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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

tárnom filme Heleny Třeštíkovej. Hlavná hrdinka Mallory sa po 
ťažkých životných peripetiách odhodlane snaží vrátiť do bež-
ného života. Život sa s ňou nemaznal, ona sa však po narodení 
syna dokázala vymaniť z drogovej závislosti a zvládla aj obdobie, 
kedy sa ocitla s dieťaťom na ulici a žila ako bezdomovec... Film 
o nádeji, že každý ma šancu zmeniť svoj život.   (Česko, 2015, 
101 min., 3 € / 4 €)
23. 5. o 20.00
VTÁCI A ĽUDIA
Dvaja ľudia v parížskom letiskovom komplexe, dva príbehy o 
túžbe po dať zmysel svojej existencii. Americký inžinier sa ocitol 
pod obrovským pracovným i emocionálnym tlakom a náhle sa 
rozhodne radikálne zmeniť smer doterajšieho života. A je tu aj 
mladá hotelová chyžná, ktorá zažije dotyk nadprirodzena… 
„Realistická rozprávka“ pre dospelých v réžii herečky a scenárist-
ky Pascale Ferran.  (Francúzsko, 2015, 128 min., 3 € / 4 €)
24. 5. o 19.30
PARA NAD RIEKOU 
 PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!!  Robert Kirchhoff & 
Filip Remunda a ich dokumentárna jam session. Životy troch 
zostarnutých muzikantov - trubkára Laca Decziho, saxofonistu 
Ľubomíra Tamaškoviča a kontrabasistu Jána Jankejeho sa pre-
pletajú v príbehu o sláve a jej pominuteľnosti. Sled absurdných 
a tragikomických situácií otvára priestor prchavosti a márnosti, 
s ktorými zvádza večný boj poézia ako východisko na ceste k 
nesmrteľnosti. PREMIÉRA ČR – SR, 2015, 90 min., 3 € / 4 €)
30. 5. o 18.00            
POKLAD
Hlavnou postavou tejto komornej komédie s jemne sarkastickým 
humorom je Costi - otec rodiny, ktorý sa rád cíti ako Robin Hood. 
Vedie pokojný život, až kým ho raz nenavštívi jeho sused Adrian. 
Ten je totiž presvedčený, že na záhrade jeho babičky je zakopaný 
poklad.  
(Rumunsko - Francúzsko, 2015, 89 min., 3 € / 4 €)
30. 5. O 20.00
V PIVNICI  
Provokatívna filmová esej  rakúskeho režiséra Ulricha Seidla je 
štylizovaným náhľadom do privátnej sféry niekoľkých Rakúša-
nov, ktorí sa vo vnútri starostlivo udržiavaných pivníc venujú 
svojim bizarným potrebám, koníčkom, vášňam a obsesiám... 
Skúmanie „podzemia“ rakúskej duše. (Rakúsko, 2014, 81 min., 
3 € / 4 €)
31. 5. o 19.30
STANKO     
* PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!!     Krátka cesta za 
veľkým snom. Tragikomická roadmovie debutanta Rasťa Boroša 
je príbehom zo súčasnosti inšpirovaným životom reálnych ľudí. 
Tematicky sa dotýka obchodu s dievčatami, no rozpráva v prvom 
rade o priateľstve a o univerzálnom pute medzi dvoma ľuďmi z 
okraja spoločnosti. (Slovensko, 2015, 79 min., 3 € / 4 €)

ARS ORGANI
Medzinárodný festival organovej hudby

1.5. o 19.00 
Piaristický kostol sv. Ladislava, hrá: Robert Kovács (Maďarsko/ 
Rakúsko)
8.5. o 19.00 
Evanjelický kostol Ducha Svätého, hrá: Usula Philippi (Rumun-
sko)
15.5. o 19.00 
Piaristický kostol sv. Ladislava, hrá: Matteo Imbruno (Taliansko)
22.5. o 19.00 
Evanjelický kostol Ducha Svätého, hrajú: Ján Vladimír Michalko – 
organ, Juraj Bartoš – trúbka (Slovensko)
29.5. o 19.00 
Piaristický kostol sv. Ladislava, hrá: Peter Frisée (Rakúsko)

DEŇ MATIEK
Termíny: 
Deň matiek:
6.5. o 17.00 KD Nitra - Dolné Krškany – deti MŠ Horné Krškany, 
Dolné Krškany, deti z eRka, Lukáš David, spevokol Nádej z Cabaja
7.5. o 15.00 KD Nitra - Mlynárce – stretnutie s harmonikou Mi-
lana Humpolca
7.5. o 16.00 KD Nitra - Párovské Háje – DFS Zlatňanka
7.5. o 18.00 KD Nitra - Dražovce - DFS Borinka, FS Furmani, FS 
Tradícia, FS Javorník z Brna
8.5. o 16.00 – deti MŠ Janíkovce, kapela See you soon
9.5. o 16.00 – CVČ Domino, Štefánikova trieda. Účinkuje: Otto 
Weiter, Andrea Fischer

KD Nitra - Párovské Háje: výstava: Farbami dúhy autorky Ale-
ny Rábekovej (pre verejnosť sprístupnená 5.5. – 12.5. od 17.00 
do 19.00 h )
vernisáž: 5.5. o 17.00

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

20. 5. - 22. 5. (piatok – nedeľa)
6. ročník - Svätourbanské zoborské slávnosti:
Zoborské mestečko, bohatý program
pred penziónom ARTIN (autobus MHD č. 10)
(ochutnávku halušiek zo súťaže o varešku Jožka 
Dóczyho, Oldies party, hudobné vystúpenia Vratka 
Rohoňa z Inékafe, Zoborské repete v podaní Gizky 
Oňovej, oslavu sviatku sv. Urbana v tradičnej podobe 
v podaní FS Chyzerovčanka, bohatá ponuka atrakcií 
a vystúpení pre deti a dospelých, v nedeľu 22. mája 
zavŕši vystúpenie populárnej skupiny Gladiator.
Hlavní  organizátori podujatia: Bercash, s. r. o, Mesto 
Nitra, Výbor mestskej časti Zobor, Dražovce.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

PODUJATIA

9. 5. o 13.00 – 19.30 

POZOROVANIE PRECHODU MERKÚRA POPRED SLNEČNÝ 
DISK  
vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 € 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk
0911 540 016, 037/733 59 88

11. 5. o 9.00 
ŽURNALISTICKÉ TVORIVÉ PÍSANIE
3. stretnutie kurzu pre obce okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce 
a kultúrne organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
Lektori: Vlasta Hochelová, Igor Hochel

12. 5. o 20.00 
PREDNÁŠKA – SLNKO, NAŠA NAJBLIŽŠIA HVIEZDA
vstupné 0,50 €
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 
0911 540 016, 037/733 59 88
20.45 – 22.45 
NOČNÉ POZOROVANIE OBLOHY
 vo hvezdárni pre verejnosť

14. 5.   
TURICE V BÁNHIDE 
tvorivé dielne a vystúpenie folklórnych súborov z Podzoboria, 
KD a Slovenský dom v Bánhide - KOS je spoluorganizátor vý-
stavy 

22. 5. o 14.00
IDÚ HUDCI DOLINOU 
krajská súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov 
spevákov a sólistov inštrumentalistov v KD Topoľčianky, info: 
linda.stulajterova@kosnr.sk, 
0911 540 022

30. 5. – 3. 6. o 8.15 – 13.30 
ŽIVOTNÉ SCENÁRE
interaktívne aktivity k prevencii protispoločenských javov o 
nelátkových závislostiach pre deti, prihlásenie vopred: jana.
ondruskova@kosnr.sk
0911 540 016, 037/733 59 88

TVORIVÉ DIELNE
pre organizované skupiny detí

SERVÍTKOVÁ TECHNIKA 
VETERNÝ MLYN
prihlasovanie: ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023

PRE VEREJNOSŤ
18., 19., 20. 5. o 15.00 
FRIVOLITKOVANIE
trojdňový kurz tradičnej techniky vyhotovenia čipiek pomocou 
člnku
Vložné 3x 5,00 €
info: 0911 540 023

KLUBY
12. 5. o 16.30 
ARTklub  
téma: Hradný komplex Nitra - národná kultúrna pamiatka
vložné: 2€

11. 5., 25. 5. o 17.00  
KLUB GRAFOLÓGIE pokročilí

4. 5., 18. 5. o 17.00  
KLUB GRAFOLÓGIE začiatočníci
   
5. 5., 19. 5. o 17.00  
FOTOKLUB NITRA

4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., o 17.00  
FOTOKLUB APF

7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5. o 9.00 - 14.00 
KURZ GRAFOLÓGIE

vložné: 40 €
info: peter.bakay@kosnr.sk, 0911 784 563
     

VÝSTAVY

do 5. 6.  VÝTVARNÉ SPEKTRUM
výtvarné diela krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda č.63, 949 01 Nitra

Web: www.cvcdomino.com
Č. tel.: 037/65 24 325

E-mail: sekretariat@cvcdomino.com, cvcdomino@
zoznam.sk

Elokované pracoviská:
Sídlisko Chrenová – Topoľová č. 1, č. tel.: 069 2001 799  

Sídlisko Klokočina – Na Hôrke č. 30, č. tel.: 037/77 32 612 
Klub turistiky – Zobor, Morušova č. 2

Podujatia v Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra 
4. 5. o 9.00 Na bicykli bezpečne - okresná súťaž pre žiakov 
ZŠ - na pozvánky
12. 5. o 9.00 Slávik Slovenska - okresná súťaž v speve ľudo-
vých piesní – pre ZŠ na pozvánky
18. 5. o 9.00 Song - Centrum voľného času, Štefánikova trieda 
63, Nitra - okresná súťaž v speve v cudzích jazykoch –(angličti-
na) - pre žiakov ZŠ na pozvánky
19. 5. o 9.00  Song - okresná súťaž v speve cudzích jazykov 
-  nemecký jazyk a ruský jazyk - pre žiakov ZŠ na pozvánky
26. 5. o 9.00  Rastliny a zvieratá našich lesov - okresné kolo pre 
žiakov 4. a 5. ročníka - na pozvánky
27. 5. o 9.00 Nitra, moje mesto - vedomostná časť súťaže pre 
ZŠ a SŠ na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra

Web: www.dms.nitra.sk
E-mail: bilicova.dmsnitra@gmail.com 

Č. tel. a fax: 037/65 66 228, Mob.: 0949 235 428
Úradné hodiny:

Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 

Program sme do uzávierky nedostali

 Krúžky pri DMS: 
utorok od 14.30: Filatelisti
utorok, štvrtok: Divadelné skúškyTeatro Moliér

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

6.5. (pi) o 18.00 
Vernisáž: Dominik Janovský  
Študent odboru audiovizuálne média a intermédiá Akadémie 
umení v Banskej Bystrici vystaví svoju bakalársku prácu, ktorej 
hlavným mottom je, "Together we'll change the world, inside 
out" - "Spoločne zmeníme svet, naruby". Hudobný hosť: Daniel 
Halaj. 

7.5. (so) o 20.00, vstup 3€ 
Koncert: Chris Ellys /indiefolk/ 
Sólo interpret z Prešova putujúci mestami s rapídne zväčšujúcim 
sa rozhľadom o mestách a krajinách spievajúc o svojich zážitkoch 
s ľuďmi, pocitoch vo alebo po vzťahu a takisto aj o pocitoch z 
neznámeho. Chris-ove žánrové zameranie je v rámci Slovenska 
raritou.

9.5. (po) o 18.00
Ukradená Galerie - Milan Stefan Troják (CZ)

12.5. (št) o 20.00 
Koncert: Ado Juráček /folk/
Koncert s nádychom havajskej kultúry a amerického folku. Ado 
Juráček spoločne s triom vás naladí na vlnu pozitívnej energie. 
Zloženie: Ado Juráček (spev, gitara, ukulele), Marek Taraj  (bas-
gitara) a Braňo Novotný (bicie). 

14.5. (so) o 10.00, 
vstup 8€ (registrácia na info@trafacka.sk) 
Joga smiechu a meditácia smiechu s Ľuborom Foltánom 
Joga smiechu je unikátne cvičenie, v ktorom sa smiech spája s 
hlbokým dýchaním. Nemusíte byť vtipný, zábavný, nebodaj sa 
smiať na druhom. Stačí dať šancu prejaviť sa nášmu prirodze-
nému, uvoľnenému smiechu. Smiech je jeden z „mechanizmov“ 
na odbúranie stresu, napätia, ktorý je prirodzený nášmu telu a 
mysli.

18. 5. (st) o 18.00  
konFRONT: Sú súdy súdne? 
Cyklus debát konFRONT uzatvorí sezónu odbornou diskusiou o 
objektívnosti a efektívnosti nášho súdnictva. 
 
19. 5. (št) o 21.00, vstup: 1€    
Vypočuj si nemý film 
Séria filmových večerov, počas ktorých vám premietame nemé 
filmy. Film bol vo svojich začiatkoch bez zvukovej stopy, ale 
hudba pri premietaní nechýbala. To, čo sa nedá povedať slovami, 
vyjadrí Števo Haládik hudbou. 

21.5. (so) od 11.00 do 15.00 
trafo.TRH
trafo.TRH je komunitné podujatie, ktoré prináša stretnutie suse-
dov, trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, rozhovory, 
skúsenosti či recepty a živú hudbu.  Štvrtý trafo.TRH ponúkne 22 
stánkov a dva koncerty. O 12:30 vystúpi  Dáša Vašíčková a Števo 
Haládik, o 14:00 zahrajú Strings & Croon. 

23.5. (po) o 18.00 
Ukradená Galerie Nitra - Joonas Jokiranta (FI)

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 pila-
tes
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
5. 5. od 18.00 
Reštaurácia Karla
Stretnutie členov a sympatizantov klubu. 

Akademická ul. č. 1/A, 949 01 Nitra
Web: www.centronitra.sk

Č. tel.: 037/650 47 64
E-mail: sekretariat@centronitra.sk 
Otváracie hodiny – nákupná pasáž: 

Pondelok – nedeľa: 9.00 – 21.00

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 prevádzku 
bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

NITRIANSKA ŠÍPKARSKA LIGA:
PUB ZVONICA – Kozmonautov 3, Nitra 

www.sipkynitra.sk
Verejná liga  v klasických šípkach
Každý štvrtok: 17.20 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1, 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 korčulí: 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 

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 všetkých 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, prí-
padne 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  kniž-
nica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, 

videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 
400 titulov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozra-
kých. V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia pri-
pravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich pracovníčky 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu č. 18 i v pobočke na Klokočine. 
2. 5. o 14.30
Rozprávky pre najmenších
Čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok pre naj-
menších čitateľov spolu 
s rodičmi. Určené pre čitateľskú verejnosť.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
5. 5. o 10.00
Zverinec na siedmom poschodí
Autorská beseda s Petrom Gajdošíkom na úseku literatúry pre 
deti a mládež.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
9. 5. o 9.30
Štyri ročné obdobia
Súbor štyroch husľových koncertov geniálneho barokového 
hudobného skladateľa Antonia Vivaldiho k 275. výročiu úmrtia. 
Rozprávanie o živote skladateľa spojené s audio nahrávkami i 
videoprojekciou. Určené pre Spojenú školu internátnu a širokú 
čitateľskú verejnosť.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
11.5. o 18.00 – 22.00
Noc literatúry
Čítanie európskej literatúry na netradičných miestach v Nitre. 
Určené širokej čitateľskej verejnosti. Miesto konania: objekty 
na Pešej zóne
12. 5. o 10.00
Zoznámte sa s inou kultúrou
Beseda o poznatkoch a zážitkoch s výmennými pobytmi študen-
tov na úseku odbornej 
literatúry pre dospelých. Určené pre študentov SŠ i širokú verej-
nosť. Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
13. 5. o 9.30
Cesta do neba
Hudobno-slovné pásmo venované herečke a speváčke Zore Ko-
línskej spojené s videoprojekciou k 75. výročiu narodenia. Určené 
klientom ZSS Nitrava a širokej verejnosti. 
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
13.5. o 10.00 
Čítajte s nami – slávnostné vyhlásenie výsledkov 16. ročníka 
čitateľskej súťaže 
Čitateľská súťaž určená žiakom 2. až 4. ročníkov ZŠ prebiehala 
od októbra 2015 do mája 2016. Miesto konania: Staré divadlo 
Karola Spišáka v Nitre 
16.5. o 9.30
Štyri ročné obdobia
Súbor štyroch husľových koncertov geniálneho barokového 
hudobného skladateľa Antonia Vivaldiho k 275. výročiu úmrtia. 
Rozprávanie o živote skladateľa spojené s audio nahrávkami i 
videoprojekciou. Určené pre klientov Denného stacionára pre 
osoby so zdravotným postihnutím i širokú čitateľskú verejnosť.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
16.5. o 14.00
Cesta životom Gustava Mahlera
Hudobno-slovné pásmo spojené s audio nahrávkami svetozná-
meho hudobného skladateľa a dirigenta k 105. výročiu úmrtia. 
Určené členom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a širo-
kej verejnosti. Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
18.5. o 11.00
PhDr. Ferdinand Vrábeľ
Odborná prednáška z nadácie Milana Rastislava Štefánika v 
Bratislave. Určené pre študentov SŠ i širokú verejnosť.Miesto 
konania: Fraňa Mojtu 18
19.5. o 10.00
Jana Kocianová – speváčka bluesu, džezu a gospelu
Rozprávanie o živote a piesňach speváčky spojené s videoprojek-
ciou k 70. výročiu narodenia.
Určené pre Senior klub pedagógov a čitateľskú verejnosť. Miesto 
konania: Fraňa Mojtu 18

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
Akademická 4, 949 01 Nitra

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedagogiky  a psychológie prístup-

ná pre verejnosť
Č. tel.: 037/ 79 10 211

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

Pondelok – piatok: 9.00 – 14.00   

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 špecializovanou na poľ-
nohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 700 titulov ča-
sopisov a zbierku technických noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty, internet a široký okruh 
informačných služieb. 
Otváracie hodiny:  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, dôchod-
covia). 
Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny charakter, ucho-
váva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú 
produkciu so zameraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, 
históriu a etnológiu. Knižnica obsahuje 43 363 knižných jedno-
tiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, zborníkov, 
rukopisov, prekladov, fotokópií a mikrofilmov poľnohospodár-
skej 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

Poskytuje:  
-  informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o kultúrnych 
podujatiach, o športe a relaxe, o službách všetkého druhu, o pa-
mätihodnostiach a zaujímavostiach,
- predaj máp, publikácií o Nitre a Slovensku, kultúrno-spoločen-
ského mesačníka NITRA, spomienkových a darčekových predme-
tov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepovanie plagá-
tov, 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., Kated-
rála 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, Kapln-
ka sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Štefana Kráľa, Piaristický 
kostol sv. Ladislava s kláštorom
Zobor a Zoborské vrchy: rozprávanie o Zobore, Zoborských vr-
choch, zrúcanine kamaldulského kláštora, návšteva Svoradovho 
prameňa 
Prehliadka Kalvárie: Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kláštor 
Nazarénov – Misijné múzeum, krížová cesta
Večerná prehliadka Nitry: pešia exteriérová prehliadka s legen-
dami a zaujímavosťami: Svätoplukovo námestie –  tajomnými 
uličkami opradenými legendami k Pribinovmu námestiu, legen-
da 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 Horného 
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, me-
doviny, 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
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 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, 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 fr. 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
    

ARS ORGANI NITRA 2016
Medzinárodný festival organovej hudby

Noc múzeí a galérií 
 Prehliadky expozícií a výstav s ukážkami prác a ďalší program 

Svätourbanské zoborské slávnosti
Zoborské trhové mestečko



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk

Stále výstavy                                                                                                      
Shraga Weil: GRAFIKA                                   

Nitrianska synagóga  1911 - 2011
                                                  
9. a 11. 5. 
pondelok, streda 18.00    
Tajomstvo pokoja mysle 
Dr. Pradhan Balter (USA) 
interaktívny workshop  a prednášky 
usporiadateľ: Sri Chinmoy Centrum, vstup voľný        
10. 5. o 17.00    
Momenty z ciest  
výstava fotografií Paľa Čepčeka 
potrvá do 8.  6. 2016       
usporiadateľ: Mesto Nitra, na vernisáž vstup voľný       
13. 5. o 19.00    
Koncert klasickej indickej hudby
Alexander Li / sitár (SK), Sergej Pučkov / tabla (RU)  
 usporiadateľ: Oľga Janovičová, vstupné: 4,- €   
FATANGO
hudobno-tanečný festival argentínskeho tanga
18. 5. o 18.00
Hudba a tanec argentínskeho tanga
Angelica Rimoldi (Argentína) – spev / Martin Babjak – spev  
Tango ansámbel SKDK v Topoľčanoch
tanečníci SKDK v Topoľčanoch
19. 5. o 18.00
Koncert diel Astora Piazzollu
Sláčikový orchester SKDK v Topoľčanoch
Ján Procházka – dirigent / Karol Kompas – gitara / Vladimír 
Ondrejčák – gitara /
Martin Chovanec – bandoneón
program: Astor Piazzolla
facebook.com/FATANGOfestival
usporiadateľ: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, To-
poľčany v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný    
21. 5. 
13.00 – 21.00    
Noc múzeí a galérií 
prehliadky   
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup voľný      
22. 5. o 17.00    
Klavírny koncert 
 pri príležitosti 205. výročia narodenia Franza Liszta, hrá: Bibiana 
Miškolciová
usporiadateľ: Občianske združenie List, vstup voľný      
31. 5. o 10.00     
„A teraz túto“ 
koncert    
usporiadateľ: Spojená škola internátna v Nitre, vstup na po-
zvánky      
31. 5.
o 18.00    
Absolventský koncert 
žiakov ARS STUDIA 
 usporiadateľ: SZUŠ Ars Studio, vstup voľný  

Výstavy                                                                                                      
Karol Felix - Medzičas
do 29. 5. 2016  

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 
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom organizo-
vania kultúrnych a spoločenských podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 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

Reprezentačné sály
21. 4. – 19. 6. 
Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968): maľby a kresby
Ambíciou výstavy Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 
1968) je priblížiť jedného z najvýznamnejších predstaviteľov 
a spoluzakladateľov slovenského moderného umenia 20. 
storočia. Koncepcia výstavy je postavená tak, aby prezentovala 
Bazovského tvorbu v jej obsahovej rozvrstvenosti, tematickej 
rôznorodosti, definovala jej najzávažnejšie vývojové periódy 
a zároveň vystihla jej špecifikum – baladickosť, expresivitu a 
zároveň poetickosť.

Galéria mladých 
17. 3. – 15. 5. 
S prstom na opakovaní (s dychom po korení) Autor: Rastislav 
Podhorský. Kurátor: Norbert Lacko. Výstava vychádzajúca z 
autorovej praktickej diplomovej práce sprístupňuje súbor 
veľkoformátových malieb v technike olejomaľby, vyhotovených 
na tvrdenom polystyréne, ktorého povrch je ošetrený jemnou 
vrstvou „omietky“. Názov odkazuje na básnickú zbierku Jána 
Ondruša Korenie, pôvodne nazvanú Mužské korenie (čo je aj 
názov pilotného obrazu celej série). 

21. 5. – 3. 7. 
Matrica ako ring. Autori: Stanislav Piatrik, Peter Valiska-Timeč-

ko. Kurátor: Branislav Zurko. Projekt sa venuje akčným prejavom 
súčasnej grafiky a jej alternatívnym a experimentálnym 
polohám. Na vernisáži prebehne súboj medzi autormi, ktorý 
spočíva v zápasení v ringu, kde sú obaja aktéri osvetlení silnými 
halogénovými svetlami tak, aby ich tiene smerovali do ringu. 
Na tiene protivníka útočia „zbraňami“ – netradičnými grafic-
kými nástrojmi (motorové píly, karbobrúsky a pod.). Cieľom je 
útočiť na tieň svojho protivníka tak, aby zásahy zanechali rezy 
a stopy na ploche ringu. Takto vzniknuté matrice na výstave 
doplnia videozáznamy z predošlých performatívnych akcií a 
veľkorozmerné grafické tlače.

Salón

14. 4. – 29. 5. 
Kuriózne kolízie. Autor: Ján Juhaniak
Kurátor: Ján Kralovič. Výstava vychádza z autorovej diplomovej 
práce, ktorou v roku 2015 zavŕšil štúdium na Akadémii umení v 
Banskej Bystrici. Kolekcia, v ktorej sa objavujú prvky dekoláže, 
asambláže, či objektu, bola tvorená bez tematických manti-
nelov, jediným obmedzením bola čistá koláž bez maliarskych 
či iných zásahov a otvorený bol hlavne presah tejto techniky 
– napríklad do priestoru. Ku každej koláži autor pristupoval 
individuálne, každá má iný príbeh a ich interpretácia je 
heterogénna.

Bunker
17. 3. – 8. 5. 
Miesto a funkcia pečeňovej paštéty v tradičnej rodine
Autor: Mário Kastelovič. Kurátor: Jakub Michel. Projekt sa venu-
je vždy prítomnej problematike domáceho násilia páchaného 
na ženách, a tým i na celej rodine. Autor tu narúša slovenský 
model tradičnej rodiny, ktorá často neplnila a neplní svoje 
základné funkcie (ekonomickú, socializačno-výchovnú, emoci-
onálnu). Výstava sa otvorí vyvalenými dverami do výstavného 
priestoru (Bunker ako symbol bezpečného obydlia ženy-matky), 
ktoré sú i bránou do času osobnej skúsenosti autora s tradičným 
rodinným životom. Hlavnou inštaláciou bude kuchyňa s tradič-
nou rodinnou scénou (dielo “Môj otec killer”), ktorú netradične 
pokazí iba pečeňová paštéta…

21. 5. – 21. 8. 
Emergency Clubbing. Autor: Peter Barényi. Kurátor: Ľuboš 
Lehocký
Výstava chce prostredníctvom objektov, site-specific (video)
inštalácií či environmentov reagovať na témy, respektíve feno-
mény dotýkajúce sa privátnych i verejných párty, voľnočasovej 
zábavy, neviazaných spoločenských stretnutí a ich subjektív-
neho prežívania jednotlivcom; chce odkrývať a reflektovať 
motívy a ambivalentný charakter týchto aktivít a ich vnímania 
zúčastneným človekom.

Kultúrne podujatia
Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VI.
so zameraním na architektúru
Prezentácie, premietanie ukážok, diskusie...

3. 5.  o 18.00 
Naďa Kirinovičová
Technické a industriálne pamiatky na Slovensku – Čo (za)
chránime?

10. 5. o 18.00 Pavol Paňák
Obrázky z výstavy
Vybrané otázky súčasnej architektúry

Vstup voľný. 

Týždeň Nitrianskej galérie / 17. 5. – 22. 5. 
Týždeň rôznych podujatí na pôde Nitrianskej galérie pri 
príležitosti Medzinárodného dňa galérií a múzeí
Program nájdete na www.nitrianskagaleria.sk

Noc galérií a múzeí  -  21. máj až do polnoci zdarma

od 13.00 REPREZENTAČNÉ SÁLY
Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968): maľby a kresby
Autor: Miloš Alexander Bazovský
Kurátorka: Danica Lovišková

od 13.00 SALÓN
Kuriózne kolízie
Autor: Ján Juhaniak
Kurátor: Ján Kralovič

19.00 GALÉRIA MLADÝCH
Vernisáž výstavy „Matrica ako ring (Akčná grafika)“ + per-
formancia
Autori: Stanislav Piatrik a Peter Valiska-Timečko
Kurátor: Branislav Zurko

20.00 BUNKER 
Vernisáž výstavy „Emergency Clubbing“
Autor: Peter Barényi
Kurátor: Ľuboš Lehocký

21.00 GALÉRIA MLADÝCH
Performancia „Matrica ako ring (Akčná grafika)“

14.00, 15.00 PASTELKOVO
Interaktívna výtvarná hra pre najmenších

od 13.00 ZAOSTRI SVOJ ZRAK NA UMENIE VI.
Súťaž pre všetky vekové kategórie počas celého dňa
Galéria hudby
Cyklus komorných koncertov v Koncertnej sále Župného domu 
/ 11. ročník

4. 5. o 18.00 hod.
Smetanovo trio (CZ)
Program: D. Šostakovič, B. Martinů, P. I. Čajkovskij

18. máj 2016 o 18.00 hod.
Magdaléna Bajuszová – klavír
Program: L. van Beethoven, J. Brahms, B. Bartók

Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

Dospelí: 5 eur / permanentka: 15 eur
Študenti, deti, dôchodcovia: 4 eur / permanentka: 12 eur
Predpredaj: Nitrianska galéria (v čase otváracích hodín a 

online na webovej stránke)
Ďalšie informácie: 

Mgr. Lucia Vadelová, kultura@nitrianskagaleria.sk, 037 657 
96 41

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 -  piatok: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00

Sobota: zatvorené
Nedeľa: 13.00 – 17.00

Vstup len na telefonickú objednávku na 
el. č. +421 902 220 290.

Posledný vstup na prehliadku múzea je 30 minút pred 
skončením otváracích hodín

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

Výstavy:
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického 
Nitrianska od praveku, cez 
včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu 
vo veľkomoravskej dobe, 
resp. v 9.-10.storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
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:

Do 10. 7.    
Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Archeologické nálezy dokumentujúce život našich slovanských 
predkov veľkomoravskej 
dobe. Hlavným cieľom je prezentácia hospodárskych, technic-
kých, spoločenských, 
kultúrnych výdobytkov človeka danej epochy. Didaktický a 
názorný charakter
originálnych trojrozmerných archeologických nálezov 
znásobia trojrozmerné 
rekonštrukcie slovanského obydlia, odevov, nástrojov, zbraní 
a šperkov. Výchovný 
a vzdelávací charakter výstavy umocnia interaktívne 
podujatia.

Iné aktivity:
20. 5. Deň otvorených dverí v rámci Medzinárodného dňa Noc 
múzeí a galérií
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať 
si niektoré techniky
- interaktívny program pre žiakov ZŠ ,,Po stopách slovanských 
predkov“ – spojený
s prehliadkou výstavy Život Slovanov pod Zoborom vo 
včasnom stredoveku“
s interaktívnymi činnosťami (pracovné listy, vzdelávacia 
kartová hra , pexeso, puzzle,
omaľovánky)
- podujatie špeciálne pre školy
9.00 – 15.30  vstup voľný

21. 5. Noc múzeí a galérií

Program:
10.00 – 24.00 
- prehliadka expozície a výstav
- ukážky konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať 
si niektoré techniky
12.00 – 21.00 
- interaktívny program pre mládež ,,Po stopách slovanských 
predkov“ – spojený
s prehliadkou výstavy Život Slovanov pod Zoborom vo 
včasnom stredoveku“
s interaktívnymi činnosťami (pracovné listy, vzdelávacia 
kartová hra, pexeso, puzzle,
omaľovánky)
13.00 – 20.00
- vystúpenie skupiny DDZ Tormenta
- ukážka šermiarskych súbojov s použitím dobových zbraní 
(meč, sekera, kopija)
- ukážky dobových remesiel ako napr. dobová kuchyňa, 
hrnčiarstvo, šusterstvo, tkáčstvo
21.00 – 24.00 
- vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA
- podujatie pre širokú verejnosť
- vstup voľný

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra,

Web: www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
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 dokumentov 
(úryvok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, 
ako napr. potvrdenie Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, 
list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža 
Metodovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, 
ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprístupnená kle-
notnica s liturgickým pokladom. 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

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

Tel.: 037 / 65 72 553, mobil: 0911 404 001 (lektor)
Otváracie hodiny: 
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 absolvovať 
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 pred-
metov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po celom 
svete. Na výstave si môžete prezrieť  predmety pochádzajúce 
zo zberateľskej činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred 
telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU , Trieda A. Hlinku , 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

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

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

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, 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
 
24. – 27.5. Medzinárodný strojársky veľtrh – 23. ročník  
medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a tech-
nológií 
24. – 27.5. EUROWELDING – 22. ročník medzinárodnej vý-
stavy zvárania a zváracej techniky
24. – 27.5. CAST – EX – 22. ročník medzinárodnej výstavy 
zlievarenstva a hutníctva
24. – 27.5. CHEMPLAST – 20. ročník medzinárodnej výstavy 
plastov a chémie
24. – 27.5. EMA – 16. ročník medzinárodnej výstavy elektro-
techniky, merania, automatizácie a regulácie
24. – 27.5. TECHFÓRUM – 4. ročník prezentácie výstupov VŠ 
a univerzít
24. – 27.5. AERO – EXPO – 1. ročník výstavy techniky a prí-
slušenstva

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 hodinu, 
návštevníci majú možnosť pozrieť si Katedrálu – Baziliku sv. 
Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy, vystúpia na hradby, k 
dispozícii je aj predajňa suvenírov a kaviarnička. Sprístupnené 
expozície spolu s hradným areálom môžete vidieť samostatne, 
k dispozícii sú však aj sprievodcovia.
Odborným výkladom vás prevedú katedrálnym chrámom, 
diecéznym múzeom a kazematmi. Jeden sprievodca sprevádza 
max. 25 osôb, táto služba je spoplatnená, výška poplatku je na-
stavená podľa toho, či ide o sprievod v slovenčine alebo v cudzej 
reči. Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred. 

DIVADLO ANDREJA 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 predáva-
me 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: ob-
chodne@dab.sk

2.5. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU
Štúdio
Trpká komédia s gagmi, trapasmi i prvkami mystifikácie pátra 
po hodnotách obyčajnej ľudskosti v hrozivých korporatívnych 
pravidlách mamutích podnikov a firemných záujmov. Je to hra 
o zúfalom boji o prežitie a o veciach, ktoré vyzerajú tak nereálne 
a nenormálne, až nám je z toho do smiechu, aby sme nemuseli 
plakať. Réžia: Michal Spišák

3.5. o 10.00
4.5. o 18.30
CYRANO Z BERGERACU
Veľká sála
Jedna z najslávnejších hier všetkých čias – veršovaná dráma v 
piatich dejstvách, takmer celá napísaná v dvanásťslabičných ale-
xandrínoch – vstupuje v nádhernom dobovom šate na nitrian-
ske javisko. Jej autorom je Edmond Rostand, ktorý ju napísal súc 
inšpirovaný príbehom a tvorbou iného francúzskeho autora – 
šľachtica Savinien Cyrano de Bergerac, vlastným menom Hector 
Savinien de Cyrano. Hra bola po prvý raz uvedená na javisku Di-
vadla Porte-Saint-Martin v Paríži a dodnes žne zaslúžený úspech 
u publika po celom svete. Úprava a réžia: Lukáš Brutovský

5.5. o 18.30
7.5. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA
Štúdio 
Skvelá komédia, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šat-
ne vidieckeho divadla v meste ako je napríklad Nitra. Odkrýva 
osudy štyroch herečiek, ktorým sa divadlo stalo ich druhým do-
movom a obetovali mu časť svojich životov. Každá z nich je iná. 
Réžia: Michal Spišák

6.5. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY
Veľká sála
Situačná komédia zo súčasnosti – o tom, ako to dopadne, keď 
kontrola zo sociálneho úradu nečakane prepadne človeka, kto-
rý v sociálnom systéme objavil diery a prešmyčky a  bohato ich 
pre seba využíva. Jeden z renomovaných anglických kritikov o 
hre napísal: „komediálny chaos a kolotoč sa krúti v strhujúcom 
tempe,  pri ktorom diváci doslova ručia smiechom.“ Réžia: Sta-
nislav Slovák

9.5. o 19.00 
HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ
DAB hosťuje na festivale Nová dráma v Bratislave
Súčasný životný pocit tridsiatnikov – spojivo medzi dvoma 
totemami svetovej literatúry: FAUST a HAMLET. Žiadne posta-
vy svetovej klasiky, skôr paralely vedené naprieč storočiami a 
dneškom. Inscenáciou hier HAMLET a FAUST divadlo odštarovalo 
dlhodobejší projekt ARCHETYPY, ktorým chceme preveriť najtr-
valejšie – „archetypálne“ – hodnoty svetovej literatúry a drámy. 
Hodnoty morálne, ktoré tieto diela priniesli a súčasníkom aj 
tlmočia. Preveríme ich optikou súčasnej dramatickej situácie, 
novších naratívnych štruktúr a inscenačného jazyka. Réžia: Sve-
tozár Sprušanský a Braňo Holiček

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

11.5. o 18.30, 16.5. o 18.30, 17.5. o 18.30
PANIKÁRI 
Štúdio 
Herci Jakub Rybárik, Marcel Ochránek a Juraj Hrčka  v skvelej 
komédii o problémoch a neurózach súčasných tridsiatnikov. 
Dramaturgia a réžia: Svetozár Sprušanský

12.5. o 10.00, 14.5. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA

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

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

13.5. o 19.00, 21.5. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA
DAB hosťuje v Horáckom divadle v Jihlave

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

18.5. o 18.30, 23.5. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY
Veľká sála
Dojímavý a vtipný príbeh zo sveta divadelných šatní. V hlavných 
úlohách Gabriela Dolná a Juraj Hrčka. 

19.5. o 18.30 , 24.5. o 18.30
VEĽKÝ ZOŠIT
Príbeh je o malom semienku ľudskosti , ktoré dokáže v každom 
človeku prežiť aj v najtvrdšej dobe. Réžia: Ján Luterán.
Štúdio

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

21.5. o 16.30
PANIKÁRI
DAB hosťuje na festivale SETKÁNÍ v Zlíne
Muži na pokraji nervového zrútenia – súčasná komédia s pes-
ničkami. PANIKÁRI sú vtipnou hrou, ktorá nenechá nikoho na 
pochybách, že dobrí kamaráti, dobre mienená rada a dobrá zá-
bava ešte nevymreli. A nevymizli ani z divadelných javísk. Réžia. 
Svetozár Sprušanský.

27.5. o 19.00 
TISÍCROČNÁ VČELA
Veľká sála
DAB hosťuje na festivale Divadelný svet Brno

25.5. o 10.00, 31.5. o 10.00
FERDO MRAVEC  
Veľká sála
Ondřej Sekora – Jakub Nvota. Rozprávkový príbeh pre najmen-
ších. Réžia: Jakub Nvota

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

1.5. o 15.00 
JANKO A MARIENKA
Veľká sála
Jedna z najznámejších klasických rozprávok zo zbierky bratov 
Grimmovcov. Strastiplný príbeh najznámejších rozprávkových 
súrodencov, ktorí sa ocitajú v nebezpečných situáciách, ale 
svojim umom, odvahou a schopnosťou pomáhať si navzájom sa 
im podarí prekonať všetky nástrahy. Pre deti od 3 rokov. Réžia: 
Ondrej Spišák

3.5. o 9.30, 4.5. o 14.00, 5.5. o 9.30
O MÚDROM KOKOŠKOVI
Veľká sála 
Ponúkame vám príbeh gazdinej, ktorá vďaka radám múdreho 
kohútika získa veľké bohatstvo, no pre svoju lakomosť oň na-
pokon príde. Protipólom lakomej ženičky sú dvaja podomoví 
predavači hrušiek, vychutnávači a filozofi života, ktorí vedia, 
že bohatstvo je dobrá vec, ale sú aj veci lepšie a dôležitejšie... 
Inscenácia, plná farieb i hudby, je určená deťom od 5 rokov a 
dospelým, ktorí deťmi takéhoto veku nezabudli byť. Réžia: Peter 
Gábor a. h.

4.5. o 19.00
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
Štúdio Tatra
Cesta okolo sveta za 80 dní je veselá feéria, v ktorej len 6 hercov 
odohrá viac ako 60 postáv. Kolotoč gagov a vtipných, ale vďaka 
suchému anglickému humoru aj napätých situácií.  Réžia: Štefan 
Richtárech

6.5. o 9.30, 8.5. o 15.00, 10.5. o 9.30
ČIN – ČIN
Veľká sála
Réžia: Ondrej Spišák
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. 

11.5. o 19.00
ČAJKA 
Štúdio Tatra
Čechov patrí medzi najväčších svetových dramatikov. Jeho ko-
mický pohľad na ľudstvo z prelomu 19. a 20. storočia je o láske 
a možno práve preto je univerzálny a aktuálny aj dnes. Svieži 
pohľad a spracovanie známeho titulu. Réžia: Ladislav Tischler

11.5. o 9.30, 12.5. o 9.30, 15.5. o 15.00
DANKA A JANKA

Štúdio Tatra
Danka a Janka sú sestričky dvojčence, navlas rovnaké. Vlani boli 
Danka a Janka ešte malé, ale tohto roku sú už riadne žiačky 1. B. 
triedy vo Zvolene. Pre deti od 4 rokov. Réžia: K. Žiška

13.5. o 16.00  
Čítajte s nami – vyhodnotenie 16.ročníka čitateľskej súťaže Kraj-
skej knižnice K. Kmeťka v Nitre 
Štúdio Tatra

17.5. o 9.30 , 19.5. o 9.30
O PSÍČKOVI A MAČIČKE
Veľká sála
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia štyroch roz-
právok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo už niekoľko generácií detí. 
Pre deti od 3 rokov. Réžia: O. Spišák

18.5. o 19.00
PROBLÉM
Štúdio Tatra
Dievča: „Čo by si robila, keby si bola v tom?“ Kika: „Úprimne? 
Keby som bola v tom, šla aby som za matkou a matka by ma 
najprv prizabila, ale potom by mi vybavila potrat, zatajila by to 
pred zvyškom rodiny a pred sebou a potom by som mala dosť 
dlhého zaracha, žiadne vreckové a žiadny kredit na mobile. Ré-
žia: Jozef Krasula

20.5. o 9.30, 22.5. o 15.00, 24.5. o 9.30, 25.5. o 9.30, 26.5. 
o 9.30
ZABUDNUTÝ ČERT
Štúdio Tatra
Rozprávka na motívy známeho a jednoduchého príbehu o ob-
starožnom niekoľko storočnom čertovi Trepifajkslovi a poctivej, 
vynachádzavej a pracovitej babe Plajznerke a o tom: „Že aj čert 
je iba človek!“. Pre deti od 4 rokov. Réžia: K. Žiška

25.5. o 19.00
DIVADELNÁ KOMÉDIA
Štúdio Tatra
„Divadlo je verejný bordel a našou úlohou je zabávať obecen-
stvo. Ukázať mu vzrušenie a senzáciu, za ktorú sú ľudia ochotní 
zaplatiť v pokladni." - hovorí inšpicient Oskara v hre Divadelná 
komédia. Skupina hercov sa snaží naštudovať divadelnú hru, 
ktorej autor Bengt sa márne pokúša dopísať jej koniec. V súbore 
vidieckeho divadla vládne ohováranie i závisť, či milostné pletky. 
Nakoniec sa však musia spojiť k naplneniu ich poslania - odohrať 
divadelné predstavenie, za ktoré si publikum zaplatilo. Réžia: 
Jozef Krasula

27.5. o 9.30, 29.5. o 15.00, 31.5. o 9.30 
O MÚDROM KOKOŠKOVI 
Veľká sála
Ponúkame Vám príbeh gazdinej, ktorá vďaka radám múdreho 
kohútika získa veľké bohatstvo, no pre svoju lakomosť oň na-
pokon príde. Protipólom lakomej ženičky sú dvaja podomoví 
predavači hrušiek, vychutnávači a filozofi života, ktorí vedia, 
že bohatstvo je dobrá vec, ale sú aj veci lepšie a dôležitejšie... 
Inscenácia, plná farieb i hudby, je určená deťom od 5 rokov a 
dospelým, ktorí deťmi takéhoto veku nezabudli byť. Réžia: Peter 
Gábor a. h.

Zájazdy:
18.5. o 10.00 

O PSÍČKOVI A MAČIČKE – Piešťany

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 

PREMIÉRY V MÁJI 2016

Od 5. 5. Polednice (Poludnica)
Horor,dráma, myster., MP – od 12 rokov, originál (česky), 90 
min., hrajú:  Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela Kolá-
řová, Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Tomáš Bam-
bušek, Halka Třešňáková. Eliška s malou dcérkou sa po mnohých 
rokoch vracajú do rodnej dediny svojho muža, aby sa tu pokúsila 
o nový začiatok. Okrem milého v prijatia susedov ju tu však čaká 
aj stretnutie s miestnou ženou, ktorá vo svjej pomätenej  mysli 
vlečie dávne nešťastie. Okolo Elišky vystavovanej traume z  osa-
melosti  postupne vysilenej v boji s nekonečným stereotypom 
začínajú vytvárať sieť prekliatia. Podarí sa Eliške zachrániť seba 
i dcéru pred mysterióznym zlom skôr ako ju úplne ovládne tieň 
Poludnice alebo vlastné šialenstvo?
Od 5. 5. 
Captain America: Civil War
Akčný, dobrodružný, scifi, MP –  od 12 rokov, slovenské titulky, 
148 min., hrajú:  Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johan-
sson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Emily VanCamp, Don 
Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman. Film sa odohráva v 
dobe, keď Steve Rogers prevzal vedenie nového tímu Avengerov, 
tí sa snažia naďalej chrániť ľudstvo. Dôjde však k ďalšiemu inci-
dentu, v ktorom zohrávajú Avengeri dôležitú úlohu. 
Od 12. 5. Angry birds vo filme
Animovaný, MP, verzia: 2D/ 3D slov. dabing, 97 min. Hrajú v slo-
venskom znení: Peter Sklár Vladimír Kobielsky Dano Dangl Peter 
Marcin Petra Polnišová, Zuzana Šebová Milan ´Junior´ Zimnýko-
val, Marcel Forgáč a ďalší. Slávne vtáky mieria konečne na filmo-
vé plátna! Z hry, ktorá si získala milióny fanúšikov po celom svete 
je dnes už kultový pojem: Angry Birds. Všetci ich poznajú, všetci 
im fandia, no nikto presne nevie, čo ich vlastne štve. 
Od 19. 5. X-men Apocalypse 
Akčné scifi, MP – od 12 rokov, hrajú: James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac. Po úspešnom celo-
svetovom hite X-Men: Budúca minulosť sa režisér Bryan Singer 
prichádza s filmom X-Men: Apokalypsa. Apocalypse. Prvý a 
najsilnejší z mutantov marvelovského sveta X-Menov načerpal 
silu ostatných mutantov a stal sa tak nesmrteľným a neporazi-
teľným. Prebudil sa po tisíckach rokov a je rozčarovaný zo sveta, 

v ktorom sa ocitol. Jeho cieľom je očistiť ľudstvo a zaviesť nový 
poriadok, ktorému chce vládnuť. 
12. 5. Susedia na odstrel 2 
Komédia, MP – od 15 rokov, verzia: slov. tit., hrajú: Seth Rogen, 
Zac Efron, Rose Byrne, Chloë Grace Moretz, Dave Franco, Ike Ba-
rinholtz, Carla Gallo, Selena Gomez. Len čo sa Mac  Kelly Radne-
rovci zbavili jedných nepohodlných študentov v podobe šialenej 
párty, majú na krku ďalších. A tentokrát je to možno ešte horšie 
– sú to totiž študentky.

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                  

2.5. o 18.00          
EVA  NOVÁ                                             
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU  (SR-ČR, 2015, 106 min., 
2 € / 4 €)
Eva (Emília Vášáryová) je vyliečená alkoholička, ale pred rokmi 
bola známou herečkou. Urobila by čokoľvek, aby znovu získala 
priazeň svojho syna (Milan Ondrík), ktorého v živote ranila naj-
viac. Hraný debut Marka Škopa. Film získal nedávno ocenenie 
SLNKO V SIETI v piatich najhlavnejších kategóriách: najlepší 
scenár, najlepší mužský herecký výkon, najlepší ženský herecký 
výkon, najlepšia réžia a najlepší film.  
predfilm: FONGOPOLIS        *sk   / Animovaný labyrint mladého 
muža a železničnej stanice. Film Joanny Kožuch získal SLNKO V 
SIETI za najlepší animovaný film. (SR, 2014, 13 min.)
2. 5. o 20.10 
LÁSKA Z KHON KAEN
Vojaci trpiaci tajomnou spavou chorobou sú premiestnení do 
provizórnej nemocnice v bývalej škole. Dobrovoľníčka Jenjira sa 
stará o sympatického vojaka Itta. Mágia, uzdravovanie, milostná 
romanca a sny sú súčasťou Jenjirinej nenásilnej cesty za hlbším 
poznaním seba samej aj sveta, ktorý ju obklopuje... Režisér 
Apichatpong Weerasethakul a jeho nový magický film. (Thaj./V.
Brit./Franc./Nem./Malajzia, 2015, 122´, 3 € / 4 €)
3. 5. o 19.30                                                                                       
BOJ   
Ten skutočný boj čaká vojaka často až po návrate domov. Maj-
ster tichého napätia Tobias Lindholm (Hon; Únos) prináša silný 
príbeh dôstojníka Clausa, ktorého jednotka sa dostane do ťažkej 
krížovej paľby. Aby zachránil svojich mužov, urobí rozhodnutie, 
ktoré ma závažne dôsledky preňho aj pre jeho rodinu. Film sa 
za Dánsko dostal do záverečného kola kandidátov na Oscara za 
minulý rok. (Dánsko, 2015, 115 min., 3 € / 4 €)
9.5. o 18.00
PRÍBEH LESA    
* PREDSTAVENIE VHODNÉ AJ PRE DETI! / Divoká príroda z prvej 
ruky. Aj v lesoch na dosah pulzuje prekvapivo bohatý život. Tvor-
covia nakrúcali dokument 4 roky a vďaka unikátnym technoló-
giám a metódam nakrúcania dokážu autenticky prerozprávať 
príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť a zachytiť vzrušujúci 
kolobeh života v ňom. Český dabing.
(Francúzsko, 2015, 97 min., 3 € / 4 €)
99.5 o 20.00
VOJTECH                    
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU     
(Slovensko, 2015, 90 min., 3 € / 4 €)
Tragikomédia Viktora Csudaia o kríze  stredného veku. Vojtecha 
(Matej Landl) opustila manželka (Zuzana Mauréry), ktorá pre 
neho znamenala celý život. Jeho sused Laco (Marián Miezga) 
je obstarožný „macho“, ktorý má mladú ženu (Zuzana Šebová). 
Laco chodí občas do bordelu a Vojtechovi dáva dobre mierené 
„rady“. Aj Vojtech však môže stretnúť novú lásku..
9. 5. o 19.30
ZMENIL TVÁR ŠANGHAJA                                               
PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV (Slovensko, 2010, 69 
min., 2,50 € / 4 €)
Fascinujúci príbeh otca ázijských mrakodrapov - architekta 
Ladislava Hudeca. Traja súrodenci Martin (87) z Monaka, Theo 
(85) z Kanady, Alessa (82) z USA spomínajú na svoje detstvo a 
mladosť v Šanghaji, rozprávajú fascinujúci životný príbeh svojho 
slávneho otca – architekta Ladislava Hudeca. Okrem pozoruhod-
ných informácií o jeho živote a diele dokument prináša aj cenné 
svedectvo a autentické spomienky o živote Európanov v koloni-
álnom Šanghaji pred vznikom ČĽR. Hudec bol dokonca možno 
prvým slovenským „kinárom“. V Šanghaji na začiatku 20. st. 
vlastnil dve kiná a sám bol vášnivým filmárom. Z troch detí, už 
žije iba jeho dcéra Alessa vo Phoenixe. Súčasťou podujatia je aj 
prezentácia knihy Ladislav Hudec - Otec ázijských mrakodrapov 
a výstava portrétnych štúdii L.E.Hudeca od sochára Laca Saba. 
16.5. o 18.00 .    
SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV 
OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO FILMU   
(ČR – SR, 2015, 97´, 2 € / 4 €)
PREDSTAVENIE VHODNÉ AJ PRE DETI! VŠETKO ČO SA POVIE, ČI JE 
PRAVDA, KTOVIE? Bohdanke kliatba zakliala jej sedem bratov 
na havranov. Odvážna dievčina sa rozhodne, že svojich bratov 
zachráni. Môže to však urobiť len ona sama bez pomoci iných, 
podľa rád starej bylinkárky...  Rozprávka v réžii Alice Nellis na 
motívy Pavla Dobšinského získala SLNKO V SIETI za najlepšiu 
filmovú výpravu a najlepšie masky.
16. 5. o 20.00  
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU    
Cestovateľ Dan Přibáň podnikol svoju doposiaľ najnáročnejšiu 
expedíciu. Posádky dvoch žltých trabantov, poľského Fiatu, Če-
zety, Jawy a dokonca aj dvoch invalidných vozíkov vyrazili z Aus-
trálie a behom polročnej dobrodružnej výpravy prešli Východný 
Timor, Indonéziu, Malajziu a Thajsko.       (PREMIÉRA! ČR – SR, 
2016, 96´, 3 € / 4 €)  
17.5. o 19.30
PÁTRANIE     
 „Poznamenaní vojnou“. Štyri osudy, ktoré spojila vojna a bizarné 
zvraty osudu. V období vojny v Čečensku sa zdravotná sestra 
Carole ujme malého chlapca, po ktorom zúfalo pátra jeho star-
šia sestra počas exodu civilného obyvateľstva. A potom je tu aj 
20-ročný Koľja - regrút, ktorého postupne ubíja každodenný 
vojnový režim. Humanistické dielo prináša režisér filmu ARTIST 
- Michel Hazanavicius.          (Francúzsko, 2014, 135´, 3 € / 4 €)
23. 5. o 18.00
MALLORY
13 rokov na ceste zo dna v unikátnom časozbernom dokumen-


