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 Už čo nevidieť nám na dvere 
zaklopú vianočné sviatky – čas 
radosti, zázrakov a prianí. Pri-
pravme sa teda na ne spoločne a 
vychutnajme si ich so všetkým, 
čo k nim patrí. Mesto Nitra aj 
tento rok pripravilo pre vás 
milí občania, bohatú nádielku 
kultúrnych programov vo via-
nočnom mestečku na Sväto-
plukovom námestí. Verím, že 
vás prekvapíme úplne novými 
stánkami s vianočným sorti-
mentom a občerstvením. Otvo-
ríme ich začiatkom decembra,  
vianočný strom vysvietime spo-
ločne s Mikulášom v nedeľu 3. 
decembra. Dúfam, že si nene-

cháte ujsť veľkolepý pyromuzi-
kálový ohňostroj, ktorý sa stal 
už neodmysliteľnou súčasťou 
tohto, skoro rozprávkového ve-
čera. Kultúrny program v mes-
tečku sme sa snažili  koncipovať 
tak, aby si na svoje prišli všetky 
generácie – od najmenších až 
po najstarších. Milí Nitrania, 
srdečne vás sem všetkých pozý-
vam. 
 Prijmite moje pozvanie aj na 
koncert Čaro Vianoc do Parku 
kultúry a oddychu v ponde-
lok 4. decembra. Slávnostnej 
atmosféry blížiacich sa sviat-
kov sa môžete prísť nadýchať 
na tradičný Strieborný večer s 
Evou Pavlíkovou a jej hosťami 
do Synagógy. Pri príprave via-
nočného programu sme neza-
budli ani na občanov mest-
ských častí. Pre nich sú takisto 
pripravené stretnutia a pred-
vianočné podujatia, zamerané 
na Vianoce.
 Vianoce sú sviatky, keď sa 
každý snaží byť spolu so svojimi 
najbližšími, keď si viac uvedo-
mujeme silu rodiny, lásky, úcty 
a obetavosti. Toto všetko sú 
hodnoty, ktoré k svojmu životu 

potrebujeme. Pre každého z 
nás je dôležité, aby sa nielen na 
Vianoce, ale počas celého roka 
napĺňali naše dni spokojnos-
ťou, ľudskou spolupatričnos-
ťou, osobným uplatnením a do-
sahovaním vytýčených cieľov.
 Záver roka je aj časom bilan-
covania. Pri tejto príležitosti 
vám chcem, vážení spoluobča-
nia, poďakovať za vašu prácu, 
vykonanú na vašich pracovis-
kách, za prácu pre vaše rodiny 
a najmä za prácu v prospech 
nášho mesta. Dovoľte mi, aby 
som vám zaželal nielen vo svo-
jom mene, ale aj v mene  po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva a pracovníkov mestského 
úradu radostné a pokojné 
prežitie vianočných sviatkov. 
Želám vám, aby sa splnili vaše 
priania a očakávania. Aj na-
šim najmenším želám, aby si 
pod vianočným stromčekom 
našli ten najkrajší darček, aký 
si vysnívali. Šťastné a veselé 
vianočné sviatky.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Šťastné a veselé Vianoce
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 V dňoch 1. až 2. decembra 
sa v partnerskom meste Osi-
jek v Chorvátsku uskutočnia 
oslavy 20-ročnej partnerskej 
spolupráce medzi Nitrou a 
Osijekom. Jej vznik sa datu-
je od decembra 1997. Na Dni 
partnerkých miest odcestuje 
delegácia vedená prednos-
tom MsÚ Igorom Kršiakom, 
členmi delegácie sú mestský 
poslanec Ján Greššo, vedúca 
útvaru propagácie a cestov-
ného ruchu Mariana Zátu-
rová, odborná referentka pre 
medzinárodné vzťahy a part-
nerské mestá Miriam Horní-
ková a riaditeľka Súkromnej 
ZUŠ Ateliér Médea Nitra 
Mariana Pauková.

 Pre našu delegáciu je pri-
pravený bohatý program. 
Zúčastnia sa na slávnostnom 
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva mesta Osijek, kde 
bude hlavným programom 
zhodnotenie 20-ročnej spo-
lupráce. Naša delegácia sa 
zúčastní na otvorení výsta-
vy detských prác Súkromnej 

ZUŠ Ateliér Médea Nitra na 
slovenskej ZŠ Visnjevac, kto-
rá chce nadviazať úzku spo-
luprácu s Ateliérom Médea.

 Súčasťou Dní Osijeku a 
Nitry bude i stretnutie pod-
nikateľov z Chorvátskej 
obchodnej komory za kraj 
Osijek s podnikateľmi nit-
rianskeho regiónu. Z Nitry 
na toto podujatie odcestujú aj 
zástupcovia firmy Mühlbau-
er s cieľom predstaviť činnosť 
firmy, predovšetkým modu-
lárne riešenia Smart City, ho-
voriť chcú o možnosti spolu-
práce s univerzitami v rámci 
duálneho vzdelávania.

 Prednosta MsÚ Igor Kr-
šiak odprezentuje strategické 
projekty mesta Nitry, bude 
informovať o hospodáre-
ní mesta Nitry a spomenie i 
významnú investíciu – vý-
stavbu automobilky Jaguar 
Land Rover, ktorá už dnes 
podstatne zmení súčasnú 
tvár Nitry. V rámci prezen-
tácií predstaví koncept Smart 

City, v ktorom patrí Nitre 
post celoslovenského lídra. 
Ďalšia prezentácia sa bude 
týkať projektu, ktorý štartuje 
začiatkom roka – a to je Nit-
ra – Európske mesto športu 
2018. 

 Počas osláv 20-ročnej spo-
lupráce bude otvorená vý-
stava fotografií s tematikou 
Nitry v miestnom múzeu a 
koncert Dominiky Titkovej 
& Friends - Latino Fever.
 V sobotu 2. decembra sa 
delegácia mesta Nitry stretne 
pri príležitosti osláv 20-roč-
nej spolupráce so zástupcami 
tamojšej slovenskej menšiny. 
Odovzdajú im zaujímavý dar 
– 20 krojov, ktoré dalo mesto 
Nitra pre nich ušiť. Slovákom 
žijúcim v Osijeku by mali  
poslúžiť na propagáciu slo-
venskej kultúry. 

 Členovia delegácie nav-
štívia aj Turistické infor-
mačné centrum a odovzdajú 
tam propagačné materiály o 
Nitre.             (SY)

Dvadsať rokov úspešnej spolupráce medzi Nitrou
a chorvátskym Osijekom

 Stalo sa milou tradí-
ciou, že pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, 
mesto Nitra v spoluprá-
ci s Jednotou dôchodcov 
Slovenska organizuje Nit-
riansky deň úcty k star-
ším.

 Prijatím v Obradnej sále 
mesta Nitry a zápisom do 
Pamätnej knihy mesta 

Nitry si uctí zaslúžilých 
seniorov, ktorí svojím ži-
votom, aktívnou prácou 
prispeli k rozvoju mesta a 
šíreniu dobrého mena Nit-
ry. Inak tomu nebolo ani 
tohto roku. Primátor Jozef 
Dvonč sa pozvaným senio-
rom poďakoval za všetko, 
čo pre spoločnosť a mesto 
počas svojho aktívneho ži-
vota vykonali. 

Ocenení občania mesta 
Nitry za rok 2017

MUDr. Jozef Garay v začiat-
koch pracoval v nitrianskej 
nemocnici ako krčný lekár, 
neskôr na kožnom oddelení 
i na chirurgii. Gynekológii sa 
začal venovať od r. 1955, od 
roku 1957 ako zástupca pri-
mára, neskôr ako primár až 
do roku 1989. Okrem toho 

Mesto si uctilo seniorov zápisom do pamätnej knihy



vyučoval na zdravotnej škole, 
pracoval ako osvetový a špor-
tový lekár. „Medicínu som
vyštudoval v Prahe. V Nitre 
som nastúpil do nemocnice 
ako sekundárny lekár u pri-
mára Janeca na krčnom od-
delení. Istý čas som pôsobil 
ako sekundár na kožnom od-
delení u primára Chmelára, 
neskôr na chirurgii u primára 
Fraštackého“ spomína.

 „Po odchode primára Pol-
číka do penzie, som sa stal na 
gynekológii primárom. Mal 
som veľmi dobrých kolegov, 
ktorí sa ku mne dodnes hlá-
sia, aj ma navštevujú. Darili 
sa nám aj ťažšie operácie. Môj 
nástupca doc. Mlynček  pri-
niesol nové liečebné metódy, 
s jeho úspechmi sa nemôžem 
porovnávať. I dnes sa zaují-
mam o pokroky v lekárskej 
vede,“ uviedol MUDr. Jozef 
Gajay.

Marta Hanzlíková pracovala 
na Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzite na katedre 
rastlinnej výroby. Aktívna 
zostala aj po odchode do dô-
chodku a pracovala v soláriu 
a zariadeniach Poštovej novi-
novej služby. Je členkou klu-
bu dôchodcov, zúčastňuje sa 
na kultúrnych a športových 
podujatiach, organizovaných 
Jednotou dôchodcov Sloven-
ska. Svojou aktívnou účasťou 
pomáha pri organizovaní rôz-
nych podujatí JDS.

Mgr. Marta Chudíková už 
počas štúdia bola aktívna 
vo fakultnom výbore Peda-
gogickej fakulty v Nitre. Za 
svoju aktivitu a štúdium bola 

ocenená Cenou dekana Pe-
dagogickej fakulty v Nitre, 
Hackenovým štipendiom. 
Pracovala v Metodickom cen-
tre Bratislava, je spoluautor-
kou a lektorkou učebníc. So 
svojimi žiakmi dosiahla ce-
loslovenské a medzinárodné 
úspechy vo výtvarnej výcho-
ve a slovenskom jazyku. Bola 
ocenená okresným i krajským 
vyznamenaním za prácu i s 
handicapovanými a nadaný-
mi deťmi. Uskutočňuje verni-
sáže svojich výtvarných prác v 
rámci SR i v klube dôchodcov.

Vojtech Kertész najskôr dva 
roky pracoval ako kreslič v 
Stavoprojekte Nitra. Po ma-
turite na Strednej stavebnej 
škole v Zlíne dostal umies-
tenku do podniku Pozemné 
stavby Nitra, kde pracoval od 
roku 1953 ako stavbyvedúci a 
ako hlavný stavbyvedúci. „Za-
čínal som na výstavbe areálu 
ČSAD. Stavali sme garáže pre 
autobusy v Mlynárciach. Po 
vojenskej prezenčnej službe 

som sa vrátil do Pozemných 
stavieb, rovno na výstavbu 
Predmostia. Po 6 mesiacoch, 
v r. 1957 som dostal stavbu 
Estrádnej haly PKO a letného 
kúpaliska. Ďalšie stavby boli 
Park kultúry a oddychu, let-
né kúpalisko, mestský  kúpeľ, 
budova Pedagogickej fakul-
ty, ZŠ na sídlisku Chrenová, 
v Rišňovciach, Mlynárciach, 
OD Prior, budova COOP Jed-
noty, Gymnázium Párovce, 
Športová hala Olympia, síd-
lisko Chrenová, Divadlo A. 
Bagara a mnohé ďalšie stav-

by. Do penzie som išiel po 40 
rokoch práce r. 1994. Mojou 
poslednou stavbou bolo DAB 
a rádioreléová stanica na Zo-
bore,“ hovorí ocenený V. Ker-
tész. Je držiteľom štátneho 
vyznamenania Za vynikajúcu 
prácu. Vo voľnom čase sa ve-
nuje maľbe, svojimi dielami 
obohacuje vernisáže v rámci 
Slovenska, Nitrianskeho kraja 
a okresu Nitra.
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Ocenená Mgr. Marta Chudíková                  Foto: (SY)
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Primátor Nitry Jozef Dvonč si vo foyer MsÚ pozrel výstavu malieb ocenené-
ho Vojtecha Kertésza – na fotke s manželkou.                 Foto: (SY)

Ocenení seniori počas slávnostného prijatia v Obradnej sieni mesta Nitry.
Foto: (SY)

Prof. MUDr. Vladimír Mi-
lovský, CSc., FESC., po skon-
čení Lekárskej fakulty UK dl-
hodobo pracoval v Bratislave  
na I. Detskej klinike a potom 
na Detskej klinike Katedry pe-
diatrie Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity. Odbornosťou 
je pediater a detský kardiológ,  
docent a profesor verejného 
zdravotníctva, viedol Katedru 
detskej kardiológie. V r. 2006 
sa vrátil do Nitry, kde pôsobil 
ako vedúci Katedry  ošetrova-
teľstva a urgentnej medicíny 
na UKF a zároveň prednosta 
Detskej kliniky FN Nitra - až 
do odchodu do dôchodku. 
Pôsobil ako poradca Svetovej 
zdravotníckej organizácie v 
oblasti vzdelávania a viacero 
rokov v Európskej asociácii 
pre detskú kardiológiu ako 
národný delegát. Bol spolu-
zakladateľom Trnavskej uni-
verzity.

RNDr. Jaroslav Opačitý pô-
sobil od 1. septembra 1974 
ako stredoškolský učiteľ na 
Gymnáziu na Párovskej ulici 
v Nitre. Podieľal sa na overo-
vaní učebníc a nových učeb-

ných osnov v rámci prestav-
by na novú školskú sústavu, 
na tvorbe učebných osnov a 
plánov pre bilingválnu slo-
vensko-španielsku sekciu, 
vykonával funkciu zástupcu 
riaditeľa školy. Od školského 
roku 1995/1996 až do dô-
chodku vykonával funkciu 
riaditeľa školy. Za celoživotnú 
úspešnú pedagogickú, riadia-
cu a organizátorskú prácu mu 
bolo udelené Čestné uznanie 
ku Dňu učiteľov, Veľká me-
daila Svätého Gorazda a Čest-
né uznanie udelené MŠ SR za 
dlhodobú a úspešnú pedago-
gickú odbornú a organizačnú 
prácu vo fyzikálnej olympiáde.

Doc. MVDr. Július Šnirc, 
CSc. od roku 1969 pracoval 
v š. p. Bioveta (MEVAK) ako 
starší výskumný pracovník 
v oblasti výskumu a vývoja 
vakcín proti bakteriálnym in-
fekciám, ako riaditeľ strediska 
pre vývoj a výskum. V rokoch 
1991-1995 pôsobil ako gene-
rálny riaditeľ spoločnosti Me-
vak, a. s. V rokoch 1996-1998 
ako vedúci katedry prevencie 
a reprodukcie hospodárskych 
zvierat, v r. 1998-2003 riaditeľ 
Štátneho veterinárneho a po-
travinového ústavu v Nitre, Je 
držiteľom licencie pre výskum 
a vývoj v odbore prírodných a 
technických vied.

Katarína Velčická sa ako 
učiteľka v materskej škole 37 
rokov venovala deťom pred-
školského veku. Posledných 
13 rokov - až do odchodu do 
dôchodku zastávala funkciu 
riaditeľky 6-triednej  MŠ na 
Topoľovej ulici v Nitre, kde  
pôsobila 30 rokov od jej otvo-
renia. V dôchodkovom veku 
sa aktívne zapája do športo-
vých, kultúrnych a iných pod-
ujatí, organizovaných mest-
skou a Krajskou organizáciou 
JDS.              (SY)
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Študenti Gymnázia, Párovská 1 na štadióne školy Neuqua Valley

Tím študentov nášho gymnázia pred súťažou Pap Rally v preťahovaní lanom

 V dňoch 5. až 16. októbra 
sa zúčastnilo 35 študentov  
Gymnázia na Párovskej uli-
ci v Nitre spolu s riaditeľom 
školy Mgr. Martinom Chudí-
kom a s vedúcou predmetovej 
komisie anglického jazyka  
Mgr. Alenou Peťovskou na 
výmennom pobyte na part-
nerskej škole Neuqua Valley 
v Naperville pri Chicagu, v 
štáte Illinois.

 Bol to prvý výmenný po-
byt, ktorým sa začala spolu-
práca oboch škôl. Na začiatku 
úspešnej družby bola výzva 
mesta Nitry, ktoré stredným 
školám ponúkalo možnosť 
spolupráce so strednou ško-
lou v Naperville, ktoré je 
partnerským mestom Nitry. 
Po prvotnej niekoľkomesač-
nej komunikácii riaditeľov 
oboch škôl navštívili Gym-
názium na Párovskej ulici v 
Nitre 8 členovia Sister Cities 
Commission z Naperville a 
tiež viceprimátor Nitry Ján 
Vančo a poslanec MZ Jozef 
Trandžík. Spoločne sme na-
vrhli termín návštevy na za-
čiatok mesiaca október kvôli 

príjemnej americkej jeseni a 
na gymnáziu sme začali s in-
tenzívnymi prípravami prvej 
návštevy. Z letiska v Chicagu 
sme smerovali priamo do 
mesta Naperville, do školy, 
ktorá má 4000 študentov a v 
ktorej nás už čakali americké 
rodiny a pripravili nám veľ-
mi pekné privítanie. Počas 
pobytu naši študenti bývali 
v amerických rodinách, zú-

častňovali sa vyučovania 
spolu so svojimi americkými 
spolužiakmi a absolvova-
li rôzne exkurzie. Víkendy 
nám plánovali americké ro-
diny, spoznali sme Chicago, 

niektorí navštívili hokejové 
zápasy slávneho klubu hra-
júceho NHL Chicago Blac-
khawks. Program nám per-
fektne pripravil aj riaditeľ 
školy Dr. Robert McBride 
a vďaka nemu sme spozna-
li americký stredoškolský 
vzdelávací systém. Niektoré 
podnetné prvky chceme apli-
kovať aj u nás na gymnáziu. 
Na škole sme boli počas tzv. 
Homecoming week, v kto-
rom sa odohralo veľa zaují-
mavých aktivít. Zúčastnili 
sme sa slávnosti Homeco-
ming evening, počas ktorej 
mali všetci študenti povin-
ný dresscode (spoločenský 
odev), súťaže v preťahovaní 
lanom Pap Rally, (v ktorej 
naši študenti zdolali americ-
ké družstvo „seniors“ čiže 
maturantov), stredoškolské-
ho zápasu amerického futba-
lu v podaní tímu Wild Cats a 
pozreli sme si tanečný battle 
America Can Dance.

 Počas 11 dní sme navštívili 
aj iné stredné školy, žiaci po-
skytli interview do lokálnych 
školských televízií a neustále 

Nitrianski gymnazisti sú čestnými občanmi amerického Naperville
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Rozlúčka pred budovou školy Neuqua Valley: zľava: Mgr. Alena Peťovská, 
Mgr. Martin Chudík, riaditeľ NV Dr. Robert McBride, učiteľka angličtiny 
Cristina Jakubas, učiteľka matematiky Catherine Simmons a učiteľ angličtiny 
Jonathan Pontarelli

si precvičovali angličtinu. 
Okrem amerického prízvuku 
sme si všetci z USA priniesli 
aj čestné občianstvo mesta 
Naperville, ktoré nám udelil 
primátor mesta Naperville 
Steve Chirico počas slávnost-
ného obradu na radnici. V 
prvý večer nás v priestoroch 
školy Neuqua Valley privítala 
aj honorárna konzulka SR v 
USA Rosemary Macko Wis-
nosky. Počas pobytu sa nám 

o program v podobe návštev 
pamiatok a múzeí Napervil-
lu a iných aktivít postarali 
aj členovia už spomínanej 
Sister cities Commission, 
zvlášť šéfka komisie Patty 
Lindstrom. Okrem množ-
stva zážitkov z krajiny za veľ-
kou mlákou si naši študenti 
odniesli domov nové priateľ-
stvá s americkými študentmi 
a ich rodinami. Približne 40 
amerických študentov a 4 

amerických učiteľov spolu s 
riaditeľom školy privítame 
u nás na gymnáziu 8. júna v 
tomto školskom roku, všetci 
budú ubytovaní v rodinách 
našich žiakov a učiteľov a veľ-
mi sa na nich tešíme!

 Chcem sa poďakovať mes-
tu Nitra za ponuku spoluprá-
ce medzi školami a za po-
skytnutie publikácie Nitra z 
neba ako darček pre americ-
ké hostiteľské rodiny. Rovna-
ko sa chcem poďakovať firme 
JUHAL s.r.o. za sponzorskú 
pomoc pri zaobstaraní re-
prezentačných tričiek Gym-
názium, Párovská 1- Nequa 
Valley High School. Najväč-
šia vďaka však patrí našim 
študentom, ktorí perfektne 
reprezentovali našu školu a 
veru, americkým rodinám sa 
s nimi ťažko lúčilo! Prvá náv-
števa sa vydarila a obe školy 
chceme v družbe každoročne 
pokračovať a rozvíjať spoloč-
né aktivity.

Martin Chudík

uľahčiť ich údržbu s možnos-
ťou jednoduchšieho prístupu 
pre koscov trávnatých poras-
tov.

 Ocenení boli títo Nitrania: 
Margita Vnučková z Lúčnej 1, 
p. Marcišinová z Lesnej 1, p. 
Arpášová z Dlhej 17, p. Bela-
nová z Dlhej 21, p. Harango-
zová z Dlhej 74, p. Látečka z 
Javorovej 9, p. Palša z Fatran-
skej 6, Blažej Matuška, Oľga 
Fačkovcová, Viera Lievajová, 
Janka Buršáková, František 
Tatranský, Marta Lehocká, 

 Mesto Nitra každoročne 
organizuje pre obyvateľov 
súťaž o najkrajší balkón, 
záhradku a predzáhradku, 
ktorej cieľom je zvýšiť ich 
záujem o životné prostredie. 
Iniciatívnych obyvateľov 
prijal primátor Nitry Jozef 
Dvonč, na stretnutí sa zú-
častnili pracovníci Strediska 
mestských služieb.

 Záhradkári sa dozvedeli, 
že mesto má záujem revita-
lizovať mestský park – časť 
nového parku, Brezový háj, 

Borinu a vnútroblokové čas-
ti na sídliskách Párovce a na 
Diely – v časti, kde je umiest-
nená tribúna z návštevy Sv. 
Otca Jána Pavla II. Na tento 
zámer bol vytvorený projekt, 
ktorý čaká na schválenie a 
pridelenie finančných pro-
striedkov. Do Nitry týmto 
spôsobom opäť pribudne 
trochu zelene, prípadne sa 
stará zeleň obnoví. Záhrad-
kári boli informovaní, že do 
budúcnosti sa počíta s tým, 
že na tvorbu predzáhradiek 
sa vytvorí regulatív s cieľom 

Nitrania majú záujem o životné prostredie



Žaneta Macurová, Brigita Ší-
nová z Bizetovej 8-12, Mária 
Hegedušová a Júlia Gedayo-
vá, z Bizetovej 2-4, p. Thuro-
ciová, Vojtelová a Buráková 
zo Zvolenskej 12-14, Margi-
ta Košťálová z Jedlíkovej 3, 
p. Minarová z Jedlíkovej 9, 
p. Stodolová z Benkovej 5, 
p. Bojdová a Paulínyová zo 
Zvolenskej 1, p. Dřízová a p. 
Dříža zo Spojovacej 12-14, p. 
Gumanová z Potravinárskej 
15, p. Urbanová a p. Urban z 
Párovskej 11-13, p. Marciná-
tová a p. Marcinát z Ul. Janka 
Kráľa 2.             (SY)

kej republiky prispeje k ná-
rastu cestovného ruchu pod 
Zoborom.

 K zatraktívneniu Nitry 
ako destinácie pripravuje 
NOCR ako organizácia des-
tinačného manažmentu v 
novom roku novú marketin-
govú stratégiu zameranú na 
propagáciu vína.

Text a foto: (SY)

Na pozvanie Nitrianskej 
organizácie cestovného ru-
chu (NOCR) zavítali minulý 
týždeň do Nitry novinári z 
českých periodík, zamera-
ných na cestovný ruch a gas-
tronómiu. V delegácii bola i 
zástupkyňa cestovnej kance-
lárie.
V piatok 10. novembra ich 
prijal primátor Nitry Jo-
zef Dvonč. Na stretnutí sa 
zúčastnila i vedúca útvaru 
propagácie a cestovného ru-
chu MsÚ Mariana Záturo-
vá. Žurnalistov sprevádzala 
výkonná riaditeľka NOCR 
Marta Hároníková.

 Primátor Jozef Dvonč no-
vinárov informoval o Nitre, 
o rozvoji cestovného ruchu v 
prepojení na jahody, medovi-
nu, čokoládu a gaštany, hovo-
ril tiež o ďalších možnostiach 
trávenia voľného času. Zod-
povedal na otázky, týkajúce 
sa cykloturistiky, vinárstva a 

pobytu na termálnych kúpa-
liskách.

 Okrem Nitry novinári 
navštívili Mojmírovce a To-
poľčianky. Ako vyplynulo 
zo stretnutia Slovensko aj 
naďalej zostáva pre Čechov 
atraktívnou destináciou a to 
aj preto, že im nehrozí rečo-
vá bariéra. Zostáva veriť, že i 
tento pobyt novinárov z Čes-

Českých žurnalistov Nitra očarila. Pozvú k nám Čechov
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Občania Nitry, ktorí boli ocenení v súťaži o najkrajší balkón, záhradku a 
predzáhradku.                   Foto: (SY)

OPrimátor Nitry Jozef Dvonč (vľavo) informoval českých novinárov o histórii 
a súčasnosti Nitry.



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,
Ulica pri Synagóge, 949 01 Nitra

2.12. (so) 17.00 MODLITBIČKY. Zhudobnená básnic-
ká zbierka Milana Rúfusa, hudba: Jana Bezek
Bratislavský detský zbor a komorný orchester
usporiadateľ: SCENE, o. z., predpredaj vstupeniek: Tic-
ketportal:10,- €, dôchodcova a študenti 5,- €
6.12. (st) 10.00 – organizované pre ZŠ Benkova
 17.00 – pre verejnosť / deti s rodičmi
John Lee. Vianočný muzikál. Hudobno-scénické 
predstavenie biblického príbehu o narodení Ježiša
predstavenie pre detských divákov. účinkujú: štu-
denti Katedry hudby PF UKF v Nitre / réžia: Ladislav 
Tischler hudobné naštudovanie: Marek Štrbák 
usporiadateľ: PF UKF v Nitre, vstup voľný
7.12. (št) 15.00 a 17.00 Slávnostné oceňovanie bez-
príspevkových darcov krvi odovzdávanie plakiet Dr. 
Jana Jánskeho. usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Nitra, vstup na pozvánky
10.12. (ne) 18.00 14. Strieborný vianočný večer Evy 
Pavlíkovej. hostia: Cimbalová hudba Zobor a Milan 
Veróny, Ján Gallovič / Lenka Barilíková
usporiadateľ: Eva Pavlíková v spolupráci s Mestom Nit-
ra, vstupné: 15,- €, predpredaj: Nisys
13.12. (st) 18.00 Adventný koncert a prezentácia 
prác žiakov SZUŠ Heleny Madariovej.
usporiadateľ: Súkromná základná umelecká škola Hele-
ny Madariovej, vstup voľný
14.12. (št) 17.00 Vianočný koncert žiakov a pedagó-
gov ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný
15.12. (pi) 17.00 Vianoce so SZUŠ ART PEGAS via-
nočný program tanečného odboru.
usporiadateľ: SZUŠ ART PEGAS, vstupné: 1,- €,
predpredaj: SZUŠ ART PEGAS

VýstaVy
Do 17.12. ALBUM výber z tvorby Jozefa Bausa (maľba)

stále VýstaVy
História a tradície Židov v Nitre, Shraga Weil: GRAFIKA

Prehliadky
ut. 13.00 – 18.00, str. - št. 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
so. - ne. 13.00 -18.00, pondelok a piatok zatvorené
Od 22. 12. 2017 do 8. 1. 2018 nebude Synagóga prí-
stupná verejnosti. Návštevníkov opäť radi privíta-
me v rámci stanovených prehliadkových dní od 9. 1. 

2018. vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma. Informácie o možnosti 
prenájmu Synagógy za účelom organizovania kul-
túrnych a spoločenských podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra,
www.nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00

VýstaVy
RePReZeNtaČNÉ sály
30.11. – 18.2.2018 Príbehy (o) smrti
Tematický kurátorsky projekt, ktorý reflektuje na neod-
deliteľnú časť nášho ľudského života – na smrť.

salóN / GalÉRia mladých
9.11. – 3.12. Cena Oskara Čepana
Táto cena určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 
40 rokov (do roku 2014 bola hranica 35 rokov), patrí do 
siete prestížnych súťaží YVAA a na Slovensku ju realizu-
je Nadácia – Centrum pre súčasné umenie

salóN
14.12. 2017 – 11.02. 2018 Vietor bolo počuť už tisíc-
krát. Autorka: Lucia Papčová, kurátor: Erik Vilím
Výstava je ojedinelou prezentáciou v domácom kontexte 
– Zobudil som sa v údolí má ambíciu prezentovať nit-
rianskemu divákovi aktuálne polohy autorkinej práce. 

BuNkeR
14. 12. 2017 – 28. 1. 2018 Principia 2.0. Autor: Jakub 
Roček (ČR) Kurátorka: Marianna Brinzová
Principia 2.0 rozpráva príbeh, ktorý odkazuje k vedec-
kým metódam a objavom 20. storočia, ktoré zásadným 
spôsobom premenili uvažovanie človeka nad jeho vlast-
ným postavením v prírodnom systéme, z ktorého sa po 
stáročia snaží vymaniť

kultÚRNe POduJatia:
GalÉRia hudBy – Cyklus komorných koncertov - 12. 
ročník
6.12. o 19.00 Igor Herzog – 13-zborová baroková lut-
na, program: S. L. Weiss
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk
4-3-2-1...Cyklus besied so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi / 12. ročník
13.12. 2017 o 18.00 Hosť: JANKO IŠA, moderátor: 
DADO NAGY Vstup voľný.

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
M ú z e á  –  v ý s t a v y  –  k o n c e r t y  –  p o d u j a t i a
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DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, www.dab.sk

1.12., 20.12 o 18.30 Syna či dcéru Veľká sála. Orga-
nizované. Komédia s pesničkami z prostredia ženských 
kúpeľov z 80-tych rokov 20. storočia.
2.12. o 18.30 o 18.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála Si-
tuačná komédia zo súčasnosti – o tom, ako to dopadne, 
keď kontrola zo sociálneho úradu nečakane prepadne 
človeka, ktorý v sociálnom systéme objavil diery.
4.12. o 18.30 Dobro Trpká čierna komédia o zúfalom 
boji o prežitie v nadnárodných podnikoch.
5.12., 6.12. o 18.30 a 31.12. o 16.00 Zaľúbený Sha-
kespeare Veľká sála. Pozývame vás do Londýna roku 
1593, do fascinujúceho sveta alžbetínskeho divadla. Wil-
liam Shakespeare stojí ešte len na prahu svojej slávy ...
8.12. o 10.00 Podivný prípad so psom Štúdio Humor-
ný a dojímavý príbeh pätnásťročného Christophera, naj-
mladšieho detektíva v histórii.
9.12. o 18.30, 11.12. o 10.00 Štefánik – slnko v za-
tmení Veľká sála Pôvodná divadelná hra zachytáva 
životný príbeh M. R. Štefánika. Réžia Eva Borušovičová
11.12., 15.12. o 18.30 Dámska šatňa Štúdio Skvelá ko-
média, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne 
-vidieckeho divadla v meste ako je napríklad Nitra
12.12. o 9.00, 12.12. o 12.00 Ferdo Mravec Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené pre 
našich najmenších divákov a ich rodičov.
13.12. o 10.00, 18.30 Kým kohút nezaspieva Veľká 
sála Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupova-
ného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú ruko-
jemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády.
14.12. o 18.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála Iskrivá ko-
média o jednom malom podvodníkovi.
16.12., 19.12., 27.12., 28.12., 29.12. o 18.30
Povolanie pápež Veľká sála Pôvodný slovenský muzi-
kál o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II.
19.12. o 18.30 Panikári Veľká sála Muži na pokraji ner-
vového zrúteniam súčasná komédia s pesničkami, réžia 
Svetozár Sprušanský
21.12. o 18.30 Testosterón. Veľká sála. Divadelná 
komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Manifest 
mužskej prapodstaty. Svadobná oslava, na ktorej chý-
ba nevesta! Ale prečo?... Záhada, ktorá čaká na vaše 
rozlúštenie

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk
1.12. o 18.00 a 3.12. o 15.00 Vianočný zázrak – pre-
miéry. Veľká sála. V centre pozornosti je príbeh Vianoc 
na dotyku starozákonnej a novozákonnej tradície, na 
priesečníku minulosti spred dvetisíc rokov a súčasnosti.

5.12., 6.12., 7.12., 8.12, 12.12., 13.12., 14.12., 15.12. o 
9.30, 10.12. o 15.00 a 12.12. o 9.30 Vianočný zázrak. 
Veľká sála
10.12., 17.12. o 10.00 Hop Študovňa. Milé dojčatá a ba-
toľatá! Milí rodičia! Konečne je aj vo vašom Starom di-
vadle niečo pre vás! Príďte do divadla a nechajte sa za-
pojiť do hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno.
10.12. o 15.00 Vianočný zázrak Veľká sála
17.12. o 15.00, 21.12. o 9.30, 22.12. o 9.30 (vypredané)
Čarodejník z krajiny OZ. Veľká sála Hudobná roz-
právka podľa legendárnej knižnej predlohy amerického 
spisovateľa L. Franka Bauma o zázračnej krajine OZ, 
putovaní malej Dorotky, jej verného psíka Tota, stra-
šiaka Hastroša, plechového drevorubača Plecháča a 
zbabelého leva Bojka.
21.12. o 12.30 Klammova vojna. Vypredané. Hráme 
v SZŠ Nitra.

NOVÉ DIVADLO
Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska ul.

3.12. o 16.30 Kozliatka a vlk. Rozprávka pre deti od 3 
rokov. ND hosťuje v Leopoldove
4.12., 5.12., 7.12. o 10.00 Pinocchio. Autorský projekt 
Ivana Martinku na motívy rozprávkového príbehu C. 
Collodiho. Bábková inscenácia pre deti od 5 rokov.
6.12. o 9.30, 11.00, 17.00 Kozliatka a vlk. Rozprávka 
pre deti od 3 rokov. ND hosťuje v MD P. O. Hviezdoslava 
v Bratislave
10. 12. o 19.00 Štyri ženy na konci sveta. Pre divákov 
od 15 rokov. ND hosťuje v KD Zeleneč.
11.12. o 19.00 Kúpalisko. Satirický psychotriler o piatich 
„obyčajných“ babách a jednom „neobyčajnom“ chlapo-
vi. Určené pre divákov od 15 rokov. ND hosťuje v Martine.
13.12. o 8.30 a 11.30 Anna Franková. Svetoznámy 
príbeh o dospievaní a holokauste, ktorý zaznamenalo 
13-ročné dievča – Anna Franková. Určené pre mladých 
ľudí od 12 rokov. ND hosťuje v Martine 
15.12. o 9.00 Anna Franková. ND hosťuje v divadle 
Potôň
18.10. o 9.00, 11.00, 19.10. o 10.00 Pinocchio. ND 
hosťuje v KD Zeleneč
20.12. o 11.00 a 19.00 Anna Franková. ND hosťuje v 
Tichu a spol. v Bratislave

VIANOČNÁ NITRA
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE

2.-23.12. NITRIANSKE VIANOČNÉ MESTEČKO
Čarovná atmosféra, voňavé dobroty, darčeky pod 
stromček a bohatý program
3.12. (nedeľa) 17:00 UŽ PRICHÁDZA MIKULÁŠ
Divadelné predstavenie,veľkoplošná projekcia,príchod 
Mikuláša. Mikulášsky ohňostroj
5.12. (utorok) 9:00 DROBCI ZDOBIA Zdobenie živých 
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PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk,
www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
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 
zlatých, strieborných i kovových predmetov.

VýstaVy
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúr-
no-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, 
cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom 
na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. sto-
ročí.
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 
biotopoch bežne vyskytuje.
6.11. – 30.12. Tisícročia s mincami. Výstava arche-
ologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia, zo 
zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, Archeologického 
ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea v Šuranoch.
23. 11. – 30. 12. Po stopách pravekých metalurgov. 
Svedectvo bronzového veku. Výstava trojrozmerných 
originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazo-
vými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov, 
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si budete môcť vziať 
do rúk, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Žiaci ZŠ 
si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si 
niektoré techniky výroby predmetov.

NOVÉ VýstaVy
8.12.2017 - 28.1.2018 Art Go! Výstava výtvarníkov 
Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela 
namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilboar-
dov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je 
„Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa“ a je zároveň 
reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy 
bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Zdru-
ženia výtvarníkov sv. Lukáša. Vernisáž 8.12. o 17.00 h

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

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
muzeum@agrokomplex.sk
Otváracie hodiny: máj – september: po – št: 9.-17.00 
pi: 9.-15.00, so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00, október - apríl: 
po – št: 9.-17.00 pi: 9. - 15.00, so – ne: zatvorené
Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min, pravi-
delné vstupy každé 2 hodiny, posledný vstup o 15.00, v piatok 
o 13., vstupy pre organizované skupiny návštevníkov v poč-
te 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 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrieť  predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. Náv-
števy 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
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov 
plazov (korytnačky, hady, jaštery), ktoré boli predme-
tom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. Prednostne odpo-
rúčame 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 si dohodnite vopred telefonicky.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, 949 01 Nitra, www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
9. - 10.12. Medzinárodná výstava psov
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DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, www.dab.sk

1.12., 20.12 o 18.30 Syna či dcéru Veľká sála. Orga-
nizované. Komédia s pesničkami z prostredia ženských 
kúpeľov z 80-tych rokov 20. storočia.
2.12. o 18.30 o 18.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála Si-
tuačná komédia zo súčasnosti – o tom, ako to dopadne, 
keď kontrola zo sociálneho úradu nečakane prepadne 
človeka, ktorý v sociálnom systéme objavil diery.
4.12. o 18.30 Dobro Trpká čierna komédia o zúfalom 
boji o prežitie v nadnárodných podnikoch.
5.12., 6.12. o 18.30 a 31.12. o 16.00 Zaľúbený Sha-
kespeare Veľká sála. Pozývame vás do Londýna roku 
1593, do fascinujúceho sveta alžbetínskeho divadla. Wil-
liam Shakespeare stojí ešte len na prahu svojej slávy ...
8.12. o 10.00 Podivný prípad so psom Štúdio Humor-
ný a dojímavý príbeh pätnásťročného Christophera, naj-
mladšieho detektíva v histórii.
9.12. o 18.30, 11.12. o 10.00 Štefánik – slnko v za-
tmení Veľká sála Pôvodná divadelná hra zachytáva 
životný príbeh M. R. Štefánika. Réžia Eva Borušovičová
11.12., 15.12. o 18.30 Dámska šatňa Štúdio Skvelá ko-
média, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne 
-vidieckeho divadla v meste ako je napríklad Nitra
12.12. o 9.00, 12.12. o 12.00 Ferdo Mravec Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené pre 
našich najmenších divákov a ich rodičov.
13.12. o 10.00, 18.30 Kým kohút nezaspieva Veľká 
sála Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupova-
ného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú ruko-
jemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády.
14.12. o 18.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála Iskrivá ko-
média o jednom malom podvodníkovi.
16.12., 19.12., 27.12., 28.12., 29.12. o 18.30
Povolanie pápež Veľká sála Pôvodný slovenský muzi-
kál o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II.
19.12. o 18.30 Panikári Veľká sála Muži na pokraji ner-
vového zrúteniam súčasná komédia s pesničkami, réžia 
Svetozár Sprušanský
21.12. o 18.30 Testosterón. Veľká sála. Divadelná 
komédia o tom, čo si muži myslia o ženách. Manifest 
mužskej prapodstaty. Svadobná oslava, na ktorej chý-
ba nevesta! Ale prečo?... Záhada, ktorá čaká na vaše 
rozlúštenie

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk
1.12. o 18.00 a 3.12. o 15.00 Vianočný zázrak – pre-
miéry. Veľká sála. V centre pozornosti je príbeh Vianoc 
na dotyku starozákonnej a novozákonnej tradície, na 
priesečníku minulosti spred dvetisíc rokov a súčasnosti.

5.12., 6.12., 7.12., 8.12, 12.12., 13.12., 14.12., 15.12. o 
9.30, 10.12. o 15.00 a 12.12. o 9.30 Vianočný zázrak. 
Veľká sála
10.12., 17.12. o 10.00 Hop Študovňa. Milé dojčatá a ba-
toľatá! Milí rodičia! Konečne je aj vo vašom Starom di-
vadle niečo pre vás! Príďte do divadla a nechajte sa za-
pojiť do hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno.
10.12. o 15.00 Vianočný zázrak Veľká sála
17.12. o 15.00, 21.12. o 9.30, 22.12. o 9.30 (vypredané)
Čarodejník z krajiny OZ. Veľká sála Hudobná roz-
právka podľa legendárnej knižnej predlohy amerického 
spisovateľa L. Franka Bauma o zázračnej krajine OZ, 
putovaní malej Dorotky, jej verného psíka Tota, stra-
šiaka Hastroša, plechového drevorubača Plecháča a 
zbabelého leva Bojka.
21.12. o 12.30 Klammova vojna. Vypredané. Hráme 
v SZŠ Nitra.

NOVÉ DIVADLO
Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska ul.

3.12. o 16.30 Kozliatka a vlk. Rozprávka pre deti od 3 
rokov. ND hosťuje v Leopoldove
4.12., 5.12., 7.12. o 10.00 Pinocchio. Autorský projekt 
Ivana Martinku na motívy rozprávkového príbehu C. 
Collodiho. Bábková inscenácia pre deti od 5 rokov.
6.12. o 9.30, 11.00, 17.00 Kozliatka a vlk. Rozprávka 
pre deti od 3 rokov. ND hosťuje v MD P. O. Hviezdoslava 
v Bratislave
10. 12. o 19.00 Štyri ženy na konci sveta. Pre divákov 
od 15 rokov. ND hosťuje v KD Zeleneč.
11.12. o 19.00 Kúpalisko. Satirický psychotriler o piatich 
„obyčajných“ babách a jednom „neobyčajnom“ chlapo-
vi. Určené pre divákov od 15 rokov. ND hosťuje v Martine.
13.12. o 8.30 a 11.30 Anna Franková. Svetoznámy 
príbeh o dospievaní a holokauste, ktorý zaznamenalo 
13-ročné dievča – Anna Franková. Určené pre mladých 
ľudí od 12 rokov. ND hosťuje v Martine 
15.12. o 9.00 Anna Franková. ND hosťuje v divadle 
Potôň
18.10. o 9.00, 11.00, 19.10. o 10.00 Pinocchio. ND 
hosťuje v KD Zeleneč
20.12. o 11.00 a 19.00 Anna Franková. ND hosťuje v 
Tichu a spol. v Bratislave

VIANOČNÁ NITRA
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE

2.-23.12. NITRIANSKE VIANOČNÉ MESTEČKO
Čarovná atmosféra, voňavé dobroty, darčeky pod 
stromček a bohatý program
3.12. (nedeľa) 17:00 UŽ PRICHÁDZA MIKULÁŠ
Divadelné predstavenie,veľkoplošná projekcia,príchod 
Mikuláša. Mikulášsky ohňostroj
5.12. (utorok) 9:00 DROBCI ZDOBIA Zdobenie živých 

www.nitra.sk 11

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk,
www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
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 
zlatých, strieborných i kovových predmetov.

VýstaVy
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúr-
no-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, 
cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom 
na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10. sto-
ročí.
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 
biotopoch bežne vyskytuje.
6.11. – 30.12. Tisícročia s mincami. Výstava arche-
ologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia, zo 
zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, Archeologického 
ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea v Šuranoch.
23. 11. – 30. 12. Po stopách pravekých metalurgov. 
Svedectvo bronzového veku. Výstava trojrozmerných 
originálnych archeologických nálezov, doplnená obrazo-
vými prílohami, rekonštrukciou odevov, replík šperkov, 
nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si budete môcť vziať 
do rúk, priblíži život človeka v dobe bronzovej. Žiaci ZŠ 
si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si 
niektoré techniky výroby predmetov.

NOVÉ VýstaVy
8.12.2017 - 28.1.2018 Art Go! Výstava výtvarníkov 
Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela 
namaľované olejom, akrylom a rôzne koláže z bilboar-
dov. Tohtoročnou myšlienkou výtvarného stvárnenia je 
„Umenie nám pomáha prežiť a nezblázniť sa“ a je zároveň 
reakciou na vizuálny svet okolo nás. Súčasťou výstavy 
bude aj výber z diel Ľudovíta Bebjaka, zakladateľa Zdru-
ženia výtvarníkov sv. Lukáša. Vernisáž 8.12. o 17.00 h

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

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
muzeum@agrokomplex.sk
Otváracie hodiny: máj – september: po – št: 9.-17.00 
pi: 9.-15.00, so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00, október - apríl: 
po – št: 9.-17.00 pi: 9. - 15.00, so – ne: zatvorené
Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min, pravi-
delné vstupy každé 2 hodiny, posledný vstup o 15.00, v piatok 
o 13., vstupy pre organizované skupiny návštevníkov v poč-
te 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 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrieť  predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. Náv-
števy 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
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov 
plazov (korytnačky, hady, jaštery), ktoré boli predme-
tom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. Prednostne odpo-
rúčame 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 si dohodnite vopred telefonicky.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, 949 01 Nitra, www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
9. - 10.12. Medzinárodná výstava psov
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MŠ z Klokočiny, FSk Íreckí seniori, SS Lipa, FS Rocháň, 
Janissa
ksc JaNÍkOVce
16.12. (sobota) 15:00 Vianoce sa blížia Deti z MŠ Ja-
níkovce, DFS Fatranček
kd dRaŽOVce
17.12. (nedeľa) 15:00 Tradične v advente Deti z MŠ 
Dražovce, FS Tradícia, deti z LVS v Poľnom Kesove

Zmena programu vyhradená

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.12. o 13.00 - 18.00 Anjelský deň
prezentácia vianočných tradícií, zvykov, vianočnej at-
mosféry, ukážky prípravy hand made darčekov, dekor
3.12. o 15.00 Otvorme srdcia 10. ročník prehliadky spe-
váckych zborov v Kostole sv. J. Krstiteľa v Čechynciach
5.12. o 17.30 Astronomický klub pre deti a mládež
6.12. o 17.00 Klub grafológie – pokročilí
17.00 Fotoklub APF
7.- 8.12. o 9.00 Nedám sa zneužívať! intenzívny tré-
ning k obchodovaniu s ľuďmi pre koordinátorov sociál-
nej prevencie, Radava
17.00 Fotoklub Nitra
9.12. o 15.00 Adventné popoludnie v Mlynkoch
vystúpenie folklórnych skupín z okresu Nitra
11.12., 13.12. o 14.00 Ozdoby na stromček tvorivá 
dielňa pre deti
13.12. o 17.00 Klub grafológie – začiatočníci
17.00 Fotoklub APF
14.12. o 8.00 Nedám sa zneužívať! Supervízne 
stretnutie k obchodovaniu s ľuďmi pre koordinátorov 
sociálnej prevencie s lektorkou Barborou Kuchárovou
14.12. o 16.30 ART klub téma: interpretácia umenia 
v galériách Košického kraja, Realistické a abstraktné 
prvky, vložné:2 €

FILMOVý KLUB
Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku, 
949 01 Nitra
4.12. o 18.00 SVET PODĽA DALIBORKA
Česko - Slovensko, 2017, 108 min.
4.12. o 20.00 ŽIVOT ZA ŽIVOT Franc., 2016, 104 min.
5.12. o 19.30 CUKRÁR Izrael – Nemecko, 2017, 104 min.
11.12. o 18.00 PÁN REKTOR Slovensko, 2017, 60 min.
11.12. o 20.00 CESTA ČASU „Fantastická výprava k po-
čiatku všetkého“ Franc.– Nem.- USA, 2016, 90 min.
12.12. o 19.30 ÚPLNÍ CUDZINCI Dramédia italiana o klam-
stvách, tajomstvách a nevere.Taliansko, 2016, 93 min.
18.12. o 19.30 VÁBENIE VýŠOK Dokumentárny film ma-
puje vývoj slovenského himalájskeho dobrodružstva od 
jeho počiatkov až po prelomové udalosti na Mount Eve-

reste, ktoré vyvrcholili v tragické okamihy slovenského 
horolezectva. Slov., 2017, 105 min
19.12. o 19.30 MIESTO SPLNENýCH TÚŽOB Nový film 
Paola Genoveseho opäť obracia pozornosť k našim nevy-
sloveným želaniam. Taliansko, 2017, 105 min.

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

Premiéry v decembri 
7. 12. Tri želania (Přání k mání), rozprávka, ČR/SR, 106 
min, MP. Táto rodinná filmová rozprávka rozpráva poe-
tickou a humornou formou príbehy niekoľkých podôb 
lásky.
7.12. Ocko je doma 2 (Daddy´s home) komédia, USA, 
100 min., slov. tit., MP-12. Keď si dvaja znepriatelení 
ockovia, jeden vlastný a druhý nevlastný, k sebe na 
konci filmu Ocko je doma konečne našli cestu, mohli si 
vydýchnuť ich spoločné deti aj diváci. 
14. 2. Star Wars: Poslední Jediovia (Star Wars: Last 
Jedi), akčný, dobrodružný sci-fi, USA, 150 min., dabing/
slov. tit., MP-7. Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia 
štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. 
21.12. Ferdinad (Bull Ferdinand), anim., USA, 99 min., 
slov. dabing, MP. Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti 
pod španielskym slnkom. To by nebolo až také zvláštne, 
keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. 
21. 12. JUMANJI: Vitajte v džungli (JUMANJI: Welcome 
to the jungle) dobr., rodinný, USA, 111 min., slov. titulky, 
MP – 12. Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hra-
ciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta Jumanji.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
5. 12. o 10.00  Mikuláš u Lienočiek,  elokované pra-
covisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová-pre deti ZÚ
6.12. o 11.00 Mikulášsky darček – pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia - Spojená škola internátna, 
Červeňova 42, Nitra - na pozvánky
6.12. o 16.30 Mikuláš v Domine - CVČ, Štefánikova 
trieda 63, Nitra - pre deti a členov ZÚ
8.12. o 9.00 Vianočné aranžovanie - CVČ, Štefánikova 
trieda 63, Nitra - okresná súťaž v aranžovaní pre žiakov 
ZŠ - na pozvánky
14. 12. o 9.00 Mikulášku, Mikulášku, CVČ, Štefánikova 
trieda 63, Nitra - pre deti MŠ - na pozvánky
18.12. o 17.00 Vianočné zvonky - Na Vánoce na tý hody 
- Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - vystúpenie fol-
klórnych súborov

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra

www.nitra.sk 13

vianočných stromčekov deťmi z materských škôl v Nitre 
pri Galérii MLYNY a na pešej zóne, do 18.12.2017 hlaso-
vanie za najkrajší stromček, 15:00 Vianočné pozdravy 
detí z MŠ Benkova, MŠ Platanová, ZŠ kniežaťa Pribinu 
a ZŠ Tulipánová, 18:00 Večerníček Najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia. Vianočné melódie s FS Kamenec a 
hudobnou skupinou FENIX
6.12. (streda) 18:00 Mikulášsky večer s FSk Čeľaďania, 
FS Rapkáčik a kapelou PENGAGI
7.12. (štvrtok) 15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ 
Staromlynská, MŠ Beethovenova, MŠ Nedbalova, MŠ 
Mostná a ZŠ Beethovenova, 18:00 Večerníček Najkraj-
šie rozprávkové prekvapenia. Hudobné vinše speváckej 
skupiny LÚČ z Lužianok a country kapely Ranč
8.12. (piatok) 18:00 Hudobný večer s kapelami Carpe 
Diem a Creedence revival band
9.12. (sobota) 18:00 Sviatočná nálada so zoskupením 
Šurianski tamburáši a kapelou Jindro Band Blue Notes
10.12. (nedeľa) 18:00 Predvianočné variácie s DFS Síle-
šánek a kapelou Janais
12.12. (utorok) 15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ 
Štiavnická, ZŠ kráľa Svätopluka a ZŠ Topoľová
18:00 Večerníček Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Univerzitný vianočný punč s UKF
13.12. (streda) 15:00 tradičné pečenie vianočných ob-
látok vo vianočnom mestečku, 17:00 Na Luciu so spe-
váckym súborom Zlatomoravčianka, 18:00 Aktivizačná 
kampaň Nitrianskych novín Slovensko spieva koledy, a 
cappella KatArs, Celko a Hudmila s programom Bol raz 
jeden Celko
14.12. (štvrtok) 15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ Pá-
rovská, ZŠ Nábrežie mládeže a ZŠ Škultétyho
18:00 Večerníček Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Hudobná nádielka s FS Tradícia Dražovce a country ka-
pelou Domovina
15.12. (piatok) 18:00 Vianočná zábava s kapelami 
Replay a Playground
16.12. (sobota) 16:00 Večerná prehliadka Starého 
mesta s vianočným prekvapením. Zraz pred NISYSom, 
vstup voľný, 18:00 Vianočné tóny so SZUŠ ART Pegas a 
FS Kolovrat, a cappellou Vdokhnovenie z Ruska a sku-
pinou See You Soon
17.12. (nedeľa) 17:00 Svetlo nad Nitrou Benefičná 
akcia, výťažok poputuje pre vybraný detský domov. 
V programe sa predstavia Johnny Perfekto, spevácky 
zbor Arrowroses, divadielko v podaní SZUŠ ARS Studio, 
DFS Zbežanček a FSk Drieňovanka. Spoločné zapálenie 
prskaviek o 18:30, Moderátor: Binďo
19.12. (utorok) 18:00 Večerníček Najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia. Vianočná koleda so speváckou sku-
pinou Senior Matičiar, FS Koniarovčanka a speváckou 
skupinou Nevädza
20.12. (streda) 18:00 Šťastné a veselé Vianoce so spe-
váckou skupinou Radosť, FS Baránek a kapelou FORUM

21.12. (štvrtok) 18:00 Večerníček Najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia. Tešíme sa na Vianoce s FSk Janíkov-
ská studnička a zoskupením Ivan Terry Zeman & Rythm
22.12. (piatok) 18:00 Vianočná besiedka s DFS Jelen-
ček, FS Jelenčan a kapelou Dany M
31.12. (nedeľa) 20:00 Silvestrovská veselica s hudob-
nou skupinou PROFIL, Silvestrovský ohňostroj, No-
voročný príhovor

syNaGóGa
10.12. ( nedeľa) 18:00 Strieborný večer Evy Pavlíkovej 
Hostia: Cimbalová hudba Zobor a Milan Veróny, Lenka Ba-
rilíková, Ján Gallovič, Vstupné: 15,-€, predpredaj NISYS

estRádNa sála PkO
18.12. (pondelok) 18:00 Čaro Vianoc Galakoncert, 
účinkujú: Jana Bernáthová, Mariana Hochelová, Ján 
Babjak, Martin Babjak, Otokar Klein, OĽuN Miroslava 
Dudíka, ĽH Dudíci, nitrianske zbory, Vstup voľný

PiaRistický kOstOl sV. ladislaVa
1.1.2018 (pondelok) 16:30 Novoročný koncert Kated-
rálneho spevokolu Emerám, Vstup voľný

katedRála sV. emeRáma Na NitRiaNskOm hRade
6.1.2018 (sobota) 17:00 Tradičný trojkráľový koncert
Účinkujú: Folklórna skupina Pupov z Terchovej, Fol-
klórny súbor Chotár z Terchovej, Terchovská muzika z 
Dolniakov, Detskí heligónkari z Terchovej, Vstup voľný

mikuláŠske a adVeNtNÉ PROGRamy V mest-
ských Častiach:
kc ZOBOR
1.12. (piatok) 17:00 Ozveny Vianoc so zoskupením 
Kapucíni
cVČ dOmiNO
4.12. (pondelok) 16:00 Predvianočné stretnutie v 
Starom meste. Hudobný hosť Ľudovít Kašuba
kd kyNek
5.12. (utorok) 17:00 Predvianočné stretnutie na Kyne-
ku. Hudobný hosť Milan Humpolec
dOm matice slOVeNskeJ
6.12. (streda) 14:30 Predvianočné stretnutie na Čer-
máni. Účinkujú deti z MŠ Golianova, Milan Humpolec
kd dOlNÉ kRŠkaNy
9.12. (sobota) 15:00 Svetielka Vianoc
Deti z MŠ v Krškanoch, FSk Čeľaďania, DFS Sílešánek
kd PáROVskÉ háJe
10.12. (nedeľa) 16:00 Mikulášske popoludnie s divad-
lom Žihadlo
15.12. (piatok) 17:00 Tvorivé dielne - zdobenie medov-
níčkov, vianočné dekorácie
mikOVÍNihO ulica
16.12. (sobota) 14:00 Vianoce na Klokočine Deti z 
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MŠ z Klokočiny, FSk Íreckí seniori, SS Lipa, FS Rocháň, 
Janissa
ksc JaNÍkOVce
16.12. (sobota) 15:00 Vianoce sa blížia Deti z MŠ Ja-
níkovce, DFS Fatranček
kd dRaŽOVce
17.12. (nedeľa) 15:00 Tradične v advente Deti z MŠ 
Dražovce, FS Tradícia, deti z LVS v Poľnom Kesove

Zmena programu vyhradená

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.12. o 13.00 - 18.00 Anjelský deň
prezentácia vianočných tradícií, zvykov, vianočnej at-
mosféry, ukážky prípravy hand made darčekov, dekor
3.12. o 15.00 Otvorme srdcia 10. ročník prehliadky spe-
váckych zborov v Kostole sv. J. Krstiteľa v Čechynciach
5.12. o 17.30 Astronomický klub pre deti a mládež
6.12. o 17.00 Klub grafológie – pokročilí
17.00 Fotoklub APF
7.- 8.12. o 9.00 Nedám sa zneužívať! intenzívny tré-
ning k obchodovaniu s ľuďmi pre koordinátorov sociál-
nej prevencie, Radava
17.00 Fotoklub Nitra
9.12. o 15.00 Adventné popoludnie v Mlynkoch
vystúpenie folklórnych skupín z okresu Nitra
11.12., 13.12. o 14.00 Ozdoby na stromček tvorivá 
dielňa pre deti
13.12. o 17.00 Klub grafológie – začiatočníci
17.00 Fotoklub APF
14.12. o 8.00 Nedám sa zneužívať! Supervízne 
stretnutie k obchodovaniu s ľuďmi pre koordinátorov 
sociálnej prevencie s lektorkou Barborou Kuchárovou
14.12. o 16.30 ART klub téma: interpretácia umenia 
v galériách Košického kraja, Realistické a abstraktné 
prvky, vložné:2 €

FILMOVý KLUB
Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku, 
949 01 Nitra
4.12. o 18.00 SVET PODĽA DALIBORKA
Česko - Slovensko, 2017, 108 min.
4.12. o 20.00 ŽIVOT ZA ŽIVOT Franc., 2016, 104 min.
5.12. o 19.30 CUKRÁR Izrael – Nemecko, 2017, 104 min.
11.12. o 18.00 PÁN REKTOR Slovensko, 2017, 60 min.
11.12. o 20.00 CESTA ČASU „Fantastická výprava k po-
čiatku všetkého“ Franc.– Nem.- USA, 2016, 90 min.
12.12. o 19.30 ÚPLNÍ CUDZINCI Dramédia italiana o klam-
stvách, tajomstvách a nevere.Taliansko, 2016, 93 min.
18.12. o 19.30 VÁBENIE VýŠOK Dokumentárny film ma-
puje vývoj slovenského himalájskeho dobrodružstva od 
jeho počiatkov až po prelomové udalosti na Mount Eve-

reste, ktoré vyvrcholili v tragické okamihy slovenského 
horolezectva. Slov., 2017, 105 min
19.12. o 19.30 MIESTO SPLNENýCH TÚŽOB Nový film 
Paola Genoveseho opäť obracia pozornosť k našim nevy-
sloveným želaniam. Taliansko, 2017, 105 min.

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

Premiéry v decembri 
7. 12. Tri želania (Přání k mání), rozprávka, ČR/SR, 106 
min, MP. Táto rodinná filmová rozprávka rozpráva poe-
tickou a humornou formou príbehy niekoľkých podôb 
lásky.
7.12. Ocko je doma 2 (Daddy´s home) komédia, USA, 
100 min., slov. tit., MP-12. Keď si dvaja znepriatelení 
ockovia, jeden vlastný a druhý nevlastný, k sebe na 
konci filmu Ocko je doma konečne našli cestu, mohli si 
vydýchnuť ich spoločné deti aj diváci. 
14. 2. Star Wars: Poslední Jediovia (Star Wars: Last 
Jedi), akčný, dobrodružný sci-fi, USA, 150 min., dabing/
slov. tit., MP-7. Vo filme Star Wars: Poslední Jediovia 
štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov. 
21.12. Ferdinad (Bull Ferdinand), anim., USA, 99 min., 
slov. dabing, MP. Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti 
pod španielskym slnkom. To by nebolo až také zvláštne, 
keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. 
21. 12. JUMANJI: Vitajte v džungli (JUMANJI: Welcome 
to the jungle) dobr., rodinný, USA, 111 min., slov. titulky, 
MP – 12. Po tom, čo štvorica študentov objaví starú hra-
ciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického sveta Jumanji.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
5. 12. o 10.00  Mikuláš u Lienočiek,  elokované pra-
covisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chrenová-pre deti ZÚ
6.12. o 11.00 Mikulášsky darček – pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia - Spojená škola internátna, 
Červeňova 42, Nitra - na pozvánky
6.12. o 16.30 Mikuláš v Domine - CVČ, Štefánikova 
trieda 63, Nitra - pre deti a členov ZÚ
8.12. o 9.00 Vianočné aranžovanie - CVČ, Štefánikova 
trieda 63, Nitra - okresná súťaž v aranžovaní pre žiakov 
ZŠ - na pozvánky
14. 12. o 9.00 Mikulášku, Mikulášku, CVČ, Štefánikova 
trieda 63, Nitra - pre deti MŠ - na pozvánky
18.12. o 17.00 Vianočné zvonky - Na Vánoce na tý hody 
- Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - vystúpenie fol-
klórnych súborov

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra
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vianočných stromčekov deťmi z materských škôl v Nitre 
pri Galérii MLYNY a na pešej zóne, do 18.12.2017 hlaso-
vanie za najkrajší stromček, 15:00 Vianočné pozdravy 
detí z MŠ Benkova, MŠ Platanová, ZŠ kniežaťa Pribinu 
a ZŠ Tulipánová, 18:00 Večerníček Najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia. Vianočné melódie s FS Kamenec a 
hudobnou skupinou FENIX
6.12. (streda) 18:00 Mikulášsky večer s FSk Čeľaďania, 
FS Rapkáčik a kapelou PENGAGI
7.12. (štvrtok) 15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ 
Staromlynská, MŠ Beethovenova, MŠ Nedbalova, MŠ 
Mostná a ZŠ Beethovenova, 18:00 Večerníček Najkraj-
šie rozprávkové prekvapenia. Hudobné vinše speváckej 
skupiny LÚČ z Lužianok a country kapely Ranč
8.12. (piatok) 18:00 Hudobný večer s kapelami Carpe 
Diem a Creedence revival band
9.12. (sobota) 18:00 Sviatočná nálada so zoskupením 
Šurianski tamburáši a kapelou Jindro Band Blue Notes
10.12. (nedeľa) 18:00 Predvianočné variácie s DFS Síle-
šánek a kapelou Janais
12.12. (utorok) 15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ 
Štiavnická, ZŠ kráľa Svätopluka a ZŠ Topoľová
18:00 Večerníček Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Univerzitný vianočný punč s UKF
13.12. (streda) 15:00 tradičné pečenie vianočných ob-
látok vo vianočnom mestečku, 17:00 Na Luciu so spe-
váckym súborom Zlatomoravčianka, 18:00 Aktivizačná 
kampaň Nitrianskych novín Slovensko spieva koledy, a 
cappella KatArs, Celko a Hudmila s programom Bol raz 
jeden Celko
14.12. (štvrtok) 15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ Pá-
rovská, ZŠ Nábrežie mládeže a ZŠ Škultétyho
18:00 Večerníček Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Hudobná nádielka s FS Tradícia Dražovce a country ka-
pelou Domovina
15.12. (piatok) 18:00 Vianočná zábava s kapelami 
Replay a Playground
16.12. (sobota) 16:00 Večerná prehliadka Starého 
mesta s vianočným prekvapením. Zraz pred NISYSom, 
vstup voľný, 18:00 Vianočné tóny so SZUŠ ART Pegas a 
FS Kolovrat, a cappellou Vdokhnovenie z Ruska a sku-
pinou See You Soon
17.12. (nedeľa) 17:00 Svetlo nad Nitrou Benefičná 
akcia, výťažok poputuje pre vybraný detský domov. 
V programe sa predstavia Johnny Perfekto, spevácky 
zbor Arrowroses, divadielko v podaní SZUŠ ARS Studio, 
DFS Zbežanček a FSk Drieňovanka. Spoločné zapálenie 
prskaviek o 18:30, Moderátor: Binďo
19.12. (utorok) 18:00 Večerníček Najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia. Vianočná koleda so speváckou sku-
pinou Senior Matičiar, FS Koniarovčanka a speváckou 
skupinou Nevädza
20.12. (streda) 18:00 Šťastné a veselé Vianoce so spe-
váckou skupinou Radosť, FS Baránek a kapelou FORUM

21.12. (štvrtok) 18:00 Večerníček Najkrajšie rozpráv-
kové prekvapenia. Tešíme sa na Vianoce s FSk Janíkov-
ská studnička a zoskupením Ivan Terry Zeman & Rythm
22.12. (piatok) 18:00 Vianočná besiedka s DFS Jelen-
ček, FS Jelenčan a kapelou Dany M
31.12. (nedeľa) 20:00 Silvestrovská veselica s hudob-
nou skupinou PROFIL, Silvestrovský ohňostroj, No-
voročný príhovor

syNaGóGa
10.12. ( nedeľa) 18:00 Strieborný večer Evy Pavlíkovej 
Hostia: Cimbalová hudba Zobor a Milan Veróny, Lenka Ba-
rilíková, Ján Gallovič, Vstupné: 15,-€, predpredaj NISYS

estRádNa sála PkO
18.12. (pondelok) 18:00 Čaro Vianoc Galakoncert, 
účinkujú: Jana Bernáthová, Mariana Hochelová, Ján 
Babjak, Martin Babjak, Otokar Klein, OĽuN Miroslava 
Dudíka, ĽH Dudíci, nitrianske zbory, Vstup voľný

PiaRistický kOstOl sV. ladislaVa
1.1.2018 (pondelok) 16:30 Novoročný koncert Kated-
rálneho spevokolu Emerám, Vstup voľný

katedRála sV. emeRáma Na NitRiaNskOm hRade
6.1.2018 (sobota) 17:00 Tradičný trojkráľový koncert
Účinkujú: Folklórna skupina Pupov z Terchovej, Fol-
klórny súbor Chotár z Terchovej, Terchovská muzika z 
Dolniakov, Detskí heligónkari z Terchovej, Vstup voľný

mikuláŠske a adVeNtNÉ PROGRamy V mest-
ských Častiach:
kc ZOBOR
1.12. (piatok) 17:00 Ozveny Vianoc so zoskupením 
Kapucíni
cVČ dOmiNO
4.12. (pondelok) 16:00 Predvianočné stretnutie v 
Starom meste. Hudobný hosť Ľudovít Kašuba
kd kyNek
5.12. (utorok) 17:00 Predvianočné stretnutie na Kyne-
ku. Hudobný hosť Milan Humpolec
dOm matice slOVeNskeJ
6.12. (streda) 14:30 Predvianočné stretnutie na Čer-
máni. Účinkujú deti z MŠ Golianova, Milan Humpolec
kd dOlNÉ kRŠkaNy
9.12. (sobota) 15:00 Svetielka Vianoc
Deti z MŠ v Krškanoch, FSk Čeľaďania, DFS Sílešánek
kd PáROVskÉ háJe
10.12. (nedeľa) 16:00 Mikulášske popoludnie s divad-
lom Žihadlo
15.12. (piatok) 17:00 Tvorivé dielne - zdobenie medov-
níčkov, vianočné dekorácie
mikOVÍNihO ulica
16.12. (sobota) 14:00 Vianoce na Klokočine Deti z 
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Pobočka Klokočina – Jurkovičova: po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka KD Zobor: ut, str – štv: 16.00 – 18.00
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.

4.12. o 10.00 a 14.12. o 9.00 Čas Vianoc - koledy, via-
nočné zvyky a obyčaje spojené s videoprojekciou
4.12. o 14.30 Rozprávky pre najmenších
5.12. a 6.12. o 10.00 Trénujeme si pamäť ďalej - 
vzdelávací program (úsek odbornej literatúry pre do-
spelých), prihlásení účastníci
7.12. o 9.00 A opäť sú tu Vianoce – pásmo kolied, via-
nočných zvykov a obyčají spojené s videoprojekciou
11.12. o 9.30 Vianočný hymnus audio nahrávky spoje-
né s videoprojekciou (hudobný úsek)
12.12. o 10.00 Láska vraj je ako more - spomínanie na 
českého speváka Karla Černocha

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 
poľnohospodárstva, pedagogiky  a psychológie prístup-
ná pre verejnosť.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA
SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra, www.slpk.sk 
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00, pi: 8.30 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00, pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30
Knižnica SPU - verejná vedecká knižnica so zameraním 
na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však 
aj literatúru z iných vedných odborov - viac ako 500 000 
kníh, 700 titulov časopisov a zbierku technických noriem. 
Čitatelia majú k dispozícii elektronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice), elektronické plnotextové 
dokumenty 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
Ústredná knižnica UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej čin-
nosti pedagogických a vedeckých pracovníkov a dok-
torandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Dlhá 
ul. 92, 950 50 Nitra, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št: 8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Knižnica Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea má konzervačno-retrospektívny 
charakter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú 
a latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľnohospodár-
stvo, 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, info@nitra.sk, www.nisys.sk, www.
nitra.eu, Infotel.: 037/ 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvár. hod.: 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 kultúrnych 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 darčekových predmetov, 
tričiek, znakov, pohľadníc, ubytovací servis, faxové kopírova-
cie 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. poko-
ja: 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 Navšt. Panny márie – kláštorný
Farská 18, 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
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www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra
6.12. Mikulášske posedenie. VMČ č. 3 Nitra – Čermáň 
pozáva obyvateľov tejto časti na tradičné Mikulášske 
posedenie. Počas podujatia je pripravený vianočný kul-
túrny program spojený s rozdávaním balíčkov. 
21.12. (št) Od Kataríny do Troch kráľov – Deň staro-
slovienskej kultúry
10.00 - 1. časť podujatia určená pre školy
15.00 - 2. časť podujatia určená pre verejnosť
Nahlásenie účasti väčších skupín na tel. č.: 0918 113 
212 alebo e-mailom: bilicova.dmsnitra@gmail.com

Stolnotenisový krúžok: určený pre deti a mládež. Tré-
ningy prebiehajú každý pondelok. Viac info na č.: 0918 
113 212.

Aktivity pri DMS:
Pondelok Stolnotenisový krúžok, 19:00 Mladá Mati-
ca Nitra - šerm
Utorok od 14:30 Filatelisti /nepárny týždeň/ 19:00  
Mladá Matica Nitra - šerm
Štvrtok 18:00 Dobový spolok Satyros

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.
com/dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212

PIPE KLUB
7.12. (št) od 18.00 Miesto stretnutia: PUB Čudný po-
hľad, Farská 10, Nitra. Pipe Club Nitra vás pozýva na 
75. stretnutie členov a sympatizantov klubu zaoberajú-
cich sa zberateľstvom a uchovávaním tradícií súvisia-
cich s výrobou a používaním fajok. www.pipeclub.sk

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 
24.00, so: 11.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00
1.12. (pi) o 18:00
Evla Vlašičová: Femme différente - Iná žena.
2.12. (so) o 20:00
Koncert Zuzany Suchánkovej a Jozefa Hladného.
4.12. (po) o 17:00 Na kávu s kariérovým poradcom
6.12. (st) o 19:00 Španielska konverzácia 
9.12. (so) o 20:00 N3O Pod názvom N3O tvorí Dominik 
Varchola jedinečnú muziku.
10.12. (ne) o 10:00 trafo.TRH Komunitné stretnutie su-
sedov, trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, 
susedský bazár, rozhovory a skúsenosti, vianočná ka-
pustnica, vianočné koledy v podaní TA DOM i rozbaľo-
vanie darčekov. Jedenáste pokračovanie obľúbeného 
trafo.TRHu bude vianočné! 
13.12. (st) o 19:30 Projekcia španielskeho filmu Don-
key xote (2007)

15.12. (pi) o 20:00 Vianočný večierok priateľov Trafačky
16.12. (so) o 16:00 Vypočuj si nemý film pre deti Projekcia 
so živou hudbou v podaní Števa Haládika pre najmenších. 
20.12. (st) o 19:00 Španielska konverzácia 
23.11. (št) o 20:30 Vypočuj si nemý film: Oliver Twist 
(1915) Štvrtá séria filmových večerov, počas ktorých 
premietame nemé filmy. Pripravená je projekcia so ži-
vou hudbou v podaní Števa Haládika.

KULTÚRNE DOMY
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
Po: 16.30 – 18.30 Tréning mladých šachistov - Nauč sa 
hrať šach ako profesionál. Vstup voľný
Ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 

KC Zobor, Svätourbanská ul. 31
Ut, str, štv:  16.00 – 18.00
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre

KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
Str: 17.00 - 20.00
Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér

KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17
Po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna - stolný tenis, airhockey, 
stolný futbal, stolný hokej
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

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 vedomý, že do uved. času musí 
opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu 
vstupenky!

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Zimný štadión HK Nitra – vedľajšia ľadová plocha
So: 15.00 – 16.00, ne: 14.00 – 15.00 
Hokejová hala, Škultétyho ul., Nitra-Klokočina
So: 9.00 – 10.00, ne: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

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 
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Pobočka Klokočina – Jurkovičova: po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka KD Zobor: ut, str – štv: 16.00 – 18.00
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.

4.12. o 10.00 a 14.12. o 9.00 Čas Vianoc - koledy, via-
nočné zvyky a obyčaje spojené s videoprojekciou
4.12. o 14.30 Rozprávky pre najmenších
5.12. a 6.12. o 10.00 Trénujeme si pamäť ďalej - 
vzdelávací program (úsek odbornej literatúry pre do-
spelých), prihlásení účastníci
7.12. o 9.00 A opäť sú tu Vianoce – pásmo kolied, via-
nočných zvykov a obyčají spojené s videoprojekciou
11.12. o 9.30 Vianočný hymnus audio nahrávky spoje-
né s videoprojekciou (hudobný úsek)
12.12. o 10.00 Láska vraj je ako more - spomínanie na 
českého speváka Karla Černocha

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 
poľnohospodárstva, pedagogiky  a psychológie prístup-
ná pre verejnosť.

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA
SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra, www.slpk.sk 
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00, pi: 8.30 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00, pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30
Knižnica SPU - verejná vedecká knižnica so zameraním 
na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však 
aj literatúru z iných vedných odborov - viac ako 500 000 
kníh, 700 titulov časopisov a zbierku technických noriem. 
Čitatelia majú k dispozícii elektronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice), elektronické plnotextové 
dokumenty 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
Ústredná knižnica UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej čin-
nosti pedagogických a vedeckých pracovníkov a dok-
torandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea, Dlhá 
ul. 92, 950 50 Nitra, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št: 8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Knižnica Slovenského 
poľnohospodárskeho múzea má konzervačno-retrospektívny 
charakter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú 
a latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľnohospodár-
stvo, 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, info@nitra.sk, www.nisys.sk, www.
nitra.eu, Infotel.: 037/ 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvár. hod.: 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 kultúrnych 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 darčekových predmetov, 
tričiek, znakov, pohľadníc, ubytovací servis, faxové kopírova-
cie 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. poko-
ja: 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 Navšt. Panny márie – kláštorný
Farská 18, 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
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www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra
6.12. Mikulášske posedenie. VMČ č. 3 Nitra – Čermáň 
pozáva obyvateľov tejto časti na tradičné Mikulášske 
posedenie. Počas podujatia je pripravený vianočný kul-
túrny program spojený s rozdávaním balíčkov. 
21.12. (št) Od Kataríny do Troch kráľov – Deň staro-
slovienskej kultúry
10.00 - 1. časť podujatia určená pre školy
15.00 - 2. časť podujatia určená pre verejnosť
Nahlásenie účasti väčších skupín na tel. č.: 0918 113 
212 alebo e-mailom: bilicova.dmsnitra@gmail.com

Stolnotenisový krúžok: určený pre deti a mládež. Tré-
ningy prebiehajú každý pondelok. Viac info na č.: 0918 
113 212.

Aktivity pri DMS:
Pondelok Stolnotenisový krúžok, 19:00 Mladá Mati-
ca Nitra - šerm
Utorok od 14:30 Filatelisti /nepárny týždeň/ 19:00  
Mladá Matica Nitra - šerm
Štvrtok 18:00 Dobový spolok Satyros

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.
com/dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212

PIPE KLUB
7.12. (št) od 18.00 Miesto stretnutia: PUB Čudný po-
hľad, Farská 10, Nitra. Pipe Club Nitra vás pozýva na 
75. stretnutie členov a sympatizantov klubu zaoberajú-
cich sa zberateľstvom a uchovávaním tradícií súvisia-
cich s výrobou a používaním fajok. www.pipeclub.sk

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 
24.00, so: 11.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00
1.12. (pi) o 18:00
Evla Vlašičová: Femme différente - Iná žena.
2.12. (so) o 20:00
Koncert Zuzany Suchánkovej a Jozefa Hladného.
4.12. (po) o 17:00 Na kávu s kariérovým poradcom
6.12. (st) o 19:00 Španielska konverzácia 
9.12. (so) o 20:00 N3O Pod názvom N3O tvorí Dominik 
Varchola jedinečnú muziku.
10.12. (ne) o 10:00 trafo.TRH Komunitné stretnutie su-
sedov, trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, 
susedský bazár, rozhovory a skúsenosti, vianočná ka-
pustnica, vianočné koledy v podaní TA DOM i rozbaľo-
vanie darčekov. Jedenáste pokračovanie obľúbeného 
trafo.TRHu bude vianočné! 
13.12. (st) o 19:30 Projekcia španielskeho filmu Don-
key xote (2007)

15.12. (pi) o 20:00 Vianočný večierok priateľov Trafačky
16.12. (so) o 16:00 Vypočuj si nemý film pre deti Projekcia 
so živou hudbou v podaní Števa Haládika pre najmenších. 
20.12. (st) o 19:00 Španielska konverzácia 
23.11. (št) o 20:30 Vypočuj si nemý film: Oliver Twist 
(1915) Štvrtá séria filmových večerov, počas ktorých 
premietame nemé filmy. Pripravená je projekcia so ži-
vou hudbou v podaní Števa Haládika.

KULTÚRNE DOMY
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
Po: 16.30 – 18.30 Tréning mladých šachistov - Nauč sa 
hrať šach ako profesionál. Vstup voľný
Ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 

KC Zobor, Svätourbanská ul. 31
Ut, str, štv:  16.00 – 18.00
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre

KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
Str: 17.00 - 20.00
Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér

KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17
Po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna - stolný tenis, airhockey, 
stolný futbal, stolný hokej
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

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 vedomý, že do uved. času musí 
opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu 
vstupenky!

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Zimný štadión HK Nitra – vedľajšia ľadová plocha
So: 15.00 – 16.00, ne: 14.00 – 15.00 
Hokejová hala, Škultétyho ul., Nitra-Klokočina
So: 9.00 – 10.00, ne: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

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 
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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, Chrenovská ul. 25, po – so: 7.00 
a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešpe-
rami), Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 
(detská), 17.30 Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
kostol sv. urbana, Zobor - Morušová ul. ut – so: 
18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, Sviatok v deň prac. po-
koja: 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 Krš-
kany 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. po-
koja: 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. pia-
tok), 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
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, Šindolka, Po: – so: 6.45, ne: 8.00, Svia-
tok v deň prac. pokoja: 8.00, Sviatok v prac. deň: 6.45
kaplnka Panny márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, 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
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, 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
slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
kostol sv. Štefana, Párovská 2
www.grkatnr.sk, ne: 10.00

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha svätého, Sládkovičova 12, 
www.ecavnr.sk, ne: 10.00

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

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

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

KRESŤANSKý ZBOR
Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
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 
modlitby, pi: 17.30 Stretnutie mládeže

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk
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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, Chrenovská ul. 25, po – so: 7.00 
a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešpe-
rami), Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 
(detská), 17.30 Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
kostol sv. urbana, Zobor - Morušová ul. ut – so: 
18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, Sviatok v deň prac. po-
koja: 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 Krš-
kany 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. po-
koja: 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. pia-
tok), 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
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, Šindolka, Po: – so: 6.45, ne: 8.00, Svia-
tok v deň prac. pokoja: 8.00, Sviatok v prac. deň: 6.45
kaplnka Panny márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, 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
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, 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
slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
kostol sv. Štefana, Párovská 2
www.grkatnr.sk, ne: 10.00

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha svätého, Sládkovičova 12, 
www.ecavnr.sk, ne: 10.00

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

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

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

KRESŤANSKý ZBOR
Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
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 
modlitby, pi: 17.30 Stretnutie mládeže

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk
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 Cherchez la femme - za 
všetkým hľadaj ženu! Tento 
frazeologizmus platí, čo svet 
svetom stojí – aj ten divadel-
ný. Videli ste film ocenený 
ôsmimi Oscarmi s Josephom 
Fiennesom a Gwyneth Pal-
trow? Ak nie, určite príďte 
do nitrianskeho Divadla A. 
Bagara v Nitre. Od piatka 10. 
novembra sa tento „kúsok“ 
podarilo preniesť na nitrian-
ske divadelné dosky.

 Hra divákov potešila živou 
renesančnou hudbou, spev-
mi, výpravnými historický-
mi kostýmami, veľkolepou 
scénou a skvelými hereckými 
výkonmi. Diváci sa prostred-
níctvom príbehu preniesli do 
éry alžbetínskeho divadla, do 
Londýna roku 1593, kde mla-
dý Shakespeare práve začína 
svoju kariéru, no práve zaží-
va autorskú krízu. Spoznáva 
sa s mladou aristokratkou 
Violou, ktorá chce stoj čo 
stoj hrať v divadle, no keďže 
pravidlá tej doby ženám neu-
možňujú byť herečkami, pre-

 Príležitosť na zábavu vy-
užívajú ľudia každého veku, 
najmä ak ide o typy, ktoré 
majú radi spoločnosť. Veď 
možnosť zabaviť sa príde 
vhod aj tým skôr narodeným 
a žijúcim osamelo. Mesto 
Nitra sa preto z iniciatívy 
VMČ č. 4 Klokočina roz-
hodlo organizovať pre túto 
špecifickú skupinu obyvateľ-
stva tanečné večery.

zlečie sa za mladého muža, 
príde na konkurz a ... V réžii 
Petra Oravca uvidíte výkony 
skvelých hercov a herečiek, 
dobre sa zabavíte i zasmejete. 
Ako zaľúbený Shakespeare 
excelujú jeho predstavitelia 
- Ján Koleník alebo Juraj 
Ďuriš, aristokratku Violu 
stvárňuje Klaudia Kolembu-
sová. Vynikajúce sú i výkony 
ďalších protagonistov. Upúta 
i excelentná scéna, pri ktorej 
jej autor Pavol Andraško vy-
užil točňu.

 Konajú sa v čase od 18.00 
do 24.00 hod. v sále Domu 
Matice slovenskej v Nitre 
každý tretí piatok v mesiaci, s 
výnimkou predveľkonočné-
ho obdobia, dovolenkových 
letných mesiacov a adventu.

 Za krátke obdobie si tieto 
zábavy získali obrovskú po-
pularitu a prichádzajú na ne 
ľudia zo širokého okolia.

 Pri príležitosti premiéry 
inscenácie Zaľúbený Shake-
speare pripravilo divadlo vý-
stavu fotografií zo všetkých 
inscenácií Shakespearových 
titulov, uvedených počas svo-
jej histórie. Na výstave sú fo-
tografie z 15 inscenácií uve-
dených v rokoch 1955 – 2014. 
Výstavu si diváci môžu po-
zrieť v dolnom foyer divadla 
do konca tohto roku.

(SY)

 Do tanca hrajú hudob-
né skupiny z Nitry a okolia, 
vstupné vo výške 5 eur sa ku-
puje priamo pred začiatkom 
podujatia a v cene vstupen-
ky je aj občerstvenie. Predaj 
vstupeniek, či ich rezervácia 
je možná na odbore kultúry 
Mestského úradu v Nitre na 
č. t. 037/ 65 02 299. K Domu 
Matice slovenskej sa dosta-
nete autobusovými linkami 
č. 2, 4, 6, 22 a 26.              (SY)

Za všetkým hľadaj ženu – aj za zaľúbeným Shakespearom

Tanečné večery pre starších a osamelých sa tešia veľkej obľube
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Hlavnú postavu v inscenácii Zaľúbený Shakespeare stvárnil hosťujúci brati-
slavský herec Ján Koleník (uprostred) v alternácii s Jurajom Ďurišom.

Foto: Collavino
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 Jedna z ulíc na sídlisku Diely v 
Nitre je pomenovaná podľa An-
tona Točíka, popredného pred-
staviteľa slovenskej archeológie 
v druhej polovice 20. storočia. 
Kolegovia o ňom hovorili ako o 
renesančnom človeku pre jeho 
rozsiahle až encyklopedické ve-
domosti. A aj dnes, na začiatku 
21. storočia, keď archeológia 
výrazne pokročila a pracuje 
metódami, o akých sa Antonovi 
Točíkovi ani nesnívalo, je jeho 
dielo stále uznávané. Povedané 
slovami jedného z jeho nasle-
dovníkov: „Zanechal inšpirujúci 
vedecký odkaz pre budúce sme-
rovanie slovenskej archeológie.“

 Narodil sa 28. januára 1918 
v Krásne nad Kysucou v mno-
hopočetnej rodine miestneho 
učiteľa. Vyštudoval archeológiu 
na Filozofickej fakulte UK v 
Bratislave. Podarilo sa mu získať 
Humboldtove  štipendium na 
univerzite v Lipsku, kde strávil 
vojnové roky 1940 až 1943. Štú-
dium pre vojnové udalosti ukon-
čil opäť v Bratislave, kde v roku 

Ulica Antona Točíka
1944 obhájil rigoróznu prácu a 
získal titul PhDr. (neskôr k menu 
pripojil ďalší titul – DrSc.). Po 
skončení štúdií istý čas vyučoval 
na gymnáziu v Trenčíne, odkiaľ 
odišiel na Povereníctvo školstva 
do Bratislavy, kde sa významne 
angažoval pri záchrane kultúr-
nych pamiatok, knižníc a ume-
leckých diel na Slovensku.

 Od roku 1948 pôsobil v Štát-
nom archeologickom ústave v 
Martine, ktorý sa v roku 1953 
stal súčasťou Slovenskej akadé-
mie vied a presunul sa do Nitry. 
Riaditeľom novo konštituova-
ného Archeologického ústavu 
SAV sa stal práve Anton Točík. 
Túto zodpovednú funkciu za-
stával až do roku 1970, keď bol 
za svoj politický postoj v súvis-
losti s augustom 1968 odvolaný. 
Naďalej však pracoval v ústa-
ve, publikoval a vystupoval na 
domácich i medzinárodných 
vedeckých podujatiach. Ako 
píše o Točíkovi Eva Kolníková: 
nový riaditeľ sa „...jemu vlast-
nou vervou pustil do budovania 
pracoviska a do organizovania 
archeologického bádania na 
Slovensku. Realizácia rekon-
štrukčných prác na Nitrianskom 
hrade je veľkou a dodnes nedo-
cenenou zásluhou A. Točíka“.

 Ako riaditeľ AÚ SAV nadvia-
zal na prácu starších kolegov, 
ktorí po vzniku Československej 
republiky položili základy slo-
venskej archeológie. Treba po-
vedať, že v porovnaní so stavom 
bádania v iných európskych kra-
jinách bolo Slovensko v medzi-

vojnovom období terra incogni-
ta, o jeho dávnych dejinách sa 
vedelo len veľmi málo, výskumy 
boli stále ešte zriedkavé a pod-
mienky vtedajších archeológov 
viac než skromné. Skutočný roz-
voj slovenskej archeológie nastal 
až po vzniku AÚ SAV, a nemalú 
zásluhu na tom mal práve Anton 
Točík.

 Jeho prioritou bolo obdobie 
doby bronzovej na Slovensku, z 
ktorého preskúmal množstvo lo-
kalít. K niektorým z nich sa via-
žu pôvabné zaujímavosti – napr. 
z opevnenej osady vo Veselom 
pochádza kostená korčuľa, stará 
vyše tritisíc rokov. Je to určite 
najstarší nález tohto druhu na 
Slovensku. V Nitrianskom Hrád-
ku odkryl lokalitu, o ktorej sa 
niekedy hovorí ako o „slovenskej 
Tróji“. Odtiaľto pochádza napr. 
známa ženská plastika (Magna 
Mater), ktorá donedávna zdobila 
slovenskú dvojkorunáčku.

 Jeho vedecké dielo je nepo-
chybne impozantné, šírkou zá-
berov, množstvom publikácií, ale 
najmä tým, že Anton Točík bol 
mužom činu, zasvätil vede celý 
svoj život a možno ho právom 
považovať za výnimočnú a krea-
tívnu osobnosť európskej arche-
ológie 2. polovice 20. storočia.
 Anton Točík zomrel 15. júna 
1994. Do poslednej chvíle sa 
venoval archeológii, ktorá bola 
jeho celoživotnou láskou V 
Nitre, kde strávil veľkú časť svoj-
ho života, dnes jedna z ulíc nesie 
jeho meno.

Spracovala: (SY)

Ulica, po ktorej kráčaš

Fotoarchív AÚ SAV
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Emil Vontorčík bodoval na Bibliotéke Bitkou pri Viedni

Historky spod Nitrianskeho hradu – nová kniha Imricha Točku

 Autorovi monografické-
ho náučno-popularizačné-
ho diela „Bitka pri Viedni 
1683“ PhDr. Emilovi Vontor-
číkovi, bola na tohtoročnom 
knižnom veľtrhu Bibliotéka 

 Na knižný trh sa čo ne-
vidieť dostane ďalší titul z 
pera Imricha Točku Histor-
ky spod Nitrianskeho hra-
du. Autor v knihe pútavým 
spôsobom prerozprával 
39 príbehov o niektorých 
dôležitých udalostiach, 
osobnostiach a pamätihod-
nostiach mesta Nitry. Jed-
notlivé historky sú zoradené 
chronologicky od obdobia 
Veľkej Moravy až po po-
sledné dekády 20. storočia. 
Každý príbeh je inšpirova-
ný skutočnými udalosťami. 
Okrem samotnej dejovej zá-
pletky sa autor v stručnosti 

2017, ktorý sa konal v dňoch 
9. až 12. novembra, udelená 
Výročná cena Spolku sloven-
ských spisovateľov v kategó-
rii literatúra faktu – Cena 
Vladimíra Ferka. 

 O tomto úspechu nitrian-
skeho spisovateľa informova-
la Zuzana Kováčová, tajom-
níčka Nitrianskej organizácie 
Spolku slovenských spisova-
teľov. „Dielo vyšlo v r. 2016 
vo Vydavateľstve Spolku 
slovenských spisovateľov. 
642-stranová monografia 
prináša obraz doby, ktorá 
bola charakteristická roz-
siahlou expanziou Osman-
skej ríše.

 Kniha pripomína 333. 
výročie oslobodenia Viedne 
spod tureckej nadvlády, ana-
lyzuje celý komplex historic-
kých udalostí, ktoré spomí-

populárnym štýlom pokúsil 
opísať aj predmetnú histo-
rickú etapu v nadväznosti 
na spoločenské dianie. Na 
otázku, že čo bolo motívom 
pre prípravu toho knižné-
ho diela autor odpovedal: 
„Chcel som takto čitateľo-
vi pomôcť utvoriť si obraz 
o pomeroch, v ktorých žili 
mnohé generácie našich 
predkov. Veľmi si želám, 
aby ich protagonisti nikdy 
neupadli do zabudnutia.“ 
Ohľadom presného dátumu, 
kedy by táto kniha mohla 
byť dostupná v nitrianskych 
kníhkupectvách autor uvie-

naný úsek dejín sprevádzali. 
Autor na jednej strane ako 
historik a súčasne ako výbor-
ný rozprávač odkrýva pred 
čitateľom historicko-ideový a 
náboženský kontext, pretože 
útoky osmanských vojsk boli 
útokmi proti kresťanskému 
svetu a jeho hodnotám.

 Z pohľadu čitateľa – mi-
lovníka histórie – je publiká-
cia atraktívna aj početnými 
historickými prameňmi – 
dobovými portrétmi, ob-
razmi s výjavom povstaní a 
bitiek, reprodukciami máp 
a pod. Knihu recenzova-
li historici M. Ďurica, P. 
Mulík a J. Šimončič. Toto 
knižné dielo sa teší obrov-
skému čitateľskému záujmu 
a autor aktuálne pripravuje 
druhé vydanie monografie.

(zk)

dol nasledovné: „Kniha je 
momentálne ešte vo výrobe. 
Urobím všetko preto, aby 
bola pre čitateľskú verejnosť 
dostupná počas prvého de-
cembrového týždňa.“ Kniha 
bude vizuálne nesmierne 
atraktívna, doplnili ju šty-
lizované farebné ilustrácie 
nitrianskeho výtvarníka 
Mgr. art. Tomáša Bereša, 
ktorý uviedol, že oživovať 
postavy a príbehy úzko spä-
té s dejinami môjho rodné-
ho mesta bolo preňho veľké 
dobrodružstvo.

(SY)

Emilovi Vontorčíkovi bola na tohto-
ročnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 
2017 udelená Výročná cena v ka-
tegórii literatúra faktu.
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 V nedeľu 22. októbra vo 
veku 86 rokov navždy odiš-
la slovenská spisovateľka, 
prozaička, autorka literatúry 
pre deti a mládež, dramatur-
gička, autorka rozhlasových 
pásiem, hier i televíznej hry, 
členka Spolku slovenských 
spisovateľov a jeho odbočky 
v Nitre, nositeľka Ceny mesta 
Marína Čeretková-Gállová. 

 Narodila sa 26. sep-
tembra 1931 v Zbehoch 
v deväťdetnej rodine 
drobného živnostníka. 
Študovala na Dievčen-
skom gymnázium v 
Nitre (1942 – 1950), kde 
aj maturovala. Začala 
študovať odbor sloven-
čina – dejepis  (1950) 
na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského 
v Bratislave, no o rok na 
základe anonymov ako 
„nábožensky nevyrov-
naná“ musela odísť zo 
školy do výroby. Neskôr 
ako „úderníčka“, kto-
rá plán plnila „nad 100 
percent“ dostala kladné 
odporúčanie zo závodu 
a ako „očistená a prevychova-
ná“ sa na FF UK vrátila (1953) 
a štúdium dokončila (1957). 
Od gymnaziálnych čias re-
citovala a písala poviedky. 
Po vydaji sa odsťahoval do 
Košíc, kde sa zamestnala v 
Čs. rozhlase ako redaktorka 
literárno-dramatickej redak-
cie (1958) a začala písať roz-
hlasové pásma i dramatické 
diela. Debutovala knihou 
noviel Koniec líšky (1962), 
po ktorej nasledovalo ďalších 

šesť prozaických diel (do roku 
1970). V období roku 1968 sa 
angažovala vo viacerých sfé-
rach života, pôsobila ako ta-
jomníčka Východoslovenskej 
odbočky Zväzu slovenských 
spisovateľov, redaktorka li-
terárnej redakcie či externá 
šéfredaktorka kultúrno-spo-
ločenského časopisu Realita, 
podporovala obrodný proces 
Alexandra Dubčeka. 

 V časoch normalizácie ne-
prešla ako nestraníčka pre-
vierkami a musela rozhlas 
opustiť (1970). Po siedmich 
rokoch zákazu publikovať, jej 
publikačné možnosti pomo-
hol vytvoriť riaditeľ vydava-
teľstva Slovenský spisovateľ 
Vojtech Mihálik. Tak jej vy-
šiel román Jednooký (1978), 
po presťahovaní do Nitry 
(1979), kde mala takisto prob-
lémy so zamestnaním, proza-
ické knihy Dlhé čakanie Ade-

ly Drozdíkovej (1982), Cudzie 
deti (1983) a Úraz (1987). 
Tretie obdobie tvorby začína-
la po roku 1989 ako takmer 
60-ročná a vydala ďalších šesť 
epických diel: Uniesť si svoj 
kríž (1993), Anjelik (1994), 
Koniec hastrmana (1999), 
Ženskými očami (2001), troj-
novelu Návraty (2004), knihu 
Trinásta komnata: Príbehy 
zo štyroch truhlíc (2010) a 

naostatok Cyklus sied-
mich poviedok O tebe a 
o mne (2015). 

 Po novembri 1989 
sa v Nitre angažovala 
v odbočke Spolku slo-
venských spisovateľov, 
Dome Matice sloven-
skej i v Literárnom klu-
be Janka Jesenského. 
Za svoju tvorbu získala 
Poctu ministra kul-
túry SR za invenčné 
spracovanie súčasnej 
problematiky v žánri 
umeleckej prózy ako aj 
rozhlasovej a televíznej 
tvorby (1998) či Cenu 
mesta Nitry za celoži-
votné dielo (2002). Kraj-

ská knižnica Karola Kmeťku 
vydala jej Personálnu biblio-
grafiu (2007) a nitrianska od-
bočka SSS publikáciu Život 
a dielo Maríny Čeretkovej-
-Gállovej (2009). Posledná 
rozlúčka s Marínou Čeret-
kovou-Gállovou sa uskutoč-
nila v stredu 25. októbra na 
mestskom cintoríne v Nitre. 
Za občanov Nitry sa so spi-
sovateľkou rozlúčil primátor 
Nitry Jozef Dvonč.

(SY)

Navždy odišla nositeľka Ceny mesta Marína Čeretková - Gállová
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 Vo veku 69 rokov zomrel 
18. októbra 2017 akademický 
maliar Marián Žilík, ktorý sa 
výraznou mierou podpísal pod 
architektonickú tvár verejných 
priestorov v Nitre. Po skonče-
ní štúdia fotografie na Strednej 
škole umeleckého priemyslu v 
Bratislave v rokoch 1970 – 1976, 
študoval na oddelení krajinár-
skeho a figurálneho maliarstva 
na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave – v ateliéri 
prof. Želibského.

 Marián Žilík žil a tvoril v 
Nitre. Venoval sa fotografii, 
maľbe a plastike. Pôsobil aj ako 
pedagóg na Katedre výtvarnej 
výchovy Pedagogickej fakulty 
Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre, kde viedol odbor 
fotografia. Bol členom porôt a 
hodnotiacich komisií rôznych 
fotografických súťaží.

 Svojím umením sa podieľal 
na viacerých realizáciách mest-
ského prostredia v Nitre. Spo-
lu s architektmi a výtvarníkmi

Tiborom Zelenickým a Jaro-
slavom Koššom sa podieľal na 
umeleckom dotvorení zrekon-
štruovanej pešej zóny v Nitre. 
Jeho najznámejším dielom je 
symbol mieru, známy bronzo-
vý meč zabodnutý do dlažby 
na pešej zóne pred Ponitrian-
skym múzeom, zväčšená kópia 
historického meča zo súboru 
pamiatok kniežacieho hrobu z 
9. storočia. Pred Domom módy 
upúta jedinečná žulová fontána 
so symbolikou Veľkej Moravy. V 
hornej časti vyviera voda, ktorá 
dopadá na podstavec a mizne 
v kruhovom objatí bronzovej 
mreže ako symbol spomenutej 
Veľkej Moravy.

 Jeho umeleckú pečať nesie 
i pamätník Milénia – Proglas, 
nachádzajúci sa vedľa vstupu do 
areálu Nitrianskeho hradu. Toto 
umelecké dielo predstavuje text 
evanjelia, ktoré na naše územie 
priniesli sv. Cyril a Metod.

 Marián Žilík sa podieľal aj na 
sochárskom dotvorení architek-
túry námestia v Topoľčanoch. 

Do dejín mesta Nitry sa zapísal 
aj ako vášnivý fotograf. „Ako fo-
tograf, hľadám na hranici medzi 
konkrétnym a fiktívnym. Moje 
fotografie zachytávajú výseky z 
reality prírody krajiny a mest-
ského prostredia. Racionálnym 
vytrhnutím z kontextu dávam 
svojím fotografiám vizuálne me-
tafory a symboly. Často vytvá-
ram ilúziu spojenia priestoru a 
času, v ktorom dominuje aj mo-
ment pominuteľnosti. Mám rád 
fotografie, ktoré vo mne vyvolá-
vajú magický pocit jedinečnosti 
a vylučujú špekulatívnosť,“ takto 
charakterizoval svoju fotografic-
kú tvorbu.

 Za svoje dielo získal viace-
ro ocenení. V roku 1976 získal 
Cenu Martina Benku a v roku 
1996 spolu s kolektívom Cenu 
Dušana Jurkoviča.
 Na poslednej rozlúčke s umel-
com sa zúčastnil primátor Nitry 
Jozef Dvonč, ktorý týmto vzdal 
úctu jeho dielu, ktorým výrazne 
obohatil verejné priestory nášho 
mesta.               (SY)

Akademický maliar a sochár Marián Žilík, umelec,
ktorý zanechal hlbokú stopu v tvári nášho mesta
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Ing. Ján Bezek, Anna Billiková, 
Jozef Bliska, Alžbeta Čápeková, Jozefína 
Čechovičová, Irma Černáková, Marta Černáková, 
Emília Čeryová, Viktor Čurgali, Milan Ďuriš, 
Margita Fölkelová, Ing. Ivan Forgáč, Eva 
Hudecová, Katarína Hurtová, Jaroslav Jacko, Ján 
Javorčík, Jozefína Jelenáková, Mária Jelenáková, 
Rudolf Klein, Drahomíra Klemanová, Adam 
Kroščen, JUDr. Martin Kuchar, Michal Kukla, 
Helena Laciková, Viliam Libay, Božena Lojková, 
Ing. Ivan Malecký, Anna Miháliková, Mária 
Minárová, Mikuláš Morvay, Gabriela Némová, 
Ján Piršel, Mária Plešivčáková, Anna Solčianska, 
František Sorád, Oľga Valková, Mária Verešová, 
Karol Wolf, Anna Zamykalová, Štefan Žák

 80 ROKOV: Emília Bédiová, Ing. Štefan 
Boleček, Edita Botková, Mária Cibulová, MUDr. 
Anton Čaja, Ladislav Černák, Paulína Čeryová, 
Lýdia Ďurišová, Valéria Filová, Mária Franeková, 
Igor Fuzák, František Gála, Bernardína 
Henčeková, Štefan Krajčo, Ján Madleňák, Janka 
Martišová, Pavel Maťo, Helena Mudráková, Oľga 
Nemčeková, Viera Neščáková, Vojtech Pálffy, 
Edita Petrincová, Eva Reháková, Štefan Sládečka, 
Emília Starovičová, Ondrej Svitač, prof. Ing. Jozef 
Šesták, CSc., Mária Škorcová, Mária Tkáčiková, 
Ing. Pavel Várady

 85 ROKOV: Emília Adamčeková, Július Belány, 
Helena Čerešňová, Anna Danišová, Michal 
Hanko, Marta Jakubičková, Viktor Jankovič, 
Mária Janovičová, Mária Karasová, Terézia 
Karasová, Ivan Kopecký, Ing. Štefánia Lahová, 
Jozef Mohorn, Jozef Pastier, Eva Smoláková, 
Edita Šabová, Irena Šupková, Cecília Tóthová, 
Františka Tóthová

 86 ROKOV: Anna Adamovičová, Ľudmila 
Bebjaková, Ing. Ján Kubiš, Štefánia Maďarová, 
Ján Makovínyi, Mária Mráziková, Štefan Pajer, 
Mária Škablová, Jaroslav Tároš

 87 ROKOV: Ľudmila Bečková, Etela Burianová, 
Helena Depešová, Róbert Freund, Július Kollár, 
Emil Kožák, Mária Martišková, Jozef Maslena, 

Anton Michal, Terézia Popelková, Štefan Sobčák, 
Helena Škorcová, Margita Vnuková, Štefan 
Zelenák

 88 ROKOV: Jozef Ballay, Božena Bónová, 
František Brázda, Terézia Dukátová, PhDr. Juraj 
Guťan, Štefánia Harmatová, Mária Jambrichová, 
Oľga Juranková, Mária Marenčáková, 
Margita Skovajová, Alžbeta Špaková, Helena 
Švarcbacherová, Irena Švecová, Žofia Talapková, 
Mária Vargová, Irma Vlasáková, PhMr. Augustín 
Zachar, Gabriel Žoldoš

 89 ROKOV: Mária Bočková, Jozef Černo, 
Ján Földeši, Mária Fridrichová, Ing. Anton 
Krištin, Dionýz Kurča, Ernestína Martišová, 
Helena Molnárová, Kristína Priedhorská, Herta 
Steinerová, Dezider Ševčík, Edita Vágnerová

 90 ROKOV: Júlia Bistáková, Jozef Grác, 
Štefánia Kohutová, Júlia Korienková, Ing. Vincent 
Malina, PhMr. Mária Mrvová, Mária Nagyová, 
Božena Ondrušková

 91 ROKOV: Mária Benková, Štefan Bulák, 
Helena Hetmerová, Katarína Juhárová, 
Magdaléna Magdolenová, Artúr Miškolczy, 
Hedviga Pulmanová, Anton Štefanec

 92 ROKOV: Ing. Tomáš Kuzma, František 
Málek

 93 ROKOV: Veronika Hájeková, Paulína 
Oberfranczová, Mária Tučná

 94 ROKOV: Anna Slezáková

 95 ROKOV: Anna Ciglecká, Aurélia Šafáriková, 
Štefánia Valehrachová

 96 ROKOV: Mária Kertészová

 97 ROKOV: Juliana Filová, doc. Ing. Juraj 
Havelka, CSc.

V decembri si životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:



Navždy odišli
V októbri 2017 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
Ing. Vladimír Majer, 59-r., Pri Červenom kríži 7
Klára Horáková, 82-r., Piešťanská 45
Michal Krajčo, 96-r., Dr. J. Budayho 25
Mária Minarovičová, 77-r., Vansovej 4 
Jozef Holbík, 62-r., Šulekova 27 
Andrej Kudamik, 74-r., Janka Kráľa 2
Juan Luis David Rafael, 6-r., Nitra
Mgr. art. Martina Čiefová, PhD., 54-r., Kamenná 38
Johanna Dianová, 91-r., Martinská dolina 49
Ľudmila Meráková, 63-r., Škultétyho 5
Anna Moravcsiková, 91-r., Wilsonovo nábr. 154
Viliam Slávik, 67-r., Železničiarska 14
Jozefína Karkošková, 89-r., Vikárska 5
Vladimír Minárik, 60-r., Štúrova 65
Ľudmila Petrusová, 87-r., Železničiarska 52
František Fábry, 87-r., Topoľčianska 37A
Jozef Raisígel, 78-r., Dlhá 31
Ing. Tibor Zaujec, 56-r., Kukučínova 14 
Jana Čontofalská, 57-r., Čajkovského 30
Eva Kalincová, 66-r., Jurkovičova 8
Valéria Kubičková, 89-r., Trieda A. Hlinku 16
Žaneta Rafaelová, 39-r., Nitra
Jozef Brnák, 79-r., Hanulova 45
Margita Gottwaldová, 89-r., Dunajská 14
Martin Vindiš,40-r., Nitra
Mária Viglášová, 92-r., Nábr. mládeže 75
Daniela Zrubcová, 62-r., Párovská 7
Iveta Benceová, 52-r., Petzwalova 46
Jana Košťálová, 74-r., Za Ferenitkou 25
Emília Lenická, 80-r., Štefánikova tr. 104

Miroslav Mihálik, 63-r., Štefánikova tr. 2
Mária Miškovičová, 94-r., Žilinská 8
Mária Paulovičová, 90-r., Topoľčianska 124
Akad. maliar Marián Žilík, 69-r., Mostná 10
Jozef Šinský, 75-r., Dlhá 15
Ján Zifčák, 68-r., Ždiarska 7
Mária Gáliková, 77-r., Bočná 14
Marína Čeretková-Gállová, 86-r., Párovská 11
Vincent Monozlay,72-r., Tr. A. Hlinku 34
Michal Bóna, 87-r., Martinská dolina 38
Jozef Daňo, 79-r., Záborského 11
Rozália Lednárová, 90-r., Kvetná 6
Jozef Šatura, 75-r., Janka Kráľa 2
František Štuller, 67-r., Výstavná 39
Mark Daniel, 23-r., Jazerná 14
PharmDr. Dagmar Greššová, 63-r., Šúdolská 120
Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., 74-r., Moskovská 32
Jozef Kýška, 63-r., Výstavná 29
MVDr. Oľga Šnircová, 75-r., Nám. J. Pavla II 1
Ing. Estera Bolečková, 70-r., Brezová 3
Irena Ďurčová, 70-r., Štúrova 48
Peter Chrenko, 50-r., Nitra
Irena Bánovská, 90-r., Dubíkova 49
Alexander Košičár, 81-r., Čajkovského 28 
Paula Kreškociová, 87-r., Hodžova 18
Eva Murárová, 74-r., Spojovacia 16
Zuzana Eštoková, 74-r., Jaskyňová 7
Helena Martišová, 83-r., Nezábudková 16
Edita Tlapová, 94-r., Svätourbanská 26
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Prežite tohtoročné vianočné sviatky pod Zoborom
   Opäť sa blížia najkrajšie rodinné sviatky v roku. Nitra sa zaodeje do vianočného plášťa a dýchne svojím čarom 
do všetkých zákutí nášho mesta. Ako diadém na vianočnom závoji Nitry sa 1. decembra rozžiari hviezda na 
bráne vianočného mestečka a bude žiariť do 23. decembra.

   Kultúrny program na Svätoplukovom námestí v Nitre v nedeľu 3. decembra otvorí jedinečné audiovizuálno – 
divadelné predstavenie „Už prichádza Mikuláš“ v podaní N Dance company, speváckeho súboru Arrowroses,
s veľkoplošnou projekciou Viliama Šulíka a v réžii Ľubice Michalicovej. Po príchode Mikuláša a rozsvietení 
stromčeka sa Nitrania môžu tešiť na veľkolepý mikulášsky pyromuzikálový ohňostroj.

   Počas ďalších dní budú k spríjemneniu predvianočnej atmosféry spievať a hrať rôzne folklórne súbory, spevác-
ke a hudobné, country kapely, a cappelly a zoskupenia.

  V rámci programu programu na Luciu 13. decembra si vo vianočnom mestečku môžete pozrieť ukážky tradič-
ného pečenia vianočných oblátok. Nedeľa 17. decembra bude mať charitatívny podtón, v rámci projektu Svetlo 
nad Nitrou kúpou prskavky prispejete na zbierku pre vybraný detský domov. Popri bohatom programe vianoč-
nú atmosféru umocnia voňavé dobroty, darčeky pod stromček a pestrá ponuka drobností s vianočnou tematikou 
od výmyslu sveta.

   Obdobie adventu v pondelok 18. decembra spestrí koncert Čaro Vianoc v Nitre, na ktorom sa predstavia sólisti 
Opery SND v sprievode Orchestra ľudových nástrojov Sl. rozhlasu v Bratislave a ĽH Dudíci. Nedeľný strieborný 
lesk pričarí 10. decembra XIV. Strieborný večer Evy Pavlíkovej v Synagóge. 

   Pre návštevníkov a obyvateľov Nitry je v sobotu 16. decembra pripravená špeciálna večerná prehliadka Starého 
mesta s vianočným prekvapením. Silvester v Nitre nespestria len výbuchy petárd a silvestrovské zábavy, ale 
tradične si v záverečný deň roka môžu všetci prísť zhodiť nazbierané kilečká v tradičnom Zoborskom silvestrov-
skom behu či vychutnať silvestrovský program na Svätoplukovom námestí. 
   
   Program Vianočnej Nitry zakončí Tradičný trojkráľový koncert  v Katedrále sv. 
Emeráma na Nitrianskom hrade. Mikulášsky a adventný program je pripravený 
aj v jednotlivých mestských častiach.              Pavol Ferčák
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