
Ročník XXXXI  . Júl-August 2017 Cena 0,40 €

NITRA



 Opäť nastal ten čas, keď sa 
naše krásne mesto Nitra zmení 
na živý pamätník histórie a 
širokým centrom mesta bude 
rezonovať veľkomoravská a 
cyrilo-metodská tradícia. Du-
chovným posolstvom tradičných 
mestských slávností býva každo-
ročne pripomenutie si význam-
ných osobností histórie, ale i 
súčasnosti Nitry, vzdanie pocty 
osobnostiam histórie spätých s 
Nitrou, ktoré výnimočným spô-
sobom ovplyvnili naše domáce 
– nitrianske, slovenské, ale aj 
európske dejiny a nie je tomu 

inak ani tohto roku.

 Slovensko a najmä Nitra sa 
hrdo hlásia k 5. júlu - Sviatku 
sv. Cyrila a Metoda. Slávnosti 
Nitra, milá Nitra, Cyrilo-me-
todské a Pribinove slávnosti, 
ktoré sa uskutočnia  v dňoch 3. 
až 5. júla, už prekročili rámec 
lokálneho dosahu, o čom svedčí 
účasť návštevníkov z celého Slo-
venska, ba aj zo zahraničia. Teší 
ma, že sa nám v poslednom čase 
darí takouto atraktívnou a zro-
zumiteľnou formou popularizo-
vať históriu a formovať vzťah 
Slovákov k historickému dedič-
stvu našich predkov.

 Dovoľte mi preto, vážení ob-
čania, pozvať vás na mestské 
slávnosti Nitra, milá Nitra, 
ktoré sú pre nás možnosťou sym-
bolického dotyku s počiatkom 
našich národných dejín. Tieto 
slávnosti dávajú veľkolepé sve-
dectvo o histórii Nitry, ktorá 
je natrvalo spätá s históriou 
Slovenska, slovanského sveta 
a stredovekej Európy. Zvlášť 
radi privítame v Nitre delegácie 

partnerských miest Nitry, ktoré 
aj tohto roku prijali naše po-
zvanie a stanú sa spolu s nami 
svedkami tejto oslavy našich 
národných dejín.  Teší ma, že i 
tohto roku vyšleme z Nitry - ako 
najstaršieho slovenského mesta, 
spojeného s počiatkom našich 
národných dejín, posolstvo o 
našej hrdosti na dávnu a slávnu 
históriou našich predkov.

  Zároveň vyslovujem svoje 
úprimné poďakovanie všetkým, 
ktorí prispeli k príprave a reali-
zácii tejto udalosti či už finanč-
nou, materiálnou, mediálnou 
podporou, dobrovoľnými akti-
vitami či osobným zanietením. 
Verím, že sviatočné dni prežité 
pod Zoborom zostanú každému 
natrvalo uchované v pamäti 
ako spomienka na pohostinnú 
Nitru.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Nitra ako živý pamätník histórie
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Mesto pod Zoborom pozýva na mestské slávnosti „Nitra, milá Nitra...“
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 Na Mestskom úrade v Nitre
sa konala tlačová konferencia
k mestským slávnostiam Nitra,
milá Nitra 2017, ktorými naše
mesto ožije od pondelka 3. do
stredy 5. júla. O podrobnom 
programe slávností zástupcov 
médií informoval primátor 
Nitry Jozef Dvonč, predseda 
NSK Milan Belica, riaditeľ Bis-
kupského úradu v Nitre Martin 
Michalíček, prednosta mest-
ského úradu Igor Kršiak, riadi-
teľ Ponitrianskeho múzea An-
ton Števko, riaditeľ  EPS Daniel 
Balko, vedúca odboru kultúry 
MsÚ Dagmar Bojdová a ďalší. 
Záštitu nad slávnosťami pre-
vzal predseda vlády SR Robert 
Fico.

Výstava sochárskeho 
diela Ľudmily 
Cvengrošovej

 Bohatý program sa začne v 
pondelok 3. júla v Ponitrian-
skom múzeu konferenciou 
určenou pre širokú verejnosť 
na tému Cyrilo-metodské de-
dičstvo. Popoludní bude vo 
výstavných priestoroch múzea 
otvorená výstava významnej 
slovenskej sochárky Ľudmily 
Cvengrošovej pri príležitosti 
jej životného jubilea. Jej dvojfi-
gurálne bronzové súsošie pred-
stavujúce solúnskych bratov sv. 
Cyrila a Metoda v nadživotnej 
veľkosti, je v súčasnosti neza-
meniteľnou súčasťou areálu 
Nitrianskeho hradu.
  
  Pondelňajší program vyvr-
cholí koncertom populárnej 
slovenskej kapely GLADIATOR 
na pódiu na Svätoplukovom ná-
mestí. Kapela je dlhodobou stá-

licou a aj v tomto roku prinesie 
nitrianskemu publiku koncert 
tých najznámejších skladieb, 
ale i súčasnej tvorby.
Na bicykloch po stopách 

sv. Cyrila a Metoda
 V utorok bude počas celého 
dňa (9.00 – 18.00 h) sprístup-
nený areál Martinského vrchu, 
kde sa nachádza Archeopark. 
Záujemcovia si tu budú môcť 
pozrieť výstavu umeleckých 
fotografií Utajená krása Mar-
tinského vrchu, ktorá vznikla z 
iniciatívy Krajského osvetové-
ho strediska v Nitre. Popoludní 
sú na programe komentované 
prehliadky areálu a medzi 
13.00 a 17.00 h sa uskutočnia 
v réžii pracovníkov Archeo-
logického ústavu SAV v Nitre 
ukážky pečenia v dobovej peci 
a výroba keramiky. Pritom 
všetkom bude celkovú atmo-
sféru dovárať historická hudba.
Zábava na Nitrianskom 

hrade a pod hradom
 Nitriansky hrad a podhra-
die ožije počas utorka 4. júla 
historickým festivalom Pri-

binova Nitrawa. Podujatie sa 
začne historickým sprievodom 
z mesta na hrad,  otvorením 
dobového tábora, ukážkami 
súbojov a výcviku a vyvrcholí 
o 20.00 h spoločnou bitkou.

 Lahôdkami utorňajšieho 
programu 4. júla bude kon-
cert slovenskej pesničkárky, 
členky Radošinského naivného 
divadla Simy Martausovej a jej 
skupiny a od 21.00 h koncertom 
jednej z najpopulárnejších hu-
dobných skupín, ktorá si svojim 
vystúpením podmanila náv-
števníkov jubilejných osláv v 
roku 2013 –  IMT SMILE so 
spevákom Ivanom Táslerom. 
Táto populárna kapela sa opäť 
vracia do Nitry, aby aj v tomto 
roku potešila všetkých fanúši-
kov kvalitnej hudby.

Cyrilo-metodská 
národná púť

 Vyvrcholením duchovného 
programu Cyrilo-metodských 
slávností bude v stredu 5. júla 
o 10.00 h Cyrilo-metodská 
národná púť. Slávenie svätej 
omše sa uskutoční za účasti 
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najvyšších cirkevných a štát-
nych predstaviteľov. Hlavným 
celebrantom tohtoročnej púte 
je  J. E. Mons. Dávid Bartimej 
Tencer, OFMCap., reykjavícky 
diecézny biskup.

 Od 17.30 h už bude Sväto-
plukovo námestie patriť
účastníkom a divákom Slavica 
festivalu - medzinárodného
folklórneho festivalu Slovanov
so sprievodom a výstave Čaro
slovenského ornamentu a tvo-
rivej dielni.

 Večerný program vyvrcholí  
na námestí o 20. h stretnutím 
s obľúbeným slovenským týž-
denníkom SLOVENKA a zaují-
mavým programom, v ktorom 
budú účinkovať známi herci a 
speváci - Eva Pavlíková, Lenka 
Barilíková, Alena Pajtinková, 
Marcela Molnárová, Marcela 
Laiferová a Zora Konde.

Voľný vstup do biskup-
ského paláca

 Na sviatok sv. Cyrila a Me-
toda umožní biskupstvo pre 
verejnosť voľný vstup do Bis-
kupského paláca, Katedrály 
svätého Emeráma, expozícií 
Diecézneho múzea a celého 
hradného areálu. Pribinovo 
námestie bude odpoludnia od 
13. hodiny patriť Nitrianskemu 
jarmoku ľudovo-umeleckých 
remesiel – tvorivým dieľňam 
hlaholiky, interaktívnym in-
štaláciám, verklikárom a iným 
atrakciám.

Nitriansky jarmok 
remesiel

 Neodmysliteľnou súčasťou 
slávností bude dvojdňový Nit-
riansky jarmok remesiel, ktorý 
sa v priebehu pondelka a utorka 
rozloží na Svätoplukovom ná-
mestí a na pešej zóne.

 Tak ako každý rok aj tento sa 
v dňoch 3. - 5. júla uskutočnia 
Pivné slávnosti. V pivnom sta-
ne si prídu na svoje milovníci 
horkastého moku, produkciu 
slovenských a českých pivo-
varov.

 Hlavnými organizátormi 
podujatia sú Mesto Nitra, 
Nitriansky samosprávny kraj 
a Rímsko-katolícka cirkev - 
Biskupstvo Nitra, ktorí spolu 
so všetkými spolupracujúcimi 
inštitúciami a partnermi po-
zývajú všetkých Nitranov, ale 
aj ďalších návštevníkov, aby 
sa prišli zabaviť a pookriať na 
duchu pod staroslávny Zobor.        

     (SY)

Nitra bola dejiskom Envirofilmu - Ekotopfilmu
 Mesto Nitra sa na dva dni 
(20.-21. júna) stalo partnerom 
regionálnej tour festivalu Eko-
topfilm – Envirofilm – medzi-
národného filmového festivalu, 
tematicky zameraného na témy 
súvisiace s ekológiou, ochranou 
životného prostredia a trvalo 
udržateľný rozvoj. Podujatie 
v sálach Mlyny Cinemas sláv-
nostne otvoril prednosta mest-
ského úradu Igor Kršiak.

 Program sa začal Junior fes-
tivalom, určeným pre žiakov 
a študentov ZŠ a SŠ. Večerný 
program bol určený širokej ve-
rejnosti, obyvatelia mali mož-
nosť pozrieť si vybrané víťazné 
filmy. Popri premietaní týchto 

filmov bol pripravený sprievod-
ný program, v rámci ktorého sa 
uskutočnili dve diskusie - Aj 
Nitra chce byť Smart City a 
Moderné a rozumné riešenie 
odpadov. „Vyvíjame aktivity, 
aby sa projekt Smart City začal 
v Nitre čo najskôr. Mestá sa sta-
nú miestami rozvinutej infraš-

truktúry, ktorá bude základom 
ekonomiky 21. storočia. Budú 
mať modernú verejnú dopravu, 
ktorá zníži počet áut jazdiacich 
na benzín či naftu. Mladým ľu-
ďom ponúknu štúdium profe-
sií budúcnosti a sebarealizáciu 
tam, kde sa narodili. Budú to 
práve inteligentné mestá, kto-
ré zmenia priemysel a služby 
vo svojom okolí tak, aby boli 
zdravšie a čistejšie,“ povedal 
primátor Nitry Jozef Dvonč.   

(SY)

Prednosta MsÚ Igor Kršiak prevzal spo-
mienkový darček za pomoc pri organi-
zácii festivalu. 

Foto: (SY)
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Cena primátora pre pedagogičku ZUŠ J. Rosinského 
 Primátor Nitry Jozef 
Dvonč udelil v uplynulých 
dňoch na slávnostnom ga-
lakoncerte v Synagóge Cenu 
primátora Márii Hroncovej, 
dlhoročnej úspešnej pedago-
gičke ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre za významný profesi-
onálny a osobnostný prínos v 
oblasti hudobnej pedagogiky.

 Učiteľka klavírnej hry Má-
ria Hroncová je výraznou 
osobnosťou v oblasti hudob-
nej pedagogiky. Výučbe sa ve-
novala 45 rokov, pričom do-
ménou jej práce je rozvíjanie 
talentov, za čo získala viaceré 
ocenenia svojej profesionál-

nej práce. Počas svojej dlho-
ročnej pedagogickej praxe 
získala nekonečné množstvo 
úspechov a ocenení na domá-
cej i na medzinárodnej pôde. 
Vďaka svojmu pedagogické-
mu talentu nasmerovala na 
profesionálnu dráhu niekoľko 
desiatok študentov ZUŠ. Naj-
väčšie úspechy dosiahli žiaci 
Zuzana Vontorčíková, Ta-
tiana Vontorčíková, Bibiana 
Miškolciová, Maroš Marko, 
Vladimír Porubský, Matúš 
Miškovič, Martin Ševčík a So-

fia Guzar.

 „Dokáže rešpektovať oso-
bité črty svojich zverencov 
a stavať na ich silných strán-
kach. Je typom pedagóga, 
ktorá svojím zápalom, krea-
tivitou a strategickým mysle-
ním dokáže viesť a inšpirovať 
aj svojich kolegov,“ uviedla 
riaditeľka ZUŠ Anna Fintová. 
                                                 (SY)

Mária Hroncová pri preberaní Ceny primátora mesta Nitry. 

Na galakoncerte účinkovali najlepší študenti klavírnej hry Márie Hroncovej.

Ocenenej tlieskal aj primátor Nitry 
Jozef Dvonč a riaditeľka ZUŠ Anna 

Fintová. Foto: (SY)
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Mesto osadilo 140 polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad s GPS snímač-
mi, ktoré oznamujú naplnenosť kontajneru.

Nitra chce byť Smart City – Inteligentné mesto
 V Nitre má v budúcnosti 
vzniknúť 50 dobíjacích staníc 
pre elektrické autá a autobusy. 
Počíta s tým projekt Smart City, 
ktorý zahŕňa viaceré riešenia na 
modernizáciu mesta s cieľom 
zvýšiť kvalitu života obyvateľov a 
šetriť pri tom životné prostredie. 
Nitra nedávno získala certifikát 
smart lídra. V mestskej autobu-
sovej doprave by malo čoskoro 
pribudnúť päť elektrobusov, na 
ktoré je vyčlenených päť milió-
nov eur v Integrovanom regio-
nálnom operačnom programe 
(IROP). Od júla začne v Nitre 
fungovať v rámci MHD zdieľa-
nie bicyklov. Na každej z pláno-
vaných siedmich staníc by mala 
byť inteligentná lavička, kde by 
bola wifi zóna a možnosť nabiť si 
mobil alebo iné zariadenie pro-
stredníctvom solárnej energie.

Výmena osvetlenia
 V budúcich rokoch by podľa 
primátora Nitry Jozefa Dvon-
ča mali úplne vymeniť verejné 
osvetlenie v meste, a to nielen 
svietidlá, ale aj stĺpy. „Dá sa 
do nich zavesiť veľmi veľa za-
riadení, ktoré riešia napríklad 
parkovaciu politiku, varovanie 
obyvateľstva či rozhlas,“ pove-
dal Dvonč. Výmena všetkých 8 
500 svetelných bodov by pred-
stavovala úsporu 300-tisíc až 
350-tisíc eur ročne. Najťažším 
bodom v rámci Smart City bude 
podľa primátora spracovanie 
komunálneho odpadu. „Verím, 
že nájdeme technológiu, ktorá 
bude prijateľná pre všetkých. 
Skládkovať donekonečna nebu-
deme môcť vzhľadom na pra-
vidlá, ktoré sú v Európskej únii, 
čiže tento problém treba akútne 

riešiť,“ informoval primátor Jo-
zef Dvonč.

Štyri oblasti
 Zámer Smart City je rozde-
lený na štyri oblasti: mobilita 
mesta, životná úroveň, inteli-
gentná energia a energetický 
manažment. „Dá sa očakávať, 
že niektoré veci sa budú testovať 
v spolupráci s Vládou SR a Eo-
nom ako veľkým partnerom v 
jednom projekte, ktorý by mal 

zahrnúť asi 10-tisíc meračov v 
meste Nitra a aj výrobu energie 
z alternatívnych zdrojov,“ po-
vedal Jozef Dvonč. Päťdesiatka 
dobíjacích staníc pre elektromo-
bilitu si vyžaduje, aby Nitra mala 
nejaké zásoby energie, „pretože 
v určitom momente by to mohlo 
stiahnuť celú energiu, ktorú 
mesto potrebuje.“

Znižujú energetické 
náklady

 Mesto už v minulých rokoch 
znížilo energetickú nákladnosť 
mnohých budov ako sú základ-
né školy, materské školy, kul-
túrne domy, azylový dom alebo 
polikliniky. Osadilo 140 polo-
podzemných kontajnerov na ko-

munálny odpad s GPS snímač-
mi, ktoré oznamujú naplnenosť 
kontajneru. Vybudovalo systém 
zberových dvorov a kompos-
táreň, obnovilo časť verejného 
osvetlenia, rozširuje kamerový 
systém, vytvára bezpečné prie-
chody pre chodcov, opravuje 
všetky fontány a fontánky na 
pitie. „Chceme tiež vybudovať 
nejaké tieniace plochy, možno aj 
vodné plochy, kde by sa obyvateľ 
mohol ovlažiť,“ doplnil primá-

tor Jozef Dvonč. Pri financovaní 
projektov v rámci Smart City sa 
mesto spolieha najmä na zdroje 
z IROP a rokovalo tiež s Európ-
skou investičnou bankou.

Testovanie využitia 
elektromobilu

 Mesto Nitra dostalo prostred-
níctvom firmy ALBEX PLUS 
s.r.o. Nitra a spoločnosti NIS-
SAN na dva týždne do výpožičky 
elektromobil NISSAN LEAF. Ide 
o príspevok týchto spoločností 
do projektu Smart City. Primá-
tor Jozef Dvonč ocenil všetky 
prednosti tohto ekologického 
automobilu, ktorý odľahčuje ži-
votné prostredie. Automobil má 
dojazd 220 km. Batéria, na ktorú 



hudobné umenie, na pódiu v rui-
nách kláštora vystúpila aj známa 
a´cappella vokálna skupina z Nit-
ry Close Harmony Friends a svo-
jim koncertom dodala podujatiu 
punc výnimočnosti.
 Na záver programu sa v priesto-
re zakonzervovaných ruín kláš-
torného kostola sv. Jozefa usku-

točnila sv. omša pri sviečkach pri 
ktorej návštevníci programu spo-
ločne ďakovali a prosili, tak ako 
to na tomto mieste robili stáročia 
benediktíni a kamalduli, keď ešte 
Zoborský kláštor žil a dýchal pl-
ným životom.                                   

           ThDr. Tibor Ujlacký,PhD.
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 Pri príležitosti nitrianskej Noci 
kostolov sa začiatkom júna usku-
točnil program aj v areáli bývalého 
zoborského kláštora. Návštevníci, 
ktorí prišli v nečakane hojnom 
počte sa mali možnosť zúčastniť 
na sprevádzanej prehliadke po ná-
učnom chodníku a areáli kláštora, 
vďaka ktorej sa od ,,pátra Filipa“, 
alias pedagóga a archeológa PhDr. 
Pavla Žebráka dozvedeli o histórii 
a význame tejto lokality, ktorá sia-
ha až do obdobia Veľkej Moravy, 
teda do 9. storočia.

 Súčasťou otvorenia programu 
bola aj diskusia s predsedom Zo-
borského skrášľovacieho spolku 
Ing. Jánom Kratochvílom, ktorí 
sa podujal zachrániť ruiny na-
chádzajúce sa v lokalite Národ-
nej kultúrnej pamiatky nazvanej 
Archeologické nálezisko kláštor 
kamaldulov v Nitre pod Zoborom. 
Prítomných zoznámil s činnosťou 
spolku, priblížil im náročnosť, 

spôsob a financovanie  záchran-
ných prác na ruinách kláštora, 
ale aj plány, ktoré má spolok v 
spolupráci s mestom Nitra, NSK, 
biskupstvom, či ministerstvom 
kultúry a ďalšími.
 
 Organizátori sa  poďakova-
li Ing. arch. Zuzane Holičkovej, 
ktorá napísala a ilustrovala prí-
beh o kniežati Pribinovi v podo-
be omaľovánky pre najmenších a 
Útvaru propagácie Mesta Nitra za 
jej vydanie. O tom, ako sa dorába 
omšové víno, a vôbec čo je víno 
ako nápoj porozprával návštevní-
kom Vdp. Igor Hanko – katolícky 
kňaz, biblista  a súčasne šéfredak-
tor Katolíckych novín. Po jeho 
prednáške mali účastníci možnosť 
zúčastniť sa formou degustácie 
vína z jeho vínnych pivníc, ktoré-
ho dorábaniu sa popri svojej pro-
fesionálnej práci venuje.

 Keďže  k Noci kostolov patrí aj 

dáva výrobca záruku 6 rokov, sa 
dá dobíjať v elektronabíjačkách 
a tiež v domácom prostredí. „Vý-
hody elektromobilu sú nespor-
né. Odľahčuje životné prostre-
die, eliminuje záťaž s exhalátmi, 
má tichý chod, je to čistá, zelená 
energia,“ konštatujú Ing. Ivan 
Bednárik z ALBEX PLUS Nitra 
a Martin Šefčovič zo spoločnosti 
NISSAN. Primátor Jozef Dvonč 
uviedol, že tento typ automobi-
lu by sa dal efektívne využívať v 
mestskej prevádzke. Automobi-
lový predajca ponúka mestu na 
skúšku elektromobil – dodávku 
NISSAN eWV200, ktorá by sa 
podľa primátora Dvonča mohla 
využívať ako sociálny taxík na 
prepravu seniorov a invalidov. 

NISSAN je momentálne lídrom 
v elektromobile, najmä čo sa 
týka parametrov dojazdu.

 (SY)

Na fotke zľava Ing. Ivan Bednárik z ALBEX PLUS Nitra, primátor Jozef Dvonč a 
Martin Šefčovič zo spoločnosti NISSAN pred elektromobilom NISSAN LEAF, ktorý 
dostalo mesto na 2 týždne na skúšku.         

Noc kostolov v zoborskom kláštore mala svoje čaro
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Príďte vyskúšať zážitkovú jazdu konským povozom na Zobor
  Prvá zážitková jazda 
konským povozom na Zobor 
sa uskutočnila v nedeľu 4. 
júna. Nefunkčnú nitriansku 
lanovku na Pyramídu tak na-
hradili koníky Pejo a Monty 
s furmanom Pavlom Kitašom 
z Golianova. Pripravení 
sú na to, aby každú nedeľu 
absolvovali štyri jazdy. Voz 
– rebrinák na gumených 
kolesách (kvôli pohodliu 
cestujúcich) – postavili na 
prepravu šiestich dospelých 
ľudí a maximálne troch detí.

 Koníky utiahnu vyše 3200 
kilogramov. Pre jazdu platia 
určité pravidlá a obmedzenia. 
Deti do šesť rokov sa nemú 
voziť samé, musia byť v sprie-
vode dospelého. Dospelá 
osoba môže mať so sebou 
maximálne dve deti staršie 
ako šesť rokov. Termíny jazdy 
si môžu záujemcovia zarezer-
vovať aj vopred, a to priamo 
v Nitrianskom informačnom 

systéme. V ponuke sú dve 
možnosti trasy. Kratšia sa 
začína v nadmorskej výške 
270 metrov na parkovisku 
pri Detvianskom kríži na 
Kláštorskej ulici. Vedie po 
okružnej ceste po Zobore a 
trvá približne hodinu. Druhá 
trasa sa začína na rovnakom 
mieste a vedie jazdou na 

Pyramídu a späť. Spolu s pol-
hodinovou prestávkou na Py-
ramíde trvá táto prehliadka s 
výkladom dve hodiny. Nech 
sa páči, príďte sa povoziť. 

(SY)

Nielen celé Slovensko čítalo deťom, aj v Nitre čítali deťom
 Do zaujímavého podujatia Celé 
Slovensko číta deťom, ktorého 
cieľom je prebudiť u detí lásku ku 
knihám, sa zapojil aj nitriansky 
primátor Jozef Dvonč. Rozprávku 
o Statočnom cínovom vojačikovi 
v jeho podaní počúvali malí i väč-
ší poslucháči v sále Starého divad-
la Karola Spišáka so zatajeným 
dychom. Primátor v rozhovore s 
moderátorkou prezradil, že roz-
právky čítal aj svojim dcéram, keď 
boli malé. V súčasnosti najradšej 
číta detektívky.

Text a foto: (SY)



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,
Ulica pri Synagóge, 949 01 Nitra
4. 7. (ut) 16.00 Nitra, ako si ťa pamätáme 2, prezentácia 
druhej časti publikácie o Nitre. Usporiadateľ: AB ART pres, 
Ponitrianske múzeum a Mesto Nitra, vstup voľný
Prehliadky Synagógy počas slávností 
3. 7. (po) 13.00 – 19.00, 4. 7.  (ut) 13.00 – 15.00   a    18.00 
– 19.00, 5. 7. (st) 13.00 – 19.00 /vstup voľný
21. 7. (pia)  18.30 The Young Naperville Singers - kon-
cert mládežníckeho zboru z partnerského mesta Naperville. 
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup voľný     
10. 8. (št) 19.00 Song of the Fall Cia Cherryholmes & 
Stetson Adkisson americká hudba v podaní dua z Coloreda, 
USA - hudba nabitá energiou a emóciami, v ktorej sa stretá 
celtic, delta blues a bluegrass. Usporiadatelia: Komunitné 
centrum v spolupráci s Mestom Nitra, vstupné: 6 €  v rámci 
predpredaja v Nisys-e (do 9. 8. 2017); 8 € na mieste pred 
koncertom (od 18.00 h ) 
Do 30. 8. Nitra, moje mesto prezentácia súťažného 
projektu. Usporiadateľ: CVČ Domino v Nitre v spolupráci s 
Mestom Nitra, na vernisáž  vstup voľný
VÝSTAVY  
SOMSIJESMESTESÚ - Pavol Hammel  /  Braňo Jánoš - maľ-
ba
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 a ne: 13.00 - 18.00 , 
po. a pi. zatvorené
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia preukazu 
ZŤP vstup zdarma 

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra,
www.nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00
REPREZENTAČNÉ SÁLY 
Do 3. 9. Morseovka 
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Monografická výstava tvorby jednej z najzaujímavejších 
umelkýň strednej generácie súčasnosti – jej umeleckým 
ťažiskom je citlivá práca s rôznymi materiálmi.
SALÓN
Do 3. 9. Kabinet banalít
Autor: Tomáš Klepoch
Výstava je koncipovaná ako kombinácia tradičného kabi-
netu kuriozít a muzeálnej expozície klasického typu, ktorá 

využíva štandardný inštitucionálny inventár ako vitríny, 
rámy či sokle. 
GALÉRIA MLADÝCH
Do 27. 8. Landscape without Land. 
Autorka: Katarína Hudačinová
Výstava predstavuje farebné, veľkoformátové fotografické 
dielo, ktoré pôsobením v priestore dokáže vtiahnuť diváka, 
vyvolať intenzívny zážitok a podporiť imagináciu. 
BUNKER
20. 5. – 20. 7. Digital Media/Ateliér BB
Autori: Matúš Astrab, Brigitta Bial, Gabriela Birošová, Lucia 
Devečková, Zuzana Ďuríková, Filip Kmeť, Dominika Kolač-
kovská, Ján Krška, Mária Petrisková, Veronika Šmírová. 
Prezentácia kurátorského výberu prác študentov ateliéru 
Digitálnych médií pod vedením Doc. MgA. Michala Murina, 
ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v 
Banskej Bystrici.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrian-
skemuzeum
Otváracie hodiny: po:  9.00 – 15.00, ut – pia:  9.00 – 17.00, 
so – ne: 10.00 – 17.00  
STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zla-
tých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotove-
ných predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a ume-
lecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti 
na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18. 
storočia.
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nit-
rianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredo-
vek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe,resp. v 
9.-10. storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov 
z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. 
Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených bioto-
poch bežne vyskytuje.
NOVÉ VÝSTAVY:
3.7. – 29.10. Ľudmila Cvengrošová - sochárka slovenskej 
histórie
Zobrazenie postáv a udalostí z najstarších dejín Slovenska s 
využitím archeologických 
nálezov. Vernisáž  3. 7. o 15.00 h
INÉ AKTIVITY   
4.7. – 20.7. Šperky z cestovín

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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Tvorivá dielňa, v ktorej si môže každý vyrobiť náramok, alebo 
náhrdelník z cestovín.
Každý utorok, streda, štvrtok od 9.30 – 15.30 hod.

DIECÉZNE MÚZEUM
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny:
apríl až október - ut – ne: 10.00 – 18.00
november až marec: (sob – ne): 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych dokumen-
tov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplo-
matík, ako napr. potvrdenie Pribinovej donácie Ľudovítom 
Nemcom, list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď 
toho istého pápeža Metodovi, ukážky z buly Industriae 
tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z hlaholík). V druhej časti 
múzea je sprístupnená klenotnica s liturgickým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
Otváracie hodiny: 
MÁJ – SEPTEMBER / po – št: 9.00 – 17.00 pi: 9.00 – 15.00 
so: 9.00 – 17.00 ne: 13.00 – 15.00 
OKTÓBER – APRÍL/ po – št: 9.00 – 17.00 pi: 9.00 – 15.00 
so – ne: zatvorené
Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min, pra-
videlné vstupy každé 2 hodiny, posledný vstup o 15.00, v 
piatok o 13., vstupy pre organizované skupiny návštevníkov 
v počte viac ako 15 osôb je potrebné nahlásiť min. 2 dni 
vopred, sprevádzanie v cudzom jazyku je potrebné nahlásiť 
vopred.
Kontakty pre objednávky a informácie: +421 911 404 
001, +421 37 657 25 78, 
muzeum@agrokomplex.sk

MISIJNÉ MÚZEUM
Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.svd.sk 
Otváracie hodiny: po – so: 14.00 – 18.00,
ne: 10.00 – 16.00
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých pred-
metov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po celom 
svete. Na výstave si môžete prezrieť predmety pochádza-
júce zo zberateľskej činnosti misionárov. Návštevy hláste 
vopred telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com alebo
robert.kirchner@uniag.sk
č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00 a 16.00, str: 
14.00 – 18.00, so: zatvorené, ne: 14.00 – 16.00
Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Kirchner

V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov plazov 
(korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli predmetom pašerác-
tva a nelegálnej držby a sú tu dočasne umiestnené orgánmi 
štátnej správy. Prednostne odporúčame využívať e-mailovú 
komunikáciu

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.bz.uniag.sk
Otvár. hodiny: Okrasné skleníky: 8.00 - 15.00, okrasná 
škôlka: 8.00 – 15.00, Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 1.5.), 
po – pi: 8.00 – 15.00
V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.) 
po – pi: 9.00 – 14.00, 
V letných mesiacoch (1.5. - 31.9.)
po – pi: 8.00 – 17.00 so – ne: 10.00 – 18.00
Skupinové návštevy dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná 4, 949 01 Nitra, www.
agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
17. 8. – 20. 8. AGROKOMPLEX 2017 – 44. ročník medziná-
rodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
17. 8. – 20. 8. Národná výstava hospodárskych zvierat 
-  12.ročník
17. 8. – 20. 8. COOPEXPO 2017 – 24. ročník medzinárodnej 
družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy spotrebného 
tovaru
17. 8. – 20. 8. REGIÓNY SLOVENSKA – 15. ročník výstavy 
vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov  

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nitra, www.
nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 6.00 – 19.00, 
Diecézne múzeum: po: zatvorené, ut – ne: 10.00 – 18.00, 
Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: po – so: 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00 ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, Katedrálna 
veža: ut – ne: 10.00 – 18.00 , Biskupské záhrady: po – ne: 
7.00 – 18.00, Kazematy: ut – ne: 10.00 – 18.00 (posledný 
vstup 17.45)

NITRA, MILÁ NITRA
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

3. JÚL / PONDELOK
PONITRIANSKE  MÚZEUM 
9.00 Cyrilo-metodské dedičstvo konferencia pre 
verejnosť 
FILATELISTICKA VÝSTAVA 
Ocenený exponát Vďaka Vám, sv. Cyril a Metod, cyrilo-me-
todská téma na poštových známkach, pečiatkach a v diele 
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Ľudmily Cvengrošovej, príležitostná poštová pečiatka
15.00 Vernisáž,Sochárka slovenskej histórie
Výstava venovaná významnému životnému jubileu akad. 
sochárky Ľudmily Cvengrošovej
DIVADLO ANDREJA BAGARA
Otvorenie  slávností
18.00 Povolanie pápež
Pôvodný slovenský muzikál
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE A PEŠIA ZÓNA
Nitriansky jarmok 
Nitrianske pivné slávnosti – festival slovenských a 
zahraničných pivovarov
16.00 – 20.00 Živo na korze – remeslá, výstavy, kapely 
Playground, Prince and Roses,  Jamtour / ČR, Kroměříž/
21.00 Gladiator -koncert populárnej slovenskej kapely

4. JÚL / UTOROK
9.00 - 15.00 Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec 
cez Zobor do Nitry
Zážitkové turistisko - historické podujatie pre všetky 
vekové kategórie, účastníci získajú Certifikát pútnika Európ-
skej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda 
Trasa :  Kostol sv. Michala v Dražovciach – Zoborský kláštor 
– Archeopark Nitra na Martinskom vrchu – Svätoplukovo 
námestie – vyhodnotenie - historický sprievod na Nitriansky 
hrad
MARTINSKÝ VRCH
Sprístupnenie areálu od 9.00 do 18.00 
Utajená krása Martinského vrchu -  výstava umeleckých 
fotografií KOS v Nitre
13.00, 14.00, 15.00 komentované prehliadky, 
13.00 – 17.00 ukážky pečenia v dobovej peci, výroba 
keramiky, historická hudba v Archeoparku Nitra
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE A PEŠIA ZÓNA
Nitriansky jarmok
Nitrianske pivné slávnosti – festival slovenských a 
zahraničných pivovarov
15.00 – 19.00 Živo na korze – remeslá, výstavy, hudba, 
bábkové divadlo, verklikári, tvorivé dielne 
IV. „ Nitránska verklikáreň“- medzinárodné stretnutie 
verklikárov
Gašpariáda Medzinárodná prehliadka tradičného bábko-
vého divadla
15.00 Mikropódium Eszter- Cirkus na kolieskach Pešia 
zóna / Pedestrian zone 
15.00 Mikropódium András   STOP!
Námestie / Square
16.00 Divadlo Bořivoj   Dva kašpaři
Námestie / Square
17.00 Tyjátr   Don Šajn alebo Márnotratný syn
Námestie / Square
18.00 Teatro Carnevalo   Gašparko a čarovná skrinka
Námestie / Square
Od / from 15:00 Teatro Pimprle   Isabella arte del 
Ultramarin

Námestie / Square
Zvukotinky – vytvor si vlastný hudobný nástroj  
Namaľuj sa v symboloch – maľba a kresba na plátno 
Swingles junior jazz band, Donskí kozáci, Dychový 
orchester ZUŠ H. Madariovej
19.30  Sima Martausová Band
21.00 IMT SMILE -koncert populárnej slovenskej kapely so 
spevákom Ivanom Táslerom
SYNAGÓGA
16.00 Nitra, ako si ťa pamätáme 2
Prezentácia druhej časti publikácie o Nitre
NITRIANSKY HRAD A PODHRADIE
17.00 Pribinova Nitrava  - historický festival ranostredo-
vekého života , vojenské ležoviská s ukážkami dobového 
života
17.00  sprievod mestom na hrad, 17.30  otvorenie dobo-
vého tábora, porada pri taverna
18.00  Svjatogor
18.30  Slavibor
19.00  Satyros
19.30  Galahad
20.00  spoločná bitka/skupinový buhurt

5. JÚL / STREDA
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE
10.00 Cyrilo-metodská národná púť 
Slávnostná svätá omša , hlavný celebrant  J. E. Mons. Dávid 
Bartimej Tencer, OFMCap.,Reykjavícky diecézny biskup
17.30 Krojovaný sprievod pešou zónou 
18.00 Slavica festival - medzinárodný folklórny festival 
Slovanov s výstavou Čaro slovenského ornamentu a tvorivou 
dielňou Škola slovenského ornamentu 
účinkujú : FS Ricki Kuferak /Matoritčiny - Bielorusko/, FS 
Spod Kikuli /Poľsko/, FS Vepor /Slovensko/
20.00 Slovenka na námestí. Stretnutie s obľúbeným týž-
denníkom, zaujímavý program so známymi hercami, spe-
vákmi, spisovateľmi, súťažami i darčekmi, účinkujú: Eva 
Pavlíková, Lenka Barilíková, Alena Pajtinková, Marcela 
Molnárová, Marcela Laiferová, Zora Konde, Peter Cmorík , 
programom sprevádza Rado Kuric 
NITRIANSKY HRAD A PODHRADIE
Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade
Voľný vstup :
7.00 – 19.00 Hradný areál
13.00 -  16.00 Biskupský palác
9.00 -  17.00 Katedrála sv. Emeráma -výstava o rekon-
štrukcii organu z rokov 2015 – 2017 
10.00 – 18.00 Diecézne múzeum a kazematy -Nitriansky 
hrad v 20. storočí – sprievodná výstava v Diecéznom múzeu 
GOTICKÁ PRIEKOPA
14.00 Prehliadka historických kostýmov
21.00 História pre všetkých -diskusia o počiatkoch našich 
dejín s Matejom Ruttkayom a Antonom Števkom
PODHRADIE
11.00 Pribinova Nitrava  - historický festival rano-stredove-
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kého života, vojenské ležoviská s dobovým trhom, historické 
tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá, kuchyňu a vo-
jenský výcvik, historické scénky a  turnaj bojových zručností, 
historické skupiny Svjatogor – Ni Emmens, Milites Nobiles, 
Militia Portalis,Galahad, Slavibor, Satyros, Argyll, Psohlavci 
– Itbarak, sokoliari Aquila 
13.00  Sprievod od Pribinovho námestia  
14.00  Prehliadka odievania v gotickej priekope  
15.00  Militia Portalis 
15.30  Psohlavci Itbarak 
16.00  Sokoliari Aquila 
16.50  Argyll
17.20  Milites Nobiles 
17.50  Galahad
18.15  Turnaj bojovníkov (lukostreľba, hod kopijou, 
individuálne súboje)
PRIBINOVO NÁMESTIE
13.00 Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel 
-tvorivé dielne hlaholiky, interaktívne inštalácie, verklikári
MESTSKÝ PARK
14.00 – 18.00Gašpariáda-medzinárodná prehliadka tradič-
ného bábkového divadla
16:00 Divadlo Bořivoj Dva kašpaři
Hostinec / Tavern
17:00 Teatro Carnevalo Gašparko a čarovná skrinka
Hostinec / Tavern
18:00 Herkules alebo Dobytie pekla
Altánok / Arbor - Tyjátr
Od / From 15.00 Teatro Pimprle -Isabella arte del 
Ultramarin
Park
Od / From 15.00 Zázračný stan
Park Mikropódiu

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
KOSTOL SV. MICHALA V DRAŽOVCIACH
25.6 – 2.7. 14.00-18.00 Ester Šabíková - Legenda o 
kostolíku, výstava fotografií
SYNAGÓGA
27.6. Nitra, moje mesto 
Výstava a vyhodnotenie súťažného projektu  CVČ Domino   
ZOBORSKÝ KLÁŠTOR
1.-2.júl (so - ne) 15.00 – 17.00 Prehliadka s odborným 
výkladom
MARTINSKÝ VRCH
Sprístupnenie areálu od 9.00 do 18.00
Utajená krása Martinského vrchu -  výstava umeleckých 
fotografií KOS v Nitre
13.00, 14.00, 15.00 komentované prehliadky, 
13.00 – 17.00 ukážky pečenia v dobovej peci, výroba kera-
miky, historická hudba v Archeoparku Nitra
SYNAGÓGA
4.7. 16.00 Nitra, ako si ťa pamätáme 2 -prezentácia druhej 
časti publikácie o Nitre

KRAJSKÁ KNIŽNICA KAROLA KMEŤKA V NITRE
výstavy  3.7. – 7.7, 9.00 - 17.00, 5.7. 13.00 - 18.00 
Moje mesto - Nitra v knihách -knihy, pohľadnice, obrazy, 
detské kresby o Nitre, sv. Cyril a Metod ai.
4. 7. Nitra na poštových známkach a pečiatkach
KATEDRÁLA SV. EMERÁMA
4. 7. - 6. 7. Katedrála a Nitriansky hrad na poštových 
známkach
DIVADLO ANDREJA BAGARA
Výstava František Perger – Život so scénou
Výstava o živote a diele významného  slovenského scénic-
kého výtvarníka, dlhoročného interného scénografa Divadla 
Andreja Bagara v Nitre, Františka Pergera pri príležitosti jeho 
životného jubilea.

NITRIANSKE KULTÚRNE LETO  
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE A PEŠIA ZÓNA
3.-5. 7. /pondelok – streda Nitra, milá Nitra... -Pribinove 
a Cyrilo-metodské slávnosti, dni Nitranov, Cyrilo-metodská 
národná púť, historický festival Pribinova Nitrawa, deň 
otvorených dverí na Nitrianskom hrade
25. 8. / piatok, 19.00 Hudobné piatky: Džez 
Hudobné piatky na pešej zóne a Kupeckej ulici, E.G.O. 
Group 
25. - 29. 8. / piatok - utorok Letný Bažant Kinematograf 
-premietanie po zotmení
25.8. /piatok Teória tigra (ČR/SR, 2016, 101min, r. R. 
Bajgar) 
26.8. / sobota Sedem zhavranelých bratov (SR/ČR, 2015, 
97min, r. A. Nellis)
27.8. /nedeľa Učiteľka (SR/ČR, 2016, 102 min., r. J. 
Hřebejk)
28.8. /pondelok Obecná škola (Československo, 1991, 
97min, r. J. Svěrák)
29.8. / utorok Baba z ľadu (ČR, 2017, 106 mi.n, r. B. Sláma)
14.9. / štvrtok
15.00Bodka za letom, Hip hop battle
19.00Puding pani Elvisovej, Fresh Out of the Bus, Sema-
ta Vyvrcholenie tanečnej súťaže a večerný koncert

MESTSKÝ PARK NA SIHOTI
MALÉ PÓDIUM V PARKU
30. 6. (pi) 18.00 Space A (USA)- koncert rockovej kapely 
Amerického vojenského letectva v Európe. Vynikajúci muzi-
kanti, príslušníci amerických vzdušných síl prezentujú zlatú 
éru americkej populárnej hudby
9.7. / nedeľa 17.00 Divadlo Tyjátr: Turecký ostrov
Bábkové predstavenie o princovi Zigmundovi a princeznej 
Florentíne, ktorí musia na ceste za láskou prekonať mnohé 
prekážky
 18.00 Jindro Band Blue Notes Podmanivé tóny starších 
či novších piesní s nestarnúcim Jindrom Vídenským a jeho 
kapelou 
16.7. / (ne) 17.00 Divadlo na hojdačke: Posledný dinosau-
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rus. V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus – Samo. 
A keďže je na svete sám, vydá sa do sveta hľadať svoju ro-
dinu
 18.00 The Carmines Mladá formácia z Ružomberka 
predstaví pripravované CD i covery známych slovenských i 
zahraničných interpretov
23.7. (ne) 17.00 Divadielko Svetielko: O drakoch a princez-
nách. Bol raz jeden kráľ, ktorý neposlušné dcéry mal. Láska 
môže všetko zmeniť, preto sa ich rozhodol vydať. Prišli pre 
ne slobodní dračí mládenci a uniesli ich do svojej zlatej jasky-
ne. Kto ich zachráni, dostane princezné a kráľovstvo k tomu
 18.00 PENGAGI Country popoludnie so známou nitrian-
skou formáciou
29.7. (so) 15.00 Žime spolu s folklórom  Popoludnie s o.z. 
SocialDATA, hudobná produkcia
 18.00 FS Šljivoševci (CRO) Tradičný chorvátsky folklór v 
Mestskom parku 
30.7. (ne) 17.00 Divadlo Bez opony: Snehulienka a sedem 
trpaslíkov. Kdesi v lese je jedna baňa, v nej sedem trpaslí-
kov zlato fára. Trpaslíci, akých ešte nevidel tento svet, asi 
preto, že ich od zeme nevidieť. Chcete vedieť, ako to všetko 
skončí?
 18.00 Ester WiesnerMladá speváčka a jej spojenie jazzu 
so slovenskou ľudovou tradíciou, brazílskou hudbou a pies-
ňami, ktoré „rozprávajú“
6.8. (ne) 7.00 Divadlo Dunajka: Spevohrad Hoja moji, Spe-
vohrad stojí, šašo je v ňom piesňou zakliaty. Šaško-kráľ a 
deti splnia Šašovnej každé pesničkové želanie, len keby ich 
pri tom nezdržiavala vrana krákavá, spevavá a nedoslýcha-
vá...
 18.00 DH Kozárenka Bohatý repertoár (nielen) ľudových 
piesní
13. 8. (ne) 17.00  Divadlo pod balkónom: Janko Hraško
Rozprávkový neskutočne skutočný príbeh o rodičoch, kto-
rým osud nedoprial deti a o tom, čo všetko sa môže stať, kto 
im nakoniec pomôže a ako to všetko dopadne sa dozviete, 
keď sa na náš príbeh pozrieť prídete
 18.00 Bubny v parku Campana Batucada pod vede-
ním Igora Holku a bubenícky workshop pre verejnosť
10. 9. (ne) 14.00 Podzoborské vinobranie Tradičné podu-
jatie plné vône dozrievajúceho hrozna, lahodnej chuti vína a 
rôznych dobrôt pri známych hudobných šlágroch
ESTRÁDNA SÁLA PKO
4. 9. (po) 19.00 Hoj, vlasť moja Účinkujú sólisti Opery SND. 
Benefičný koncert a slávnostný galaprogram ku dňu ústavy 
SR

MESTSKÉ ČASTI
KD DRAŽOVCE
30.7. (ne)Sviatok nového chleba Oslava žatvy, vynikajúcej 
úrody, oslavné spevy žatevných piesní, tanec, oldomáš – to 
všetko je Sviatok nového chleba
CHRENOVÁ
ZREKONŠTRUOVANÝ AREÁL AMFITEÁTRA V AGROKOM-
PLEXE

16. – 19.8. (str-so) Chrenovské dožinky Spestrenie leta a 
zábava pre všetky vekové kategórie
AUTOCVIČISKO SPU/AREÁL BÝVALEJ VOJENSKEJ KATED-
RY
28. 8. (po) 14.00 Slížovica – Oslava 25.narodenín skupiny 
Horkýže Slíže, vstupenky v sieti Ticketportal
KLOKOČINA
MIKOVÍNIHO ULICA
1. – 3.9. (pia-ne) 16. Klokočinský jarmok Neoddeliteľná 
súčasť posledných dní letných prázdnin, skvelá jarmočná 
atmosféra, lunapark, atrakcie a bohatý program 

CINEMAX
Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 1661/30, 
949 01 Nitra, www.cine-max.sk 

Premiéry v júli
6. 7. SPIDER-MAN: Návrat domov Akčný/dobrodružný, 
hrajú: Tom Holland, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon 
Favreau, Michael Keaton, Zendaya (USA), MP – 12, čes. tit./ 
slov. dab. Krátky obsah: Vo filme sa predstaví talentovaný 
Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa zosúladiť bežný 
stredoškolský život s povinnosťami superhrdinu. 
13. 7. Vojna o planétu opíc (War for the planet of the 
apes) akčný/sci-fi, hrajú: Andy Serkis, Woody Harrelson, 
Steve Zahn, Toby Kebbell (USA), 143 min., MP- 12, slov. tit. 
Krátky obsah:  Vojna o planétu opíc začína dva roky po uda-
lostiach predchádzajúcej snímky Úsvit planéty opíc. 
20. 7. Dunkirk Akčný/vojnový. hrajú: Tom Hardy, Cillian Mur-
phy, Aneurin Barnard, Harry Styles, Kenneth Branagh, Mark 
Rylance, (USA), MP -15, slov. titulky. 
Krátky obsah: Prvý film kultového anglického režiséra 
Christophera Nolana (Insomnia, Batman začína, Temný 
rytier, Počiatok, Interstellar) založenom na reálnych histo-
rických udalostiach. 
27. 7. Srdečne vás vítame  Komédia, hrajú: Christian Cla-
vier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte
Franc., 92 min., MP- 12, slov. tit. Krátky obsah: V hlavnej 
úlohe sa opäť predstaví švihnutý Christian Clavier ako 
Jean-Etienne Fougerole, ktorý je veľmi rešpektovanou 
osobnosťou francúzskej literárnej scény. Tento humanista 
a vrcholný intelektuál žije vo svojom svete po boku bohatej 
manželky a je totálne odtrhnutý od reality. 
27. 7. Baby driver Anim./krimi, hrajú: Ansel Elgort, Lily Ja-
mes, Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx, (USA), 112 min., 
MP- 12, slov. tit. Krátky obsah: Akčné krimi Edgara Wrighta 
rozpráva príbeh hudbou posadnutého mladíka menom Baby 
(Ansel Elgort), ktorý robí šoféra bankovým lupičom. 

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
Tvorivé dielne pre deti a mládež 
Formou kreatívnych tvorivých dielní bude deťom priblížený 
život starých Slovanov. Stanovisko bude zložené z nasledov-
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ných 5 častí. 
Miesto konania: Pribinovo  námestie  
Aktivity pri DMS:
utorok od 14.30 hod. Filatelisti
štvrtok od 16.00 hod. Dobový spolok Satyros 
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia (harmono-
gram podľa aktuálneho mesačného programu predstavení 
– viac na: www.facebook.com/novedivadlo) Teatro Moliére 
– divadelné skúšky

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št:  9.00 - 23.00, pi: 9.00 - 0.00, so: 
11.00 - 0.00, ne: 15.00 - 23.00
1.7. (so) o 10:00 (rod)INÉ soboty: Urobím si hračku
Na workhsope si vyrobíme textilnú hračku podľa vlastného 
návrhu, nakreslíme, ušijeme, vypcháme, pomaľujeme i po-
mojkáme. Naučíme sa prakticky, ako taká hračka vlastne 
vzniká. Lektorka: Katarína Fumačová.
1.7. (ne) o 20.00 Hømes Mladý akustický gitarista venujúci 
sa inštrumentálnej gitarovej hudbe, autor spoluprác s Egom, 
Aless či Ronie.
4.7. (ut) o 18.00 Výstava pohľadníc a fotografií starej 
Nitry Aj tento rok, počas letných mesiacov, sa môžete nadý-
chať historickej Nitry prostredníctvom fotografií a pohľadníc 
prevažne z predchádzajúceho storočia. Koncert hudobných 
hostí: Ľubica Michalicová (spev) a Števo Haládik (gitara). Po-
trvá do 24. 8. 
11.7. (ut) o 20.00 Slam poetry exhibíci
Slam poetry – poézia naživo. Vystúpi: Tomáš Straka, Anatol 
Svahilec, Pavel Oškrkaný, Honza Dibitanzl a Michal Komžík. 
Akcia je súčasťou Panslam tour 2017.
14.7. (pi) o 20.00 Cestovateľské kino Miša Gaja: Škandi-
návia a Laponsko
21.7. (pi) 19.30 Zuzana Suchánková Speváčka, gitaristka, 
autorka piesní a textov , ktorá patrí k absolútnej špičke na 
slovenskej hudobnej scéne. V jej repertoári nájdete prvky 
blues, jazz, pop, či folk. 
22.7. (so) - 23.7. (ne) Víkendový workshop historických 
techník vo fotografii Workshop bude venovaný historickým 
fotografiám a fotografovaniu s použitím historickej techniky. 
28.7. (pi) o 19.30 Summer fly Náhodné zoskupenie študen-
tov SPU, ktorí občas popri študijným povinnostiam nevedia, 
„čo s rukami“.
5.8. (so) o 10.00 (rod)INÉ soboty: Muzikoterapia   
Koncert netradičných nástrojov (koshi, zvukové vlny, citara, 
dažďová palica, ocean drum, sun drum...) 
18.8. (pi) o 19.30 Katarína Korček Pôsobí na domácej hu-
dobnej scéne viac ako 20 rokov. V 90-tych rokoch spievala a 
tvorila v populárnych formáciách Accidents Happen a Made 
II Mate, koncom minulého storočia založila vlastný projekt 
Lady Kazoo. 
25.8. (pi) o 18.00 Výstava umeleckej skupiny Eight chances 

KULTÚRNE DOMY 
Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská ul. 31
Po: a štv: 18.00 – 19.00
TAI CHI CHUAN - relaxačné cvičenie.
Ut., str., štv: 16.00 – 18.00 
Pob. Krajskej knižnice výpožičné hodiny
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký pás, 
cyklotrenažér, bicie, klavír, gitary
KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17. 
Tanečný workšop v rytme samby, organizátor: Tanečná ško-
la Vision v spolupráci s mestom Nitra, vstup voľný
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00, Nedeľné šachové dopoludnie – turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 16.30 – 18.30 každý nep. 
týždeň Tréning mladých šachistov.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – 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), str: 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 
min. pred ukončením prev. doby. Zákazník si musí byť vedo-
mý, že do uved. času musí opustiť prevádzku bez nároku na 
pobyt v plnom rozsahu vstupenky!
 

LETNÉ KÚPALISKO
K Jesenského 1, 949 01 Nitra
Otv. hodiny:  po: 12.00 – 19.30, ut - ne: 10.00 – 19.30
Vstupné – celodenné: dieťa do 3 r. - zadarmo, do 12 r. -
-1,70 €, dieťa do 12 r. – 0,20 €, sprievod k ZŤP – 0,20 €
Dospelý: 2,50 €, dôchodca a dospelý ZŤP – 2 €
Vstupné po 16.00 h: dieťa – 1 €, dospelí – 1,50 €

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 18.00, st: 
7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
Pobočka Klokočina – Jurkovičova
po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka Zobor – Kultúrny dom:
ut – str – štv: 16.00 – 18.00
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.
Výstavy na paneloch: 
Objavujeme prírodu z okolia Nitry, Pamiatky mesta Nitry
Rok Jozefa Miloslava Hurbana, Ivan Hudec – výstava na pa-
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neloch pri príležitosti 70.výročia narodenia.
3. 7. – 7.7. Moje mesto Nitra – Nitra v knihách.  Výstava 
kníh, pohľadníc, obrazov a detských kresieb o Nitre.
4. 7. – 5. 7. Nitra na poštových známkach a pečiatkach – 
výstava známok zo zbierky Milana Šajgalíka.
Júl – august: Paličkované leto Výstava prác slovenskej 
čipkárky Juliany Babošovej v spolupráci so SZTP ZO č. 13.

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU
Knižnica Agroinštitútu, Akademická 4,
949 01 Nitra, www.agroinstitut.sk/kniznica
Výpož. hodiny: po – pi: 9.00 – 14.00
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu poľ-
nohospodárstva, pedagogiky a psychológie prístupná pre 
verejnosť

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 18.00 a pi: 
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 do-
kumenty, internet a široký okruh informačných služieb.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
www.uk.ukf.sk, Otv. hod. počas výučby v semestri: po 
– št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00, Otv. 
hod. počas skúš. obdobia:
po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, odbornou, 
ústrednou knižnicou UKF, vedecko-informačné, bibliografic-
ké, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. Univerzitná 
knižnica zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej 
činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, doktoran-
dov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea, 
Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/kniznica, po – 
št: 8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 
Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny charakter, 
uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latin-
skú knižnú produkciu so zameraním na poľnohospodárstvo, 
hospodárstvo, históriu a etnológiu. Knižnica obsahuje vyše 
44 000 knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, 
časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a 

mikrofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené: december – marec: po – pi: 8.00 – 17.00, so: 
8.00 – 12.00, apríl – jún a september – október: po – pi: 8.00 
– 18.00, so: 8.00 – 12.00, júl – august: po – pi: 8.00 – 18.00, 
so: 9.00 – 18.00, ne: 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-
-spoločenského mesačníka NITRA, spomienkových a darče-
kových predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc
•  ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepovanie 
plagátov, spracovanie fotomateriálov..

BOHOSLUŽBY V NITRE
RíMSKOKATOLíCKE BOHOSLUŽBY

Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas), 
ne: 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 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázdnin) a 18.00, 
so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská) a 
18.00, sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00, 
sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie-kláštorný
Farská ul., po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00  a 16.15, 
ne: 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 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 ne: 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 aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, ne: 6.30, 8.00, 
9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v deň prac. 
pokoja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, 
Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
Kostol sv. Martina
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Chrenovská ul. 25, po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 
10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), Sviatok v deň prac. po-
koja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, Sviatok v prac. deň: 
7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul.
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul.,
ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné Krškany Pi: 
17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. pokoja: 9.00, sviatok v 
prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany
po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, sviatok v prac. deň: 
18.00
Kostol sv. Františka Xaverského
Nitra - Dražovce po, str, pi: 17.00, ut: 7.00, št: 7.00, so: 
7.00, ne: 8.00 a 10.00 sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 
10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra - Janíkovce
ut – pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 7.30 podľa 
oznamov) ne: 7.30 a 11.15, sviatok v deň prac. pokoja: 9.00, 
sviatok v prac. deň: 17.00  
Kostol Všetkých svätých
Nitra - Kynek pi: 18.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nitra - Mlynárce po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, sviatok v 
deň prac. pokoja: 8.00, 10.30,
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nitra - Párovské Háje str: 17.30, pi: 16.30 (iba 1. piatok), 
ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, sviatok v prac. 
deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 15.30, so: 
10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 10.30, sviatok 
v prac. deň: 15.30
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, ne: 8.00, 
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka
po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica
po, str, pi, so: 8.00, ut, št: 18.00, ne: 9.00
sviatok v deň prac. Pokoja: 9.00

Kaplnka sv. Michala Archanjela
Farská ulica, ne: 10.00, sviatok v deň prac. pokoja 10.00, 
sviatok v prac. deň 16.00
Kaplnka sv. Andreja Svorada
Kláštorská ulica, (nemocnica na Zobore)
str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30
Kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 22, Nitra 
str, pi, ne: 16.00
Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), 
Samova ulica 4, ne: 16.00 (pre nepoč., okrem prázdnin)
Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra
po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. pokoja: 20.00,  
sviatok v prac. deň: 12.00

 STAROKATOLíCKA CIRKEV
Kaplnka sv. Gorazda, Chrenovská 15, Nitra
slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

GRÉCKOKATOLíCKE BOHOSLUŽBY
Kostol sv. Štefana, Párovská 2, Nitra
www.grkatnr.sk, ne: 10.00

EVANJELICKÁ CIRKEV
Evanjelický kostol Ducha Svätého, Sládkovičova 12, Nit-
ra www.ecavnr.sk, ne: 10.00

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
(kalvínsky), Ulica Fr. Mojtu 10, Nitra, ne: 9.30 

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DňA
Modlitebňa za kostolom, Ulica Fr. Mojtu 10,
Nitra, www.casd.sk, www.nitra.casd.sk, so: 9.45

CIRKEV BRATSKÁ
Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ul. 21, Nitra
www.cbnr.sk, ne: 10.00

KRESŤANSKÝ ZBOR
Dom kresťanského zboru, 
Podzámska 17, Nitra
www.kz-nitra.sk, ne: 9.30 Večera Pánova (pamiatka Pána 
Ježiša), bohoslužba: 16.00 
Besiedka pre deti 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a modlit-
by, pi: 17.30 Stretnutie mládeže

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk

www.nitra.sk16
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Spomínali na obete holokaustu  
 Židovská náboženská obec v 
Nitre spomínala v Synagóge na 
židovské obete druhej svetovej 
vojny z Nitry a okolia, ale aj na 
všetkých 6-miliónov židovských 
obetí. Toto podujatie organizujú 
každý rok na židovskom cinto-
ríne, tentokrát sa rozhodli a pri 
príležitosti 75. výročia depor-
tácií z r. 1942 urobili zmenu a 
umiestnili spomienku do syna-
gógy. „Pretože aj synagóga bola 
významným miestom, keď sa 
židia stretávali počas každoden-
ných dní a je to pre nás i pietne 
miesto,“ uviedla organizátorka 
spomienky Katarína Potoko-
vá. Na tomto spomienkovom 

stretnutí sa zúčastnil zástupca 
primátora mesta Nitry Ján Van-
čo, ktorý zapálil jednu z pamät-
ných sviec za 6-miliónov obetí. 
Ďalšiu sviecu zapálili za umuče-
ných a usmrtených židov z Nitry 
a okolitých obcí. Pamätné sviece 
symbolicky zažal najstarší člen 

obce spolu s najmladšími člen-
mi židovskej obce.
 K prítomným sa prihovoril 

predseda Židovskej náboženskej 
obce v Nitre Peter Schwarcz. 
Historické udalosti prítomným 
priblížil Marián Naster z Múzea 
holokaustu zo Seredie. Na obete 
si zaspomínali aj prostredníc-
tvom umeleckého stvárnenia 
týchto udalostí v podaní herečky 

DAB Evy Hlaváčovej, ktorá pred-
niesla poviedku spisovateľky Te-
rezy Dávidovej pod názvom To-
pánky. Na to nadviazala pieseň 
Modlitby Židovská mama v po-
daní budapeštianskeho kantora 
Gábora Szilágyiho, ktorý pred-
niesol aj modlitby za zosnulých. 
Toto podujatie nebolo iba spo-
mienkou na obete, ale aj výzvou 
proti xenofóbii, antisemitizmu a 
ďalším prejavom násilia, ktoré 
v súčasnej dobe zachvátili svet. 
Podľa Kataríny Potokovej, ktorá 
celé toto podujatie pripravila, z 
Nitry bolo do koncentračných 
táborov odvlečených 6000 židov, 
domov sa z nich vrátilo asi 10 
percent a aj z nich väčšina odišla 
do zahraničia. Dnešná komuni-
ta má okolo 50 členov. Títo sa 
usilujú o zachovávanie tradícií. 
Podujatia pripravila Židovská 
náboženská obec v Nitre. 

(SY)

Jednu zo sviec zapálil aj viceprimátor Nitry Jozef Dvonč.

V rámci programu sa k prítomným prihovoril Marián Naster z Múzea holokaustu v 
Seredi, s recitáciou herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Hlaváčová, modlil 

sa a spieval budapeštiansky kantor Gábor Szilágyi.
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Oslávili prvé výročie nitrianskeho Nového divadla  
 V priestoroch Hideparku 
v Nitre oslávilo Nové divadlo 
prvé výročie svojej existencie. 
Ako uviedla Veronika Gabčí-
ková:  „ Divadlo vzniklo z túžby 
po slobodnej a zmysluplnej 
tvorbe.“ Za rok svojej existen-
cie vyprodukovalo päť nových 
inscenácií pre všetky vekové 
kategórie divákov, odohralo 90 
predstavení, ktoré videlo 7200 
ľudí. Predstavilo sa divákom v 
Bratislave, Modre, Malackách, 
Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, 

Zelenči a Liberci. Zúčastnilo sa 
na festivaloch  na Bábkovom 
festivale Žilina, WTF festiva-
le v Liberci, Medzinárodnom 
festivale európskych regiónov 
v Hradci Králové, Dotykoch a 
spojeniach v Martine a Pohoda 
festivale v Trenčíne. Za jediný 
rok  toto všetko vykonali vďa-
ka finančnej podpore Fondu na 
podporu umenia, Ministerstva 
spravodlivosti SR a Nitrianske-
ho samosprávneho kraja doved-
na 10 ľudia a hŕstka ich verných 

priateľov. V rámci programu 
odohrali predstavenie Kozliat-
ka a vlk v réžii Šimona Spišá-
ka, svoju prvú inscenáciu od 
Báry Kubátovej Kúpalisko v 
réžii Šimona Spišáka a v noci 
sa uskutočnila „narodeninová 
fiesta“, ku ktorej hral DJ Plachta. 

(SY)

Výstava diela scénografa Františka Pergera

 Vo foyer Divadla Andreja 
Bagara v Nitre otvorili v minu-
lých dňoch výstavu Scénogra-
fia, ktorou si pri príležitosti 80 
narodenín pripomenuli tvorbu 
významného slovenského scé-
nického výtvarníka Františka 
Pergera, nositeľa Ceny mesta 
Nitry.

 Na výstave sú prezentované 
fotografie, videozáznamy, pla-
gátová tvorba i scénografické 
návrhy dokumentujúce tvorbu 
Františka Pergera nielen v di-
vadle, ale aj v televízii a vo fil-

me. František Perger vytvoril v 
Nitre viac ako 110 scénických 
výprav, kostýmov, ale aj ná-
vrhov divadelných plagátov či 
bulletinov k hrám. Na javisku 
nitrianskeho divadla spolupra-
coval s viacerými režisérmi, 
najmä Karolom Spišákom, Jo-
zefom Bednárikom a Martinom 
Kákošom. K známym a úspeš-
ným Pergerovým prácam patria 
scénografie k inscenáciám Leto 
a dym, Matka, Dom Bernardy 
Alby, Modrý vták, Titus Andro-
nicus a Proso.

 K známym a úspešným patria 
aj jeho scénografie k muzikálom 
Pacho sa vracia, Mária Stuar-
tová, Báthoryčka, Fidlikant na 
streche a ďalšie. Popri práci v 
DAB pôsobil ako scénograf aj v 
ďalších divadlách po celom Slo-
vensku i v zahraničí a realizoval 
tiež scénické výpravy pre film a 
televízne inscenácie. Františko-
vi Pergerovi želáme hodne zdra-
via a tvorivých síl pri realizácii 
scénografických zámerov.

 (SY)

Makety scén k inscenáciám, pod realizá-
ciu ktorých sa podpísal František Perger.  
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 Základná umelecká škola J. 
Rosinského v Nitre už po 17-krát 
privítala mladých interpretov 
na XVII. ročníku celoslovenskej 
hudobno-interpretačnej súťaže 
Nitrianska lutna 2017 v hre na 
gitare a v hre na sláčikových 
nástrojoch v priestoroch školy. 
Otváracím príhovorom vedú-
cej odboru školstva, mládeže a 
športu Mestského úradu v Nitre 
Márie Orságovej v koncertnej 
sále školy pred súťažiacimi 
žiakmi, pedagógmi, rodičmi a 
odbornou porotou začal mimo-
riadne krásny deň plný tónov a 
napätia.

 Súťaž Nitrianska lutna je 
určená žiakom všetkých typov 
základných umeleckých škôl. 
Organizuje sa s cieľom vyhľadá-
vať a zviditeľniť talentovaných 
žiakov, rozvíjať umelecké akti-
vity mladej generácie na zákla-
de individuálnej a systematickej 
práce s talentovanými žiakmi 
a študentmi, motivovať peda-
gógov a ich žiakov k výberu a 
naštudovaniu diel slovenských 
hudobných skladateľov a dostať 
staršiu i novšiu hudobnú tvorbu 
týchto autorov do živých pro-
dukcií a pripomínať tak tradície 
a symbol slovanstva, s ktorými 
je mesto Nitra späté. Súťaž je 
jednokolová a súťažiaci povinne 
interpretujú skladbu slovan-
ského autora a skladby podľa 
vlastného výberu charakterovo 
alebo štýlovo odlišné. Súťažné 
výkony hodnotila odborná po-
rota zostavená z popredných 
osobností hudobného umenia. 
V hre na gitare hodnotili Ján 
Labant, Adam Marec. a M. Mus. 
Miriam Rodriguez Brüllová. V 

Nitrianska lutna v hre na gitaru a sláčikových nástrojoch
hre na sláčikových nástrojoch 
rozhodovali huslistky Blanka 
Pavlovičová a Jana Černá a vio-
lončelista Eugen Prochác. Súťa-
žiaci mali možnosť získať prvé, 
druhé a tretie miesto. Odborná 
porota udeľovala i mimoriadne 
ceny: cenu EMCY za interpre-
táciu slovanského autora, cenu 
primátora mesta Nitry a titul 
LAUREÁT.

 Cenu primátora a titul Laure-
át súťaže odovzdal osobne vice-
primátor mesta Nitry Ján Vančo 
Timotejovi Streďanskému v hre 
na gitare zo ZUŠ L. Mokrého 
z Topoľčian a kontrabasisto-
vi Lukášovi Lenčovi zo ZUŠ J. 
Kresánka z Bratislavy v hre na 
sláčikových nástrojoch. Takmer 
päťdesiat súťažiacich svojimi 
umeleckými výkonmi zabo-
jovali o popredné miesta. Ne-
sklamali ani naši žiaci zo ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre. Až tri prvé 
miesta zo štyroch kategórii zís-
kali v hre na gitare Martin Ka-
jan v I. kategórii, Tomáš Fúska 
v III. kategórii a Ema Herzová v 
IV. kategórii. Gitarista Martin 
Haspra obsadil v II. kategórii 2. 
miesto a Natália Gőrőgová v IV. 

kategórii 3 miesto. Z huslistov 
sa presadil osemročný Matúš 
Daniška, ktorý získal 3. miesto 
v II. kategórii.

 Diplom za úspešnú pedago-
gickú prípravu si odniesli Eli 
Mimakiová a Tibor Andreas, 
pedagógovia zo ZUŠ J. Rosin-
ského za úspešnú prípravu žia-
kov na súťaž. V mene organizač-

ného výboru ďakujeme všetkým 
za skvelú atmosféru a tešíme sa 
na stretnutie v budúcom roku, v 
ktorom si zmerajú svoje hudob-
no-umelecké zručnosti mladí 
klaviristi, organisti a akordeo-
nisti.

 Anna Fintová
   riaditeľka 

ZUŠ Jozefa Rosinského

Foto: Michael Lörincz
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Svätoplukovo námestie 
Námestie, po ktorom kráčaš

 Najväčšie nitrianske námestie 
– Svätoplukovo námestie dostalo 
svoje pomenovanie po Svätopluko-
vi. Námestie sa nachádza v samom 
centre najstaršej časti Dolného 
mesta, v dnešnej mestskej časti 
Staré mesto. Vzniklo z pôvodného 
mestského rínku, bývalého Rad-
ničného námestia a rozšírením o 
veľký priestor po asanácii veľkých 
budov v severnej časti námestia. 
Jeho neodmysliteľnou súčasťou je 
impozantná budova Divadla An-
dreja Bagara s jedinečným výhľa-
dom na historický hradný areál, 
národnú kultúrnu pamiatku.

 Nazretím do dejín Svätoplukov-
ho námestia zisťujeme, že zaberá 
štyri historické priestranstvá a 
bývalé ulice. V prvom rade tu bol 
kostol sv. Jakuba z rokov 1332 - 
1337 s cintorínom, na ktorom sa 
pochovávalo do polovice 18. storo-
čia. Už v 12. storočí tu  stál hospi-
tal, po tureckých vojnách jeho účel 
zmenili na xenodóchium – chudo-
binec. 

 Po zrútení kostola v roku 1786 
a katolíckej fary a po likvidácii 
cintorína sa tu vytvoril priestor  
okolo zachovanej kostolnej mest-
skej veže, a tak bol na toto miesto 
premiestnený tzv. „zelený“ rínok.  
Znamená to, že sa tu predávala ze-
lenina a ovocie.

 V roku 1883 bolo na tomto 
mieste otvorené nové Mestské di-
vadlo. Námestie pred divadlom 
a pred novostavbou mestského 
domu z r. 1880 pomenovali pri 
prvom ustálení úradných názvov 
dňa 3. augusta 1887 na Divadelné 

námestie (po maďarsky Szinház-
tér). Ale už v roku 1896 mu dali 
meno Kossúthovo námestie (Kos-
súthtér).  Pri ustálení slovenských 
pomenovaní 27. decembra 1918 
bolo to znova Divadelné námestie. 
Do roku 1950 vystriedalo námestie 
viacero mien. Až v roku 1950 sa 
stalo Leninovým námestím, ktoré 
v roku 1966 rozšírili pripojením 
susedného Radničného námestia. 
Na tomto niekdajšom Radničnom 
námestí bývali jarmoky a trhy a 
zelený rínok. Rínok vydláždili 

v roku 1776 kamením a bolo to 
prvé vydláždené priestranstvo v 
Nitre – Dolnom meste. Radničné 
námestie v roku 1887 dostalo ma-
ďarské meno Városkáz tér a v roku 
1918 Hlavné námestie.

 Jedna z najstarších nitrian-
skych ulíc, Krížna ulica, zanikla 
v roku 1979 po asanácii  domov 
na jej pravom boku. Meno Krížna 
mala od stredoveku a aj pri ustále-
ní úradných mien ulíc v roku 1887 
sa po maďarsky volala Kereszt 
utca. Krížna ulica bola preto, že 
sa po nej chodilo krížom z Kapi-
tulskej ulice do Kupeckej ulice, na 
rínok a pred mestský dom.

 Ďalšia historická časť Sväto-
plukovho námestia pribudla po 
zrúcaní domov na ľavej strane 
Ulice Československej armády. Aj 

táto ulica bola svedkom najstar-
ších dejín Nitry. Od stredoveku ju 
volali Špitálska a neskoršie v 19. a 
20. storočí jej dali názov Malošpi-
tálska ulica, lebo niekdajší hospi-
tal  - chudobinec bol nielen malým 
„špitálom“  (od r. 1834 otvorili 
totiž v Nitre župnú nemocnicu  
na mieste bývalého cukrovaru a 
dnešná Štúrova ulica a vtedy vola-
la Špitálska). V roku 1887 jej dali 
meno Telegdiho ulica a po roku 
1918 Malošpitálska, od roku 1938 
dostala meno Gustíniho ulica a 
po roku 1950 Československej 
armády. Toto pomenovanie  za-
niklo v roku 1979  po pričlenení 
do dnešného Svätoplukovho ná-
mestia.

 Na tomto  významnom mieste v 
centre mesta existovali  zaujímavé 
stavebné objekty: farský kostol s 
cintorínom, farou a hospitalom od 
r. 1776, mestský dom, divadlo od r. 
1883, stará pošta od r. 1895 (zrúca-
li ju v r. 1979), nová dnešná pošta z 
r. 1931. Mestské divadlo bolo zru-
inované bombami pri leteckom 
útoku 26. marca 1945 a na jeho  
mieste inštalovali 21. apríla 1974 
sochu – pamätník V. I. Lenina. 

 Na tomto námestí bola pravde-
podobne aj prvá stredoveká far-
ská škola a v rožnej budove oproti 
dnešnej Mestskej budove otvorili 
v r. 1701 prvé nitrianske gymná-
zium. Toto historické a významné 
priestranstvo v centre mesta je 
dôstojným a vhodným na to, aby 
nosilo meno

Spracovala: (SY)
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12. mája: Mgr. Marek Mazúch z Bánova a Ing. Linda Števanková z Nitry, 
13. mája: Jozef Špendel z Jelenca a Simona Ješková z Nitry, Tomáš Švihorík  z Hájskeho a Ka-
mila Kolenčíková z Nitry, Martin Skenárik a Dorota Hrančíková, obaja z Nitry, Martin Sollár a 
Ing Katarína Učňová  obaja z Lužianok, Ing. Radoslav Čánky a Mgr. Zuzana Poliačeková, obaja 
z Nitry
20. mája:   Henrich Dobiáš a Eva UJhelyová, obaja z Nitry, Ladislav Lendel a Natália Vídenská, 
obaja z Nitry, Jaroslav Bečka z Mojmíroviec a Jana Gulášová z Veľkej Doliny, Miroslav Ölvecký 
z Nitry a Anna Ščasná z Veľkého Zálužia, Tomáš Uharček a Jana Švarcbacherová, obaja z Nitry, 
Ing. Miroslav Oťapka z Vrábel a Miroslava Kobzová z Čechyniec, Michal Chudáček z Jarku a 
Ing. Monika Ingerová z Levíc, Bohuš Toman a Mária Trabalíková, obaja z Nitry, 
Ľuboš Babčáň a Ing. Martina Horková, obaja zo Zbehov, Ivan Bárek z Nitrianskych Hrnčiaro-
viec a Žaneta Gerhátová z Lehoty, Ing. Tomáš Jenis z Nitry a Ing. Margita Kováčová z Nitrian-
skych Hrnčiaroviec
21. mája: Dušan Topor a Zuzana Lauková, obaja z Nitry
27. mája: Michal Oravec a Lucia Páleníková, obaja z Nitry, Mgr. Miroslav Ilavský a Mgr. 
Gabriela Šubová, obaja z Nitry, Jozef Kuchárik a Petra Plačková, obaja z Babindolu, Lukáš 
Mucha z Nitry a Lucia Bajnociová zo Šenkvíc
2. júna: MUDr. Milan Grajcarík z Ilavy a MDDr. Katarína Perďochová z Nitry
3. júna: Mgr. Tomáš Žilka z Nitry a Radka Slavkovská z Levíc, Mgr. Lukáš Schober a Erika 
Brestovská, obaja z Nitry, Martin Gubáň a Dominika Cigániková, obaja z Nitry Jozef Bojňan-
ský z Nitry a Daša Dúbiková z Lehoty, MDDr. Igor Gatci a Martina Filová, obaja z Nitrian-
skych Hrnčiaroviec, MVDr. Richard Fazekaš a MVDr. Karolína Mitrová, obaja z Nitry
10. júna: Andrej Kozár z Mojmíroviec a Jana Koreňová z Nitry, Pavol Tkáč a Alica Kvasňovská, 
obaja z Nitry, Marek Letko a Zuzana Meňhartová, obaja z Nitry, Michal Czako z Nitry a Mgr. 
Monika Botková z Jarku, Petr Hosnedl z Hlavňovíc a MUDr. Andrea Ňaršanská z Radavy,
Marek Hlavatý a Stanislava Teplá, obaja z Nitry, Ing. František Beláň z Hosťovej a Bc. Alexan-
dra Kotlárová z Bratislavy, Ondrej Navrátil a Eliška Blanařová, obaja z Nitry, Marek Fedič z 
Bratislavy a Lucia Filušová z Dojču

Povedali si ÁNO

 75 ROKOV: Ing. František Árvay, Anna Bečková, Anna 
Blahová, Eva Botková, Edita Brindzová, Mária Császárová, 
Tibor Čermák, Pavel Čerman, Karol Čmár, Ján Dékány, 
Eduard Doman, Eva Dominková, Štefan Galbavý, Alžbeta 
Gubová, Božena Jančovičová, Božena Jarkovská, Bedrich 
Kolodzej, Imrich Kovács, Alžbeta Kuklová, Soňa Magová, 
Mária Martinková, Irena Mužíková, Edita Orbánová, 
Jaroslav Pelikán, Alexander Potok, Anna Privalincová, Emília 
Sklenárová, Anna Spišáková, Alena Stražancová, Viliam 
Stražanec, Lýdia Svitačová, Ing. Jaroslav Šottník, CSc., Eva 
Špániková, Ivan Švelka, Štefánia Tóthová, Alžbeta Turbová, 
František Ulbrych, Anna Vargová, RSDr. Ľudovít Vereš, 
Michal Víg, Margita Záhumenská, Eva Zámocká, Štefan 
Žákovič   
 80 ROKOV: Katarína Balážová, Ladislav Bárek, Eva 
Bizová, Július Brath, Hilda Bruchtelová, Božena Domaniková, 

Brigita Gerová, Anna Ivanová, Emília Jagdwirthová, Terézia 
Karlová, Helena Kislerová, Mária Košutová, Viliam Lénárt, 
Alžbeta Mankovecká, Margita Márová, Jozefína Molnárová, 
Tibor Palko, Ing. Magdaléna Procházková, Libuša Púčiková, 
Otília Reichelová, Emil Révay, Teodor Rolfes, Anna Sláviková, 
prof. Ing. Ján Stoffa, CSc., Elena Strihová, Eva Šimonová, 
Jolana Vašková, Monika Vozafová, Anna Žitná       
85 ROKOV: Júlia Andelová, Irma Baumanová, Mária 
Bělohlávková, Jaroslava Branická, Michal Burian, Jozef Daniš, 
Mária Frankovičová, Marta Grambličková, Ľudovít Halás, 
Marta Hotová, Mária Hromyová, Václav Jančovič, Magdaléna 
Kresanová, Anna Markovičová, Helena Nemešová, Jozef 
Neubauer, Božena Penevová, František Rábara, Vlastislav 
Sedlář, Anna Špurnajová, Vincent Vartík
 86 ROKOV: Alena Ambrosová, Irena Arpášová, Viliam 
Brezina, Jozefína Brišková,  

V júli sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2017



www.nitra.sk22

NITRA  - kultúrno-spoločenský mesačník 
Vydavateľ: Mesto Nitra –  Mestský úrad 
v Nitre
Adresa redakcie:

 
Mestský úrad v Nitre, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Kontakt - redakcia:
 synakova@msunitra.sk, tel.: 037/ 65 02 386

Kontakt - predplatné:
ambroziová@msunitra.sk, tel.: 037/ 65 02 121

Vychádza vždy 1. v mesiaci

Cena 1 čísla: 0,40 €, ročné predplatné: 4,40 €
Evidenčné číslo: EV 3918/09
tematická skupina: A 11

DISTRIBÚCIA a PREDAJ:
MEDIAPRINT-KAPA, a. s., Stará Vajnorská 9, Bratislava
TLAČ: LITOGRAF, s. r. o., Gogoľova 18, 815 10 Bratislava

REDAKČNÁ RADA:
predsedníčka: Mgr. Lívia Šumichrastová (poslankyňa
MZ), podpredseda: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
(poslanec MZ), členovia: Ing. Martin Nemky (poslanec
NR SR a zástupca primátora), JUDr. Igor Kršiak
(prednosta MsÚ) a poslanci MZ – Mgr. Petra Ajdariová
a PhDr. Ľuboš Török, PhD.

NITRA
KULTÚRNO -  SPOLOČENSKÝ  MESAČNÍK

ISSN 1336 – 4685 
IČO: 00 308 307

V auguste sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:

 75 ROKOV: Ľudmila Ácsová, Ľubomír Bahelka, Emil 
Baraník,  Anna Blažiová, Berta Blažiová, Marta Czellerová, 
JUDr. Alžbeta Černičková, Magdaléna Daňová, Pavol 
Ďurovec, Anna Gálová, Ing. Valtrúda Gavalierová, Mária 
Gumanová, Oľga Gyulaiová, Eva Hatiarová,  Vladimír Henžel, 
Alžbeta Horváthová, Ing. Viliam Jankovič, Ján Kobida, 
Štefan Kollárik, Ing. Ľubomír Kováč, CSc., Helena Kováčová, 
Margita Kozáková, Ľudmila Krajancová,  
Benedikt Krajmer, Iva Krejčová, Michal Kukučka, Ing. 
Ľudovít Majerčík, CSc., Marius Massányi, Paulína 
Mosnáčeková, Ľudovít Mrázik, Ing. Dušan Novotný, Marta 
Pajtášová, Rozália Psotová, Ing. Jaromír Sečanský, Ing. Erika 
Šimová, Jozef Špaček, Anna Šrámeková, Ing. Štefan Vojčin, 
Zlata Wachalová
 80 ROKOV: Mária Bačová, Serafína Baková, Mária 
Barátová, Helena Bednárová, Eva Beluská, Veronika Číčeľová, 
Marta Fačkovcová, Anna Földešiová, Mária Hellingerová, 
Gabriela Hrončeková, Mária Karhanová, Anna Kociánová, 
PhDr. Karol Komár, Margita Konopová, Bohumil Kopecký, 
Ľudovít Kováč, Jolana Krajancová, Mgr. Valéria Lieskovská, 
Eduard Lörincz, Tibor Magyari, Ľudovít Marci, Zuzanna 
Naňová, Helena Ohlasová, Filoména Pintérová, Soňa 
Pintérová, Agáta Rafaelová, Juliana Slamková, Jozef Sokol, 
Ing. Ján Šabík, Anton Šimanský, Irena Šramková, Viktor 
Šutovský, Ing. Michal Ujfalusi, Gejza Ulianko, Ján Višňovský, 
Emil Zaujec
 85 ROKOV: Terézia Fačkovcová, Ladislav Geró, Pavlína 
Godálová, Vilma Hlavajová, Valéria Kántorová, Mária 
Kertészová, Michal Kostolanský, Rudolf Kováč, Milan Kuťka, 
Mária Lacušková, Mária Madová, Daniel Majšík, Helena 
Maninová, Edita Rácová, Elvíra Richterová, Judita Švelanová, 
Ľudmila Tatarkovičová, Tibor Turanovič, Ľudmila Valachová, 
Valéria Vašáková
 86 ROKOV: Kazimír Andrejka, Valéria Bečárová, Dominik 
Čaprnka, MUDr. Bartolomej Čech, Ing. Ľudovít Čutrík, Ján 

Fedorkovič, Mária Grznárová, Dominik Guzmický, Katarína 
Havlíková, Ľudvík Kocián, Viola Kolesárová, Milan Mesároš, 
Janka Mudriková, Helena Ocelková, Rozália Pavlovičová, 
Lídia Pilařová, Helena Slováková, Emília Šajbidorová, Albína 
Šedíková, Mária Všelková, Helena Žáková
 87 ROKOV: Alíz Császtová, RNDr. Justina Dubajová, 
PHMr., Mária Gašperanová, Štefánia Gatialová, Štefánia 
Košúthová, Sylvia Michaličková, Mária Murínová, Gustáv 
Nedeľka, Angela Reháková, Jolana Rusová, Mária Spáčová, 
Štefan Šrank, Vilma Vážanová, Helena Zelenická, Božena 
Žáková
 88 ROKOV: Terézia Antošová, Vlasta Bónová, Emília 
Búgelová, Ing. Ján Bukoven, Štefánia Civínová, Emília 
Danová, Emília Hancková, Helena Holobradá, Karol Hrnčár, 
Alžbeta Chaloupková, Alžbeta Lavová, Antónia Obrinčáková, 
Terézia Pénzešová, Jaroslav Trímay, Augustia Volešínyiová
 89 ROKOV: Františka Bilická, Emília Bírová, Mária 
Červenková, Mária Hrnčárová, Anna Krajčová, Mária 
Repová, MUDr. Alexander Szalma, Pavel Vaškovský
 90 ROKOV: doc. Ing. Mária Benková, CSc., Zefirín 
Fačkovec, Štefánia Fujaková, Helena Kašičková, Helena 
Králová, Jozef Mesáros, Anna Osifová, Mária Ševčíková, Irena 
Škorecová
 91 ROKOV: Anna Kielbová, Ing. Július Kuruc, MUDr. 
Eugen Račkovič, Adela Števková
 92 ROKOV: Anna Dobrovodská, Aurélia Ďuračková, 
Hedviga Hechtová, Ladislav Oravec, Ľudovít Paulovič, 
Jindřiška Paušová
 93 ROKOV: Mária Andelová, Ján Beláni, Mária Belanová, 
Mária Cucorová, Helena Částová, Olívia Malinčíková
 94 ROKOV: Alžbeta Jaššová, Tomáš Pavlovič
 95 ROKOV: František Deglovič, Vilma Hrabovská, Alojzia 
Korčeková, Jolana Kozodajefová, Alžbeta Matesková
 97 ROKOV: Margita Botková
 98 ROKOV: Irena Gašková, Rozália Múčková

Jeannine Drimalová, Irma Ďurčeková, Ľudmila Dušeková, 
doc. Ing. Daniel Gunár, CSc., Hilda Karenovičová, Magdaléna 
Kertésová, Anna Keškešová, Anna Kostková, Alica Kožová, 
Katarína Králiková, Alžbeta Palková, Aurélia Pillerová, 
Jaroslava Pintérová, Mária Saková, Anna Šalamonová, Júlia 
Točková, Helena Velšicová, Michal Žáčik  
 87 ROKOV:  Ľudmila Beňová, Aurélia Branikovičová, 
Helena Bystrická, Ing. Alexander Funta, Miroslav Hartman, 
Ján Hubinský, Július Kevely, Ing. JUDr. Jozef Melicherík, 
Helena Mihaličková, Anna Sládečková, Ing. Soňa Sotáková
 88 ROKOV: Alžbeta Balážiová, Anna Dobríková, Sidónia 
Ďurfinová, Gizela Fridrichová, Amália Hodúlová, Jozef 
Hulala, Vítězslav Matiaska, Anna Milová, Gabriela Popelková, 
Alžbeta Šajdáková, Alžbeta Vargová, Alžbeta Vlachovičová, 
Otília Vykoukalová, Vlasta Zajačková, Anna Zlámalová
 89 ROKOV: Emília Cigáňová, Veronika Janecová, Viliam 
Karaba, Terézia Labajová, Mgr. Marta Magulová, Marie 

Raušlová, Anna Svetlíková, Júlia Škulová, Jozefína Tallová, 
Anna Vilhanová   
 90 ROKOV: Helena Barabásová, Magdaléna Bojňanská, 
Vilma Buchová, Mária Dudášová, Františka Gatialová, Milan 
Grenuš, Viliam Kolenčík, Angela Porubská, Júlia Rondošová, 
Štefan Žák
 91 ROKOV: MUDr. Timot Briedik, CSc., Marta 
Červeňanská, Alžbeta Foltánová, Ján Janikovič, Júlia 
Kristianová, MUDr. Karol Kříž, Anna Nagyová, Leo Steiner, 
František Zámečník 
 92 ROKOV: Alžbeta Liková, Miroslav Sarvaš
 93 ROKOV: Dr. Ján Dobiaš, Vincent Jamrich, Anna 
Zábojníková   
 94 ROKOV: Júlia Kočišová, Mária Miškovičová
 95 ROKOV: Magdaléna Kulichová, Anna Prokipčáková
 97 ROKOV: Miroslav Piško



Navždy odišli

V máji 2017 nás navždy opustilo týchto 47 občanov mesta Nitry 

Mária Holíková, 86-r., Nitra
Milan Gemmel, 69-r., Tríbečská 10
Eduard Muráni, 76-r., Lesná 2 
Eva Dzubáková, 77-r., Stavbárska 6
Anna Mlyneková, 82-r., Bernolákova 8
Michal Zábojník, 96-r., Na Hôrke 16
Jozef Földeši, 93-r., Hlavná 31
Ildikó Holecová, 52-r., Fraňa Mojtu 45
Emil Padyšák, 87-r., Železničiarska 52
Mária Ladányiová, 81-r., Jarmočná 11
Ing. Viera Danišová, 73-r., Podhájska 29
Tatiana Ištvánková, 88-r., Ľ. Okánika 2 
Rudolf Pecho, 65-r., Smetanova 5
Gabriela Slížová, 79-r., Vikárska 15
Tomáš Fuska, 29-r., Murániho 23
Zuzanna Rujderová, 92-r., Stavbárska 4
Paulína Huszárová, 80-r., Dolnočermánska 62
Prom. práv. Marta Zigmanová, 77-r., Podzám-
ska 24
Peter Kečkeš, 64-r., Furmanská 31
Július Beľa, 66-r., Párovská 18
Štefan Buch, 75-r., Za Humnami 34
Václav Hauptmann, 47-r., Trieda A. Hlinku 51
Elena Súkeníková, 82-r., Petzvalova 20
Marian Visolajský, 64-r., Petzvalova 9
Doc. Ing. Ján Antal, DrSc., 89-r., Petzvalova 42
Klára Mičíková, 92-r., Brezová 2
Anton Kukla, 63-r., Borodáčová 5
Mgr. Beáta Mészárosová, 59-r., Kraskova 7
Anna Rybánska, 78-r., Pri Mlyne 14

Helena Servická, 84-r., Martinská dolina 54
Jaroslav Fiantok, 67-r., Dlhá 18
Anna Pražienková, 90-r., Nitra
Štefan Rist, 64-r., Hlboká 77
PaedDr. Ján Bachňák, 82-r., Nábr. mládeže 71
Karol Kovalík, 76-r., Sv. Beňadika 23
Anton Kollár, 64-r., Krištáľová 5
Ivan Bočev, 56-r., Mikovíniho 2
Renáta Richterová, 50-r., Dunajská 8
Ferdinand Šalamon, 93-r., Pod Lupkou 2
Gizela Šándorová, 83-r., Horeckého 4
Martin Greguš, 92-r., Ľ. Čuláka 24
Jozef Bolech, 68-r., Biringerova 7 
Jan Pecka, 57-r., Orechov dvor 6
Martin Lutišan, 41-r., Nitra
Klára Ďurovičová, 75-r., Strmá 5
Marta Ostertágová, 68-r., Kráľovská cesta 2
Eleonóra Halászová, 58-r., Baničova 22
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Tretiu etapu medzinárodných pretekov slávnostne 
odštartoval primátor Nitry Jozef Dvonč.  

Cyklistické preteky Okolo Slovenska 
sa opäť zastavili aj  v Nitre

V Nitre sa počas druhého júnového víkendu 
predstavili špičkoví cyklisti z rôznych kútov 
sveta. Organizátori pre nich pripravili  
poriadnu dávku kilometrov v členitom 
teréne. Borci absolvovali viac ako 760 
kilometrov. Pelotón bol okrem Nitry aj na 
Čertovici, v Banskej Štiavnici, či v kopcovitom 
teréne okolia Myjavy. Cyklistické preteky 
Okolo Slovenska, to bol voľakedy pojem. 
Podľa šéfa slovenskej cyklistiky Petra Privaru, 
preteky opäť získavajú punc kvality,  dôka-
zom tejto skutočnosti je, že preteky postúpili 
v rámci hierarchie súťaži o level vyššie. 
Cavendish ani Sagan tento rok neprišli. I keď 
britský rýchlik nebol ďaleko od toho, aby na 
preteky prišiel. Vyhrali teda iní. Preteky vyhral 
Slovinec Jan Tratnik, najlepším vrchárom bol 
Čech Daniel Turek, v kategórii do 23 rokov 
zvíťazil Poliak Piotr Brožyna. Zo Slovákov bol 
najlepší Patrik Tybor. 

Primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja Milan Belica a nestor nitrianskej cyklistiky Vladimír Došek 
s najlepšími cyklistami pretekov Okolo Slovenska.   

Šéf slovenskej cyklistiky Peter Privara daroval na prijatí v Obradnej 
sieni  primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi pamätný dres a 
poďakoval mu za podporu podujatia. 




