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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

 inšpiratívne predstavenia a diskusia s  
 tvorcami, DS Bicykel na ceste, O. Wilde: SLÁVIK  
 A RUŽA a DS Hugo, I. Bukovčan: KÝM KOHÚT
 NEZASPIEVA

5. 12. 16:30 DIVADELNÉ DIALÓGY
 inšpiratívne predstavenie a rozprava s  
 tvorcami, DS MoDRré TRaKY 
 inscenácia D. Dušek: KRÍDLO

7. 12. 15:00 VIANOČNÉ DEKORÁCIE
 tvorivá dielňa pre dospelých, vložné 5 €
            17:00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - začiatočníci
            17:00 FOTOKLUB APF

8. 12.16:30 ART KLUB
 téma: Klasicizmus regiónu Nitra, vložné 2 €
            16:30 VEČERNÉ POZOROVANIE OBLOHY
 do 18:30 vo hvezdárni, pri bezoblačnosti bude  
 možné vidieť Mesiac a Venušu, 
 vstupné 0,50 €
            17:00 NOVINKY Z PLANETÁRNEHO VÝSKUMU 
 V ROKU 2016 astronomická prednáška 
 s Romanom Švihoríkom

10.12.15,00   VIANOCE NA PODZOBORÍ - Karácsony 
 Zoboralján 
 7. ročník prehliadky vianočných zvykov a  
 obyčajov, miesto konania: KD Bádice 

12. 11.14:00 STROMČEK ŠŤASTIA
 práca s drôtom  a korálikmi, tvorivá dielňa pre  
 deti, vložné 0,30 €

14. 12.14:00 STROMČEK ŠŤASTIA
 práca s drôtom  a korálikmi, tvorivá dielňa pre  
 deti, vložné 0,30 €
            17:00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - pokročilí
            17:00 FOTOKLUB APF

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

6. 12. o 16.30 h
Mikuláš v Domine
Určené pre členov záujmových útvarov

16. 12. o 17.00 h
OC Galéria Mlyny, Nitra – Vianočný koncert 
Účinkuje: detský folklórny súbor Borinka a folklórny súbor 
Furmani

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737

949 01 Nitra
Web: www.dms.nitra.sk

karacova.dmsnitra@gmail.com 
Č. tel. a fax: 037/65 66 228  

0949 235 428
0918 113 212

Dms.nitra@matica.sk
www.dms.sk

Úradné hodiny: po – pi: 9.00 – 15.00 

VÝSTAVY
5. 12. (po) od 14:30 h
Mikuláš pre seniorov
Obľúbené podujatie organizované Výborom mestskej časti 
Čermáň sa zameriava na seniorov. Našim najstarším formou 
rozdávania balíčkov a príjemným posedením s kultúrnym 
programom spríjemnia predvianočný čas a čakanie na naj-
krajšie sviatky v roku. Ste srdečne pozvaní!
Miesto konania: Veľká sála Domu MS v Nitre   

6. 12. (ut) od 17:00 h
Mikuláš pre deti  
Novinkou je tento rok slávenie Mikuláša pre deti. Podujatie 
je organizované Domom Matice slovenskej v Nitre, Novým 
divadlom a Výborom mestskej časti Klokočina. Na deti čaká 
kultúrny divadelný program, balíčky so sladkým prekvape-
ním, občerstvenie a veríme, že aj veľa príjemných zážitkov. 
Tešíme sa na vás!

Výstava pracovných nástrojov a odevov zimného 
obdobia
Výstava zameraná na prezentáciu tradične využívaných 
nástrojov a ľudového odevu na slovenskej dedine v minu-
lých storočiach. Návštevníci sa oboznámia so ženskými a 
mužskými pracovnými nástrojmi, s ktorými sa pracovalo 
prevažne doma, v čase po konci poľnohospodárskych prác. 
Nepochybne zaujme aj zimný ľudový odev s jeho špecifika-
mi, spracovaním materiálu a zvláštnosťami výzdoby. Výsta-
va je určená aj pre širokú verejnosť. Účasť možno nahlásiť na 
tel. č.: 0918/113 212.  
Miesto konania: Výstavná sála Domu MS v Nitre 

Krúžky pri Dome MS:
Utorok: 14.30 Filatelisti

Utorok, štvrtok: divadelné skúšky Teatro Moliére

FAJKOVÝ KLUB

1. 12. (št) 
PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a sympatizantov 
v reštaurácii KARLA, Wilsonovo nábrežie, Nitra. Kontakt 
pre záujemcov o členstvo: strazanec@gmail.com

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01Nitra. www.trafacka.sk

info@trafacka.sk
Otváracie hodiny:

PON-ŠTV:  11.00 - 23.00, PIA: 11.00 - 0.00, 
SOB : 15.00 - 0.00, NED: 15.00 - 23.00

1.12. (št) o 20:30, 2€
Vypočuj si nemý film
V hlavnej úlohe Laurel a Hardy - The Lucky dog (1921) 
a Sugar Daddies (1927)
Druhé pokračovanie série filmových večerov, počas ktorých 
premietane nemé filmy sa bude niesť v duchu slávnych 
hercov tejto éry. Film bol vo svojich začiatkoch bez zvukovej 
stopy, ale hudba pri premietaní nechýbala. To, čo sa nedá 
povedať slovami, vyjadrí Števo Haládik hudbou. 

1.11. (so) o 20:00, 2€
Koncert
Straky a Nálezy
Straky a Nálezy sú produktom troch ľudí, paradoxne však ide 
o akustické duo. Jej členovia sú Ady a Tomi, ktorí sa síce poz-
najú už dlhší čas, ale zatiaľ je to ich prvá hudobná spoluprá-
ca. Poslednú, dnes ešte nemú tretinu formácie predstavuje 
Veronika. V útrobách jej ľadviniek  sa nájde vždy aspoň jeden 
perkusívny nástroj a neodmysliteľný zápisník, ktorý môže za 
vznik nejednej stračej hitovky. Tvorivá chémia kapely bola 
natoľko efektívna, že za relatívne krátke obdobie jej existen-
cie vzniklo asi dvadsať skladieb. 

5.12. (po) o 18:00
Diskusia o Slovensku v EÚ po Brexite 
Diskusia o Slovensku v EÚ po Brexite s poslancom parlamen-
tu Ondrejom Dostálom, riaditeľom Konzervatívneho inštitú-
tu M. R.Štefánika Petrom Gondom, analytikom Konzervatív-
neho inštitútu M. R.Štefánika) Ivanom Kuhnom, ekonómom 
a podpredsedom OKS Martinom Mlýnekom a redaktorom 
týždenníka .týždeň Lukášom Krivošíkom. Sériu diskusií or-
ganizovaných Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika 
podporila Aliancia konzervatívcov a reformistov v Európe.

7.12. (st) 
Španielska streda s inlinqua 
o 18:30 - Španielska konverzácia 
o 19:30 - Projekcia hispánskych filmov: Chico y Rita (2010, 
animovaný / romantický) 

11.12. (so) od 10:00 do 15:00
trafo.TRH
Komunitné stretnutie susedov, trh s ručnými výrobkami a 
domácimi produktmi, susedský bazár, rozhovory, skúsenosti 
či recepty, workshopy i živá hudba. Siedme pokračovanie 
obľúbeného trafo.TRHu bude VIANOČNÉ! Budeme čítať via-
nočné príbehy, zahrajú nám koledníci Dáša Vašíčková, Števo 
Haládik, Barbora Kolářová, Hana Miziová a Ján Kostolány 
a pre návštevníkov je pripravené rozbaľovanie vianočných 
darčekov. 

13.12. (ut) o 19:00 
Cestovateľské kino 
Keňa - Safari 
Pútavé rozprávanie Miša Gaja o ďalších jeho cestovateľských 
dobrodružstvách. 

14.12. (st) 
Španielska streda s inlinqua 
o 18:30 - Španielska konverzácia 
o 19:30 - Projekcia hispánskych filmov: Arrugas (2011, ani-
movaný / dráma) 

15.12. (št) o 20:00 
Nitrianske fórum #3: Mestské dotácie na šport a kultúru 
Ako funguje systém mestských dotácií? Aké aktivity sú pod-
porované a prečo? Zvyšuje alebo naopak znižuje sa suma 
dotácii oproti minulosti? Sú s daným systémom spokojný sa-
motní žiadatelia? Na tieto a iné otázky budeme spoločne so 
zástupcami mesta a odbornou verejnosťou hľadať odpovede 
v treťom Mestskom fóre organizovanom portálom Nitralive.
sk. Diskusiu moderuje Marek Hattas. 

17.12. (so) o 20:00 
Koncert 
Dušan Sidor 
12 srdcoviek z tvorby nitrianskeho folkového seladóna Du-
šana Sidora, člena bývalej folkrockovej formácie Kolovrat. 
Textár, spevák a záhradník predstaví svoju výlučne sloven-
skú autorskú tvorbu. 

18.12. (ne) o 16:00
Vypočuj si nemý film 
Vianočný špeciál pre najmenších 
Pre najmenších budeme premietať krátke nemé grotesky. 
To, čo sa nedá povedať slovami, vyjadrí Števo Haládik hud-
bou. 

21.12. (st) 
Španielska streda s inlinqua 
o 18:30 - Španielska konverzácia 

KULTÚRNE DOMY & FÓRUM 
MLADÝCH

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

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

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

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

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

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

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

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

klenkova@msunitra.sk

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

Č. tel. – pokladnica: 0907 738 541 
E-mail: sekretariat@centronitra.sk

Otvorené:
Plaváreň:

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

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

Sauna:
po: zatvorené

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

ne:  zatvorené

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

NITRIANSKA ŠÍPKARSKA LIGA
PUB ZVONICA

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

Verejná liga  v klasických šípkach
Každý štvrtok: 17.20 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1, 949 01 

Nitra,
www.hokejnitra.sk

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

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

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

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

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

Štvrtok – piatok: 7.30 – 18.00 

Pobočka Klokočina 
Jurkovičova ul.

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

 
Úsek regionálnej bibliografie

Samova 1
Č. tel.: 037/6410 156

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

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  
knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg 
kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové 
spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové knihy pre nevi-
diacich a slabozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia 
pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich 
pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na 
Klokočine. 
V rámci celého októbra budú v priestoroch krajskej knižnice 
na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov a čitateľskú verej-
nosť sprístupnené výstavy a to Starobylé kostoly, hrady 
a kaštiele v okolí Nitry, Dravé vtáky a sovy Slovenska, Rok 
Svetozára Hurbana Vajanského a Mesiac úcty k starším.

5. 12.
14.30 Rozprávky pre najmenších
 - čítanie a divadelná dramatizácia známych  
 rozprávok pre najmenších čitateľov spolu s  
 rodičmi
 (úsek literatúry pre deti a mládež) 
 čitateľská verejnosť
5. 12.
9.30  Zvestujeme vám radosť 
 - zvyky Vianoc, koledy a vianočné piesne  
 spojené s videoprojekciou
 (hudobný úsek s posluchárňou) 
 Spojená škola Červeňova
7. 12.
9.00  Zvestujeme vám radosť
  - zvyky Vianoc, koledy a vianočné piesne  
 spojené s videoprojekciou
 (hudobný úsek s posluchárňou)
 Špeciálna škola Mudroňova
7. 12.
9.00  Tréning pamäti pre seniorov  - VII. kurz, 
 10. záverečné stretnutie
 - vzdelávací program
 (úsek odbornej literatúry pre dospelých) 
 prihlásení účastníci
7. 12. 
17.00  Adriana Macháčová - autorská beseda 
 so spisovateľkou
 (úsek odbornej literatúry pre dospelých) 
 čitateľská verejnosť
8. 12.
10.00  Legendy Vianoc -  Vianoce v spoločnosti  
 troch tenoristov - José Carreras, Placido 
 Domingo a Luciano Pavarotti - 
 videoprojekcia
 (hudobný úsek s posluchárňou) 
 Špeciálna škola Mudroňova
8. 12.
10.00 a 16.00  Čaro Vianoc ukryté v paličkovej čipke  
 - výstava ručných prác členov Slovenského 
 zväzu telesne postihnutých ZO č. 13
 (hudobný úsek s posluchárňou)
 čitateľská verejnosť
12. 12.
9.30  Zvestujeme Vám radosť  - zvyky Vianoc, 
 koledy a vianočné piesne spojené s 
 videoprojekciou (hudobný úsek s 
 posluchárňou) Klienti Denného stacionára  
 pre osoby so zdravotným postihnutím a  
 Denného stacionára pre autistov
21.12. 
16.30  Eva Ava Šranková
 -uvedenie knihy do života  -  Anna Šarišská  
 amazonka čitateľská verejnosť

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU 
Akademická 4, 949 01 Nitra

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti ma-
nažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky  

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

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

Pondelok – piatok: 9.00 – 14.00   

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 špecializova-
nou na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však 
aj literatúru z iných vedných odborov - viac ako 500 000 
kníh, 700 titulov časopisov 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

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, vin-
centky), 
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 hod.

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 (kal-
vínsky) 

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 mod-
litby, piatok 17.30 - Stretnutie mládeže.
Apoštolská cirkev, www.acsr.sk

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: 13.00 - 16.00
   so:  8.00 - 13.00

KNIŽNICA SPM 
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea 

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

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

Pondelok - štvrtok:  8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. 
Vstupné: 2 eurá (dospelí), 1 euro zľavnené (študenti, dô-
chodcovia).  Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny 
charakter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú 
a latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľnohos-
podárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Knižnica 
obsahuje 43 363 knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, 
slovníkov, 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

Otvorené:
December – marec:

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

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

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

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

Júl – august:
Pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 

Sobota: 9.00 – 18.00 
Nedeľa: 14.00 – 18.00

NISYS poskytuje:  
-  informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o kul-
túrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách všetkého 
druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavostiach,
- predaj máp, publikácií o Nitre a Slovensku, kultúrno-spolo-
čenského mesačníka NITRA, spomienkových a darčekových 
predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepovanie 
plagátov, spracovanie fotomateriálov...

Ponuky na prehliadku mesta so sprievodcom
Prehliadka Horného mesta: Františkánsky kostol sv. Petra 
a Pavla s kláštorom, Pribinovo námestie, Námestie Jána 
Pavla II., Katedrála sv. Emeráma, Vazulova veža, Kazematy, 
Diecézne múzeum
Prehliadka Dolného mesta: Pešia zóna, Synagóga, Farská 
ulica (Kostol Navštívenia Panny Márie), Župné námestie, 
Mestský park
Po stopách židovskej kultúry: Synagóga, židovský cintorín
Sakrálne pamiatky Nitry: Kostol Navštívenia Panny Márie, 
Kaplnka sv. Michala Archanjela, Kostol sv. Štefana Kráľa, 
Piaristický kostol sv. Ladislava s kláštorom
Zobor a Zoborské vrchy: rozprávanie o Zobore, Zoborských 
vrchoch, zrúcanine kamaldulského kláštora, návšteva Svo-
radovho prameňa 

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

BOHOSLUŽBY V NITRE 
Rímskokatolícke bohoslužby

Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma – 
Nitriansky hrad
pondelok - sobota 7.00; nedeľa 7.00, 9.00 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00,
sviatok v prac. deň 7.00 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
pondelok - sobota 6.30, 18.00, 
nedeľa 7.00, 9.00, 10.30 (detská), 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná 
zmena podľa oznamov), 18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň 6.30, 18.00

Kostol sv. Ladislava – piaristi
pondelok - piatok 7.00, 12.00 (okrem prázdnin), 18.00,
sobota: 7.00, 18.00, 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská), 18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00, 18.00,
sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem soboty), 18.00

Kostol Navštívenia Panny Márie,
Farská ul., Kláštor
pondelok - piatok 6.00, 9.00, 16.15, 
sobota 6.00, 16.15,
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15,
sviatok v deň prac. pokoja 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15,
sviatok v prac. deň 6.00, 7.00, 9.00, 16.15 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni
pondelok - sobota 7.00, 18.30, 
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 
(maďarsky), 18.30,
sviatok v prac. deň 6.30, 12.00, 18.30

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok - sobota 6.30, 18.00, 
nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny s 
deťmi), 18.00,
sviatok v prac. deň 6.30, 17.00, 18.30

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

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

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

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

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

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce
pondelok, streda, piatok 17.00, 
utorok 7.00,
štvrtok 7.00, sobota 7.00,
nedeľa 8.00, 10.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.00

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

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

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

Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Párovské Háje

VIANOCE V NITRE
Program v Nitrianskom 

vianočnom mestečku

ČARO VIANOC 
Benefičný koncert v Mestskej 

hale na Klokočine

STRIEBORNÝ KONCERT EVY PAVLÍKOVEJ



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

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

e-mail: synagoga@nitra.sk

2. 12. (pi)17.00    
Peter Michalica predstavuje talenty Nitry 
8. ročník  prezentácie mladých hudobných talentov mesta 
Nitry      
usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v 
Nitre, vstup voľný           
 
4. 12. (ne) 18.00      
Iva Bittová &  Mucha Quartet 
Béla Bartók „Slovenské spevy“ 
usporiadateľ: Dr. Horak s. r. o., vstupné 10,- €, predpredaj: 
www.drhorak.sk, Ticketportal, CD Andante a Kníhkupectvo 
pod Vŕškom
                                                                                              
7. 12. (str) 18.00      
Adventný koncert  - žiakov Súkromnej ZUŠ Heleny Mada-
riovej   
usporiadateľ: Súkromná ZUŠ Heleny Madariovej, vstup voľný      

8. 12. (št) 17.00    
FIESTA  -  slávnostný večer 
Klubov zdravého životného štýlu          
usporiadateľ: Roman Pohrebovič BP MANAGEMENT, vstup 
na pozvánky    

9. 12. (pi)  10.00 a 14.00     
Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi  
 usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra, 
vstup na pozvánky      

11. 12. (ne) 18.00       
13. strieborný vianočný večer Evy Pavlíkovej 
Hostia: Cimbalová hudba Zobor, Tomáš Bezdeda, Martin 
Malachovský, Alena Pajtinková     
usporiadateľ: Eva Pavlíková v spolupráci s Mestom Nitra, 
vstupné: 15,- €, predpredaj: NISYS      

15. 12. (št) 17.00    
Vianočný koncert žiakov a pedagógov  Základnej umeleckej 
školy Jozefa Rosinského v Nitre      
usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v 
Nitre, vstup voľný           
                                                                                                                                   
16. 12. (pi)  17.00    
Tisíc nocí a jedna Šeherezáda - vianočný program študentov 
Tralaškoly       
usporiadateľ: SZUŠ Ďurková 18, Tralaškola, vstupné: 1,- € 

17. 12.(so) 16.00
bezplatná
Vianočná prehliadky Nitry
rozprávanie vianočných príbehov a tradícií z rôznych nábo-
ženstiev (v Synagóge)
prehliadka Farského kostola navštívenia Panny Márie v Nitre 
prechádzka Dolným mestom
usporiadateľ: Mesto Nitra, na prehliadku je potrebné na-
hlásiť sa v NISYS-e,  tel.: + 421 37/ 16 186, + 421 37/ 741 
09 06; e-mail:  info@nitra.sk, www.nisys.sk, www.nitra.eu 
                                                                                                                                                                                          
19. 12. (po) 17.00    
UNPLUGGED  
koncert žiakov oddelenia populárnej hudby ZUŠ. J. Rosin-
ského v Nitre       
usporiadateľ: Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v 
Nitre, vstup voľný           

20. 12. (ut)17.00    
Vianočný koncert  SZUŠ ArtPegas  
usporiadateľ: SZUŠ Art Pegas, vstupné:  1,50 €          

Výstavy    
september, október ...

Juraj Toman 
(maľba)   

potrvá do 18. 12. 2016

Stále výstavy                                                                                                      
História a tradície  Židov v Nitre 

Shraga Weil: GRAFIKA 
  

Prehliadky
Ut:  13.00 – 18.00

St, št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
So, ne: 13.00 -18.00 

Pondelok a v piatok zatvorené. Od 22. 12. 2016 do 9. 1. 2017 
nebude Synagóga prístupná verejnosti. Návštevníkov opäť 
radi privítame v rámci stanovených prehliadkových dní od 
10. 1. 2017.  Vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom orga-
nizovania 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
24. 11. 2016  – 29. 1. 
Emöke Vargová. Autorka: Emöke Vargová. Kurátorka: Bar-
bora Geržová
Monografická výstava autorky strednej generácie Emöke 
Vargovej (1965) predstaví výber z jednotlivých etáp jej 
tvorby. Ide o umelkyňu, solitérku, ktorá pracuje so širokým 
spektrom médií od kresby, maľby cez objekt až k inštalácii. 
Získala Cenu Martina Benku (1992) a cenu Mladý slovenský 
výtvarník roka (1999).

SALÓN
24. 11. 2016 – 10. 1. 2017
Taká pekná, súčasná krajinomaľba. Autor: Peter Pauko. Ku-
rátorka: Adriana Récka

Názov nového cyklu malieb nitrianskeho výtvarníka Petra 
Pauka trochu ironicky vychádza z konštatovania väčšinové-
ho diváka pri pohľade na krajinomaľbu: „Také pekné!“, resp. 
„Aké milé!“. Autor sa tu pokúsi „zahrať obohrané skladby“ 
a podať ich divákovi síce jasnou a zrozumiteľnou rečou, no 
bez pátosu starého, bez lenivosti lacného a bez (pseudo)
komplikovanosti snobského.

GALÉRIA MLADÝCH
1. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Červená kniha. Autorka: Lenka Lukačovičová. Kurátorka: 
Simona Bérešová
Cyklus Červená kniha je autorským pokračovaním cyklu 
Šedá kniha nazvanom podľa spisu, ktorý obsahoval neprav-
divé výpovede obetí politických procesov v Československu. 
Pri týchto procesoch bolo neprávom uväznených, mučených 
i zavraždených mnoho ľudí. Projekt priestorovo prekračuje 
hranice bývalého Československa a posúva sa na západ do 
bývalej Nemeckej demokratickej republiky. Autorka sa za-
meriava hlavne na osudy žien – väzenkýň, pričom sa prvot-
ne voľne inšpirovala príbehom Dagmar Šimkovej.

BUNKER
1. 12. 2016 – 29. 1. 2017
EX-Předobraz. Autori: Ondřej Maleček (CZ), David Pešat (CZ), 
Vladimír Véla (CZ)
Kurátor: Petr Vaňous (CZ). EX je skupina troch súčasných 
vizuálnych umelcov nastupujúcej strednej generácie, ktorej 
doménou je maľba. Cieľom výstavy je priblížiť divákovi silu, 
ktorá umelca k tvorbe núti. Projekt bude realizovaný formou 
inštalácií, maľby a kresby na stene, ready-mades objektov v 
sprievode audiovizuálnej zložky.
Kultúrne podujatia:

GALÉRIA HUDBY 
Cyklus komorných koncertov

11. ročník, Koncertná sála Župného domu

7. 12.  o 18.00 hod.
Musica Cassovia
Maroš Potokár – umelecký vedúci
Program: P. Hindemith, R. Berger, D. Šostakovič
Bližšie informácie na www.nitrianskagaleria.sk

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

8. 12. 2016 o 18.00 hod.
Ján Púček
Vstup voľný.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

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

Otváracie hodiny: 
pondelok: 9.00 – 15.00 

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

Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

www.twitter.com

Stále výstavy:
Skvosty dávnovekého Slovenska                          
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zla-
tých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zho-
tovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a 
umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítom-
nosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až 
do 18. storočia.

Výstavy: 
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického 
Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stre-
dovek 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 prostre-
die. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených 
biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy
14. 9.  – 31. 12.     
Fajky a svet
Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny 
Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy v 
pomalom fajčení fajok v Nitre.
                                 
Výstava zo zbierok Múzea Vysočiny Třebíč predstavuje his-
tóriu tabaku od jeho objavenia u amerických indiánov, cez 
dovezenie rastliny na európsky kontinent, až po fajčenie 
fajkového tabaku v pánskych kluboch i vývoj samotnej 
fajky vyrobenej z rôznych materiálov a fajčiarske potreby. 
Zaujímavosťou je fajčiarsky kútik Sherlocka Holmesa. 

27. 10. – 30. 11.  
Zachované reštaurovaním. Prierez reštaurátorskou tvorbou 
Milana Moravanského.

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra,

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

Č. tel.: 037/ 772 17 47

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

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

10.00 – 15.00

Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, 
diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej donácie 
Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. Svätoplu-
kovi, odpoveď toho istého pápeža Metodovi, ukážky z 
buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z hla-
holík). V druhej časti múzea je sprístupnená klenotnica 
s liturgickým pokladom. 

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

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

Tel.: 037 / 65 72 553, mobil: 0911 404 001 
(lektor)

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

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

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

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

Č. tel.: 037/ 776 94 11
Otváracie hodiny: 

pondelok – sobota: 14.00 – 18.00
nedeľa: 10.00 – 16.00 

Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách 
po celom svete. Na výstave si môžete prezrieť  predme-
ty pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU , Trieda A. Hlinku , 949 01 Nitra

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

Otváracie hodiny: 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 

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

sobota: zatvorené
nedeľa: 14.00 – 16.00

 Zodpovedá osoba: Ing. Róbert Kirchner

V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov 
plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli predmetom 
pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne umiestnené 
orgánmi štátnej správy. Zodpovedná osoba: Ing. Róbert 
Kirchner, e-mail: robert.kirchner@uniag.sk, alebo viva-
rium.nitra@gmail.com, tel.:  +421 37  641 4791
Prednostne odporúčame využívať emailovú komunikáciu

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

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

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

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

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

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

Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

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

www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav 
pondelok – sobota: 9.00 – 18.00 
nedeľa: 9.00 – 17.00
 
3. – 4. 12.  
CELOŠTÁTNA VÝSTAVA PSOV   

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

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

Otváracie hodiny: 
pondelok - piatok: 8.30 – 18.30

tel. č. do pokladnice DAB: 037/6524 872
V deň predstavenia vo veľkej sále predaj vstupeniek od 
17.45 do 18.30 v pokladnici pri hlavnom vstupe. V tomto 
čase predávame v pokladnici vstupenky prednostne na 
predstavenie hrané v daný deň. Vstupenky pre zájazdy: 
Zájazdy a hromadné vstupenky (nad 10 ks) si mô-
žete rezervovať v prac. dňoch na obchodnom odde-
lení na tel. č.: 037/ 772 1580, 037/ 6524 875, alebo 
e-mailom: obchodne@dab.sk

2.11.
18:30 Dámska šatňa
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
Štúdio

3.11. 
18:30 Podivný príbeh so psom
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detektíva v 
histórii 
Štúdio

4.11.
18:30 Štyria v ringu 
Súčasná španielska komédia s prvkami psychothrilleru
Štúdio

10.11., 11.11. (I. PREMIÉRA), 12.11. (II. PREMIÉRA),
14.11., 15.11., 18:30 Povolanie pápež
Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkoryso budo-
vané a inscenačne spracované hudobno-dramatické diela 
na nitrianskom javisku. Nepôjde o dielo, ktoré pristupuje k 
osobnosti Karola Wojtylu – Jána Pavla II. oslavne a ódicky. 
Berie ho v prvom rade ako charizmatickú osobnosť, ktorá 
okrem teologického poslania mala významnú politickú a 
diplomatickú misiu vo víre zložitého sveta, keď sa presku-
povali mocenské záujmy a rúcali sa staré systémy
Veľká sála

16.11 
18:30 Z rúčky do rúčky
Iskrivá komédia o jedno  malo podvodníkovi
Veľká sála

18.11. 
18:30 Cyrano z Bergeracu
Heroická komédia  o láske, ktorá trvá až za hrob.
Veľká sála

19.11. 
18:00, 21:00 Nepovolaným vstup zakázaný
Štúdio
Voľný vstup

21.11.
17:30 Testosterón
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách, pánska jazda 
na nezvyčajnej svadobnej oslave, kde náhle zmizla nevesta
Veľká sála

22.11. 
18:30 Potkany
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy
Štúdio

23.11.
18:30 Povolanie pápež
Pôvodný slovenský muzikál
Veľká sála

24.11. 
18:30 Potkany 
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy
Štúdio

25.11., 26.11.
18:30 Povolanie pápež
Pôvodný slovenský muzikál
Veľká sála

28.11. 
18:30 Dámska šatňa
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
Štúdio

28.11.
18:30 Panikári
Muž na pokraji nervového zrútenia. Komédia s pesničkami
Veľká sála

29.11. 
12:00 Ferdo Mravec
Slávna rozprávka pre najmenších divákov
Veľká sála

29.11. 
18:30 Gazdiná Roba
Javisková balada z dedinského prostredia o vášnivej a ne-
naplnenej láske
Veľká sála

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

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

1.12. o 10.00, 2.12. o 10.00
FERDO MRAVEC Veľká sála
Slávna rozprávka o múdrom chrobáčikovi pre najmenších

1.12. o 18.30, 2.12. o 18.30, 5.12. o 18.30, 30.12. o 18.30
DÁMSKA ŠATŇA Veľká sála
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.

10.12. o 18.30, 13.12. o 18.30, 14.12. o 18.30, 28.12. o 
18.30
VIANOČNÁ SPOMIENKA 
Hlboko ľudský príbeh o starej mame a vnukovi 

3.12. o 18.30, 6.12. o 18.30
PANIKÁRI
Muži na pokraji nervového zrútenia, súčasná komédia s pesnič-
kami.

7.12. o 18.30
DRUH: ŽENA – organizované predstavenie
Komédia zo súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes ženy, ale 
aj muži túžia.

7.12. o 18.30
BÚRLIVÁ JAR štúdio
Dojímavý a vtipný príbeh zo sveta divadelných šatní. V hlavných 
úlohách Gabriela Dolná a Juraj Hrčka. 

8.12.  o 18.30, 9.12. o 18.30
PODIVNÝ PRÍPAD SO PSOM
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detektíva v histórii 
Štúdio

10.12. o 18.30
TESTOSTERÓN
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách, pánska jazda na ne-
zvyčajnej svadobnej oslave, kde náhle zmizla nevesta
Veľká sála

12.12. o 18.30
HAMLET JE MŔTVY – FAUST JE HLADNÝ
Špecifický svet, plný obrazov a množstva tém od ekológie a 
globalizácie, až po problémy súčasnej rodiny a ich vzájomných 
vzťahov. 
Štúdio

13.12. o 18.30, 14.12. o 18.30, 31.12. o 16.00
Z RÚČKY DO RÚČKY
Štúdio
Iskrivá komédia o jednom malom podvodníkovi.

15.12. o 18.30, 19.12. o 18.30
POTKANY
Štúdio
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy

16.12. o 10.00
GAZDINÁ ROBA
Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky a túžby nájsť vlastné šťastie 
vo svete plnom predsudkov a predurčeností. Tvrdý boj ženy o 
presadenie seba a svojho práva na šťastie, hľadanie úniku z 
prísne daných pravidiel.

17.12. o 18.30, 20.12. o 18.30, 21.12. o 18.30, 22.12. o 
18.30, 27.12. o 18.30, 29.12. o 18.30
POVOLANIE PÁPEŽ. Veľká sála
Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkoryso budované 
a inscenačne spracované hudobno-dramatické diela na nitrian-
skom javisku. Nepôjde o dielo, ktoré pristupuje k osobnosti Ka-
rola Wojtylu – Jána Pavla II. oslavne a ódicky. Berie ho v prvom 
rade ako charizmatickú osobnosť, ktorá okrem teologického 
poslania mala významnú politickú a diplomatickú misiu vo víre 
zložitého sveta, keď sa preskupovali mocenské záujmy a rúcali 
sa staré systémy

31.12. o 16.00
ŠTYRIA V RINGU
Štúdio
Súčasná španielska komédia s prvkami psychothrilleru

VIANOČNÁ NITRA 2016 
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE
 1.-23.12. 
NITRIANSKE VIANOČNÉ MESTEČKO
Čarovná atmosféra, voňavé dobroty, darčeky pod stromček 
a bohatý program

4.12. / nedeľa 18:00    
Fúzik, Nezábudka a Mikuláš divadelné predstavenie, príchod 
Mikuláša, Mikulášsky ohňostroj

6.12. / utorok 17:30 
Večerníček 
Najkrajšie rozprávkové prekvapenia Vianočné melódie s FS 
Seniorské srdce Ludanice a hudobnou skupinou 
Country Člováci

7.12. / streda 17:30 
Divadielko so SZUŠ ARS Studio a Študentský vianočný punč 
s UKF 

8.12. / štvrtok 15:00 
Vianočné pozdravy detí z MŠ Za Humnami, MŠ Párovská, MŠ 
Zvolenská, MŠ Benkova, ZŠ Beethovenova a ZŠ Tulipánová 

17:30 Večerníček
Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Hudobné vinše a cappelly Arrowroses, speváckej skupiny 
LÚČ z Lužianok a country kapely Harvestri

9.12. / piatok 17:30 
Hudobný večer s kapelami NeverBack a Sway band

10.12. / sobota 17:00 
O dvanástich mesiačikoch s Divadlom HotelMaria, sviatočná 
nálada s FSk Drieňovanka a kapelou Replay 
   
11.12. / nedeľa 17:00 
Princezná a drak v podaní Divadla TAMARIKI, predvianočné 
variácie s FS Koniarovčanka a kapelou Dominika Titková & 
Friends

13.12. / utorok 15:00 
Vianočné pozdravy detí z MŠ Štiavnická, MŠ Mostná, ZŠ krá-
ľa Svätopluka, ZŠ kniežaťa Pribinu a ZŠ Škultétyho 
  
17:30 Večerníček   
Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Hudobné čary na Luciu so speváckou skupinou Nevädza a FS 
Tradícia Dražovce

14.12. / streda 17:30 
Vianočná besiedka so speváckou skupinou Senior Matičiar, 
FS Baranek, a cappellou KatArs a hudobnou skupinou FENIX

15.12. / štvrtok 15:00 
Vianočné pozdravy detí z MŠ Staromlynská, MŠ Beethove-
nova, ZŠ Benkova a ZŠ Nábrežie mládeže

17:30 Večerníček   
Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Hudobná nádielka s FS Vrštek – Hostie a kapelou Creedence 
Revival Band 

16.12. / piatok 17:00 
SWAN VEČER a vianočná zábava so SZUŠ ART PEGAS, FS Ka-
menec a kapelami See You Soon a Los Cassetos
   
17.12. / sobota 17:00 
Havko a Mňauka sa pripravujú na Vianoce s divadlom Harry 
Teater, vianočné tóny s DFS Sílešánek, dychovou hudbou 
Žikavanka a skupinou Dany M

18.12. / nedeľa 17:00 
Skauti prinášajú Betlehemské svetlo, O Červenej čiapočke s 
Divadlom Bez opony a vianočné country so skupinou PEN-
GAGI 

20.12. / utorok 17:30 Večerníček
Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Vianočná koleda so speváckou skupinou LIPA, FS Rapkáčik 
a Janissou

21.12. / streda 17:30 
Šťastné a veselé Vianoce s FSk Čeľaďania a kapelou Carpe 
Diem

22.12. / štvrtok 17:30 Večerníček
Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Tešíme sa na Vianoce s DFS Zbežanček a country kapelou 
OuKej

31.12. / sobota 20:00 
Silvestrovská veselica s kapelami DORA, Zoči Voči a HS Sen-
zus
Silvestrovský ohňostroj
Novoročný príhovor

SYNAGÓGA

11.12. / nedeľa 18:00 
Strieborný večer Evy Pavlíkovej
Hostia: Cimbalová hudba Zobor, Alena Pajtinková, Martin 
Malachovský a Tomáš Bezdeda  
Vstupné: 15,-€, predpredaj NISYS

MESTSKÁ HALA KLOKOČINA

16.12. / piatok 18:00 Čaro Vianoc
Galakoncert, účinkujú: Jana Bernáthová, Ján Babjak, Martin 
Babjak, Otokar Klein, OĽuN Miroslava Dudíka, ĽH Dudíci, 
nitrianske zbory
Vstup voľný

MIKULÁŠSKE A ADVENTNÉ PROGRAMY V MESTSKÝCH 
ČASTIACH:
CVČ DOMINO
5.12. / pondelok 16:00 
Ozveny Vianoc so speváčkou Janissou

KLOKOČINA
10.12. / sobota 14:00 Vianoce na sídlisku
Deti z MŠ a ZŠ z Klokočiny, FS Kamenec, FS Rapkáčik, EF 
Band

KD PÁROVSKÉ HÁJE
10.12. / sobota 16:00 
Mikulášske stretnutie s divadlom Harry Teater

KD DOLNÉ KRŠKANY
11.12. / nedeľa 15:00 
Svetielka Vianoc s FS Zbežanka a DH Kozárenka

KD DRAŽOVCE
11.12. / nedeľa 16:00 
Adventná pohoda s deťmi z MŠ Dražovce a acappellou For 
You

BISTRO ŠELMA, MURÁNIHO ULICA, DIELY
16.12. / piatok 17:00 Vianočná kapustnica

KSC JANÍKOVCE
18.12. / sobota 15:00 Vianoce sa blížia
Deti z MŠ Janíkovce, DFS Fatranček, FS Janíkovská studnička, 
Dominika Titková & Friends

KC ZOBOR
21.12. / piatok 16:00 Deťom očká žiaria
Deti MŠ a ZŠ zo Zobora, divadielko Dunajka
Zmena programu vyhradená

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 

1.12. Vaiana 
Anim., akčný, dobr., 107 min., slov. dab., MP - bez obmedze-
nia Walt Disney Animation Studios uvedú strhujúci počíta-
čovo animovaný film Odvážna Vaiano: Legenda o konci sveta 
o nebojácnom dospievajúcom dievčati, ktorá sa vydáva na 
nebezpečnú cestu, aby zachránila svoj ľud. Cestou stretáva 
Vaiano (Auli'i Cravalho) kedysi mocného poloboha Mauiho 
(Dwayne Johnson), ktorý jej pomôže stať sa skúsenou mo-
replavkyňou. Spoločne sa plavia cez šíry oceán a zažívajú 
nebezpečná a úžasná dobrodružstvo, napríklad stretnutie s 
obrými morskými monštrami.

1.12 . Underworld: Krvavé vojny
Akčný, horor, slov. tit., MP – 15. Hrajú: Kate Beckinsale, Theo 
James, Lara Pulver, Charles Dance, Bradley James. Potom, 
čo Selene (Kate Beckinsale) musela chrániť svoju dcéru Eve 
(India Eisley) pred Lycan, ktorí dúfali, že vytvorí novú super 
rasu, a zmarí tak ich plán, sa nachádza pred ďalšou výzvou. 

8. 12. Vianočná párty 
Komédia, slov. tit., MP – 12. MP – 15. Hrajú: T.J. Miller, Jen-
nifer Aniston, Jason Bateman, Kate McKinnon, Olivia Munn, 
Randall Park, David Kallaway. Keď vedúcemu pobočky jeho 
upätá sestra vo funkcii generálnej riaditeľky spoločnosti 
pohrozí, že jeho pobočku zavrie, rozhodne sa zachrániť situ-
áciu veľkolepým vianočným večierkom, na ktorom by ulovil 
významného klienta, ale večierok sa mu trochu vymkne z 
rúk ...

16. 12. Rogue one: A star wars story 
akčný, dobrodružný, fantasy, sci-fi, slov.  titulky/slov. da-
bing, MP – 12. 
Hrajú: Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed. Star Wars Sto-
ry je prvou z novej série samostatných filmov Lucasfilmu. 
Rozpráva príbeh skupiny netradičných hrdinov, ktorí sa dajú 
dohromady, aby splnili odvážny a zdanlivo nemožnú úlohu: 
Ukradnúť plány Hviezdy smrti. (Falcon)

22. 12. Manžel na hodinu
Komédia, český, MP – 12. 
Hrajú: Bolek Polívka, David Novotný, David Matásek, Lukáš 
Latinák, Eva Holubová, Zdena Studenková, Zuzana Norisová, 
Norbert Lichý. Milanov vzťah k doktorke Eliške (Eva Holubo-
vá) sa sľubne vyvíja, a keď sa jej už Milan konečne odhodlá 
požiadať o ruku, vyzerá to, že svadbe nič nestojí ceste. Teda 
okrem jednej malej "drobnosti" - Milan je stále ženatý so 
Slovenkou Janko (Zdena Studenková), matkou Krištofa, s 
ktorou sa pred rokmi akosi zabudol rozviesť! Okrem Mila-
nových lapálie je tu ešte ďalší problém - návrat štvorice na 
hranie vodného póla sa moc nedarí.

KINOKLUB TATRA

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                  

5.12. (po) 18.00 h
JE S NAMI KONIEC?           
National Geographic produkovala strhujúci dokument v réžii 
Fishera Stevensa. Ústrednou postavou je herec a posol mieru 
pri OSN Leonardo DiCaprio, ktorý odkrýva alarmujúce sve-
dectvo o súčasných problémoch spojených s klimatickými 
zmenami a hľadá riešenie, ako predísť fatálnym dopadom 
na náš budúci život. (USA, 2016, 96´, predstavenie je určené 
výhradne pre členov filmového klubu – vstup voľný. 

5.12. (po) 20.00 h
24 TÝŽDŇOV         
Príbeh televíznej komičky Astrid, ktorá so svojím priateľom 
čaká dieťa s Downovým syndrómom a srdcovou vadou. Zva-
žuje, či si ho napriek vážnej lekárskej prognóze ponechá, či 
nie. Autorka emotívneho filmu zručne kombinuje bolestivý 
naturalizmus a jemný humor a prostredníctvom feministic-
kej perspektívy vypovedá o človeku tvárou v tvár morálnej 
dileme.                                                                                                                              
(Nemecko, 2016, 102´, 3 € / 4 €)

6.12. (ut) 19.30 h
V LÚČOCH SLNKA                           
Severokórejská dievčina Zin-mi sa pripravuje na oslavy 
výročia najvyššieho vodcu Kim Čong-ila.... Uznávaný ruský 
dokumentarista Vitalij Mansky dostáva povolenie sledovať 
celú jej rodinu. Je mu však umožnené filmovať iba podľa sta-
rostlivo pripraveného scenára, aby nič nenarušilo obrázok 
života spokojného ľudu. Napriek tomu je snímok úplným 
opakom propagandy. (Rus.,čes., nem., sev. Kórea, Lotyš., 
2015, 105´, 3 € / 4 €)

12.12. (po) 18.00 hod.
CESTA DO FANTÁZIE        
Cesta do sveta nespútanej fantázie pre všetkých, ktorí už 
niekedy mali desať. Vrcholné dielo animátora Hajaa Mijaza-
kiho rozprestiera fascinujúci svet nespútanej obrazotvornos-
ti. Dobrodružná snímka, kde sa neodohrávajú boje, hlavná 
postava nemá nadprirodzené schopnosti ani sa tu neháda 
dobro so zlom. Rozprávanie o desaťročnom dievčatku, ktoré 
sa ocitne v čarovnom meste duchov, bôžikov a strašidiel, 
divákov každého veku pohltí unikátnou víziou autora. Ka-
ždý záber dýcha čarovnosťou, hravosťou, nápaditosťou, ale 
aj melanchóliou a emotívnosťou.  Film je v českom znení. 
(Jap., 2001, 124´, vstupné: deti a členovia FK  2 € / ostatní 
4 €)

12.12. (po) 20.15 h
FRANKOFÓNIA                         
 „Elégia za Európu“ Na pozadí jedného z najničivejších 
konfliktov histórie – druhej svetovej vojny – skúma režisér 
Alexander Sokurov vzťah medzi umením a mocou a pýta sa, 
čo nám kultúra hovorí o nás samých. Jeho historická filmová 
esej je nekonvenčnou prechádzkou parížskym múzeom Lou-
vre - najvýznamnejšieho úložiska svetovej kultúry.    
(Franc.-Holand.-Nem., 2015, 88´, 3 € / 4 €)

13.12. (ut) 19.30 h
LÍZA, LÍŠČIA VÍLA                    M a ď a r s k á 
Amélia z Montmartru? Nevšedná romantická čierna komé-
dia je príbehom ošetrovateľky Lízy. Jej jediným priateľom 
je duch japonského popového speváka a na svoje tridsiate 
narodeniny sa rozhodne, že si konečne nájde svoju reálnu 
životnú lásku. Avšak všetci jej obdivovatelia zomierajú pri 
rôznych kurióznych nehodách hneď na prvom rande. Líza 
príde k záveru že je líščou vílou. Tá je podľa japonskej myto-
lógie démon. (Maďarsko, 2015, 98´, 3 € / 4 €)

19.12. (po) 18.00 h
AŽ NA SEVERNÝ PÓL           
Animovaný dobrodružný príbeh pre malé i veľké deti. Pät-
násťročná Saša je dcéra bohatých rodičov v Rusku koncom 
19. storočia. Sníva o ďalekom severe a smúti nad osudom 
svojho dedka Olukina, významného vedca a polárnika, ktorý 
sa doteraz nevrátil zo svojej poslednej expedície na severný 
pól. FILM UVÁDZAME V ČESKOM ZNENÍ!!!                                      
(Franc.- dán.), 2015, 81´, vstupné: deti a členovia FK  2 € 
/ ostatní 4 €)
 
19.12. (po) 19.30 h
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ                           
Hrdinovia komédií Wesa Andersona sú svojrázni a nevšední. 
Možno to platí aj o upätom vrchnom vrátnikovi luxusného 
hotela (Ralph Fiennes), zdanie však môže klamať. Luxusný 
Grandhotel Budapešť je oázou spoľahlivosti. Priania jeho 
hostí plní pán Gustave ešte predtým, ako ich vyslovia a väč-
šinu z hostí navyše úplne nezištne miluje a to aj vo fyzickom 
slova zmysle.(V. Británia - Nemecko, 2014, 100´, 3 € / 4 €)

Prajeme vám príjemné prežitie zvyšku roku 2016 a 
svieži vstup do roku nového...

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

www.kosnr.sk
kosnr@kosnr.sk

Č. tel.: 037/653 15 46

1. 12. 17:00 FOTOKLUB NITRA 
4. 12. 16:30 DIVADELNÉ DIALÓGY


