne poslúžilo autoro-
vi Stanislavovi Štepkovi, aby napísal na základe 
spletitých životných osudov veľkého amerického 
klauna svoju prvú neradošinskú hru Sláva. 
27.11. o 9.30 hod.
CESTA DO KRAJINY TUWIM. Štúdio Tatra

6.11. 18.30 hod.
PREKLIATY BÁSNIK Veľká sála
6.11. o 18.30 hod.
ZLATÝ DRAK Štúdio
Divadelný úlet z čínsko-vietnamsko-thajského 
fast foodu, Predpremiéra, Vstupné: 7 €
7. 11. o 18.30 hod. Štúdio
ZLATÝ DRAK Štúdio 
Divadelný úlet z čínsko-vietnamsko-thajského 
fast foodu, I. premiéra
7. 11. o 18.30 hod.
ZLATÝ DRAK Štúdio II. premiéra 
10.11. o 9.30 a 11.30 hod.
FERDO MRAVEC Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené 
pre našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí 
sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva.

11.11. o 10.00 hod.
FERDO MRAVEC Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené 
pre našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí 
sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva.
11.11. o 18.30 hod.
ZLATÝ DRAK Štúdio 
Divadelný úlet z čínsko-vietnamsko-thajského 
fast foodu 
12.11. o 18.30 hod. 
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála 
Organizované predstavenie Pôvodný slovenský 
muzikál podľa literárnej predlohy Petra Jaroša.
13.11. o 18.30 hod. 
POTKANY Štúdio
14.11. o 18.30 hod. 
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála  Pôvodný sloven-
ský muzikál podľa  
literárnej predlohy Petra Jaroša.
14.11. o 18.30 hod.
VIANOČNÁ SPOMIENKA Štúdio
Krehký vianočný príbeh. Komorná inscenácia 
bude nostalgickou spomienkou s demročného 
chlapca Buddyho na jeho detské Vianoce. Spo-
znáva veľkú a nezištne úprimnú, priam materin-
skú lásku svojej vyše šesťdesiatročnej tety Sook. 
Réžia. Svetozár Sprušanský

21.11. o 18.30 hod.
22.11. o 18.30 hod.
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála 
„Kostýmovaná dobovka“ z obdobia viktoriánske-
ho Anglicka uvedená v celoslovenskej premiére, 
s niekoľkými songami z konca 18. a začiatku 19. 
storočia. Príďte si vychutnať výtvarne výpravnú 
inscenáciu so známymi piesňami, ktorá v sebe 
spája situačný, ako aj konverzačný humor, po-
stavený na hravom príbehu, hereckej ľahkosti  
a nonšalancii. Réžia. Svetozár Sprušanský 
25. 11. o 18.30 hod.
POTKANY Štúdio
Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu 
býva niekoľko rodín, bohatších, chudobnejších, 
ale aj takých, čo sú na hranici biedy. Nechcú od 
života veľa. K šťastiu nepotrebujú milióny, stačí 
im fungujúca rodina, dobré manželstvo a deti. 
Žiaľ, nemajú ani to. Réžia: Roman Polák
26.11. o 18.30
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ
Štúdio Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej 
politickej kariéry dvorného intrigána Selicoura 
zanechal komédiu, ktorá svojou rafinovanosťou, 
výbornými charaktermi a vycizelovanou formou 
v ničom nezaostáva za jeho vzorovými a slávny-
mi drámami. Razantným príchodom šikovného 
naničhodníka Selicoura, ktorý parazituje na plo-
doch práce iných ľudí. Réžia: Lukáš Brutovský
27.11. o 18.30 hod.
ZLATÝ DRAK štúdio
28.11. o 18.30 hod.
VIANOČNÁ SPOMIENKA Štúdio
28.11. o 19.00 hod.
TESTOSTERÓN
DAB hosťuje v Mestskom divadle 
P.O. Hviezdoslava Bratislava
29.11. o 18.30 hod. 
KTO JE TU RIADITEL? Štúdio
Organizované predstavenie

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, 
www.sdksp.sk
3.10. o 9.30 hod., 2.11. o 15.00 hod.
O PSÍČKOVI A MAČIČKE Štúdio Tatra 

neho projektu, Moderátor: DADO NAGY
20. november 2014 o 18.00 hod.
Jozef Karika 
Je držiteľom Ceny Literárneho fondu za publicisti-
ku a niekoľkých ďalších novinárskych i literárnych 
ocenení. Román V tieni mafie sa držal niekoľko 
týždňov na prvom mieste v rebríčku bestsellerov. 
V tomto roku vydal román Strach.

Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

DIecÉzNe múzeum

Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 07 Nitra, 
tel.: 037/ 772 17 47, 
Múzeum otvorené:  
apríl - október: ut – ne: 10.00 – 18.00 hod.
november - marec: so – ne: 10.00 – 15.00 
hod.
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 Industri-
ae tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z hlaholík). V 
druhej časti múzea je sprístupnená klenotnica s 
liturgickým pokladom. 

PONITRIANSKe múzeum

Štefánikova trieda č. 1,  949 01 Nitra
Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk, https://www.
facebook.com/ponitrianskemuzeum
www.twitter.com
Otvorené: po: 9.00 – 15.00 hod., 
ut – pi: 9.00 – 17.00 hod., 
so – ne: 10.00 – 17.00 hod.,                        
Stála výstava:Skvosty dávnovekého 
Slovenska                          
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovovýcha z ďalších 
materiálov zhotovených predmetov, ktoré do-
kumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie 
človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na 
našom území, teda od staršej doby kamennej až 
do 18. storočia.
Výstavy:  Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj 

gramu je spoločenská hra pexeso.
Každý ut., str. a štv. v čase od 9.30 – 15.30 hod.                      
Do 19.12.    2014
Poznáš naše zvieratá?
Vzdelávací program vhodný pre žiakov  
I. st. ZŠ je spojený s prehliadkou výstavy Život v 
lesných a vodných biotopoch. V rámci programu 
si žiaci môžu vyfarbiť omaľovánku a zahrať sa 
spoločensko-náučnú prírodovednú hru pomo-
cou, ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Cieľom 
spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druh-
mi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich 
upevňovanie formou zábavy.
Každý ut., str. a štv. v čase od 9.30 – 15.30 hod.                      
Klub paličkovanej čipky 
– každý pondelok o 14.00 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spo-
ločnosti každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 
hod.
Klub filatelistov 
– každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Aktuálne informácie:www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/
ponitrianskemuzeum

SLOVeNSKÉ 
POľNOhOSPODÁRSKe  múzeum

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk, 
muzeum@agrokomplex.sk
Tel.: 037 / 65 72 553, 
mobil: 0911 404 001 (lektor)
Ot.hod.: po: zatvorené, 
ut – so:  9.00 – 17.00 hod., 
vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 
hod.,, ne: 13.00 – 17.00 hod., vstupy s lektorom 
o 13.00 a 15.00 hod., 

mISIjNÉ múzeum

Adresa: Kalvária, č. tel.: 037/ 772 21 83
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umelec-
kých predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na výstave si môžete 
prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky. 

VIVÁRIum SPu
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 

Mira Gáberová (SK), Michal Murin (SK), Klaus 
Richter (DE), Olja Triaška Stefanovič (SK/SRB), 
Barbara Steppe (DE), Jiří Surůvka (CZ), Peter 
Wächtler & Andreas Wegner (DE), Zuzana 
Žabková (SK) Medzinárodná výstava sa pokúša 
prostredníctvom konceptu teatrality nazrieť na 
hranicu medzi performanciou  a divadlom. 

13. 11. – 25. 1. 2015
Haute Couture
Autori: Ľubomíra Abrahámová,  Alexandra Anu-
šev Borsíková, Patrik Illo, Peter Kalmus, Kassa-
boys, Otis Laubert, Štefan Papčo, Martin Piaček, 
Karol Pichler, Dorota Sadovská, Viliam Slaminka, 
Nina Šošková, Emöke Vargová, Vlasta Žáková, 
Kurátor: Omar Mirza, Výstava ponúkne divácky 
atraktívny výber diel slovenských výtvarníkov 
všetkých generácií, ktoré vznikli po roku 1990 a 
súvisia s témou oblečenia, šiat a módnych do-
plnkov. 

Salón
Do 2.11. Ľudovít Jelenák (1920 – 1999)
Nitrianska galéria a kultúrna verejnosť si pri-
pomenie 15. výročie úmrtia akad. maliara a 
výtvarného pedagóga Ľudovíta Jelenáka, zakla-
dateľa Katedry výtvarnej výchovy na PgF v Nitre. 
Výstava bude mapovať predovšetkým jeho voľnú 
maliarsku tvorbu.
5.11. – 7.12. 
Play-art 7 EMeMeSk@.
Autori: S. Hrivňáková, E. Nittnausová, M.Poliak, 
M. Salanciová, Kurátor: Eva Kapsová, Marta  
Hučková.Výstavu autori koncepčne budú orien-
tovať na tému: komunikácia. Prezentovať budú 
plošné diela, inštalácie a performance. Rok 2014 
bude 20. výročím založenia tejto nitrianskej vý-
tvarnej skupiny.

Galéria mladých
Do 23.11. User unfriendly
Richard Kitta. Autorský projekt je založený na 
interaktivite a bude pozostávať z viacerých bež-
ných spotrebných objektov, ktorých pôvodná 
funkčnosť bude uspôsobená na nové účely. Autor 
sa vo svojich humorných, interaktívnych, elektro-
kinetických objektoch snaží poukázať na defino-
vanie problému „nových“ médií a ich „oživenia“ 
(sprístupnenia) pre bežného diváka.

Bunker
Do 9.11. Stroj-Destroy-Hyöty
Autorky: Mira Podmanická (SK), Nina-Anneli 
Kaarnamo (FI)
Hlavnou myšlienkou spoločnej výstavy sloven-
skej a fínskej umelkyne je vytvorenie šiestich 
procesuálnych site-specific inštalácií pre každú 
z miestností Bunkra, ktoré budú počas trvania 
výstavy pretvárané, až sa na jej úplnom konci 
zničia a výstavný priestor sa vráti do pôvodného, 
„čistého“ stavu.
27. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Illicit Physics 
Autori: Anna Romanenko & Björn Kühn (RU/DE)
Kurátor: Omar Mirza. Výstava bude tematizovať 
formy umenia, ktoré zdanlivo nerešpektujú vše-
obecne platiace zákony, či už fyzikálne, alebo vi-
zuálne. Pôjde o akési sprítomnené a živé science 
fiction. Diela budú zároveň reagovať na bývalý CO 
kryt, ktorý je v podstate útočiskom pred vonkaj-
ším svetom, takže sa v ňom dá vytvoriť vlastný, 
vnútorný svet, ktorý tu zostane aj po konci sveta, 
ktorý ostal za dverami Bunkra

Galéria hudby
Cyklus komorných koncertov  historickej a sú-
časnej vážnej hudby v Koncertnej sále Župného 
domu / 9. ročník
5. 11. o 18.00 hod. THReNSeMBle (HU)
Balázs Horváth – umelecký vedúci, dirigent
Program: hudba súčasných autorov 
M. Bujdosó, M. Burlas, D. Dinyés,  B. Futó, 
B. Horváth, Y. Kyriakides, D. Matej, P. Tornyai
26. 11. o 18.00 hod.
Eva Šušková – soprán
Petra Noskaiová – mezzosoprán
Tomáš Šelc – basbarytón
Igor Herzog – lutna, scénické spracovanie
Program: operné scény C. Monteverdiho
3. 12. o 18.00 hod.
Johannes Fischer (DE) – vibrafón, 
bongá, kongá, elektronické zvuky a ďalšie bicie 
nástroje
Program: J. Alvarez, G. Aperghis, J. Fischer, 
M. Kitazume, S. Reich, I. Xenakis
4-3-2-1… / Cyklus besied so súčasnými sloven-
skými spisovateľmi, 9. ročník obľúbeného literár-

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
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov 
a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne 
lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obra-
zy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne 
vyskytuje.

Do 17.11.  Castrum Novum Anno 1663
Po stopách Turkov
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripra-
vilo pri príležitosti 350. výročia dobytia   pevnosti 
Nové Zámky výstavu s využitím zbierkových 
materiálov zo slovenských  i maďarských múzeí. 
Ponitrianske múzeum túto výstavu prevzalo ako 
pripomienku 350. výročia oslobodenia Nitry od 
tureckej nadvlády. Dobovú atmosféru tureckých 
nájazdov približujú panely so sprievodným tex-
tom.
NOVÉ VÝSTAVY:
30.10. – 30.11. Vernisáž 30.10. o 17.30 hod. 
Slovenský ľudový odev v miniatúrach 
(bábiky oblečené do slovenských ľudových kro-
jov) Rastislav a Anna Bellovičovci predstavujú 
slovenské kroje na bábikách typu Barbie Minia-
túrne kroje vypracúvajú do najmenších podrob-
ností.
Do 19.12. 
Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu 
Vzdelávací program určený pre žiakov  
I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených 
dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov 
z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné 
osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, 
prírodopis, biológia. 
Každý ut., str. a št. v čase od 9.30 – 15.30 hod.                      
Do 19.12. 
Objavte s nami rímsku civilizáciu
Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ 
je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje  na 
učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. 
Poznávanie archeológie prostredníctvom lektor-
ského výkladu, získavanie nových poznatkov a 
upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou 
pracovného listu. Súčasťou vzdelávacieho pro-

č. tel.: 037/ 65 08 791 
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby 
a sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej 
správy.
Pre verejnosť otvorené: v pon. a v str. od 
14.00 do 16.00 hod.. Organizované skupiny škôl 
a škôlok môžu nahlásiť exkurzie aj na termíny 
mimo otvár. hodín (tel., resp. na e-mailovej ad-
rese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

BOTANIcKÁ zÁhRADA  SPu
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, č. tel.: 
037/ 65 11 751, kl.  Skleníky, otv. celoročne 
okrem po. a pia.  9.00 – 16.00 hod.
Park, otv. denne 9.00-16.00, okrem zim-
ných mesiacov, Skupinové návštevy vopred 
telefonicky dohodnúť.

AGROKOmPLeX
Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 22 989, 
www.agrokomplex.sk

XVII. CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT 
a IV. SLOVENSKÉ TRHY
SVET ZVIERAT 2014  2. medzinárodná predaj-
ná výstava potrieb pre domáce zvieratá
29.-30.11. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA ZVIERAT

FAjKOVý KLuB NITRA

Kupecká ulica, www.pipeclub.sk
Verejné posedenie členov Fajkového klubu. 
Každý prvý štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. 
-  2.10. 2014
The Irish Times Pub Nitra, Kupecká ulica.

GALÉRIA TRAFAčKA

Ul. Janka Kráľa, Nitra. www.trafačka.sk
Otvorená denne: 11.00 - 22.00 hod., cez víken-
dy: 15.00 – 24.00 hod.
Každý týždeň výstavy a vzdelávanie

DIVADLO ANDRejA BAGARA

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

Réžia: Jakub Nvota a. h.
Paríž a Notre Dame. Mesto a Chrám. Dva živly… 
Dva princípy… Dve ženy. Sú matkami, milen-
kami, pobehlicami a diktátormi pre tisíce oby-
čajných ľudí motajúcich sa v ich náručí. Ako ich 
parížania môžu a ako musia? Kde je ich sloboda? 
Kňaz, ktorý sa zamiluje… Netvor, ktorý sa túži 
stať človekom, básnik, ktorý predá svoju hrdosť a 
žena, ktorá pre pravdu obetuje všetko.
13.11. o 9.30 hod.
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI Štúdio Tatra
14.11. o 9.30 hod. 
ZABUDNUTÝ ČERT. Veľká sála 
Réžia: K. Žiška
Rozprávka na motívy známeho a jednoduché-
ho príbehu o obstarožnom niekoľko storočnom 
čertovi Trepifajkslovi a poctivej, vynachádzavej a 
pracovitej babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert je 
iba človek!“ e určená pre deti od 4 rokov. 
15.11. o 19.00 hod.
KEDY BUDÚ VIANOCE?  Veľká sála
15.11. o 20.00 hod.
NAČO DIVADLO? Kaviareň Tatra
Asociácia Divadelná Nitra
Zábavný divadelný kvíz s Ludwigom Baginom, v 
ktorom súťažné tímy súperia o netradičné diva-
delné darčeky, fľašu dobrého vína či vstupenky 
na 24. ročník festivalu Divadelná Nitra 2015. 
15.11. o 22.30 hod.
DRACULA Štúdio Tatra 
Prekliata balada o nesmrteľnosti. Dramatizácia 
svetoznámeho románu Brama Stokera o zle, váš-
ni a „inakosti“ v nás i okolo nás. Klasický príbeh 
grófa Draculu rozprávaný neklasickými javisko-
vými 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 finanč-
nou podporou MK SR.
16.11. o 15.00 hod.
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála
19.11.  o 9.30 hod.
KMOTRA SMRŤ A ZÁZRAČNÝ LEKÁR Veľká sála
 Príbeh o bedárovi, ktorý sa vďaka svojej chudobe 
a novonarodenému dvadsiatemu štvrtému po-
tomkovi vlastným kmotrom kmotre Smrti stane 

SYNAGÓGA

Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, 
Ulica pri Synagóge

č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, 
e-mail: synagoga@nitra.sk

6.11. (št) o 20.00 
Sólový koncert pre klavír   
Valér Miko
autorské kompozície 
Hosť:  Maok (Martin Tesák) 
gitara, spev, perkusie)  
usporiadateľ: Valér Miko, vstupné v predpredaji 
(Nisys) 5,- €; v Synagóge pred koncertom 6,-€ 
9.11. (ne)  20.00 
vernisáž             
ANDREJ ŠEBAN BAND Tour 2014
usporiadateľ: Euforion – kultúrno voľnočasové 
fórum, vstupné v predpredaji 9,- € (www.andrej-
seban.com); v Synagóge pred koncertom 11,- €  
11.11. (ut) o 16.00                                                                              
CERN, ako dôležitý hráč
prednáška venovaná 60. výročiu založenia 
CERN-u, doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc. 
z FMFI UK v Bratislave 
usporiadateľ: Katedra fyziky, Fakulta prírodných 
vied, UKF v Nitre v spolupráci s o.z. FLOT , vstup 
voľný
12. 11. (str) 18.00                                                                               
Folklórny večer v rámci projektu Inšpiro-
vané folklórom prezentácia hudobného 
folklóru v podaní intepretov z Ponitria 
a Tekova - FS Ponitran, Miroslava 
Zaujcová, ŽSSk Vranky, MSSk 
Havrani, MSSk Matičiar z Kozároviec
deti: Simonka Valentová, Adela 
Čarnogurská, Boglárka Csámpai, 
Hanka a Dianka Filipové 
usporiadateľ: Krajské osvetové stredisko v Nitre, 
vstupné: 3,- € , deti, študenti , seniori a ZŤP 1,- € 
24. – 28. 11. (po – pi)  o 18.00 
KONFRONTÁCIE 11. ročník festivalu umení
24. 11. o 17.00  vernisáž  výstavy
Rezonancie/Resonance
z tvorby P. Kocáka, P. Kilisnyka, J. Onda, 
Ľ. Purdeša, D. Srvátku, E. Voločšukovej, 
M. Zbojana a I. Židikovej

15.11. o 18.30 hod.
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála Pôvodný 
slovenský muzikál podľa  literárnej predlohy 
Petra Jaroša.
15.11. o 18.30 hod.
VIANOČNÁ SPOMIENKA Štúdio
16.11. o 18.00 hod.
BEZ MODRÍN Veľká sála 
Piano show Jozefa Holého a hostí La Gioia,  
Katarína Hasprová, Eva Pavlíková, Brigita,  
Spevácky zbor DÚHA. Moderujú: Tána Šúrová 
a Lukáš Pincek. Vstupné: 12 €
18.11. o 18.30 hod.
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála Jedna z na-
jznámejších a najobľúbenejších Shakespearo-
vých komédií hovorí o premenlivosti a zložitosti 
vzťahov medzi mužom a ženou, o súboji pohlaví.  
V hre sa miešajú prvky renesančnej romantic-
kej komédie s intenzívnou energiou commedie 
dell´arte. Réžia: Svetozár Sprušanský
18.11. o 18.30 hod.
VIANOČNÁ SPOMIENKA Štúdio 
19.11. o 10.00 a 18.30 hod.
PÝCHA A PREDSUDOK Veľká sála 
Inscenácia ponúka javiskový obraz starobylého 
sveta britského panstva, s dôrazom na silný 
príbeh a plnokrvnú charakterokresbu postáv. 
Diváka pozývame do sveta minulosti, do pro-
stredia elegancie. Keď muž a žena mali od seba 
síce patričný odstup, ale aj vzájomný obdiv a 
úctu. Spoločenské konvencie a sociálne rozdiely 
ich delili, ale vzájomne opätovaný a naplnený 
cit nazývaný láska ich dokázal aj spojiť. Réžia: 
Ľubomír Vajdička. 
20.11. o 18.30 hod. 
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio Obnovená 
premiéra vtipnej, priam kultovej a v mnohom 
výnimočnej inscenácie bývalých poslucháčov 
bratislavskej Vysokej školy múzických umení. 
Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred ne-
dávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Príďte si ju osviežiť i Vy. Réžia: Ján Luterán
20.11. o 18.30 hod.
SKRROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála 
21.11. o 10.00 hod.
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio

28.11. o 9.30 hod.
KEDY BUDÚ VIANOCE. Veľká sála
Réžia: Š. Spišák. Vtipno-múdra rozprávka  
pre deti a dospelých na motívy knihy Roarka 
Bradforda – Černošský Pán Boh a páni Izraeliti, 
ktorá vám odpovie na otázky: Ako Pán Boh stvoril 
svet... Ako Adam o raj prišiel... Ako Noe potopu 
sveta prežil... Ako Jonáš pravdu našiel... a o tom, 
kedy sú naozaj, a keď hovorím naozaj, tak myslím 
naozaj, Vianoce. 
Inscenácia je vhodná pre deti od 3 rokov.
30.11. o 15.00 a 17.00 hod.
CESTA DO KRAJINY TUWIM. 
Štúdio Tatra Réžia: Ondrej Spišák Cesta do krajiny 
Tuwim je cesta do krajiny fantázie a sna. Deti na 
nej budú sprevádzať záhadné, veselé divadelné 
bytosti, ktoré ich naučia splniť si aj tie najtajnej-
šie sny. Inscenácia je určená od 3 rokov.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ SDKSVN!
VSTUPNÉ NA PREDSTAVENIA V STAROM 

DIVADLE KAROLA SPIŠÁKA V NITRE
Organizované predstavenia pre deti a mládež 
2 €, Nedeľné (o 15.00 hod.) 3 € (skupina nad 5os. 
2 €/os.) Večerné (o 19.00 hod.) predstavenia pre 
verejnosť 4 € (študenti 3 €)
SÁLY STARÉHO DIVADLA KAROLA SPIŠÁKA V NITRE

VEĽKÁ SÁLA kapacita 300 miest
ŠTÚDIO TATRA kapacita do 150 miest
(pri niektorých predstavenia je kvôli scénografii 
kapacita miest v ŠT obmedzená na 80 alebo 120 
miest)
Na nedeľné predstavenia si rezervujte vstupenky vopred!
tel. č.: 037/ 652 5003, produkcia@staredivadlo.sk
Kvôli veľkému záujmu budú nevyzdvihnuté  
rezervácie vstupeniek na nedeľné predstavenia 
zrušené 10 min. pred začatím inscenácie!
INFO: POKLADŇA/ 
SPOJOVATEĽKA/ REZERVÁCIE  037/ 652 5003

KINOKLuB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka 

štúdio Tatra Nitra
www.kinoklubnitra.sk

kinoklubnitra@gmail.com
info: 0948 050 010 , 0907 680 702



Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 156: po. 
– pia.: 8.00 – 15.30 hod. – 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 patento-
vé spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové knihy pre 
nevidiacich a slabozrakých. V ponuke knižnice sú i výchov-
no-vzdelávacie podujatia pripravujúce čitateľa na prácu s 
knihou. Organizujú ich pracovníčky knižnice na Ulici Fraňa 
Mojtu 18.

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu č. 18, Nitra

4., 11., 18. , 25.11.o 10.00 hod.
Tréning pamäti pre seniorov 
4.11. o 13.30 hod.
Ivona Březinová – autorská beseda
7. 11. o 9.30 hod.
Vyznanie
Hovorená bibliografia o českej speváčke a textárke Hane 
Zagorovej spojená s audio nahrávkami a videoprojekciou 
určená pre klientov mestského Denného stacionára pre 
ZŤP a Denného stacionára pre autistov
12. 11.o 17.00 hod.
Majo Kluvanec – autorská beseda 
18.11. o 10.00 hod. 
Drahomíra Pechočiaková – beseda s regionálnou 
spisovateľkou
24.-25.11. (10.00 – 16.00 hod.)
Poďme sa pochváliť – výstavka ručných prác členov 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre 
26.11. o 10.00 hod. 
Ako bolo – postrehy študentov, ktorí sa vrátili zo študij-
ného pobytu z Fínska, Belgicka a USA 

Knižnica AGROINŠTÚTU 
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manaž-
mentu poľnohospodárstva, pedagogiky a psycho-
lógie prístupná 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, 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, bibliografické,
koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Kon-
štan- 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, doktorantom, 
študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej ve-
rejnosti, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné 
práce študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov 
UKF, zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej 
činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, dok-
torandov UKF, odborne buduje, ochraňuje a sprístupňuje 
fondy UK a zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístup-
ňovaní súborných katalógov knižníc.

Slovenská  poľnohospodárska knižnica
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 špecializo-
vanou 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 infor-
mačných služieb.
Otváracie hodiny:  
Po. - štv.:  8.30 - 18.00 h, pia:  8.30 – 17.00 h

BOhOSLužBY V NITRe 

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

Kostol sv. Ladislava – piaristi: 
pondelok – piatok: 7.00, 12.15, 18.00, 
sobota: 7.00, 18.00; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej 
ulici, Kláštor: 
pondelok – piatok: 6.00, 7.00  a 16.15; 
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 detská a 16.15 h 
Počas letných prázdnin nebýva sv. omša v 
nedeľu o 10.30 a v pracovný deň o 7.00.

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: 
pondelok – sobota: 6.30, 18.30 h; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maďarskej 
reči, 18.30 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
Kalvária: 
pondelok- sobota: 6.30 h a 18.00; 
nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 d 
Kaplnka v nemocnici: 
pondelok  - piatok: 15.30 h; nedeľa: 10.30 
Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok – piatok: 6.30 h a 18.00 h 
sobota: 6.30; nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 
11.15 h a 18.00 h
Kostol sv. Martina Chrenová: 
pondelok – sobota: 6.30 h, 17.30 h; 
nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.00 h a 17.30 h, 
detská, 9.30 h
Kostol sv. Urbana Čermáň: 
pondelok – piatok: 18.00 h; 
nedeľa: 8.00 h a 10.00 h
Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce: 
štvrtok – sobota: 7.00 h; denne o 17.00 h;  
nedeľa: 8.00 h a 11.00 h
Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce: 
pondelok – piatok: v zime: 18.00 h, v lete o 
19.00 h; 
sobota: 7.00 h; nedeľa: 8.00 a 10.45 h
Kostol Narodenia Panny Márie  Horné 
Krškany: 
pondelok - piatok: 17.00; nedeľa: 9.00
Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany:  
pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18.00 h
streda a sobota o 7.00 h; nedeľa o 7.30 a 10.30 h
Kostol Všetkých svätých Kynek: 
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce: 
pondelok, streda, piatok: 18.00 h; 
nedeľa: 8.00, 10.30 h
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párov-
ské Háje:
Nedeľa: 11.00 h; Streda: 18.00 h, 
v každý prvý piatok v mesiaci: 19.00 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Maria-
num): 
pondelok – sobota: 6.25 h; 
nedeľa: 9.00 h
Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
Streda: 19.30 h;
Nedeľa: 9.00 h alebo 10.30 h podľa vyhlásenia
Kostol sv. Urbana, Zobor: 
Utorok – sobota: 18.00; 
Nedeľa: 8.00, 11.00 h
Kaplnka sv. Svorada, Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada, n.o. Zobor
Streda: 15.15; Nedeľa: 10.30
Starokatolícka cirkev na Slovensku: 
nedeľa a v prikázané sviatky: 9.00 h v kaplnke 
sv. Gorazda na Chrenovskej ul. 15.

EVANJELICKÉ 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. V ut. o 19.00 h - biblická hodina 
pre staršiu mládež, v pia. 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 kalvín-
skym kostolom na Ulici Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA  
Bohoslužby v každú sobotu o 9.45 h v modli-
tebni za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. 
Kontakt: www.casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ: 
V nedeľu o 17.00 h v Kostole Ducha Svätého na 
Ul. A. Sládkoviča.

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

fm@msunitra.sk č. tel.: 037/64 22 834
Príďte sa realizovať v našich priestoroch podľa 
vašich predstáv.
12. 11. (str)
17.00 Výtvarný workshop – modelovanie zo 
slaného cesta, Organizátor: Gabriela Hesková
18. 11. (uto)
19.30 Spomienky na November – diskusia, 
premietanie dokumentárnych filmov a koncert 
skupiny „Do you remember“ Organizátor: Mesto 
Nitra a Študentský parlament UKF
19. 11. (str)
17.00 Odlišnosti by nás mali spájať – nie 
rozdeľovať
Kultúra Rómov v minulosti a súčasnosti
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády 
SR program Kultúra národnostných menšín 2014
Organizátor: „SPONKA“- Sociálno-poradenská 
činnosť s orientáciou na sociálne znevýhodnené 
obyvateľstvo
20. 11. (št)
8.00 Týždeň mladých podnikateľov – séria 
prednášok zameraných na vzdelávanie podni-
kateľov v oblasti ekonómie, účtovníctva, práva, 
sociálnych sietí, komunikácie a IT
Organizátor: Divino, s.r.o.
28.11. (pia) 
18.00 Speed dating – rýchle rande
Organizátor: Fórum mladých
Pravidelné aktivity 
Cashflow club, Utorok 17.00 
Spoločenská hra so zameraním na finančnú 
gramotnosť, Organizátor: Vladimír Madeja
Cheerleading - roztlieskavačky
Utorok, štvrtok 15.30 , Organizátor: Nitra 
Knights, klub amerického futbalu OZ 
Kurz jogy, Utorok 17.30 
Ashtanga a Ajurvedská joga - dychové cvičenia, 
meditácia, relaxácia, jogové pozície, osem 90 
minútových cvičení. Organizátor: Marta Vavrová 
/www.masazenitra.com, viac info: 0910 841031
CA PO EI RA, Streda 17.00 
Brazílske bojové umenie a tanec
Organizátor: Fórum mladých
Konverzácia v anglickom jazyku

Vysoké Hory Nitra
22. 11. (so) od 9.00 hod. 
9. ročník festivalu. Program pozostáva zo 4 blokov 
s filmami a prezentáciami od viacerých zaujímavých 
hostí. Účasť okrem iných prisľúbil známy dokumenta-
rista Pavol Barabáš
Divadlo 
8. 12. o 19.00 hod.
Nízkotučný život (Nejem, nežijem, nemilujem)
Vstupné: 15 €, Ticketportal
Miesto predstavenia: Aula UKF Nitra
Komédia o diétnej láske, vzdelaní a viere. 
Do redukčného sanatória si prichádzajú zlepšiť posta-
vu tri ženy: redaktorka, vydávajúca populárne náučné 
knihy , poslankyňa parlamentu, trpiaca bulímiou a 
kazateľka Cirkvi konzumu posledných dní . Dámy 
majú zrejme pár kíl navyše, ale v živote im aj čosi 
chýba – možno tolerancia, vzdelanie a láska. Štyrom 
herečkám, ktoré patria k najlepším komičkám na 
Slovensku, sekunduje Viktor Horján ako ženské alter 
ego.  Autor a réžia: V. Klimáček. Hrajú: P. Polnišová,  
D. Abrahámová, A. Vargová, Z. Šebová, V. Horján

NISYS
Mestské informačné stredisko, Štefánikova trieda 
č. 1, 949 01 Nitra - INFOTEL.: 0042137/161 86,  
č. tel. 037/741 09 06, fax: 741 09 07, e-mail: 
info@nitra.sk,  www.nitra.sk, www.nisys.sk. 
poskytuje:
- informácie o podnikoch a firmách v meste  
Nitra, o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, 
o službách všetkého druhu, o pamätihodnostiach 
a zaujímavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií  
o Nitre a Slovensku, predaj kultúrno-spoločen-
ského mesačníka NITRA, predaj spomienkových 
a darčekových predmetov, tričiek, znakov, po-
hľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie 
služby, vylepovanie plagátov, spracovanie foto-
materiálov...

KNIžNIce V NITRe

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fr. Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. – ut.: 7.30 – 18.00 
hod., st.: 7.00 – 19.00 hod. a št. – pia.: 7.30 – 18.00 hod.
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po. – pia.: 9.00 
– 17.00 hod. 

SPOMIENKY NA NOVEMBER
14.11. o 10.00 hod.
Spomienkové zhromaždenie k 25. výročiu 17. novem-
bra /Deň boja za slobodu a demokraciu/
Miesto: Pamätník obetiam komunizmu pred MsÚ
Organizátori: Mesto Nitra, Zväz protikomunistického 
odboja, Konfederácia politických väzňov Slovenska, 
Študentský parlament UKF. 18.11. Sviečkový pochod, 
sv. omša ku Dňu študentstva, diskusia, premietanie 
dokumentárnych filmov Ústavu pamäti národa,  
hudobné vystúpenie – Do you  remember Miesto  
a čas : sv. omša -  18.00 Piaristický kostol sv. Ladislava, 
od 19.30 program - Fórum mladých
17.11. (po) o 18.00 hod.
Labutie jazero
Športová hala Klokočina, Nitra. Svetoznámy Kyjevský 
balet na Slovensku mal obrovský úspech a všetky 
vystúpenia beznádejne vypredané. Music-art sa teší 
na ich nové vystúpenia aj v roku 2014. KYJEVSKÉ 
MESTSKÉ AKADEMICKÉ DIVADLO OPERY A BALETU. 
Jedno z významných divadiel Ukrajiny - Kyjevské 
mestské akademické divadlo v roku 2012 oslavuje 
30 ročné jubileum. Zakladajúcimi členmi v roku 1982 
sa stali známi hudobníci – národní umelci Ukrajiny – 
hlavný dirigent Evgenij Dušenko, hlavný zbormajster  
Michail Krečko a riaditeľ Ivan Dorošenko.
17.11. (po) o 19.00 hod.
PKO Nitra
Vstupné: 19, 22, 25 €
Exkluzívna pop & ethno tour 2014
Katka Knechtová & Cigánski Diabli 12-členné 
hudobné zoskupenie Katarína Knechtova & Cigánski 
Diabli vyráža už 12.10.2014 na TOUR 2014 , exkluzív-
ne spojenie popu & ethno world music po slovenských 
mestách. Diabli budú hrať Katku Knechtovú a Katarína 
Knechtová Diablov. Tour 2014 bude skvelým drama-
turgickým a hudobným spojením dvoch bravúrnych 
slovenských leadrov, a to Katky Knechtovej s vynikajú-
cim svetovým ethno orchestrom Cigánski Diabli. 
Zbory mestu
Festival zborového spevu
21. (pi) a 22.11. (so) 
Účinkujú: spevácky zbor Súkromného konzervatória 
v Nitre; Spevácky zbor DÚHA pri ZUŠ J. Rosinského; 
PSALLITE DEO;  Maďarský spevácky zbor UKF v Nitre; 
Spevácky zbor NITRIA; Miešaný spevácky zbor LIPKA; 
Katedrálny spevokol EMERÁM; Spevácky zbor GLÓRIA 
a Nitriansky evanjelický spevokol.

Zlatý drak
Premiéra inscenácie v Divadle Andreja Bagara

Folklórny večer
V rámci projektu Inšpirované folklórom

CERN ako dôležitý hráč
Prednáška venovaná 60.výročiu založenia CERN-u Zbory

 m
estu

 2014

 Festival zborového spevu

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ SPRIEVODCA

November 2014                             Samostatne nepredajné

KAM V NITRE

Štvrtok 17.00, Organizátor: Fórum mladých
Hip hop streetdance, Streda, štvrtok, 17.00 
Organizátor: Fórum mladých
Joga
Štvrtok 17.00 - začiatočníci, 18.30  – pokročilí
Organizátor: Spoločnosť Joga v dennom živote 
OZ / cena jedného cvičenia 3 € /
Intuitívny tanec- voľné slobodné tancova-
nie, Piatok 18.00 , Organizátor: Janka Satková
Výstavy:
Štyri roky Fóra mladých vo fotografiách 
Nitra kedysi a dnes
Stále možnosti využitia voľného času
knižnica, spoločenské hry, stolný tenis, 
stolný futbal, biliard, telocvičňa so zrkadlami, 
bežecký pás, cyklotrenažér, air hockey, šípky, 
wifi, možnosť hry na akustickej a elektrickej 
gitare, basgitare, bicích nástrojoch, klávesových 
nástrojoch, klavíri
Vstupné do FM:  Ročná klubová karta : 7 EUR
Jednorazový vstup: 0,50 EUR
Príďte sa realizovať v našich priestoroch podľa 
vašich predstáv. Po – Pi 13.00 – 21.00 hod.
Ne  17.00 – 21.00 hod., www.forummladych.sk
fm@msunitra.sk, 037 6422834

DOm mATIce SLOVeNSKej 

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, spoluprá-
ca?  Radi vám pomôžeme.

PODUJATIA 

Nitriansky vínny festival 
7. - 8. 11. (pi – so)
Miesto konania: Nitriansky hrad. Novembro-
vá prezentácia najlepších tunajších vín ročníka 
2014 sa odohrá v starobylých uličkách a pivniciach  
Nitrianskeho hradu. Otvorenie festivalu je napláno-
vané na piatok 7. 11. o 16.00 hod. na Pribinovom 
námestí.  Slávnostná ochutnávka pod Nitrianskym 
hradom potrvá do 22.00 hod. a pokračovať bude aj v 
sobotu 8.11. od 10.00 do 22.00 hod. 

11.11., 20.15 hod.
LÁSKA NA PRVÝ BOJ                         
Debutujúci ežisér Thomas Cailley  prináša príbeh 
o láske a prežití, ale aj o ceste z reality do sveta 
snov a fantázie. Francúzsko, 2014, 98´, 3 € / 4 €)
PARALELNÉ ŽIVOTY   
Pod dohľadom tajnej polície
Dokumentárny cyklus autentických príbehov ot-
vára tému politickej moci, ktorá pomocou praktík 
tajných polícií komunistických vlád ovplyvňovala 
privátne životy ľudí v šiestich krajinách Európy.
pondelok 17.11. o 18.00
POĽSKO – Komu  patrí minulosť? 26´ 
MAĎARSKO – Chorobopis spoločnosti   26´
NEMECKO – Očista 26´                          
ČESKO – Viera proti moci 26´
utorok 18.11. o 18.00
SLOVENSKO – Samovražda  v réžii ŠtB   26´
RUMUNSKO – Nebezpečné deti   26´
+ Beseda o cykle filmov
17.11., 20.00 hod 
BIELY BOH (PROJEKT 100).
13-ročná Lili sa zúfalo snaží ochrániť svojho psa 
Hagena pred úradnými predpismi. Znenávidí aj 
otca, ktorý jej psíka vyhodí z auta... Maďarsko – 
Nemec. – Švéd., 2014, 119´, 3 € / 4 €) 
PREDFILM:  NINA / Animovaný príbeh bojazlivé-
ho chlapca a malej divožienky, ktorých spája aj 
delí strach. (SR, 2014, 17´)
18.11., 20.15 hod. FRANK        
Komediálna dráma Lennyho Abrahamsona je 
fiktívnym príbehom inšpirovaným komickou po-
stavou Chrisa Sieveyho alias Franka Sidebottoma 
(Michael Fassbender). Írsko-V.Británia, 2014, 
95´, 3 € / 4 €)
24.11. ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA - Festival slobody 
9.00 – SILA SVEDECTVA / krátke dokumenty z 
dielne ÚPN / Slovensko, 2012, 30´
9.30 – NOVEMBER +20 / Dokumentárny film 
ÚPN o nežnej revolúcii / Slovensko, 2009, 26´ 
10.15 – COLETTE / Milostný príbeh zajatcov Viliho 
(Jiří Mádl) a belgickej Židovky Colette (Clémence 
Thioly) rozpráva o osude tajnej lásky v prostredí 
hrôzy a smrti / Česko, Slovensko, Holandsko, 2013, 
125´
15.00  – SOVIETSKY PRÍBEH / Šokujúce svedectvo 
o úlohe sovietskeho režimu v najhroznejšom nacis-

topher Nolan. Hrajú: Matthew McConaughey, 
Anne Hathaway, William Devane, Michael Caine, 
Wes Bentley,Jessica Chastain, Casey Affleck, John 
Lithgow, Ellen Burstyn, Elyes Gabel, Mackenzie 
Foy, Topher Grace, Leah Cairns, David Oyelowo, 
Bill Irwin, Liam Dickinson, David Gyasi, Timothée 
Chalamet,Matt Damon a i. Krátky obsah: Náš čas 
na Zemi sa chýli ku koncu. Tím výskumníkov sa 
odhodlá na najodvážnejšiu misiu v histórii ľud-
stva: vycestuje z našej galaxie a ich cieľom bude 
zistiť, či má ľudstvo budúcnosť medzi hviezdami. 
Oceňovaný režisér Christopher Nolan (“Trilógia 
Temný rytier”, “Počiatok”) prichádza s ďalším 
prelomovým filmom. 
27. 11. Šéfovia na zabitie (Horrible Bosses 2) 
USA, 2014, komédia, 108 min., Slovenské titul-
ky. Réžia: Sean Anders. Hrajú: Jason Bateman, 
Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, 
Christoph Waltz, Obsah: Chris Pine,Kevin Spacey, 
Jonathan Banks, Andy Buckley, Jamie Foxx a i. 
Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) a Kurt 
(Jason Sudeikis) majú už plné zuby toho, ako 
sa musia podlizovať vlastným šéfom, preto sa 
jedného dňa rozhodnú stať sa svojimi vlastnými 
pánmi a začnú podnikať na vlastnú päsť
20.11. Hry o život: Drozdajka 1
Réžia: Francis Lawrence, Hrajú: Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson, Sam Claflin, Liam 
Hemswort, Julianne Moore, Natalie Dormer, Lily, 
Rabe, John Cusack, Philip Seymour Hoffman, 
Robert Knepper, Stef Dawson, Elden Henson, Ob-
sah: Proti všetkým očakávaniam prežila Katniss 
hladové hry dvakrát, ale ani potom nemá kľud. 
V krajine vypuklo povstanie. Kapitol je naštvaný 
a chce pomstu. Kto by mal za nepokoje zaplatiť? 
Katniss. 

KRAjSKÉ  OSVeTOVÉ  STReDISKO
PODUJATIA - KLUBY - KURZY

4.-7. a 10.- 11.11. o 9.00 - 14.00 - 
ENVIROFILM pofestivalová prehliadka filmov 
pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, skupiny je nutné prihlásiť 
vopred, magdalena.radecka@kosnr.sk,
037/653 15 45, 0911 540 025
5.11. o 17.00  ENVIROFILM pre verejnosť - 17.00  
Voda je život, 17.30  Posledný svedok minulosti - 
Vlkolínec, 18.00 - 18.50 Slamený dom - Zaježová  

27.11. o 17.00   PSYCHOTRONIKA – omyly 
a dezinformácie - prednáška s besedou lektor 
MUDr. Teodor Rosinský, vstupné 3 €
28. - 29.11.  PORTRÉT - tvorivá fotografická 
dielňa zameraná na emotívne zachytenie 
portrétu s využitím denného svetla a dostupných 
zdrojov, vložné 20 €, prihláste sa do 30.10.,  
zdenka.smreckova@kosnr.sk, 0911 540 018, 
037/733 59 88
30.11. o 15.30 KONTAKTNÉ STRETNUTIE 
DIVADELNÍKOV v Čiernych Kľačanoch, 15.30 
predstavenie DS Dominus, Močenok s hrou K.J. 
Erbena: Svadobné košele, 17.30 DS Celkom malé 
divadlo, Starý Tekov s hrou O skutkoch a jestvo-
vaniach, miesto: kultúrny dom Čierne Kľačany,  
info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911 540 019, 
037/653 25 44, podujatie realizované s finanč-
nou podporou MK SR 

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ 
tvorivé dielne pre organizované skupiny detí, 
vložné 0,30 € za dieťa, záujem, dohodnite vopred  
0911 540 023,  ludmila.strukova@kosnr.sk

4.11. o 9.30  MOKRÉ PLSTENIE 
pre MŠ Za humnami
5.11. o 9.30  HOLUBIČKY - práca s textilom pre 
ZŠ vo Fakultnej nemocnici
10. a 12.11. o 14.00  ŠÚPOĽOVÉ OZDOBY 
- práca s prírodným materiálom
24. a 26.11. o 14.00  ADVENTNÝ VENČEK 
- práca s prírodným materiálom

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ
19.11. o 15.00  VIANOČNÉ SVIEČKY vyhotoví-
me zo včelích medzistienok, vložné 5 €

KURZY
JOGOVÉ CVIČENIA pondelok / 16.00 a utorok o 
16.00 a 17.30 
RELAXAČNÉ CVIČENIA utorok O 14.15 

KLUBY
ARTklub  13.11. o 16.30  
Umenie južnej Ameriky 
Česko - Slovenský poznávací klub  27.11. 
o 15.00  Spomienky vojenského dôstojníka
DIAklub  13.11. o 16.00  Starostlivosť o oči, 
Modrý pochod diabetikov

6.11. o 17.00   STRETNUTIE MIESTNEJ ORGANI-
ZÁCIE SLOVENSKÉHO ZVAZU ASTRONÓMOV
7. -  9.11.   TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO 
- workshop pre členov divadelných súborov a re-
žisérov, miesto: Duchonka, vložné 20 €, prihláste 
sa do 3.11., silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911 540 
019, 037/653 25 44, podujatie realizované s fi-
nančnou podporou MK SR 
8.11. o 10.00 - 18.20  AJURVÉDA – cesta har-
mónie, vnútornej krásy a dlhovekosti  základný 
kurz zameraný na spoznanie vlastnej konštitúcie, 
zvládnutie  autodiagnostiky a metód udržania 
vlastného zdravia, lektorka MVDr. Viviána Ko-
váčová, vložné 20 € (lektor, obed, materiály) 
prihláste sa do 6.11., jana.ondruskova@kosnr.sk 
0911 540 016, 037/ 733 59 88 
12.11. o 9.00  KDE BOLO, TAM BOLO... rozpráv-
kový festival pre deti s vyučovacím jazykom 
maďarským spojený s výstavou III. ročníka vý-
tvarnej súťaže Maľovaná rozprávka Eleka Bene-
deka 
12.11. o 14.00 - 16.00  
FOLKLÓR A VZDELÁVANIE - odborná rozprava 
o potrebe vzdelávania a metodickej pomoci vo 
folklóre
12.11. o 18.00  
FOLKLÓRNY VEČER V SYNAGÓGE - komorný 
koncert hudobného folklóru Ponitria a Tekova v 
Nitrianskej synagóge, vstupné 1 € / 3 €
16.11. o 15.00  NOSITELIA TRADÍCIÍ - regio-
nálna súťažná prehliadka folklórnych skupín z 
okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v Kultúrnom 
dome Jelenec
20.11. o 9.00 - 15.00  K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ - 
seminár pre vedúcich DFS,  lektori Agáta 
Krausová a Slavomírom Ondejka, vložné 3 €
22.11. o 10.00 - 15.00  GRAFOLOGICKÁ KON-
FERENCIA pre verejnosť s medzinárodnou účas-
ťou, info: peter.bakay@kosnr.sk, 0911784563, 
037/6531546
23.11. o 15.00  VYTRHNITE MOJE SPIEVAJÚCE 
SRDCE - program podzoborských balád,  
prezentácia DVD v Kultúrnom dome Štitáre
27.11. o 16.30 - 18.30  VEČERNÉ POZOROVA-
NIE OBLOHY pre verejnosť, vstupné 0,50 €

FOTOklub APF  5., 12., 19. a 26.11. o 17.30
FOTOklub Nitra  6. a 20.11. o 17.00  
GRAFOLÓGIA pokročilí  12. a 26.11. o 17.00
GRAFOLÓGIA začiatočníci  5. a 19.11. o 17.00
ŠACH utorok NŠK o 15.30 

VÝSTAVY 
sprístupnené v pracovných dňoch 10.00 - 17.00, 
okrem utorka 
5. - 11.11.   ZELENÝ SVET - putovná výstava 
z 19. ročníka súťaže výtvarnej tvorivosti detí a 
mládeže s environmentálnou tematikou. Sku-
piny MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ prosíme vopred nahlásiť, 
magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 025, 
037/653 15 45
26.11. – 15.12.  BETLEHEM SYMBOL VIANOC 
- diela z najrôznejších materiálov 
NÁVŠTEVA HVEZDÁRNE počas mesiaca pre 
organizované skupín a školy, prosíme, dohodnúť 
vopred na jana.ondruskova@kosnr.sk, 
0911 540 016, 037/733 59 88, 

cVč DOmINO 

Štefánikova tr. 63 , 949 0 1 Nitra, 
tel.: 037/65 24 325, www.cvcdomino.com. 
Info, cvcdomino@zoznam.sk
6.11. o 8.00 hod. 
CVČ Domino Štefánikova tr. 63, Nitra 
Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov pre ZŠ 
a SŠ – na pozvánky
20.11. o 13.00 hod. 
CVČ Domino Štefánikova tr. 63, Nitra 
Povedz mi to slovom, súťaž v prednese poézie a 
prózy v rámci podujatí ku dňu študentstva – pre 
SŠ a Gym. – na pozvánky
21.11. o 11.00 hod.
CVČ Domino Štefánikova tr. 63, Nitra 
Šaráda – pri príležitosti dňa študentstva – hu-
morno-zábavná show – súťaž dvojíc študentov 
alebo žiakov – pre ZŠ a SŠ – na pozvánky
28.11. o 10.00 hod.
CVČ Domino Štefánikova tr. 63, Nitra
Super Dance – tanečná súťaž pre žiakov ZŠ – 
duá a sóla v tanečných disciplínach, módny 
tanec a street dance – na pozvánky

FÓRum mLADých
Ulica Fr. Mojtu, budova Mediahaus, 
949 01 Nitra, www.forummladych.sk, 

tickom projekte – holokauste / Lotyšsko, 2008, 86´
16.45 – LYRIK / Dokumentárne „mini dejiny“ Čes-
ko-Slovenska, sprevádzané zaujímavým životným 
príbehom historika Jána Mlynárika  / Slovensko, 
2014, 83´
18.30 – NOVEMBER +20 / Dokumentárny film 
ÚPN o nežnej revolúcii / Slovensko, 2009, 26´
19.00 – Diskusia po filme s historikom z Ústa-
vu pamäti národa Petrom Jašekom
19.45 – FAIR PLAY / Aj športové prostredie 
80.rokov môže byť čímsi nezdravé! Čo má väčšiu 
silu – steroidy, túžba po olympiáde, matkina spo-
kojnosť alebo čisté svedomie? / Česko, Slovensko, 
Nem., 2014, 99´
NA PROJEKCIE JE VSTUP VOĽNÝ!   Viac info na  
www.kinoklubnitra.sk  a na  www.upn.sk
TOTO NIE JE KALIFORNIA / Film café Európa ~ 
téma:  Ako pád železnej opony zmenil Európu? 
Tematická projekcia európskeho filmu s debatou 
Juraja Kušnierika a jeho hosťami     
25.11., 19.00 h.
Dokument režiséra Martena Persiela je dynamic-
kou a sviežou hymnou protispoločenskej revolty 
mládeže a takmer zakázaného športu – skateo-
vania, v komunistickej NDR. Nemecko, 2012, 90´, 
VSTUP VOĽNÝ) Film café Európa sa koná pod zá-
štitou:  EURÓPSKA KOMISIA   a  FILM EUROPE  
MEDIA COMPANY

VIAC INFO NA WWW.CINE-MAX.SK
Premiéry 

13.11. Rozprávkar (Pohádkář). ČR. 2014. 
Réžia: Vladimír Michálek. Scenár: Marek Epstein. 
Kamera: Martin Štrba. Hudba: Roman Holý Hra-
jú: Jiří Macháček, Aňa Geislerová, Eva Herzigová, 
Anna Linhartová, Jiří Dvořák, Mariana Kroftová,-
Matěj Hádek, Gabriela Míčová, Lubomír Tichý, 
Alena Mudrová a i. Vladimír Michálek nakrútil 
nový český film „Rozprávkar“. Scenár napísal na 
motívy veľmi úspešnej knihy Barbary Nesvadbo-
vej Marek Epstein, v hlavných úlohách sa stret-
nú Jiří Macháček, Anna Geislerová a prvý krát v 
českom filme hviezda svetového modelingu Eva 
Herzigová. 
6. 11. Interstellar (Interstellar) USA, 2014, sci-fi 
/dráma, 169 min, slovenské titulky, Réžia: Chris-


