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Nitra, milá Nitra...
Podujatie sa koná pod záštitou
predsedu vlády SR Roberta Fica

a
SK PRES

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného 

programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. 

2. - 5. júl 2016

Nitriansky
samosprávny

kraj

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

Mesto
Nitra

H l a v n í  u s p o r i a d a t e l i a
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Nitra opäť kvitne

Mesto Nitra sa hrdí prívlastkom, že je „matkou slo-
venských miest“. Toto oslovenie jej právom patrí. 
A to vzhľadom na jej historické, kultúrne, národné 
a náboženské dedičstvo. Je to enormný historický 

vklad a hodnotový kapitál, ktorým prispela do našej spoločnosti v priebehu stá-
ročí. Z tohto dejinného kapitálu stále čerpáme a je pre nás studnicou poznania 
a inšpirácie pre súčasnosť i budúcnosť.

V týchto súvislostiach je pre mňa cťou, prebrať záštitu nad podujatím Nitra, 
milá Nitra 2016 s jej regionálnym a medzinárodným ohlasom. Názov slávností 
je odvodený z rovnomennej slovenskej piesne Nitra, milá Nitra. V piesni sa po-
kračuje lamentujúcimi slovami: „...kdeže sú tie časy, kdeže sú tie časy, v ktorých 
si ty kvitla“. Tento povzdych akoby chcel poukázať na dejinnú úlohu Nitry v jej 
historickom, spoločenskom a rovnako duchovnom význame.

Slávnosti Nitra, milá Nitra 2016 sa konajú v  ovzduší a  oslave Cyrilo-me-
todskej tradície. Tieto skutočnosti, za ktorými je veľa práce a  príprav mesta 
a biskupstva, majú poukázať na obnovu, zachovanie a prezentáciu kultúrneho 
dedičstva a  širokej verejnosti ponúknuť popularizáciu historických udalostí. 
Oslavy sa tak stávajú prenádherným a vyhľadávaným miestom stretnutia gene-
rácií, národností, tradícií, kultúr a folklóru. K čomu dozaista prispieva pôvabná 
atmosféra letných dní sprevádzaná koncertmi vážnej a populárnej hudby, tra-
dícia vinárstva a tradičného jarmoku s remeselníkmi.

Ak sa zahľadím na programovú skladbu osláv, popri tom mysľou prejdem 
po meste s  jej viacerými zmodernizovanými a novými objektmi, obnoveným 
hradom a katedrálou, a keď k tomu pripočítam výstavbu automobilového závo-
du Jaguar Land Rover, chce sa mi povedať na slová piesne: Opäť sú tu tie časy, 
keď naša Nitra, milá Nitra opätovne kvitne. Kvitne v jej spoločenskom, hospo-
dárskom, kultúrnom a vzdelanostnom význame. Mesto Nitra s jej okolím má 
stále svoje významné postavenie v  slovenskej spoločnosti. A pre mnohých je 
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potešením bývať zo všetkých strán v tôni Zobora a na brehoch našej slovenskej 
rieky Nitra.

Osobne sa veľmi rád vraciam do tohto mesta. A pri týchto návštevách sa 
mi mnohokrát vybavuje významná postava „novodobého Metoda“, s  ktorou 
sme sa minulý rok museli rozlúčiť – osoba kardinála Jána Chryzostoma Korca 
(† 24.10.2015). Patrí sa, aby sme nezabúdali na túto veľaváženú osobnosť, ktorú 
si cenilo v Nitre mesto, samospráva i univerzity. Bol to človek, ktorý bol hrdý na 
toto mesto a bol povďačný, že môže v ňom žiť a pôsobiť!

Milí návštevníci osláv Nitra, milá Nitra 2016, dovoľte mi, aby som Vám po-
prial príjemné a srdečné okamihy a zážitky, ktoré prežijete so svojimi priateľmi 
počas tohtoročných osláv. Veľkolepé chvíle, ktoré pre nás pripravila „matka slo-
venských miest“, nech dodajú našim všedným a pracovným dňom na začiatku 
júla jej oslavný, štátny, duchovný a sviatočný charakter!

S úctou

Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Robert Fico
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„Po stopách strhujúceho príbehu 
solúnskych bratov – sv. Cyrila a Metoda, 
spolupatrónov Európy“

Po roku opäť stojíme na prahu sviatku sv. Cyrila 
a Metoda – jednej z ťažiskových štátotvorných, du-

chovných i kultúrnych tradícií nášho národa, zakotvených aj v Ústave Slovenskej 
republiky. Preto sa nám môže zdať, že o tejto historickej udalosti, resp. príbehu, 
je už všetko známe. Vedecké poznanie však prináša stále nové fakty, ktoré do-
pĺňajú doteraz známe poznatky i interpretácie. Na druhej strane medializované 
informácie potvrdzujú, že znalosti žiakov o kľúčových otázkach dejín nášho ná-
roda sú veľmi slabé a neúplné. Preto je našou povinnosťou každoročne priblížiť 
strhujúci historický príbeh sv. Cyrila a Metoda všetkým občanom, a to vo svetle 
najnovších historických faktov, vývinu spoločnosti vo svete a v Európe na za-
čiatku 21. storočia a s vedomím našej zodpovednosti za uchovanie i rozvíjanie 
cyrilo-metodského odkazu.

Známy je prínos sv. Cyrila a Metoda hlavne v oblasti písomníctva a  litera-
túry, prehlbovania kresťanstva a  zavedenia kresťanských právnych noriem do 
života spoločnosti, teda povznesenia našej kultúrnej a civilizačnej úrovne. Cyri-
lo-metodská misia mala však pre Slovákov aj veľký národotvorný a štátoprávny 
význam. Pápež Ján VIII. vydal v roku 880 bullu „Industriae tuae“, ktorou nie-
lenže povolil sv. Metodovi, „arcibiskupovi svätej moravskej cirkvi“ a  jeho žia-
kom slúžiť liturgiu v slovanskom jazyku, ale navyše prijal Svätopluka a jeho ľud 
pod „pápežskú patronáciu sv. Petra“, čím vlastne prevzal nad ním a jeho ríšou 
svoju ochranu. Samotnú bullu pápež začína oslovením „Milovanému synovi 
Svätoplukovi, slávnemu vladárovi“, čím významným spôsobom posilnil jeho 
mocenské postavenie vo vtedajšej Európe. To potvrdzuje, že Veľká Morava pat-
rila k najvýznamnejším štátom svojej doby a v dejinách strednej Európy zohrala 
významnú úlohu. Naši predkovia tým vlastne historicky po prvýkrát vystúpili 
na európsku scénu.
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Ďalším aspektom je potreba neustále objasňovať základné historické fakty 
o pôsobení sv. Cyrila a Metoda a  ich žiakov na našom území. Na Slovensku sú 
málo známe napríklad životné osudy jedného zo žiakov sv. Cyrila a  Metoda – 
sv.  Klimenta Ochridského, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho pokračova-
teľa v diele oboch vierozvestcov a patrí do skupiny sedmopočetníkov. Životopisec 
o ňom napísal: „Za vzor života si postavil veľkého Metoda a staral sa a modlil sa, 
aby sa neodklonil od jeho nasledovania. Jeho život a činnosť postavil za základ 
svojho osobného konania... lebo od mlada ho nasledoval a videl svojimi očami 
všetky skutky svojho učiteľa“. Na našom území pôsobil 23 rokov, preto býva na-
zývaný aj sv. Klement Slovenský, resp. Sloviensky. Je autorom vyše 50 pôvodných 
diel. Zostavil aj životopisy svätých, do ktorých zaradil tiež „Život sv. Cyrila“ a chvá-
lospev na neho „Pochvalné slovo“. Po Metodovej smrti sa stal z hľadiska postavenia 
druhým mužom byzantsko-slovanskej misie. Po vyhnaní z Veľkej Moravy v roku 
886 sa uchýlil do vtedajšej Bulharskej ríše, kde v Ochride založil stredisko slovan-
skej bohoslužby a školu. V roku 893 ho cár Simeon ustanovil za biskupa s pôsob-
nosťou pre celú oblasť juhozápadného Bulharska. Zomrel vo vysokom veku 27. júla 
916 a pochovaný je v Ochride, v kláštornom chráme sv. Pantelejmona, ktorý dal 
sám postaviť. V júli tohto roka teda uplynie 1100 rokov od jeho smrti.

„Strhujúci príbeh solúnskych bratov, spolupatrónov Európy“ a  ich žiakov 
skrýva v sebe bohatý potenciál priblížiť pútnikom z domova i zo zahraničia au-
tentický príbeh našej minulosti, spätý so slávnymi veľkomoravskými tradíciami 
nášho kraja, ktorý aj dnes môže pôsobiť inšpiratívne pre celú Európsku úniu. Pre-
to sme ho zaradili aj do projektu vyhláseného Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR pod názvom „Od koreňov vnútorných hodnôt Európy 
po súčasné priority Európskej únie“ v súvislosti s propagáciou slovenského pred-
sedníctva v Rade EÚ. Historický odkaz sv. Cyrila a Metoda tak ponúka príležitosť 
prepojiť slovanské krajiny a ďalšie európske štáty pri hľadaní spoločnej kultúrnej 
identity a historických tradícií. Z týchto dôvodov NSK vstúpil do medzinárodného 
združenia „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“, ktoré postupne realizuje 
projekt budovania Cyrilo-metodskej cesty, do ktorého sa má zapojiť desať európ-
skych štátov so stovkami historicky a kultúrne významných miest.

Významnú úlohu Nitry a územia dnešného Nitrianskeho kraja v časoch Veľ-
komoravskej ríše pútnikom z celého sveta priblíži jedna z najvýznamnejších trás 
budúcej Cyrilo-metodskej cesty a sprístupní im historické, kultúrne a duchovné 
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dedičstvo nášho národa. V spolupráci so štyrmi moravskými a tromi slovenskými 
krajmi sme pripravili dva projekty, s ktorými sa uchádzame o � nančnú podporu 
EÚ na realizáciu týchto plánov v praxi.

Súčasná situácia v  Európe poskytuje príležitosť aj nám, Slovákom, aby sme 
ohrozenú Európu vnútorne posilnili svojou jedinečnou kultúrou, našimi historic-
kými a kultúrnymi tradíciami, na počiatku ktorých stáli sv. Cyril a Metod. Vďaka 
ich duchovnému odkazu sme si dodnes ako národ dokázali zachovať svoj jazyk 
a kultúru, ktoré zosobňujú jedinečnosť a osobitosť nášho národa, a ktoré sú neod-
deliteľnou súčasťou spoločného európskeho duchovného a kultúrneho dedičstva. 
Tieto hodnoty predstavujú aj do budúcnosti pevné piliere, na ktorých môže byť 
založená spolupráca európskych národov a ich spoločná ochrana pred náporom 
iných civilizácií.

Základným východiskom tohto úsilia však musí byť úcta k vlastným európ-
skym civilizačným hodnotám a tradíciám.

Nitriansky samosprávny kraj obohatí program Cyrilo-metodských slávností 
o  tradičnú historickú konferenciu pre širokú verejnosť pod názvom „Najnovšie 
poznatky o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave“. Konferencia sa bude opäť 
konať v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, a to v pondelok 4. júla 2016 o 9.00 
hodine. Účasť opätovne prisľúbili poprední slovenskí historici a  archeológovia 
obdobia včasného stredoveku i hostia zo Zlínskeho kraja. Ponitrianske múzeum 
ponúka pri tejto príležitosti atraktívnu výstavu „Život Slovanov pod Zoborom vo 
včasnom stredoveku“.

Verím, že Nitrania i návštevníci mesta využijú príležitosť oboznámiť sa s naj-
novšími poznatkami o našej minulosti a aktívne sa zúčastnia na Cyrilo-metod-
ských slávnostiach 2016.

Milan Belica
predseda Nitrianskeho samosprávneho krajapredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Cyrilo - Metodská Nitra vždy aktuálna

Aj tohto roku nás pozýva Cyrilo-Metodská Nit-
ra, aby sme si hrdo uvedomili svoju kresťanskú 
a národnú identitu, ale aj preto, aby sme z týchto 
hodnôt žili a aplikovali ich do každej oblasti náš-

ho života. Ba je tu aj naša úloha, zvlášť v roku predsedníctva Slovenska v rade 
Európskej únie, aby sme boli obohatením aj pre druhých. Pápež sv. Ján Pavol II. 
to vyjadril pri národnej púti vo Večnom meste slovami: „Slovensko má veľkú 
úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povo-
lané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európske-
ho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, 
ako aj živými silami svojich nových generácií.“

Požehnaná činnosť solúnskych bratov je nemysliteľná bez spolupráce tých, 
ktorí ich z Carihradu sprevádzali, ale najmä mnohých, ktorých získali na území 
Veľkomoravskej ríše a potom aj v Blatnohrade. Život Konštantína o tom hovorí: 
„Keď prišiel na Moravu, Rastislav ho prijal s veľkou úctou, zhromaždil učení-
kov a oddal mu ich na učenie“ (ŽK XV). V čase smrti Metodovej ich bolo už 
okolo dvesto.

Boli to zväčša ľudia, ktorí keď spoznali, že je niečo správne a dobré, šľachet-
né, pevne sa toho držali. Pre nich bolo hodnotné to, čo je dobré a nie to, čo sa 
„aktuálne“ vychvaľuje. Vo svojom postoji sa nedali ovplyvniť ani ľudskou chvá-
lou, ani strachom pred ľuďmi. Svedomie im ukazuje cestu. Nedali sa pomýliť 
ani chvíľami temnoty, ani pokušenia. Zostávajú verní kresťanským hodnotám 
v živote i smrti.

V  tomto roku si pripomíname 1100 rokov od smrti jedného z  nich – 
sv.  Klimenta Ochridského, ktorý podľa slovenského slavistu prof. Jána Sta-
nislava a viacerých bulharských historikov pochádzal z územia Veľkej Moravy. 
Podľa iných pochádzal z Bulharska a na Veľkú Moravu prišiel spolu s Cyrilom 
a Metodom.
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V roku 868 bol spolu s Metodom, Gorazdom a Naumom vysvätený v Ríme 
za kňaza. Po Metodovej smrti sa stal, čo do postavenia, druhým mužom by-
zantsko-slovanskej misie (po sv. Gorazdovi). Vyhnaný z Veľkej Moravy po roku 
885 sa spolu s ostatnými žiakmi svätých vierozvestov uchýlil do Bulharska, kde 
v  Ochride (v  dnešnom západnom Macedónsku), založil stredisko slovanskej 
bohoslužby a  školu. V  roku 893 knieža Simeon zriadil velické biskupstvo, za 
prvého biskupa bol vysvätený a  ustanovený sv. Kliment. So svätým Naumom 
Ochridským spolupracoval od mlada až do Naumovej smrti, podľa prameňov 
tvorili dobre zohratú dvojicu. Spolupracoval aj s  Konštantínom Preslavským 
a Preslavským strediskom vzdelanosti. Zomrel v  júli roku 916, pochovaný bol 
27. júla 916 v Ochride, v Monastieri svätého Pantelejmona, ktorý dal sám posta-
viť. V Bulharsku je uctievaný ako národný svätec.

Písal bohoslužobné texty (hymnogra� cké diela), životopisné diela a oslavné 
diela na počesť svojich učiteľov Cyrila a Metoda, ale aj iných cirkevných osob-
ností. Napísal tiež homílie a  „poučné slová“, ktoré sám tvoril alebo čiastočne 
prekladal z gréčtiny. Bol najplodnejším spisovateľom zo skupiny svätých sedmo-
početníkov, čo sa týka zachovaných diel.

Odkaz sv. Klimenta a tých, ktorí pokračovali v šľachetnom diele sv. Cyrila-
-Konštantína a Metoda, si musíme všímať aj dnes a byť mu verní. Veď kresťania 
sú povolaní znova si uvedomiť dedičstvo, ktoré majú zveľaďovať a odovzdávať 
až do konca, aby ukázali jeho trvalú účinnosť. Sme povinní ponúknuť osobitný 
príspevok aj na budovanie Európy, ktorý bude tým účinnejší, čím sa viac obno-
via vo svetle evanjelia. Tak sa stanú pokračovateľmi dlhých dejín svätosti, ktorá 
v priebehu týchto dvoch tisícročí prešla rozličnými krajinami Európy.

Kiežby toto vedomie šírenia duchovných dobier bolo podľa vzoru spolupra-
covníkov solúnskych bratov na Slovensku naďalej živé! Aj to je odkaz tohoročné-
ho pozvania do Cyrilo-Metodskej Nitry, pre ktorý sa treba vybrať opäť do Nitry.

Viliam Judák,
nitriansky biskup
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Vitajte v Nitre, priatelia,

v najstaršom slovenskom meste, ktoré každoročne 
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda otvára 

svoju pohostinnú náruč a teší sa na pútnikov, turistov a obyvateľov Nitry i blíz-
keho okolia prichádzajúcich na slávnosti Nitra, milá Nitra. 

Ich poetický názov je zvláštnou nitrianskou šifrou, v ktorej je zakódovaná 
úcta k cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, obdiv významných osobností 
histórie i súčasnosti Nitry, ale i posolstvo dobra, spolupatričnosti a radosti zo 
vzájomných stretnutí. Rovnomenná hymnická pieseň tak vytvára jednotiaci rá-
mec pre Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré obyvatelia Nitry slávia aj 
ako dni Nitranov.

Je pre nás veľkou cťou, že záštitu nad slávnosťami opätovne prevzal predseda 
vlády Slovenskej republiky Robert Fico a zároveň sú jedným z prvých podujatí, 
ktoré sa v roku predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie konajú pod zá-
štitou SK PRES.

Tohtoročná dramaturgia zohľadňuje načrtnuté línie a spája duchovnú, histo-
rickú i spoločenskú dimenziu v rámci štvordňovej programovej ponuky.

Prvá, víkendová časť sa nesie v znamení priateľských stretnutí, oddychu a zá-
bavy v príjemnom prostredí zelene Mestského parku na Sihoti pod Nitrianskym 
hradom a na Am� teátri pod Zoborom. V parku je pripravený kultúrny program 
pre všetky vekové kategórie i tradičný Nitriansky jarmok, am� teáter ožije fes-
tivalom Nová Fun rádio Dohoda, na ktorom sa predstavia výrazné osobnosti 
slovenskej hudobnej scény. Nebude chýbať ani línia spolupráce s partnerským 
mestom Kroměříž a s ďalšími partnermi z Českej republiky v rámci prezentácie 
medzinárodného projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda.
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V druhej časti slávností je dominantný duchovný a historický rozmer. V Žup-
nom dome sa uskutoční popularizačná historická konferencia, na Svätopluko-
vom námestí a pešej zóne dostane priestor tradičná ľudová kultúra vďaka dvom 
medzinárodným folklórnym festivalom, jubilejnej štyridsaťročnej Akademickej 
Nitre a festivalu Slavica fest. K základnému kameňu Archeoparku Nitra, ktorý 
bol položený vlani na Martinskom vrchu pribudnú v tomto roku nové slovanské 
obydlia. Vyvrcholením slávností je Cyrilo-metodská národná púť na Svätoplu-
kovom námestí 5.júla, v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda, a popoludnie otvore-
ných dverí na Nitrianskom hrade so vstupom do biskupského paláca, koncertmi 
a historickým festivalom Pribinova Nitrawa.

Ďakujem všetkým partnerom za inšpiratívnu spoluprácu a verím, že sláv-
nosti Nitra, milá Nitra obohatia návštevníkov o nové poznanie, zážitky i priateľ-
stvá a s radosťou sa do Nitry opäť vrátia.

Želám Vám príjemné chvíle strávené v starobylej Nitre.

Jozef Dvonč
primátor Nitry
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2. júl / sobota

Mestský park 
14.00 - 19.00
Dychová hudba Žikavanka
Gašpariáda, Viva la Musica 
19.00 Piesne nielen 
z muzikálu Tisícročná včela 
v podaní hercov DAB  

Amfiteáter
12.00 – 02.00 
Nová Fun rádio 

Dohoda 

Múzeum medoviny Tomka, Farská 28
13.00  Otvorenie výstavy 
České korunovačné klenoty 
a historické čaše

3. júl / nedeľa

Mestský park
14.00 - 20.00
DETSKÁ SWANDA ZÓNA 
Veselo na Sihoti
Finalisti Moravia Talent 
K horám, chlapci, k horám... 
Paper moon trio
20.00

NEŘEŽ a Katka Koščová  
Letná párty s Replay bandom

Synagóga
17.00 Vernisáž
Kroměříž vo farbe, 
svetle a umení II.
Kultúrna cesta 
sv. Cyrila a Metoda 

Piaristický kostol sv. Ladislava
19.00  Medzinárodný festival 
sakrálnej hudby Musica sacra 

2. júl – 3. júl sobota – nedeľa

Mestský park
11.00 – 20.00 
Nitriansky jarmok 
Pivný festival 
III. „Nitránska verklikáreň“ 

4. júl  / pondelok

Koncertná sála Župného domu
9.00 konferencia Najnovšie 
poznatky o misii sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkej Morave
Cesta písmen 

Martinský vrch
14.30, 17.00 
Tajomstvá Martinského vrchu
16.00 – 18.00  

Navštívte Veľkú 
Moravu 
Pribinova Nitrawa
18.00  Sprievod kniežaťa Pribinu  

Nitriansky hrad a podhradie
19.00 Historický festival 
včasnostredovekého života 
Pribinova Nitrawa

Svätoplukovo námestie a pešia zóna
15.00 – 19.30 korzo plné 
tradícií, umenia, hudby, 
výstav, hier a atrakcií,  
medovinová kaviareň pri 
meči,  uKROJme si rekord
17.00 Slavica fest
19.30  Krojovaná paráda
20.00

Akademická Nitra 
Zblízka i zďaleka, vitajte v Nitre 

5. júl / utorok

Svätoplukovo námestie
10.00

Cyrilo-metodská 
národná púť
Nitrianske podhradie
11.00 Historický festival 
včasnostredovekého života 
Pribinova Nitrawa
16.30 Cyril a Metod, po stopách 
strhujúceho príbehu
8.30 Turnaj historických skupín

Nitriansky hrad
13.00 Deň otvorených dverí 
na Nitrianskom hrade

gotická priekopa
13.30 Prehliadka 
historických kostýmov

Katedrála sv. Emeráma
16.00 Na krásnú zahradu...

Mestský park
15.00 Slovanský svet - Cesta 
slovanskej vzájomnosti

Zmena programu vyhradená
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2. júl – 3. júl 2016 / sobota – nedeľa

Mestský park na Sihoti

11.00 – 20.00
Tohtoročné slávnosti Nitra, milá Nitra…
svojou úvodnou víkendovou časťou láka-
jú návštevníkov do príjemnej oázy zelene 
v parku pod Nitrianskym hradom.
Remeselnícki majstri z  celého Slovenska 
sa opäť stretávajú na tradičnom Nitrian-
skom jarmoku, ktorý obohacuje slávnosti 
o vzácne skvosty tradičnej ľudovej kultúry. 
Vďaka zručnosti čipkárov, košikárov, ková-
čov, pernikárov a  ďalších ľudových umel-
cov sa tieto hodnoty uchovávajú pre budú-
ce generácie. Na jarmoku opäť nechýbajú 
ani tradičné slovenské jedlá, rôzne špecia-
lity, medovina, či pivný festival.
K hudobným i vizuálnym atrakciám opäť 
patrí v  poradí už tretia „Nitránska ver-
klikáreň“ a  Gašpariáda. Verklikárskym 
umením oživuje nitrianske slávnosti ga-

rant tohto zaujímavého projektu, známy 
nitriansky bábkoherec Ivan Gontko.
Počas dvoch dní sa predstaví divákom 
sedem súborov tradičného bábkového di-
vadla z troch krajín: Teatro Pimprlo, Hugo 
end Herodes a študenti KALD DAMU 
z Českej republiky, Mikropódium Andrása 
Lénárta a Eszter Aracs z Maďarska a  do-
máce súbory Teatro Carnevalo a Tyjátr. 
Nitránskej verklikárne sa zúčastnia � aši-
netári Jan Bondra a Patrik Pařízek z Čiech, 
Alexandra a Henri Noubel z Francúzska, 
Kranjski komedijanti zo Slovinska, Tomek 
Sylwestrzak a Ula Kłosiewicz z Poľska, 
Zsolt Horváth z Maďarska a Ivan Gontko 
zo Slovenska. Aj verklikári a � ašinetári 
budú vystupovať počas oboch dní.
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2. júl 2016 / sobota

Mestský park

14.00 – 20.00
V  sobotňajšom programovom bloku sa 
predstaví Dychová hudba Žikavanka, pre 
najmenších návštevníkov je pripravená 
Gašpariáda.
K sviatočnej letnej atmosfére nitrianskych 
slávností prispieva o  18.00 h  mladistvý 
program Bratislavského chlapčenského 
zboru s  názvom Viva la Musica pod di-
rigentskou taktovkou Magdalény Rovňá-
kovej a  Gabriela Rovňáka ml., ktorý žne 
úspechy nielen na Slovensku, ale aj u po-
slucháčov európskych veľkomiest, Ameri-
ky, Kanady, Japonska, Cypru či Taiwanu.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre prichádza 
za svojimi obdivovateľmi pod Nitriansky 
hrad a prináša o 19.00 h hudobnú lahôdku 
v podobe hudobného pásma Piesne nielen 

z muzikálu Tisícročná včela. V programe 
sa predstavia známe herecké osobnosti Eva 
Pavlíková, Alena Pajtinková, Roman Polá-
čik, Marcel Ochránek a Juraj Ďuriš.

Amfiteáter

12.00 – 02.00 Nová Fun rádio Dohoda
Nitriansky am� teáter je novou zónou, kto-
rá sa počas slávností otvára návštevníkom 
prostredníctvom festivalu Nová Fun rádio 
Dohoda. Nitra je jedným z  piatich miest, 
v  ktorom sa predstavia hviezdy súčasnej 
slovenskej hudobnej scény Richard Müller, 
Fragile Queen, Vidiek, Polemic a Campana 
Batucada, Katka Knechtová, Kmeťoband, 

Sima Martausová, Medial Banana, Koma-
jota, Mista a DJ Julo alias Python. Okrem 
unikátneho hudobného programu zabáva-
jú návštevníkov obľúbení moderátori Fun 
rádia. Nechýbajú ani súťaže a  sprievodný 
program.
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3. júl 2016 / nedeľa

Mestský park

14.00 - 23.00
Domáci folkloristi, Ženská spevácka skupi-
na Vranky a Ľudová hudba folklórneho sú-
boru Ponitran, s dobrou náladou otvárajú 
nitriansku pohostinnú náruč pre všetkých 
návštevníkov slávností v programe Veselo 
na Sihoti s Ponitranom a Vrankami.
V altánku sa o 15.00 h predstaví Markéta 
Vodičková a Filip Vítů, mladé a talentova-
né akustické duo zo Zlína, ktoré hrá pop, 
rock i  blues, vlastné i  prevzaté skladby. 
Speváčka Markéta i gitarista a spevák Filip 
sú � nalistami súťaží Talent a Blues Aperitiv 
a koncertujú po celej Českej republike.
K horám chlapci, k horám, pozdrav z Ho-
rehronia, Podpoľania a Zuberca prinášajú 
o 16.00 h do Nitry folklórne skupiny Šu-
miačan, Pohronci, Janoštinovci v  podobe 

temperamentných i  clivých piesní a  tan-
cov, spolu so vzácnymi fujarami, gajdami, 
píšťalami a heligónkami. Ľudovým rozprá-
vačom a  zároveň režisérom programu je 
Marián Čupka.
Návrat v čase ponúka  v altánku o 18.00 h 
Paper Moon trio...“či už ale hráme gro-
teskný charleston alebo koketný swing, cieľ 
a zámer je jediný - autentickou a originál-
nou interpretáciou sa preniesť do zlatých 
ér, kedy zábava znamenala kvalitu a nob-
lesa nebola pýchou, lež cnosťou“, hovoria 
o  sebe Barbora Žilíková, Andrea Kružlia-
ková, Kristína Uhlíková - členky tohto za-
ujímavého hudobného zoskupenia, ktoré 
hrá skladby z dvadsiatych rokov minulého 
storočia i swingové šlágre.
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20.00 NEŘEŽ a Katka Koščová
Hudobná skupina Neřež ako voľné po-
kračovanie českej folkovej legendy Nerez 
prichádza v  zložení Zdeněk Vřešťál, Vít 
Sázavský, Filip Benešovský a Robert Fisch-
mann. Spolu s  Katkou Koščovou, ktorá 
vynikajúco interpretuje spevácke party 
pesničkárky Zuzany Navarovej i  vlastné 
autorské projekty, prinášajú nitrianskemu 
publiku prierezový koncert najznámejších 
piesní pôvodného Nerezu a súčasnej tvor-
by formácie Neřež.

Letná párty s Replay bandom
je prísľubom dobrej nálady a skvelej zába-
vy s vynikajúcou párty kapelou, ktorá hrá 
súčasné, ale aj rokmi overené najväčšie 
tanečné hity rôznych štýlov. Členovia ka-

pely sú známi a hudobne všestranní pro-
fesionáli – Silvia Holečková, Matej Koreň, 
Viktor Hidvéghy, Zoli Tóth, Braňo Kociov 
a Jaro Bežák.

Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

17.00 Vernisáž Kroměříž vo farbe, svetle a umení II.
Kolektívna výstava členov Spolku pria-
teľov výtvarného umenia Kroměřížska.
Intenzívne priateľské vzťahy sú charakte-
ristické pre partnerskú spoluprácu miest 
Kroměříž a Nitra, ktorá píše svoju históriu 
od roku 1972. Združenie priateľov výtvar-
ného umenia Kroměřížska vzniklo roku 
1999 so zameraním na kultúru a  aktivity 
súvisiace s výtvarným umením Kroměříž-
ska. V priebehu nasledujúcich rokov sa zá-
kladňa rozrastala a dnes už združuje okolo 
50 členov. K amatérskym výtvarníkom, vý-

tvarným pedagógom a študentom pribudli 
tiež priaznivci a obdivovatelia výtvarného 
umenia, bez vlastnej tvorby. Spolok orga-
nizuje výstavy v Kroměříži a v okolí, uspo-
radúva Letné výtvarné stretnutia a aktívne 
sa podieľa na rôznych kultúrnych aktivi-
tách a  podujatiach. Členovia združenia 
úspešne prezentujú svoju tvorbu na domá-
cich i zahraničných výstavách.
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Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda – putovanie 
za cyrilo-metodskou tradíciou

Cieľom výstavy je prezentovať partnerský 
projekt Európska kultúrna cesta sv. Cy-
rila a  Metoda, ktorý má ambíciu stať sa 
európskou témou produktov cestovného 
ruchu. Návštevníci sa zoznámia s  tema-
tikou a  možnosťami cyrilo-metodského 
putovania po Európe v troch základných 

lokalitách a smeroch – v Českej republike 
a na Slovensku v blízkom okolí Velehra-
du, v Rakúsku a Taliansku a na Balkáne. 
Trojrozmerný materiál zo zbierok Arche-
ologického ústavu SAV v Nitre doplní vý-
stavu o vzácne artefakty z obdobia Veľkej 
Moravy pochádzajúce z  archeologických 
výskumov na Slovensku. Návštevníci si 
pripomenú počiatky kresťanstva i  samo-
statného štátu na území Veľkej Moravy. 
Najrôznejšie sady medailí vyrobené pri 
príležitosti osláv sv. Cyrila a  Metoda, 
knižné a  listinné publikácie a  špeciálne 
telegrafy z  Filatelistického klubu Moče-
nok s  cyrilo-metodskou tradíciou pri-
praví Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre. Výstava potrvá do 10. 7. 2016.

Piaristický kostol sv. Ladislava v Nitre

19.00 Záverečný koncert Medzinárodného 
festivalu sakrálnej hudby Musica sacra

Do rámca slávností je záverečným kon-
certom zakomponované aj vyvrcholenie 
XXVI. ročníka Medzinárodného festivalu 
sakrálnej hudby Musica sacra, na ktorom 
sa predstaví Štátny komorný orchester Žili-
na pod dirigentskou taktovkou Leoša Svá-
rovského so sólistami: Nao Higano (sop-
rán, Japonsko), Judita Andelová (mezzo-

soprán), Jozef Gráf (tenor), Martin Mikuš 
(basbarytón), ďalej speváckym zborom Ad 
una corda so zbormajstrom Mariánom Ši-
pošom a organistkou Martou Gáborovou. 
V  programe zaznie monumentálne dielo 
Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791) 
Requiem pre sóla, zbor a orchester KV 626.
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Conversio Bagoariorum et Carantanorum

Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov 
vznikol v Salzburgu roku 871

V súvislosti s dianím v Nitre sa v spise nachádza zmienka:

Jemu (Pribinovi) posvätil (consecravit) 
arcibiskup Adalrám kostol za Dunajom na jeho 
vlastnom majetku zvanom Nitrava...

(Kolíska kresťanstva na Slovensku, Nitriansky hrad a katedrála 
sv. Emeráma v premenách času, Bratislava, 2011, s.19)

****

Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kres-
ťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pše-
ničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe zjedno-
cuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú... Preto som túžil navští-
viť Nitru. Ešte za života sv. Metoda tu bola zriadená diecéza. 
Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, ten katedrálny 
chrám je jedným z najstarších biskupských sídel medzi slovan-
skými národmi.
Tu sa narodil Gorazd „muž vašej krajiny, vzdelaný ... a pravo-
verný“, spoľahlivý učeník, ktorého si Metod vyvolil za svojho 
nástupcu.
S pohnutím hľadím na obrysy Zobora. Na jeho úpätí stál oko-
lo roku tisíc Kláštor sv. Hipolyta, kde sa formoval môj krajan 
sv. Svorad-Andrej a jeho žiak sv. Beňadik, patróni tohto mesta 
a tejto diecézy...

(zo slov pápeža Jána Pavla II. pri stretnutí s mládežou 30. júna 1995 v Nitre)
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4. júl 2016 / pondelok

Koncertná sála Župného domu v Nitre

9.00 Konferencia Najnovšie poznatky o misii 
sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave

Konferencia je už tradičným vkladom, 
ktorým prispieva Nitriansky samospráv-
ny kraj v  spolupráci s  Ponitrianskym 
múzeom a s medzinárodným združením 
„Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Me-
toděje, z. s. p. o.“ do rámca tohtoročných 
slávností. Je zameraná na širokú verejnosť 
s cieľom popularizovať najnovšie poznat-

ky z oblasti histórie, archeológie i pripra-
vovaných medzinárodných projektov. Na 
konferencii odznejú referáty popredných 
osobností slovenskej historickej vedy a ar-
cheológie.
Cyrilo-metodská cesta je príležitosťou, ako 
viac prepojiť slovanské krajiny a ďalšie štá-
ty, ktoré nesú stopy a  tradície cyrilo-me-
todskej misie s  témou hľadania spoločnej 
kultúrnej identity a  koreňov prostredníc-
tvom udržateľného kultúrneho cestovné-
ho ruchu. Projekt Európska kultúrna cesta 
sv. Cyrila a  Metoda je komplexnou kul-
túrnou a  turistickou ponukou v  priestore 
strednej, južnej a východnej Európy. Cesta 
je zameraná na podporu kultúrneho turiz-
mu a pútnického turizmu. Tým sa priblíži 
známym európskym cestám, napr. Svä-
tojakubskej ceste. Zvlášť unikátnou bude 
svojím obsahom, ktorým je jedinečný 
kultúrno-historický odkaz sv. Cyrila a Me-
toda, zjednocujúci množstvo východných 
i  západných národov. Veď obaja solúnski 
bratia boli tvorcami slovanského písma, 
liturgie i práva.
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Cesta písmen
Prezentácia dokumentárneho � lmu o Cy-
rilovi a Metodovi (Bulharsko), 84 m, réžia: 
Ralica Dimitrova, s cénar: Desislava Nay-
denova a  Ralica Dimitrova, kameraman 
a producent: Plamen Gerasimov.
Vo � lme sa historické dokumenty, pa-
mätníky a  vyobrazenia svätých bratov na 
Slovensku, Grécku, Macedónsku, Talian-
sku, Česku, Nemecku, Rusku a Bulharsku 
striedajú so súčasnými vysvetleniami ich 
misie  – niekedy diskutabilnými, oživený-

Program konferencie

1. Cesta písmen
Prezentácia dokumentárneho � lmu 
o Cyrilovi a Metodovi (Bulharsko)

2. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
Počiatky misijnej činnosti solúnskych bratov 
sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy

3. Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.
Cyrilo-metodská misia medzi 
Východom a Západom

4. Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Vzťahy arcibiskupa Metoda a Wichinga

5. Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Diplomatické a misijné cesty sv. Cyril a Metoda

6. Mgr. Martin Husár, PhD.
Prítomnosť Cyrila a Metoda na 
pápežskom dvore v Ríme

7. Prof. PhDr. Martin Homza, PhD.
Tradícia Svätopluka ako svätého kráľa

8. PaedDr. Miroslav Holečko
Gorazd – priamy duchovný dedič 
a pokračovateľ cyrilo-metodského diela

9. Prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.
Nové poznatky o včasnostredovekých 
sakrálnych architektúrach na Ponitrí

10. Prof. � Dr. Ján Zozuľak, PhD.
Svätá hora Athos a byzantské 
kultúrne dedičstvo

11. PhDr. František Synek
Archeoskanzen Mikulčice – Kopčany.
Nový společný česko-slovenský kulturní statek
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mi v slovách a dielach vedcov a obyčajných 
ľudí rôznych národností. Medzi zaujíma-
vými objavmi autorov je natočenie rôz-
nych artefaktov a historických pamätníkov, 
svedčiacich o ceste tvorcoch azbuky v nie-
koľkých štátoch a spôsob, ktorým si súčas-
níci pamätajú a  šíria ich dielo  – umelci, 
ktorí tvoria symboly hlaholiky, piesne, kto-
ré sa spievajú v rôznych krajinách a dokon-
ca memoriál azbuky vybudovaný v  Pliske 
v Bulharsku jedným Arménom a Turkom.
Desislava Naydenova: „Je to jeden ces-
topis v  čase a  priestore, ktorý rozpráva 
o  svätých bratoch Cyrilovi a  Metodovi 
nielen v rokoch kedy žili – v IX. storočí, 
ale siaha po dedičstve z  ich diela v  sú-

časnosti. Vyjadruje sa to v spomienkach, 
úcte, význame a hodnotení ich prínosu. 
Preto � lm nesie meno „Cesta písmen“. 
Samozrejme, nemôžeme nespomenúť 
aj cyriliku, ktorou píšeme v  súčasnosti 
v Bulharsku, Rusku, iných krajinách, na-
príklad v Mongolsku. Svätí bratia sa uc-
tievajú v mnohých krajinách. Napríklad 
Cyril a Metod sa nachádzajú aj v Ústave 
SR. O nich sa hovorí v tejto najdôležitej-
šej zákonodarnej listine Slovenska. Ich 
pamätníky sa nachádzajú v celej Európe. 
A najvýznamnejším ocenením ich diela 
je, že v roku 1980 ich pápež Ján Pavol II. 
vyhlásil za patrónov Európy“.

Martinský vrch

14.30, 17.00 Tajomstvá Martinského vrchu, 
prehliadky areálu so sprievodcom

16.00 – 18.00 Navštívte Veľkú Moravu, 
Archeopark Nitra otvára nové objekty slovanských obydlí

Prehliadkami so sprievodcom  Nitrianske-
ho informačného systému začína pre náv-
števníkov dobrodružstvo spoznávania tejto 
vzácnej archeologickej lokality.
Archeologický ústav SAV v Nitre predsta-
vil v  minulom roku pozostatky Kostola 
sv. Martina na Martinskom vrchu, ktoré sú 
jednou z  najstarších sakrálnych pamiatok 
na území Slovenska a sú späté s počiatka-
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mi christianizácie nášho územia. Najstarší 
kostol vznikol zrejme už v  období Veľkej 
Moravy. Neskôr v  priebehu 11.-12. sto-
ročia bol prestavaný v  románskom slohu 
a  v  17. storočí ho upravili do barokovej 
podoby. Kostol neskôr nebol udržiavaný. 
Areál v jeho okolí prevzala rakúska armá-
da, ktorá ho zbúrala. Pamätník vyznačuje 

polohu a pôdorys zvyškov tejto významnej 
cirkevnej pamiatky a je základným kame-
ňom Archeoparku Nitra. V tomto roku sa 
archeopark rozšíri o nové objekty slovan-
ských obydlí, ktoré vznikli podľa zvyškov 
domov, odkrytých pri výskume tejto loka-
lity v 60. rokoch 20. storočia.

Historický festival včasnostredovekého 
života Pribinova Nitrawa

Už po piatykrát sa vstup do Nitrianske-
ho hradu na dva dni zmení na živé včas-
nostredoveké mestečko. Svoje tábory 
a vojenské ležoviská si tam rozložia vlady-
kovia s  družinami, udatnými bojovníkmi 
i  zručnými remeselníkmi a  kupcami, aby 

hudbou, tancom i súbojmi spoločne vzdali 
hold kniežaťu Pribinovi. Účinkujú historic-
ké skupiny Svjatogor – Ni Emmens, Milites 
Nobiles, DS Satyros, Militia Portalis, Čier-
ny Sokol a historická hudba – Páni času.
V  tomto roku festival začína na Martin-
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skom vrchu, kde Archeologický ústav SAV 
v Nitre buduje Archeopark Nitra a k zák-
ladnému kameňu pribudnú nové slovanské 
obydlia. Historickým sprievodom kniežaťa 
Pribinu z  Martinského vrchu na Nitrian-
sky hrad sa spoja dve významné veľkomo-
ravské hradiská. Pod Nitrianskym hradom 
budú znieť tóny historickej hudby a  prvý 
deň vyvrcholí ohňovou šou pod hradbami. 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

15.00 – 19.30

Korzo plné tradícií, umenia, hudby, výstav, hier a atrakcií
K zaujímavým ponukám nitrianskeho kor-
za sa radia ľudové remeslá a tvorivé dielne 
Krajského osvetového strediska v  Nitre. 
Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do 
tajov vzniku drôtovaných šperkov, rôznych 
odevných doplnkov, maľby na hodváb 
i  sklo a  oboznámiť sa s  technikami pat-
chworku, drôtikovania, korálkovania, fri-
volitkovania či papierového pletenia.

Hudobné hodiny poskytnú priestor pre 
rôzne hudobné i  tanečné nitrianske zo-
skupenia, predstavia sa SZUŠ ART Pegas, 
kapela Dany M, Tanečná škola Old School 
Brothers, FS Čabanka, nebude chýbať ani 
výstava drevených sôch významných nit-
rianskych osobností, ktorú pripravilo ob-
čianske združenie ŠOK, či medovinová ka-
viareň pri meči Múzea medoviny TOMKA, 
kde si návštevníci môžu vychutnať stretnu-
tie s Adrienou Bartošovou a inými vzácny-
mi hosťami, ale aj atmosféru nitrianskej 
pešej zóny spolu s medovinou i čokoládou 
Lýra a  zároveň prijať pozvanie do Múzea 
medoviny Tomka na Farskej ulici.
Múzeum bolo otvorené v roku 2015. Jeho 
hlavným poslaním je sprístupnenie infor-
mácií a  zbierky predmetov približujúcich 
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históriu vzniku a  výroby tradičného slo-
vanského nápoja, medoviny. Keďže tento 
nápoj poznali slovanské národy už tisícro-
čia a nesmel chýbať na žiadnej významnej 
oslave, zaujímavou časťou expozície sú 
historické čaše a kalichy, v ktorých sa me-
dovina podávala. Vďaka spolupráci múzea 
s najznámejšími remeselníkmi a  šperkár-
mi, ktorí takéto verné kópie historických 
predmetov zhotovujú, dostanú sa na Slo-

vensko aj repliky českých korunovačných 
klenotov, ktoré sa používali pri korunová-
cii českých kráľov. Súbor replík, ktoré sú na 
nerozoznanie od originálov, predstavuje 
Svätováclavskú korunu, žezlo a  kráľovské 
jablko. Originály exponátov sú uložené na 
Pražskom hrade a vystavujú sa iba pri vý-
nimočných príležitostiach. Výstava potrvá 
od 2. 7. do 5. 7. od 10.00 h do 22.00 h.

17.00 Slavica festival 2016
medzinárodný folklórny festival Slovanov

Svätoplukovo námestie v Nitre opäť priví-
ta účastníkov v poradí už ôsmeho ročníka 
Medzinárodného folklórneho festivalu 
Slavica fest. Organizačným garantom 
festivalu je občianske združenie Slavica. 
Festival prináša prezentáciu folklórnych 
súborov z jednotlivých slovanských krajín, 
propaguje Nitru ako centrum slovanstva, 
Nitriansky kraj i  Slovensko v  zahraničí, 

prispieva k  obohateniu kultúrno-spolo-
čenského života v  meste a  vytvára tradí-
ciu stretávania sa slovanských národov. 
Na tohtoročnom festivale bude účinkovať 
FS Gostinec z Bieloruska, FS Vuk Stefano-
vic Karadic zo Srbska, FS Belgorodskoje 
Razdolie z Ruska, FS Belije Kamni z Ruska.



26

19.30 Krojovaná paráda veľký sprievod folklórnych súborov

20.00 Zblízka i zďaleka, vitajte v Nitre XL. Akademická Nitra
Slávnostné otvorenie jubilejného medzi-
národného akademického festivalu v  po-
daní folklórnych súborov Technik, Eko-
nóm, Gymnik, Ponitran, Zobor, Furmani, 
Borievka, LTD „Sukhishvilebi“ (Tbilisi,-
Gruzínsko), FS Pomni (Varšava, Poľsko), 
FS Gergana, (Varna, Bulharsko) a Student 
ensembl of Asuca (Baku, Azerbajdžan) je 
výnimočnou príležitosťou na stretnutie 
s  klenotmi vzácneho dedičstva ľudovej 
kultúry, ktoré žije vďaka nadšeniu mladej 
generácie vysokoškolákov na Slovensku 
i v zahraničí.
Začiatky Medzinárodného festivalu fol-
klórnych súborov „Akademická Nitra“ sia-
hajú do roku 1968. Za 40 ročníkov sa na 
festivale zúčastnili a svoju lásku k ľudovým 
tradíciám svojho národa demonštrovali 10 
tisíce mladých, krásnych a  talentovaných 
a  vzdelaných ľudí. Tí sú pre budúcnosť 

zárukou zachovania a ďalšieho generačné-
ho odovzdávania hudobných, tanečných, 
odevných a  zvykoslovných skvostov vo 
svojich regiónoch.
uKROJme si rekord je pozvánkou Domu 
Matice slovenskej v Nitre pre každého, kto 
má zmysel pre ľudovú kultúru, ale i pre hru 
a zábavu a svojou účasťou podporí pokus 
o vytvorenie slovenského rekordu v počte 
krojov na slovenských hradoch a v podhra-
diach. V Nitre na Svätoplukovom námestí 
pod Nitrianskym hradom sa zídu účastníci 
dvoch folklórnych festivalov zo Slovenska 
i  zo zahraničia. Krojovaná paráda  – veľ-
ký sprievod folklórnych súborov ponúka 
vzácny vizuálny zážitok a skutočnú pastvu 
pre oči. Bohatá mozaika krojov je otvorená 
pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť k tejto 
myšlienke a podporiť prezentáciu a zacho-
vanie vzácneho kultúrneho dedičstva.
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„EGREGIAE VIRTUTIS VIRI“
Z Apoštolského listu pápeža Jana Pavla II., ktorým 
boli k 31. 12. 1980 sv. Konštantín-Cyril a Metod 
ustanovení za spolupatrónov Európy.

...Tak boli položené základy vzdelanosti týchto národov v ich vlastnej reči. 
Právom sú preto pokladaní nielen za apoštolov Slovanov, ale i za otcov vzde-
lanosti všetkých tých kmeňov a národov, ktoré odvodzujú všetku ostatnú li-
teratúru neskorších dôb od týchto prvých pamiatok slovanského jazyka ako 
od ich počiatku a prameňa.
Ak pozorujeme Európu zemepisne i všeobecne, spojili sa pri jej vytváraní, 
dá sa povedať, dva druhy kresťanskej tradície. Z nich sa zrodili dve formy či 
dva druhy civilizácie odlišnej síce, avšak vzájomne sa doplňujúce. A preto, 
ak sv. Benedikt, ktorého autorita platila nielen v Európe, najviac v západnej 
a  strednej, ale šírila sa i  inde, bol akoby hlavou tej kultúry, ktorá prúdila 
z Ríma, t. j. od nástupcov Petrovho Stolca, potom svätí bratia zo Solúna ako 
prví rozšírili znalosť gréckej múdrosti a ukázali význam carihradskej cirkvi 
i východnej tradície. Tá akoby do kameňa vtesaná hlboko tkvie v zbožnosti 
a úcte ľudu a národov východnej časti Európy.
Preto je naším prianím, aby sa láskavým milosrdenstvom Božím na prího-
vor Matky Božej a  svätých odstránilo všetko, čo delí cirkvi, ľudí i národy, 
aby rôznosť druhov tradícií a kultúr bola skôr dokladom, ako sa vzájomne 
dopĺňať v tom, čo nahromadilo spoločné bohatstvo ducha.
Listom prehlasujem a natrvalo ustanovujem svätého Cyrila a Metoda za ne-
beských spolupatrónov Európy u Boha, so všetkými poctami a liturgickými 
výsadami, ktoré prináležia hlavným miestnym Patrónom.

Pokoj ľuďom dobrej vôle!

Dané v Ríme u sv. Petra, spečatené Rybárskym prsteňom, 
dňa 31.decembra 1980, v treťom roku nášho ponti� kátu.
Ján Pavol II.
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5. júl 2016 / utorok

Svätoplukovo námestie

10.00 Cyrilo-metodská národná púť
sa koná pri príležitosti slávnosti sv. Cyrila 
a Metoda – slovanských vierozvestov. Je vy-
vrcholením duchovného programu Cyrilo-
-metodských slávností v Nitre. Pri príleži-
tosti príchodu solúnskych bratov sv.  Cyrila 
a Metoda na naše územie si s vďačnosťou 
pripomíname trvalú prítomnosť a  bohat-
stvo cyrilo-metodskej tradície v  našich 
dejinách v  oblasti duchovnej, kultúrnej 

i  národnej. Priestorom pre slávenie svä-
tej omše, za účasti najvyšších cirkevných 
a štátnych predstaviteľov, na ktorú prichá-
dza množstvo pútnikov z celého Slovenska 
i  zo zahraničia je opäť Svätoplukovo ná-
mestie. Hlavným celebrantom tohtoročnej 
púte je Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský 
biskup.
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Nitriansky hrad a podhradie

Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade

13.00 Biskupský palác
Biskupstvo Nitra v  rámci tradičného Dňa 
otvorených dverí na Nitrianskom hrade 
sprístupňuje verejnosti vzácne priestory 
Biskupského paláca od 13.00 h do 16.00 h, 
ostatné priestory je možné navštíviť do 
18.00 h vrátane depozitov múzea i výstupu 
na vežu.
Vďaka podpore projektu „Zlepš enie turis-
tickej infraš truktúry sprístupnenia ná rod-
nej kultú rnej pamiatky Nitra-hrad, vrá tane 
jeho č astí“, spolu� nancovaného z Finanč-
ného mechanizmu Európskeho hospo-

dárskeho priestoru a  štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky, bude v priebehu leta 
sprístupnený turistický objekt na hrade.

Katedrála sv. Emeráma

16.00 Na krásnú zahradu…
Sviatočnú cyrilo-metodskú atmosféru 
zvýrazňuje umelecké pásmo poézie Jána 
Hollého, ktorú v Katedrále sv. Emeráma 

predstaví významná slovenská herečka 
a recitátorka Ida Rapaičová.
Vďaka jej interpretačnému majstrov-
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stvu i  hudobnému cíteniu je Hollého 
hexameter stále aktuálny. V  programe 
zaznejú úryvky z  diel Cirilometodiáda, 
Svatopluk, Sláv a  ďalších, ktoré boli vy-
dané aj na novom CD albume výberu 
z tvorby Jána Hollého. Umelecký zážitok 
umocňujú chorály Metropolitného chó-
ru Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pod 
vedením Nadeždy Sičákovej.

„Básne Jána Hollého sú krásne kvety 
slovenské, ony sú zo zeme slovenskej 
vzaté, rosou génia slovenského napo-
jené, žiaľom aj potešením čisto sloven-
ským vykrášlené, túžbami a nádejami, 
prosbami i hrozbami života slovenské-
ho naplnené. Žiaden z  básnikov slo-
venských nebol taký podobný svojmu 
národu ako Hollý.“ J. M. Hurban

podhradie

11.00 Historický festival včasnostredovekého 
života Pribinova Nitrawa

dobový tábor, trh, historické tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, 
kuchyňu a vojenský výcvik, historická hudba, divadlo a lukostreľba

13.00 historické tvorivé dielne (kuchyňa, 
remeslá, vojenský výcvik)

13.30 prehliadka dobových kostýmov 
v gotickej priekope (Slovania, 
Vikingovia, Nomádi)

14.30 historická hudba pod hradbami

15.00 scénka z dobového života

15.30 historická hudba

16.00 historická lukostreľba

16.30 Cyril a Metod, po stopách 
strhujúceho príbehu

18.30 Turnaj historických skupín
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Cyril a Metod, po stopách strhujúceho príbehu
V  rámci popoludňajšieho programu pri-
chádza do Nitry výnimočná roadshow 
Cyril a  Metod, po stopách strhujúceho 
príbehu, ktorá atraktívnym spôsobom po-
núka možnosť zažiť historické divadlo, vy-
skúšaťsi dobové remeslá, započúvať sa do 
tónov stredovekej hudby, preniesť sa v čase 
k  počiatku slovanských tradícií a  užiť si 
program pre celú rodinu. Fascinujúca his-
tória počiatku kresťanstva v  slovanských 
krajinách má stále čo povedať dnešnej Eu-
rópe. (www.cmstory.cz)
Predstavenie je súčasťou projektu Od kore-
ňov vnútorných hodnôt Európy po súčas-
né priority EÚ, ktorý realizuje Nitrianska 
komunitná nadácia v spolupráci s Mestom 
Nitra a  Nitrianskym samosprávnym kra-
jom a bol podporený Ministerstvom zahra-
ničných vecí a  európskych záležitostí SR 
v  rámci predsedníctva Slovenskej repub-
liky v Rade EÚ. Zameriava sa na aktuálne 
témy súčasného rozvoja regiónu (s akcen-
tom na cestovný ruch, partnerstvo, zbli-

žovanie národov a  kultúr, komunikáciu, 
zamestnanosť mladých ľudí a energetickú 
bezpečnosť), v nadväznosti na poukázanie 
historických koreňov nášho regiónu.

Mestský park

SLOVANSKÝ SVET
Symbolická motorkárska jazda naprieč 
slovanskými krajinami, ktorej cieľom je 
propagácia slovanskej vzájomnosti a spo-
lupráce slovanských národov. Predpo-
kladaný začiatok cesty - štart je plánova-
ný na 27. 06. 2016 a ukončenie - cieľ na 

05. 07. 2016 v Nitre - Mestský park Sihoť. 
V parku sú naplánované v čase od 14.00 h 
do 16.00 h vystúpenia folklórnych súbo-
rov a  o  15.00 h bude zasadená lipa slo-
vanskej vzájomnosti a odhalená pamätná 
tabuľa.
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Predaj vstupeniek: NISYS, Štefánikova 1, Nitra, 
tel: +421 37 16 186
Podrobné informácie a program: 
www.akademickanitra.ukf.sk
    facebook.com/akademickanitra2016

VSTUPENKY

ÚČINKUJÚ
FS Borievka, SR | FS Hornád, SR 
FS Torysa, SR | FS Mladosť, SR 
FS Poľana, SR | FS Stavbár, SR | FS Ponitran, SR
FS Zobor, SR | FS Ekonóm, SR | FS Gymnik, SR 
FS Technik, SR | FS Promni, Poľsko
FS Gergana, Bulharsko | FS ADMIU, Azerbajdžan 
FS Georgian National Ballet Sukhisvili – junior, 
Gruzínsko | FS Poľana, Česká republika

Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia

Hlavní organizátori: 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre

Partneri: Nitrazdroj
Slovenské poľnohospodárske múzeum

Mediálni partneri: iSITA | NISYS | Nitra 24 | DAB | Náš čas
Poľnohospodár | Mediálne centrum FF UKF v Nitre 

Rádio Plus | Moja Nitra | Nitra Online | Nitra Deň 
Ohlas noviny | N-centro | OC Mlyny | TV Nitrička

Spoluorganizátori: 
Nitriansky samosprávny kraj | Mesto Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Západoslovenské folklórne združenie | I.O.V. | KOS
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Sprievodné podujatia

Ponitrianske múzeum
do 7. júla výstava Život Slovanov pod Zoborom vo včasnom stredoveku
Výstava predstavuje historický vývin Nitrianska od príchodu Slovanov až po jeho začle-
nenie do ranouhorského štátu. Prostredníctvom autentických archeologických prameňov 
v kombinácii s kópiami a replikami (napr. polozemnice, hrnčiarskeho kruhu, ženských, 
mužských i detských odevov) návštevník môže nahliadnuť do vybavenia slovanských do-
mácností. Z množstva exponátov sa vynímajú unikátne pozlátené plakety z Bojnej.

1.7.-30.7. Svätá Hora Athos a byzantské kultúrne dedičstvo
Veľkoformátové fotogra� e prof. Jána Zozuľaka predstavujú pravoslávne kláštory na svätej 
hore Athos, ktorá je relatívne samosprávnym územím. Ide o unikátne fotogra� e z miest, 
ktoré nie sú voľne prístupné.

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

Predaj vstupeniek: NISYS, Štefánikova 1, Nitra, 
tel: +421 37 16 186
Podrobné informácie a program: 
www.akademickanitra.ukf.sk
    facebook.com/akademickanitra2016
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FS Gergana, Bulharsko | FS ADMIU, Azerbajdžan 
FS Georgian National Ballet Sukhisvili – junior, 
Gruzínsko | FS Poľana, Česká republika

Z verejných zdrojov podporil 
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Hlavní organizátori: 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre

Partneri: Nitrazdroj
Slovenské poľnohospodárske múzeum

Mediálni partneri: iSITA | NISYS | Nitra 24 | DAB | Náš čas
Poľnohospodár | Mediálne centrum FF UKF v Nitre 

Rádio Plus | Moja Nitra | Nitra Online | Nitra Deň 
Ohlas noviny | N-centro | OC Mlyny | TV Nitrička

Spoluorganizátori: 
Nitriansky samosprávny kraj | Mesto Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Západoslovenské folklórne združenie | I.O.V. | KOS
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Krajská knížnica Karola Kmeťka v Nitre
1.-31. 7. výstavy
Sv. Cyril a sv. Metod v literatúre
Solúnski bratia na známkach
originálna prezentácia cyrilo-metodských známok, ktoré boli používané na našom území 
(Československo, Slovensko).

Múzeum medoviny Tomka, Farská 28
2. júl | 13.00 Otvorenie výstavy České korunovačné 
klenoty a historické čaše

Areál Zoborského kláštora
2.- 5. 7 | 10.00 – 18.00 Sprístupnenie areálu Zoborského kláštora
2.7. , 3.7. | 14.00 prehliadka s odborným výkladom

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

Mestský park
5.7. | 15.00 Slovanský svet - Cesta slovanskej vzájomnosti
vysadenie pamätnej lipy slovanskej vzájomnosti v rámci festivalu Slavica fest

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

Galéria MLYNY
5.7. | 14.00 Slávnostné otvorenie festivalu Sochy z piesku
festival potrvá do 7.8.2016

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



S p o l u u s p o r i a d a t e l i a

Archeologický ústav SAV; Bulharský kultúrny inštitút; Dom Matice slovenskej v Nitre; 
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.; Fun Rádio; Krajská knižnica 

Karola Kmeťka v Nitre; Krajské osvetové stredisko v Nitre; Múzeum medoviny Tomka; 
Nitrianska komunitná nadácia; Ponitrianske múzeum; Slavica o.z.; Stredoveká 
taverna; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Zoborský skrášľovací spolok

p o d u j a t i e  p o d p o r i l i

m e d i á l n a  p o d p o r a

Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

www.nitra.sk
www.nisys.sk

www.visitnitra.eu
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