
FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa, Nitra. www.trafačka.sk, 

info@trafačka.sk
Otvorená denne: PON-ŠTV:  9.00 - 23.00, PIA: 9.00 - 
24.00, SOB : 15.00 - 24.00, NED: 15.00 - 23.00

Aktuálna výstava: Dotyky času (potrvá do 
3.2.2016) 
Medzinárodná fotografická výstava pestrej škály foto-
grafií a výtvarných objektov od 21 autoriek a autorov 
z Čiech, Slovenska a Poľska, ktorí za pomoci tradičných, 
historických a alternatívnych fotografických techník 
interpretovali pojem Času a svoje diela doplnili origi-
nálnymi textami. 

8.1. (pi) o 20.00 
Dokument Železník 
Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska pre-
mietne dokument Železník, ktorého cieľom je priblížiť 
divákovi, že i zdanlivo neznáme miesta na Slovensku 
majú svoju históriu a krásu. Súčasťou premietania 
bude aj diskusia s autormi. 

14.1. (št) o 18.00
konFRONT: Absolventi bez budúcnosti?
Cyklus politických debát pre verejnosť. 

16.1. (so) o 20.00 
Koncert: be.Well 
Hudba, ktorá má srdce. Spojenie gitary a ukulele v 
zaujímavom prevedení vlastných i prebratých piesní 
navodí príjemný a pohodový večer.

21.1. (št) o 21.00, vstupné: 1€  
Vypočuj si nemý film  
Film bol vo svojich začiatkoch bez zvukovej stopy, ale 
hudba pri premietaní nechýbala. To, čo sa nedá pove-
dať slovami, vyjadrí Števo Haládik hudbou. 

28.1. (št) o 19.00 
BooKlub 
Pravidelné stretnutie trafačkovského knižného klubu 
Barbory Kráľovej. 
 
UKRADENÁ GALERIE NITRA 
Experimentálny streetartový projekt oživenia a využi-
tia zabudnutých násteniek, kedy opustenú nástenku 
umelci využívajú ako galerijný priestor. Vernisáže vý-
stav každý druhý pondelok o 18.00.

VIANOČNÁ A NOVOROČNÁ NITRA

3.1.
16.00 
Novoročný koncert Nitrania Nitranom
Účinkujú: Orchester Collegia cantorum a nitrianski só-
listi pôsobiaci v profesionálnych telesách

3.1.
19.00 
Novoročný koncert Katedrálneho spevokolu Emerám
Kostol sv. Ladislava (piaristický)

6.1.
16.00 
Betlehemský pozdrav z Kysúc
Účinkujú: FS Bystrica, ĽH bratov Kováčovcov z Novej 
Bystrice, ŽSS Dolinka. Vstup voľný
Katedrála – bazilika sv. Emeráma

10.1.
17.00 
Benefičný koncert
Koncert na podporu Evanjelickej zborovej diakonie 
Nitra
Organ: Marek Štrbák
Evanjelický kostol Svätého Ducha v Nitre 

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 

7. 1. o 18.00 
The Irish Times Pub v Nitre

www.pipeclub.sk

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 ŠÍPKÁRSKA 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
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1,  www.hokej-
nitra.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 

BEH VEČERNOU NITROU
každý ut: od 19.00 pri Depe
Event pre všetkých bežcov aj nebežcov. 
Beh v príjemnom tempe cca 6 min/km cca 8 km zvlád-
ne každý priemerne trénovaný človek.
Takže pozvite všetkých známych aj neznámych, tých čo 
milujú beh, aj tých čo musia behať, alebo ho musia mi-
lovať. Behať sa bude pravidelne, raz týždenne. Začia-
točníci budú získavať, prípadne udržovať kondičku, po-
kročilí si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a pretráviť večeru. 
Udalosť nie je žiadny pretek, ale spoločensko - športová 
akcia.  

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

Klokočina - Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po - pia: 
9.00 – 17.00 

Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 156: 
po - pi: 8.00 – 15.30 – ponúka regionálnu literatúru.

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramo-
platne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, 
DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a 
zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. 

V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia 
pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich 
pracovníčky knižnice na Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na 
Klokočine. 

V januári 2016 bude pokračovať 16. ročník čitateľskej 
súťaže „Čítajte s nami“ určenej žiakom 2. až 4. roční-
kov ZŠ, ktorého vyhodnotenie bude koncom mája. 
Touto súťažou knižnica sleduje cieľ zvýšiť záujem detí 
o čítanie, naučiť ich správne sa orientovať v knižnici a 
knižničných fondoch a v konečnom dôsledku prispieť k 
zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne. Taktiež bude po-
kračovať 4. 1. o 14.30 čítanie a divadelná dramatizácia 
známych rozprávok pre najmenších čitateľov spolu s 
rodičmi pod názvom Rozprávky pre najmenších. Dňa 
20.1. sa uskutoční novoročný koncert v priestoroch 
knižnice pre návštevníkov a širokú verejnosť. V rámci 
celého januára 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 Slo-
venska, Ľudovít Štúr a Knihy s podpisom autorov.

PODUJATIA
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

Rozprávky pre najmenších
4. 1. o 14.30 
Čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok 
pre najmenších čitateľov 
spolu s rodičmi. Určené širokej čitateľskej verejnosti.

Životopisný film o neskrotnom géniovi
11.1. o 9.30   
Život hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mo-
zarta očami žiarlivého rivala Antonia Salieriho k jeho 
260. výročiu narodenia na hudobnom úseku. Určené 
pre klientov mestského Denného stacionára pre ťažko 
zdravotne postihnutých a Denný stacionár pre autistov.

Životopisný film o neskrotnom géniovi

13. 1. o 9.30   

Život hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mo-
zarta očami žiarlivého rivala Antonia Salieriho k jeho 
260. výročiu narodenia. Určené pre klientov mestského 
Denného stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých 
a Denný stacionár pre autistov.

Mozartovo dobrodružstvo
18. 1. o 9.30
Pútavé čítanie z knihy Majstri piatich čiar o Wolfgan-
govi Amadeovi Mozartovi spojené s počúvaním hudob-
ných ukážok k jeho 260. výročiu narodenia.

Novoročný koncert
20. 1. o 17.00 
Určené pre návštevníkov knižnice a širokú čitateľskú 
verejnosť.

A´cappella alebo čo dokáže ľudský hlas – vokálna sku-
pina Close Harmony Friends
21. 1. o 10.00 
Rozprávanie o skupine spojené s hudobnými ukážkami 
a videoprojekciou. Určené pre Klub pedagógov a sym-
patizantov i širokú verejnosť.

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 h  

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 poľnohospodárstvo a príbuzné 
oblasti. Ponúka však aj literatúru z iných vedných od-
borov - 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, inter-
net 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. tel.: 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, biblio-
grafickým, koordinačným, školiacim a poradenským 
pracoviskom. Základnou úlohou knižnice je cielená ak-
vizícia informačných dokumentov, ich spracovávanie, 
uchovávanie a sprístupňovanie. Ďalšou nemenej dô-
ležitou funkciou je zabezpečenie úplnej bibliografickej 
registrácie publikačnej a umeleckej činnosti pedagó-
gov, 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 akreditač-
né a evaluačné hodnotenia 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-informačné procesy a služby, 
ktoré sú kladené na súčasnú modernú knižnicu. V 
nových priestoroch je celý fond (knihy, periodiká, ve-
decko-kvalifikačné práce, elektronické nosiče, audio 
a video 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 hod., pi: 8.00 – 12.00 hod.

Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstupné: 2 eurá 
(dospelí), 1 euro zľavnené (študenti, dôchodcovia). 
Kontakt: 037 / 73 36 648. kniznica@agrokomplex.sk.  
Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny charak-
ter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a 
latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľnohos-
podárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Knižnica 
obsahuje 43 363 knižných jednotiek - kníh, encyklopé-
dií, 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 zaujímavos-
tiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre a 
Slovensku, predaj kultúrno-spoločenského mesačníka 
NITRA, predaj spomienkových a darčekových predme-
tov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 
Rímskokatolícke bohoslužby:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - Nitrian-
sky 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 (detská), 
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 (det-
ská), 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 
nemocnica), 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 ses-
try), 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, 
vincentky), 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 (salvatoriá-
ni), 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), 
Kláštorská 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), 
Špitálska 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 
(kalvínsky) 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-nit-
ra.sk
nedeľa o  9.30 h - Večera Pánova (pamiatka Pána Ježi-
ša), 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 
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Dámska šatňa 
Premiéra inscenácie v Divadle A. Bagara

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

Srdce na dlani
Ocenenie dobrovoľníkov Nitry za rok 2015

Spomienka na Evu Kostolányiovú
Hudobný program v Divadle A. Bagara



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk
 28.1. (št) 18.00 
 Srdce na dlani     
ocenenie dobrovoľníkov mesta Nitry za rok 2015 v 
oblasti práce s deťmi a mládežou, v sociálnej, zdravot-
níckej, kultúrnej a environmentálnej oblasti
Usporiadateľ: Komunitné centrum, Nitrianske centrum 
dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra, vstup 
voľný   

Stále výstavy
Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianska synagóga  1911 - 2011

Prehliadky
utorok 13.00 – 18.00

streda, štvrtok 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa 13.00 -18.00 
pondelok a piatok zatvorené 

vstupné: 1,- €/osoba , deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 
Do 11. 1. 2016 nebude Synagóga prístupná verejnosti. 
Návštevníkov opäť radi privítame v rámci stanovených  
prehliadkových dní od 12. 1. 2016.
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom 
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí: 
037/6502 140

Tešíme sa na vašu návštevu. 
P. F. 2016

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 

Od 22. 12. 2015 do 11. 1. 2016 nebude Synagóga 
prístupná verejnosti. 
Návštevníkov opäť radi privítame v rámci stanovených 
prehliadkových dní od 12. 1. 2016.   
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

Do 24.1. 
Čože je to 50-ka!
Bunker Specific (Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Mira 
Podmanická, Nina Šošková)
Výstava, pripravená k 50. výročiu galérie, ponúka 
nový pohľad na zbierkový fond Nitrianskej galérie. 
Diela rôznych slovenských autorov z druhej polovice 
20. storočia a súčasnosti sme prepojili s dielami z 18. 
a 19. storočia a hlavne z prvej polovice 20. storočia. 
Výstava je dramaturgicky rozčlenená do niekoľkých 
tematických okruhov, a to nielen na základe médií, 
umeleckých žánrov a tém, ale i na základe vizuálnych 
a obsahových príbuzností a analógií minulého a 
súčasného. Nachádza sa vo všetkých výstavných 
priestoroch, ktorými Nitrianska galéria disponuje. V 
Bunkri, našom netradičnom, podzemnom výstavnom 
priestore, prebieha paralelná výstava Bunker Specific, 
v rámci ktorej sme oslovili mladú generáciu umelcov 
(Martin Kochan, Jaroslav Kyša, Mira Podmanická, Nina 
Šošková), aby využili potenciál priestoru a vytvorili 
diela špeciálne pri príležitosti nášho výročia.
Kurátori: Barbora Geržová a Omar Mirza

Čože je to 50-ka! – SÚŤAŽ
Nitrianska galéria pripravila pri príležitosti svojho 
okrúhleho päťdesiateho výročia špeciálnu súťaž, 
do ktorej sa môžu zapojiť všetci návštevníci, ktorí 
prídu na výstavu Čože je to 50-ka!. Návštevníci môžu 
súťažiť až v troch vekových kategóriách (deti, mládež, 
dospelí). Výsledky žrebovania oznámime po ukončení 
výstavy 26. januára 2016 na našej webovej stránke. 

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

Stála výstava:
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových
a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré 
dokumentujú tvorivú činnosť 
a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prí-
tomnosti na našom území, teda 
od staršej doby kamennej až do 18. storočia.

Výstavy: 
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historické-
ho 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 
obrazy hmyzu, ktorý sa v 
uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy:
4.12. - 31.1.   Integruj, nie derivuj
Výstava výtvarnej tvorby členov Združenia výtvarníkov 
sv. Lukáša.
Vernisáž 4.12.2015 o 17.00 hod.

16.12. – 31.3.   Život Slovanov pod Zoborom vo včas-
nom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slo-
vanských predkov vo veľkomoravskej dobe. Hlavným 
cieľom je prezentácia hospodárskych, technických, 
spoločenských a kultúrnych výdobytkov človeka danej 
epochy. Didaktický a názorný charakter originálnych 
trojrozmerných archeologických nálezov znásobia troj-
rozmerné rekonštrukcie slovanského obydlia, odevov, 
nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací cha-
rakter výstavy umocnia interaktívne podujatia.

Ponitrianske múzeum je otvorené:   po: 9.00 – 15.00 
           ut – pi:    9.00 – 
17.00
                                                                          so – ne: 10.00 – 17.00

Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

www.twitter.com

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 doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, 
diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej donácie 
Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. Svätoplu-
kovi, odpoveď toho istého pápeža Metodovi, ukážky z 
buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z hla-
holík). V druhej časti múzea je sprístupnená klenotnica 
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 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách 
po celom svete. Na výstave si môžete prezrieť  predme-
ty pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky. 

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 predme-
tom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. Pre verejnosť 
otvorené: v pon. a v str. od 14. do 16. h. Organizova-
né skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť exkurzie aj na 
termíny mimo otvár. hodín (tel., resp. na e-mailovej 
adrese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
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
16.-17.1.
Medzinárodná výstava psov

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 chrá-
mom, diecéznym múzeom a kazematmi. Jeden sprie-
vodca sprevádza max. 25 osôb, táto služba je spoplat-
nená, výška poplatku je nastavená podľa toho, či ide o 
sprievod v slovenčine alebo v cudzej reči. Sprievodcov-
ský výklad je potrebné dohodnúť vopred 
Hradný areál:  po - ne: 7.00 - 18.00
Diecézne múzeum: ut - ne: 10.00 - 18.00 po: zatvo-
rené 
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
5.1. o 17.00 (organizované)
23.1. o 18.30 (organizované)
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.  

11.1. o 18.30
29.1. o 18.30
BÚRLIVÁ JAR Štúdio 
Arnold Wesker. Dojímavý a vtipný príbeh zo sveta di-
vadelných šatní; v hlavných úlohách: Gabriela Dolná a 
Juraj Hrčka. 

12.1. o 10.00 
FERDO MRAVEC  Veľká sála
Ondřej Sekora – Jakub Nvota. Rozprávkový príbeh pre 
najmenších. Réžia: Jakub Nvota

13.1. o 10.00
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála
Artur Wing Pinero. Klasická dobová výpravná komédia 
s pesničkami. Réžia: Svetozár Sprušanský

14.1. o 18.30
TISÍCROČNÁ  VČELA Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl – Kamil Pa-
tejdl. Pôvodný slovenský muzikál podľa rovnomenného 
románu Petra Jaroša. Réžia: Martin Kákoš

20.1. o 18.30
VEČER S MILANOM MARKOVIČOM Veľká sála

20.1. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA Štúdio
PREDPREMIÉRA 

21.1. o 18.30
22.1. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA Štúdio
PREMIÉRA I. a II. 

24.1. o 18.30
POCTA EVE KOSTOLÁNYIOVEJ
Veľká sála

25.1. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA Štúdio

26.1. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU (Grönholmova metóda) Štúdio
Súčasná španielska komédia s prvkami psychothrille-
ru. V kancelárii 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 utajený personalista 
firmy, ktorý má za úlohu vybrať najlepšieho adepta na 
príslušnú pracovnú pozíciu. 

27.1. o 18.30
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej politickej ka-
riéry dvorného intrigána Selicoura zanechal komédiu, 
ktorá svojou rafinovanosťou, výbornými charaktermi a 
vycizelovanou formou v ničom nezaostáva za jeho vzo-
rovými a slávnymi drámami. Réžia: Lukáš Brutovský.

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

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

www.sdksp.sk
10.1. o 15.00 a 17.00
14.1. o 9.30
15.1. o 9.30 
Janko a Marienka 
Veľká sála – javisko

Réžia: Ondrej Spišák. Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný 
príbeh najznámejších rozprávkových súrodencov. Jan-
ko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách, ale 
svojím umom, odvahou a schopnosťou pomáhať si na-
vzájom sa im podarí prekonať všetky nástrahy, ktoré im 
kladie do cesty macocha, strašidelný les a zlá ježibaba. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

13.1. o 19.00   
17.1. o 15.00
18.1. o 9.30
19.1. o 9.30
Zázraky pre Alicu 
Štúdio Tatra
„...už sa nebojím vidieť inak. Už sa nebojím myslieť 
inak. Už viem, že nemusí byť všetko nemenné a defi-
nitívne. Nemusí byť všetko iba také, ako ste ma naučili 
a aké mi ukazujete. Čo keď viem vidieť aj iné veci? Čo 
keď to, čo vy považujete za obyčajné, je pre mňa nesku-
točné, zvláštne a vidím inú stranu sveta Inscenácia je 
určená pre divákov od 5 rokov. 

20.1. o 9.30
21.1. o 9.30 
Čin – čin
Veľká sála
Veršovaný príbeh o milom, mladom a nezodpovednom 
vrabcovi Čimovi, ktorý sa rozhodne oženiť aj napriek 
tomu, že svojej láske Činke nedokáže chytiť mušku, 
či postaviť dom. Múdry príbeh o typickej „mladíckej 
nerozvážnosti“ a procese dospievania bude venovaný 
deťom od 3 rokov. 

20.1. o 19.00
Dogville 
Štúdio Tatra
Divadelná adaptácia: Ch. Lollike. Réžia: Šimon Spišák. 
Inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového filmu 
Larsa von Triera Dogville, ktorý jedným z výrazných 
medzníkov dejín filmu. Dej hry je krutý,  forma inscená-
cie originálna svojim minimalizmom, sugesciou, stav-
bou scén a hereckým konaním. Je to alegória postoja 
ľudstva k morálke, idealizmu, súcitu a milosrdenstvu.  
Krutá pravda o zle v každom z nás. Moderné memen-
to pred zrodením a eskaláciou pocitu nadradenosti a 
moci večne sa opakujúcom v histórii ľudstva i konaní 
každého človeka.

22. 1. o 9.30 
24. 1. o 15.00 a 17.00
25.1. o 9.30
Tri prasiatka
Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák Slovenská ľudová rozprávka.
Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmimi 
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 prenasleduje hrozný, zlý vlk... Lenže 
ako to už býva v skutočnom živote je všetko trochu 
inak. Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.

27. 1. o 9.30
28.1. o 9.30
31.1. o 15.00
Snehová kráľovná 
Veľká sála
Réžia: Ondrej Spišák. Dramatizácia svetoznámeho roz-
právkara H.Ch.Andersena o tom, ako láska a priateľstvo 
porazia zlo, necitlivosť a rozum a o tom, ako dievčatko 
Gerda zachráni svojho priateľa Kaya z pazúrov zlej Sne-
hovej kráľovnej. Predstavenie pre deti od 5 rokov.

27. 1. o 19.00 
Dracula
Štúdio Tatra
Réžia: Ondrej Spišák Prekliata balada o nesmrteľnosti. 
Dramatizácia svetoznámeho románu Brama Stokera o 
zle, vášni a „inakosti“ v nás i okolo nás. Klasický príbeh 
grófa Draculu rozprávaný neklasickými javiskovými a 
divadelnými prostriedkami. 

Chrenovská cesta 1661/30., 949 01 Nitra
Telefón:  905 833 794 od 15.00 – 21.00 

Web: www.cine-max.sk 
E-mail: kinonr@cine-max.sk

Premiéry 
7.1. JOY
Dráma, hrajú: Hrajú: Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Isabella Rossellini
Film podľa skutočnej udalosti opisuje citovo podma-
nivú cestu ženy, ktorá je tvrdo odhodlaná udržať svoju 
výstrednú a dysfunkčnú rodinu pohromade tvárou v 
tvár zdanlivo neprekonateľným prekážkam. Hnaná 
vynaliezavosťou a celoživotným snom, Joy nakoniec 
triumfuje ako zakladateľka a matriarchát miliardového 
biznisu a dokonca sa jej podarí transformovať vlastný 
život i život svojej rodiny.(Oficiálny text distribútora) 

14.1. UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ
Komédia/dráma/romantický, 112 min., české titulky
Hrajú: Drew Barrymore,Toni Collette,Charlotte Hope, 
Dominic Cooper, Paddy Considine, Tyson Ritter, Jacqu-
eline Bisset, Noah Huntley, Mem Ferda, Eileen Davies, 
Honor Kneafsey
Milly (Toni Collette) a Jess (Drew Barrymore) boli 
odjakživa najlepšími kamarátkami. Od detstva spolu 
zdieľali absolútne všetko - tajomstvo, šaty, dokonca aj 
chlapcov, s ktorými chodili. Návštevy bujarých večier-
kov plných alkoholu a drog či vyvádzania trafenosťou 
im zostali od mladosti až do dospelosti. V živote ale 
raz nastane chvíľa, kedy sa každý musí začať správať 
dospelou…

14.1. ĽADOVÁ SEZÓNA 
animovaný, 86 min., MP, slovenský dabing
Hrajú: Heather Graham,Bill Nighy,Ken Jeong, Rob 
Schneider, Zachary Gordon, Loretta Devine, Colm Mea-
ney, Gabriel Iglesias, Janet Varney, Jess Harnell
Ľadový medveď Norm sa zo svojho severného pólu 
vydáva do mesta, ktoré nikdy nespí. Do New Yorku. V 
jeho tíme sú tri nezničiteľní arktickí lemíci a spoločne 
musia zabezpečiť svojmu zasneženému domovu pokoj 
od civilizácie. A užiť si aj trochu zábavy, keď už sú raz 
v meste…

7.1. OSEM HROZNÝCH
Western, slovenské titulky, 182 min., MP od 15 rokov, 
réžia: Quentin Tarantino
Hrajú: Channing Tatum,Samuel L. Jackson,Kurt Russell, 
Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Zoë 
Bell, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian Bichir
Niekoľko rokov po občianskej vojne sa zasneženým 
kopcami Wyomingu rúti dostavník. Vezie sa v ňom 
John Ruth (Kurt Russell), lovec ľudí, známy aj ako „Kat“, 
a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh).  Jeho 
čaká odmena, vypísaná na jej hlavu, ju proces a slučka. 
Po ceste stretnú dvoch mužov - majora Marquisa Wa-
rrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojaka, z ktorého 
sa tiež stal obávaný lovec ľudí a Chrisa Mannixa (Wal-
ton Goggins), južanského odpadlíka, ktorý o sebe tvrdí, 
že je novým šerifom v meste, kam majú všetci namie-
rené. Keď im silná víchrica zabráni pokračovať v ceste, 
rozhodnú sa hľadať útočisko v drevenici u Minnie, ktorá 
je obľúbenou zastávkou dostavníkov. Vo dverách ich 
však nevíta majiteľka, ale niekoľko cudzincov, ktorí sa 
rozhodne netvária prívetivo. Nad horským priesmykom 
zúri snehová búrka a ôsmi pocestní začínajú tušiť,  že 
do mesta sa nakoniec asi nedostanú...

28.1. ALVIN A CHIPMANKOVIA: ČIPERNÁ JAZDA
Animovaný, rodinný, slovenský dabing, MP od 7 rokov, 
86 min
Hrajú: Matthew Gray Gubler,Jason Lee,Justin Long, 
Joshua Mikel, Mark Jeffrey Miller

KINOKLUB TATRA
DIGITALIZÁCIU, KINOKLUBU, PODPORIL, 

AUDIOVIZUÁLNY  FOND 
Staré divadlo Karola Spišáka - štúdio TATRA NITRA o.z. 

VERTIGO 
     www.kinoklubnitra.sk  /  kinoklubnitra@gmail.com 

/  info: 0948 050 010 ; 0907 680 702                  

11.1. o 18.00 EVA NOVÁ
Eva (Emília Vášáryová) je vyliečená alkoholička, ale 
pred rokmi bola známou herečkou. Urobila by čokoľ-
vek, aby znovu získala priazeň svojho syna (Milan 

Ondrík), ktorého v živote ranila najviac. Hraný debut 
Marka Škopa.
s: SLOVENSKÉ KINO, SR - ČR, 2015, 115´, 2,50 € / 4 €)  

11.1. o 20.00 MLADOSŤ
Nazrite okom Paola Sorrentina (Veľká nádhera) do 
prostredia luxusného alpského kúpeľného hotela v 
švajčiarskych Alpách. Dvaja starí priatelia Fred (Micha-
el Caine) a Mick (Harvey Keitel) sú tu, ako každý rok, na 
liečení. Medzi liečebnými kúrami spomínajú na svoje 
pestré životy hudobného skladateľa a filmového reži-
séra a uvažujú – o živote, starobe, mladosti, kráse, kre-
ativite. (Tal.-franc.-švajčiar., 2015, 118´, 2,50 € / 4 €)

18.1. o 18.00 IDA 
Režisér Paweł Pawlikowski ponúka divákom poetický 
príbeh o hodnotách krásy, lásky a hľadania pravdy. 
18-ročná novicka sa onedlho stane mníškou, čaká ju 
však ešte návšteva jedinej žijúcej príbuznej, o ktorej 
existencii doposiaľ netušila... Film získal OSCARa v ka-
tegórii NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM.        (Poľ. – Dán., 
2013, 80´, 2,50 € / 4 €)

18.1. o 19.30 WILSONOV
Jiří Macháček, Vojtěch Dyk, Ľuboš Kostelný, Táňa 
Pauhofová, Richard Stanke...vo výpravnej komédii s 
detektívnou zápletkou. Píše sa rok 1919 a v jednom 
zapadnutom meste, ktoré sa až príliš podobá na Bra-
tislavu, začína primátor snívať svoj veľký sen. Plánuje 
mesto pripojiť k USA a premenovať ho na Wilsonov. 
Všetko by klapalo, ale... v starej židovskej štvrti mesta 
vyčíňa tajomný vrah.       (Cyklus: SLOVENSKÉ KINO, ČR-
SR, 2015, 115´, 3 € / 4 €)

25.1. o 20.00 HUNDROŠ
(SCANDI 2016)
„Vie, že lepšie už nebude…“ Komédia  o nevrlom star-
covi, pre ktorého svet skončil v roku 1953. Uzatvára sa 
pred všetkým moderným, no z ulity ho vyženie boles-
tivý úraz. Nutnosť navštíviť fyzioterapiu v Helsinkách 
znamená pre starého muža séria jemu nepríjemných 
epizód...  A ako vždy  - postará  sa  aj o to, aby bolo 
dusno všetkým okolo neho... 
(PREDPREMIÉRA!, Fínsko, 2014, 104´, 3 € / 4 €)

26.1. 20.00 VLNA     
(SCANDI 2016)   
„10 minút. Potom zmetie všetko.” Katastrofický film o 
súboji s ničivou vlnou v nórskom fjorde, inšpirovaný 
skutočnými udalosťami. Skúsený geológ Kristian sa aj s 
rodinou chystá  opustiť  malebné  mestečko Geiranger. 
Prístroje, umiestnené v jednom z horských masívov 
nad fjordom, zachytia znepokojujúce signály... On i 
jeho najbližší majú presne 10 minút, kým ich zasiahne 
obrovská vlna spôsobená zosuvom pôdy. Je to  súboj s 
časom a živlami.
 (PREDPREMIÉRA!, Nórsko - Švédsko, 2015, 104´, 3 € 
/ 4 €)

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

PODUJATIA
 13. 1., 20. 1., 27. 1. o 9.00 
Žurnalistické tvorivé písanie – kurz pre  kultúr-
no-osvetových pracovníkov, lektori Vlasta Hochelová, 
Igor Hochel, 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 
733 59 88

14. 1. o 17.00 – 19.00
Nočné pozorovanie oblohy vo hvezdárni pre verejnosť, 
vstupné 0,50 €, 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 
733 59 88

20. a 27. 1. o 17.00 
Úprava fotografií v Adobe Lightroom 5
lektor: Mgr. Jozef Peniak, PhD. 
vložné: 5 € 
prihláste sa do 19. 1.: zdenka.smreckova@kosnr.sk, 
0911 540 018

VÝSTAVY

Foto-Impulzy
fotografie účastníkov fotografických tvorivých dielní. 
Projekt finančne podporený MK SR

11. 1. - 5. 2. 
Skvosty a dominanty mesta Nitry
autorské pohľady neprofesionálnych fotografov na 
jedinečné artefakty a život v 
Nitre

18. 1. - 29. 1. 
Kontrasty 
- autorská výstava fotografií Edity Smieškovej a Juraja 
Smieška z Islandu a Grónska
- 21. 1. o 17.00 beseda s autormi spojená s prezentá-
ciou fotografií

KLUBY
20. 1. 
7.00 
KLUB GRAFOLÓGIE pokročilí

13. 1., 27. 1.
17.00 
KLUB GRAFOLÓGIE začiatočníci 

14. 1., 28. 1.
17.00 
FOTOKLUB NITRA

13. 1., 20. 1., 27.1. o 17.00 FOTOKLUB APF

14. 1. 
16.30 ARTklub, téma: Pamiatky UNESCO - Čechy
vložné 2 €

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dom Matice slovenskej, Nitra, www.dms.nitra.sk

Tel.: 037/6566228, 0918/113 212  
Úradné hodiny v DMS  od  9.00 do 15.00 

5. 1. (ut)
9.00 Novoročný stolnotenisový turnaj 
Každoročný matičný stolnotenisový turnaj venovaný 
23. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Prezentácia 
účastníkov začína od 8.30. Súťaží sa v 3 kategóriách 
neregistrovaných hráčov: deti do 15 rokov, juniori do 
18 rokov a seniori. Podujatie je určené pre širokú ve-
rejnosť. 
Veľká sála Domu MS v Nitre

22. 1. (pi)
Šaliansky Maťko J. C. Hronského
23. ročník Okresného kola súťaže v prednese sloven-
ských povestí základných škôl a osemročných gymnázií.

30. 1. (so) 19.00
Matičný reprezentačný ples  
Ples Okresnej rady Matice slovenskej v Nitre je určený 
ako pre členov Matice slovenskej, tak aj pre širšiu  ve-
rejnosť. Prepredaj lístkov v Dome MS v Nitre (Dolnočer-
mánska 737) denne od 9.00 do 14.00 hod. Cena 1 lístka 
je 23 €, cena 1 lístka pre členov MS je 18 €.  
Viac informácií na tel. č.: 0904/340 090.
Veľká sála a prísalie Domu MS v Nitre 

Počas celého mesiaca.
Tajomstvá Nitrianskeho hradu
Výstava veľkoplošného modelu Katedrály sv. Emeráma 
a Biskupského paláca v Nitre. V prípade záujmu škôlok 
a škôl ponúkame možnosť nahlásiť organizovanú sku-
pinu, pre ktorú je pripravený sprievodný historický vý-
klad, pútavé čítanie povestí 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 14.30  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 


