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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

Kostoľany

9. 10. TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO
divadelný workšop, miesto konania: Areál zdravia Jedľové 
Kostoľany

10. 10. o 14.00 INDIÁNSKE SLNIEČKO - MODELOVANIE
pre deti ZŠ

11. 10.o 14.00 TVORIVÁ DIELŇA PRE OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE PAD

12. 10. o 14.00 ŠÚPOLIE V MODERNEJ PODOBE
tvorivá dielňa pre dospelých
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - ZAČIATOČNÍCI
17.00 FOTOKLUB APF
13. 10. o 16.30 ART KLUB

18. 10. o 9.00 SEMINÁR K UMELECKÉMU PREDNESU
seminár zameraný na dramaturgiu a posolstvo prednesu 
pre pedagógov v okrese Nitra
o 14.00 TVORIVÁ DIELŇA PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA PAD

19. 10. o 9.00 ŽURNALISTICKÉ TVORIVÉ PÍSANIE
5. seminár pre pracovníkov v kultúre z obcí okresov NR, SA, 
ZM a organizácií NSK, lektori Vlasta Hochelová, Igor Hochel
o 14.00 POHĽADNICA Z PAPIERA V 3D
tvorivá dielňa pre deti ZŠ
o 17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - POKROČILÍ
o 17.00 FOTOKLUB APF

20. 10. o 9.00 K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
seminár pre vedúcich detských folklórnych kolektívov
o 9.30 MLADÝ MODERÁTOR 2016
krajská súťaž pre mladých moderátorov a hlásateľov - 
amatérov vo veku 
od 15 do 25 rokov

21. 10. SVET AKO HO VIDÍME MY
8. ročník celoslovenskej výstavy výtvarných prác ľudí 
telesne a ťažko telesne postihnutých. 
Výstava trvá do 21. 10.
KRAJINA
výtvarné diela účastníkov medzinárodného sympózia 
Pohľady do umenia - krajina ako predobraz. 
Výstava trvá do 21. 10.

24. 10. o 9.00 KDE BOLO, TAM BOLO
okresné kolo súťaže v prednese rozprávok pre ZŠ s VJM + 
výstava prác žiakov ZŠ s VJM na tému Rozprávky bratov 
Grimmovcov do 4. 11. o  14.00 POHĽADNICA Z PAPIERA V 3D
tvorivá dielňa pre ZŠ

25. 10.  o 9.00 SEMINÁR K UMELECKÉMU PREDNESU
seminár zameraný na dramaturgiu a posolstvo prednesu 
pre pedagógov v okrese Šaľa
14.00 TVORIVÁ DIELŇA PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE PAD

26. 10. o 10.00 KDE BOLO, TAM BOLO
krajské kolo súťaže v prednese rozprávok pre ZŠ s VJM
15.00 PODMAĽBA NA SKLO
tvorivá dielňa pre dospelých
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - ZAČIATOČNÍCI
17.00 FOTOKLUB APF

KOS PONÚKA
návštevu HVEZDÁRNE a premietanie astronomických 
dokumentov pre organizované skupiny cez deň, vstupné 
pre školy, škôlky 0,50 € na dieťa, iné skupiny 20 € na hod.

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

info@trafacka.sk
Otváracie hodiny:

Pondelok – štvrtok: 9.00 – 23.00
Piatok: 9.00 – 24.00

Sobota: 11.00 – 24.00
Nedeľa:  15.00 – 23.00

6.10. (št) o 20:30, vstup: 2€ 
Vypočuj si nemý film: V hlavnej úlohe Mary Pickford  
Druhé pokračovanie série filmových večerov, počas ktorých 
premietane nemé filmy sa bude niesť v duchu slávnych 
hercov tejto éry.  Film bol vo svojich začiatkoch bez zvukovej 
stopy, ale hudba pri premietaní nechýbala. To, čo sa nedá 
povedať slovami, vyjadrí Števo Haládik hudbou. 

8.10. (so) o 20:00, vstup: 4€/5€ 
Make Like a Tree 
Make Like a Tree predstavuje cestovanie zachytené v hudbe 
a vo fotografii vytvorenými Sergeyom Onischenkom - tulá-
kom z Ukrajiny, ktorý cestuje po svete a šíri svoj indie-folko-
vé piesne s dotykom nonkomformizmu a myšlienkami Beat 
generácie. Kombinácia hudby, fotografie a premietania, 
ktoré boli vytvorené a zachytené na cestách počas niekoľ-
koročného cestovania okolo sveta.

11.10. (ut) o 18:00
Mestá pre ľudí
Dá sa na bicykli jazdiť do práce aj počas tuhej zimy? Aké 
skúsenosti majú mladí ľudia v Nórsku s účasťou na verejných 
rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú naše prostredie? Pestujú 
zeleninu aj v komunitných záhradách na severe? Príďte de-
batovať, nadviažte kontakty, plánujte spoluprácu. Nadácia 
Ekopolis vás pozýva na stretnutie so zástupcami nórskych 
mimovládnych organizácií s cieľom inšpirovať a diskutovať 
o možnostiach spolupráce zameranej na zlepšenie kvality 
mestského života a prostredia.

13.10. (št) o 18:00  
Literárne slnenie
Stretnutie členov redakcie časopisu Slnečník s prispievateľ-
mi, čitateľmi, zvedavcami, zvedmi. Prezentácia diel spojená 
s neriadenou diskusiou o tom, že o čom, ako a tak. Časopis 
Slnečník je papierový vták, čo ochutnal popol. Vzkriesilo 
ho nadšenie (a 2 granty). Ponúka publikačný priestor pre 
umeleckú tvorbu rozličných jednotlivcov (a skupín) bez 
rozdielov.

15.10. (so) o 10:00, vstup: 3€ 
ZVUKY: „Koncert na ležanie“
Muzikoterapeutický koncert Števa Haládika, pri ktorom za 
zvuku možno trochu netradičných nástrojov (koshi, zvukové 
vlny, citara, dažďová palica, ocean drum, sun drum...) môže-
te zrelaxovať svoju myseľ, alebo sa iba ponoriť do vlastného 
príbehu. Kapacita je limitovaná, preto je potrebné sa vopred 
prihlásiť cez info@trafacka.sk. 

15.10. (so) o 20:00, vstup:  3€ 
Dominik N3O Varchola
Dominik Varchola známy pod prezývkou N3O hráva sám 
s gitarou, alebo si na koncerty pozýva hostí. Dominikove 
texty a svojský prejav zaujali širokú skupinu poslucháčov. 
Vo svojich piesňach oslavuje krásu sveta a prírody, kritizuje 
neduhy spoločnosti a tiež motivuje a inšpiruje poslucháčov 
k šťastnému žitiu.

21.10. (pi) o 18:00 
Vernisáž výstavy 
Mach Lukáš: Jedna svatba, jeden pohřeb
Chlad, syrovo a prázdno. Prodírajíc se skrz na skrz svatbou 
– metaforou pohřbu. Propastný hluk ticha uvnitř čtyř očí. 
Nebo snad nejistota, strach, nutnost? Láska je pomíjivá a 
nic není věčné, ani ten nejmenší důsledek svatebního ano. 
Šťastným novomanželům se na stříbrném podnose nosí 
prstýnky a těm nešťastným… Možná by byl lepší věneček. 

22.10. (so) o 20:00, vstup: 2€ 
Martin Kubečka & Karolína Smatanová
Martin Kubečka, mladý folkový gitarista a spevák z Trenčína. 
V roku 2016 Martin vystúpil v rámci svojej tour s názvom 
SOMETHING NEW TOUR 2016 v piatich slovenských mestách 
s úplne novými skladbami po trojmesačnej pauze, ktorá mu 
pomohla ujasniť si smer jeho tvorby. V tomto období začal 
hudobne spolupracovať so speváčkou Karolínou Smatano-
vou, ktorá sa venuje spevu odmalička. V súčasnosti spolu 
pripravujú svoj prvý album ako hudobná dvojica.

28.10. (pi) o 19:00, vstup: 9€ (kapacita limitovaná)
Retro ochutnávka česko-slovenských pív 
Pri príležitosti výročia vzniku Česko-slovenskej republiky po-
zývame na organizovanú ochutnávku súčasných pív z Českej 
republiky a Slovenskej republiky.

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

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, Web: www.kupel.sk

Č. tel. – pokladnica: 0907 738 541 
E-mail: sekretariat@centronitra.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 prevádz-
ku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

NITRIANSKA ŠÍPKARSKA LIGA
PUB ZVONICA

Kozmonautov 3, 949 01 Nitra
Web: www.sipkynitra.sk

Verejná liga  v klasických šípkach
Každý štvrtok: 17.20 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1, 949 01 

Nitra,
www.hokejnitra.sk

Verejné korčuľovanie
Nedeľa: 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00, 18.00 - 20.00 
Vstupné: 
dospelí 2 €, deti do 15 rokov 1 €
Požičanie korčúľ: 3 €
Brúsenie korčúľ: info na tel.: 0949 578 676

Zimný štadión - vedľajšia plocha 
Jesenského 2, 949 01 Nitra, Web: www.hknitra.sk
Verejné korčuľovanie
Sobota: 14.15 - 15.45, 16.45 - 18.15
Nedeľa: 13.30 - 15.00 

SPOTREBITEĽSKÉ PORADENSKÉ 
CENTRUM 

Spotrebitelia majú k dispozícii bezplatné poradenské 
centrum, na ktoré sa môžu obrátiť pri problémoch s 
reklamáciou, chybným produktom alebo službou, od-
stúpením od zmluvy, agresívnou reklamou, nekalými 
a klamlivými obchodnými praktikami, neprijateľnými 
podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Využiť ho 
môžu aj pri problémoch s bytmi a nebytovými priestor-
mi, vyúčtovaním energií, vody a plynu, s podnetmi týka-
júcimi sa finančných služieb a iných sporov s predajcami, 
výrobcami či poskytovateľmi služieb. 

Otváracie hodiny pobočky v Kúpeľná 4, 949 01 
Nitra

Pondelok: 12.00  - 16.00
Streda: 8.00 - 12.00

Štvrtok: 10.00 – 18.00
Dohodnite si stretnutie na 0903 680 227 a 0902 409 341 
alebo mailujte na info@sospotrebitelov.sk.
Poradenská telefonická hotline linka  – 0943 533 011
online poradenstvo – info@sospotrebitelov.sk

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

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Č. tel.: 037/741 91 62 
E-mail: sekretariat@krajskakniznica.sk 

Pondelok - utorok: 7.30 – 18.00
Streda: 7.00 – 19.00 

Štvrtok – piatok: 7.30 – 18.00 

Pobočka Klokočina 
Jurkovičova ul.

Č. tel.: 037/651 98 61 
Pondelok - piatok: 9.00 – 17.00 

 
Úsek regionálnej bibliografie

Samova 1
Č. tel.: 037/6410 156

Pondelok – piatok: 8.00 – 15.30 – ponúka regionálnu 
literatúru.

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  
knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg 
kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové 
spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové knihy pre nevi-
diacich a slabozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia 
pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich 
pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na 
Klokočine. 

V rámci celého októbra budú v priestoroch krajskej knižnice 
na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov a čitateľskú verej-
nosť sprístupnené výstavy a to Starobylé kostoly, hrady 
a kaštiele v okolí Nitry, Dravé vtáky a sovy Slovenska, Rok 
Svetozára Hurbana Vajanského a Mesiac úcty k starším.

3.10.
14.30 Rozprávky pre najmenších
- čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok 
pre najmenších čitateľov spolu s rodičmi
(úsek literatúry pre deti a mládež) čitateľská verejnosť  
Fraňa Mojtu 18

4.10.
10.00 TRÉNING PAMÄTI pre seniorov – VII. kurz
- 1. stretnutie vzdelávacieho programu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých) prihlásení účastníci 
Fraňa Mojtu 18

7.10.
9.00 Vyznanie Mariky Gombitovej - slovenskej speváč-
ky a skladateľky
- čítanie z knihy Marika Gombitová o životnom príbehu 
legendy pop music spojené s videoprojekciou k 60. výročiu 
narodenia (hudobný úsek s posluchárňou), Spojená škola 
Mudroňova, Fraňa Mojtu 18

10.10.
9.30 Nič neľutujem - šansóny vynikajúcej speváčky a 
herečky Hany Hegerovej - rozprávanie o živote speváčky 
spojené s videoprojekciou k 85. výročiu narodenia (hudob-
ný úsek s posluchárňou), Spojená škola internátna, Fraňa 
Mojtu 18

11.10.
10.00 TRÉNING PAMÄTI pre seniorov – VII. kurz
- 2. stretnutie vzdelávacieho programu (úsek odbornej lite-
ratúry pre dospelých) prihlásení účastníci 
Fraňa Mojtu 18

12.10.
10.00  Rodina – chlieb náš každodenný - literárne pás-
mo spisovateľky Márie Pomajbovej a poetky Jozefíny Hrko-
tovej-Hladkej SŠ,  Fraňa Mojtu 18

12.10.
17.00 Rodina – chlieb náš každodenný - literárne pás-
mo spisovateľky Márie Pomajbovej a poetky Jozefíny Hrko-
tovej-Hladkej čitateľská verejnosť 
Fraňa Mojtu 18

17.10.
9.30 Nič neľutujem - šansóny vynikajúcej speváčky a 
herečky Hany Hegerovej - rozprávanie o živote speváčky 
spojené s videoprojekciou k 85. výročiu narodenia 
(hudobný úsek s posluchárňou) klienti Denného stacionára 
pre osoby so zdravotným postihnutím a Denný stacionár pre 
autistov, Fraňa Mojtu 18

18.10.
10.00  TRÉNING PAMÄTI pre seniorov – VII. kurz
- 3. stretnutie vzdelávacieho programu
(úsek odbornej literatúry pre dospelých) prihlásení účastní-
ci, Fraňa Mojtu 18

20.10.
10.00 Bludička Júlie -hudobno-slovné pásmo veno-
vané speváčke, textárke a herečke Hane Zagorovej 
spojené s videoprojekciou k 70. výročiu narodenia
(hudobný úsek s posluchárňou) Senior klub pedagógov
Fraňa Mojtu 18

21.10.
9.30 Nič neľutujem - šansóny vynikajúcej speváčky a 
herečky Hany Hegerovej - rozprávanie o živote speváčky 
spojené s videoprojekciou k 85. výročiu narodenia 
(hudobný úsek s posluchárňou) klienti ZSS Nitrava
ZSS Nitrava

24.10.
14.00 Ivan Bukovčan - dramatik, scenárista a publicista - 
rozprávanie o jeho živote spojené s videoprojekciou Šťastie 
príde v nedeľu s komentárom pre nevidiacich k 95. výročiu 
narodenia (hudobný úsek s posluchárňou) členovia ÚNSS
Fraňa Mojtu 18

25.10.
10.00 TRÉNING PAMÄTI pre seniorov – VII. kurz
- 4. stretnutie vzdelávacieho programu (úsek odbornej lite-
ratúry pre dospelých) prihlásení účastníci, Fraňa Mojtu 18

25.10.
11.00 Ladislav Zrubec - prezentácia k 80. výročiu narode-
nia regionálneho autora v rámci mesiaca úcty k starším 
(hudobný úsek s posluchárňou) čitateľská verejnosť, Fraňa 
Mojtu 18

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU 
Akademická 4, 949 01 Nitra

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti ma-
nažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky  

a psychológie prístupná pre verejnosť
Č. tel.: 037/ 79 10 211

Web: www.agroinstitut.sk/kniznica
Výpožičné hodiny: 

Pondelok – piatok: 9.00 – 14.00   

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 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, 
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 (salvatoriáni), 
Nitrianska ulica
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 ulica
nedeľa 10.00, sviatok v deň prac. pokoja 10.00, 
sviatok v prac. deň 16.00 

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor), 
Kláštorská ulica
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 ulica 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
Chrenovská 15   nedeľa 9.00  

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  

Reformovaná kresťanská cirkev
Ulica Fraňa Mojtu 10
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi 
(kalvínsky) 

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

Cirkev bratská
v dome Cirkvi bratskej,
Nitrianska ul. 21, www.cbnr.sk,  nedeľa 10.00, 

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

Apoštolská cirkev, www.acsr.sk

  

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
Č. tel.: 037/65 17 743, Web: www.slpk.uniag.sk

E-mail: slpk@uniag.sk 
Pondelok – štvrtok: 8.30 – 18.00

Piatok: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je knižnicou SPU 
v Nitre a zároveň verejnou vedeckou knižnicou špecia-
lizovanou na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. 
Ponúka však aj literatúru z iných vedných odborov - viac 
ako 500 000 kníh, 700 titulov časopisov a zbierku tech-
nických noriem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický 
katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), elek-
tronické plnotextové dokumenty, internet a široký okruh 
informačných služieb. 
Otváracie hodiny:  pondelok - štvrtok:  8.30 - 18.00
        piatok:  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

KNIŽNICA SPM 
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea 

Dlhá 92, 950 50 Nitra,Tel č.: 037/73 36 648  
Mobil: 0903 822 765

E-mail: kniznica@agrokomplex.sk
Web: www.spmnitra.sk/kniznica

Pondelok - štvrtok:  8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. 
Vstupné: 2 eurá (dospelí), 1 euro zľavnené (študenti, dô-
chodcovia).  Knižnica SPM má konzervačno-retrospek-
tívny 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 poľnohos-
podárskej 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

Otvorené:
December – marec:

Pondelok – piatok: 8.00 – 17.00
Sobota: 8.00 – 12.00 

Apríl – jún a september – október:
Pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 

Sobota: 8.00 – 12.00 
Apríl – jún a september – október:

Pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 
Sobota: 8.00 – 12.00 

Júl – august:
Pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 

Sobota: 9.00 – 18.00 
Nedeľa: 14.00 – 18.00

NISYS poskytuje:  
-  informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o kul-
túrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách všetkého 
druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavostiach,
- predaj máp, publikácií o Nitre a Slovensku, kultúrno-spolo-
čenského mesačníka NITRA, spomienkových a darčekových 
predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepovanie 
plagátov, spracovanie fotomateriálov...
 
Ponuky na prehliadku mesta so sprievodcom
Prehliadka Horného mesta: Františkánsky kostol sv. Petra 
a Pavla s kláštorom, Pribinovo námestie, Námestie Jána 
Pavla II., Katedrála sv. Emeráma, Vazulova veža, Kazematy, 
Diecézne múzeum
Prehliadka Dolného mesta: Pešia zóna, Synagóga, Farská 
ulica (Kostol Navštívenia Panny Márie), Župné námestie, 
Mestský park 
Po stopách židovskej kultúry: Synagóga, židovský cintorín
Sakrálne pamiatky Nitry: Kostol Navštívenia Panny Márie, 
Kaplnka sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Štefana Kráľa, 
Piaristický kostol sv. Ladislava s kláštorom
Zobor a Zoborské vrchy: rozprávanie o Zobore, Zoborských 

vrchoch, zrúcanine kamaldulského kláštora, návšteva Svo-
radovho prameňa 

Prehliadka Kalvárie: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kláš-
tor Nazarénov – Misijné múzeum, krížová cesta
Večerná prehliadka Nitry: pešia exteriérová prehliadka s 
legendami a zaujímavosťami: Svätoplukovo námestie –  
tajomnými uličkami opradenými legendami k Pribinovmu 
námestiu, legenda o Corgoňovi, rozprávanie o Pribinovi, 
pri pamätníku milénia vyhliadka na nočné mesto, legendy
Po stopách nitrianskych legiend: Rozprávanie o nitrianskych 
legendách, zaujímavostiach a povestiach, prehliadka Hor-
ného mesta, katedrály, Diecézneho múzea a kazematy
Bezbariérová prehliadka Nitry: prehliadka po Hornom alebo 
Dolnom meste pre hendikepovaných občanov. 
Prehliadka Nitry spojená s ochutnávkou špecialít: tradičná 
prehliadka Nitry ukončená ochutnávkou regionálnych vín, 
medoviny, čokolády, kávy či iných dobrôt podľa vlastného 
výberu. 

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 (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,
Farská ul., 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 7.00, 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, 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

NITRIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ

CITHARA AEDICULAE 2016 i.m. Pavol Sika

HISTÓRIA A TRADÍCIE ŽIDOV V NITRE



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk

1.10. / sobota 19.00
Katka Koščová a Geišbergovci
Unikátne prepojenie niekoľkých muzikantských svetov v 
jednom koncertnom programe
usporiadateľ: Muzika, s.r.o., vstupné: 13,- €, predpredaj: 
Nisys a Ticketportal         
                                                                                                                                
 5. 10.  / streda 17.30    
vernisáž 
História a tradície Židov v Nitre 
Piesne v jazyku hebrejskom
 Jana Orlická / spev 
Peter Jankech / klavírny sprievod
usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci so ŽNO Nitra, UKF 
v Nitre, vstup voľný          
                                                                                                                         
14.  10.   / piatok 17.00    
15. narodeninový koncert 
detského speváckeho zboru Dúha  pri ZUŠ Jozefa Rosin-
ského v Nitre     
diriguje: Mária Mišunová 
usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný         
    
15. 10.  / sobota  18.00    
Jubilejný koncert speváckeho zboru Nitria pri prí-
ležitosti 20. výročia založenia speváckeho zboru      
diriguje: Ondrej Šaray 
usporiadateľ: SZ Nitra, vstup voľný          
   
6. – 27. 10.
XI. Nitrianska hudobná jeseň 2016 
predpredaj vstupeniek: NISYS   

20. – 22.  október -  XXXIII. Cithara aediculae 2016 
i.m. Pavol Sika 
predpredaj vstupeniek: NISYS    
                                     
10.  / štvrtok 18.00                                                                                 
Radim Kresta / husle, Komorný orchester ZOE    

9. 10.  / nedeľa 18.00                                                                                 
Jana Vonášková Nováková / husle (CZ), Petr Novák / 
klavír (CZ)   

13. 10.  / štvrtok 18.00                                                                                 
IL CUORE BAROCCO   

16. 10.  / nedeľa 18.00                                                                                 
Marián Varga 
  
23. 10.  / nedeľa 18.00                                                                                 
Stanislav Slavíček / klavír, Lukáš Mik / husle, 
Lukáš Svoboda / violončelo, Lukáš Daňhel / klarinet (CZ)    

10.  / štvrtok 18.00                                                                                 
Eva Melichaříková / soprán, Aleš Janiga / barytón, 
Milan Pacovský / klavír    

XXXIII. Cithara aediculae 2016 
i. m. Pavol Sika 

20. 10.  / štvrtok 18.00                                                                                 
Ján Labant (Slovensko) 

21. 10.  / piatok 18.00                                                                                 
KUPIŃSKI GUITAR DUO
Ewa Jabłczyńska a Dariusz Kupiński (Poľsko) 

22. 10.  / sobota 18.00                                                                                 
Alberto Mesirca (Taliansko) 
usporiadateľ: Mesto Nitra, Súkromné konzervatórium v 
Nitre, Originál, o.z. vstupné: 3,- €;
na koncert 16. 10.:  6,- €, predpredaj: Nisys          

Výstavy      
Svetové dedičstvo na Slovensku 

do  30. 10. 2016

Stále výstavy                                                                                                      
Shraga Weil: GRAFIKA  

História a tradície Židov v Nitre  
                                                                                                                                                                                                               

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 preuka-
zu ZŤP vstup zdarma 
                                                                                    
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom 
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí: 
037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie 3, 949 01 Nitra 

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

E-mail: info@nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny: 

utorok – nedeľa: 10.00 – 18.00

VÝSTAVY

REPREZENTAČNÉ SÁLY

22. 9.  – 13. 11. 
Newrope
Kurátor: Omar Mirza
Autori: Marcin Berdyszak (PL), Martinka Bobríková & Oscar 
de Carmen (SK/ES/NO), Anton Čierny (SK), ex-artists’ collec-
tive (Tamás Kaszás & Anikó Loránt, HU), Guma Guar (CZ), 
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (RO/SK), Kulturdroge-
rie (Markus Hiesleitner & Franz Tišek, AT), Oto Hudec (SK), 
Pravdoliub Ivanov (BG), Jan Kostaa (SK), Patrik Kovačovský 
(SK), Nicolas Malclès Sanuy (FR), Jana Mináriková (SK), Vlad 
Nancă (RO), Ilona Németh (SK), Andrea Palamarčuková (SK/
CH), Anna Romanenko & Björn Kühn (RU/DE), Tomáš Roubal 
(CZ), Erik Sikora (SK), Marek Schovánek (CZ/CA), Juliana Ire-
ne Smith (US) & Claudia Berg (CH)

Výstava v spolupráci s Medzinárodným festivalom Diva-
delná Nitra, témou ktorého 25. ročníka je „Óda na radosť?“. 
Dôležitými udalosťami v tejto súvislosti sú predsedníctvo SR 
v Rade EÚ, úspech extrémne pravicovej strany vo voľbách, či 
britské referendum o zotrvaní v EÚ. Výstava je postavená na 
otvorenej koncepcii, slobodnej prezentácii rôznych názorov 
a na snahe o narušenie hierarchie kurátor - umelec. 

SALÓN

Do 13. 11. 
Chateaux po našom
Autorka: Jana Šturdíková. Kurátor: Dávid Koronczi. Dlhodobý 
fotografický projekt vznikajúci od roku 2013 dokumentuje 
súčasnú podobu kaštieľov na Slovensku. Autorka rozdeľuje 
kaštiele do kategórií podľa ich poslednej funkcie. 

GALÉRIA MLADÝCH

29. 9.  – 20.11. 
My, grafici
Autori: Filip Bandurčin, Zuzana Barutová, Katarína Dudá-
šová, Michala Eliášová, Martin Engler, Kristína Kubáňová, 
Dávid Marcin, Branislav Novotný, Adela Režná a Martin 
Schwarz. Kurátorka: Veronika Trnečková

Kolektívna výstava predstaví tvorbu mladých grafikov, štu-
dujúcich a pôsobiacich na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave.  Rôznorodá tvorba výtvarníkov pochádzajúcich 
z rovnakej generácie, ktorých spájajúcim médiom je grafika, 
má veľakrát presah do kresby a maľby.

BUNKER

8. 9. – 9. 10. 
Medzi slovami
Autori: Barbora Danišová, Erika Mészárosová, Erik Michalčík, 
Andrea Michaličková, Lucia Milatová a Linda Stopková. Ku-
rátorky: Kristína Slezáková a Nina Vidovencová. 
Hlavná myšlienka kurátorského projektu je založená na 
tvrdení predstaviteľa nemeckej klasickej filozofie G. W. F. 
Hegela, že pokiaľ umenie potrebuje vysvetlenie, tak stráca 
svoj zmysel a kvalitu. Toto tvrdenie sa dá v súčasnosti z expe-
rimentálneho hľadiska aplikovať na konceptuálne umenie.

20. 10. – 20. 11. 
War Is a Business Model
Autorka: Klaudia Korbeličová. Kurátorka: Marianna Brinzová
Hlavnými aktérmi site-specific inštalácie budú modely 
dronov. Drony ako symboly novodobého nástroja moci, po-
litiky a dozerania. Autorka sa toto všetko snaží ironizovať a 
zneškodniť potenciálnu hrozbu a teror nastupujúcej techno-
lógie. Drony transformuje do materiálu čokolády s odkazom 
na konzum, reklamu a pop kultúru. 

Kultúrne podujatia:
GALÉRIA HUDBY 
Cyklus komorných koncertov
Koncertná sála Župného domu

5. 10. o 18.00 
Martin Kasík (CZ) – klavír
Program: L. Janáček, S. Rachmaninov, M. P. Musorgskij

19. 10. o 18.00 
Berlin Piano Quartet (DE)
Program: W. A. Mozart, A. Schnittke, R. Schumann

4-3-2-1...
Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi, ktoré 
moderuje DADO NAGY

27. 10. o 18.00 
Hosť: Miloš Janoušek
Vstup voľný.

13. – 14. 10. 
PostmutArt Hevhetia Fest 06

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

Web: www.muzeumnitra.sk
Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
E-mail: info@nitrianskagaleria.sk

Otváracie hodiny: 
pondelok: 9.00 – 15.00 

utorok – piatok: 9.00 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00

Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/ponitrianskemu-

zeum
www.twitter.com

Stále výstavy:       
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 prítomnosti 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 veľkomorav-
skej dobe, resp. v 9.-10.storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a ci-
cavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vod-
né prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa 
v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy:

14. 9.  – 24. 10.     
Fajky a Svet
Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny 
Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy 
v pomalom fajčení fajok v Nitre.

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra,

Web: www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-mu-
zeum/

Č. tel.: 037/ 772 17 47

Otváracie hodiny: 
Apríl až október: (utorok – nedeľa): 

10.00 – 18.00
November až marec: (sobota – nedeľa): 

10.00 – 15.00

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: 
pondelok – štvrtok: 9.00 – 17.00, vstupy o 9.00, 

11.00, 13.00 a 15.00
piatok: 9.00 – 15.00 vstupy o 9.00, 11.00 a 13.00

sobota – nedeľa: zatvorené
Prehliadka trvá  1,5 - 2 hodiny a nie je možné ju absol-
vovať bez lektora. Mimoriadne vstupy (min. 10 osôb) 
nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 404 001.

MISIJNÉ MÚZEUM
Kalvária 3, 949 01 Nitra, Web: www.svd.sk, 

Č. tel.: 037/ 776 94 11

Otváracie hodiny: 
pondelok – sobota: 14.00 – 18.00

nedeľa: 10.00 – 16.00 

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 , 949 01 Nitra

Web: www.vivarium.estranky.sk
Č. tel.: 037/ 65 08 791

Otváracie hodiny: 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 

9.30 – 12.00 a 14.00 a 16.00
streda: 14.00 – 18.00 

sobota: zatvorené
nedeľa: 14.00 – 16.00

 Zodpovedá osoba: Ing. Róbert Kirchner

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. Zodpovedná 
osoba: Ing. Róbert Kirchner, e-mail: robert.kirchner@
uniag.sk, alebo vivarium.nitra@gmail.com, tel.:  +421 
37  641 4791
Prednostne odporúčame využívať emailovú komunikáciu

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

Web: www.bz.uniag.sk
tel.: 037/ 641 4737

Otváracie hodiny: 
Okrasné skleníky: 8.00 - 15.00  
Okrasná škôlka: 8.00 – 15.00 

Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 1.5.) 
pondelok – piatok: 8.00 – 15.00 

V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.) 
pondelok – piatok: 9.00 – 14.00 

V letných mesiacoch (1.5. - 31.9.) 
pondelok – piatok: 8.00 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00

Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, 949 01 Nitra, č. tel.: 037/ 65 72 111

www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav 
pondelok – sobota: 9.00 – 18.00 
nedeľa: 9.00 – 17.00
 
13. – 14. 10. 
GAUDEAMUS
4. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoži-
votného vzdelávania 

13. – 16. 10. 
AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA 
23. ročník prehliadky osobných, úžitkových a náklad-
ných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušen-
stva a servisnej i garážovej techniky

22. – 23. 10. 
NOVÁ VETERINÁRIA 
Najväčšie stretnutie veterinárskej obce na Slovensku

NITRIANSKY HRAD 
Námestie Jána II. 7 , P.O. Box 46/B, 950 50 Nitra

Web: www.nitrianskyhrad.sk, 
Č. tel.: 037/772 17 47 
Mobil: 0903 982 802

Otváracie hodiny
Hradný areál 

pondelok – nedeľa: 7.00 – 18.00
Diecézne múzeum

pondelok: zatvorené, utorok – nedeľa: 10.00 – 18.00 
Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: 

pondelok – sobota: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
nedeľa: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Biskupské záhrady
pondelok – nedeľa: 7.00 – 18.00

Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne 1 hodi-
nu, návštevníci majú možnosť pozrieť si Katedrálu – Bazili-
ku 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, výš-
ka poplatku je nastavená podľa toho, či ide o sprievod v 
slovenčine alebo v cudzej reči. Sprievodcovský výklad je 
potrebné dohodnúť vopred. 

DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra,
 Č. tel.: 037/65 08 791, Web: www.dab.sk

Pokladnica DAB – vchod cez služobný vstup do 
divadla z Mostne ulice

Otváracie hodiny: 
pondelok - piatok: 8.30 – 18.30

tel. č. do pokladnice DAB: 037/6524 872
V deň predstavenia vo veľkej sále predaj vstupeniek od 

17.45 do 18.30 v pokladnici pri hlavnom vstupe. V tomto 
čase predávame v pokladnici vstupenky prednostne na 
predstavenie hrané v daný deň. Vstupenky pre zájazdy: 
Zájazdy a hromadné vstupenky (nad 10 ks) si 
môžete rezervovať v prac. dňoch na obchodnom 
oddelení na tel. č.: 037/ 772 1580, 037/ 6524 875, 
alebo e-mailom: obchodne@dab.sk

1.10. so 18:30, 10.10. (po) 19:00
Dámska šatňa
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
Štúdio

4. 10. (ut) 18:30 
Potkany
Štúdio

6. 10. (št) 17:00 
Z rúčky do rúčky Organizované

6.10. (št)18:30
Štyria v ringu A
Štúdio

7.10. (pi) 18:30 
Testosterón
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Pánska jazda na 
nezvyčajnej svadobnej hostine. 
Veľká sála

8.10. (so) 18:30, 19. 10. (st) 18:30
Štyria v ringu 
Súčasná španielska komédia s prvkami psychothrilleru.
Štúdio

10.10. (po) 18:30 
Testosterón A B
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Pánska jazda na 
nezvyčajnej svadobnej hostine. 
Veľká sála

11.10. (ut) 18:30, 12.10. (st) 18:30
Podivný prípad so psom
Štúdio

13.10. (št) 18:30, 24. 10. (po) 18:30, 25. 10. (ut) 18:30 
Panikári Muži na pokraji nervového zrútenia. Súčasná ko-
média s pesničkami.
Štúdio

15.10. (so) 18:30 
Druh: Žena A B
Veľká sála

17.10. (po) 18:30 
Gazdiná roba
Veľká sála

18.10. (ut) 18:30 
Búrlivá jar

19.10. (st) 18:30 
Z rúčky do rúčky
Iskrivá komédia o jedno  malo podvodníkovi
Veľká sála

20. 10. (št) 18:30 
Z rúčky do rúčky A B
Iskrivá komédia o jedno  malo podvodníkovi
Veľká sála

22. 10. (so) 19:00 
Hamlet je mŕtvy - Faust je hladný
Špecifický svet plný obrazov a množstvo tém od ekológie
Štúdio

25. 10. (ut) 18:30 
Dámska šatňa
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
Štúdio

26. 10.  (st) 18:30 
Potkany
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy.
Štúdio

27. 10. (št) 11:00 
Cyrano z Bergeracu
Heroická komédia  o láske, ktorá trvá až za hrob.
Veľká sála

28. 10. (pi) 17:30 
Ferdo Mravec
Rozprávka pre deti
Veľká sála Štúdio

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

Pokladnica DAB: 037/652 50 03
Web: www.staredivadlo.sk

E-mail: produkcia@staredivadlo.sk

2.10. o 15.00
21.10. o 9.30
O múdrom Kokoškovi. Veľká sála
O MÚDROM KOKOŠKOVI 
Réžia: Peter Gábor a. h.
Príbeh gazdinej, ktorá vďaka radám múdreho kohú-

tika získa veľké bohatstvo, no pre svoju lakomosť oň 
napokon príde. Protipólom lakomej ženičky sú dvaja 
podomoví predavači hrušiek, vychutnávači a filozofi ži-
vota, ktorí vedia, že bohatstvo je dobrá vec, ale sú aj veci 
lepšie a dôležitejšie... Inscenácia, plná farieb i hudby, je 
určená deťom od 5 rokov a dospelým, ktorí deťmi také-
hoto veku nezabudli byť.

4.10. o 9.30
5.10. o 9.30
O psíčkovi a mačičke Veľká sála
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia šty-
roch 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.

6.10. o 9.30
18.10. 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 neroz-
vážnosti“ a procese dospievania bude venovaný deťom 
od 3 rokov.

7.10. o 9.30
23.10. o 15.00
25.10. o 9.30
Danka a Janka Veľká sála
Réžia: K. Žiška Danka a Janka sú sestričky dvojčence, 
navlas rovnaké. Danka  má oči celkom ako Janka, hnedé 
a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy celkom ako 
Danka, plavé a ostrihané na ofinu. A majú tiež rady roz-
právky. Chytia sa za ruky, spravia hop – a sú v rozprávke. 
Alebo sa ani nemusia chytiť za ruky, ani hop nemusia 
povedať, len si zaželajú a sú v rozprávke. A niekedy si 
nemusia ani zaželať – zrazu len, sami len nevedia ako 
– ako sú v rozprávke. Inscenácia je určená pre deti od 
4 rokov.

9.10. o 15.00
14.10. o 9.30
Zabudnutý čert Veľká sála
Réžia: K. Žiška Rozprávka na motívy známeho a jedno-
duchého príbehu o obstarožnom niekoľko storočnom 
čertovi Trepifajkslovi a poctivej, vynachádzavej a praco-
vitej babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert je iba človek!“. 
Je určená pre deti od 4 rokov. Inscenácia vznikla s pod-
porou MK SR.

12.10. o 9.30
16.10. o 15.00
26.10. o 9.30
Ako šlo vajce na vandrovku Veľká sála
Réžia: Z. Zubková. Vtipná a hravá inscenácia na motívy 
klasickej ľudovej rozprávky o tom, že rozum je viac ako 
sila a aj o tom, že v jednote je sila. Vtipný príbeh krehké-
ho múdreho malého vajca a jeho veľkých a  silných zvie-
racích kamarátov, ktorí porazia dokonca zbojníkov vám 
za výraznej pomoci bábok vyrozprávajú dve sliepky a 
jeden kohút. Predstavenie je určené pre deti od 3 rokov.

19.10. o 9.30
20.10. o 9.30
Bolo nás päť Veľká sála
Réžia: Kamil Žiška. Dramatizácia románu významného 
medzivojnového českého spisovateľa, novinára a humo-
ristu židovského pôvodu Karla Poláčka. Humorné rozprá-
vanie o každodennom „dobrodružnom“ živote, snoch, 
túžbach či prvých láskach piatich obyčajných kamarátov.

30.10. o 15.00
Janka a Marienka Veľká sála
Jedna z najznámejších klasických rozprávok zo zbierky 
bratov Grimmovcov. Strastiplný príbeh najznámejších 
rozprávkových súrodencov. Janko a Marienka sa ocitajú 
v nebezpečných situáciách, ale svojim umom, odvahou 
a schopnosťou pomáhať si navzájom sa im podarí preko-
nať všetky nástrahy, ktoré im kladie do cesty macocha, 
strašidelný les a zlá ježibaba. Inscenácia je určená pre 
deti od 3 rokov.

Obchodné centrum MAX
Chrenovská cesta 1661/30, 949 01 Nitra

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

Č. tel.:  905 833 794 od 15.00 – 21.00 

Kubo a kúzelný meč 
animovaný / fantasy / rodinný, 101 min, jazyková verzia: 
sk dabing, prístupnosť: bez obmedzenia. Hrajú:  Matthew 
McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara, Ralph Fie-
nnes, Art Parkinson,Brenda Vaccaro, Cary-Hiroyuki Tagawa, 
George Takei, Minae Noji, Saemi Nakamura
Kubo je úplne normálny teenager, ktorý žije obyčajný život 
v rodnej dedine. Jedného dňa mu na dvere zaklopú temní 
démoni zo záhrobia, ktorých dokáže zahnať len Kubova mi-
moriadna odvaha a kompletná magická výzbroj jeho otca, o 
ktorom Kubo zistí, že býval  legendárnym samurajom. 

6. 10. KIKI Poďme na to!
Žáner: erotická komédia, 102 minút, české titulky. Od-
porúčaná prístupnosť: tento film je nevhodný pre malo-
letých do 15 rokov. Hrajú: Paco León, Candela Peña, Álex 

García, Natalia de Molina, David Mora, Belén Cuesta, Luis 
Callejo, Luis Bermejo, Alexandra Jiménez. 
Päť príbehov lásky a sexuálneho správania, odohrávajúce sa 
počas horúceho madridského leta. Milenecké páry objavujú 
zvláštne a nezvyčajné zdroje sexuálneho pôžitku len preto, 
aby obnovili a znovu naštartovali svoju vlastnú i vzájomnú 
vášeň. Jednotlivé tabu sú odhaľované jeden po druhom s 
primeranou citlivosťou a humorným nadhľadom.

27. 10. ÚČTOVNÍK  
Dráma/krimi/triler, 128 min, MP – 15, slovenské titulky
Hrajú: Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, J.K. Sim-
mons, Michael Beasley, Boualem Hassaine, Ron Prather, 
Jason MacDonald, Ron Yuan, Alison Wright, Nick Arapoglou  
Christian Wolff (Affleck) je matematický génius, ktorý má 
lepší vzťah k číslam ako k ľuďom. Pod zásterkou malomest-
skej účtovnej kancelárie pracuje ako nezávislý účtovník pre 
niekoľko najnebezpečnejších zločineckých organizácií na 
svete. S postupným sťahovaním slučky zo strany oddelenia 
pre boj s organizovaným zločinom ministerstva financií, na 
čele ktorého stojí Ray King (J.K. Simmons), Christian prijme 
legálneho klienta: dobre zavedenú spoločnosť zaoberajúca 
sa robotiku, v ktorej účtovná (Anna Kendrick) zistila účtov-
né nezrovnalosti vo výške miliónov dolárov. Ale s tým, ako 
Christian odkrýva účtovné záznamy a približuje sa k odhale-
niu pravdy, začína v jeho okolí stúpať počet mŕtvych.

13. 10. Anthropoid 
historický / thiller / vojnový / životopisný, 121 min., MP – 15 
rokov, slovenské titulky
Hrajú:Cillian Murphy, Jamie Dornan, Charlotte Le Bon, Aňa 
Geislerová, Toby Jones, Harry Lloyd, Alena Mihulová, Sam 
Keeley, Jan Budař, Ondřej Malý, Mish Boyko, Martin Hof-
mann, Václav Neužil ml. 
Filmové spracovanie významnej udalosti českých a sloven-
ských dejín, skutočnej operácie Anthropoid, namierenej 
proti jednému z najvýznamnejších mužov Tretej ríše a 
hlavnému strojcovi myšlienky „konečného riešenia“ židov-
skej otázky, Reinhardovi Heydrichovi. Vláda teroru vodcu 
okupačných nacistických síl v protektoráte Čechy a Morava 
prinútila spojencov v Londýne k naplánovaniu prísne tajnej 
misie, ktorá mala navždy zmeniť tvár Európy.Napínavý film 
sleduje dvoch výsadkárov z  československého zahraničné-
ho odboja, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí musia nájsť 
spôsob, ako zavraždiť muža všeobecne považovaného za 
možného nástupcu Adolfa Hitlera.

13. 10. Inštalatér 
Komédia, 85 min., MP od 12 rokov, verzia: originál česky
Hrajú:  Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip 
Blažek, Jan Budař, Petr Čtvrtníček,Tomáš Matonoha, Bar-
bora Poláková, Lucie Polišenská, Petra Nesvačilová, Vendula 
Pizingerová
Štyridsaťročný Luboš Cafourek je svojrázny inštalatér z 
obce Tuchlovice pri Prahe. Je zručný a poctivý, so všetkým 
si poradí, žiadnej práce sa nikdy nezľakne. Nemá auto, za 
zákazníkmi jazdí na bicykli alebo autobusom, prípadne sa 
nechá odviezť. Mobil nepoužíva, telefonáty za neho vyria-
ďuje jeho matka, ktorá mu tiež varí a nakupuje, perie, robí 
účtovníctvo a riadi chod celej domácnosti. Luboš má vždy 
na všetko nečakanú a vtipnú odpoveď, ale praktický a spolo-
čenský život mu uniká medzi prstami. Za prácu si nedokáže 
vypýtať primerané peniaze, kamarátom opravuje zadarmo 
a to, čo zarobí, hneď minie za jedlo pre túlavé mačky alebo 
za hazard. Luboš všetko nepríjemné odsúva na "neskôr" 
alebo na "uvidíme". Všetky jeho pokusy o kontakt so ženami 
končia fiaskom a mama sa márne snaží, aby si syn konečne 
našiel partnerku...

KINO KLUB NITRA
Staré divadlo Karola Spišáka, Štúdio Tatra, NITRA o.z. 

VERTIGO, Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
Web: www.kinoklub.sk, 

E-mail: kinoklubnitra@gmail.com 
Č. tel.: 0948 050 010 ; 0907 680 702                  

SLOBODA POD NÁKLADOM   *PROJEKT 100  *sk 
pondelok  3.10., 18.30 h.
Vysoké Tatry sú miestom posledných vysokohorských nosičov 
v Európe. So stovkou kíl na chrbte sa  brodia v snehu,  stúpajú  
svahmi,  odolávajú  búrke  i   víchrici,  no  zároveň  je  to  aj  ich  
cesta  k  vnútornému pokoju.Dokument Pavla Barabáša zachy-
táva najstaršiu generáciu tatranských nosičov. (Slovensko, 2016, 
58´, 3 € / 4 €)

LILY LANE            
pondelok  3.10., 20.00 hod.
Len mŕtvi sa neboja temnoty! Nový film Benedeka Fliegaufa 
je záhadnou drámou o tom, ako dieťa naozaj počúva a aktívne 
pretvára to, čo mu dospelí rozprávajú.  Cesta do  hlbín detstva a 
pamäte, v  ktorej epicentre stojí Rebeka a jej malý  syn.  Evoka-
tívny  film  s prvkami  ponurej  fantázie,  v ktorej  čas  a priestor  
navzájom splývajú. (Maďarsko – Nemecko - Francúzsko, 2015, 
91´, 3 € / 4 €)

DÁNSKE DIEVČA                 
utorok  4.10., 19.30 hod.
Film  inšpirovaný  neuveriteľným  životným  osudom  hovorí  o  
príbehu  muža,  ktorý  sa  v  snahe  nájsť  samého seba vydal tam, 
kam pred ním ešte nikto nikdy nevkročil. A príbeh ženy, ktorá ho 
pri jeho hľadaní podporovala, hoci vedela, že ho v prípade  úspe-
chu navždy stratí.  Krehkému s silnému filmu  Toma Hoopera  
herecky kraľujú  Eddie Redmayne a Alicia Vikander (ktorá za túto 
úlohu získala Oscara). (V.Británia - USA., 2015, 119´, 3 € / 4 €)

PSIE SRDCE    
pondelok 10.10., 18.00 hod.
Čo  vidíte,  keď  zavriete  oči?  Nekonvenčná  vizuálna  esej  hu-
dobníčky  a  experimentálnej  performerky  Laurie Anderson  o  
vzťahu  človeka  a  psa,  o  premenách  moderného  sveta,  o  
dôležitosti  intimity  a  snívania. Tento krehký  film je sprevá-
dzaný pôsobivou hudbou samotnej režisérky. (Francúzsko - USA, 

2015, 75´, 3 € / 4 €)

KOMORNÁ      *PROJEKT 100
pondelok 10.10., 19.30 hod. 
Režisér  Park Chan-wook  vytvoril  dynamický thriller plný 
zvratov predchnutý podmanivou erotickou atmosférou. Príbeh 
bestselleru Zlodejka spisovateľky Sarah Waters previedol do ja-
ponsko-korejských reálií 30. rokov minulého storočia. Šľachtičná 
Hideko žije v ústraní na vidieckom panstve so svojim strýkom a  
poručníkom. Ten ju vychováva prísnou rukou a čaká na jej do-
spelosť, aby si ju mohol vziať a zmocniť sa jej bohatstva. V dome 
sa však objavuje podvodník, ktorý zinscenuje príchod mladej 
komornej. (Južná Kórea, 2016, 144´, 3 € / 4 €)

MOST ŠPIÓNOV                    
utorok 11.10., 19.30 hod.
Dokázal by jeden človek zastaviť svetovú vojnu?  Koniec 50. 
rokov.  Svet na oboch stranách železnej opony sa prepadá  do  
šialenej  paranoje.  Keď  FBI  zatkne  sovietskeho  špióna  žijúce-
ho  v  New  Yorku,  strach  a  mocenská nedôvera  sa  ešte  viac  
vystupňuje...Americká  vláda  osloví  uznávaného  právnika  Ja-
mesa  Donovana,  aby  sa  ujal neľahkého  politického  prípadu  
smerujúceho  k výmene  dvoch  väzňov... TOM  HANKS  v hlavnej  
úlohe  filmu STEVENA SPIELBERGA. (USA - Nemecko, 2015, 141´, 
3 € / 4 €)

RODINNÝ FILM    *sk            
pondelok 17.10., 18.30 hod.
Ako  sa  vyrovnajú  s  nečakanou  slobodou  dve  dospievajúce  
deti,  ktorých  rodičia  (Karel  Roden  a Vanda Hybnerová) sa 
vydali na vysnívanú plavbu po oceáne? Čo urobí toto odlúčenie 
s doteraz perfektne fungujúcou rodinou? A čo ak do tohto rodin-
ného „testu“ vstúpi ďalšia nečakane dramatická udalosť?  Olmo 
Omerzu a jeho nový autorský film. (Česko – Nem. –Slovinsko - 
Franc. - Slovensko, 2015 95´, 3 € / 4 €)

CHRONIC
pondelok 17.10., 20.15 hod.
Život vedľa smrti. Dráma o mužovi, pre ktorého je umieranie 
denným chlebom.  David (Tim Roth) pracuje ako paliatívny ošet-
rovateľ tých, ktorí na smrť čakajú –  často ako na vyslobodenie 
z nesmierneho utrpenia. Pokojný, uzavretý,  ale veľmi súcitný 
muž uľahčuje umierajúcim posledné  dni  života s nehou a po-
zornosťou, ktorá z pohľadu nezaujatého pozorovateľa vyvoláva 
otázky...      (Mexiko - Francúzsko, 2015, 92´, 3 € / 4 €)

TOTO JE NÁŠ SVET      *PROJEKT 100     
utorok 18.10., 19.30 hod.
Hlboko  v  lesoch mimo civilizácie  vychováva  svojrázny  a  chariz-
matický  otec (Viggo Mortensen)  svojich  šesť detí  podľa  vlast-
ných  predstáv.  Ich  život  pripomína  letný  tábor  v  raji,  plný  
netradičných  pravidiel a hier. Až pokiaľ  nepríde  správa,  ktorá  
všetko  zmení.  Začína  prekvapivá  a  zábavná  cesta,  pri  ktorej  
sú  zásady  tejto voľnomyšlienkárskej rodiny  vystavené skúškam 
nášho sveta. (USA, 2016, 118´, 3 € / 4 €)

NEON DEMON      *Be2Can           
pondelok 24.10., 18.30 hod.
Jesse  je  mladá, krásna a  má onú tajomnú  esenciu, ktorá ju  
vyčleňuje zo zástup u dokonalých krások.  Režisér Nicolas Win-
ding Refn  vyzýva diváka, aby s  ním  vstúpil do pestrofarebného 
prázdna, ktoré požiera pôvab a nevinnosť. Horor o kráse a ničote 
i o kráse ničoty vťahuje diváka do zvodnej čiernej diery módneho 
priemyslu i Mesta anjelov. (PREDPREMIÉRA, Franc. – USA - Dán-
sko., 2016, 110´, 3 € / 4 €)

SMRTEĽNÉ HISTORKY  *sk 
pondelok 24.10., 20.30 hod.
Trikový  poviedkový film  kombinuje hrané akcie s 3D a 2D ani-
máciou.  Každý príbeh (Dedko Kaktusák,  Maják a Veľký chlap) 
je vyrobený inou technikou a  je iného žánru.  Hrdinstvo a smrť 
sú ústrednou  spojovacou  témou, na ktorú však každý z troch 
príbehov nazerá inak.(Česko – Slovensko, 2016, 80´, 3 € / 4 €)

TONI ERDMANN    *Be2Can        
utorok 25.10., 19.00 hod.
Život  zostarnutého  učiteľa  Winfrieda  plynie  rutinne,  čo  
mohutný  muž  len  občas  naruší  svojou  pubertálnou vášňou  
–  drobným  žartovným  prevlekom.  Po čase sa  rozhodne  ve-
novať pozorno sť   svojej odcudzenej  dcére, ktorá robí kariéru  
v nadnárodnej firme a nemá na nič a na nikoho čas... Nemecká 
režisérka Maren Ade ponúka prenikavú a vrstevnatú tragikomé-
diu o zblížení otca a dcéry, o generácii singles, o svete očividných 
rozdielov a o tom, že najťažšou vecou v živote je nestratiť humor. 
Film získal  Cenu kritiky na MFF v Cannes 2016. (PREDPREMIÉRA, 
Nemecko - Rakúsko., 2016, 162´, 3 € / 4 €)

pondelok 31.10., 18.30 hod.
ZĎALEKA        *Be2Can      

pondelok  31.10., 20.00 hod.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ul č. 3, 949 01 Nitra

Web: www.kosnr.sk, Č. tel.: 037/653 15 46
E-mail: kosnr@kosnr.sk

4. 10 o 14.00 TVORIVÁ DIELŇA PRE OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE PAD

5. 10. o 14.00 INDIÁNSKE SLNIEČKO - MODELOVANIE
tvorivá dielňa pre deti ZŠ
o 17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - POKROČILÍ
o 17.00 FOTOKLUB APF

6. 10. o 17.00 FOTOKLUB NITRA
o 19.00 VEČERNÉ POZOROVANIE OBLOHY
do 21:00 vo hvezdárni, pri bezoblačnosti bude možné vidieť 
Mesiac a Saturn, 
vstupné 0,50 €
7. 10. TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO
divadelný workshop, miesto konania: Areál zdravia Jedľové 
Kostoľany

8. 10. TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO
divadelný workshop, miesto konania: Areál zdravia Jedľové 


