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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

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

Letné prázdninové tábory
Centrum voľného času na Štefánikovej tr. 63, Nitra
1. turnus – 4.7. – 8.7.2016 Bambuľkovo 1
2. turnus – 11.7. – 15.7. Štvorlístok
3. turnus – 18.7. – 22.7. Slniečko
4. turnus – 25.7. – 29.7. Bambuľkovo II
5. turnus – 1.8. – 5.8. Hopsa-sa
6. turnus – 8.8. – 12.8. Kamaráti
7. turnus – 15.8. – 19.8. Radostníček
8. turnus – 22.8. – 26.8. Vševedko 
Elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra 
9. turnus – 11.7. – 15.7. Motýlik I
10. turnus – 18.7. – 22.7. Motýlik II

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 
4. 7. (po) 19.30 uKROJme si rekord 
V Nitre na Svätoplukovom námestí pod Nitrianskym hradom sa 
zídu účastníci dvoch folklórnych festivalov zo Slovenska i zo za-
hraničia. Krojovaná paráda – veľký sprievod folklórnych súborov 
ponúka vzácny vizuálny zážitok a skutočnú pastvu pre oči. Boha-
tá mozaika krojov je otvorená pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť 
k tejto myšlienke a podporiť prezentáciu a zachovanie vzácneho 
kultúrneho dedičstva. 

6.7. (st) 9.00  Matičný stolnotenisový turnaj 
Matičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti osláv zvrchovanosti 
Slovenskej republiky pre všetkých priaznovcov stolného tenisu.
Miesto konania: Dom Matice slovenskej v Nitre

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. Po-
trvá do konca júla 2016. Bližšie informácie ohľadom otvorenia 
výstavy a nahlásenia skupín poskytneme na tel.č.: 0918/113 212 
alebo mailom:dms.nitra@matica.sk

 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

Kurzy salsa a bachaty 
utorky 5.7., 12.7., 19.7. a 26.7. o 17:00 

Konverzácie so španielskou lektorkou 
stredy  6.7., 12.7., 20.7. a 27.7. o 18:00 

1.7. (pi) o 18.00 
Výstava pohľadníc a fotografií starej Nitry 
Exkurzia od monarchie až po súčasnosť v podobe pohľadníc a 
fotografií starej Nitry sa už po šiestykrát uskutoční vo Fotogalérii 
Trafačka. Hudobným hosťom bude zoskupenie „Páni času“ z Nit-
ry.  Výstava potrvá do septembra. (Výstavu finančne podporilo 
Mesto Nitra.) 

15.7 (so) o 20.00, vstupné 6 € 
Koncert: Zuzana Suchánková 
Zuzana Suchánková je speváčka, gitaristka, autorka piesní a 
textov, ktorá patrí k absolútnej špičke na slovenskej hudobnej 
scéne. Svojim poslucháčom a fanúšikom ponúka kvalitnú, ener-
gickú, emotívnu, úprimnú a nefalšovanú muziku určenú pre vní-
mavé publikum bez rozdielu veku. V jej repertoári nájdete prvky 
blues, jazz, pop, či folk. Vždy sa vyhýbala nálepkám a odmieta sa 
stať štýlovou puristkou či snobom.

23.7. (so) o 11.00 
Júlový trafo.TRH 
Prinášame v poradí piaty trafo.TRH - komunitné stretnutie su-
sedov, trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, bazár, 
rozhovory, skúsenosti či recepty, workshop i živá hudba. 

29.7. (so) o 19.00, vstupné 5 € 
Koncert: ZVA 12-28 BAND, 
Kapela ZVA 12-28 BAND oslávila v roku 2016 už dvadsiate - 
šieste výročie jej založenia, napriek tomu robí svieže autorské 
blues na pozoruhodnej interpretačnej a inštrumentálnej úrovni. 
Pestrým melodickým a rytmickým poňatím, aranžmánom a zvu-
kom sa hudobný jazyk kapely výrazne vymyká z typického stre-
doeurópskeho blues-rockového klišé. Hudobne kapela vychádza 
z pôvodnej bluesovej tradície. Svoju nezameniteľnú hudobnú 
tvár si však budovala nielen na originálnom poňatí bluesových 
štandardov, ale hlavne na pôvodnej tvorbe.

KULTÚRNE DOMY & FÓRUM 
MLADÝCH

Pravidelné aktivity:

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

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

Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna
Stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej
št: 18.30-19.30 (od 21.9.2015) Kondičné cvičenia a pilates
Organizátor: Paulína Zimmermannová, vstupné 1 €

KD Mlynárce, Dubíkova ul. 35
(ne:) 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň 
Tréning mladých šachistov 
Nauč sa hrať šach ako profesionál.
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný

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

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

klenkova@msunitra.sk

KLUB CAFÉ – MUSIC
OC CENTRO Nitra, Trieda A. Hlinku 
www.acaffé.sk, acafé@acafé.sk

http://acafe.sk/program/mesiac/

KLUB NÁJOMNÁ JEDNOTKA 210

ZOC MAX, Chrenovská ul. 30, NITRA
12.poschodie (vedľa kasína)
https://www.facebook.com/N%C3%A1jomn%C3%A1-jednot-
ka-210-410632872462986/

FAJKOVÝ KLUB
PIPE CLUB NITRA
7. 7. 2016
 4. 8. 2016
 

REŠTAURÁCIA KARLA
STRETNUTIE ČLENOV A SYMPATIZANTOV KLUBU. 

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

Č. tel. – pokladnica: 0907 738 541 

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!

MESTSKÉ KÚPALISKO

Adresa:
Letné kúpalisko Nitra, Jesenského 1, 949 01 

Nitra

Otváracie hodiny:
Po: 12.00 do 19.30

Ut – ne: 10.00 do 19.30
Kapacita:  3 590 osôb

Bazén č. 1 – 50 x 21 , plavecký 1050m2
Bazén č. 2 – 20 x 12, detský 240 m2

Bazén č. 3 – 37,5 x 22 plavecký 810 m2
Bazén č. 4 – 27 x 18, plavecký bazén 486 m2 

Bazén č. 5 – detský bazén 324 m2 
Bazén č. 6 – dojazd tobogánu 100 m2  

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.

V letných mesiacoch júl a august knižnica ponúka pre najmen-
ších detských používateľov Rozprávky pre najmenších (čítanie 
a divadelná dramatizácia známych rozprávok pre najmenších 
čitateľov spolu s rodičmi na úseku literatúry pre deti a mládež 
v centrálnej časti na Ul. Fraňa Mojtu 18). Každú stredu sa bude 
konať Prázdninová streda v knižnici – Z každého rožka troška na 
Ul. Fraňa Mojtu 18. Pôjde o zábavné dopoludnie plné rozprávok, 
hádaniek, kvízov, výtvarných dielní a poučných rozprávaní. V 
pobočke na Klokočine počas letných mesiacov bude prebiehať 
podujatie Rozprávková knižnica (zábavné dopoludnie plné roz-
právok, kreslenia, maľovania a vyfarbovania).

Počas letných mesiacov júl a august budú v priestoroch Krajskej 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov a čitateľskú 
verejnosť sprístupnené výstavky a to Starobylé kostoly, hrady a 
kaštiele v okolí Nitry, Dravé vtáky a sovy Slovenska, Rok Svetozá-
ra Hurbana Vajanského (na paneloch) a Kresby detskými očami 
(vo vitrínkach). 

4.7.
14.30 hod. Rozprávky pre najmenších
- čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok pre naj-
menších čitateľov spolu s rodičmi
(úsek literatúry pre deti a mládež) čitateľská verejnosť Fraňa 
Mojtu 18

6.7.
10.00 hod.- 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 18

6.7.
10.00 hod. - 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

13.7.
10.00 hod.- 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 18

13.7.
10.00 hod. - 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

20.7.
10.00 hod.-12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 18

20.7.
10.00 hod. - 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

27.7.
10.00 hod.-12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní
(úsek literatúry pre deti a mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 
18

27.7.
10.00 hod.- 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

1.8.
14.30 hod. Rozprávky pre najmenších
- čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok pre na-
jmenších čitateľov spolu s rodičmi (úsek literatúry pre deti a 
mládež) čitateľská verejnosť Fraňa Mojtu 18

3.8.
10.00 hod.- 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 18

3.8. 
10.00 hod.- 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

10.8.
10.00 hod. - 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní
(úsek literatúry pre deti a mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 
18

10.8.
10.00 hod.- 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

17.8.
10.00 hod. - 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 18

17.8.
10.00 hod. - 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

24.8.
10.00 hod. - 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Fraňa Mojtu 18

24.8.
10.00 hod.- 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

31.8.
10.00 hod.- 12.00 hod. Prázdninová streda v knižnici - 
Z každého rožka troška
- zábavné dopoludnie plné rozprávok, hádaniek, kvízov, výtvar-
ných dielní a poučných rozprávaní (úsek literatúry pre deti a 
mládež) 1. a 2. stupeň ZŠ Ul. Fraňa Mojtu 18

31.8.
10.00 hod.- 12.00 hod. Rozprávková knižnica
- zábavné dopoludnie  plné rozprávok, kreslenia, maľovania, 
vyfarbovania... 1. a 2. stupeň ZŠ pobočka Klokočina

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 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

    

Nitrianske kultúrne leto   
Nedeľné popoludnia pri hudbe a rozprávke

Akademická Nitra 
Medzinárodný festival folklórnych súborov

Nitra, milá Nitra 2016
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk

Nitra, milá Nitra              
           
3. 7. (ne)  17.00    
vernisáž
Kroměříž vo farbe, svetle a umení II
kolektívna výstava členov Spolku priateľov výtvarného umenia 
Kroměřížska do 31. 8. 2016

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda – putovanie za cyrilo-me-
todskou  tradíciou  
do 10. 7. 2016
usporiadateľ: Mesto Nitra , Mesto Kroměříž, Archeologický ústav 
SAV, Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, z .s .p .o., Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre      

14. 7. (št) 19.00                                                                                 
DUSIKA  
kodanský regionálny mládežnícky orchester  
/Dánsko/  
Christian Schmiedescamp / dirigent      
program: C. Monteverdi, C. Nielsen, P. Mascagni, R. Strauss, P. I. 
Čajkovskij, E. Elgar, J. Gade, H. C. Lumbye  
usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci, vstup voľný

23. – 30. júl     
101. Svetový kongres esperanta
info:www.nitra2016.sk 

  Výstavy                                                                                                      
Nitra, moje mesto 
 vyhodnotenie súťažného projektu  do 17.7. 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 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

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 pre-
javujú 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 „zbraňa-
mi“ – netradičnými grafickými nástrojmi (motorové píly, karbo-
brúsky 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 perfor-
matívnych akcií a veľkorozmerné grafické tlače.

14. 7. – 11. 9. 
Denník barmana 
Autor: James Prescott (UK)
Kurátor: Omar Mirza

Tvorbu mladého britského výtvarníka, ktorý pracuje ako 
barman, budú mať naši diváci možnosť spoznať na výstave 
prostredníctvom veľkoformátových kresieb s mimoriadnym dô-
razom na detail, ktoré doplnia maľby a koláže. V jeho dielach sa 
miešajú rôzne vizuálne štýly a prvky, osobné myšlienky a pocity s 
názormi na okolitý svet a problémy dneška, úzkosť a melanchó-
lia s vtipom a iróniou. Kresby budú doplnené krátkymi denníko-
vými zápiskami, ktoré priblížia autorove pocity a pozadie vzniku 
jednotlivých diel.

Salón

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 subjektívne-
ho prežívania jednotlivcom; chce odkrývať a reflektovať motívy 
a ambivalentný charakter týchto aktivít a ich vnímania zúčast-
neným človekom.

KULTÚRNE PODUJATIA

Prázdninové maľovanie
12. 7. – 26. 8. 

utorok, štvrtok a piatok
od 10.00 – 12.00  / pre verejnosť

streda
od 10.00 – 12.00 / pre detské tábory a organizované skupiny

Vstupné: 1 €
V cene je zahrnutá prehliadka výstavy, lektorský výklad a vý-
tvarný materiál
Bližšie informácie: pedagog@nitrianskagaleria.sk

Ďalšie informácie 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 dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cíte-
nie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, 
teda od staršej doby kamennej až do 18. storočia.

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

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z 
okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Vý-
stavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch 
bežne vyskytuje.

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

1.7. – 31. 7. 
Svätá Hora Athos a byzantské kultúrne dedičstvo
Veľkoformátové fotografie prof. Jána Zozuľaka predstavujú 
kláštory na svätej Hore Athos, ktorá je relatívne samosprávnym 
územím. Ide o unikátne fotografie z miest, ktoré nie sú voľne 
prístupné.

18.7. – 31. 8. 
Výtvarná tvorba J. Réckeho
Tvorba amatérskeho výtvarníka J. Réckeho.

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
 
18. – 21. 8.  AGROKOMPLEX – 43. ročník medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy

18. – 21.8. COOPEXPO – 23. ročník medzinárodnej družstev-
nej kontraktačno - predajnej výstavy spotrebného tovaru

18. – 21.8. REGIÓNY SLOVENSKA – 14. ročník výstavy vi-
dieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov 

18. – 21. 8. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – 11. ročník

18. – 21.8. ŽIVNOSTENSKÉ TRHY – 19. ročník kontraktač-
no-predajnej výstavy malých a stredných podnikateľov

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

LX. Akademická Nitra
5. - 6. 7.

18.00 
„Vitae discipulus“
Prvý a druhý súťažný večer 

7.7. 18.00
„Academia Universitas“
Reprezentačný galaprogram

DIVADELNÉ PRÁZDNINY

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

DIVADELNÉ PRÁZDNINY

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 

program sme do uzávierky nedostali

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                  

Prajeme vám príjemné letné dni a tešíme sa na 
stretnutia po prázdninách...

MUSICA SACRA 2016
53.7. 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

NITRA, MILÁ NITRA...
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

2.-5. júl 2016

2.júl – 3. júl (sobota –nedeľa)

Mestský park
11.00 – 20.00 Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel 
Pivný festival
III. „ Nitránska verklikáreň“- medzinárodné stretnutie verkli-
károv

2.júl (sobota)
Mestský park
14.00 Dychová hudba Žikavanka
16.00 Gašpariáda
18.00 Viva la Musica 
Bratislavský chlapčenský zbor diriguje Magdaléna Rovňáková 
a Gabriel Rovňák ml.

19.00 Piesne nielen z muzikálu Tisícročná včela v podaní hercov 
DAB

Eva Pavlíková, Alena Pajtinková, Roman Polačik, Marcel Ochrá-
nek, Juraj Ďuriš 

Amfiteáter
12.00 – 02.00
Nová Fun rádio Dohoda
Letný festival najväčších hviezd slovenskej hudobnej scény, vstu-
penky na www.predpredaj.sk
Richard Muller, Fragile Queen, Vidiek, Polemic a Campana Batu-
cada, Katka Knechtová, Kmeťoband, Sima Martausová, Medial 
Banana, Komajota, Mista, DJ Julo alias Python

Múzeum medoviny Tomka, Farská 28
13.00 Otvorenie výstavy České korunovačné klenoty a historické 
čaše výstava potrvá do 5.7. od 10.00 h do 22.00 h

3. júl (nedeľa)
Mestský park
14.00 Veselo na Sihoti s Ponitranom  a Vrankami
15.00 Finalisti súťaže Moravia Talent Markéta Vodičková a Filip 
Vítů 
 
16.00 Slovenčina moja 
folklórne skupiny Šumiačan, Pohronci, Janoštinovci, umelecké 
slovo J. Šimonovič 

18.00   Paper moon trio
20.00   NEŘEŽ a Katka Koščová
21.30   Letná párty s Replay bandom

Synagóga
17.00       
Vernisáž 
Kroměříž vo farbe,  svetle a umení II., 
Kolektívna výstava členov Spolku priateľov výtvarného umenia 
Kroměřížska 

Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda - putovanie za cyrilometod-
skou tradíciou Prezentácia  partnerského projektu Európska kul-
túrna cesta sv. Cyrila a Metoda, vzácne artefakty z obdobia Veľkej 
Moravy zo zbierok Archeologického ústavu SAV, medaily, knižné 
a listinné publikácie s cyrilometodskou tematikou z archívu UKF 
v Nitre. Výstava potrvá do 10.7.

Piaristický kostol sv. Ladislava
19.00  
Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra 
Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, dirigent, Nao Higano, soprán, Japonsko, Judita 
Andelová, mezzosoprán, Jozef Gráf, tenor, Martin Mikuš, basba-
rytón, spevácky zbor Ad una corda,  zbormajster: Marián Šipoš, 
Marta Gáborová, organová spolupráca

4. júl (pondelok)
Koncertná sála Župného domu 
9.00   
Konferencia  Najnovšie poznatky o misii sv. Cyrila a Metoda na 
Veľkej Morave
Prezentácia  partnerského projektu Európska kultúrna cesta sv. 
Cyrila a Metoda

Martinský vrch
14.30, 17.00 
Tajomstvá Martinského vrchu, prehliadky areálu so sprievodcom

15.00 – 18.00
Navštívte Veľkú Moravu
Archeopark Nitra otvára nové objekty slovanských obydlí
Cesta písmen
Prezentácia dokumentárneho filmu o Cyrilovi a Metodovi/ Bul-
harsko/, réžia Ralica Dimitrova 

Historický festival včasnostredovekého života Pribinova Nitrawa  
18.00 
Sprievod kniežaťa Pribinu z Martinského vrchu na Nitriansky 
hrad
       
Nitriansky hrad a podhradie
19.00 Historický festival včasnostredovekého života Pribinova 
Nitrawa  

Svätoplukovo námestie a pešia zóna
15.00 – 19.30
korzo plné tradícií, umenia, hudby, výstav, hier a atrakcií, medo-
vinová kaviareň pri meči, uKROJme si rekord pokus o slovenský 
rekord v počte  krojov na slovenských hradoch a v podhradiach.

17.00      
Slavica fest 
medzinárodný folklórny festival Slovanov 

19.30           
Krojovaná paráda veľký sprievod folklórnych súborov  

20.00      
Zblízka i zďaleka, vitajte v Nitre
XL. Akademická Nitra
Slávnostné otvorenie medzinárodného akademického festivalu 
folklórnych súborov
Folklórne súbory Technik, Ekonóm,  Gymnik,  Ponitran,  Zobor,  
Furmani,  Borievka, LTD "SUKHISHVILEBI" Tbilisi /Gruzínsko/, FS 
Pomni Varšava, /Poľsko/, FS Gergana Varna, /Bulharsko/, Stu-
dent ensembl of Asuca, Baku /Azerbajdžan/

5. júl (utorok)
Svätoplukovo námestie
10.00
Cyrilo-metodská národná púť 
Slávnostná svätá omša , hlavný celebrant  Mons. Stanislav Sto-
lárik, rožňavský biskup

Nitriansky hrad a podhradie
11.00   
Historický festival včasnostredovekého života Pribinova Nitrawa  
dobový tábor, trh, historické tvorivé dielne zamerané na tra-
dičné remeslá, kuchyňu a vojenský výcvik, historická hudba, 
divadlo a lukostreľba

16.30
Cyril a Metod, po stopách strhujúceho príbehu
historické divadlo, dobové remeslá, tóny stredovekej hudby
18.30
Turnaj historických skupín

Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade

13.00 
Biskupský palác 
Voľný vstup do 16.00, 
ostatné priestory  do 18.00, 
výstup na vežu, 
sprístupnenie depozitov Diecézneho múzea 

Gotická priekopa
13.30
Prehliadka historických kostýmov

Katedrála sv. Emeráma
16.00
Na krásnú zahradu...
básne Jána Hollého v interpretácii herečky a recitátorky Idy Ra-
paičovej s Metropolitným chórom Pravoslávnej cirkvi na Sloven-
sku pod vedením Nadeždy Sičákovej

Mestský park
15.00 
Slovanský svet - Cesta slovanskej vzájomnosti 
vysadenie pamätnej lipy slovanskej vzájomnosti

Sprievodné podujatia
Ponitrianske múzeum
do 7. júla
výstava Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku

Synagóga
14. 6. -   17. 7.  
Nitra, moje mesto 
Výstava a vyhodnotenie súťažného projektu  CVČ Domino   

Krajská knížnica Karola Kmeťka v Nitre
1.-31.júl
výstavy 
Solúnski bratia na známkach 
Sv. Cyril a sv. Metod v literatúre 

Areál Zoborského kláštora
2.- 5. júl 
10.00 – 18.00 Sprístupnenie areálu Zoborského kláštora
2.7. , 3.7. 14.00 h prehliadka s odborným výkladom

Martinský vrch
3. – 4. júl
14.00 – 18.00 sprístupnenie areálu
Tajomstvá Martinského vrchu, prehliadky areálu so sprievodcom
3.7 o 15.00, 16.00 
4.7.o 14.30, 17.00 

Divadlo Andreja Bagara
LX. Akademická Nitra
5.-6.7.
18.00 
„Vitae discipulus“
Prvý a druhý súťažný večer 
7.7. 
18.00
„Academia Universitas“
Reprezentačný galaprogram

2.-4.7. Nitriansky expres 
Jazdí po trase Mestský park, amfiteáter, Martinský vrch

NITRIANSKE KULTÚRNE LETO
Nitrianske kultúrne leto 2016

SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE A PEŠIA ZÓNA

4.-5.7. /pondelok – utorok
Nitra, milá Nitra...  
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni Nitranov
Cyrilo-metodská národná púť, historický festival Pribinova Nit-
rawa, deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade, slávnostné 
otvorenie festivalu Akademická Nitra

4.-10.7. / pondelok – nedeľa 
Akademická Nitra 2016 40. ročník medzinárodného akademic-
kého festivalu folklórnych súborov

24.7. / nedeľa 
20:00 Lúčnica - 101. svetový kongres esperanta

29.7. / piatok 
Hudobný festival – 101. svetový kongres esperanta

5.8. / piatok 
19:00 Hudobné piatky: Pop  
Hudobné piatky na pešej zóne a Kupeckej ulici See you soon

16.-20.8. / utorok - sobota 
Bažant Kinematograf premietanie po zotmení
 
16.8. / utorok Pelíšky (ČR, 1999, 116min, r. J. Hřebejk) 
17.8. / streda Eva Nová (SR/ČR, 2015, 106min, r. M. Škop) 
18.8. / štvrtok Kobry a užovky (ČR, 2015, 111min, r. J. Prušinovský) 
19.8. / piatok Stratení v Mníchove (ČR, 2015, 105min, r. P. Zelenka) 
20.8. / sobota Wilsonov (ČR/SR, 2015, 115min, r. T. Mašín)

19.8. / piatok 
19:00 Hudobné piatky: Džez  
Hudobné piatky na pešej zóne a Kupeckej ulici 
E.G.O. Group 

26.8. / piatok 
19:00 Hudobné piatky: Latino 
Hudobné piatky na pešej zóne a Kupeckej ulici 

Dominika Titková & Friends

NÁDVORIE PONITRIANSKEHO MÚZEA
15.7., 12.8. / piatok
18:00 Hudobné piatky: Rock 
Hudobné piatky na pešej zóne a Kupeckej ulici
HS FENIX

SYNAGÓGA
14.7. / štvrtok 
19:00 Koncert dánskeho orchestra DUSIKA 
vstup voľný

MESTSKÝ PARK NA SIHOTI
2.-3.7. /sobota – nedeľa
Nitra, milá Nitra... 
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, dni Nitranov
Nitriansky jarmok, Pivné slávnosti, NEŘEŽ a Katka Koščová, Re-
play Band, Paper moon trio, herci Divadla Andreja Bagara

MALÉ PÓDIUM V PARKU
10.7. / nedeľa 
17:00 Harry Teater
Priadka a kráľ
Veselé rozprávkové predstavenie s takmer detektívnou zá-
pletkou o pracovitej priadke, ktorá svojou múdrosťou zachráni 
kráľovstvo.

18:00 FIVE+
Známe aj neznáme piesne v podaní nitrianskej rockovej kapely

17.7. / nedeľa
17:00 Divadlo bez opony 
O Červenej čiapočke – Ako vlka rozboleli zuby
Kto by už len nepoznal príbeh o malom dievčatku v červenom s 
košíkom plným dobrôt, ktoré nesie starej mame a o zlom vlko-
vi... Ale čo keď to bolo celkom inak?
 
18:00 Jindro Band Blue Notes
Podmanivé tóny starších či novších piesní s nestarnúcim Jindrom 
Vídenským a jeho kapelou 

24.7. / nedeľa 
17:00 Divadlo HotelMaria 
Šašo múdrejší ako kráľ
Dobrodružstvo v detstve stratenej princeznej, ktorú vychová jed-
noduchý Bača, ale nakoniec láska k Princovi a hlavný hrdina Šašo 
z nej opäť spravia princeznú 

31.7. / nedeľa
17:00 Divadlo na hojdačke 
Janko Polienko
Pôvodná rozprávka podľa Samuela Czembela plná farieb, smie-
chu, pesničiek a interaktivity.
 
18:00 DH Skýcovanka 
Bohatý repertoár (nielen) ľudových piesní

7.8. / nedeľa 
17:00 Divadlo Pod balkónom 
Zlatovláska
Rozprávka plná fantázie, v ktorej sa dozviete, čo všetko treba 
urobiť, aby ste dostali za ženu princeznú so zlatými vlasmi.
 
18:00 Tá modrá ruža vám povie
Operné a operetné melódie, účinkujú: Karin Lukáčová, Peter 
Šubert, Zuzana Fabianová

14.8. / nedeľa 
17:00 Divadlo Žihadlo 
Kohútik a sliepočka
Príbeh o chamtivom a lakomom kohútikovi, ktorému obetavá a 
dobrosrdečná sliepočka zachráni život.
 
18:00 Never Back 
Mladí rockeri z okolia Nitry a ich hudobná tvorba plná neutícha-
júcej energie

21.8. / nedeľa 
17:00 Rád červených nosov 
Pyšná princezná alebo šaty nerobia človeka
Čo keď si krajčírka myslí, že je princezná? A navyše je pyšná? 
Legendárny príbeh o vyliečenej pýche, ako ho poznáme aj ne-
poznáme
 
18:00 Bubny v parku
Campana Batucada pod vedením Igora Holku a ich bubenícky 
workshop samby pre verejnosť

4.9. / nedeľa 
14:00 Podzoborské vinobranie
Tradičné podujatie plné vône dozrievajúceho hrozna, lahodnej 
chuti vína a rôznych dobrôt pri známych hudobných šlágroch

MESTSKÉ ČASTI

DIELY
9.7. / sobota
 
16:00 S muzikou pri pivku 
Tradičné podujatie (nielen) pre všetkých pivárov so skupinou JSB 
Band

DRAŽOVCE
PRIESTRANSTVO PRED KOSTOLÍKOM SV. MICHALA ARCHANJELA
26.6. / nedeľa 
Raňajky v tráve
Štvrtý ročník pikniku v impresionistickom ponímaní pohody, 
bezstarostnosti a noblesy v magickom prostredí románskeho 
kostolíka

KD DRAŽOVCE
31.7. / nedeľa 
Sviatok nového chleba
Oslava žatvy, vynikajúcej úrody, oslavné spevy žatevných piesní, 
tanec, oldomáš – to všetko je Sviatok nového chleba

CHRENOVÁ
PRIESTRANSTVO PRED AREÁLOM AGROKOMPLEXU
19.-21.8. / piatok – nedeľa 
Chrenovské stánky – Dožinkové slávnosti 
10. ročník, spestrenie leta a zábava pre všetky vekové kategórie

AUTOCVIČISKO SPU/AREÁL BÝVALEJ VOJENSKEJ KATEDRY
28.8. / nedeľa 
14:00 Slížovica – Oslava 24.narodenín skupiny Horkýže Slíže
Polemic, Divokej Bill,  Para, Bijouterrier, Pipes And Pints, Alone, 
Ranná nevoľnosť, vstupenky v sieti Ticketportal 

JANÍKOVCE
FUTBALOVÉ IHRISKO
27.8. / sobota 
Janíkovský ohnivák 
10. ročník tradičného podujatia plného zábavy, hier, súťaží a 
dobrého guláša

KLOKOČINA
MIKOVÍNIHO ULICA
26.-28.8. / piatok – nedeľa 
15. Klokočinský jarmok
Neoddeliteľná súčasť posledných dní letných prázdnin, skvelá 
jarmočná atmosféra, lunapark, atrakcie a bohatý program 

MESTSKÁ HALA, DOLNOČERMÁNSKA ULICA
5.9. / pondelok 
19:00 Hoj, vlasť moja 
Účinkujú sólisti Opery SND 
Benefičný koncert a slávnostný galaprogram ku dňu ústavy SR

Zmena programu vyhradená

PODUJATIA K SNP
25. 8. o 14.30 
Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 72. výročia SNP sa 
uskutoční pri Pamätníku víťazstva, Štefánikova trieda č. 69, Nitra

20. 8. 27. 8. Nie je
Partizánsky chodník:  Zlatno – Skýcov
28. ročník turistického pochodu pri príležitosti 72. výročia SNP 

101. SVETOVÝ KONGRES ESPERANTA

23. - 30.7. 
Téma „Sociálna spravodlivosť – jazyková spravodlivosť“ 
Miesto konania: priestory SPU v Nitre

24. 7. 
Vystúpenie slovenského umeleckého súboru Lúčnica
Miesto: Svätoplukovo námestie v Nitre. 

29.7.
Pokus o svetový aj slovenský rekord v tancovaní slovenského 
tanga
Medzinárodný hudobný festival (hudba rôznych žánrov od slo-
venských skupín z Nitry, ale aj esperantských skupín z Nemecka, 
Švédska či Litvy)
Miesto konania: Svätoplukovo námestie

28. – 29.7. 
Jazykovo-politická konferencia krajín V4+
Hlavná téma „Perspektívy jazykovej politiky v EÚ”. 
Viac info: http://www.polaco.fss.ukf.sk/conference/index.
php?lang=sk 

25. 7. 
Stredoeurópske medzináboženské fórum – CEIF 2016
Organizátori: Slovenská esperantská federácia a občianske zdru-
ženie Parlament svetových náboženstiev – Slovensko. 
Viac info: http://parlament2017.sk/ceif-2016/ 

20. -22.7.
20. medzinárodný medicínsky esperantský kongres
Na tému „Lekári a globalizácia: akí lekári sú potrební v novom 
storočí?“ sa bude diskutovať Miesto konania: Fakultná nemoc-
nica v Nitre 

Viac informácií nájdete na webovej stránke 101. Svetového kon-
gresu esperanta: www.nitra2016.sk.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

PODUJATIA

6.- 8. 7.
9.30 – 16.30 CESTA K DIVADLU?! 
Detské divadelné dielne, súčasť projektu Detský javiskový sen 
2016, pre deti a mladých ľudí vo veku od 8 - 16 rokov, ktoré 
pôsobia v divadelných súboroch, liter. - dramatických krúžkoch, 
kluboch. HL. partner Fond na podporu umenia 
info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911540019

14. 7. 
21.00 
PREDNÁŠKA O MARSE
21.15 – 23.00 
NOČNÉ POZOROVANIE OBLOHY 
vo hvezdárni pre verejnosť / pri jasnej oblohe bude možné pozo-
rovať Mesiac, Jupiter, Saturn a Mars    
vstupné spolu 0,50 € 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037 733 59 88

30. 7. 
ZNIE PIESEŇ PODZOBORIA
Medzinárodný folklórny festival, Bábindol, pri kultúrnom dome
info: silvia.vargova@kosnr.sk, 037/ 653 25 44, 0911 540 015


