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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

Pešia zóna
15.15 Ritmo Bloco /PL/
17.15 Tambores /SK/
18.45 Girassol /HU/
19.30 Karnevalový sprievod

Pešia zóna – pri hodinách
15.30 Workshop maľovania pre deti so ZOOT.SK
16.45 Phantoms Crew
17.30 Workshop maľovania na tričká a tašky so ZOOT.SK
18.00 Wild Divas DC, Vem Camará Capoeira
18.15 Ritmo Bloco /PL/

Kupecká
16.30 Baturim /AU/

Svätoplukovo námestie
15.45 DJ M.O.C.
16.00 a 17.30 Mario Lopéz DC
19.10 KatArs
20.00 Fiesta pod Zoborom /ĽH Ponitran, Tambores, Sangre Nue-
va, TS Habadej, Vem Camará Capoeira/
21.00 Carisma música latina • latino z Karibiku
5. 6. (nedeľa)
16.00 Mestský park na Sihoti

Samba spája
workshop pre malých i veľkých, ktorí si chcú vyskúšať, aké je stať 
sa členom bubeníckeho orchestra

MUSICA SACRA 2016
26.  ročník medzinárodného festivalu sakrálnej hudby
Koncerty sa vždy o 19.00 uskutočnia v Kostole sv. Ladislava (pia-
ristickom) v Nitre   
12. 6. (nedeľa) o 19.00 
JANÁČKOV KOMORNÝ ORCHESTER (Česká republika)
sopranistka Johana Černohorská a kontratenorista Jan Mikuška  
pod umeleckým vedením Jakuba Černohorského (CZ). 
Otváracím koncertom sprevádza Izabela Pažítková
16. 6. (štvrtok) o 19.00
Hudobné zoskupenie KODÁLY STRING TRIO v obsadení: Imrich 
Farkaš – husle; Emil Hasala – viola a Erik Hasala – kontrabas 
uvedú  na svojom koncerte.
Program: diela J. Coriglianiho, J. S. Bacha, T. Albinoniho a A. 
Vivaldiho.  
19. 6. (nedeľa) o 19.00 
THE HOPE GOSPEL SINGERS pod taktovkou Ivety Weis Vis-
kupovej. Program: tradicionály, spirituály a diela T. W. Aasa, 
I. Hougthona, M. W. Smitha, L. v. Beethovena, A. Lindseya, R. 
Kenolyho a ďalších.
23. 6. (štvrtok) o 19.00 
THE CLASSICAL MUSIC MANIACS JAROLIM 
EMMANUEL RUZICKA
Jarolím Emmanuel Ružička – umelecký vedúci – husle
Program: klasické diela z pera skladateľov J. S. Bacha, A. Corelli-
ho, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, E. Suchoňa a A. Piazollu. 
26. 6. (nedeľa) o 19.00
Mužský  spevácky zbor LÁSKA OPRAVDIVÁ
Dirigenti: Jaroslav Černocký a Jana Špaček (CZ)
Program: pravoslávne spevy naprieč priestorom a časom: P. 
Dinev, S. Mokrajac, N. Dileckij,  S. Trubačov, J. Černocký 
30. 6. o 19.00
Komorný orchester ZOE a  zbor PSALLITE  DEO
Účinkujú: Hilda Gyulás – soprán, Martin Bako – organ, Vladimír 
Kopec – dirigent  
Program: V. Kopec - Oratórium Misecordia (Milosrdenstvo) 
–  pásmo hudby a slova. Svetová premiéra – 3 diel. Okrem hu-
dobných častí obsahuje aj meditácie nitrianskeho diecézneho 
biskupa Mons. Viliama Judáka. 
3.7. o 19.00
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA 
Dirigent: Leoš Svárovský, účinkujú: japonská sopranistka Nao 
Higano, mezzosopranistka Judita Andelová; tenorista Jozef Gráf; 
basbarytónista Martin Mikuš; Spevácky zbor AD UNA CORDA; 
organistka Marta Gáborová. Program: Requiem pre sóla, zbor a 
orchester KV 626 Wolfganga Amadea Mozarta.  
VSTUP NA KONCERTY JE VOĽNÝ

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

PODUJATIA

1. 6. – 3.6. / 8.15 – 13.00 
ŽIVOTNÉ SCENÁRE
interaktívne aktivity k prevencii protispoločenských javov o 
nelátkových závislostiach pre deti
prihlásenie vopred
info: jana.ondruskova@kosnr.sk
0911 540 016, 037/733 59 88

2. 6. o 9.00 
WORKSHOP PRE MLADÝCH MODERÁTOROV
príď si vyskúšať moderovanie a zdokonaliť svoje praktické 
zručnosti moderátora s lektorom Jaroslavom Dóczym, v 
mediálnom centre UKF v Nitre
info: zuzana.pinterova@kosnr.sk
0911 540 017

3. - 5. 6. CINEAMA 2016
24. celoštátna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
miesto konania: Mlyny CINEMAS Nitra a KOS v Nitre

9. 6. o 21.00 
PREDNÁŠKA O MERKÚRE
21.15 – 23.00 NOČNÉ POZOROVANIE OBLOHY 
vo hvezdárni pre verejnosť / pri jasnej oblohe bude možné 
pozorovať Mesiac, Jupiter a Mars    
vstupné spolu 0.50 €, info: jana.ondruskova@kosnr.sk
0911 540 016, 037 733 59 88

15. 6. o 10.00 OTÁZNIKY NÁŠHO AMATÉRSKEHO DIVADLA
stretnutie metodikov pre divadlo zo všetkých osvetových 
stredísk NSK. 
Info: silvia.baratkova@kosnr.sk 
0911 540 019

VÝSTAVY
do 5. júna  VÝTVARNÉ SPEKTRUM
výtvarné diela krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby v KOS v Nitre

30. 5.  – 5. 6. OKAMIHY - CINEAMA 2015
fotografie Igora Stančíka v Galérii Mlyny Nitra

TVORIVÉ DIELNE
pre organizované skupiny detí

BATIKOVANIE  PLÁTNA 
technika viazania
prihlasovanie: ludmila.strukova@kosnr.sk 
0911 540 023

pre verejnosť
15. 6. o 15.00 ENKAUSTIKA 
obrázky vyhotovené teplým voskom  
prineste si nekropiacu žehličku
vložné 5,- €
info: ludmila.strukova@kosnr.sk     
0911 540 023

KLUBY
8. 6., 22. 6. / 17.00
KLUB GRAFOLÓGIE pokročilí
1. 6., 15. 6., 29. 6. o 17.00
KLUB GRAFOLÓGIE začiatočníci
2. 6., 16. 6. o 17.00
FOTOKLUB NITRA
1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6., 29. 6. o 17.00
FOTOKLUB APF
ART klub  9. 6. o16.30 
téma: Mestská pamiatková rezervácia - prehliadka Horné 
mesto Nitra
vložné: 2,- €
KOS v Nitre PONÚKA NÁVŠTEVU HVEZDÁRNE aj cez deň 
pre organizované skupiny 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk 
0911 540 016, 037 733 59 88
vstupné 0.50 €

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

1.6. o 10.00 MDD pre deti z Orechovho dvora v spolupráci so 
Žiackym parlamentom v Nitre - elokované pracovisko CVČ, Na 
Hôrke 30, Nitra  
5. 6.  MDD v spolupráci s Mestom Nitra – mestský park na Sihoti 
8. 6. o 9.00 Letné aranžovanie –  Centrum voľného času, Šte-
fánikova trieda 63, Nitra - okresná súťaž v aranžovaní pre žiakov 
ZŠ - na pozvánky
9. 6. o 10.00 – Sedem kľúčov od pokladu  - Botanická záhra-
da SPU v Nitre - súťaž pre žiakov ZŠ - na pozvánky
14. 6. Nitra, moje mesto - Synagóga v Nitre - slávnostné vy-
hodnotenie literárnej, výtvarnej a vedomostnej časti súťaže – 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 

14. 6. 
Krst knihy coc. MUDr. Karola Turčeka, CSc.: Poľovník spomína 
26.6. o 14.00
Ponitrie, Ponitrie – Vystúpenie heligonkárov nitrianskeho re-
giónu
Účinkujú: Nitrianska Heligónka, Podzoborskí heligonkári, man-
želia Turbovci, FS Matičiar – Senior a ďalší. Súčasťou prehliad-
ky bude aj krst CD Ponitrie, Ponitrie od Nitrianskej Heligónky. 
VSTUP VOĽNÝ

Akutálna výstava: Krása ukrytá v kroji
V spolupráci s miestnymi odbormi Matice slovenskej v Nitre, 
Hornej Kráľovej a Sľažanoch pozývame na výstavu krojov Slo-
venska. Návštevníci sa  prostredníctvom rozmanitej zbierky zo-
známia s odlišnosťami jednotlivých regiónov, spoznajú históriu 
tradičného odievania, symboliku ornamentov a ich farebnosti či 
rôznorodosť materiálov. Výstava starých fotografií mapuje život 
našich predkov v regiónoch Ponitria, Podunajska  a Tekova.  

 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

1.6. (st) o 18.00
Konverzácia so španielskym lektorom 
2.6. (št) o 20.00 
Premietanie hispánskych filmov
La Isla mínima (Marshland),2014, Alberto Rodríguez, Španielsko
3.6. (pi) o 17.00 
Vernisáž výstavy „ZA PÄŤ“  

Oslava piateho výročia Súkromnej strednej umeleckej školy v 
Nitre spojená so slávnostnou vernisážou výstavy žiackych prác 
„ZA PÄŤ“ o 17:00 s celodenným programom od 10:00.  
6.6. (po) o 18.00 
UKRADENá GALERIE: Lucia Bihuncová – Broken people 
Experimentálny streetartový projekt oživenia a využitia zabud-
nutých násteniek, kedy opustenú nástenku umelci využívajú ako 
galerijný priestor. 
7.6. (ut) od 17.00 do 20.00
Kurz salsy a bachaty 
8.6. (st) o 18.00
Konverzácia so španielskym lektorom 
8.6. (st) o 20.00 
Premietanie hispánskych filmov
No habrá paz para los Malvados (No Peace for the Wicked), 2011, 
Enrique Urbizu, Španielsko 
9.6. (št) o 19.00 
Hudobný BooKlub 
Druhý júnový štvrtok si budete môcť spestriť hudobným ve-
čerom, ktorý si pre vás pripravil spevácky zbor Arrowroses zo 
súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO pod vedením 
Veroniky Kačkovičovej. Keďže koncert vznikol v spolupráci s 
trafačkovským knižným klubom Barbory Kráľovej, jeho témou 
sú piesne z filmov, ktoré vznikli na motívy kníh. 
10.6. (pi) o 18.00 
Otvorenie výstavy Fera Guldana - Exody a národnosti 
na Slovensku 
OZ Krásny Spiš a Fotogaléria Trafačka srdečne pozývajú na vý-
stavu obrazov Fera Guldana v spolupráci s libretistom Mirkom 
Pollákom. Hudobný hosť: Samo Ivaška – gitara a spev. 
11.6. (so) o 10.00, registrácia na info@trafacka.sk  
ZVUKY: „Koncert na ležanie“ 
Pokračovanie relaxačno-terapeutického workshopu s muzikote-
rapeutom Štefom Haládikm. Bude to koncert, pri ktorom za zvu-
ku možno trochu netradičných nástrojov (koshi, zvukové vlny, 
citara, dažďová palica, ocean drum, sun drum...) môžete zrela-
xovať svoju myseľ, alebo sa iba ponoriť do vlastného príbehu.
11.6. (so) o 20.00 
Koncert: Kitchen Grass /bluegrass/
Nitrianska bluegrassová kapela hrá pôvodné anglické, ale aj slo-
venské texty, okrem bluegrassu kapela nepohrdne ani írskym, či 
bluesovým žánrom ba dokonca má v programe aj jednu indie 
pieseň.
14.6. (ut) od 17.00 do 20.00
Kurz salsy a bachaty 
15.6. (st) o 18.00
Konverzácia so španielskym lektorom 
16.6. (št) o 20.00 
Premietanie hispánskych filmov
El Secreto de sus Ojos (The secret in Their Eyes), 2009, Juan José 
Campella, Argentína
17.6. (pi) o 20.00 
NOC HUDBY:  Bad Karma Boy /alt-pop,  soul/ 
Tretí júnový piatok sa hudba všetkých žánrov a v rôznych podo-
bách či interpretáciách dostane aj do Nitry. Počas celého dňa je v 
Trafačke pripravených niekoľko hudobných vystúpení. 
20.6. (po) o 18.00 
UKRADENá GALERIE: Lukáš Baťo - InSPIRE  
Experimentálny streetartový projekt oživenia a využitia zabud-
nutých násteniek, kedy opustenú nástenku umelci využívajú ako 
galerijný priestor. 
21.6. (ut) od 17.00 do 20.00
Kurz salsy a bachaty 
22.6. (st) o 18.00
Konverzácia so španielskym lektorom 
22.6. (st) o 20.00 
Premietanie hispánskych filmov
La caja 507 (Box 507), 2002, Enrique Urbizu, Španielsko 
24. – 26.6.
Historické techniky vo fotografii (víkendový workshop) 
Workshop venovaný historickým fotografiám a fotografovaniu 
s použitím historickej techniky. Vyvrcholením víkendového 
workshopu bude nedeľná výstava prác účastníkov, ktorá bude v 
auguste súčasťou festivalu Cap à l´Est v Banskej Štiavnici.    
Kapacita účastníkov: 10 ľudí. Registrácia: info@trafacka.sk. 
25.6. (so) o 20.00
Koncert: Fluent 
Trnavské inštrumentálne zoskupenie, ktoré spája hudba, in-
špirácia, emócia a nevšednosť umeleckého poňatia hudobnej 
tvorby.
28.6. (ut) od 17.00 do 20.00
Kurz salsy a bachaty 
29.6. (st) o 18.00
Konverzácia so španielskym lektorom 
30.6. (št) o 19.00 
BooKlub: Aňa Ostrihoňová
Posledné stretnutie knižného klubu pred letnými prázdninami 
sa bude niesť v duchu kvalitnej literatúry z vydavateľstva Inaque, 
o ktorej sa s nami príde porozprávať jeho zakladateľka, preklada-
teľka a knižná publicistka Aňa Ostrihoňová. 

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, gitar
KSC Janíkovce, Hlavná ul. 17
Tanečný workšop v rytme samby
Organizátor: Tanečná škola Vision v spolupráci s mestom Nitra, 
vstup voľný
Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna
Stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej
št: 18.30-19.30 (od 21.9.2015) Kondičné cvičenia a pilates
Organizátor: Paulína Zimmermannová, vstupné 1 €
KD Mlynárce, Dubíkova ul. 35
(ne:) 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň 
Tréning mladých šachistov 

Nauč sa hrať šach ako profesionál.
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný

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

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

klenkova@msunitra.sk

FAJKOVÝ KLUB
Pipe Club Nitra
2.6. 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

28.5. Deň detí 
1.6. – 29.6.  Výstavu historických kočíkov, ktorá bude spojená 
s hlasovaním o NAJ kočík a pokus o rekord - najviac kočíkov na 
jednom mieste... - 1. - 29. 6.
30. 6. „VYSVEDČKO“

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 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, chyb-
ným produktom alebo službou, odstúpením od zmluvy, agresív-
nou reklamou, nekalými a klamlivými obchodnými praktikami, 
neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách. Vyu-
žiť ho môžu aj pri problémoch s bytmi a nebytovými priestormi, 
vyúčtovaním energií, vody a plynu, s podnetmi týkajúcimi 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 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. 
30. 5. - 3. 6. 
Celé Slovensko číta deťom
Celoslovenský projekt zameraný na podporu emocionálneho, 
psychického a morálneho zdravia detí a mládeže.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
6. 6. 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
8. 6
LITERÁRNA NITRA
10.00 - 12.00 
Beseda s detskými spisovateľkami Ruženou Smatanovou a Da-
nušou Faktorovou. Určené pre deti i širokú čitateľskú verejnosť.
Pešia zóna
13.00 - 18.00 
Stretnutia a besedy regionálnych autorov pre dospelých čita-
teľov a širokú verejnosť, ktoré budú moderované odborníkmi z 
Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr UKF v Nitre.  Podujatie 
bude spojené s hudobnými vstupmi a predajom kníh. 
Miesto konania: Pešia zóna
13. 6. o 9.30
Hádam, kadiaľ ísť
Hudobno-slovné pásmo venované speváčke Jane Kocianovej 
spojené s počúvaním piesní a videoprojekciou k 70. výročiu na-
rodenia. Určené pre Spojenú školu internátnu a širokú čitateľskú 
verejnosť.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
16. 6. o 10.00
Laco Zrubec
Prezentácia o živote a diele regionálneho autora na úseku od-
bornej literatúry pre dospelých.
Určené pre Senior klub pedagógov a širokú verejnosť.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
16. 6. o 10.30
Dedinka v údolí
Laco Zrubec a jeho vzťah k piesňam Františka Krištofa Veselého. 
Rozprávanie o živote speváka spojené s audio nahrávkami na 
hudobnom úseku s posluchárňou. Určené pre Senior klub peda-
gógov a širokú verejnosť.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
20. 6. o 9.30
Hádam, kadiaľ ísť
Hudobno-slovné pásmo venované speváčke Jane Kocianovej 
spojené s počúvaním piesní a videoprojekciou k 70. výročiu na-
rodenia. Určené pre klientov Denného stacionára pre osoby so 
zdravotným postihnutím i širokú 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 
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, vpondelok - 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, mož-
ná 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 (maďar-
sky), 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 ne-
mocnica)
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

CINEAMA 2016 
24. celoštátna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

MUSICA SACRA 2016
Medzinárodný festival sakrálnej hudby

FESTIVAL CHUTÍ 
Nitrianskeho kraja – 4. júna 



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk

2. 6.(štvrtok) o 18.00    
Klavírny recitál Zuzany Vontorčíkovej  
usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný      

5. 6. (nedeľa) 18.00    
Benefičný koncert  
Zuzana Šabíková  
a študenti Súkromného konzervatória v Nitre 
z triedy Mgr. art. Milana Pacovského   
usporiadateľ: Súkromné konzervatórium v Nitre, vstup voľný           

7. 6. (utorok)  17.00    
 Záverečný koncert  žiakov 
Súkromnej ZUŠ Heleny Madariovej 
usporiadateľ: Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, vstup voľný    
 
8.6. (streda) 17.00     
III. Absolventský koncert žiakov 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre  
Tatiana Vontorčíková, Sofia Guzar, Tamara Barusová, Celine Ol-
láriová 
usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný       

9. 6. (štvrtok)  18.00    
 Verejný koncert  žiakov 
Súkromnej ZUŠ Evy Pacovskej, Nové Sady  
usporiadateľ: Súkromná ZUŠ Evy Pacovskej, Nové Sady, vstup 
voľný     

13. 6. (pondelok) 13.00
27. 6. (pondelok) 13.00    
 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a diplomov 
absolventom Strednej zdravotníckej školy v Nitre 
usporiadateľ: Stredná zdravotnícka škola v Nitre, vstup na po-
zvánky    

14. 6. (utorok) 13.00  
 vernisáž   
 Nitra, moje mesto 
 vyhodnotenie súťažného projektu  
 potrvá do 17. 7. 2016 
usporiadateľ:  CVČ Domino v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, 
počas vernisáže vstup voľný                                           

17. 6. (piatok)  10.00 a 14.00     
Slávnostné oceňovanie darcov krvi
usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, ú. s. Nitra, vstup na po-
zvánky      

18. 6. (sobota) 19.00    
 FEUX FOLLETS (CZ) : Inner Dust 
hudobno-intermediálny koncert 
Jan Kavan - violončelo, vokál, elektronika / Darina Žurková – kla-
vír, vokál, elektronika / Hans Foss Mlnaříková – basová flauta, 
vokál, pohyb, videoprojekcia
usporiadateľ: Katedra kulturológie FF UKF v Nitre, vstup voľný 

19. 6. (nedeľa)  11.00    
 Nedeľné matiné 
komorného orchestra Collegium cantorum  
usporiadateľ: OZ Collegium cantorum, vstup voľný     

21. 6. (utorok) 18.00           
 Záverečná akadémia žiakov a absolventov 
SZUŠ ART PEGAS

 23. 6. (štvrtok)  17.00           
 Absolventský koncert 
Šimon Hrmo, Samuel Spišák 
klasická gitara
usporiadateľ: ZUŠ Ladislava Mokrého, Topoľčany, vstup voľný       

24. 6. (piatok)  19.00    
 Koncert speváckeho zboru Nitria  
usporiadateľ: SZ Nitra, vstup voľný      

 Výstavy
Momenty z ciest
výstava fotografií Paľa Čepčeka    
do 8. 6. 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 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

21. 4. – 19. 6. 
Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968): maľby a kresby

Kurátorka: Danica Lovišková
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.

30. 6. – 4. 9. 
Ako čítať temnotu
Autori: Martin Gerboc (SK), Jaroslav Róna (CZ), Josef Váchal (CZ)
Kurátorka: Ivana Moncoľová (SK)
Výstavný projekt Ako čítať temnotu je koncipovaný ako výber 
spoločných myšlienkových a výrazových schém, ktoré sa 
prejavujú u trojice autorov, pričom vychádzajú z úplne odlišných 
iniciačných podnetov a časových období ich kľúčovej tvorby. Na-
priek tomu, že každý z autorov vo svojej tvorbe predznamenáva 
iné tematické okruhy, v niečom je ich ideový zámer spoločný 
respektíve sa prelína. Výstava bude prezentovať tvorbu dvoch 
žijúcich umelcov – Martina Gerboca (1971), Jaroslava Rónu 
(1957) a už nežijúceho autora, spisovateľa, grafika, typografa a 
výtvarného umelca Jozefa Váchala (1884 – 1969).

Galéria mladých
21. 5. – 3. 7. 
Matrica ako ring (Akčná grafika)
Autori: Stanislav Piatrik, Peter Valiska-Timečko
Kurátor: Branislav Zurko
Projekt sa venuje akčným prejavom súčasnej grafiky a jej alter-
natívnym 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 „zbra-
ňami“ – netradičnými grafickými 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 predo-
šlých performatívnych akcií a veľkorozmerné grafické tlače.

Salón
2. 6. – 26. 6. 
Diplom 2016
Kurátorka: Adriana Récka
XVIII. ročník výstavy Diplom nadväzuje na tradíciu každoroč-
ných prezentácií výtvarnej činnosti Katedry výtvarnej tvorby 
a výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre širokej kultúrnej verejnosti. Na výstave Diplom 
2016 bude predstavená praktická časť vybraných záverečných 
magisterských prác tohtoročných absolventov.

30. 6. – 4. 9. 
Jsou ještě mezi námi
Autorka: Eliška Čabalová. Kurátor: Kaliopi Chamonikola
Projekt predstaví tri roviny knižnej kultúry, ktoré tvoria 
vzájomne sa prelínajúce samostatné kategórie. V prvej časti sa 
návštevníci oboznámia s vývojom knižnej väzby od jej počiatku 
do dnešnej podoby. Druhá časť bude obsahovať knižné objekty 
vytvorené z hravých knižných komponentov. Tretia časť ukáže 
autorské knihy založené na rôznych tradičných a netradičných 
technológiách a postupoch používaných pri knihárskom 
remesle.

Bunker
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
Galéria hudby

Cyklus komorných koncertov v Koncertnej sále Župného domu 
/ 11. ročník

15. 6. o 18.00
Bratislavské gitarové kvarteto
Program: L. Brouwer, A. Paraskevas, P. Bellinati, C. Domeniconi, 
M. Burlas, A. York

Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

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

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 dokumen-
tujú tvorivú činnosť 
a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti 
na našom území, teda 
od staršej doby kamennej až do 18. storočia.

Výstavy:                      
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického 

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.

8.6. – 28.6.   Výtvarná tvorba žiakov ZŠ Benkova ň
Výstava výtvarných prác žiakov 1. – 9. ročníka stvárňujúca 
témy z rôznych vyučovacích                                        predmetov.  
Vernisáž 8.6. o 16.00 hod.    

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, 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
 
9. – 12. 6. Celoštátna výstava poľovníctva a prírody

10. – 12. 6. Medzinárodná výstava psov

24. – 26. 6. DETSKÝ FESTIVAL A VEĽTRH - 2. ročník 

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 
nastavená podľa toho, či ide o sprievod v slovenčine alebo v cu-
dzej 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 pre-
dávame 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

1.6.  o 9.30, 16.6. o 9.30 a 11.00, 
18.6. o 15.00
FERDO MRAVEC  
Veľká sála
Ondřej Sekora – Jakub Nvota. Rozprávkový príbeh pre najmen-
ších. Réžia: Jakub Nvota

2.6. o 16.00
VEĽKÝ ZOŠIT
DAB hosťuje na festivale v Ostrave

2.6. o 18.30 
LÚČNICA 
Reprezentačný program
Veľká sála

8.6. o 18.30
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA – Radošinské naivné divadlo
Veľká sála

9.6. o 18.30, 10.6. o 18.30, 11.6. o 18.30
PODIVNÝ PRÍPAD SO PSOM
I., II., III. PREMIÉRA
Štúdio

12.6. o 18.30
FLAMENCO EXPERIENCE 6
Veľká sála

13.6. o 18.30, 22.6. o 18.30
PODIVNÝ PRÍPAD SO PSOM
Štúdio

14.6. 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

14.6. o 21.00
DÁMSKA ŠATŇA
DAB hosťuje na Zámockých hrách zvolenských 
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 

domovom a obetovali mu časť svojich životov. Každá z nich je 
iná. Réžia: Michal Spišák

15.6. 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

20.6. o 10.00, 21.6. o 10.00
TISÍCROČNÁ VČELA
Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl – Kamil Patejdl. Pô-
vodný slovenský muzikál podľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš

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

23.6. o 18.30
BÁL
Veľká sála

24.6. 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

26.6. o 16.00
VEĽKÝ ZOŠIT
DAB hosťuje v Hradci Králové

27.6. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA
Veľká sála

28.6. o 10.00
HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ
Štúdio
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

29.6. o 18.30
PODIVNÝ PRÍPAD SO PSOM
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

1.6.  o 9.00 a 11.00
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

2. 6. o 9.30, 13. 6. o 9.30, 14. 6. o 9.30
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

3.6. o 9.30, 21.6. o 10.00 (Zájazd do Zl. Moraviec)
22.6. o 9.30
O PSÍČKOVI A MAČIČKE
Veľká sála
Réžia: O. Spišák
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia štyroch roz-
právok J. Čapka, na ktorých vyrástlo už niekoľko generácií detí. 
Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. 
Inscenácia vznikla s finančnou podporou Mesta Nitra.

7.6. – 10.6. 
STRETNUTIE – SETKÁNÍ – SPOTKANIE – TALÁLKOZÁS 
18. ročník prehliadky divadiel krajín V4

15. 6. o 9.30, 16. 6. o 9.30, 20.6. o 9.30
ČIN - ČIN
Veľká sála
Veršovaný príbeh o milom, mladom a nezodpovednom vrabcovi 
Čimovi, ktorý sa rozhodne oženiť aj napriek tomu, že svojej láske 
Činke nedokáže chytiť mušku, či postaviť dom. Múdry príbeh o 
typickej „mladíckej nerozvážnosti“ a procese dospievania bude 
venovaný deťom od 3 rokov

17.6. 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. Réžia: 
Peter Gábor a. h.

17.6. o 19.00,18.6. o 19.00
MUSICCALL 
Predstavenie pre študentov UKF
Štúdio Tatra

23. 6. o 9.30, 24. 6. 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

27.6. o 9.30, 28.6. o 9.30, 29.6. o 9.30
JANKO A MARIENKA
Veľká sála - javisko
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

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 

Od  9. 6. V zajatí démonov 2
Horor 
MP - 18, slov. tit., 134 min.
Film nadväzuje na fenomenálny celosvetový úspech filmu re-
žiséra Jamesa Wana V zajatí démonov. Tentoraz manželský pár 
odcestuje do severného Londýna vyšetrovať jeden z najhrôzo-
strašnejšie prípadov paranormálnych aktivít, aby pomohol slo-
bodnej matke, ktorá žije sama so svojimi štyrmi deťmi v dome 
zamorenom zákernými duchmi. 

Od 9. 6. Warcraft: Prvý stret 
fantasy/ dobrodružný/akčný
MP od 12 rokov, slov. titulky / dabing
Mierumilovné kráľovstvo Azeroth sa ocitne vo vojne, keď sa na 
jeho hraniciach začnú zbiehať hroziví nepriatelia. Sú to Orkovia, 
kmeň, ktorý opustil svoj umierajúci domov, aby kolonizoval ďalší 
svet. Prechod medzi svetmi je zabezpečený cez portál. Na jednej 
strane čaká armáda, nad ktorou visí hrozba krutej porážky, na 
druhej národ, ktorému hrozí vyhynutie.  

Od 16. 6. Hľadá sa Dory 
Animovaný, MP, slovenský dabing
Na strieborné plátna sa vracia legendárna  Dory aj s Nemom a 
Merlinom, ktorí jej pomáhajú vyriešiť otázky z minulosti. Str-
hujúce dobrodružstvo naprieč oceánu, až do morského akvária 
v Kalifornii. 

Od 16. 6. Podfukári 2 
akčná komédia, MP - 12 rokov, slovenské titulky, 131 min.
Štyria podfukári (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Fran-
co, Lizzy Caplan) sa vracajú, aby divákom predviedli ďalšie zo 
svojich neuveriteľných kúskov a opäť posunuli hranice magickej 
ilúzie do vyššieho levelu. Pred rokom sa im podarilo napáliť 
agentov FBI v štýle Robina Hooda, čím si získali neutíchajúci 
obdiv verejnosti a teraz opäť prišiel čas na spoločné vystúpe-
nie. Jeho príprava bude nesmierne náročná – ich cieľom bude 
tentokrát odhaliť nekalé praktiky mága, ktorý ovláda moderné 
technológie. 

Od 30. 6. Legenda o Tarzanovi 
dobrodružný/akčný
Príbeh o kráľovi džungle. Príbeh o mužovi, ktorý celý čas v sebe 
ovláda svoju prirodzenú živočíšnosť, až kým sa v ňom opäť ne-
prebudí zviera.

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                  

30.5. (po) 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. 
...nič však nie je také jednoduché ako sa zdá. 
(Rumunsko - Francúzsko, 2015, 89´, 3 € / 4 €)

30.5. (po) 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´, 3 € 
/ 4 €)

31.5. o 19.50 (ut) STANKO *sk
PROJEKCIA ZA OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!! Stanko roky prežíva 
na talianskych farmách. Klamstvá a plané  sľuby ho však dohnali 
do situácie, keď mu už nikto nechce požičať peniaze. Od bývalé-
ho chlebodarcu Paola dostane poslednú šancu. Previezť dievča 
zo Slovenska do Talianska. Stanko netuší a neskôr radšej ani 
nechce vedieť, ako dievča dopadne. Musí splniť úlohu. Je pevne 
rozhodnutý aspoň raz v živote spraviť niečo poriadne. (Sloven-
sko, 2015, 79´, 3 € / 4 €)

6.6. (po) o 18.00 ZKÁZA KRÁSOU
Lída Baarová. Herečka, pre ktorú bola jej krása najväčším 
darom aj prekliatím. Mladé a atraktívne dievča sa rýchlo stalo 
najväčšou československou filmovou hviezdou a dokázala si 

podmaniť aj najobávanejších mužov tej doby. Režisérka Helena 
Třeštíková nakrútila s Baarovou na sklonku jej života otvorenú 
spoveď kedysi milovanej a následne zatracovanej herečky. Pou-
žila pri tom množstvo unikátnych materiálov rôznych filmových 
archívov. (Česko, 2015, 94´, 2,50 € / 4 €)

6.6. (po) o 20.00 PRÍPAD SK 1
Napínavé pátranie neúnavného detektíva po vraždiacom de-
viantovi, ktorý niekoľko rokov terorizoval Paríž. Mladý detektív 
rieši svoj prvý prípad - vraždu mladej ženy. Pri skúmaní podob-
ných prípadov odhalí niekoľko podozrivo podobných úmrtí. 
Počas ôsmich rokov je jediným, kto uverí v existenciu sériového 
vraha. Vrážd pribúda, intervaly medzi nimi sa skracujú a Charlie 
sa stáva architektom jedného z najkomplexnejších pátraní v 
histórii prípadov francúzskej polície. Kriminálny thriller je inšpi-
rovaný skutočným prípadom. (Francúzsko, 2015, 120´, 3 € / 4 €)

13. 6. (po) o 18.00 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. (Česko, 2016, 96´, 3 € / 4 €)
     
13. 6. (po) o 20.00 ĎALEKO OD ĽUDÍ    
„Ďaleko od ľudí – blízko k nebu“. Westernom inšpirovaná dráma, 
ktorá rozpráva o ceste dvoch mužov za slobodou. Alžírsko 1954. 
V období plnom nepokojov a násilia sa na cestu cez pohorie Atlas 
vydáva z vraždy obvinený dedinčan Mohamed a učiteľ Daru 
(Viggo Mortensen), ktorého vybrali ako eskortného sprievodcu 
obvineného k súdu.  Ich cesta však prináša rôzne nástrahy. (Fran-
cúzsko, 2014, 102´, 3 € / 4 €)
predfilm: KOVBOJSKO        *sk   /
Absurdný animovaný western o takmer - spravodlivosti. Réžia: 
David Štumpf. (SR, 2015, 5´)

14. 6. (ut) o 19.30 MÄSIARI
 „Ich delikatesy obsahujú nezvyčajné ingrediencie…“. Svend 
(Mads Mikkelsen) a Bjarne (Nikolaj Lie Kaas) pracujú v malom 
dánskom mestečku ako mäsiari. Už ich nebaví počúvať urážky 
svojho šéfa a rozhodnú sa, že si založia vlastný obchod. Začiatky 
podnikania sú bezútešné, veľmi sa  im nedarí, avšak niekoľko 
náhod im pomôže získať veľkú zákazku. Šťastie im začína priať. 
Aj preto, že objavia tajnú ingredienciu... Autorom tejto čiernej 
komédie ja jeden zo súčasných najvýraznejších európskych sce-
náristov Anders Thomas Jensen. (Dánsko, 2003, 95´, 3 € / 4 €)

OKHWAN NA CESTE ZA SLOBODOU     *sk       
pondelok 20.6., 18.30 hod.                                                                                         
Dokument Mareka Mackoviča rozpráva o 10-ročnej ceste okolo 
sveta na bicykli. Úspešný podnikateľ v roku 2001 zahodil oblek a 
kravatu, vzdal sa hľadania rodinného šťastia a vydal sa na epickú 
cestu okolo sveta. Za 10 rokov prešiel 192 krajín na bicykli, prežil 
nehody, únos, zranenia a bicykloval i s maláriou... To všetko aby 
naplnil svoj sen - znovu zjednotiť Severnú a Južnú Ameriky. (Slo-
vensko, 2016, 71´, 2,50 € / 4 €)

20. 6. (po) JA, OĽGA HEPNAROVÁ   *sk                                                                            
Príbeh 20-ročného dievčaťa, ktoré v roku 1973 nákladným au-
tom úmyselne zabila osem nevinných ľudí na zastávke električ-
ky. Tento čin považovala za svoju pomstu voči spoločnosti a stala 
sa poslednou popravenou ženou u nás... Existenciálna dráma 
režisérov Tomáša Weireba a Petra Kazdu je obrazom osamelého 
človeka vymedzujúceho sa voči väčšinovej spoločnosti. (ČR – 
Poľsko – Franc. - SR, 2015, 105´, 3 € / 4 €)

21.6. (ut) o 19.30 MARGUERITE & JULIEN               
„Súrodenecká láska mimo dobra a zla“. Moderná rozprávka  o 
túžbe, vášni, nádeji, láske a smrti. Nadčasový príbeh za hrani-
cami bežnej morálky a povrchného delenia na dobro a zlo. Julien 
a Marguerite de Ravalet, syn a dcéra lorda z Tourlaville, sa nežne 
milujú už od detstva. Ale ako rastú a dospievajú, ich náklonnosť 
sa stáča smerom k nenásytnej vášni. Spoločnosť, pobúrená  ich 
aférou, donúti dvojicu, neschopnú ovládať svoje city, k úteku. 
Film režisérky Valérie Donzelli bol v roku 2015 nominovaná na 
Zlatú palmu v Cannes. (Francúzsko, 2015, 110´, 3 € / 4 €)

27.6. (po)  19.30 NAŠA MALÁ SESTRA   
„Štyri sestry, jeden dom, nekonečno emócií.“ Rodinná (melo)
dráma, ktorá na čechovovskom pôdoryse domu, záhrady a šty-
roch sestier skladá poctu mágii všednosti. Tri sestry žijú spoločne 
vo veľkom dome v meste Kamakura. Po smrti svojho otca, ces-
tujú na vidiek na pohreb, kde spoznajú svoju plachú nevlastnú 
sestru. Ich návrh, aby odišla žiť spolu s nimi, dospievajúca Suzu 
s nadšením prijíma. Začína tak obdobie sladkých i trpkých 
dobrodružstiev… Film bol nominovaný na Zlatú palmu MFF v 
Cannes. (Japonsko, 2015, 128´, 3 € / 4 €)

28.6. (ut) o 19.30 KOMÚNA
„Viac ako rodina”. Komúna je svedectvom hroziaceho konca 
rodiny... Thomas Vinterberg zasadil svoj film do polovice 70. 
rokov, do prostredia akademického spoločenstva na predmestí 
Kodane. Hrdinami filmu sú Erik, Ann a ich dcéra Freja, ktorí začnú 
uskutočňovať svoj sen o autentickej komúne plnej vzájomnosti a 
radovánok. Idea láskyplného a rodinného spoločenstva pod stre-
chou Erikovho domu sa však začne rozpadávať, keď sa do domu 
prisťahuje jeho milenka. Prežije ich ideál stretnutie s realitou? 
(Dánsko – Holand. – Švéd., 2014, 111´, 3 € / 4 €)

...prajeme príjemné letné dni a tešíme sa na stretnutia 
po prázdninách...

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
5. 6. (nedeľa) Mestský park na Sihoti
14.30 – 18.00
Vydajte sa s nami na cestu do Krajiny detskej fantázie

ZÁBAVNÉ STANOVIŠTIA S ODMENAMI:
• CVČ DOMINO
     •Sloník Dumbo športovec
Dumbo, ty si kamarát, poď sa s nami trochu hrať.
Veď si veľký športovec,hodíš obruč na valec.
     •Medveď a Máša
Medvedík Miško sedí tíško a nezbednica Máša neustále hrá sa.
     •Húsenička Betka
Húsenička Betka som, celý deň sa hrám.

Skúmam, chytám, lozím, radosť z toho mám.
     •Kung Fu Panda
Ja som čiernobiela panda, cvičím, skáčem, je to sranda.
     •U chobotničiek
Chápadlám chobotničiek neujde žiadna z vecičiek.
     •Talentárium
Pesničky, tančeky i básničky predvedú všetky detičky
•SKAUTI
     •Nauč sa, ako prežiť so skautmi v parku
•TRAINING GROUP NITRA
     •Vyskúšaj si prípravu na preteky
•Lesný klub detí MEDOVKA
     •Vyveď huncútstva so STORMom
•Rozprávkový park s Centrom Slniečko
     •Zaži nové dobrodružstvá, prejav svoju odvahu   
     a zapoj fantáziu

Navštív 10 stanovíšť označených tabuľami, získaj 10 pečiatok, 
odovzdaj opečiatkovanú kartičku a vyhraj krásne ceny!

ATRAKCIE:
              •Detské divadelné predstavenie
              •Maskot prechádzajúci sa po parku
              •Ukážky služobnej kynológie, sebaobrany 
                a prevencie kriminality s Mestskou políciou
              •Dog Club Nitra a ukážky výcviku psíkov
              •Workshop pre verejnosť - Festival bubnov 
                a perkusií Drumpoint Slovakia 2016
              •Autisti svojim kamarátom k MDD: 
                Waterball – nafukovacia lopta na vode
              •SWAN, a.s.
              •Trampolíny
              •Zázračný svet hier pri vstupe do parku
              •Gastronomické špeciality
              •Nafukovacie atrakcie
              •Megašmýkala

ÚČINKUJÚ:
Divadlo Žihadlo, Harry Teater, Tanečná škola Hip Hop Street 
Group, DFS Borinka a Borinôčka, TS Lienky, TS Eija Dance, 
Mažoretky I.NIMA, Umelecká spoločnosť Tambores

HLAVNÝ USPORIADATEĽ: Mesto Nitra

PARTNERI:
CVČ Štefánikova 63, Slovenský skauting – 23.zbor Nitra, Lesný 
klub detí Medovka, Training Group Nitra, Centrum Slniečko, 
n.o., Mestská polícia v Nitre, Dog Club Nitra, Klub rodičov 
autistických detí v Nitre, HB studio, SWAN, a.s.

FESTIVAL CHUTÍ NITRIANSKEHO 
KRAJA

4.6. (sobota), 14.00 – 22.00
FESTIVAL CHUTÍ NITRIANSKEHO KRAJA, 2. ročník
Otvorenie Nitrianskeho kultúrneho leta
Svätoplukovo námestie
www.festivalchuti.sk

Festival jedla Ochutnám v Nitre
Jahodová Nitra (regionálne špeciality a pestovatelia, ponuka 
„kamenných“ reštaurácií, ktoré prídu „von“ za labužníkmi na 
pešiu zónu a Svätoplukovo námestie a ponúknu viac ako 150 
netradičných jedál. Jahodové špeciality ako napr. jahodová ri-
cotta, čokoládovo jahodová mouse, medovina so šampanským 
a jahodami, jahodové tóny vo vínach, výberová káva s príchuťou 
jahôd, pražiarne výberovej kávy, čokoládovne, malé pivovary, 
liehovary aj vinári.  Okrem jedla aj ochutnávka vín a kvalitná 
hudba. Bohatý sprievodný program: cimbalová hudba pri de-
gustácii najlepších regionálnych vín vo vínnom stane či jazzové 
korzo pri gastronomických prevádzkach. 
Džezové korzo na Kupeckej ulici: Swingless Junior Jazz Band, 
Dychový orchester SZUŠ H. Madariovej, Saxophone Syncppators, 
E. G. O. Group
Pešia zóna: Sláčikový orchester ZUŠ Jozefa Rosinského

Hlavné pódium: Saxophone Syncopators, Máro Lopez dance 
company – škola tanca v štýle latino, Vokálne zoskupenie Ka-
tArs, DJ MOC

FIESTA POD ZOBOROM
20.00 Galavečer slovenskej a latinskoamerickej kultúry
Účinkujú: Ľudová hudba PONITRAN

CARISMA – MUSICA LATINA
21.00 Koncert hudobnej skupiny v štýle latino

GOTICKÁ PRIEKOPA NA NITRIANSKOM HRADE
20.30 Premietanie filmu Láska na prvý boj (Francúzsko, 2014) 

DRUMPOINT SLOVAKIA 
3. ročník medzinárodného festivalu bubnov a perkusií

2. 6. (štvrtok)
20.00 Music a Cafe
oficiálne otvorenie festivalu
DJ M.O.C. • KatArs • vstup voľný
3.6. (piatok)
10.00 Hidepark
bubenícke workshopy pre registrovaných účastníkov
16.00 Hidepark
pandeiro workshop pre začiatočníkov
20.00 Hidepark
Noc brazílskych melódií
Iansamba • Pandeiro repique duo • RB Vanguardia • jam session 
• vstup voľný

4.6. (sobota)
10.00 Hidepark
bubenícke a tanečné workshopy pre registrovaných účastníkov
14.30 – 22.00 Samba v meste

Orbis
14.30 Rio Samba
15.00 TamTambores Unidos /SK,CZ/
16.00 Samba reggae


