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K U LT Ú R N O  -  S P O L O Č E N S K Ý  S P R I E V O D C A

NITRIANSKE FAŠIANGY
7.2. (so)
Nitrianske fašiangy
Zabíjačka, fašiangový sprievod po pešej zóne, pochovávanie 
basy, Fašiangový jarmok, Výstavka domácich zvierat

9.00 Fašiangový jarmok
12.00 Do tanca aj do skoku s hudobnou skupinou JSB
15.00 Fašiangový sprievod 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, Nitra 

7.2. o 15.30
Fašiangový karneval – karneval pre deti od 3 - 12 rokov
Vstupné 1 €, masky vstup zdarma

22.2. - 26.2.
od 7.00 – 16.30
Jarný mestský detský tábor Domiňáčik 
Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra  - informá-
cie na sekretariáte CVČ

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dom Matice slovenskej, Nitra, 

www.dms.nitra.sk Tel.: 037/6566228, 0918/113 212  
Úrad. hodiny v DMS  od  9.00 do 15.00 

11. 2. 
17.00 Stretnutie občanov Nitra - Klokočina  
Stretnutie občanov mestskej časti Nitra – Klokočina s pred-
staviteľmi VMČ č. 4 Nitra Klokočina  a zástupcami mesta Nitry. 
Organizátor: VMČ č. 4 Nitra - Klokočina
Miesto konania: Veľká sála 

15. 2.
14.00 
Prednáška “Sv. Cyril a Metod, Slovensko a naše svetové 
prvenstvo”  
Pri príležitosti výročia smrti sv. Konštantína - Cyrila (14.2. 
869) pozývame verejnosť na prednášku predsedu Klubu fila-
telistov 52-51 Nitra MVDr. Milana Šajgalíka. Vo filatelistickom 
exponáte „VĎAKA VÁM SV. CYRIL A METOD“, ktorý na viacerých 
filatelistických výstavách získal významné ocenenia,  priblíži 
prostredníctvom bohatej súkromnej zbierky život oboch svät-
cov. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia knižnej publikácie 
„CYRILO-METODSKÁ MISIA VO FILATELII“ autorov MVDr. Milana 
Šajgalíka a PhDr. ThDr. Ivana Kika, PhD., ktorá bola v roku 2015 
ocenená pozlátenou medailou. 
Prednášku ponúkame aj Miestnym odborom Matice slovenskej 
priamo v ich mieste pôsobenia. 
Miesto konania: Prísalie Domu MS v Nitre /zadný vchod/

Tajomstvá Nitrianskeho hradu
Počas celého mesiaca
Stála expozícia veľkoplošného modelu Katedrály sv. Emeráma 
a Biskupského paláca v Nitre. V prípade záujmu škôlok a škôl 
ponúkame možnosť nahlásiť organizovanú skupinu, pre ktorú 
je pripravený sprievodný historický výklad, pútavé čítanie po-
vestí či zaujímavé tvorivé dielne. Výstava je určená aj pre širokú 
verejnosť.  Záujem možno nahlásiť na tel. č.: 0918/113 212.  

Krúžky pri DMS: 
utorok od 14:30hod. Filatelisti

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, 
tel.č. 037/6566228, 0918/113 212  
Úradné hodiny v DMS: denne od  9:00 do 15:00h. Zapojte sa 
aj vy! Máte chuť niečo zorganizovať, ale chýba vám priestor, 
spolupráca? Radi vám pomôžeme, ozvite sa na: 
bilicova.dmsnitra@gmail.com 

DEŇ SPRIEVODCOV CR
20.2. (so) o 14.00
Zraz pred NISYS
Bezplatná prehliadka pre verejnosť pri príležitosti Svetového 
dňa sprievodcov cestovného ruchu. 
Trasa: Kaplnka sv. Michala Archanjela, Kostol navštívenia Pan-
ny Márie a krypty, Piaristický kostol sv. Ladislava s kláštorom, 
Synagóga

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk

info@trafacka.sk
Otvorená denne: po – št:  11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 

24.00, so: 15.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00

Aktuálna výstava: 
Do 3.2. Dotyky času 

 5.2. (pi) o 18.00 
Vernisáž 
Viki Kollerová - NoBody: Séria autoportrétov, kde telo mizne a 
splýva s krajinou. 

11.2. (št) o 18:00 
konFRONT
Cyklus politických diskusií pre verejnosť. 

13.2. (so) o 10.00
Zvuky: Koncert na ležanie 
Pri  príležitosti svetového dňa liečby zvukom sme pripravili 
„koncert na ležanie“. Bude to koncert, pri ktorom za zvuku 

možno trochu netradičných nástrojov (koshi, zvukové vlny, 
citara, dažďová palica, ocean drum, sun drum...) môžete zre-
laxovať svoju myseľ, alebo sa iba ponoriť do vlastného príbehu. 
Lektor: Štefan Haládik. Registrácia na info@gmail.com. Vstup 2 €

15.1. (po) od 18.00 do 22.30  
Funtastické pondelky
Nestojíte o nudné pondelky? Aj začiatok týždňa môže byť 
FUNTASTICký! Večer s priateľmi, počas ktorého si môžete zahrať  
známe i neznáme spoločenské stolové hry, vymeniť školské 
či pracovné povinnosti za zábavu, stretnúť nových ľudí a za-
spomínať si na detstvo, keď najhoršie bolo, že sme prehrali v 
Človeče alebo sme nestihli kúpiť obľúbeného koňa v Dostihoch. 

17.2. (st) o 20.00 
Biorchestr, CZ /trashfolk/
Biorchestr vo svojej hudbe spája postupy pesničkárov a folku 
na jednej strane, na strene druhej sa obklopuje elektronikou 
a vytvára tak osobitý pohľad na súčasne pesničkárenie. Hudba 
Biorchestru je svieža a melancholická zároveň, originálne na-
chádza svoje miesto v akejsi alternatívne k stále obľúbenejšie-
mu freak folku. Vstup: 5 €  

18.2. (št) o 21.00
Vypočuj si nemý film:  Sherlock Jr.(r. Buster Keaton, 
1924)
Séria filmových večerov, počas ktorých premietame nemé 
filmy. Film bol vo svojich začiatkoch bez zvukovej stopy, ale 
hudba pri premietaní nechýbala. To, čo sa nedá povedať slova-
mi, vyjadrí Števo Haládik hudbou. Vstup: 1€  

19.2. (pi) o 20.00,    
Listolet, CZ  /trancefolk/ 
„Tajný měsíc mezi říjnem a listopadem.“ Listolet vznikol na 
ohorených  zvyškoch zlínskej skupiny Krutý omyl. Má za sebou 
dve dosky, Listolet (2012) a Malý kluk, ktorá vyšla ku koncu 
roka 2013.

20.2.(so) o 9.00
Historické techniky vo fotografi - Cyanotypia
Celodenný workshop s lektorokou Evlou Vlasičovou. Účastnícky 
poplatok 50 €. Registrácia na info@trafacka.sk.  

24.2. (st) o 18.00 
Ako lowcostovo cestovať? 
Projekt „Potulky svetom” pripravil prednášku, na ktorej vám 
ukážu, ako hľadať lacné letenky, ako zohnať ubytovanie za-
darmo. Tiež sa dozviete zopár trikov ako absolvovať eurotrip. 
Vstup: 2 eurá

25.2.(št) o 19.00 
BooKlub 
Stretnutie trafačkovského knižného klubu. 

27.2.(so) o 19.00
Pivná cesta v Trafačke 
Ochutnávka tradičných i špeciálnych pív českých a zahranič-
ných pivovarov a minipivovarov. Vstup: 8 €    

KULTÚRNE DOMY & FÓRUM 
MLADÝCH

Pravidelné aktivity:

KD Párovské Háje, Ulička č. 1
Piatok 17.00 - 20.00 
Voľná zóna
Čitáreň, bežecký pás, cyklotrenažér,
bicie, klavír, gitary

KSC Janíkovce, Hlavná ul. 17
Tanečný workšop v rytme samby
Organizátor: Tanečná škola Vision v spolupráci s mestom Nitra, 
vstup voľný

Pravidelné aktivity: 

po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna
Stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej

št: 18.30-19.30 (od 21.9.2015) Kondičné cvičenia 
a pilates
Organizátor: Paulína Zimmermannová, vstupné 1 €

KD Mlynárce, Dubíkova ul. 35
(ne:) 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný

16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň 
Tréning mladých šachistov 
Nauč sa hrať šach ako profesionál.
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný

Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné pre aktivity podľa 
vášho výberu.

Chceš sa realizovať a nevieš KDE? Ozvi sa nám! 
Tel. č.: 037/6502299 email: kovacovaz@msunitra.sk, 
klenkova@msunitra.sk

FAJKOVÝ KLUB
Pipe Club Nitra vás pozýva na stretnutie 
4.2. o 18.00 
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

Zábavno-obchodné centrum CENTRO, Trieda Andreja 
Hlinku č.1/A, Nitra

www.centronitra.sk

13.2. o 15.00 – 17.00
Tvorivé dielne - Valentín - výroba valentínok a srdiečok rôznych 
tvarov, omaľovánky

27. 2. o 16.00
Čert slúži
Divadielko pre deti: Rozprávka plná humoru a zábavy. Je po-
pretkávaná činohrou a priamo zapája deti do deja, až majú 
pocit, že sú jej súčasťou. No nezabúdame ani na poučenie! Čerti 
totiž robia zle len zlým a neposlušným ľuďom!

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná 4, info pokladňa 0907 738 541, kupel.sk

Otvorené:
Plaváreň:

po:  zatvorené
ut: 6.30 - 12.00,  14.30 - 20.30 

st - pi: 6.30 - 20.30
so - ne:11.00 - 19.30

Sauna:
po: zatvorené

ut: 11.00 - 20.00 (muži)
st: 11.00 - 20.00  (ženy)
št: 11.00 - 20.00 (muži)
pi: 11.00 - 20.00 (ženy)
so: 11.00 - 15.00 (muži)
so: 15.00 - 19.00 (ženy)

ne:  zatvorené

Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 minút pred 
ukončením prevádzkovej doby. Zákazník si musí byť vedomý, 
že do uvedenej doby musí opustiť prevádzku bez nároku na 
pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

NITRIANSKA ŠÍPKARSKA LIGA:
PUB ZVONICA – Kozmonautov 3, Nitra 

www.sipkynitra.sk

Verejná liga  v klasických šípkach
Každý štvrtok: 17.20 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1

www.hokejnitra.sk

Verejné korčuľovanie
každú ne: 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00, 18.00 - 20.00 
Vstupné: 
dospelí 2 €, deti do 15 rokov 1 €
Požičanie korčulí: 3 €
Brúsenie korčulí: info na tel.: 0949 578 676
*
Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 2, www.hknitra.sk
Verejné korčuľovanie
so: 14.15 - 15.45, 16.45 - 18.15,  ne: 13.30 - 15.00 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po – ut: 7.30 – 18.00, 
st: 7.00 – 19.00 a št – pi: 7.30 – 18.00

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. – ut.: 7.30 – 18.00 h., st.: 
7.00 – 19.00 h. a št. – pia.: 7.30 – 18.00 h.
Klokočina-Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po. – pia.: 9.00 – 
17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 156: po. – 
pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka regionálnu literatúru.

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  
knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg ka-
zety, 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 pripra-
vujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich pracovníčky 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na Klokočine. Vo 
februári budú pokračovať podujatia realizované v rámci 16. 
ročníka čitateľskej súťaže „Čítajte s nami“ určenej žiakom 2. 
až 4. ročníkov ZŠ, ktorej cieľom je zvýšiť záujem detí o číta-
nie, naučiť ich správne sa orientovať v knižnici a knižničných 
fondoch a v konečnom dôsledku tak prispieť k zvyšovaniu 
ich vedomostnej úrovne. Osobitnú pozornosť budú venovať 
žiakom prvých ročníkov, ktorých budú slávnostne „pasovať“ za 

čitateľov knižnice a za rytierov kráľovstva ABECEDA v knižnici. 
Taktiež bude pokračovať 
1. februára o 14.30 hod. čítanie a divadelná dramatizácia zná-
mych rozprávok pre najmenších čitateľov spolu s rodičmi pod 
názvom Rozprávky pre najmenších.
Podujatia, ktoré knižnica organizuje, sú určené pre organi-
zované skupiny zo škôl všetkých stupňov a druhov. V prípade 
záujmu sa treba informovať osobne alebo telefonicky na vyššie 
uvedených číslach. 

V rámci celého februára budú v priestoroch krajskej knižnice 
na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov a čitateľskú verejnosť 
sprístupnené výstavky a to Starobylé kostoly, hrady a kaštiele 
v okolí Nitry, Dravé vtáky a sovy Slovenska a Grafiky Henriety 
Ďurovovej.

PODUJATIA 
Organizované v priestoroch knižnice 

na Ul. Fraňa Mojtu 18
1. 2. o 14.30 
Rozprávky pre najmenších
Čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok pre naj-
menších čitateľov 
spolu s rodičmi. Určené širokej čitateľskej verejnosti.

2. 2. o 10.00 
Tréning pamäti pre seniorov – nadstavbová hodina V. 
kurzu
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospe-
lých.

9. 2. o 10.00 
Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (1. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospe-
lých.

10. 2. o 10.00 
Práva občanov v Európskej únii
Prednáška realizovaná v spolupráci s Agroinštitútom v Nitre 
na úseku odbornej literatúry pre dospelých. Určené pre SŠ a 
širokú verejnosť.

15. 2. o 9.30 
Som na tebe závislý
Dvadsať rokov rockovej skupiny Desmod na hudobnej scéne.
Rozprávanie o ich hudobnej ceste spojené s audio nahrávkami 
a videoprojekciou. Určené pre klientov mestského Denného 
stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých a Denný stacionár 
pre autistov.

16. 2. o 10.00 
Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (2. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospe-
lých.

17. 2. o 9.30 
Som na tebe závislý
Dvadsať rokov rockovej skupiny Desmod na hudobnej scéne.
Rozprávanie o ich hudobnej ceste spojené s audio nahrávkami 
a videoprojekciou. Určené pre 
klientov Spojenej školy internátnej a širokú verejnosť.

18. 2. o 16.00 
Popredný slovenský hudobný skladateľ a folklorista 
Svetozár Stračina
Rozprávanie o živote a diele skladateľa spojené s videoprojek-
ciou Pacho, hybský zbojník k 20. výročiu úmrtia. Určené pre 
používateľov knižnice a širokú čitateľskú verejnosť.

23. 2. o 10.00 
Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (3. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

24. 2. o 17.00 
Liečivá moc byliniek
Posedenie s bylinkárkou Annou Kopáčovou. Určené pre čita-
teľskú verejnosť a návštevníkov knižnice.

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
AKADEMICKÁ ULICA 4, NITRA 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmen-
tu poľnohospodárstva, pedagogiky  a psychológie 

prístupná pre verejnosť
Tel. číslo: 037/ 79 10 211

Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00   

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA PRI SPU V NITRE

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 poľ-
nohospodárstvo 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 dis-
pozícii 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, pi:  8.30 – 17.00

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

www.uk.ukf.sk
výpožičné oddelenie: 037/ 6408 106

Výpožičné oddelenie po - št: 9.00 - 18.00
   pi: 9.00 - 16.00
   so 8.00 - 13.00
Študovňa Dražovská cesta po - št: 9.00 - 20.00
   pi: 9.00 - 16.00
   so: 8.00 - 13.00
Študovňa Hodžova ulica po - št: 9.00 - 18.00
   pi: 9.00 - 16.00
   so: 8.00 - 13.00
Študovňa Kraskova ulica po - pi: 9.00 - 12.30
  13.00 - 16.00
   so:  8.00 - 13.00

Univerzitná knižnica je vedecko-informačným, bibliografic-
kým, koordinačným, školiacim a poradenským pracoviskom. 
Základnou úlohou knižnice je cielená akvizícia informačných 
dokumentov, ich spracovávanie, uchovávanie a sprístupňova-
nie. Ďalšou nemenej dôležitou funkciou je zabezpečenie úplnej 
bibliografickej registrácie publikačnej a umeleckej činnosti 
pedagógov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov 
univerzity so 100 percentným pracovným úväzkom. Súbežne 
s touto činnosťou prebieha registrácia ohlasov na publikačnú 
činnosť, ktorá je dôležitá pre akreditačné a evaluačné hod-
notenia univerzity a pre habilitačné a inauguračné konania 
pedagógov.
Novovybudované priestory univerzitnej knižnice obidvoch 
vzájomne prepojených budov (trakt A a B) umožňuje kvalitne 
a prehľadne poskytovať všetky základné knižnično-informač-
né procesy a služby, ktoré sú kladené na súčasnú modernú 
knižnicu. V nových priestoroch je celý fond (knihy, periodiká, 
vedecko-kvalifikačné práce, elektronické nosiče, audio a vi-
deo dokumenty) prístupný vo voľnom výbere.. Používateľom 
je k dispozícii aj študovňa literatúry pre poslucháčov FF na 
Hodžovej ulici a druhá študovňa na Kraskovej ulici poskytuje 
literatúru a služby študentom a pedagógom FSVaZ. Okrem 
toho univerzitná knižnica spravuje čiastkové knižnice takmer 
na každej katedre a pracovisku univerzity

Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea v 
Nitre
Po - št:  8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstupné: 2 eurá (do-
spelí), 1 euro zľavnené (študenti, dôchodcovia). Kontakt: 037 
/ 73 36 648. kniznica@agrokomplex.sk.  Knižnica SPM má 
konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva slovenskú, 
českú, nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so 
zameraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a 
etnológiu. Knižnica obsahuje 43 363 knižných jednotiek - kníh, 
encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, 
prekladov, fotokópií a mikrofilmov poľnohospodárskej spisby 
zo 17.-21. storočia.

N I S Y S 
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 Sloven-
sku, predaj kultúrno-spoločenského mesačníka NITRA, predaj 
spomienkových a darčekových predmetov, tričiek, znakov, 
pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepo-
vanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 
Rímskokatolícke bohoslužby:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - Nitriansky 
hrad
pondelok - sobota 7.00; nedeľa 7.00, 9.00 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00,
sviatok v prac. deň 7.00 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
pondelok - sobota 6.30, 18.00, nedeľa 7.00, 9:00, 10:30 (det-
ská), 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná 
zmena podľa oznamov), 18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň 6.30, 18:00

Kostol sv. Ladislava – piaristi
pondelok - piatok 7.00, 12.00 (okrem prázdnin), 18.00,
sobota: 7.00, 18.00, 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská), 18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00, 18.00,
sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem soboty), 18.00

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, Kláštor
pondelok - piatok 6.00, 9.00, 16.15, 
sobota 6.00, 16.15,
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15,
sviatok v deň prac. pokoja 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15,
sviatok v prac. deň 6.00, 7.00, 9.00, 16.15 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni
pondelok - sobota 6.30, 18.30, 
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 
(maďarsky), 18.30,
sviatok v prac. deň 6.30, 12.00, 18.30

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok - sobota 6.30, 18.00, 
nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny 
s deťmi), 18.00,
sviatok v prac. deň 6.30, 17.00, 18.30

Kostol sv. Martina Chrenová
pondelok - sobota 7.00, 17.30, 
nedeľa 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešperami),
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30,
sviatok v prac. deň 7.00, 17.30

Kostol sv. Urbana, Zobor
utorok - sobota 18.00,
nedeľa 8.00, 9.30, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol sv. Urbana Čermáň
utorok, štvrtok, piatok 18.00,
sobota 8.00, 
nedeľa 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol narodenia Panny Márie - Horné Krškany
piatok 17.00,
nedeľa 9.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 9.00,
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Ondreja – Dolné Krškany
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 18.00, streda 7.00,s
sobota 7.00, 
nedeľa 7.30, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja 7.30, 10.30,
sviatok v prac. deň 18.00 

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce
pondelok, streda, piatok 17.00, utorok 7.00,
štvrtok 7.00, sobota 7.00,
nedeľa 8.00, 10.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.00

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce
utorok - piatok 17.00,sobota 7.30,
(utorok a št možná zmena na 7:30 podľa oznamov)
nedeľa 7.30, 11.15,
sviatok v deň prac. pokoja 9.00, 
sviatok v prac. deň 17.00  

Kostol Všetkých svätých Kynek
piatok 18.00, nedeľa 9.00, sviatok v deň prac. pokoja 9.00, 
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce
pondelok a piatok 18.00, 
nedeľa 8.00, 10.30,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.30,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje
streda 17.30, piatok 16.30 (iba 1. piatok), 
nedeľa 11.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 11.00, 
sviatok v prac. deň 18.30

Kostol sv. Imricha, Štitáre
sobota 17.00, nedeľa 9.30

Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná nemoc-
nica), Špitálska 6
pondelok - piatok 15.30, 
sobota 10.30,nedeľa 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja 10.30, 
sviatok v prac. deň 15.30 

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Šindolka, ružové sestry), 
Dražovská 15
pondelok - sobota 6.45, nedeľa 8.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, sviatok v prac. deň 6.45

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily (Šindolka, vin-
centky), Oravská 10
pondelok - štvrtok 6.30, piatok 18.00, 
sobota 6.30, nedeľa 9.00,
sviatok v deň prac. pokoja 9.00,
sviatok v prac. deň 6.30

Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriáni), 
Nitrianska ul.
pondelok, streda, piatok, sobota 8.00, utorok a štvrtok 18.00,
nedeľa 9.00,
sviatok v deň prac. pokoja 9.00

Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ul.
nedeľa 10.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 10.00, 
sviatok v prac. deň 16.00 

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor), Kláš-
torská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok), 
nedeľa 10.30 

Kaplnka sv. Bernadety (hospic), Chrenovská 22
streda, piatok, nedeľa 16.00

Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova 4
nedeľa 16.00 (pre nepočujúcich, okrem prázdnin)

Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), Špi-
tálska 13
pondelok - piatok 12.00, nedeľa 20.00, 

sviatok v deň prac. pokoja 20.00, 
sviatok v prac. deň 12.00

Starokatolícka cirkev na Slovensku:
Kaplnka sv. Gorazda na Chrenovskej ul. 15
nedeľa 9.00 h v 

Gréckokatolícke bohoslužby
Kostol sv. Štefana, Párovská 2, www.grkatnr.sk
nedeľa 10.00 

Evanjelické bohoslužby
Evanjelický kostol Ducha Svätého, Sládkovičova 12, www.
ecavnr.sk
nedeľa 10.00 h 

Reformovaná kresťanská cirkev
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi (kal-
vínsky) na Ul. Fr. Mojtu 10

Cirkev adventistov siedmeho dňa
v modlitebni za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10, www.
casd.sk, http://nitra.casd.sk/
sobota 9.45 h 

Cirkev bratská
v dome Cirkvi bratskej na Nitrianskej ulici č. 21, www.cbnr.sk 
nedeľa 10.00, 

Kresťanský zbor
Dom Kresťanského zboru, Podzámska 17, www.kz-nitra.sk
nedeľa o  9.30 h - Večera Pánova (pamiatka Pána Ježiša), o 
16.00 - Nedeľná bohoslužba, o 16.00 - Besiedka pre deti, 
utorok o 18.30 - Biblické štúdium a modlitby, piatok o 17.30 
- Stretnutie mládeže.

Apoštolská cirkev, www.acsr.sk

Zmena programu vyhradená

Panikári 
Premiéra inscenácie v Štúdiu DAB

Novomeského Nitra
Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže mladých autorov 



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

 Ulica pri Synagóge
č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388

e-mail: synagoga@nitra.sk

7.2. (ne) 18.00   
VEČER WORLD MUSIC V SYNAGÓGE
RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA
netradičná interpretácia rusínskeho folklóru, spájajúca prvky 
ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov i 
jazzových prvkov
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 6,- €,  predpredaj: NISYS

16. 2. (ut) 17.00  
Vernisáž
Tvorivosťou k umeniu   
grafiky, maľby, keramika, fotografie 
žiakov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch
výstava potrvá do  9. 3. 2016
usporiadateľ: Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v To-
poľčanoch v spolupráci s Mestom Nitra        

24.2. (st) o 18.00                                                         
Záverečný koncert študentov 
Katedry hudby PF UKF v Nitre      
účinkujú: študenti a pedagógovia Katedry hudby PF UKF v Nitre  
usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, vstup voľný   

27. 2. (so)  13.00
Novomeského Nitra 2016
slávnostné vyhodnotenie VII. ročníka literárnej  
súťaže pre mladých autorov    
usporiadateľ: Spoločnosť Ladislava Novomeského v Nitre, 
vstup na pozvánky    

Výstavy 
Do 11.2. VÝBER 

Grafiky, maľby, fotografie žiakov SSUŠ v Nitre

Stále výstavy
Shraga Weil: GRAFIKA

Nitrianska synagóga  1911 - 2011

Prehliadky
Ut: 13.00 – 18.00

St, št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
So, ne: 13.00 -18.00 

po a pi zatvorené 
vstupné: 1,- €/osoba , deti do 6 rokov a držitelia preukazu ZŤP 

vstup zdarma 

Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom 
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí: 

037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra 

č. tel: 037/ 65 79 641
www.nitrianskagaleria.sk

Reprezentačné sály
11. 2. – 10. 4. 
Vernisáž: 11. 2. o 17.30.
Ornament masy (Fragmenty z biblie vizuality) #2
Predbežný zoznam autorov: Richard Stipl (CZ), Davová psy-
chóza (SK), Nikolaj Nikitin (SK), František Matoušek (CZ), Igor 
Korpaczewski (CZ), Jakub Špaňhel (CZ), Jakub Janovský (CZ), 
Ivan Pinkava (CZ), Václav Jirásek (CZ), Patrik Lančarič (SK), Kali 
Bagala (Literárny cirkus; SK); Jiří David (CZ), Vladimír Skrepl 
(CZ), Krištof Kintera (CZ), Bezmocná hŕstka (Vladislav Šarišský 
& Roman Harvan; SK), Petra Fornayová (tanec; SK)
Kurátor: Martin Gerboc
Výstava je pokračovaním minuloročného projektu Ornament 
masy (Fragmenty z biblie vizuality) #1 a predstavuje tvorbu 
osemnástich maliarov, spisovateľov, filozofov, hudobníkov, 
skladateľov, filmárov zo Slovenska a Čiech. Názov odkazuje 
na rovnomennú esej významného filmového teoretika ob-
dobia weimarskej republiky Siegfrieda Kracauera, ktorá vyšla 
prvýkrát v roku 1927. Cieľom výstavy je poukázať na situáciu 
v súčasnom umení, ktorá je charakteristická prelínajúcimi sa 
vizualitami. Jej ambíciou je vytvoriť štruktúru istého špecific-
kého toku (revidovaných) informácií a ich interpretácií, tak, aby 
jedna bola podmienkou druhej, aby jedna z druhej prirodzene 
vyplývala a pripravila cestu ďalšej interpretácii.

Galéria mladých
11. 2. – 13. 3. 
Vernisáž: 11. 2. o 17.00 
STROM_DOM_STROM_
Autorka: Lucia Horňáková Černayová
Kurátorka: Zuzana Janečková
Na výstave autorka predstaví inštalácie, na ktorých dlhodobo 
pracuje. Venovať sa budú téme neexistujúcich vecí/priestoru/
prázdna a ich opisu, zhmotnených prostredníctvom vecí/
priestoru/súcna, ktoré po nich zostávajú. Tiež sa budú dotýkať 
opisu vnútorných krajín, pamäte miesta a pamäte na miesta 
rodinného života.

Salón
18. 2. – 27. 3. 
Vernisáž: 18. 2. o 18.30
Za hranou - Ateliér Sklo na VŠVU
Kurátor: Patrik Illo
Výstava predstaví výber najlepších prác študentiek a študentov 
ktoré vznikli za ostatné roky v Ateliéri Sklo na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave, ktorý vedie Patrik Illo.

Bunker
11. 2. 
Vernisáž: 11. 2. 2016 o 18.30 hod.
Dead Darlings
Autori: Peter Barényi, András Cséfalvay, Dorota Kenderová, 
Jaroslav Kyša, Kata Mach, Kristián Németh, Joe Oosh, S. Vata
Kurátorka: Vanda Sepová
Výstava ako živý experiment, premenlivá štruktúra. Nehierar-
chická spoločnosť, krátkodobé, ale intenzívne prežívanie sku-
točnosti. Jedna štartovacia línia, mnoho skutočných cieľov. Byť 
prítomný a súčasťou. Dead darlings je výraz v angličtine pre 
diela/projekty/nápady, ktoré človek niekedy mal/rozpracoval, 
ale nikdy ich nedokončil, ani nedokončí. Každý zo zúčastnených 
autorov také má a každý si jeden vyberie a bude na ňom spo-
ločne s ostatnými pracovať počas akcie/výstavy, ktorá sa bude 
konať len jeden jediný deň od rána do večera. Bude to síce ča-
sovo náročné, no určite produktívne zaujímavé obmedzenie…

18. 2. – 6. 3. 
Exil
Vernisáž: 18. 2.  o 18.00 
Autori: študenti KVTV PF UKF
Kurátori: Katarína Galović Gáspár, Martin Kratochvíl, Jana Mi-
náriková
Na výstave budú prezentované vybrané práce študentov 
Katedry výtvarnej tvorby a výchovy na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vytvorené priamo pre 
priestory Bunkra v rámci semestrálneho zadania, v ktorom 
mali reagovať na súčasné sociálno-politické dianie v Európe.

Bližšie informácie a ďalšie podujatia 
na www.nitrianskagaleria.sk.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra

Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk

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 kovových
a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré doku-
mentujú 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 historického Nit-
rianska 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 obrazy 
hmyzu, ktorý sa v 
uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy:
16.12. – 31. 3.   
Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských 
predkov veľkomoravskej 
dobe. Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technic-
kých, spoločenských, 
kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy. Didaktický a 
názorný charakter
originálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia 
trojrozmerné 
rekonštrukcie slovanského obydlia, odevov, nástrojov, zbraní a 
šperkov. Výchovný 
a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.

Nové výstavy:
4.2. – 28. 2.  Iné činnosti III.
Výstava malieb, kresieb, grafík študentov Súkromnej základnej 
umeleckej školy 
Ateliér Médea.
Vernisáž 4. 2. o 17.00 hod.

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 Industriae tuae a Quia te zelo fidei, 
ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprístupnená kle-
notnica s liturgickým pokladom.  

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk 
muzeum@agrokomplex.sk

Tel.: 037 / 65 72 553, mobil: 0911 404 001 (lektor)
Otváracie hodiny: 
Po - št:  9. – 17. h, vstup o 9., 11.,13., 15. h, pi: 9.- 15. h, vstup o 
9., 11., 13. h, so – ne: zatvorené.  Prehliadka trvá  1,5 - 2 hodiny 
a nie je možné ju absolvovať bez lektora. Mimoriadne vstupy 
(min. 10 osôb) nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 404 001.

MISIJNÉ MÚZEUM
Adresa: Kalvária 3, tel. 037/ 776 94 11

www.svd.sk
Otváracie hodiny: 
po – so:  14. - 18. h, ne: 10. - 16. h
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých pred-
metov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po celom 
svete. Na výstave si môžete prezrieť  predmety pochádzajúce 
zo zberateľskej činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred 
telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku

č. tel.: 037/ 65 08 791 
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov plazov 
(korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli predmetom pašeráctva 
a nelegálnej držby a sú tu dočasne umiestnené orgánmi štát-
nej správy. Pre verejnosť otvorené: v pon. a v str. od 14. do 16. 
h. Organizované skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť exkurzie 
aj na termíny mimo otvár. hodín (tel., resp. na e-mailovej adre-
se: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, 

tel.: 037/ 641 4737
Otvorené - okrasné skleníky: 8.00 - 15.00  
Otvorené - okrasná škôlka: 8.00 – 15.00 
Otvorené – park: od 1. 10. do 30. 11. a od 1. 3. do 1. 5. Po 
– pi: 8.00 – 15.00 
V zime - od 1.12. do 28.2. – po – pi: 9.00 -  14.00 
V lete - od 1.5. do 31.9. – po – pi. 8.00 – 17.00, 
so a ne. 10.00 – 18.00

Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 72 111

www.agrokomplex.sk

9. 2.- 12.2. Medzinárodný veľtrh AQUA THERM

NITRIANSKY HRAD 
Námestie Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A, 950 50 

Nitra, www.nitrianskyhrad.sk 
Tel: 037/772 1747, 037-772 1724 

mob. 0903 982 802

Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne 1 hodinu, 
návštevníci majú možnosť pozrieť si Katedrálu – Baziliku sv. 
Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy, vystúpia na hradby, k 
dispozícii je aj predajňa suvenírov a kaviarnička. Sprístupnené 
expozície spolu s hradným areálom môžete vidieť samostatne, 
k dispozícii sú však aj sprievodcovia.
Odborným výkladom vás prevedú katedrálnym chrámom, 
diecéznym múzeom a kazematmi. Jeden sprievodca sprevádza 
max. 25 osôb, táto služba je spoplatnená, výška poplatku je na-
stavená podľa toho, či ide o sprievod v slovenčine alebo v cud-
zej reči. Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred 
Hradný areál:  po – ne: 7.00 – 18.00
Diecézne múzeum: ut – ne: 10.00 – 18.00 po: zatvorené 
Kazematy: ut – ne: 10.00 – 18.00, po: zatvorené
Katedrála – bazilika sv. Emmeráma: po – so: 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00, ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Biskupské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00 

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

2.2 o 18.30 
DRUH: ŽENA
Veľká sála 
Joanna Murray-Smith. Komédia zo súčasnosti o tom, po čom 
všetkom dnes túžia nielen ženy, ale aj muži. Réžia: Adriana 
Totíková.  

3.2. o 11.00 
4.2. o 10.00
5.2. o 10.00
FERDO MRAVEC  
Veľká sála
Ondřej Sekora – Jakub Nvota. Rozprávkový príbeh pre najmen-
ších. Réžia: Jakub Nvota

7.2. o 15.00 a 18.00
KARČIHO TETA
Veľká sála
Predstavenie neprofesionálneho divadelného súboru HRON z 
Kozároviec 

10.2. o 19.00
PARAZIT 
Zájazd hereckého súboru DAB do SND Bratislava.

11.2. o 18.30 
PANIKÁRI. Predpremiéra
Štúdio
Jakub Rybárik, Marcel Ochránek a Juraj Hrčka  v skvelej komédii 
o problémoch súčasných mužov. Réžia: Svetozár Sprušanský

12.2. o 18.30 
PANIKÁRI. I. Premiéra
Štúdio

13.2. o 18.30
PANIKÁRI. II. Premiéra
Štúdio

15.2. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA
Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl – Kamil Patejdl. Pô-
vodný slovenský muzikál podľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš

16.2. o 18.30
SUDCOVE STAROSTI 
Veľká sála
Artur Wing Pinero. Klasická dobová výpravná komédia s pes-
ničkami. Réžia: Svetozár Sprušanský

17.2. o 18.30
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Veľká sála
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava. Veselohra 
o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody. Hrajú: Petra 
Vajdová, Marián Geišberg, Dominika Kavaschová, František 
Kovár, Milan Ondrík, Dano Heriban, Jana Oľhová, Vladimír Obšil 
a ďalší.

17.2. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU
Štúdio
Súčasná španielska komédia s prvkami psychothrilleru. Réžia: 
Michal Spišák.

18.2. o 18.30
19.2. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA
Štúdio

19.2. o 18.30
TESTOSTERÓN
Komédia o tom čo si muži myslia o ženách , pánska jazda na 
nezvyčajnej svadobnej oslave, kde náhle zmizla nevesta. Réžia: 
Peter Mankovecký
Veľká sála

20.2. o 18.30
PANIKÁRI
Štúdio

22.2. o 18.30
23.2. o 10.00
CYRANO Z BERGERACU 
Veľká sála

24.2. o 18.30
HAMLET JE MŔTVY, FAUST JE HLADNÝ
Štúdio
Špecifický svet plný obrazov a množstva tém od ekológie a 
globalizácie, až po problémy súčasnej rodiny a ich vzájomných 
vzťahov. Réžia: Svetozár Sprušanský a Braňo Holíček

25.2. 
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ - derniéra
Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej politickej kariéry 
dvorného intrigána Selicoura zanechal komédiu, ktorá svojou 
rafinovanosťou, výbornými charaktermi a vycizelovanou for-

mou v ničom nezaostáva za jeho vzorovými a slávnymi dráma-
mi. Réžia: Lukáš Brutovský.

26.2. o 18.30
27.2. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY
Veľká sála
Dojímavý a vtipný príbeh zo sveta divadelných šatní. V hlav-
ných úlohách Gabriela Dolná a Juraj Hrčka. 

26.2. o18.30
ŠTYRIA V RINGU
Štúdio
Súčasná španielska komédia s prvkami psychothrilleru. V kan-
celárii istej nadnárodnej spoločnosti sa zídu štyria uchádzači o 
zamestnanie. Výberové konanie sa však začne akosi neobvykle: 
prítomným uchádzačom je oznámené, že jeden z nich je uta-
jený personalista firmy, ktorý má za úlohu vybrať najlepšieho 
adepta na príslušnú pracovnú pozíciu. 

27.2. o 18.30
BÚRLIVÁ JAR
Štúdio 
Arnold Wesker. Dojímavý a vtipný príbeh zo sveta divadelných 
šatní; v hlavných úlohách: Gabriela Dolná a Juraj Hrčka. 

29.2. o 18.30
DRUH: ŽENA
Veľká sála 
Joanna Murray-Smith. Komédia zo súčasnosti o tom, po čom 
všetkom dnes túžia nielen ženy, ale aj muži. Réžia: Adriana 
Totíková.  

29.2. o 18.30
1.3. o 10.00
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA
Štúdio 
Divadelný výlet do čias školských lavíc. Réžia: Ján Luterán

28.1. o 18.30 
HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ 
Štúdio
Špecifický svet plný obrazov a množstva tém  od ekológie a 
globalizácie až po problémy súčasnej rodiny a ich vzájomných 
vzťahov. Réžia: Svetozár Sprušanský a Braňo Holiček

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra 

www.sdksp.sk

3.2. o 19.00 
5.2. o 9.30
Hucklebery Finn
Veľká sála – javisko
Réžia: Michal Hába a.h. „Ľudia vedia byť mimoriadne krutí 
jeden na druhého. Cítim sa sprostý a ponížený, akoby som za 
to mohol – aj keď som nič neurobil. Asi to tak musí byť . Či už 
konáš správne alebo nesprávne, je to päť, zle päť, pretože ľud-
ské svedomie nemá rozum a hryzie ťa tak či tak. Keby som mal 
prašivú opicu, ktorá nemá rozumu viac, než ľudské svedomie, 
otrávil by som ju. Svedomie zaberá v človeku viac miesta ako 
všetky ostatné vnútornosti. A pritom je zbytočné. Tom Sawyer 
to vraví tiež, a on to musí vedieť...“
Inscenácia na motívy svetoznámeho románu Marka Twaina 
Dobrodružstvá Huckleberryho Finna v réžii Michala Hábu, v 
hlavnej úlohe so Šimonom Spišákom vznikla s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry SR a je určená pre mladých ľudí od 
12. rokov. 

4.2. o 9.30 
Palculienka
Štúdio Tatra
H. Ch. Andersen- I. Martinka-J. Šturdíková Réžia: Ivan Martinka
Poetická bábková inscenácia o dievčatku Palculienke, ktoré  sa 
na svet díva optikou malého dieťaťa. Je ako nepopísaný list 
papiera. Všetko s čím sa stretne, je pre ňu nové. Nepozná ne-
bezpečenstvo, preto sa často dostáva do situácií, ktoré ju vedia 
poriadne prekvapiť... 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR a je určená 
deťom od 3 rokov.

9.2. o 9.30
O psíčkovi a mačičke
Štúdio Tatra 
J. Čapek, Réžia: O. Spišák 
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia štyroch 
rozprávok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo už niekoľko generácií 
detí. Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla 
s finančnou podporou mesta Nitra.

10.2. o 19.00
11.2. o 9.30
12.2. o 9.30
14.2. o 15.00
Zázraky pre Alicu
Štúdio Tatra
Autorský projekt Andreja Kalinku voľne inšpirovaný knihami 
Lewisa Carolla  „Alica v krajine zázrakov“ a „Za zrkadlom a čo 
tam Alica našla“ pre ľudí od 5 rokov. 
Inscenáciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.

12.2. o 19.00 
Storočná Edith – Pocta Karolovi Spišákovi
Veľká sála
Ikonická šansoniérka Edith Piaf oslávila decembri svoju sto-
ročnicu. Jej život a tvorbu nám pripomenie známa umelkyňa 
Katarína Feldeková s kapelou KAFE BAND. Moderátorom večera 
bude autor slovenských textov a piesní, básnik a prekladateľ 
Ľubomír Feldek. Špeciálnym predstavením Storočná Edith 
- Pocta Karolovi Spišákovi si pripomenieme nielen nezabud-
nuteľnú šansoniérku, ale aj dvadsiate výročie vzniku úspešnej 
divadelnej hry Ľubomíra Feldeka Smrť v ružovom, ktorá mala 
premiéru v r. 1995 v Divadle Na zábradlí v réžii Karola Spišáka. 
Tento významný divadelník, po ktorom nesie naše divadlo 
meno, by tento rok oslávil svoje 75. narodeniny. Pri tejto príle-
žitosti bude vo foyer divadla odhalená jeho socha.

15.2. o 9.30
16.2. o 9.30
21.2. o 15.00
O múdrom Kokoškovi
Veľká sála
Obnovená inscenácia V. Šikula – O. Sliacky Réžia: Peter Gábor 
a. h.
Ponúkame Vám príbeh gazdinej, ktorá vďaka radám múdreho 
kohútika získa veľké bohatstvo, no pre svoju lakomosť oň na-
pokon príde. Protipólom lakomej ženičky sú dvaja podomoví 
predavači hrušiek, vychutnávači a filozofi života, ktorí vedia, 
že bohatstvo je dobrá vec, ale sú aj veci lepšie a dôležitejšie... 
Inscenácia, plná farieb i hudby, je určená deťom od 3 rokov a 
dospelým, ktorí deťmi takéhoto veku nezabudli byť.

17.2. o 19.00
18.2. o 9.30
Tri prasiatka
Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák
Slovenská ľudová rozprávka.
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmymi dolami 
bol les a v ňom žili tri prasiatka, vlk a ešte veľa, veľa iných 
zvierat...Takto by sa mohla začínať klasická ľudová rozprávka o 
troch prasiatkach, ktoré si postavia domčeky, a ktoré prenasle-
duje hrozný, zlý vlk... Lenže ako to už býva v skutočnom živote 
je všetko trochu inak... Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

19.2. o 11.00 a 19.00
List čiernemu synovi
Štúdio Tatra
Bábkové divadlo na Rázcestí
Farba pleti ako farba pulóvra? Adaptácia poviedky Ireny Brež-
nej o prekonávaní strachu z cudzoty. Inscenácia List čiernemu 
synovi vznikla adaptáciou poviedky Ireny Brežnej. Intímna vý-
poveď bielej matky, ktorá čaká a porodí čierne dieťa je vytvo-
rená na základe autentických zážitkov a skúseností,  v ktorých 
sa stretávala so strachom z cudzoty a inakosti v bielej krajine a 
spoznávaním kultúry afrických predkov svojho syna.

28.2. o 15.00 
Čin – čin
Veľká sála
Ľudmila Podjavorinská
Réžia: Ondrej Spišák
Veršovaný príbeh o milom, mladom a nezodpovednom vrabco-
vi Čimovi, ktorý sa rozhodne oženiť aj napriek tomu, že svojej 
láske Činke nedokáže chytiť mušku, či postaviť dom. Múdry prí-
beh o typickej „mladíckej nerozvážnosti“ a procese dospievania 
bude venovaný deťom od 3 rokov. 

Viac info na www.cine-max.sk

Premiéry vo februári

4.2. AGENTI DEMENTI
animovaný/komédia
91min.
slovenský dabing
MP 
Hrajú: v slovenskom znení: Miroslav Trnavský, Juraj Predmer-
ský, Peter Rúfus, René Jankovič, Ondrej Kaprálik, Dušan Tarageľ, 
Gregor Hološka, Zuzana Šebová, Martina Dolna, Juraj Baláž, 
Ivan Vojtek ml. 
Obsah: Mortadelo a Filemón (Agenti dementi) sú tí „najcennej-
ší“ superšpióni TIA (Tajnej vládnej agentúry) povolaní riešiť 
zločiny, ktoré žiadny iný agent nevyrieši... alebo skôr skazí 
situácie tak, ako to nikto iný nedokáže. Tentokrát musí čeliť 
dvom ukrutným hrozbám: Jimmimu, šialenému zloduchovi, 
ktorý má v pláne vyhodiť vedenie TIA do povetria a Obrovi Ka-
rolovi, odpornému kriminálnikovi, ktorý túži po veľmi osobnej 
vendete proti Filemónovi. 

4.2. DÁNSKE DIEVČA 
dráma
minutáž: 119 min.
Verzia: anglický s českými titulkami
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podľa knihy milostný 
príbeh inšpirovaný skutočným osudom dánskej maliarky Gerdy 
Wegener a jej partnera Einara. Ten zistí, že je ženou v mužskom 
tele a ako prvý na svete podstúpi operáciu zmeny pohlavia.

Od 4.2. DECIBELY LÁSKY 
muzikál/romantický
Dĺžka: 95 min.
Originálna. Hudba: Michal David
Hrajú: Rudolf Hrušínský nejml., Ladislav Potměšil, Filip Cíl, Jitka 
Čvančarová, Lucie Vondráčková, Bolek Polívka, Rudolf Hrušín-
ský ml., Michal David, Iva Janžurová, Jiří Bartoška, Alžbeta Bar-
tošová, Peter Svoboda, Roman Vojtek, Marika Šoposká, Aneta 
Vrzalová, Pavel Horváth, Mahulena Bočanová a i. 
Dej hudobnej filmovej romance zachytáva odvekú túžbu po 
láske, životnom partnerstve, náprave krívd a omylov, to všetko 
naprieč všetkými generáciami. Je tiež akousi poctou tvorbe 
Michala Davida, ktorého hity sa stali neoddeliteľnou súčasťou 
mnohých filmov. Žánrovo to je hudobno-tanečný, rodinný, ro-
mantický príbeh troch dvojíc v úplne rozdielnom veku, s dôra-
zom na hudbu Michala Davida, nielen pôvodnú, ale aj novo 
skomponovanú, doplnenú pesničkami Joe Cockera, Westlife, 
Barry Whitea, Seala, H. Lewise. 

Od 11.2 AKO BYŤ SINGLE 
komédia
109 min.
Angl. so slovenskými titulkami
MP – 15 rokov
Existuje správny spôsob ako byť single, nesprávny spôsob ako 
byť single a potom…je tu Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. 
David. New York je plný osamelých sŕdc hľadajúcich tú správnu 
zhodu, láskyplné spojenie, sex alebo niečo medzi tým.
Dakota Johnson (“Fifty Shades of Grey”), Rebel Wilson (“Pitch 
Perfect”), Alison Brie (“Get Hard”) and Leslie Mann (“This is 
40”) sú hlavnými protagonistkami skvelej komédie o rôznych 
typoch žien žijúcich vo veľkomeste – ich láskach, trápeniach, 
úspechoch, neúspechoch a v neposlednej rade o bezstarostnej 
zábave. 

Od 11.2. BELLA A SEBASTIÁN 2 
rodinný, dobrodružný
minutáž: 97 min.
MP - 12 rokov
francúzsky so slovenskými titulkami
Pokračovanie úspešného príbehu osireného chlapca Sebastiá-
na a jeho psej kamarátky Belly, ktorý spolu zažívajú množstvo 
dobrodružstiev. 

KINO KLUB NITRA
www.kinoklubnitra.sk/kinoklubnitra@gmail.com /  

info: 0948 050 010, 0907 680 702

1.2. o 20.00 DRUHÁ ŠANCA        
Thriller režisérky Susanne Bier o svedomí a krehkej spravodli-
vosti, ktorú v hraničnej  situácii vezme do vlastných rúk zúfalý 
detektív. Kriminalisti Andreas a Simon sú privolaní k  brutálnej 
hádke medzi párom  narkomanov. Keď Andreas objaví ich za-
nedbaného malého syna, rozhodne sa porušiť zákony a kojenca 
unesie. Teraz je na rade Simon, aby znovu nastolil rovnováhu 
medzi dobrom a zlom. PREDPREMIÉRA!, Dán. – Švéd., 2014, 
102 min., 3 € / 4 €

2.2. o 19.30 FARBY PIESKU
PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI REŽISÉRA FILMU + be-
seda po skončení filmu.
Režisér Ladislav Kaboš (Všetky moje deti) niekoľko rokov 
sledoval Ľubu El Malahegovú, Slovenku, ktorá sa kvôli láske 
odsťahovala do Líbye a konvertovala na islam. 20 rokov pra-
covala ako zdravotná sestra v Misurate. Slovensko, 2015, 80 
min., 3 € / 4 €

8.2. o 20.00 HAROLD
Nórska komédia o únose, ktorý môže byť niekedy oslobodením 
pre obe strany. Po 40 rokoch úspešného podnikania v oblasti 
predaja nábytku Haroldova firma skrachuje, pretože mu v tes-
nej blízkosti postavia obchodný dom IKEA.V zúfalstve a zlosti 
sa rozhodne odísť do Švédska a uniesť toho, kto zapríčinil jeho 
bankrot – samotného zakladateľa IKEA...                        
PREDPREMIÉRA!, Nórsko - Švédsko, 2014, 87 min., 3 € / 4 €

9.2. o 19.30 FÚSI
Čierna komédia Dagura Káriho. Fúsi má 34 rokov, ale stále 
žije sám so svojou matkou. Jeho život je monotónnou ruti-
nou. Nečakane sa v ňom však objaví temperamentná žena a 
osemročné dievčatko a Fúsi je donútený to risknúť. Životu sa 
nedá vyhýbať večne!            
PREMIÉRA, Island - Dánsko,2015, 94 min., 3 € / 4 €

15.2. o 20.00 O KURENCOCH A ĽUĎOCH  
Čierna komédia o tom, že niektoré vajcia nepadajú ďaleko od 
stromu. Gabriel a Elias sa od svojho umierajúceho otca dozve-
dia, že sú adoptovaní. Ich biologickým otcom je odborník na 
výskum kmeňových buniek. Čoskoro zistia, že majú ďalších 
troch súrodencov. PREMIÉRA!, Dánsko - Nemecko, 2015, 
104min., 3 € / 4 €

16.2. o 19.30 EJZENŠTEJN V GUANAJUATE
Sovietsky režisér Sergej Ejzenštejn cestuje na vrchole svojich 
tvorivých síl v roku 1931 do Mexika, kde sa chystá nakrútiť 
svoj nový film. Prichádza do mesta Guanajuato, kde sa ho ujme 
miestny sprievodca Palomino. Tu Ejzenštejn na vlastnej koži 
zažíva úzke prepojenie medzi láskou a smrťou – pudy eros a 
thanatos. MP - 18 PREMIÉRA, Belg. - Holand. – Fínsko - Mexiko, 
2015, 105 min., 3 € / 4 €

22.2. o 20.00 O KOŇOCH A ĽUĎOCH  
„Keď sa ľudia správajú ako kone a kone ako ľudia”. Vtipný, nád-
herný a citlivý príbeh zasadený do čistej islandskej prírody a vy-
rozprávaný z pohľadu koní... Kolbeinn miluje Solveig a Solveig 
miluje Kolbeinn, ale Kolbeinn miluje svoju prvotriednu kobylu 
Gránu. Tá je však posadnutá žrebcom Brúnnom. Vernhardur 
miluje vodku a kôň Jarpur miluje Vernhardura, svojho pána... 
Film bol islandským kandidátom na Oscara. Počas nakrúcania 
nebol žiadny kôň zranený a herci prežili. PREMIÉRA!, Island - 
Nemecko, 2013, 81 min., 3 € / 4 €

23.2. o 19.30 SAULOV SYN
„Opustil živých kvôli mŕtvym“. Strhujúci historický thriller, 
ktorý mení spôsob zobrazenia holocaustu. Osvienčim, 1944. 
Maďarský žid Saul je pridelený k práci pri plynových komorách 
a hromadách, na ktorých sa pália ľudské ostatky. Saul sa vydá-
va na delirickú cestu koncentračným táborom s jediným cieľom 
– nájsť rabína. Horúci kandidát na OSCARA 2016 PREMIÉRA, 
Maďarsko, 2015, 107 min., 3 € / 4 €

29.2. o 19.30 TEÓRIA VŠETKÉHO (OSCAR 2015)
„Jeho myseľ zmenila náš svet. Jej láska zmenila ten jeho.“ 
Výnimočný a neuveriteľný životný príbeh Stephena Hawkinga, 
ktorý na svojom chorom tele nosí jednu z najchytrejších hláv, 
akú kedy ľudstvo poznalo. Eddie Redmayne získal za stvárne-
nie hlavnej úlohy OSCARA a Zlatý Glóbus. ,,Náš film je rovnako 
tak o láske k fyzikálnym zákonom, ako o fyzikálnych zákonoch 
lásky,“ povedal režisér filmu James Marsh. V. Británia, 2014, 
123 min., 3 € / 4 €

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

Tel./fax: 037/653 15 46
e-mail: kosnr@kosnr.sk, www. kosnr.sk 

3., 10., 17. 2. o 9.00 
ŽURNALISTICKÉ TVORIVÉ PÍSANIE – kurz pre pracovníkov 
osviet v kraji, lektori Vlasta Hochelová, Igor Hochel 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 733 59 88. 

6., 13., 20. 2. o 9.00 – 13.00 
VÝTVARNÉ CESTIČKY
tvorivé  výtvarné dielne pre začiatočníkov i mierne pokročilých  
pod vedením 
Mgr. Petra Reháka
vložné: 5€ každé stretnutie
info: zdenka.smreckova@kosnr.sk, 0911 540 018, 
037/ 733 59 88

18. 2. o 17.45 – 19.45 
NOČNÉ POZOROVANIE OBLOHY vo hvezdárni pre verejnosť, 
vstupné 0,50 €
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 733 59 88

TVORIVÉ DIELNE
pre verejnosť

24. 2. o 15.00 
PODMAĽBA NA SKLO
tradičná ľudová technika maľovania obrázkov

VÝSTAVY
11. 2. - 29. 2. 
REGION ART 2016
diela regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnych vý-
tvarníkov
vernisáž 11. 2. o 17.00
miesto: KS Večierka, Družstevná , Šaľa

do 5. 2. 
SKVOSTY A DOMINANTY MESTA NITRY
autorské pohľady neprofesionálnych fotografov na jedinečné 
artefakty a život v meste Nitra

do 10. 2. 
KONTRASTY
autorská výstava fotografií Edity Smieškovej a Juraja Smieška 
z Islandu a Grónska

KLUBY
3. 2., 17. 2. o 17.00 
KLUB GRAFOLÓGIE pokročilí

10. 2., 24. 2. o 17.00
KLUB GRAFOLÓGIE začiatočníci 

4. 2., 18. 2. o 17.00 
FOTOKLUB NITRA

3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2. o 17.00 
FOTOKLUB APF 
ARTklub  11. 2. o 15.30 
INTERPRETÁCIA VÝSTAVNEJ KOLEKCIE 
miesto: KS Večierka, Družstevná ul. Šaľa 

KOS v Nitre je spoluorganizátorom
do 5. 2. Skvosty Nitrianskeho samosprávneho kraja
-pohľady neprofesionálnych fotografov na kultúrno-historické 
a prírodné dominanty Nitrianskeho kraja. Hlavný  organizátor: 
OZ Kultúra Podzoboria


