
KAM V NITRE

Ročník XXXXI. | MAREC2016 | zadarmo

Oceňovanie športovcov mesta
Slávnostný večer v Synagóge v Nitre

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

18. - 20. 3. 
FAD – Festival Amatérskeho Divadla 2016, 
divadelné predstavenia, regionálna súťaž a prehliadka, mo-
derované diskusie, divadelné dielne, Kultúrny dom Nitra  - 
Párovské Háje 
info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911540 019

23. 3. o 9.00 
62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
okresné kolo Zlaté Moravce - ZŠ na Pribinovej ulici

31. 3. o 9.00 
62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
regionálne kolo IV. - V. kategória, KOS v Nitre

TVORIVÉ DIELNE 
pre organizované skupiny detí
Veľkonočné kuriatka, recyklácia CD

pre verejnosť
16. 3. o 15.00
Zdobenie kraslíc
farebným voskom so špendlíkom
vložné 5 €

VÝSTAVY
7. – 23.3. 
PLAGÁT A PRÍBEH ROKA 2016
výtvarné a literárne práce stredoškolákov na témy Nuda ako 
fenomén kriminality a Prešľapy spojené s nudou. Vernisáž a 
odovzdanie ocenení 7. 3. o 13.00, rozborový seminár k prá-
cam o 12.30

7. - 23. 3. 
JURAJ ĎURAČKA - jubilejný výber z tvorby 
vernisáž 4. 3. o 17.00

VESMÍR OČAMI DETÍ
výstava XXXI. ročníka výtvarnej súťaže pre MŠ, ZŠ a ZUŠ okre-
sov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce
Nitra 7. – 23. 3. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, v 
pracovných dňoch, okrem utorka, od 10.00 do 17.00 
Šaľa 7. – 17. 3. v Kultúrnom stredisku Večierka v Šali, Druž-
stevná 3, v pracovných dňoch  v čase 9.00 – 11.30 a 12.30 
– 17.00
Zlaté Moravce 7. – 14. 3. v CVČ v Zlatých Moravciach, Rovňa-
nova 7, v pracovných dňoch od 9.00 - do 16.00 

KLUBY
2. 3., 16. 3., 30. 3.  o 17.00      KLUB GRAFOLÓGIE po-
kročilí
9. 3., 23. 3. o 17.00       KLUB GRAFOLÓGIE začiatočníci
3. 3., 17. 3. o 17.00     FOTOKLUB NITRA
2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. o 17.00     FOTOKLUB APF

ARTklub  10.3.o 16.30 
téma: pamiatky UNESCO - Poľsko
vložné: 2€

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, Nitra 

15.3. o 10.30
Hôrka hľadá talent – súťaž určená pre talentované deti z rôznych 
záujmových útvarov a odvetví, oblasť športu, umenia a kultúry 
Miesto konania: elokované pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra

17.3. o 8.00
Scrabble - súťaž v spoločenskej hre pre žiakov ZŠ staršieho škol-
ského veku
Miesto konania: Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra

18.3. 
Súťažná prehliadka papierových a plastových modelov – 
Miesto konania: Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra 
9.00 – 10.30 Preberanie modelov 
10.30 – 11.00 Otvorenie súťaže a organizačné pokyny
12.30 Vyhodnotenie súťaže

20.3. o 15.00
Kvetná nedeľa - tradičné vynášanie Moreny s folklórnym spevom 
a tancom

22.3. o 9.00
STORY - Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra
 okresná súťaž v prednese v AJ - pre ZŠ na pozvánky

23.3. o 9.00 
STORY - okresná súťaž v prednese v NJ a RJ - pre ZŠ na pozvánky
Miesto konania: Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra

SVET PATRÍ MLADÝM
Centrum voľného času, Štefánikova tr. 63, Nitra - literárna súťaž 
pre žiakov 7.- 9. ročníka ZŠ - termín uzávierky: 15.3.2016
Svet fantázie - výtvarná súťaž pre MŠ a žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ 
- termín uzávierky je 15.3.2016. Miesto konania: Centrum voľné-
ho času, Štefánikova tr. 63, Nitra

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dom Matice slovenskej, Nitra, 

www.dms.nitra.sk Tel.: 037/6566228, 0918/113 212  
Úrad. hodiny v DMS  od  9.00 do 15.00 

11. - 12. 3.  Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matke všetkých 
národov  Nácviky spevokolov Zboru Rehole Panny Márie z Nitry 
a Benediktus z Heľpy. 
Ďalšie informácie: www.modlitbovyden.sk

Miesto konania: Prísalie Domu MS v Nitre /zadný vchod/
od 14. 3. Výstava Krása ukrytá v kroji
V spolupráci s Úniou žien Slovenska, miestnymi odbormi Matice 
slovenskej v Nitre, Hornej Kráľovej a Sľažanoch pozývame na 

výstavu krojov z celého Slovenska. Návštevníci sa  prostredníc-
tvom rozmanitej zbierky zoznámia 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 Po-
nitria, Podunajska  a Tekova.  
Ako sprievodné podujatie ponúkame k návšteve výstavy tvorivé 
dielne pre deti a mládež. Najmenší návštevníci na príklade roz-
právky Krtkove nohavičky spoznajú proces spracovávania ľanu, 
zoznámia sa s tradičnými tkaninami, ale aj rôznorodosťou mate-
riálou, s ktorými sa stretávajú v súčasnosti a vytvoria si vlastný 
originálny ornament. Výstava potrvá do mája 2016. 
Bližšie informácie ohľadom otvorenia výstavy a nahlásenia 
skupín poskytneme na tel.č.: 0949/235428 alebo mailom: bili-
cova.dmsnitra@gmail.com

Krúžky pri DMS: 
utorok od 14.30hod. Filatelisti
utorok, štvrtok. Divadelné skúšky Teatra Moliére

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, tel.č. 037/6566228, 
0918/113 212  
Úradné hodiny v DMS: denne od  9.00 do 15.00. Zapojte sa aj 
vy! Máte chuť niečo zorganizovať, ale chýba vám priestor, spo-
lupráca? Radi vám pomôžeme, ozvite sa na: bilicova.dmsnitra@
gmail.com 

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

info@trafacka.sk
Otvorená denne: po – št:  11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 24.00, 

so: 15.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00

Aktuálna výstava: 
2.3. o 19.00 
Divoké historky vodácke  
Tie najkrajšie zábery z minuloročných výprav krížom krážom 
Európou. Za každou fotkou je príbeh. Nečakajte klasické cesto-
vateľské rozprávanie. 

4.3. o 19.00
Vernisáž : Soňa Maletz - Voľné miesta 
Soňa Maletz je študentkou dokumentárneho filmu na pražskej 
FAMU, momentálne na fotografickej stáži v anglickom meste 
Falmouth. Zaujímajú ju drobné príbehy ľudí, miest a psov. Všet-
ko pozoruhodné, čo uvidí, sa snaží sprostredkovať divákom skrz 
fotografiu. 

5.3. o 10.00 
Joga smiechu 
Joga smiechu je unikátne cvičenie, pri ktorom kombinujeme 
smiech, hlboké dýchanie a rôzne hravé aktivity. Smiech priro-
dzene odbúra stres a napätia. Lektor: Ľubor Foltán. Poplatok 8 
€, registrácia na info@trafacka.sk. 

5.3. o 20.00 
Warm up k whoneedslyrics?! festival 2016  

10.3. o 18.00 
konFRONT
Cyklus politických diskusií pre verejnosť. 

12.3. o 19.00
Afrika v Nitre 
Koncert afrických rytmov a piesní perkusionistu Pavla Nowaka  
bude obohatený premietaním fotografií a rozprávaním o jeho 
cestách po západnej Afrike. 

14.3. o 18.00
Funtastické pondelky 
Nestojíte o nudné pondelky? Aj začiatok týždňa môže byť FUN-
TASTICký! Večer s priateľmi, počas ktorého si môžete zahrať  zná-
me i neznáme spoločenské stolové hry.

17.3. o 21.00 
Vypočuj si nemý film 
Séria filmových večerov, počas ktorých premietame nemé filmy. 
To, čo sa nedá povedať slovami, vyjadrí Števo Haládik hudbou. 
 
18.3. o 19.00
Súťaž homebrewerov a ochutnávka pív 
Neformálna degustačná súťaž nitrianskych homebrewerov je 
určená pre všetkých domácich varičov piva v nitrianskom kraji. 
Príďte sa navzájom stretnúť, vymeniť si skúsenosti a ochutnať 
navzájom svoje pivá. Poplatok 10 €, registrácia na info@trafac-
ka.sk. 

19.3. o 10.00 a o 12.00 
ZVUKY: „Koncert na ležanie“ 
Za zvuku možno trochu netradičných nástrojov (koshi, zvukové vlny, 
citara, dažďová palica, ocean drum, sun drum...) môžete zrelaxovať 
svoju myseľ, alebo sa iba ponoriť do vlastného príbehu. Lektor: Šte-
fan Haládik. Poplatok 3 €, registrácia na info@gmail.com.

19.3. o 18.30 
Dvojkoncert vo štvorici 
Koncert je fúziou dvoch projektov- Alalya v akustickej formácii 
s charizmatickou speváčkou Editkou Andelovou a sólového pro-
jektu Martiny Uhrínovej. 

23.3. o 20.00
California State Route 1
Cestovateľská dvojica vám priblíži cestovanie z juhu na sever 
Kalifornie po State Route 1, ktorá sa tiahne po jej celom pobreží. 
Zážitky z roadtripu medzi Los Angeles a San Franciscom sú spoje-
né s koncertom mladého songwritera Ada Juráčka.

24.3. od 9.30 do 13.00 
Maľovanie veľkonočných vajíčok 
AFS Intercultura Slovakia organizuje už druhý rok maľovanie 
veľkonočných vajíčok. Stačí si priniesť vyfúknuté vajíčka (všet-
ky ostatné pomôcky budú k dispozícii) a občerstvenie (typické 
jedlo, ktoré si pripravujete na Veľkú noc). 

KULTÚRNE DOMY & FÓRUM 
MLADÝCH

Pravidelné aktivity:

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

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

Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna
Stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej

št: 18.30-19.30 (od 21.9.2015) Kondičné cvičenia a pilates
Organizátor: Paulína Zimmermannová, vstupné 1 €

KD Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný

16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň 
Tréning mladých šachistov 
Nauč sa hrať šach ako profesionál.
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný

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

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

FAJKOVÝ KLUB
Každý prvý štvrtok v mesiaci stretnutie členov a priateľov klubu.
3.3. od 18.00
Miesto: Restaurant & Pizzeria Karla, Wilsonovo nábrežie 88, Nitra
www.pipeclub.sk

Zábavno-obchodné centrum CENTRO, Trieda Andreja 
Hlinku č.1/A, Nitra

www.centronitra.sk

5.3. o 15.00
Rozprávkové popoludnie 

19.3. 
15.00 – 17.00
Veľkonočné tvorivé dielne - maľovanie vajíčok

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná 4, info pokladňa 0907 738 541, kupel.sk

Otvorené:
Plaváreň:

po:  zatvorené
ut: 6.30 - 12.00,  14.30 - 20.30 

st - pi: 6.30 - 20.30
so - ne:11.00 - 19.30

Sauna:
po: zatvorené

ut: 11.00 - 20.00 (muži)
st: 11.00 - 20.00  (ženy)
št: 11.00 - 20.00 (muži)
pi: 11.00 - 20.00 (ženy)
so: 11.00 - 15.00 (muži)
so: 15.00 - 19.00 (ženy)

ne:  zatvorené
Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 minút 
pred ukončením prevádzkovej doby. Zákazník si musí byť 
vedomý, že do uvedenej doby musí opustiť prevádzku 
bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

NITRIANSKA 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

www.hokejnitra.sk
Verejné korčuľovanie
každú ne: 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00, 18.00 - 20.00 
Vstupné: 
dospelí 2 €, deti do 15 rokov 1 €
Požičanie korčulí: 3 €
Brúsenie korčulí: info na tel.: 0949 578 676
*
Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 2, www.hknitra.sk
Verejné korčuľovanie
so: 14.15 - 15.45, 16.45 - 18.15,  ne: 13.30 - 15.00 

BEH VEČERNOU NITROU
každý ut: od 19.00 pri Depe
Event pre všetkých bežcov aj nebežcov. 

Beh v príjemnom tempe cca 6 min/km cca 8 km 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
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po – ut: 7.30 – 18.00, st: 7.00 – 
19.00 a št – pi: 7.30 – 18.00

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62:
po. – ut.: 7.30 – 18.00, st.: 7.00 – 19.00 a št. – pia.: 7.30 – 18.00
Klokočina-Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po. – pia.: 9.00 – 17.00 
Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 156: po. – 
pia.: 8.00 – 15.30 – ponúka regionálnu literatúru.

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62:
po. – ut.: 7.30 – 18.00, st.: 7.00 – 19.00 a št. – pia.: 7.30 – 18.00
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61:
po. – pia.: 9.00 – 17.00 
Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 156:
po. – pia.: 8.00 – 15.30 – ponúka regionálnu literatúru.

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  knižni-
ca ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, vide-
okazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 
titulov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia pripra-
vujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich pracovníčky 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu č. 18 i v pobočke na Klokočine. V 
marci pokračuje 16. ročník čitateľskej súťaže Čítajte s nami ur-
čenej žiakom 2. až 4. ročníkov ZŠ.  

V rámci celého marca budú v priestoroch krajskej knižnice na Ul. 
Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov a čitateľskú verejnosť sprístup-
nené výstavky a to Starobylé kostoly, hrady a kaštiele v okolí Nit-
ry, Dravé vtáky a sovy Slovenska a Paličkovaná krása (výstavka 
prác slovenskej čipkárky Juliany Babošovej).

V dňoch 1. marca až 6. marca 2016 sa v knižnici uskutoční 17. 
ročník Týždňa slovenských knižníc. Je to týždeň zvýšenej aktivity 
a prezentácie knižníc smerom k čitateľom, ale aj smerom k od-
borným knihovníckym pracovníkom s ideovým mottom Knižnice 
pre všetkých. 
Podujatia, ktoré knižnica organizuje, sú určené pre organizované 
skupiny zo škôl všetkých stupňov a druhov. Taktiež sú podujatia 
určené pre návštevníkov knižnice, širokú čitateľskú verejnosť a 
obyvateľov mesta Nity.

Podujatia
organizované v sídle knižnice na Ulici Fr. Mojtu 18

Paličkovaná krása
1. marec –  9.00 -16.00
Výstavka ručných prác slovenskej čipkárky Juliany Babošovej v 
spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých ZO č. 13 
spojená s tvorivou dielňou pre ZŠ a s predajom. Určené pre širokú 
čitateľskú verejnosť a návštevníkov knižnice.

Béla Bartók
1. 3. o  10.00
Jeden z najoriginálnejších a najprínosnejších predstaviteľov hudby 
20. storočia. Rozprávanie a hudobné ukážky hudobného skladate-
ľa k 135. výročiu narodenia. Určené pre členov Slovenského zväzu 
telesne postihnutých ZO č. 13 a návštevníkov knižnice.

Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (4. stretnutie)
1. 3. o 10.00 
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

Kreatívne a netradičné záložky do kníh
2.3.  (9.00 - 16.00)
Výstavka záložiek do kníh spojená s predajom klientov Denného 
stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím. Určené pre 
širokú čitateľskú verejnosť a návštevníkov knižnice.

Igor Hochel
2. 3. o 11.00
Autorská beseda s básnikom, prozaikom a pedagógom UKF v 
Nitre na úseku odbornej literatúry pre dospelých. Určené pre SŠ 
a čitateľskú verejnosť.

Rozdávame úsmev, radosť, šťastie 
2. 3. o  14.00
Hudobno-poetické pásmo klientov Denného stacionára pre oso-
by so zdravotným postihnutím. Určené pre čitateľskú verejnosť 
a členov ÚNSS.

Spomienky na slávnych
2. 3. o  14.30
Vlado Müller, herec so sugestívnym hlasom. Rozprávanie o živo-
te, divadelných a filmových postavách herca spojené s videopro-
jekciou filmu Majster kat s komentárom pre nevidiacich. 
Určené pre čitateľskú verejnosť a členov ÚNSS.

Hana Lasicová
2. 3. o  17.00
Autorská beseda so spisovateľkou o jej tvorbe. Určené pre širokú 
čitateľskú verejnosť a návštevníkov knižnice.

Písmo a grafológia
3. 3. o  11.00
Odborná prednáška Mgr. Petra Bakaya na úseku odbornej lite-
ratúry pre dospelých.
Určené pre SŠ a čitateľskú verejnosť.

Marína a povaľači
4. 4. o  10.00
Autorská beseda s Andreou Gregušovou na úseku literatúry pre 
deti a mládež.

Rozprávky pre najmenších

7. 3. o 14.30 
Čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprávok pre naj-
menších čitateľov 
spolu s rodičmi. Určené širokej čitateľskej verejnosti.

Motýľ hlavolam
7. 3. o 9.30 
14.3. o 9.30
Piesne slovenskej speváčky, klaviristky, gitaristky a skladateľky 
Katky Knechtovej. Rozprávanie o jej hudobnej tvorbe spojené s 
ukážkami a videoprojekciou k 35. výročiu narodenia. Určené pre 
klientov Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnu-
tím a Denný stacionár pre autistov.

Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (5. stretnutie)
8. 3. o 10.00 
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (6. stretnutie)
15. 3. o  10.00 
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

Kam na vysokú školu
15. 3. o  10.00, 16. 3. o 10.00, 17. 3. o 10.00 
Prezentácia fakúlt a katedier Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre na úseku odbornej literatúry pre dospelých. Určené pre 
stredné školy.

Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (7. stretnutie)
22. 3. o 10.00 
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

Tréning pamäti pre seniorov – VI. kurz (8. stretnutie)
29.3. o 10.00 
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry pre dospelých.

Podujatia
v pobočke na Jurkovičovej 25 - Klokočina

Máme doma psíka
1. 3. o  10.00
Beseda s chovateľkou a cvičiteľkou psov Julianou Ptáčkovou.

Čo prezradí písmo
2.3. o  9.30
Odborná prednáška s grafológom Mgr. Petrom Bakayom.

Adam a čarovná šmykľavka
4. 3. o  11.00
Autorská beseda s Máriou Lazarovou

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
AKADEMICKÁ ULICA 4, NITRA 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedagogiky  a psychológie 

prístupná pre verejnosť
Tel. číslo: 037/ 79 10 211

Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00   

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA PRI SPU V NITRE

Štúrova 51 (na kruhovom objazde pri hypermarkete TESCO),
tel./fax 037 / 65 17 743, www.slpk.uniag.sk

e-mail: slpk@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je knižnicou SPU v Nitre 
a zároveň verejnou vedeckou knižnicou špecializovanou na 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: po - št:  8.30 - 18.00, pia:  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

Univerzitná knižnica je vedecko-informačným, bibliografickým, 
koordinačným, školiacim a poradenským pracoviskom. Základ-
nou úlohou knižnice je cielená akvizícia informačných dokumen-
tov, ich spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie. Ďalšou 
nemenej dôležitou funkciou je zabezpečenie úplnej bibliogra-
fickej registrácie publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov, 
vedeckých pracovníkov a interných doktorandov univerzity so 
100 percentným pracovným úväzkom. Súbežne s touto činnos-
ťou prebieha registrácia ohlasov na publikačnú činnosť, ktorá je 
dôležitá pre akreditačné a evaluačné hodnotenia univerzity a pre 
habilitačné a inauguračné konania pedagógov.
Novovybudované priestory univerzitnej knižnice obidvoch 
vzájomne prepojených budov (trakt A a B) umožňuje kvalitne 
a prehľadne poskytovať všetky základné knižnično-informač-
né procesy a služby, ktoré sú kladené na súčasnú modernú 
knižnicu. V nových priestoroch je celý fond (knihy, periodiká, 
vedecko-kvalifikačné práce, elektronické nosiče, audio a video 
dokumenty) prístupné vo voľnom výbere. Používateľom je k 
dispozícii aj študovňa literatúry pre poslucháčov FF na Hodžovej 
ulici a druhá študovňa na Kraskovej ulici poskytuje literatúru a 

služby študentom a pedagógom FSVaZ. Okrem toho univerzitná 
knižnica spravuje čiastkové knižnice takmer na každej katedre a 
pracovisku univerzity.

Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre
Po - št:  8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstupné: 2 eurá (dospelí), 
1 euro zľavnené (študenti, dôchodcovia). Kontakt: 037 / 73 36 
648. kniznica@agrokomplex.sk.  Knižnica SPM má konzervač-
no-retrospektívny charakter, uchováva slovenskú, českú, ne-
meckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so zameraním na 
poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Knižnica 
obsahuje 43 363 knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, slovní-
kov, časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií 
a mikrofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17.-21. storočia.

N I S Y S 
Mestské informačné stredisko

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
- INFOTEL.: 0042137/161 86, č. tel. 037/741 09 06 

fax: 741 09 07, e-mail: info@nitra.sk  
www.nitra.sk, www.nisys.sk

poskytuje:
- informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o kultúrnych 
podujatiach, o športe a relaxe, o službách všetkého druhu, o pa-
mätihodnostiach a zaujímavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre a Slovensku, 
predaj kultúrno-spoločenského mesačníka NITRA, predaj spomien-
kových a darčekových predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepo-
vanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

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 na Farskej ulici, Kláštor
pondelok - piatok 6.00, 9.00, 16.15
sobota 6.00, 16.15
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15
sviatok v deň prac. pokoja 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15
sviatok v prac. deň 6.00, 7.00, 9.00, 16.15 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni
pondelok - sobota 6.30, 18.30
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (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 deť-
mi), 18.00
sviatok v prac. deň 6.30, 17.00, 18.30

Kostol sv. Martina Chrenová
pondelok - sobota 7.00, 17.30
nedeľa 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešperami)
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30
sviatok v prac. deň 7.00, 17.30

Kostol sv. Urbana, Zobor
utorok - sobota 18.00
nedeľa 8.00, 9.30, 11.00
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol sv. Urbana Čermáň
utorok, štvrtok, piatok 18.00
sobota 8.00
nedeľa 8.00, 11.00
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol narodenia Panny Márie - Horné Krškany
piatok 17.00
nedeľa 9.00
sviatok v deň prac. pokoja 9.00
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Ondreja – Dolné Krškany
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 18.00, streda 7.00
sobota 7.00
nedeľa 7.30, 10.30
sviatok v deň prac. pokoja 7.30, 10.30
sviatok v prac. deň 18.00 

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce
pondelok, streda, piatok 17.00, utorok 7.00
štvrtok 7.00, sobota 7.00

nedeľa 8.00, 10.00
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.00

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce
utorok - piatok 17.00,sobota 7.30
(utorok a št možná zmena na 7.30 podľa oznamov)
nedeľa 7.30, 11.15
sviatok v deň prac. pokoja 9.00
sviatok v prac. deň 17.00  

Kostol Všetkých svätých Kynek
piatok 18.00, nedeľa 9.00, sviatok v deň prac. pokoja 9.00
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce
pondelok a piatok 18.00
nedeľa 8.00, 10.30
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.30
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje
streda 17.30, piatok 16.30 (iba 1. piatok)
nedeľa 11.00
sviatok v deň prac. pokoja 11.00
sviatok v prac. deň 18.30

Kostol sv. Imricha, Štitáre
sobota 17.00, nedeľa 9.30

Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
(Fakultná nemocnica), Špitálska 6
pondelok - piatok 15.30
sobota 10.30,nedeľa 10.30
sviatok v deň prac. pokoja 10.30
sviatok v prac. deň 15.30 

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Šindolka, ružové sestry), 
Dražovská 15
pondelok - sobota 6.45, nedeľa 8.00
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, sviatok v prac. deň 6.45

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily 
(Šindolka, vincentky), Oravská 10
pondelok - štvrtok 6.30, piatok 18.00
sobota 6.30, nedeľa 9.00
sviatok v deň prac. pokoja 9.00
sviatok v prac. deň 6.30

Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriáni), 
Nitrianska ul.
pondelok, streda, piatok, sobota 8.00, utorok a štvrtok 18.00
nedeľa 9.00
sviatok v deň prac. pokoja 9.00

Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ul.

nedeľa 10.00
sviatok v deň prac. pokoja 10.00
sviatok v prac. deň 16.00 

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor), 
Kláštorská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok)
nedeľa 10.30 

Kaplnka sv. Bernadety (hospic), Chrenovská 22
streda, piatok, nedeľa 16.00

Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova 4
nedeľa 16.00 (pre nepočujúcich, okrem prázdnin)

Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), 
Špitálska 13
pondelok - piatok 12.00, nedeľa 20.00
sviatok v deň prac. pokoja 20.00
sviatok v prac. deň 12.00

Starokatolícka cirkev na Slovensku:
Kaplnka sv. Gorazda na Chrenovskej ul. 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
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínsky) 
na Ul. Fr. Mojtu 10

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

Cirkev bratská
v dome Cirkvi bratskej na Nitrianskej ulici č. 21, www.cbnr.sk 
nedeľa 10.00

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

Apoštolská cirkev, www.acsr.sk
 

Nitrianska hudobná jar 
43. ročník festivalu vážnej hudby

Stretnutie so zaujímavou osobnosťou
V Synagóge s exprezidentom Rudolfom Schusterom



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk

MAREC 2016
2., 9. a 16. 3. o 18.00 
Záverečné koncerty študentov Katedry hudby PF UKF v Nitre      
účinkujú: študenti a pedagógovia Katedry hudby PF UKF v Nitre
usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, vstup voľný   

15.3. o 17.00 
Cyklus „Stretnutia so zaujímavou osobnosťou“
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.  
bývalý  prezident Slovenskej republiky, cestovateľ, spisovateľ, 
dramatik a významná osobnosť politického, kultúrneho a 
spoločenského života
usporiadateľ: HOMO NITRIENSIS, Nitrianska humanitná 
spoločnosť v spolupráci s Mestom Nitra, podujatie na podporu 
združovania prostriedkov na prístroj pre brachyterapiu na liečbu 
onkologických pacientov  

22. 3. o 10.30     
Komu sa nelení, tomu sa zelení
environmentálne predstavenie  
usporiadateľ: H.A.N. art., organizované podujatie pre ZŠ      

23. 3. o 17.00    
Slávnostné oceňovanie športovcov mesta Nitry za rok 2015 
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky     

30. 3. o 10.00   
Slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl a 
školských zariadení 
Mesta Nitry pri príležitosti Dňa učiteľov 
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky     

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2016
43. ročník  pod záštitou primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča

31. 3. o 18.00  
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Ewald Danel – husle /umelecký vedúci 

3. 4. o 18.00  
Ľudmila Pavlová / husle, Stanislav Gallin / klavír   (CZ)

10.4.  o 18.00  
Večer s flautou a gitarou
Mariia Mikhailova / flauta, Libor Janeček / gitara, (CZ) 
   
14.4 o 18.00  
Májová láska
koncert venovaný tvorbe Bartolomeja Urbanca 
Martina Zaťková / soprán, Ján Vaculík / tenor, Eduard Lenner 
/ klavír, klavírny sprievod, Mária Blesáková, Milada Synková / 
klavírny sprievod

17. 4. o  18.00  
Katarína Madariová /violončelo, Stanislav Slavíček / klavír, (CZ)

4. – 7. 4.   
Nitrianska hudobná jar
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
festival mladých interpretov zo základných umeleckých škôl 17.00

4. 4. Od piesni k árii 
5. 4. Večer klavírnej hudby 
6. 4. Hudobný večer hostí ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre 
7. 4. VII. Stretnutie pri strunách

usporiadatelia: Mesto Nitra a Základná umelecká škola J. Rosin-
ského v Nitre, vstupné: 3,- €, predpredaj vstupeniek: NISYS, na 
koncerty NHJ ZUŠ J. Rosinského v Nitre – vstup voľný 

Výstavy 
Do 9. 3. Tvorivosťou k umeniu 
grafiky, maľby, keramika, fotografie žiakov SŠÚV v Topoľčanoch

Stále výstavy
Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianska synagóga  1911 - 2011 

Prehliadky
utorok 13.00 – 18.00

streda, štvrtok 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa  13.00 -18.00 

pondelok a piatok zatvorené 
vstupné: 1,- €/osoba , deti do 6 rokov a držitelia preukazu ZŤP 
vstup zdarma 
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom organizo-
vania kultúrnych a spoločenských podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra 

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

Reprezentačné sály

11. 2. – 10. 4.
Ornament masy (Fragmenty z biblie vizuality) #2
Predbežný zoznam autorov: Richard Stipl (CZ), Davová psychóza 
(SK), Nikolaj Nikitin (SK), František Matoušek (CZ), Igor Kor-
paczewski (CZ), Jakub Špaňhel (CZ), Jakub Janovský (CZ), Ivan 
Pinkava (CZ), Václav Jirásek (CZ), Patrik Lančarič (SK), Kali Bagala 
(Literárny cirkus; SK); Jiří David (CZ), Vladimír Skrepl (CZ), Krištof 
Kintera (CZ), Bezmocná hŕstka (Vladislav Šarišský & Roman Har-
van; SK), Petra Fornayová (tanec; SK)
Kurátor: Martin Gerboc
Výstava je pokračovaním minuloročného projektu Ornament 
masy (Fragmenty z biblie vizuality) #1 a predstavuje tvorbu 

osemnástich maliarov, spisovateľov, filozofov, hudobníkov, 
skladateľov, filmárov zo Slovenska a Čiech. Názov odkazuje na 
rovnomennú esej významného filmového teoretika obdobia 
weimarskej republiky Siegfrieda Kracauera, ktorá vyšla prvýkrát 
v roku 1927. Cieľom výstavy je poukázať na situáciu v súčasnom 
umení, ktorá je charakteristická prelínajúcimi sa vizualitami. 
Jej ambíciou je vytvoriť štruktúru istého špecifického toku (re-
vidovaných) informácií a ich interpretácií tak, aby jedna bola 
podmienkou druhej, aby jedna z druhej prirodzene vyplývala a 
pripravila cestu ďalšej interpretácii.

Galéria mladých

11. 2. – 13. 3.
STROM_DOM_STROM_
Autorka: Lucia Horňáková Černayová
Kurátorka: Zuzana Janečková
Na výstave autorka predstaví inštalácie, na ktorých dlhodobo 
pracuje. Venovať sa budú téme neexistujúcich vecí/priestoru/
prázdna a ich opisu, zhmotnených prostredníctvom vecí/
priestoru/súcna, ktoré po nich zostávajú. Tiež sa budú dotýkať 
opisu vnútorných krajín, pamäte miesta a pamäte na miesta 
rodinného života.

17. 3. – 15. 5.
Po korení
Autor: Rastislav Podhorský
Kurátor: Norbert Lacko
Výstava vychádzajúca z autorovej praktickej diplomovej prá-
ce sprístupňuje súbor veľkoformátových malieb v technike 
olejomaľby, vyhotovených na tvrdenom polystyréne, ktorého 
povrch je ošetrený jemnou vrstvou „omietky“. Názov odkazuje 
na básnickú zbierku Jána Ondruša Korenie, pôvodne nazvanú 
Mužské korenie (čo je aj názov pilotného obrazu celej série). Ako 
dominantný motív v Podhorského obrazových kompozíciách sa 
objavuje motív korenia v jeho významovej mnohoznačnosti, či 
ambivalentnosti: 1) Korenie ako čierne korenie, 2) Korenie ako 
pokora, a to nie pokora trpná či trpená, ale ako aktívne korenie 
sa, 3) Napokon je korenie aj odkazom na ľudskú existenčnú 
situovanosť, na zapúšťanie koreňov do ľudského, stávanie sa 
ľudským.

Salón

18. 2. – 27. 3.
Za hranou - Ateliér Sklo na VŠVU
Kurátor: Patrik Illo
Výstava predstaví výber najlepších prác študentiek a študentov, 
ktoré vznikli za ostatné roky v Ateliéri Sklo na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave, ktorý vedie Patrik Illo.

Bunker

18. 2. – 6. 3. 
Exil
Autori: študenti KVTV PF UKF
Kurátori: Katarína Galović Gáspár, Martin Kratochvíl, Jana Mi-
náriková
Na výstave budú prezentované vybrané práce študentov Katedry 
výtvarnej tvorby a výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, vytvorené priamo pre priestory 
Bunkra v rámci semestrálneho zadania, v ktorom mali reagovať 
na súčasné sociálno-politické dianie v Európe.

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

Bližšie informácie a ďalšie podujatia na www.nitrianskagaleria.sk.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra

Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk

www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

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:
2.1. – 31. 3.   
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 charaktero-
riginálnych trojrozmerných archeologických nálezov znásobia 
trojrozmerné rekonštrukcie slovanského obydlia, odevov, 

nástrojov, zbraní a šperkov. Výchovný a vzdelávací charakter 
výstavy umocnia interaktívne podujatia.

Nové výstavy:
18.3. – 17.4.
Trofeje poľovnej zveri
XXX. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v revíroch 
v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. Na výstave 
je možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, 
muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej 
sezóne r. 2015/2016. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg 
poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektív-
nom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a ude-
ľovanie medailí. Výstava je doplnená preparátmi poľovných 
druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea. 
Vernisáž 18.3. o 15.00 h

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

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 07 Nitra

tel.: 037/ 772 17 47 
Múzeum otvorené:  
apríl – október: ut – ne: 10.00 – 18.00
november  – marec: so – ne: 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: 
Po - št:  9.00 – 17.00, vstup o 9.00, 11.00,13.00, 15.00, pi: 
9.00 - 15.00, vstup o 9.00, 11.00, 13.00, so – ne: zatvorené.  
Prehliadka trvá  1,5 - 2 hodiny a nie je možné ju absolvovať 
bez lektora. Mimoriadne vstupy (min. 10 osôb) nahláste 2 dni 
vopred na t. č. 0911 404 001.

MISIJNÉ MÚZEUM
Adresa: Kalvária 3, tel. 037/ 776 94 11

www.svd.sk
Otváracie hodiny: 
po – so:  14.00 - 18.00, ne: 10.00 - 16.00
Otváracie hodiny: po – so:  14.00 - 18.00, ne: 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

č. tel.: 037/ 65 08 791 
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, 

tel.: 037/ 641 4737
Otvorené - okrasné skleníky: 8.00 - 15.00  
Otvorené - okrasná škôlka: 8.00 – 15.00 
Otvorené – park: od 1. 10. do 30. 11. a od 1. 3. do 1. 5. Po 
– pi: 8.00 – 15.00 
V zime - od 1.12. do 28.2. – po – pi: 9.00 -  14.00 
V lete - od 1.5. do 31.9. – po – pi. 8.00 – 17.00, 
so a ne. 10.00 – 18.00
Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

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

www.agrokomplex.sk

8.3. - 13.3. 
Nábytok a bývanie 2016 
26. ročník medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových dopln-
kov, dizajnu a architektúry
 
8.3. - 13.3.
Fórum dizajnu
19. ročník medzinárodnej výstavy nábytkového dizajnu

NITRIANSKY HRAD 
Námestie Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A, 950 50 

Nitra, www.nitrianskyhrad.sk 
Tel: 037/772 1747, 037-772 1724 

mob. 0903 982 802

Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne 1 hodinu, 
návštevníci majú možnosť pozrieť si Katedrálu – Baziliku sv. 
Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy, vystúpia na hradby, k 
dispozícii je aj predajňa suvenírov a kaviarnička. Sprístupnené 
expozície spolu s hradným areálom môžete vidieť samostatne, 
k dispozícii sú však aj sprievodcovia.
Odborným výkladom vás prevedú katedrálnym chrámom, 
diecéznym múzeom a kazematmi. Jeden sprievodca sprevádza 
max. 25 osôb, táto služba je spoplatnená, výška poplatku je na-
stavená podľa toho, či ide o sprievod v slovenčine alebo v cud-
zej reči. Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred
 
Hradný areál:  po - ne: 7.00 - 18.00
Diecézne múzeum: ut - ne: 10.00 - 18.00 po: zatvorené 
Kazematy: ut - ne: 10.00 - 18.00, po: zatvorené
Katedrála – Bazilika sv. Emmeráma: po - so: 9.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00, ne: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
Biskupské záhrady: po - ne: 7.00 - 18.00 

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, www.dab.sk

1.3. o 10.00
7.3. o 18.30
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA
Štúdio 
Divadelný výlet do čias školských lavíc. Réžia: Ján Luterán

2.3. 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

3.3. o 18.30
4.3. o 10.00
SUDCOVE STAROSTI 
Veľká sála
Klasická dobová výpravná komédia s pesničkami. Réžia: Sve-
tozár Sprušanský

5.3. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY
Veľká sála

5.3. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU
Štúdio

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

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

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

10.3. o 19.00
BÚRLIVÁ JAR
Dojímavý a vtipný príbeh zo sveta divadelných šatní; v hlav-
ných úlohách: Gabriela Dolná a Juraj Hrčka. 
DAB hosťuje v Komárne

11.3. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA
Štúdio

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

14.3. 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

15.3. o 9.00
16.3. o 10.00
CYRANO Z BERGERACU
Veľká sála

17.3. o 18.30
18.3. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA
Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl – Kamil Patejdl. Pô-
vodný slovenský muzikál podľa rovnomenného románu Petra 
Jaroša. Réžia: Martin Kákoš

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

20.3. o 16.00
CARMEN a LA GYPSY DEVILS
Účinkujú: Orchester Cigánski diabli, tanečníci skupiny Credance 
a Silvia Šarköziová 
Tanečná dráma vášnivej, osudovej lásky krásnej a neskrotnej Ci-
gánky – najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba romantická 
zápletka ani vášnivé emócie. Príbeh žiarlivosti, ktorý nevyhnut-
ne smeruje k tragickej smrti. Nadčasový príbeh ožije v strhujú-
com tanci so zmesou španielskeho i cigánskeho temperamentu. 
Romantické melódie Georgesa Bizeta zaznejú v originálnej 
úprave Ernesta Šarköziho, vedúcej osobnosti orchestra Cigánski 
diabli, jedného z najlepších orchestrov v kategórii etno a world 
music na svete.

21.3. o 10.00 
VEĽKÝ ZOŠIT
Štúdio

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

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

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

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

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

31.3. o 18.30
PANIKÁRI 
Štúdio
Organizované predstavenie

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

www.sdksp.sk
1.3. o 9.30, 2.3. 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. 

2.3. o 19.00
Tri prasiatka
Štúdio Tatra
Slovenská ľudová rozprávka. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi 
horami, za siedmimi dolami bol les a v ňom žili tri prasiatka, 
vlk a ešte veľa, veľa iných zvierat...Takto by sa mohla začínať 
klasická ľudová rozprávka o troch prasiatkach, ktoré si postavia 
domčeky, a ktoré prenasleduje hrozný, zlý vlk... Lenže ako to už 
býva v skutočnom živote je všetko trochu inak... Inscenácia pre 
deti od 3 rokov.

3.3. o 9.30, 4.3. o 9.30
O múdrom Kokoškovi
Veľká sála
Réžia: Peter Gábor a. h.
Ponúkame Vám príbeh gazdinej, ktorá vďaka radám múdreho 
kohútika získa veľké bohatstvo, no pre svoju lakomosť oň na-
pokon príde. Protipólom lakomej ženičky sú dvaja podomoví 
predavači hrušiek, vychutnávači a filozofi života, ktorí vedia, 
že bohatstvo je dobrá vec, ale sú aj veci lepšie a dôležitejšie... 
Inscenácia, plná farieb i hudby, je určená deťom od 5 rokov a 
dospelým, ktorí deťmi takéhoto veku nezabudli byť.

4.3. o 19.00
Zázraky pre Alicu
Štúdio Tatra
ZÁZRAKY PRE ALICU
"...už sa nebojím vidieť inak. Už sa nebojím myslieť inak. Už 
viem, že nemusí byť všetko nemenné a definitívne. Nemusí byť 
všetko iba také, ako ste ma naučili a aké mi ukazujete. Čo keď 
viem vidieť aj iné veci? Čo keď to, čo vy považujete za obyčajné, je 
pre mňa neskutočné, zvláštne a vidím inú stranu sveta? Už viem, 
kto som. Som Alica! A toto sú zázraky stvorené pre mňa. Neviem, 
kto ich stvoril, no tými zázrakmi ma zachránil..."
Autorský projekt Andreja Kalinku voľne inšpirovaný knihami 
Lewisa Carolla  „Alica v krajine zázrakov“ a „Za zrkadlom a čo tam 
Alica našla“ pre ľudí od 5 rokov. 
Inscenáciu podporilo Ministerstvo kultúry SR.

6.3. o 15.00, 7.3. o 9.30, 8.3. o 9.30
Ako šlo vajce na vandrovku
Štúdio Tatra

9.3. o 19.00
Absolvent
Štúdio Tatra
Mladý Benjamin Braddock práve oslavuje úspešné absolvovanie 
školy. Podľa ročenky je to naozaj úspešný mladý muž. Jeho ro-
dina je finančne dobre zabezpečená, má milujúcich rodičov...A 
predsa. Mladý Benjamin je nespokojný. Predstavenie určené pre 

študentov SŠ a starších.

10.3. o 9.30, 11.3. o 9.30, 13.3. o 15.00
Bolo nás päť
Veľká sála
Réžia: Kamil Žiška
Dramatizácia románu významného medzivojnového českého 
spisovateľa, novinára a humoristu židovského pôvodu Karla Po-
láčka. Humorné rozprávanie o každodennom „dobrodružnom“ 
živote, snoch, túžbach či prvých láskach piatich obyčajných ka-
marátov. Predstavenie pre deti od 6 rokov.

15.3. o 9.30
 Jánošík
Veľká sála
JÁNOŠÍK
Réžia: O. Spišák Inscenácia, ktorá pred vami odhalí pozadie 
vzniku legendy o slovenskom národnom hrdinovi –  zbojníckom 
kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj „ bohatým bral a chu-
dobným dával“ , a ktorý vo veku 23 liet v Liptovskom Mikuláši za 
rebro na šibenici odvisol. Inscenácia vznikla s finančnou podpo-
rou MK SR a je pre deti od 12 rokov.

16.3. o 19.00
Dracula
Štúdio Tatra
Réžia: Ondrej Spišák
Prekliata balada o nesmrteľnosti. Dramatizácia svetoznámeho 
románu Brama Stokera o zle, vášni a „inakosti“ v nás i okolo 
nás. Klasický príbeh grófa Draculu rozprávaný neklasickými ja-
viskovými a divadelnými prostriedkami. Inscenácia je určená pre 
mladých ľudí od 15 rokov a dospelých. 

16.3. o 10.00, 17.3. o 9.30 
Zabudnutý čert 
Veľká sála
Réžia: K. Žiška Rozprávka na motívy známeho a jednoduchého 
príbehu o obstarožnom niekoľko storočnom čertovi Trepifajk-
slovi a poctivej, vynachádzavej a pracovitej babe Plajznerke a 
o tom: „Že aj čert je iba človek!“ Je určená pre deti od 4 rokov. 

18.3. o 9.30
Danka a Janka
Veľká sála
Réžia: K. Žiška
Danka a Janka sú sestričky dvojčence, navlas rovnaké. Danka  má 
oči celkom ako Janka, hnedé a veselé ani gaštančeky a Janka má 
vlasy celkom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. A majú tiež 
rady rozprávky. Inscenácia je určená pre deti od 4 rokov.

20.3. o 15.00, 22.3. o 9.30, 23.3. o 19.00
Zázraky pre Alicu
Štúdio Tatra

30.3. o 19.00
Dogville
Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák
Naša inscenácia je divadelnou adaptáciou kultového filmu Larsa 
von Triera Dogville, ktorý jedným z výrazných medzníkov dejín 
filmu. Dej hry je krutý,  forma inscenácie originálna svojim mini-
malizmom, sugesciou, stavbou scén a hereckým konaním. Je to 
alegória postoja ľudstva k morálke, idealizmu, súcitu a milosr-
denstvu.  Krutá pravda o zle v každom z nás. Moderné memento 
pred zrodením a eskaláciou pocitu nadradenosti a moci večne sa 
opakujúcom v histórii ľudstva i konaní každého človeka.

31.3. o 9.30
Danka a Janka
Veľká sála

Viac info na www.cine-max.sk

Premiéry v marci

Zootopia  
premiéra 3.3.
žáner: animovaný/dobrodružný
prístupnosť: neobmedzená
verzia: slovenský dabing
minutáž: 108min.
Hrajú: v slovenskom znení: Dominika Žiaranová (Judy Hopp-
sová), Tomáš Palonder (Nick Wilde), Jozef Švoňavský (Náčelník 
Bogo), Dominika Zeleníková (Bellwetherová), Michal Rovňák 
(Clawhauser)…
Moderná zvieracia metropola Zootropolis je mesto ako žiadne 
iné. Skladá sa z niekoľkých obytných štvrtí, od nóbl predmestia 
Saharské pole po mrazivé sídlisko Tundrovka, domov polárnych 
zvierat. Je to skrátka miesto, kde všetky zvieratá žijú spolu, bez 
ohľadu na veľkosť a stravovacie chúťky, od najväčšieho slona, cez 
leva po najmenšieho piskora. Keď však do mesta dorazí ambici-
ózny policajný nováčik Judy Hoppsová, zistí, že byť prvým králi-
kom medzi veľkými zvieratami policajného zboru nie je vôbec 
jednoduché. A pretože chce svoje kvality dokázať, využije prvú 
príležitosť a spojí sa aj s pouličným podvodníkom, lišiakom Nic-
kom Wildom, aby vyriešila zložitý a záhadný prípad, smerujúci 
na najvyššie miesta mesta zvierat…

Červený kapitán 
premiéra 10.3.
žáner: detektívny thriller
MP - od 15 rokov
verzia: slovenská s českými pasážami
minutáž: 115min.
Hrajú: Maciej Stuhr, Marián Geišberg, Oldřich Kaiser, Michal 
Suchánek, Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík, Helena Krajčiová 
Drsná detektívka podľa slovenského knižného fenoménu - Do-
minika Dána. Po viac ako 700-tisícoch predaných kníh konečne 
prichádza dlho očakávaný film. Stovky trikových záberov, jeden 
z najväčších rozpočtov v slovenskom filme a príbeh inšpirovaný 
skutočnými udalosťami, v ktorom treba ísť cez mŕtvoly.

Je rok 1992 a Československo sa rozpadáva. Detektív Krauz z Od-
delenia vrážd sa dostáva k prípadu umučeného kostolníka. Jeho 
smrť mala ostať tajomstvom, ale klinec zatlčený v lebke núti 
Krauza pátrať aj napriek všetkým varovaniam. Pravdu o prepo-
jení ŠtB a Cirkvi svätej môže priniesť len muž prezývaný Červený 
kapitán. Stretnutie s týmto „expertom na finálne výsluchy“ ale 
málokto prežije... 

Séria Divergencia: EXPERIMENT 
premiéra 17. 3.
žáner: dobrodružný sci-fi
MP od 12 rokov
Hrajú: Shailene Woodley, Theo James, Zoe Kravitz, Miles Teller, 
Naomi Watts 
PRELOM HRANICE TVOJHO SVETA - Pokračovanie celosvetovo 
úspešných románov Divergencia a Rezistencia, ktoré vtiahli čita-
teľov do mrazivo realistického postapokalyptického sveta. Teraz 
nastal čas zistiť, či to nebol všetko len EXPERIMENT. Tris a Tobias 
sú opäť spolu – ale za akú cenu. Systém frakcií je kompletne roz-
vrátený, polovica mesta leží v troskách. Spoločnosť však potre-
buje vodcov, a tak sa k moci dostávajú tí, ktorými doteraz ostatní 
opovrhovali. Bezprizorní. Všetci však myslia iba na pomstu. A 
tak to vyzerá, akoby len vymenili diktátorku v čierno-modro 
kostýme za inú v otrhaných šatách. Mesto je v rozklade a jediná 
záchrana môže prísť zvonku. Tris a Tobias sa vydávajú za plot, aby 
sa pokúsili odhaliť pravdu o svojom meste. Je naozaj možné, že 
sú len súčasťou experimentu, z ktorého niet úniku? Alebo je aj 
toto len ďalšia simulácia? 

Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti 
premiéra 24. 3.
žáner: dobrodružný, sci-fi
MP od 12 rokov
verzia: slovenské titulky
Hrajú: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, 
Diane Lane, Laurence Fishburne…
Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis sa z Clarka Kenta stal 
Superman. Celá udalosť mala veľký dopad na ľudstvo. Zrazu sa 
nikto necíti v bezpečí. V Gothame medzitým vyčerpaný a skúse-
ný Bruce Wayne znovu vráti svetu Batmana (Ben Affleck), aby 
priviedol Supermana k zodpovednosti a spravodlivosti. Netuší 
však, že týmto rozhodnutím začne cestu k veľkému priateľstvu, 
ktoré položí základ Ligy spravodlivých. 

Agáva 
premiéra 31. 3.
žáner: dráma
slovenský film
Hrajú: Milan Kňažko, Katarína Šafaříková, Marek Geišberg, Milan 
Lasica, Diana Mórová, Attila Mokos, Pavol Šimun, Éva Bandor, 
Branislav Deák, Zuzana Porubjaková 
Hraný film na námety druhej kapitoly románu Agáty slovenské-
ho spisovateľa Ladislava Balleka. Zdanlivo jednoduchý príbeh 
lásky, možno až banálny, vo vnútri však silná psychologická 
štúdia rôznych charakterov. Odohráva sa v prelomovom období 
tesne po druhej svetovej vojne. Za dverami sa už nenápadne 
hlási Víťazný február, ktorý vymazal z dejín takmer celú jednu 
vrstvu slovenskej inteligencie. 

KINO KLUB NITRA
www.kinoklubnitra.sk/kinoklubnitra@gmail.com /  

info: 0948 050 010, 0907 680 702

1. 3. 19.30  TRI SPOMIENKY
Romantický milostný príbeh je nostalgickým ohliadnutím za pr-
vou láskou i bilancovaním na prahu stredného veku. Paul sa pri-
pravuje na odchod z Tadžikistanu a spomína na detstvo, matkine 
záchvaty šialenstva, na puto s bratom Ivanom. Na cestu do ZSSR, 
na štúdium v Paríži a hlavne na lásku jeho života. Francúzsko, 
2015, 120 min.  

7.3. o 18.00   TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS   LETÍCÍ KOMETY
Dokument o Filipovi Topolovi, charizmatickom skladateľovi, tex-
tárovi, klaviristovi a spevákovi skupiny Psí vojáci, ktorého tvorba 
zasiahla tri generácie. Celým filmom sa nesú piesne, ktoré sám 
Filip Topol označoval za formu svojich denníkov, a jeho poviedky, 
doplnené postrehmi a spomienkami jeho životných súputníkov 
a priateľov. Česko, 2015, 100 min.

7.3. o 20.00 ČIERNE DUŠE
„Čierne duše -  tenký ľad“. Traja bratia sú nútení vrátiť sa na 
rodné vrcholky Kalábrie a doriešiť záležitosti z minulosti svojej 
zločineckej rodiny. Z načakanej drobnej nezhody vyklíči konflikt, 
ktorý má vo výsledku rozmer  antickej tragédie. Kriminálna drá-
ma troch bratov z kalábrijskej zločineckej rodiny je inšpirovaná 
skutočnými udalosťami.  
 
Taliansko - Francúzsko, 2014, 103 min.

8.3. o 19.30 DOMÁCÍ PÉČE 
Obetavá zdravotná sestra Vlasta (Alena Mihulová) pri svojej 
práci na juhomoravskom vidieku ošetruje množstvo "rázovi-
tých" miestnych pacientov. Keď ale  jedného dňa zistí, že sama 
potrebuje pomoc, začne ju hľadať tam, kde by to sama nečakala 
- u ezoterickej liečiteľky (Zuzana Krónerová). Postupne objavuje 
samu seba - to všetko k veľkej nevôli svojho manžela Láďu (Bo-
lek Polívka), ktorý na tieto "hňupoviny" neverí. Tragikomédia 
Slávka Horáka je z toho najlepšieho, čo minulý rok v „česko-slo-
venskom“ filme vzniklo. A koľko dostal Českých levov. Cyklus: 
SLOVENSKÉ KINO, ČR-SR, 2015, 90 min.

Prehliadka súčasného frankofónneho filmu

14.3. o 18.00   V TIENI ŽIEN   / L'ombre des femmes 
Pierre a Manon nakrúcajú nízkorozpočtové dokumenty a žijú z rôz-
nych pomocných prác. Keď sa Pierre stretne   s mladou Elisabeth, 
stanú sa z nich milenci. Pierre však nechce opustiť Manon a túži 
mať obe ženy. Špecialista na citové krízy súčasného moderného 
človeka Philippe Garrel prináša novú variáciu na tému romantickej 
vášne, zrodu a smrti vzťahov a podivných ciest túžby.    PREDPRE-
MIÉRA, Francúzsko, 2015, 73 min.., čes. tit.

14.3. o 19.30 CENA SLÁVY   / La rançon de la gloire                
 „Máme Chaplinovu rakvu, zaplaťte“. Film inšpirovaný skutoč-
nými udalosťami  rozpráva o jednom z najzvláštnejších únosov, 

ktoré sa kedy udiali. Eddy má štyridsať, práve ho prepustili z 
väzenia. Jeho kamarát Osman býva v karavane, má šikovnú 
sedemročnú dcéru, ženu v nemocnici a žiadne peniaze, ktorými 
by rodinu zabezpečil. Keď Eddy v televízii uvidí správu o smrti 
Chaplina, dostane brilantný nápad, ako vyriešiť neradostné vy-
hliadky všetkých zúčastnených. PREDPREMIÉRA!, Franc. – Belg. 
– Švajčiar., 2014, 114 min., čes. tit.

15.3. o 19.30 MIKRÓB A GASOIL   / Microbe et Gasoil       
„Kto jazdí rýchlo, nič nezažije“. Michel Gondry prichádza s kome-
diálnou roadmovie. Tak trochu nenápadní teenageri na zbesilo 
pomalej ceste po Francúzsku. Predstava, že by mali dva mesiace 
blížiacich sa prázdnin stráviť so svojimi rodinami, ich vôbec ne-
láka. Ale ako  uniknúť pred nudnou rutinou? Napríklad  tak, že 
vezmete motor z kosačky, niekoľko drevených súčiastok a posta-
víte neortodoxné vozidlo, niečo medzi karavanom a záhradným 
domčekom  a  v ňom zamierite na netradičný dobrodružný road 
trip naprieč Francúzskom. Sloboda volá!         
 PREDPREMIÉRA! Francúzsko, 2015, 103 min., čes. tit.

21. 3. o 19.30  KON-TIKI
Nórsky moreplavec Thor Heyerdahl uskutočnil s piatimi pria-
teľmi túto legendárnu, 101 dní trvajúcu a vysoko nebezpečnú 
plavbu v roku 1947. Strhujúci dobrodružný film mapuje prípravu 
expedície, ale hlavne priebeh plavby na plti Kon-tiki. ktorá zá-
sadným spôsobom ovplyvnila históriu a presvedčila verejnosť 
o skutočnom osídľovaní Polynésie. Vizuálne a technicky skvele 
prepracovaný a herecky výborne obsadený film bol nominovaný 
na Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Nórsko - V. Británia - 
Fínsko, 2014, 104 min.

22.3. o 19.30 MACBETH      
„Z krvi vzíde ďalšia krv.” Michael Fassbender a Marion Cotillard 
v hlavných úlohách príbehu neohrozeného bojovníka, ktorého  
zrazia na kolená ambície a túžba po moci. Klasická Shakespearo-
va tragédia sa vracia na plátna kín v novej verzii režiséra Justina 
Kurzela.  V. Británia – Franc. - USA, 2015, 113 min.

29.3. o 19.30 BARANI    
Kiddi pije a rád strieľa. Gummi nepije ani nestrieľa. Sú to bratia, 
ktorí spolu neprehovorili už 40 rokov ani slovo a jediné, čo majú 
spoločné, je láska k ovciam. Jedného dňa Gummi získa podozre-
nie, že Kiddiho výstavný baran je nakazený smrteľnou chorobou 
- klusavkou. Nad rodinným plemenom oviec, životnou pýchou 
oboch bratov, sa začnú sťahovať mračná. Film citlivo zobrazuje 
bratské puto, ktoré aj po desaťročiach vzájomných nezhôd zo-
stáva silné. Nechýba mu nič, čo majú fanúšikovia islandských 
filmov radi: surové prostredie, irónia a absurdný humor, umelec-
ký včlenený do žánru drámy. Snímka absolventa FAMU Grímura 
Hákonarsona si z Cannes odniesol hlavnú cenu sekcie Un Certain 
Regard.  
 
PREMIÉRA, Island, 2015, 93 min.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

1., 2., 3. 3. o 9.00 
62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
obvodné kolo Nitra, KOS v Nitre 

2. 3. o 16.30 
CINEAMA
regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
miesto konania: Mediálne centrum UKF v Nitre

8. 3. o 10.00 
VANSOVEJ LOMNIČKA
krajská súťaž v prednese žien od 18 rokov, hlavný organizátor 
- Únia žien Slovenska - krajská organizácia - Nitra

9. 3. o 9.00 
JAVISKOVÝ ŠKRIATOK
regionálna súťaž  a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
a divadla dospelých hrajúcich pre deti, MSKS - Dom kultúry 
Šaľa, 
info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911 540 019

13.3. o 16.00 – 20.00
DEŇ HVEZDÁRNÍ
premietanie odborných filmov, náučných rozprávok, besedy, 
prednášky, „vesmírne“ tvorivé dielne pre deti, prezentácia 
fotografií, výtvarných prác Vesmír očami detí, pozorovanie 
oblohy vo hvezdárni, vstupné 1 €, deti do 6 rokov 0,50 €
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 733 
59 88

ČO VIEŠ O HVIEZDACH? 
okresné kolá vedomostnej súťaže pre ZŠ a SŠ
15. 3. o 9.00 – okres Zlaté Moravce, miesto CVČ v Z. Morav-
ciach, Rovňanova 7
17. 3. o 9.00 – okres Nitra, miesto KOS v Nitre, Fatranská 3
18. 3. o 9.00 – okres Šaľa, miesto KS Večierka v Šali, Druž-
stevná 3 

16.3. o 9.00 
ŽURNALISTICKÉ TVORIVÉ PÍSANIE – určené pre obce a 
kultúrne organizácie, lektori Vlasta Hochelová, Igor Hochel
vložné na kurz 30,00 €, prihláste sa do 9. 3.
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 733 
59 88

17. 3. o 9.00 
62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
obvodné kolo Vráble, ZŠsMš Lúky, Vráble 

17. 3. o 18.30 – 20.30 
NOČNÉ POZOROVANIE OBLOHY 
vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 €,
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 733 
59 88


