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 Prežívame prvé hodiny nového 
roka, podávame si ruky s naj-
bližšími, priateľmi i kolegami, 
vyslovujeme želania na rok, do 
ktorého sme práve vstúpili. Na 
prahu nového roka 2017 vám, 
milí občania, želám, aby dvoj-
číslo sedemnásť, ktoré budeme 
počas najbližších 52 týždňov 
písať v dátume, sa stalo symbo-
lom nového začiatku. Začiatku, 
ktorý nám dovolí pokračovať v 
tom dobrom, čo nám starý rok 
priniesol. Začiatkov, ktoré nám 
dovolia v spolupráci s vami plniť 
rozvojový program nášho mesta.
 Milí občania, verím, že pre 

všetkých z vás bol uplynulý rok 
plný činorodej práce, ktorej plo-
dy budú užívať všetci obyvatelia 
Nitry i jej návštevníci. Podarilo 
sa nám zrekonštruovať ZŠ Tuli-
pánová, ZŠ kniežaťa Pribinu a 
ZŠ Škultétyho, kde sme vybudo-
vali multifunkčné ihrisko. 
Pribudli nové parkovacie miesta, 
opravené boli viaceré chodníky, 
ulice a námestia, ako napríklad 
priestor pred Lipou na sídlisku 
Chrenová, zrekonštruované par-
kovisko pred TJ Stavbár na síd-
lisku Chrenová. Podarilo sa nám 
naštartovať prvé kroky k dostav-
be areálu letného kúpaliska na 
Sihoti s celoročným využitím. A 
čo ma najviac teší – tohto roku 
sa naplno rozbehla výstavba au-
tomobilky Jaguar Land Rover v 
strategickom parku pri Dražov-
ciach, ktorá nám prinesie nielen 
nové pracovné miesta, ale bude 
prínosom pre ďalší rozvoj Nitry i 
celého regiónu.   
 Končiaci sa rok 2016 bol aj 
rokom nádeje a radosti, rokom, 
ktorý nám priniesol i bolesť z 
odchodov našich blízkych a pria-
teľov. Uplynulý rok sme prežili 

v každodenných radostiach a 
starostiach, zostane žiť už len v 
našich spomienkach. Musíme 
sa však pozerať dopredu. Čaká 
nás množstvo práce. Chcem 
vás uistiť, že všetky svoje sily a 
schopnosti budeme naďalej ve-
novať rastu prestíže nášho mesta 
v rámci Slovenska, ale i v rámci 
európskeho spoločenstva. 
Vážení spoluobčania, chcel by 
som vás na prahu nového roka 
ubezpečiť, že všetky moje roz-
hodnutia budem posudzovať 
predovšetkým s ohľadom na váš 
šťastný a spokojný život v našom 
meste. 
 Na začiatku nového roka vám, 
vážení spoluobčania, z celého 
srdca želám, aby ste rok 2017 pre-
žili v úcte k životu, k sebe samým, 
v láske k blížnym a porozumení. 
Nech je nový rok pre každého z 
vás obdobím pevného zdravia, 
rodinnej pohody, splnených vý-
ziev, dosiahnutých cieľov a pra-
covných úspechov.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Veľa šťastia a zdravia v novom roku
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tou Rácovou a podpredsedom 
VMČ Františkom Hollým za 
príjemne strávené sobotňajšie 
popoludnie.                         (S)

Mesto podporuje činnosť v kluboch seniorov

Vianoce prišli aj na Klokočinu
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 Stalo sa peknou tradíciou, 
že krátko pred najkrajšími 
sviatkami roka pripravuje 
Miestna organizácia č. 1 Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
vo svojich klubových priesto-
roch v Bytovom dome Olym-
pia posedenie pre svojich čle-
nov, na ktoré pozýva vedenie 
mesta Nitry. Cieľom je poďa-
kovať sa za priazeň a pomoc, 
ktorú mesto najstaršej gene-
rácii Nitranov prejavuje. 
 V mene primátora Jozefa 
Dvonča sa k seniorom priho-
vorila zástupkyňa prednos-

 Výbor mestskej časti Klo-
kočina pripravil v sobotu 10. 
decembra na sídlisku Kloko-
čina v spolupráci s mestom 
Nitra tradičné podujatie s ná-
zvom Vianoce na sídlisku. 
V priestoroch Klokočinské-
ho jarmoku si občania mohli 
popoludní od 14.00 hodiny v  
malom vianočnom mestečku 
so stánkami pozrieť vystúpe-
nie detí navštevujúcich ma-
terské škôlky a základné školy 
na Klokočine, ako aj pozva-
ných súborov. Všetci účinku-
júci potešili divákov priprave-
ným vianočným programom. 

tu Ivana Buranská, ktorá im 
adresovala srdečný pozdrav 
primátora Jozefa Dvonča a 
zapriala im príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov. 
Pozvanie na predvianočné 
stretnutie prijali aj poslan-
ci mestského zastupiteľ-
stva Jozef Trandžík, Anton 
Kretter, Pavel Varga a Do-
minika Tekeliová, ktorí sa k 
nitrianskym seniorom tak-
tiež prihovorili. Medzi se-
niorov zavítala aj poslankyňa 
NR SR Eva Antošová, ktorá 
ich stručne informovala o 

práci poslanca parlamentu.
 Čestná predsedníčka JDS 
Oľga Csákayová ako aj pred-
seda MO č. 1 Anton Chudík 
sa všetkým prítomným po-
slancom srdečne poďako-
vali za podporu a vyslovili  
úprimnú vďaku za finančnú 
pomoc. Na území mesta Nit-
ry pôsobí v súčasnosti osem 
miestnych organizácií JDS, 
pričom k najväčším patrí prá-
ve klub na sídlisku Chrenová.

(SY)

Občania Klokočiny ďakujú 
poslancom mestského zastu-
piteľstva na túto mestskú časť 
na čele s predsedníčkou Mar-

K seniorom sa prihovorili poslanci mestského zastupiteľstva a ďalší pozvaní hostia.                    Foto: (SY)

Na podujatí Via-
noce na sídlisku 
nechýbali mestskí 
poslanci (sprava) 
Jozef Trandžík, 
Petra Ajdariová, 
František Hollý,
Dominika Teke-
liová a zástupca 
primátora Ján 
Vančo.



Vianočné stretnutie s občanmi Starého mesta
 V sále Centra voľného času 
v Nitre sa v uplynulých decem-
brových dňoch uskutočnilo 
stretnutie občanov s poslan-
cami za túto mestskú časť. Na 
stretnutí sa zúčastnili mest-
skí poslanci  Jozef Trandžík, 
Lívia Šumichrastová, Ivan 
Gavalovič a Ján Greššo, 
nechýbali  členovia VMČ z 
radov občanov Ján Csillag a 
Tomáš Stoklasa.
 K dôchodcom žijúcim v 
Starom meste sa na úvod pri-
hovoril zástupca  primátora 
Ján Vančo, ktorý je zároveň 
predsedom výboru mestskej 
časti Staré mesto č. 2. Vo svo-
jom vystúpení zhrnul všetky 
najdôležitejšie investičné ak-
cie zrealizované v priebehu 
tohto roka na území tohto 
VMČ, pričom medzi najdô-
ležitejšie určite patria rekon-
štrukcie základných škôl Tu-
lipánová a kniežaťa Pribinu. 
Na budúci rok sa začne s re-
konštrukciou v interiéri školy. 
Podarilo sa vymeniť odpado-
vé koše a nádoby pre psičká-
rov, niektoré mobilné nádoby 
na kvety. VMČ sa bude sna-
žiť, aby boli vymenené stán-
ky vo vianočnom mestečku, 
ktoré po estetickej stránke 
dosluhujú. Viceprimátor Ján 
Vančo občanov informoval, 
že boli vyčlenené prostriedky 
na projektovú dokumentáciu 
na podjazd popod Univer-
zitný most. „Takže v prípa-
de, že sa bude rekonštruovať 
tento most, bude mať mesto 
pripravené projekty na vý-
stavbu podjazdu pre cyklis-
tov a korčuliarov,“ zdôraznil. 
Podarilo sa získať financie na 

rekonštrukciu malých kul-
túrnych pamiatok, ktoré sú v 
mestskom parku, na Kalvárii 
a inde.
 VMČ odsúhlasil a navrhol 
zaradiť do plánu na rok 2017 
tieto väčšie investičné ak-
cie – revitalizácia ihriska pri 
CVČ na Ul. 8. mája, miestna 
komunikácia Palánok, miest-
na komunikácia Janka Kráľa 
– súvislá oprava až po ZŠ Tu-

lipánová. Z menších opráv by 
sa mohli uskutočniť opravy 
viacerých chodníkov a parko-
vísk. VMČ navrhuje 250-tisíc 
eur na nákup techniky na 
čistenie mesta, samozrejme, 
všetko závisí od odsúhlasenia 
na mestskom zastupiteľstve.  
V kultúrnom programe dô-
chodcov potešila speváčka 
Jana Šimková alias Janisa.

(SY)

V sále CVČ v Nitre sa uskutočnilo stretnutie občanov s poslancami za túto 
mestskú časť.                    Foto: (SY)

Dôchodcom zo Starého mesta, ktorí prijali pozvanie a prišli do sály Centra 
voľného času v Nitre, zaspievala v druhej časti predvianočného stretnutia   
speváčka Jana Šimková.
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Kultúrne osobnosti prevzali Cenu Pavla Straussa
 V Starom divadle Karo-
la  Spišáka v Nitre udelili 
Ceny Pavla Straussa. Za tr-
valý prínos v oblasti kultúry 
a umenia za rok 2015 si oce-
nenie odniesli divadelná re-
žisérka a občianska aktivistka 
Viera Dubačová a vedec 
Tibor Žilka. Cenu Pavla 
Straussa za rok 2016 získal 
hudobný skladateľ Marián 
Varga a in memoriam bola 
udelená aj kňazovi Antonovi 
Srholcovi.
 Na slávnosti sa zúčast-
nili primátor Nitry Jozef 
Dvonč, rektor UKF Ľubomír 
Zelenický i  zástupca primá-
tora Ján Vančo. 
 Súčasťou odovzdávania 
cien bol aj slávnostný ga-
laprogram. V réžii Petra 
Oravca sa predstavili čle-
novia Art Music Orchestra 
s koncertnou prezentáciou 
skladieb z muzikálu Cyrano 
z predmestia i miešaný spe-
vácky zbor Psallite Deo, ktorý 
pôsobí pri Katedrále svätého 
Emeráma v Nitre. S umelec-
kým prednesom diel Pavla 
Staussa vystúpila herečka Eva
Hlaváčová a do programu sa 
zapojili aj členovia Študent-
ského divadla VYDI, ktoré 
pôsobí  pri UKF v Nitre a he-
rečka Nového divadla v Nitre 
Ľubomíra Dušaničová s re-
pertoárom šansónov.
 Cenu Pavla Straussa udeľu-
jú od roku 2005 významným 
slovenským osobnostiam za 
trvalý prínos v oblasti kul-
túry a umenia. „Myšlienka 
odovzdávať ceny je pome-
novaná po vzácnej nitrian-
skej osobnosti hlbokého 

Primátor Jozef Dvonč zablahoželal k oceneniu poslankyni NR SR Viere        
Dubačovej, ktorá je rodáčkou z Ivanky pri Nitre.                Foto: (SY)

Ocenenie za Antona Srholca prevzal jeho brat Michal, na zábere v rozhovore 
s primátorom Jozefom Dvončom.                  Foto: (SY)
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intelektuálneho rozmeru, 
humanistovi, filozofovi, spi-
sovateľovi a lekárovi Pavlovi 
Straussovi, ktorý žil v rokoch 
1912 –1994. Tohto roku pod-
porilo toto významné celo-
slovenské podujatie aj Mesto 
Nitra a NSK.
 Ceny Pavla Straussa pra-
videlne udeľuje Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre, 
všetky jej fakulty – Filozo-
fická fakulta, Pedagogická 
fakulta, Fakulta prírodných 
vied, Fakulta sociálnych vied 
a zdravotníctva, Fakulta stre-
doeurópskych štúdií, Katedra 
kulturológie FF UKF v Nitre 
a Kulturologická spoločnosť.

(SY)



 V kongresovej sále mest-
ského úradu sa v piatok 9. 
decembra konalo zasadnutie 
Oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Na zasadnutí sa 
zúčastnil i primátor Nitry Jo-
zef Dvonč. Rokovanie poctil 
svojou prítomnosťou aj ta-
jomník Ústrednej rady SZPB 
Viliam Longauer, ktorý uvie-
dol, že organizácia má 18-ti-
síc členov.
 Predseda Oblastného vý-
boru SZPB Jozef Havel kon-
štatoval, že si vysoko váži 
podporu, ktorú mesto Nitra 
a primátor Jozef Dvonč po-
čas roka preukazuje oblast-
nej organizácii SZPB v Nitre. 
Organizáciu trápi prirodzený 
úbytok členskej základne a 
zvyšovanie vekového prie-
meru, ktorý dnes predstavuje 
65,1 roka. Zásluhou aktívnej-
ších foriem práce sa rozvinula 
koncepčná, riadiaca a meto-
dická práca z úrovne oblast-
ného výboru. Výsledkom ta-
kéhoto zamerania činnosti v 
hodnotenom období boli zor-
ganizované mnohé zaujímavé 
akcie. V záujme zvyšovania a 
omladenia členskej základne 
sa budú priberať noví členo-
via vo veku od 16 rokov. 

 Územný spolok Slovenské-
ho červeného kríža na sláv-
nostnom aktíve darcov krvi v 
nitrianskej Synagóge ocenil v 
piatok 9. decembra udelením 
plakiet viacnásobných darcov 
najvzácnejšej tekutiny – krvi. 
Na slávnosti sa zúčastnil pri-

Predísť skresľovaniu výsled-
kov II. svetovej vojny a naras-
tajúcemu extrémizmu a po-
pulizmu u mladej generácie 
by mala pomôcť aj kniha Du-
šana Šablatúru Oslobodenie 
a faktografia II. svetovej voj-
ny, ktorá bude zadarmo dis-
tribuovaná do všetkých ZŠ. 
Učitelia v nej nájdu množstvo 
faktov, ktoré im pomôžu pri 
výučbe dejepisu.   
 Za aktívnu a nezištnú prá-
cu bol na konferencii ocene-
ný medailou M.R. Štefánika 
Jaroslav Gajdošík z Vrábeľ a 
náčelník štábu VÚ 4405 pplk. 
Ľubomír Stolárik prevzal 

mátor Nitry Jozef Dvonč, 
predsedníčka ÚS SČK Helena 
Spišiaková, riaditelia pobo-
čiek zdravotných poisťovní a 
ďalší hostia.
 Bronzové plakety prof. 
Jánskeho prevzalo 116 darcov 
krvi, striebornou plaketou 

čestné uznanie za zásluhy v 
národnooslobodzovacom 
boji proti fašizmu a za oslo-
bodenie a rozvíjanie odkazu 
SNP. 
 Predseda Klubu vojenskej 
histórie Miloš Kútny predsta-
vil činnosť ich klubu, ktorý 
praktickými ukážkami pri-
bližuje techniku a boje počas 
II. svetovej vojny. Zaznelo aj 
viacero konštruktívnych ná-
vrhov a postrehov, ktoré by 
mali posunúť prácu oblastnej 
organizácie nielen kvantita-
tívne, ale najmä kvalitatívne 
na vyššiu úroveň. 

(SY)

ocenili 84 darcov, 25 zlatou a 
9 odovzdali diamantovú pla-
ketu. Medailou prof. MUDr. 
Jána Kňazovického deko-
rovali Eriku Balkovú, Petra 
Dobrého, Jaroslava Fusku, 
Vladimíra Guzmického, Má-
riu Hudecovú, Petra Kmeťa 

Knihu o II. svetovej vojne dostanú školy zadarmo

Ocenili dobrovoľných darcov krvi
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Za aktívnu a nezištnú prácu boli na konferencii ocenený medailou M. R.
Štefánika Jaroslav Gajdošík z Vrábeľ. Cenu zaňho prevzal jeho priateľ.
Zablahoželal mu aj primátor Jozef Dvonč.                 Foto: (SY)



a Vladimíra Lyžičiara. Toto 
ocenenie udeľujú viacnásob-
ným darcom, ktorí sú už  no-
siteľmi diamantových plakiet 
a v darcovstve pokračujú. 
Udeľujú ju ženám s 80-ná-
sobným darcovstvom a mu-
žom, ktorí darovali krv 100 
a viackrát. Helena Spišiaková 
uviedla, že bezpríspevkové 
darcovstvo sa v našej krajine 
rozvíja od r. 1960. Darcami je 
asi 5 percent populácie, pri-
čom by mohlo byť až 25 per-
cent. V okrese Nitra máme 
18 385 nositeľov plakiet prof. 
MUDr. Jana Jánskeho. Len 
tohto roku bolo ocenených 
690 darcov. 
 Na slávnosti sa hovorilo o 
tom, že ťažisko práce s darca-
mi sa presúva do bydlísk a na 
pracoviská. Občania uvítali 

 Európsky výtvarný pro-
jekt realizovaný pri príle-
žitosti predsedníctva SR v 
Rade EÚ 2016, navrhovaný 
autorkou projektu Máriou 
Zuščinovou, mal svoje sláv-
nostné pokračovanie pria-
mo na pôde Bruselu, kedy sa 
15. novembra Eurorozpráv-
ky predstavili v Galérii IFA 
LABORATORY na Place du 
Jeu de Balle 71. Pomocnú 
ruku pri jeho realizácii po-
dal europoslanec Európskeho 
parlamentu Miroslav Miko-
lášik, ktorý prijal učiteľky v 
Európskom parlamente. Na 
vernisáži sa zúčastnilo 12 pe-
dagogických zamestnankýň 
zo slovenských MŠ, medzi 
nimi aj zástupkyňa MŠ Štiav-
nická Nitra.Vernisáž otvorili 
významné osobnosti nielen 

výjazdové odbery Národnej 
transfúznej jednotky, ktoré im 
umožňujú darovať krv pria-
mo na pracovisku. Predsed-
níčka ÚS SČK H. Spišiaková 
pochválila pozitívny príklad 
mesta Nitra pri podpore dar-

zo Slovenska, ale aj z Bruselu, 
a to hlavná koordinátorka pre 
výtvarnú výchovu III. Európ-
skej školy  Clothilde Godard, 
veľvyslanec SR v Belgicku 
Stanislav Vallo, manželka 
Petra Javorčíka, veľvyslanca 
SR na Stálom zastúpení SR 

pri EÚ, europoslanec Miko-
lášik a, samozrejme, úvod-
né slová patrili aj autorke 
projektu Márii Zuščinovej. 
Celým pobytom v Bruseli 
sprevádzala hlavná asistentka 

cov pri cestovaní autobusmi 
MAD zadarmo, kam patrí aj 
mesto Nitra. Slová vďaky ad-
resovala aj zamestnávateľom, 
ktorí oceňujú svojich zamest-
nancov za darcovstvo krvi.

(SY)

pána europoslanca Miroslava 
Mikolášika, ktorá zároveň tl-
močila slová vzácnych hostí. 
Ich úprimné slová vyvolali 
obdiv, úctu a porozumenie. 
„Ostali v nás nezabudnu-
teľné zážitky a spomienky. 
Sme radi, že sme spoznali 

možnosti spolupráce na 
medzinárodnej úrovni, 
vďaka profesionálnej tí-
movej práci skúsených 
pedagógov, ktorých spá-
ja chuť pracovať a pre-
zentovať naše materské 
školstvo,“ konštatovali 
učiteľky MŠ Štiavnická 

M. Sabová a M. Bóriková, kto-
ré projekt s deťmi realizovali. 
Výstavu Eurorozprávka si zá-
ujemcovia mohli pozrieť aj vo 
vestibule Mestského úradu v
Nitre.                                  (SY)

Eurorozprávky sa dostali až do Bruselu
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Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal darcom krvi Janského plakety. 
Foto: (SY)



Bohatá história Strednej zdravotníckej školy
 Koncom novembra si na 
slávnosti v Synagóge v Nitre 
pripomenuli pedagógovia a 
študenti Strednej zdravotníc-
kej školy v Nitre sedemdesia-
te výročie svojej vzdelávacej 
ustanovizne. K významnému 
výročiu škole v mene primá-
tora mesta zablahoželal zá-
stupca primátora Ján Vančo.
 História Strednej zdravot-
níckej školy v Nitre sa začína 
písať 1. októbra 1946, kedy 
spoločnosť sestier sv. Vincen-
ta s povolením Povereníctva 
zdravotníctva zriadila na Slo-
vensku Ošetrovateľskú školu v 
Nitre. Škola prešla zložitú ces-
tu vývoja. V prvom školskom 
roku mala škola 32 absolven-
tov. V septembri 1947  už boli 
prijaté do školy aj kandidátky 
Spoločnosti Dcér kresťanskej 
lásky a civilné študentky bez 
praxe - na dvojročné štúdium. 
Škola mala budúcim zdravot-
ným sestrám poskytnúť nie-
len odborné vzdelanie, ale aj 
duchovnú formáciu a správny 

prístup k chorým. 
 Škola ďalej pôsobila pod 
názvom Štátna vyššia so-
ciálno-zdravotná škola. V 
školskom roku 1951/52 
premenovali Štátnu vyššiu 
sociálno-zdravotnú školu 
na Zdravotnícku školu. Od 
školského roku 1954/55 sa 
škola nachádza v terajšej bu-
dove, vtedy na Rooseweltovej, 
dnes na Farskej ulici. V roku 

1955 sa zmenila dĺžka štúdia 
z trojročného na štvorročné 
štúdium. Od roku 1961 až 
do dnešných čias nesie škola 
názov Stredná zdravotníc-
ka škola. Riaditeľkami školy 
boli Tamara Vanková, MUDr. 
Edita Vančovská, PhDr. Emí-
lia Gregušová, JUDr. Božena 
Árvayová. Súčasnou riadi-
teľkou školy je PhDr. Regina 
Sládečková, PhD.                 (S)

K 70. výročiu školy SZŠ zablahoželal  riaditeľke Regine Sládečkovej zástupca 
primátora Ján Vančo.                      Foto: (A)

 Vďaka iniciatíve ROTA-
RY klubu Nitra inštalovali v 
Obchodnom centre Mlyny 
srdcový defibrilátor pre ve-
rejnosť. Ide o pilotný projekt 
inštalácie prístroja v Nitrian-
skom kraji a na verejnom 
mieste. 
 Externý defibrilátor je po-
čítačovo riadený a skonštru-
ovaný je tak, aby ním doká-
zal zachrániť život aj bežný 
človek bez zdravotníckeho 
vzdelania, pretože vedie zá-
chrancu krok za krokom 

zvukovými povelmi podľa 
naprogramovaného proto-
kolu. Defibrilátor je schop-
ný bezchybne automaticky 
analyzovať elektrickú činnosť 
srdca prostredníctvom elek-
tród nalepených na hrudník 
postihnutého a pokiaľ je to 
vhodné, odporučí podanie 
elektrického výboja.
 Prístroj do obchodné-
ho centra zakúpil za 1500 
eur nitriansky Rotary Club. 
Prezident Ladislav Gáll pri-
pomenul, že v súčasnosti 

defibrilátory fungujú vo vy-
sokohorských strediskách i 
na hlavnej vlakovej stanici v 
Bratislave. „Myslím si, že tieto 
prístroje by mali byť v budúc-
nosti umiestnené všade tam, 
kde sa dá. Myšlienka zakúpiť 
verejný defibrilátor vznikla 
na jeho cestách. Patrí to ku 
kultúre národa, že verejnosť 
defibrilátor vie používať a keď 
je potrebné zachrániť život, 
tak to urobí, pretože tento 
prístroj naozaj dokáže ľudí 
zachrániť.“                         (SY)

Defibrilátor dokáže zachrániť ľudské životy
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SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,
Ulica pri Synagóge, 949 01 Nitra

29. 1. (ne) 17.00, Pred tie naše dve okienka 
...ľudové piesne z Nitry a okolia, z Tekova, 
Podpoľania i Vojvodiny; slovenské nestarnúce 
melódie z 1. polovice 20. storočia.
Ľudová hudba bratov KUŠTÁROVCOV. Peter 
Kuštár, Martin Kuštár/ husle, spev, Ľubomír Gaš-
par / cimbal, Martin Stieranka / viola, Róbert Ha-
lász / kontrabas a Miroslava Zaujcová, Svetlana 
Kolláriková – Zaujcová/ spev Dušana Mitterová / 
spev, cimbal usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 
4,- €, predpredaj: Nisys
26. 1. (štv) 17.00 SRDCE NA DLANI. Ocenenie 
dobrovoľníkov mesta Nitry za rok 2016 v oblasti 
práce s deťmi a mládežou, v sociálnej, zdravot-
níckej, kultúrnej a environmentálnej oblasti uspo-
riadateľ: Komunitné centrum, Nitrianske centrum 
dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra, vstup 
voľný.

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 a ne:  13.00 
-18.00, pondelok a piatok zatvorené 
Do 9. 1. 2017 nebude Synagóga prístupná ve-
rejnosti. Návštevníkov opäť radi privítame v 
rámci stanovených  prehliadkových dní od 10. 
1. 2017. vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a 
držitelia    preukazu ZŤP vstup zdarma
 
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za 
účelom organizovania kultúrnych a spoločen-
ských podujatí: 037/6502 140

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

REPREZENTAČNÉ SÁLY
Do 29. 1. Emöke Vargová. Autorka: Emöke Var-
gová. Monografická výstava autorky strednej ge-
nerácie Emöke Vargovej (1965) predstaví výber z 

jednotlivých etáp jej tvorby. Ide o umelkyňu, soli-
térku, ktorá pracuje so širokým spektrom médií od 
kresby, maľby cez objekt až k inštalácii. Získala 
Cenu Martina Benku (1992) a cenu Mladý sloven-
ský výtvarník roka (1999).

SALÓN
Do 10. 1. Taká pekná, súčasná krajinomaľba. 
Autor: Peter Pauko. Názov nového cyklu malieb 
nitrianskeho výtvarníka Petra Pauka trochu ironic-
ky vychádza z konštatovania väčšinového diváka 
pri pohľade na krajinomaľbu: „Také pekné!“, resp. 
„Aké milé!“. Autor sa tu pokúsi „zahrať obohra-
né skladby“ a podať ich divákovi síce jasnou a 
zrozumiteľnou rečou, no bez pátosu starého, bez 
lenivosti lacného a bez (pseudo)komplikovanosti 
snobského.

GALÉRIA MLADÝCH
Do 29. 1. Červená kniha. Autorka: Lenka Lu-
kačovičová. Cyklus Červená kniha je autorským 
pokračovaním cyklu Šedá kniha nazvanom podľa 
spisu, ktorý obsahoval nepravdivé výpovede obetí 
politických procesov v Československu. Autorka 
sa zameriava hlavne na osudy žien – väzenkýň, 
pričom sa prvotne voľne inšpirovala príbehom 
Dagmar Šimkovej.

BUNKER
Do 29. 1. EX-Předobraz. Autori: Ondřej Male-
ček (CZ), David Pešat (CZ), Vladimír Véla (CZ) EX 
je skupina troch súčasných vizuálnych umelcov 
nastupujúcej strednej generácie, ktorej doménou 
je maľba. Cieľom výstavy je priblížiť divákovi silu, 
ktorá umelca k tvorbe núti. Projekt bude realizo-
vaný formou inštalácií, maľby a kresby na stene, 
ready-mades objektov v sprievode audiovizuálnej 
zložky.

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

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť



AGROKOMPLEX
Výstavná 4, 949 01 Nitra,
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
6. – 7. 1. Celoštátna výstava holubov 2017
14. – 15. 1. Národná výstava psov 2017
20. – 21. 1. Svadobné dni – Beauté 2017

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nit-
ra, www.nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47, 
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 7.00 – 
18.00, Diecézne múzeum: po: zatvorené, ut – ne: 
10.00 – 18.00, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: 
po – so: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, biskupské zá-
hrady: po – ne: 7.00 – 18.00. Prehliadka sprístup-
nených expozícií trvá približne 1 hodinu, návštev-
níci majú možnosť pozrieť si Katedrálu – Baziliku 
sv. Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy, vy-
stúpia na hradby, k dispozícii je aj predajňa suve-
nírov a kaviarnička. Sprístupnené expozície spolu 
s hradným areálom môžete vidieť samostatne, k 
dispozícii sú však aj sprievodcovia. Odborným vý-
kladom vás prevedú katedrálnym chrámom, die-
céznym múzeom a kazematmi. Jeden sprievodca 
sprevádza max. 25 osôb, táto služba je spoplatne-
ná, výška poplatku je nastavená podľa toho, či ide 
o sprievod v slovenčine alebo v cudzej reči. Sprie-
vodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred. 

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 
www.dab.sk 
4.1. o 18.30, Panikári Veľká sála. Muži na pokraji 
nervového zrútenia, súčasná komédia s pesnič-
kami.
5.1. o 17.00, 27.1. o 16.30 Z rúčky do rúčky Veľ-
ká sála. Organizované predstavenie.
12., 13., 14., 17. a 18.1. o 18.30 Dobro Štúdio.
Pôvodná hra slovenského kultového dramatika a 
prozaika, herca a režiséra, zakladateľa legendár-
neho alternatívneho divadla STOKA  – Laca Kera-
tu – je vtipná, provokatívna, politicky nekorektná, 
obrazne rozviata, poeticky strelená aj drsne kon-
krétna. Autentická v zachytení životného pocitu 
súčasného obyvateľa Slovenska aj Európy.
19., 20., 21 a 24.1. o 18.30 Kým kohút nezaspie-

va Veľká sála. Existenciálna modelová dráma. 
Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupova-
ného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú 
rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej 
armády, ktorý chce pomstiť svojho vojaka zabité-
ho bodnutím do chrbta.
23.1. o 18.30 Potkany Veľká sála. Hlboko ľudský 
príbeh opustenej ženy.
25. – 26.1. o 18.30 POVOLANIE PÁPEŽ Veľká 
sála. Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na 
veľkoryso budované a inscenačne spracované 
hudobno-dramatické diela na nitrianskom javisku. 
27.1. o 18.30 DRUH: ŽENA Veľká sála. Komédia 
zo súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes ženy, 
ale aj muži túžia.
28.1. o 16.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála.
Iskrivá komédia o jednom malom podvodníkovi.
28.1. o 18.30 Štyria v ringu Štúdio. Súčasná špa-
nielska komédia s prvkami thrilleru.
30.1. o 10.00 Ferdo Mravec Veľká sála.
Slávna rozprávka pre najmenších.
30.1. o 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio.
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detek-
tíva v histórii. 
31.1. o 18.30 Gazdiná roba. Baladický príbeh ne-
naplnenej lásky a túžby nájsť vlastné šťastie vo 
svete plnom predsudkov a predurčeností. 

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra,
www.staredivadlo.sk
8.1. (ne) 15.00 Janko a Marienka Veľká sála.
Jedna z najznámejších klasických rozprávok zo 
zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný príbeh 
najznámejších rozprávkových súrodencov. Janko 
a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách.
9. 1. (po) 10.00, 11.00, 10. 1. (ut) 10.00, 11.00
11. 1. (st) 16.00, 17.00, 12. 1. (št) 10.00, 11.00
Hop Študovňa. Milé dojčatá a batoľatá! Milí rodi-
čia! Konečne je aj vo Vašom Starom divadle niečo 
pre Vás! Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť do 
hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno.
13.1. (pi) 9.30, 16.00, 15.1. (ne) 15.00 
17.1. (ut) 9.30 Ako šlo vajce na vandrovku Veľká 
sála. Vtipná a hravá inscenácia na motívy klasic-
kej ľudovej rozprávky o tom, že rozum je viac ako 
sila a aj o tom, že v jednote je sila. Vtipný príbeh 
krehkého múdreho malého vajca a jeho veľkých a  
silných zvieracích kamarátov.
13.1. (pi) 16.00, 17.00, 26.1. (št) 10.00

STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších 
materiálov zhotovených predmetov, ktoré doku-
mentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie člove-
ka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom 
území, teda od staršej doby kamennej až do 18. 
storočia.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje 
kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska 
od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stre-
dovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava 
takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicav-
cov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a 
vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, 
ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

NOVÉ VÝSTAVY
Do 22.1. Fajky a Svet. Výstava zo zbierok Múzea 
Vysočiny Třebíč predstavuje históriu tabaku od 
jeho objavenia u amerických indiánov, cez dove-
zenie rastliny na európsky kontinent, až po fajče-
nie fajkového tabaku v pánskych kluboch i vývoj 
samotnej fajky vyrobenej z rôznych materiálov a 
fajčiarske potreby. Zaujímavosťou je fajčiarsky 
kútik Sherlocka Holmesa. 
Do 29.1. V totálnom nasadení. Výtvarná tvorba 
členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.

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

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk,
muzeum@agrokomplex.sk
Otv. hodiny: po – št: 9.00 – 17.00, vstupy o 9.00, 
11.00, 13.00 a 15.00 pi: 9.00 – 15.00 vstupy o 
9.00, 11.00 a 13.00, so – ne: zatvorené
Prehliadka trvá 1,5 - 2 hodiny a nie je možné ju ab-
solvovať bez lektora. Mimoriadne vstupy (min. 10 
osôb) nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 404 001.

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 umelec-
kých predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na výstave si môžete 
prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred tele-
fonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com alebo
robert.kircher@uniag.sk
č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00 a 
16.00, str: 14.00 – 18.00, so: zatvorené
ne: 14.00 – 16.00
Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Kirchner
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a 
sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej sprá-
vy. Prednostne odporúčame využívať e-mailovú 
komunikáciu

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



AGROKOMPLEX
Výstavná 4, 949 01 Nitra,
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
6. – 7. 1. Celoštátna výstava holubov 2017
14. – 15. 1. Národná výstava psov 2017
20. – 21. 1. Svadobné dni – Beauté 2017

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nit-
ra, www.nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47, 
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 7.00 – 
18.00, Diecézne múzeum: po: zatvorené, ut – ne: 
10.00 – 18.00, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: 
po – so: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, biskupské zá-
hrady: po – ne: 7.00 – 18.00. Prehliadka sprístup-
nených expozícií trvá približne 1 hodinu, návštev-
níci majú možnosť pozrieť si Katedrálu – Baziliku 
sv. Emeráma, Diecézne múzeum, Kazematy, vy-
stúpia na hradby, k dispozícii je aj predajňa suve-
nírov a kaviarnička. Sprístupnené expozície spolu 
s hradným areálom môžete vidieť samostatne, k 
dispozícii sú však aj sprievodcovia. Odborným vý-
kladom vás prevedú katedrálnym chrámom, die-
céznym múzeom a kazematmi. Jeden sprievodca 
sprevádza max. 25 osôb, táto služba je spoplatne-
ná, výška poplatku je nastavená podľa toho, či ide 
o sprievod v slovenčine alebo v cudzej reči. Sprie-
vodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred. 

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 
www.dab.sk 
4.1. o 18.30, Panikári Veľká sála. Muži na pokraji 
nervového zrútenia, súčasná komédia s pesnič-
kami.
5.1. o 17.00, 27.1. o 16.30 Z rúčky do rúčky Veľ-
ká sála. Organizované predstavenie.
12., 13., 14., 17. a 18.1. o 18.30 Dobro Štúdio.
Pôvodná hra slovenského kultového dramatika a 
prozaika, herca a režiséra, zakladateľa legendár-
neho alternatívneho divadla STOKA  – Laca Kera-
tu – je vtipná, provokatívna, politicky nekorektná, 
obrazne rozviata, poeticky strelená aj drsne kon-
krétna. Autentická v zachytení životného pocitu 
súčasného obyvateľa Slovenska aj Európy.
19., 20., 21 a 24.1. o 18.30 Kým kohút nezaspie-

va Veľká sála. Existenciálna modelová dráma. 
Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupova-
ného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú 
rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej 
armády, ktorý chce pomstiť svojho vojaka zabité-
ho bodnutím do chrbta.
23.1. o 18.30 Potkany Veľká sála. Hlboko ľudský 
príbeh opustenej ženy.
25. – 26.1. o 18.30 POVOLANIE PÁPEŽ Veľká 
sála. Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na 
veľkoryso budované a inscenačne spracované 
hudobno-dramatické diela na nitrianskom javisku. 
27.1. o 18.30 DRUH: ŽENA Veľká sála. Komédia 
zo súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes ženy, 
ale aj muži túžia.
28.1. o 16.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála.
Iskrivá komédia o jednom malom podvodníkovi.
28.1. o 18.30 Štyria v ringu Štúdio. Súčasná špa-
nielska komédia s prvkami thrilleru.
30.1. o 10.00 Ferdo Mravec Veľká sála.
Slávna rozprávka pre najmenších.
30.1. o 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio.
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detek-
tíva v histórii. 
31.1. o 18.30 Gazdiná roba. Baladický príbeh ne-
naplnenej lásky a túžby nájsť vlastné šťastie vo 
svete plnom predsudkov a predurčeností. 

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra,
www.staredivadlo.sk
8.1. (ne) 15.00 Janko a Marienka Veľká sála.
Jedna z najznámejších klasických rozprávok zo 
zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný príbeh 
najznámejších rozprávkových súrodencov. Janko 
a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách.
9. 1. (po) 10.00, 11.00, 10. 1. (ut) 10.00, 11.00
11. 1. (st) 16.00, 17.00, 12. 1. (št) 10.00, 11.00
Hop Študovňa. Milé dojčatá a batoľatá! Milí rodi-
čia! Konečne je aj vo Vašom Starom divadle niečo 
pre Vás! Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť do 
hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno.
13.1. (pi) 9.30, 16.00, 15.1. (ne) 15.00 
17.1. (ut) 9.30 Ako šlo vajce na vandrovku Veľká 
sála. Vtipná a hravá inscenácia na motívy klasic-
kej ľudovej rozprávky o tom, že rozum je viac ako 
sila a aj o tom, že v jednote je sila. Vtipný príbeh 
krehkého múdreho malého vajca a jeho veľkých a  
silných zvieracích kamarátov.
13.1. (pi) 16.00, 17.00, 26.1. (št) 10.00

STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších 
materiálov zhotovených predmetov, ktoré doku-
mentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie člove-
ka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom 
území, teda od staršej doby kamennej až do 18. 
storočia.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje 
kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska 
od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stre-
dovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava 
takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicav-
cov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a 
vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, 
ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

NOVÉ VÝSTAVY
Do 22.1. Fajky a Svet. Výstava zo zbierok Múzea 
Vysočiny Třebíč predstavuje históriu tabaku od 
jeho objavenia u amerických indiánov, cez dove-
zenie rastliny na európsky kontinent, až po fajče-
nie fajkového tabaku v pánskych kluboch i vývoj 
samotnej fajky vyrobenej z rôznych materiálov a 
fajčiarske potreby. Zaujímavosťou je fajčiarsky 
kútik Sherlocka Holmesa. 
Do 29.1. V totálnom nasadení. Výtvarná tvorba 
členov Združenia výtvarníkov sv. Lukáša.

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

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk,
muzeum@agrokomplex.sk
Otv. hodiny: po – št: 9.00 – 17.00, vstupy o 9.00, 
11.00, 13.00 a 15.00 pi: 9.00 – 15.00 vstupy o 
9.00, 11.00 a 13.00, so – ne: zatvorené
Prehliadka trvá 1,5 - 2 hodiny a nie je možné ju ab-
solvovať bez lektora. Mimoriadne vstupy (min. 10 
osôb) nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 404 001.

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 umelec-
kých predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na výstave si môžete 
prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred tele-
fonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com alebo
robert.kircher@uniag.sk
č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00 a 
16.00, str: 14.00 – 18.00, so: zatvorené
ne: 14.00 – 16.00
Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Kirchner
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a 
sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej sprá-
vy. Prednostne odporúčame využívať e-mailovú 
komunikáciu

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



Snímka režiséra Mira Rema  nie je iba obrazom  
prerodu  Richarda Müllera, ale aj toho, ako sme sa 
za posledné desaťročia zmenili my – jeho publi-
kum. (slov. - ČR, 2016, 88 min., 2,50 € / 4 €)
17.1. (ut) 19.40 SUBURA, Rím je mesto moci, kde 
zločin hľadá priamu cestu ako všetkým vnútiť svoj 
vlastný zákon. Režisér seriálu GOMORA priná-
ša príbeh o veľkých peniazoch okolo plánovanej 
výstavby, ktorá má pobrežie v Ostii premeniť na 
talianske Las Vegas. (Talian. – Franc., 2015, 134 
min., 2,50 € / 4 €)
23.1. (po) 18.00 Chlapec vo svete príšer (po) 
18.00, Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky a cti vyni-
ká fascinujúcim majstrovstvom japonskej animá-
cie. (Jap., 2015, 119 min., 3 € / 4 €)
23.1. (po) 20.15 BOBO (alebo Červená chorvát-
ska ústava), “Milostný príbeh o nenávisti“. Re-
žisér Rajko Grlić získal hlavnú cenu na MFF v 
Montreali. Trpká komédia o troch úplne odlišných 
ľuďoch, ktorí žijú v jednom dome a ktorí sú neča-
kane spojení a závislí jeden na druhom- (Chorvát-
sko – Česko – Slovinsko – Macedónsko., 2016, 
92´, 3 € / 4 €) 
24.1. (ut) 19.30 SLADKÉ SNY, „Všetko o jeho 
matke” Citlivá dráma o vzťahu  syna a matky, kto-
rá sa odohráva v rozpätí štyridsiatich rokov. Príbeh 
dieťaťa, ktoré sa stane dospelým a čelí najväčšej 
možnej bolesti – strate matky. Čo ho zraňuje viac 
- strach zo smrti, alebo strach zo života? (tal. – 
holan., 2016, 133 min., 3 € / 4 €)
30.1. (po) 18.00 TEÓRIA TIGRA, Česko – sloven-
ská partnerská komédia o tom, že aj skrotení muži 
môžu zdivočieť. Veterinár Jan (Jiří Bartoška) má 
toho akurát tak dosť. Ženy vraj vždy a lepšie vedia, 
čo je pre mužov to najlepšie. A Janovi začína byť 
jasné, že tak ako jeho svokra (Iva Janžurová) aj 
jeho žena Olga (Eliška Balzerová) majú rovnakú 
stratégiu „výchovy“ svojich mužov. (čes. – slov., 
2016, 101 min., 2,50 € / 4 €)
30. 1. (po) 19.50 PATERSON, Paterson je šofér 
autobusu v rovnomennom mestečku Paterson. 
Každý jeho deň je zdanlivo rovnaký ako ten predo-
šlý. Píše si básne do notesa a prichádza domov za 
svojou ženou Laurou. Obaja sa milujú a podporujú. 
Ide o príbeh lásky, ktorá sa skrýva v najmenších 
detailoch. (USA, 2016, 118 min., 3 € / 4 €) 
31.1. (ut) 19.30 KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA 
„Dievča, ktoré zmenilo dejiny” Príbeh švédskej 
kráľovnej Kristíny, ktorá nastúpila na trón vo veku 
šiestich rokov. Portrét extravagantnej mladej ženy, 

ktorá sa vzpierala tradícii i konvenciám a popritom 
zmenila beh dejín. (fín, kanad., nem., švéd.) 2016, 
106 min., 3 €/4 €)

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
Program sme do uzávierky nedostali

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
V januári 2017 CVČ Nitra žiadny ďalší program 
neorganizuje.

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
5.1. (št) Od 9.00 Novoročný stolnotenisový tur-
naj. Každoročný matičný stolnotenisový turnaj ve-
novaný 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky je 
už tradičným začiatkom roka v Dome MS v Nitre. 
Súťažiť sa bude v troch kategóriách neregistrova-
ných hráčov – juniori do 18 rokov, seniori od 18 do 
65 rokov a seniori nad 65 rokov. Podujatie je urče-
né pre širokú verejnosť. Tešíme sa na Vás! Miesto 
konania: Veľká sála Domu MS v Nitre  
20.1. (po) o 18.00 Tanečný večer. Do tanca hrá 
EF Band. Vstupné: 5 eur. V cene nie je zahrnuté 
občerstvenie. Organizátor: Mesto Nitra v spolu-
práci s VMČ č. 4
20.1. (po) 9.00 Šaliansky Maťko Jozefa Cígera 
Hronského. 24. ročník Okresného kola súťaže v 
prednese slovenských povestí žiakmi základných 
škôl a osemročných gymnázií. Miesto konania: 
Dom MS v Nitre
28.1. (so) 18.00 Hidepark Pľes(k). Dievky a 
mládenci, obujte krpce, zapleťte vrkoče a príďte 
opáčiť tradičné slovenské veselie na netradičný 
Hidepark Pľes(k)! Čaká na Vás tradičná dedinská 
hostina, dražba krásnych produktov od šikovných 
majstrov, tanečné okienko ľudových tancov a iné 
radosti. Do krepčenia i do spevu vám zanôti: ľudo-
vá muzika Furmani, špeciálna formácia Počomže 
sa junce a DJazz & Matej Galgóci. Vstupenky si 
od 5.decembra môžete zakúpiť vo Fotogalérii Tra-
fačka alebo si ich môžete nechať zaslať poštou 
priamo k Vám domov a to po uhradení platby na 

26.1. (št) 11.00, 30.1. (po) 10.00, 11.00
31.1. (ut) 10.00, 11.00 Hop Študovňa. Milé dojča-
tá a batoľatá, milí rodičia. Konečne je aj vo vašom 
Starom divadle aj niečo pre vás. Príďte do divadla 
a nechajte sa zapojiť do hry. Užite si svoj prvý di-
vadelný zážitok. Určené pre deti od  do 3 rokov. 
18.1. (st) 9.30, 19.1. (št) 9.30 Lakomstory z 
Londýna Veľká sála. Inscenácia na motívy sve-
toznámeho príbehu Charlesa Dickensa Vianočná 
koleda
20.1. (pi) 9.30, 22.1. (ne) 15.00, 24.1. (ut) 9.30
25.1. (so) 9.30 Môj Malý princ Veľká sála.
Vesmírny bábkový kabaret + tančiareň pre celú 
rodinu. Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov... 
Náš Malý princ má rád život, zábavu, bláznivých 
priateľov a hlavne - TANEC. Vydajte sa s ním na 
putovanie po vesmíre a pretancujte sa do radosti. 
Mimochodom, kedy naposledy ste v divadle tan-
covali?
24.1. (ut) 9.30 (verejná generálka), 25.1. (st) 
19.00 I. premiéra Klammova vojna Študovňa.
27.1. (pi) 9.30, 29.1. (ne) 15.00 Danka a Janka 
Veľká sála. Danka a Janka sú sestričky dvojčence, 
navlas rovnaké. Danka má oči celkom ako Janka, 
hnedé a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy 
celkom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. A 
majú tiež rady rozprávky. Inscenácia je určená pre 
deti od 4 rokov.
27.1. (pi) 19.00 Klammova vojna – 2. premiéra 
Študovňa.

NOVÉ DIVADLO
Dom Matice slovenskej, 949 01 Nitra
12.1. (št) 9.30, 13.1. (pi) 9.30, 14.1. (so) 17.00
24.1. (ut) 9.30 a 11.00, 25.1. (st) 9.30 a 11.00
26.1. (št) 9.30, 28.1. (pi) 17.00, 31.1. (ut) 9.30 
Kozliatka a vlk Rozprávka pre najmenších
18.1. (st) 9.30 a 19.00, 19.1. (št) 9.30, 20.1. (pi) 
9.30, 27.1. (pi) 9.30 a 19.00, 30.1. (pi) 9.30
Anna Franková Pre mladých ľudí od 12 rokov
25.1. (st) 19.00 Kúpalisko
Pred divákov od 15 rokov.

 

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

JANUÁROVÉ PREMIÉRY
12.1. Pod rúškom noci, krimitriler, slov. tit., 128 
min., MP – 15. Hrajú: Zoe Saldana, Ben Affleck, 
Elle Fanning, Scott Eastwood, Chris Sullivan, 
Sienna Miller. Obsah: Amerika a búrlivé 20-roky 
minulého storočia. Probihícia umožňovala takmer 
každému s dostatkom ambícií a nervov, získať 
moc a peniaze. Joe Coughlin (Ben Agffleck) je sy-
nom policajného dôstojníka a už dávno rezignoval 
na zákony i na prísne zásady svojho otca. 
5.1. Pasažiéri, romantická sci-fi dráma, sloven-
ské titulky, 116 min., MP – 12, hrajú: Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence 
Fishburn.  Obsah: Vesmírna loď Avalon putuje 
vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov 
piatim tisíckam pasažierov hybernujúcich na jej 
palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich 
nečakane prebudia o 90 rokov skôr. 
5.1. Veľký čínsky múr, akčný, dobrodružný, 
mysteriózny triler, slovenské titulky, český da-
bing, 94 min. MP – 12. Hrajú: Matt Damon, Ped-
ro Pascal, Willem Dafoe. Obsah: Hollywoodska 
superstar hrá vo Veľkom čínskom múre súbojmi 
zoceleného žoldniera Williama Garina, ktorý pri-
šiel na Ďaleký východ získať tajomstvo strelného 
prachu. 
5.1. Ozzy, animovaná rozprávka, slov. dabing, 91 
min., MP. Obsah: Ozzy je priateľský  pes bígl, kto-
rý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. 
Jeho majitelia sa ale musia presunúť za pracovný-
mi povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: 
pes s nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda 
rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov. Hotel nesie honosné meno Modrá zátoka, 
čo je ale väzenie pre psov.
12.1. RESIDENT EVIL: Posledná kapitola
sci-fi triler, slovenské titulky, 106 min., MP – 15. 
Hrajú: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, 
Ruby Rose. Obsah: Posledná časť filmovej série 
priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. Alice 
(Milla Jovovich) prežila kľúčový boj s nemŕtvymi 
a teraz sa vracia na miesto, kde všetko začalo. 

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka, Štúdio Tatra, Nitra, 
o.z. VERTIGO, Ul. 7. pešieho pluku, Nitra, www.
kinoklub.sk
17.1. (ut) 18.00 Nespoznaný. SK, Dokumentár-
ny film bez pretvárky nahliada do vnútra Richard 
Müllera a aj do zákulisia turné s kapelou Fragile. 



Snímka režiséra Mira Rema  nie je iba obrazom  
prerodu  Richarda Müllera, ale aj toho, ako sme sa 
za posledné desaťročia zmenili my – jeho publi-
kum. (slov. - ČR, 2016, 88 min., 2,50 € / 4 €)
17.1. (ut) 19.40 SUBURA, Rím je mesto moci, kde 
zločin hľadá priamu cestu ako všetkým vnútiť svoj 
vlastný zákon. Režisér seriálu GOMORA priná-
ša príbeh o veľkých peniazoch okolo plánovanej 
výstavby, ktorá má pobrežie v Ostii premeniť na 
talianske Las Vegas. (Talian. – Franc., 2015, 134 
min., 2,50 € / 4 €)
23.1. (po) 18.00 Chlapec vo svete príšer (po) 
18.00, Príbeh o dôležitosti rodiny, lásky a cti vyni-
ká fascinujúcim majstrovstvom japonskej animá-
cie. (Jap., 2015, 119 min., 3 € / 4 €)
23.1. (po) 20.15 BOBO (alebo Červená chorvát-
ska ústava), “Milostný príbeh o nenávisti“. Re-
žisér Rajko Grlić získal hlavnú cenu na MFF v 
Montreali. Trpká komédia o troch úplne odlišných 
ľuďoch, ktorí žijú v jednom dome a ktorí sú neča-
kane spojení a závislí jeden na druhom- (Chorvát-
sko – Česko – Slovinsko – Macedónsko., 2016, 
92´, 3 € / 4 €) 
24.1. (ut) 19.30 SLADKÉ SNY, „Všetko o jeho 
matke” Citlivá dráma o vzťahu  syna a matky, kto-
rá sa odohráva v rozpätí štyridsiatich rokov. Príbeh 
dieťaťa, ktoré sa stane dospelým a čelí najväčšej 
možnej bolesti – strate matky. Čo ho zraňuje viac 
- strach zo smrti, alebo strach zo života? (tal. – 
holan., 2016, 133 min., 3 € / 4 €)
30.1. (po) 18.00 TEÓRIA TIGRA, Česko – sloven-
ská partnerská komédia o tom, že aj skrotení muži 
môžu zdivočieť. Veterinár Jan (Jiří Bartoška) má 
toho akurát tak dosť. Ženy vraj vždy a lepšie vedia, 
čo je pre mužov to najlepšie. A Janovi začína byť 
jasné, že tak ako jeho svokra (Iva Janžurová) aj 
jeho žena Olga (Eliška Balzerová) majú rovnakú 
stratégiu „výchovy“ svojich mužov. (čes. – slov., 
2016, 101 min., 2,50 € / 4 €)
30. 1. (po) 19.50 PATERSON, Paterson je šofér 
autobusu v rovnomennom mestečku Paterson. 
Každý jeho deň je zdanlivo rovnaký ako ten predo-
šlý. Píše si básne do notesa a prichádza domov za 
svojou ženou Laurou. Obaja sa milujú a podporujú. 
Ide o príbeh lásky, ktorá sa skrýva v najmenších 
detailoch. (USA, 2016, 118 min., 3 € / 4 €) 
31.1. (ut) 19.30 KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA 
„Dievča, ktoré zmenilo dejiny” Príbeh švédskej 
kráľovnej Kristíny, ktorá nastúpila na trón vo veku 
šiestich rokov. Portrét extravagantnej mladej ženy, 

ktorá sa vzpierala tradícii i konvenciám a popritom 
zmenila beh dejín. (fín, kanad., nem., švéd.) 2016, 
106 min., 3 €/4 €)

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
Program sme do uzávierky nedostali

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
V januári 2017 CVČ Nitra žiadny ďalší program 
neorganizuje.

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
5.1. (št) Od 9.00 Novoročný stolnotenisový tur-
naj. Každoročný matičný stolnotenisový turnaj ve-
novaný 24. výročiu vzniku Slovenskej republiky je 
už tradičným začiatkom roka v Dome MS v Nitre. 
Súťažiť sa bude v troch kategóriách neregistrova-
ných hráčov – juniori do 18 rokov, seniori od 18 do 
65 rokov a seniori nad 65 rokov. Podujatie je urče-
né pre širokú verejnosť. Tešíme sa na Vás! Miesto 
konania: Veľká sála Domu MS v Nitre  
20.1. (po) o 18.00 Tanečný večer. Do tanca hrá 
EF Band. Vstupné: 5 eur. V cene nie je zahrnuté 
občerstvenie. Organizátor: Mesto Nitra v spolu-
práci s VMČ č. 4
20.1. (po) 9.00 Šaliansky Maťko Jozefa Cígera 
Hronského. 24. ročník Okresného kola súťaže v 
prednese slovenských povestí žiakmi základných 
škôl a osemročných gymnázií. Miesto konania: 
Dom MS v Nitre
28.1. (so) 18.00 Hidepark Pľes(k). Dievky a 
mládenci, obujte krpce, zapleťte vrkoče a príďte 
opáčiť tradičné slovenské veselie na netradičný 
Hidepark Pľes(k)! Čaká na Vás tradičná dedinská 
hostina, dražba krásnych produktov od šikovných 
majstrov, tanečné okienko ľudových tancov a iné 
radosti. Do krepčenia i do spevu vám zanôti: ľudo-
vá muzika Furmani, špeciálna formácia Počomže 
sa junce a DJazz & Matej Galgóci. Vstupenky si 
od 5.decembra môžete zakúpiť vo Fotogalérii Tra-
fačka alebo si ich môžete nechať zaslať poštou 
priamo k Vám domov a to po uhradení platby na 

26.1. (št) 11.00, 30.1. (po) 10.00, 11.00
31.1. (ut) 10.00, 11.00 Hop Študovňa. Milé dojča-
tá a batoľatá, milí rodičia. Konečne je aj vo vašom 
Starom divadle aj niečo pre vás. Príďte do divadla 
a nechajte sa zapojiť do hry. Užite si svoj prvý di-
vadelný zážitok. Určené pre deti od  do 3 rokov. 
18.1. (st) 9.30, 19.1. (št) 9.30 Lakomstory z 
Londýna Veľká sála. Inscenácia na motívy sve-
toznámeho príbehu Charlesa Dickensa Vianočná 
koleda
20.1. (pi) 9.30, 22.1. (ne) 15.00, 24.1. (ut) 9.30
25.1. (so) 9.30 Môj Malý princ Veľká sála.
Vesmírny bábkový kabaret + tančiareň pre celú 
rodinu. Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov... 
Náš Malý princ má rád život, zábavu, bláznivých 
priateľov a hlavne - TANEC. Vydajte sa s ním na 
putovanie po vesmíre a pretancujte sa do radosti. 
Mimochodom, kedy naposledy ste v divadle tan-
covali?
24.1. (ut) 9.30 (verejná generálka), 25.1. (st) 
19.00 I. premiéra Klammova vojna Študovňa.
27.1. (pi) 9.30, 29.1. (ne) 15.00 Danka a Janka 
Veľká sála. Danka a Janka sú sestričky dvojčence, 
navlas rovnaké. Danka má oči celkom ako Janka, 
hnedé a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy 
celkom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. A 
majú tiež rady rozprávky. Inscenácia je určená pre 
deti od 4 rokov.
27.1. (pi) 19.00 Klammova vojna – 2. premiéra 
Študovňa.

NOVÉ DIVADLO
Dom Matice slovenskej, 949 01 Nitra
12.1. (št) 9.30, 13.1. (pi) 9.30, 14.1. (so) 17.00
24.1. (ut) 9.30 a 11.00, 25.1. (st) 9.30 a 11.00
26.1. (št) 9.30, 28.1. (pi) 17.00, 31.1. (ut) 9.30 
Kozliatka a vlk Rozprávka pre najmenších
18.1. (st) 9.30 a 19.00, 19.1. (št) 9.30, 20.1. (pi) 
9.30, 27.1. (pi) 9.30 a 19.00, 30.1. (pi) 9.30
Anna Franková Pre mladých ľudí od 12 rokov
25.1. (st) 19.00 Kúpalisko
Pred divákov od 15 rokov.

 

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

JANUÁROVÉ PREMIÉRY
12.1. Pod rúškom noci, krimitriler, slov. tit., 128 
min., MP – 15. Hrajú: Zoe Saldana, Ben Affleck, 
Elle Fanning, Scott Eastwood, Chris Sullivan, 
Sienna Miller. Obsah: Amerika a búrlivé 20-roky 
minulého storočia. Probihícia umožňovala takmer 
každému s dostatkom ambícií a nervov, získať 
moc a peniaze. Joe Coughlin (Ben Agffleck) je sy-
nom policajného dôstojníka a už dávno rezignoval 
na zákony i na prísne zásady svojho otca. 
5.1. Pasažiéri, romantická sci-fi dráma, sloven-
ské titulky, 116 min., MP – 12, hrajú: Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence 
Fishburn.  Obsah: Vesmírna loď Avalon putuje 
vesmírom s jasným cieľom - nájsť nový domov 
piatim tisíckam pasažierov hybernujúcich na jej 
palube. Po poruche systému sa však dvaja z nich 
nečakane prebudia o 90 rokov skôr. 
5.1. Veľký čínsky múr, akčný, dobrodružný, 
mysteriózny triler, slovenské titulky, český da-
bing, 94 min. MP – 12. Hrajú: Matt Damon, Ped-
ro Pascal, Willem Dafoe. Obsah: Hollywoodska 
superstar hrá vo Veľkom čínskom múre súbojmi 
zoceleného žoldniera Williama Garina, ktorý pri-
šiel na Ďaleký východ získať tajomstvo strelného 
prachu. 
5.1. Ozzy, animovaná rozprávka, slov. dabing, 91 
min., MP. Obsah: Ozzy je priateľský  pes bígl, kto-
rý žije idylickým životom v rodine Martinsovcov. 
Jeho majitelia sa ale musia presunúť za pracovný-
mi povinnosťami do Japonska. Má to jeden háčik: 
pes s nimi nesmie cestovať. Martinsovci sa teda 
rozhodnú, že Ozzyho dajú do luxusného hotela pre 
psíkov. Hotel nesie honosné meno Modrá zátoka, 
čo je ale väzenie pre psov.
12.1. RESIDENT EVIL: Posledná kapitola
sci-fi triler, slovenské titulky, 106 min., MP – 15. 
Hrajú: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, 
Ruby Rose. Obsah: Posledná časť filmovej série 
priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. Alice 
(Milla Jovovich) prežila kľúčový boj s nemŕtvymi 
a teraz sa vracia na miesto, kde všetko začalo. 

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka, Štúdio Tatra, Nitra, 
o.z. VERTIGO, Ul. 7. pešieho pluku, Nitra, www.
kinoklub.sk
17.1. (ut) 18.00 Nespoznaný. SK, Dokumentár-
ny film bez pretvárky nahliada do vnútra Richard 
Müllera a aj do zákulisia turné s kapelou Fragile. 



18.00, st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
Pobočka Klokočina, Jurkovičova ul., 949 01 Nitra, 
po – pi: 9.00 – 17.00, Úsek regionálnej bibliogra-
fie, Samova ul., 1, 949 01 Nitra, po – pi: 8.00 – 
15.30 – ponúka regionálnu literatúru
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gra-
moplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD 
ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých. V ponuke knižnice sú i výchovno-vzde-
lávacie podujatia pripravujúce čitateľa na prácu s 
knihou. Organizujú ich pracovníčky knižnice na Ul. 
Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na Klokočine. 
11.1. (st) 17.00 Peter Šrank - autorská beseda 
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
16.1. (po) 9.30, 17.1. (ut) 9.00, 20.1. (pi) 9.30
Tak odchádza posledný kovboj – počúvanie 
piesní legendy českej country hudby Michala 
Tučného – 70. výročie narodenia (hudobný úsek 
s posluchárňou) Určené pre žiakov Spojenej školy 
internátnej na Červeňovej ulici v Nitre  a pre žiakov 
Spojenej školy na Mudroňovej ulici v Nitre
18.1. (st) 10.00 Objavujme prírodu z okolia Nit-
ry – prednáška Mgr. Jaroslava Košťála zo správy 
CHKO Ponitrie (úsek odbornej literatúry pre do-
spelých) 
26.1. (št) 10.00 Ikona hudobného neba – kanad-
ský básnik, prozaik a pesničkár Leonard Cohen – 
hudobno-slovné pásmo spojené s videprojekciou. 
Určené pre Senior klub pedagógov 
31.1. (ut) 10.00 Tréning pamäti seniorov – VIII. 
kurz, 1 stretnutie – vzdelávací program (úsek od-
bornej literatúry pre dospelých) 

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU
Knižnica Agroinštitútu, Akademická 4, 949 01 
Nitra, www.agroinstitut.sk/kniznica
Výpož. hodiny:  po – pi: 9.00 – 14.00   
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti ma-
nažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky a psy-
chológie prístupná pre verejnosť

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 
18.00 a pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je kniž-
nicou SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou 

knižnicou špecializovanou na poľnohospodárstvo 
a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku technických no-
riem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický ka-
talóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty, internet a 
široký okruh informačných služieb. 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra,
www.uk.ukf.sk, Otv. hod. počas výučby v se-
mestri – po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, 
so: 8.00 – 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia 
– po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, od-
bornou, ústrednou knižnicou UKF,  vedecko-infor-
mačné, bibliografické, koordinačné a poradenské 
pracovisko UKF. Univerzitná knižnica zabezpečuje 
bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pe-
dagogických a vedeckých pracovníkov, doktoran-
dov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea, Dlhá ul.  92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/
kniznica
po – št:  8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 Štúdium 
kníh len v prezenčnej forme. Knižnica SPM má 
konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva 
slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú 
knižnú produkciu so zameraním na poľnohospo-
dárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Kniž-
nica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek 
- kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, 
zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mik-
rofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. 
storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené - december – marec: po – pi: 8.00 – 
17.00, so: 8.00 – 12.00, apríl – jún a september 
– október: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, 
júl – august: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 9.00 – 
18.00, ne: 14.00 – 18.00

účet. Cena vstupenky: 20 €. Viac informácii na 
www.facebook.com/PĽESK. Miesto konania: Sála 
a foyer Domu MS v Nitre.

Aktivity pri DMS:
Ut.: od 14.30 Filatelisti
Št.: od 16.00 Doboý spolok Satyros

NOVÉ DIVADLO – divadelné krúžky a predsta-
venia (harmonogram podľa aktuálneho mesač-
ného programu predstavení – viac na www.face-
book.com/novedivadlo. Viac informácií na www.
dms.nitra.sk, tel. č. 037/6566228, 0918/113 
212. Úradné hodiny v DMS: denne od  9.00 do 
15.00. Zapojte sa aj yy! Máte chuť niečo zorga-
nizovať, ale chýba vám priestor, spolupráca? Radi 
vám pomôžeme, ozvite sa na: karacova.dmsnit-
ra@gmail.com ...Zmena programu vyhradená!

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

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, Otvorená denne: po- št: 
11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 24.00, so: 15.00 - 24.00, 
ne: 15.00 - 23.00

KULTÚRNE DOMY – FÓRUM MLADÝCH
Kultúrny dom Nitra - Párovské Háje, Ulička č.1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký 
pás, cyklotrenažér, bicie, klavír, gitary
Kultúrno-spoločenské centrum Nitra - Janí-
kovce, Hlavná ul.17 Tanečný workšop v rytme 
samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spo-
lupráci s mestom Nitra, vstup voľný
Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna, Stolný tenis, airhoc-
key, stolný futbal, stolný hokej, št: 18.30-19.30 
Kondičné cvičenia a pilates, organizátor: Paulína 
Zimmermannová, vstupné 1 €
Kultúrny dom Nitra - Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie – 
turnaje Nitrianskeho šachového klubu Organizá-
tor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň, Tréning 

mladých šachistov. Nauč sa hrať šach ako profe-
sionál. Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný
Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné pre 
aktivity podľa vášho výberu. Tel. č.: 037/6502299 
email: kovacovaz@msunitra.sk, klenkova@msu-
nitra.sk

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 minút pred 
ukončením prevádzkovej doby. Zákazník si musí 
byť vedomý, že do uvedenej doby musí opustiť 
prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu 
vstupenky!

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1, 949 01 
Nitra, www.hokejnitra.sk
Ne: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00, 18.00 – 20.00, 
Vstupné: dospelí 2€, deti do 15 rokov 1€, požiča-
nie korčúľ: 3€
Brúsenie korčúľ – info na tel.: 0949 578 676
Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 
2, 949 01 Nitra, www.hknitra.sk
so: 14.15 - 15.45, 16.45 - 18.15, ne: 13.30 - 15.00 

BEH VEČERNOU NITROU
Utorky: od 19.00 pri Depe v Nitre. Event pre všet-
kých bežcov aj nebežcov. Beh v príjemnom tempe 
cca 6 min/km cca 8 km zvládne každý priemerne 
trénovaný človek. Takže pozvite všetkých zná-
mych aj neznámych, tých čo milujú beh, aj tých 
čo musia behať, alebo ho musia milovať. Behať sa 
bude pravidelne, raz týždenne. Začiatočníci budú 
získavať, prípadne udržovať kondičku, pokročilí 
si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a pretráviť večeru. 
Udalosť nie je žiadny pretek, ale spoločensko - 
športová akcia. 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra,
www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 



18.00, st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
Pobočka Klokočina, Jurkovičova ul., 949 01 Nitra, 
po – pi: 9.00 – 17.00, Úsek regionálnej bibliogra-
fie, Samova ul., 1, 949 01 Nitra, po – pi: 8.00 – 
15.30 – ponúka regionálnu literatúru
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gra-
moplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD 
ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých. V ponuke knižnice sú i výchovno-vzde-
lávacie podujatia pripravujúce čitateľa na prácu s 
knihou. Organizujú ich pracovníčky knižnice na Ul. 
Fraňa Mojtu 18 i v pobočke na Klokočine. 
11.1. (st) 17.00 Peter Šrank - autorská beseda 
(úsek odbornej literatúry pre dospelých)
16.1. (po) 9.30, 17.1. (ut) 9.00, 20.1. (pi) 9.30
Tak odchádza posledný kovboj – počúvanie 
piesní legendy českej country hudby Michala 
Tučného – 70. výročie narodenia (hudobný úsek 
s posluchárňou) Určené pre žiakov Spojenej školy 
internátnej na Červeňovej ulici v Nitre  a pre žiakov 
Spojenej školy na Mudroňovej ulici v Nitre
18.1. (st) 10.00 Objavujme prírodu z okolia Nit-
ry – prednáška Mgr. Jaroslava Košťála zo správy 
CHKO Ponitrie (úsek odbornej literatúry pre do-
spelých) 
26.1. (št) 10.00 Ikona hudobného neba – kanad-
ský básnik, prozaik a pesničkár Leonard Cohen – 
hudobno-slovné pásmo spojené s videprojekciou. 
Určené pre Senior klub pedagógov 
31.1. (ut) 10.00 Tréning pamäti seniorov – VIII. 
kurz, 1 stretnutie – vzdelávací program (úsek od-
bornej literatúry pre dospelých) 

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU
Knižnica Agroinštitútu, Akademická 4, 949 01 
Nitra, www.agroinstitut.sk/kniznica
Výpož. hodiny:  po – pi: 9.00 – 14.00   
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti ma-
nažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky a psy-
chológie prístupná pre verejnosť

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 
18.00 a pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je kniž-
nicou SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou 

knižnicou špecializovanou na poľnohospodárstvo 
a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku technických no-
riem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický ka-
talóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty, internet a 
široký okruh informačných služieb. 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra,
www.uk.ukf.sk, Otv. hod. počas výučby v se-
mestri – po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, 
so: 8.00 – 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia 
– po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, od-
bornou, ústrednou knižnicou UKF,  vedecko-infor-
mačné, bibliografické, koordinačné a poradenské 
pracovisko UKF. Univerzitná knižnica zabezpečuje 
bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pe-
dagogických a vedeckých pracovníkov, doktoran-
dov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea, Dlhá ul.  92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/
kniznica
po – št:  8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 Štúdium 
kníh len v prezenčnej forme. Knižnica SPM má 
konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva 
slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú 
knižnú produkciu so zameraním na poľnohospo-
dárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Kniž-
nica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek 
- kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, 
zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mik-
rofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. 
storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené - december – marec: po – pi: 8.00 – 
17.00, so: 8.00 – 12.00, apríl – jún a september 
– október: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, 
júl – august: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 9.00 – 
18.00, ne: 14.00 – 18.00

účet. Cena vstupenky: 20 €. Viac informácii na 
www.facebook.com/PĽESK. Miesto konania: Sála 
a foyer Domu MS v Nitre.

Aktivity pri DMS:
Ut.: od 14.30 Filatelisti
Št.: od 16.00 Doboý spolok Satyros

NOVÉ DIVADLO – divadelné krúžky a predsta-
venia (harmonogram podľa aktuálneho mesač-
ného programu predstavení – viac na www.face-
book.com/novedivadlo. Viac informácií na www.
dms.nitra.sk, tel. č. 037/6566228, 0918/113 
212. Úradné hodiny v DMS: denne od  9.00 do 
15.00. Zapojte sa aj yy! Máte chuť niečo zorga-
nizovať, ale chýba vám priestor, spolupráca? Radi 
vám pomôžeme, ozvite sa na: karacova.dmsnit-
ra@gmail.com ...Zmena programu vyhradená!

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

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, Otvorená denne: po- št: 
11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 24.00, so: 15.00 - 24.00, 
ne: 15.00 - 23.00

KULTÚRNE DOMY – FÓRUM MLADÝCH
Kultúrny dom Nitra - Párovské Háje, Ulička č.1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký 
pás, cyklotrenažér, bicie, klavír, gitary
Kultúrno-spoločenské centrum Nitra - Janí-
kovce, Hlavná ul.17 Tanečný workšop v rytme 
samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spo-
lupráci s mestom Nitra, vstup voľný
Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna, Stolný tenis, airhoc-
key, stolný futbal, stolný hokej, št: 18.30-19.30 
Kondičné cvičenia a pilates, organizátor: Paulína 
Zimmermannová, vstupné 1 €
Kultúrny dom Nitra - Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie – 
turnaje Nitrianskeho šachového klubu Organizá-
tor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň, Tréning 

mladých šachistov. Nauč sa hrať šach ako profe-
sionál. Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný
Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné pre 
aktivity podľa vášho výberu. Tel. č.: 037/6502299 
email: kovacovaz@msunitra.sk, klenkova@msu-
nitra.sk

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 minút pred 
ukončením prevádzkovej doby. Zákazník si musí 
byť vedomý, že do uvedenej doby musí opustiť 
prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu 
vstupenky!

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1, 949 01 
Nitra, www.hokejnitra.sk
Ne: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00, 18.00 – 20.00, 
Vstupné: dospelí 2€, deti do 15 rokov 1€, požiča-
nie korčúľ: 3€
Brúsenie korčúľ – info na tel.: 0949 578 676
Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 
2, 949 01 Nitra, www.hknitra.sk
so: 14.15 - 15.45, 16.45 - 18.15, ne: 13.30 - 15.00 

BEH VEČERNOU NITROU
Utorky: od 19.00 pri Depe v Nitre. Event pre všet-
kých bežcov aj nebežcov. Beh v príjemnom tempe 
cca 6 min/km cca 8 km zvládne každý priemerne 
trénovaný človek. Takže pozvite všetkých zná-
mych aj neznámych, tých čo milujú beh, aj tých 
čo musia behať, alebo ho musia milovať. Behať sa 
bude pravidelne, raz týždenne. Začiatočníci budú 
získavať, prípadne udržovať kondičku, pokročilí 
si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a pretráviť večeru. 
Udalosť nie je žiadny pretek, ale spoločensko - 
športová akcia. 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra,
www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 



deň: 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné 
Krškany Pi: 17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany po, 
ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 
10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, 
sviatok v prac. deň: 18.00 
Kostol sv. Františka Xaverského
Nitra - Dražovce po, str, pi: 17.00, ut: 7.00, št: 
7.00, so: 7.00, ne: 8.00 a 10.00 sviatok v deň prac. 
pokoja: 8.00 a 10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra - Janíkovce ut – 
pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 7.30 
podľa oznamov) ne: 7.30 a 11.15, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00  
Kostol Všetkých svätých
Nitra - Kynek pi: 18.00, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nitra - Mlynárce po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, 10.30, sviatok v 
prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nitra - Párovské Háje str: 17.30, pi: 16.30 (iba 
1. piatok), ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
11.00, sviatok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 
15.30, so: 10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. 
pokoja: 10.30, sviatok v prac. deň: 15.30 
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, 
ne: 8.00, sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok 
v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka po – 
št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok v 
deň prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica, Nitra 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, Nitra ne: 10.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 10.00, sviatok v prac. deň 16.00 
Kaplnka sv. Andreja Svorada 
Kláštorská ulica, Nitra (nemocnica na Zobore)

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

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

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

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

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

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

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

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

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk

NISYS poskytuje:  
•  informácie o podnikoch a firmách v meste Nit-
ra, 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, spo-
mienkových a darčekových predmetov, tričiek, 
znakov, pohľadníc
•  ubytovací servis,  faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriá-
lov...

PONUKY NA PREHLIADKU MESTA SO
SPRIEVODCOM

Prehliadka Horného mesta: Františkánsky 
kostol sv. Petra a Pavla s kláštorom, Pribinovo 
námestie, Námestie Jána Pavla II., Katedrála sv. 
Emeráma, Vazulova veža, Kazematy, Diecézne 
múzeum
Prehliadka Dolného mesta: Pešia zóna, Synagó-
ga, Farská ulica (Kostol Navštívenia Panny Márie), 
Župné námestie, Mestský park
Po stopách židovskej kultúry: Synagóga, židovský 
cintorín
Sakrálne pamiatky Nitry: Kostol Navštívenia 
Panny Márie, Kaplnka sv. Michala Archanjela, 
Kostol sv. Štefana Kráľa, Piaristický kostol sv. La-
dislava s kláštorom
Zobor a Zoborské vrchy: rozprávanie o Zobore, 
Zoborských vrchoch, zrúcanine kamaldulského 
kláštora, návšteva Svoradovho prameňa 
Prehliadka Kalvárie: Kostol Nanebovzatia Pan-
ny Márie, Kláštor Nazarénov – Misijné múzeum, 
krížová cesta
Večerná prehliadka Nitry: pešia exteriérová pre-
hliadka s legendami a zaujímavosťami: Svätoplu-
kovo námestie –  tajomnými uličkami opradený-
mi legendami k Pribinovmu námestiu, legenda o 
Corgoňovi, rozprávanie o Pribinovi, pri pamätníku 
milénia vyhliadka na nočné mesto, legendy
Po stopách nitrianskych legiend: Rozprávanie 
o nitrianskych legendách, zaujímavostiach a po-
vestiach, prehliadka Horného mesta, katedrály, 
Diecézneho múzea a kazematy
Prehliadka Nitry spojená s ochutnávkou špe-
cialít: tradičná prehliadka Nitry ukončená ochut-
návkou regionálnych vín, medoviny, čokolády, 
kávy či iných dobrôt podľa vlastného výberu. 

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, Nitra po – so: 6.30, 18.00, 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
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, Nitra po– pi: 7.00, 12.00 (okrem 
prázdnin) a 18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 (detská) a 18.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00, sviatok v prac. 
deň 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie
Farská ul., kláštor, Nitra po – pia: 6.00, 9.00 
a 16.15, so: 6.00  a 16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 (detská) 16.15 sviatok v deň prac. pokoja: 
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15, sviatok v 
prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15 
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, Nitra po – so: 7.00 a 18.30, ne: 
7.00, 8.30 a 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky) 
18.30, sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 
10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, sviatok 
v prac. deň: 6.30, 12.00, 18.30
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, Nitra - Klokočina 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. poko-
ja: 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, Nitra - 
Chrenová po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 
10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), sviatok v deň 
prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, 
sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul., Nitra 
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. deň: 
18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul., Nitra 
ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00, sviatok 
v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. 



deň: 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné 
Krškany Pi: 17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany po, 
ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 
10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, 
sviatok v prac. deň: 18.00 
Kostol sv. Františka Xaverského
Nitra - Dražovce po, str, pi: 17.00, ut: 7.00, št: 
7.00, so: 7.00, ne: 8.00 a 10.00 sviatok v deň prac. 
pokoja: 8.00 a 10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra - Janíkovce ut – 
pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 7.30 
podľa oznamov) ne: 7.30 a 11.15, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00  
Kostol Všetkých svätých
Nitra - Kynek pi: 18.00, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nitra - Mlynárce po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, 10.30, sviatok v 
prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nitra - Párovské Háje str: 17.30, pi: 16.30 (iba 
1. piatok), ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
11.00, sviatok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 
15.30, so: 10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. 
pokoja: 10.30, sviatok v prac. deň: 15.30 
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, 
ne: 8.00, sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok 
v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka po – 
št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok v 
deň prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica, Nitra 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, Nitra ne: 10.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 10.00, sviatok v prac. deň 16.00 
Kaplnka sv. Andreja Svorada 
Kláštorská ulica, Nitra (nemocnica na Zobore)

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

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

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

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

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

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

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

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

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk

NISYS poskytuje:  
•  informácie o podnikoch a firmách v meste Nit-
ra, 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, spo-
mienkových a darčekových predmetov, tričiek, 
znakov, pohľadníc
•  ubytovací servis,  faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriá-
lov...

PONUKY NA PREHLIADKU MESTA SO
SPRIEVODCOM

Prehliadka Horného mesta: Františkánsky 
kostol sv. Petra a Pavla s kláštorom, Pribinovo 
námestie, Námestie Jána Pavla II., Katedrála sv. 
Emeráma, Vazulova veža, Kazematy, Diecézne 
múzeum
Prehliadka Dolného mesta: Pešia zóna, Synagó-
ga, Farská ulica (Kostol Navštívenia Panny Márie), 
Župné námestie, Mestský park
Po stopách židovskej kultúry: Synagóga, židovský 
cintorín
Sakrálne pamiatky Nitry: Kostol Navštívenia 
Panny Márie, Kaplnka sv. Michala Archanjela, 
Kostol sv. Štefana Kráľa, Piaristický kostol sv. La-
dislava s kláštorom
Zobor a Zoborské vrchy: rozprávanie o Zobore, 
Zoborských vrchoch, zrúcanine kamaldulského 
kláštora, návšteva Svoradovho prameňa 
Prehliadka Kalvárie: Kostol Nanebovzatia Pan-
ny Márie, Kláštor Nazarénov – Misijné múzeum, 
krížová cesta
Večerná prehliadka Nitry: pešia exteriérová pre-
hliadka s legendami a zaujímavosťami: Svätoplu-
kovo námestie –  tajomnými uličkami opradený-
mi legendami k Pribinovmu námestiu, legenda o 
Corgoňovi, rozprávanie o Pribinovi, pri pamätníku 
milénia vyhliadka na nočné mesto, legendy
Po stopách nitrianskych legiend: Rozprávanie 
o nitrianskych legendách, zaujímavostiach a po-
vestiach, prehliadka Horného mesta, katedrály, 
Diecézneho múzea a kazematy
Prehliadka Nitry spojená s ochutnávkou špe-
cialít: tradičná prehliadka Nitry ukončená ochut-
návkou regionálnych vín, medoviny, čokolády, 
kávy či iných dobrôt podľa vlastného výberu. 

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, Nitra po – so: 6.30, 18.00, 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
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, Nitra po– pi: 7.00, 12.00 (okrem 
prázdnin) a 18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 (detská) a 18.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00, sviatok v prac. 
deň 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie
Farská ul., kláštor, Nitra po – pia: 6.00, 9.00 
a 16.15, so: 6.00  a 16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 (detská) 16.15 sviatok v deň prac. pokoja: 
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15, sviatok v 
prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15 
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, Nitra po – so: 7.00 a 18.30, ne: 
7.00, 8.30 a 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky) 
18.30, sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 
10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, sviatok 
v prac. deň: 6.30, 12.00, 18.30
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, Nitra - Klokočina 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. poko-
ja: 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, Nitra - 
Chrenová po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 
10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), sviatok v deň 
prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, 
sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul., Nitra 
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. deň: 
18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul., Nitra 
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. 



 Rozhodli sme sa, že vám 
chceme priblížiť posledné 
chvíle života Vladka Bebjaka, 
terénneho sociálneho pracov-
níka Mesta Nitra a kolegu z 
Orechovho dvora, ale hlav-
ne nášho drahého priateľa. 
Vladko žil jednoducho, bol 
nenáročný a skromný. Mal, 
ak si dobre pamätám 52 ro-
kov, bol manžel a otec troch 
dievčat (20, 18 a 16-ročná). 
Pracoval na Orechovom dvo-
re viac ako 5 rokov ako terén-
ny pracovník. Bol ozaj dušou 
Orechovho dvora. Náš šerif, 
ktorý bojoval za každého člo-
veka, prinášal pokoj a radosť 
biednym, veľmi im pomáhal 
slovom, vybavovaním vecí, 
a hlavne svedectvom života. 
Prvý bral do ruky kosačku, 
lopatu, fúrik a učil ich pra-
covať. Vladko mal nás – ses-
try veľmi rád. Mal veľmi rád 
don Bosca, náš inštitút. Mi-
loval radosť, hory, šport a 
umenie, písal básne, našiel 
si vždy príležitosť, aby osla-
voval v každodennosti, aby 

nám prejavil svoju úctu. Vždy 
sa o nás zaujímal, pomáhal 
nám, stál za nami v našich 
„dohadovačkách“ s Rómami. 
Chodili sme spolu s deckami 
na výlety, boli sme spolu na 
teambuildingu na víkend, či 
na turistike počas dovolenky 
v Tatrách. Keď Majka zomre-
la, on prišiel s nápadom, aby 
sme na jej pamiatku každý 
rok zorganizovali futbalový 
„orecháčsky“ turnaj o Pohár 
Majky Futejovej. A teda, keď 
mu pred rokom diagnostiko-
vali rakovinu, niesol to ďalej 
veľmi statočne. Do posledné-
ho dychu sa zaujímal o ľudí 
z Orechovho dvora, ako sa 
majú. Od konca septembra 
tohto roku sa z Orechovho 
dvora stiahol, už nevládal 
fyzicky, ale dušou bol stále s 
nami a my s ním. Celý ten čas 

sme sa navzájom sprevádzali, 
povzbudzovali sa, rozprávali 
sa o Bohu a stretnutí s Ním. 
Chceme sa s vami podeliť s 
sms-kami a rozhovormi z 
posledných týždňov, aby aj 
vás povzbudil jeho príklad 
života a jeho veľkou túžbou 
zjednotiť sa úplne s Pánom. 
Posledný mesiac sa tešil ozaj 
úprimne do neba. Každá naša 
návšteva u neho doma, keď 
sme mu priniesli Eucharis-
tiu, lebo v ňom bola pre nás 
nesmierna sila a dar. Prežíval 
tak silno a krásne prítomnosť 
Pána v týchto chvíľach, akoby 
už bol ozaj v nebi. A to bolo 
nádherné.. Spomeňte si na 
neho i jeho rodinu, a teda ve-
ríme, že s Majkou nás sprevá-
dzajú!
sestra Eva Pullmannová, FMA

 Orechov dvor

Žili sme so svätým: Ing. Mgr. Vladimír Bebjak
bol dušou Orechovho dvora
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Vladimír Bebjak (vľavo) bol zanieteným terénnym sociálnym pracovníkom. Na 
fotografii v Komunitnom centre na Orechovom dvore pri rozhovore s poslanky-
ňami mestského zastupiteľstva Martou Rácovou (druhá vľavo) a Jankou Buršá-
kovou (druhá vpravo) a študentom, ktorý pracoval na  projekte s rómskou témou.

Foto: (SY)
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Koncert Čaro Vianoc v Nitre navodil príjemnú atmosféru
 Mestská hala v Nitre sa 
16. decembra stala svedkom 
jedného z najkrajších via-
nočných koncertov – Čaro 
Vianoc v Nitre. Podujatie 
usporiadali mesto Nitra a 
Nadácia Konštantína Filozofa 
v Nitre. Na koncerte privíta-
li predsedu Zboru poradcov 
predsedu vlády SR Vladi-
míra Faiča, poslanca NR SR 
Mariána Kéryho, rektora 
SPU Petra Bielika, rektora 
UKF Ľubomíra Zelenického, 
predsedu NSK Milana Belicu, 
podpredsedov NSK Ladislava 
Marenčáka a Juraja Horvátha, 
predsedu Matice slovenskej 
Mariána Tkáča, riaditeľa 
Biskupského úradu v Nitre 
Martina Michalíčka, kraj-
ských a mestských poslancov, 
ako aj riaditeľov význam-
ných nitrianskych firiem.
 
 Na úvod dvojhodinového 
programu vystúpili na pó-
dium primátor Nitry Jozef 

Dvonč a autor, dramaturg a 
režisér Ladislav Švihel.  Pri-
mátor Jozef Dvonč sa po-
ďakoval poslancom mest-
ského zastupiteľstva, ako aj 
všetkým obyvateľom Nitry 
za všetko, čo sa v meste po-

darilo urobiť tohto roku a 
zaželal všetkým prítomným 
šťastné a veselé Vianoce. 

 Program pozostával zo šty-
roch blokov – diváci si najskôr 
vypočuli koledy, potom zneli 
ľudové piesne a operetno-
-muzikálové piesne, záver 
koncertu patril návratu k Via-
nociam. V programe sa pred-
stavili Orchester ľudových 
nástrojov Slovenského roz-
hlasu pod vedením Miroslava 
Dudíka, spievali speváci Jana 
Bernáthová, Martin Babjak a 
Ján Babjak. Účinkovala aj Ľu-
dová hudba Dudíci pod vede-
ním Šimona Dudíka. Kulisu 
tvorili opäť nitrianske spevác-
ke zbory – Nitria, Gloria, Lip-
ka, Katedrálny spevácky zbor 
Emerám a Detský spevácky 
zbor Dúha pri Základnej 
umeleckej škole Jozefa Rosin-
ského v Nitre, ktoré dirigovali 
Mária Mišunová a Ján Petráš.

Text a foto: (SY)

Na koncerte hral Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka, spievali Jana 
Bernáthová a Ján Babjak.

K divákom sa prihovoril primátor Nit-
ry Jozef Dvonč a režisér programu La-
dislav Švihel.
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konali od 1848 do roku 2007.
 Zážitky i spomienky Nitra-
čanov, s ich textami aj unikát-
nymi fotografiami vytvárajú 
knihu, ktorá by nemala chýbať 
v knižnici žiadneho Nitranča-
na. Okrem kníhkupectiev ju 
v našom meste dostanete v 
informačnej kancelárii NISYS 
alebo na internetovej stránke 
www.book4you.sk. 

(MB)

Kto odpovie správne na 
súťažnú otázku: Ktorá zná-
ma tvár nitrianskeho diva-
delného života je na obálke 
spomínanej knihy? Môže 
túto vzácnu knihu vyhrať.
Odpovede posielajte na poš-
tovú, alebo e-mailovú adre-
su redakcie do 16. januára.

Nová kniha o Nitre a Nitrančanoch
 Krátko pred Vianocami 
uzrela svetlo knižného sveta 
ojedinelá publikácia spomie-
nok  o živote v našom meste, 
ktorú vydalo AB ART press, 
vydavateľstvo reprezentač-
ných obrazových kníh o Slo-
vensku vo svojej populárnej 
edícii Ako sme tu žili. 
 Nová kniha Vladimír 
Bárta a kolektívu Nitra - 
Ako si ťa pamätáme je obra-
zovo - textová kniha o meste 
pod Zoborom, o živote v ňom 
v minulom storočí a najmä 
v jeho 2. polovici. Vznikla 
ako dielo kolektívu autorov 
- Vladimíra Bártu, Norber-
ta Beňušku, Jozefa Dvonča, 
Milana Friša, Petra Hupku, 
Jozefa Húsku, Jána Horvátha, 
Vladimíra Libanta, Jozefa 
Mikloška, Jozefa Mojtu, Jo-
zefa Okoličániho, Antona 
Števka, Štefana Valenta, Emi-
la Vontorčíka, Ivana Mojmíra 
Zoborského, významných 
nitrianskych osobností, pa-
mätníkov na tamtie časy, ktorí 
k svojim spomienkam vybrali 
z rodinných archívov čierno-
biele fotografie prezrádzajúce 
čitateľom ako vyzeralo naše 
mesto v nedávnej, dávnejšej 
i dávnej minulosti. Čitateľov 
informuje, kde boli staré nit-
rianske kiná, kaviarne, ho-
tely a reštaurácie, obchody a 
krčmy, ihriská, na ktorých sa 
hrával futbal, volejbal a tenis, 
kde sa korčuľovalo, kde sa 
hrával hokej, na ktorej ulici 
bolo korzo, kadiaľ tiekla rie-
ka Nitra, ale aj ako vyzerala 

vtedajšia obec Párovce, ktorá 
padla za obeť novej výstavbe 
mesta. Nostalgiou dýchajú 
obrázky romantických tvaro-
vaných autobusov, parkujú-
cich pred bývalým divadlom, 
budova staručkej železničnej 
stanice na konci mesta, bý-
valých nitrianskych kúpeľov 
pri toku rieky, špacírky po 
parku na Sihoti i nekonečné 
vodné zrkadlo, keď sa sta-
rá Nitra vrtošivo vrátila do 

svojho pôvodného koryta 
a zaliala obrovský priestor 
pod Zoborom. Čitatelia iste 
mimoriadne ocenia najmä 
Nitrianske kalendárium, v 
ktorom je slovami i obrázka-
mi chronologicky spracovaný 
prehľad premien mesta, ale 
aj udalostí, ktoré sa v meste 
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 Po oslobodení v roku 1950 
to bolo Námestie 1. mája, kto-
ré v roku 1979 spojili so Štú-
rovou ulicou, keď predtým tu 
ešte asanovali 15 mestských 
kioskov aj s domami na Hor-
notabánskej a Dolnotabán-
skej ulici. Súčasne zlikvidova-
li autobusovú stanicu, ktorá 
bola na tomto námestí.
 Turecká brána bola posta-
vená na dnešnej Štefánikovej 
triede v mieste medzi OD 
TESCO a niekdajšou reštau-
ráciou Nitran (dnes športová 
predajňa). Bola to vstupná 
mestská brána od juhu s dvo-
mi vežičkami. Postavili ju 
pravdepodobne v 16. storočí. 
Bol na nej latinský text a ka-
menný mestský znak, ktorý je 
od r. 1956 uložený na Bojnic-
kom zámku. Tureckú bránu 
zrútili v r. 1859. Cestu po za-
stavaní na obidvoch stranách 
premenovali v r. 1911 na Uli-
cu pri Tureckej bráne.
 Priestranstvo pred Turec-
kou bránou až po mestskú 
záhradu (dnes na jej mieste 
stoja Mlyny) dostalo v r. 1877 
názov Námestie pri Tureckej 
bráne. Tu postavili v r. 1863 
parný mlyn a v r.1890 mest-
skú kasáreň (dnešná tržnica). 
Na rohu, kde je dnes športová 
predajňa stál maličký domček 
Pavla Chilku, ktorý pred r. 
1910 kúpila vdova po Anto-

 Štúrova ulica patrí medzi hlavné dopravné tepny v Nitre. Začína sa v Starom meste od 
Univerzitného mosta cez rieku Nitru pri internáte SPU. Postupuje smerom do Mlynáriec a 
končí na kyneckom kopci, kde sa rozdvojuje pred cestným okruhom. V decembrovom čísle 
sme priblížili históriu tejto ulice z konca 19. a začiatku 20. storočia. V tomto pokračovaní sa 
dočítate ďalšie zaujímavosti Štúrovej ulice.

Štúrova ulica má dlhú históriu

novi Králikovi a z jej malej 
krčmičky vyrástol známy 
hostinec Králik. 
 Po r. 1950 premenovali uli-
cu pri Tureckej bráne na Uli-
cu Národného povstania. Od 
r. 1966 to bola znova ulica Pri 
Tureckej bráne a časť novoup-
ravenej ulice od križovatky až 
po most pomenovali na Ulicu 
SNP. 
 V druhej polovici 19. storo-
čia sa mesto začalo rozširovať 
už za starým mestským opev-
nením – Dolným Palánkom 
- výstavbou priemyselných 
podnikov, úradov a viliek, a 
tak tu na mieste záhrad a polí 
vznikali ulice a priestranstvá, 
ktoré dostali osobitné mená. 
Tak postavili parný mlyn 
(1863), železnicu (1876), ply-
náreň (1889), kasáreň (1890), 
pivovar (1895), nemocnicu 
(1894), súdny palác (1903), 
obchodnú učňovskú školu 
(1923), mestský obytný dom 
(1923), štátny obytný dom 
(1925), finančné úrady – dnes 
Stavoprojekt (1937).   
 Po roku 1960 sa realizo-
vala nová výstavba obytných 
domov na Štúrovej ulici, po-
stavené boli Pozemné stavby, 
reštaurácia Mladosť, Dom 
služieb, Prior (dnes Tesco), 
ako aj študentský domov SPU 
Mladosť. Po asanácii starých 
domcov, upravením a rozší-

rením celej uličnej trasy od 
mosta až po cukrovar, stala sa 
Štúrova ulica uceleným mest-
ským bulvárom. Preto v r. 
1979 zrušili čiastkové pome-
novania a celá trasa od mosta 
po Staré mesto, Mlynárce až 
na kynecký kopec dostala po-
menovanie Štúrova ulica.
 Už z tohto zloženia Štú-
rovej ulice vidíme rozličnosť 
výstavby, funkčnú a časovú 
odlišnosť, a preto tu nachá-
dzame množstvo pamätných 
a stavebne zaujímavých ob-
jektov či už klasických alebo 
moderných. Celý koridor bol 
trvale osídlený a našli sa tu aj 
vzácne archeologické vyko-
pávky. Jej pôvodná časť exis-
tovala už v ranom stredove-
kom mestečku Párovce a bola 
prístupovou cestou na hrad, k 
brodu a mostu rieky Nitry a 
neskoršie aj ako poštová ces-
ta z Hlohovca do Nitry a do 
Vrábeľ. Dnes po nej jazdia au-
tomobily v smere od Bratisla-
vy, alebo od Banskej Bystrice, 
či Levíc, ktoré potrebujú vojsť 
do mesta. Patrí k najfrekven-
tovanejším uliciam v meste. 
Historická ulica je dôstojným 
nositeľom Štúrovho mena, 
národného buditeľa, ktorý žil 
v rokoch 1815 – 1856.
Z historických podkladov 
spracovala: (SY)

Ulica, po ktorej kráčaš
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Baltazár Bakai, Irena Benková, 
Eva Beštová, Alžbeta Bieliková, Mária Bódio-
vá, Irena Čibiková, Katarína Dobošová, Ing. 
Štefan Felšöci, Emília Fintová, Juraj Fogada, 
Dušana Furková, Ing. Viliam Gajdoš, Fran-
tišek Grežo, PhDr. Mária Halásová, Emília 
Horváthová, Mária Húsková, Margita Jamri-
chová, Ing. Zora Kotercová, Eva Krajňáko-
vá, Marta Kučerová, Anna Kukučková, Jozef 
Kulháň, Mária Kušníriková, Mária Lázniková, 
Eva Levická, Helena Maková, Ing. Henrich 
Minárik, Klára Mokrková, Terézia Nemčeko-
vá,  Rozália Petrovičová, Karol Piršel, Vilma 
Poláková, Vincent Récky, Bohumil Roller, 
Anna Rozgoňová, Ing. Jozef Sáraz, Vincent 
Solčiansky, Juraj Vartík, Marta Zabáková, Ivan 
Záhon
 80 ROKOV: Gabriela Ballayová, Marta Bá-
neszová, Helena Bošňáková, Božena Brňová, 
Jolana Fedorová, František Gajdošík, JUDr. 
Gejza Chovanec, Aurélia Ivaňová, Mikuláš 
Kántor, Cecília Kosibová, Hildegarda Kytková, 
Emília Lenická, Edita Maťová, Marta Starovi-
čová, Viera Šatková, Helena Švecová, Jaroslava 
Vargová, Helena Vavrovičová, Mária Zarnecká
 85 ROKOV: Serafína Báreková, Kornélia 
Beďačová, Štefánia Beňová, Július Brunovský, 
Ing. Henrich Groiss, Mária Hagarová, Jozef 
Hanes, Magdaléna Hegedüšová, doc. Ing. Ivan 
Hričovský, Lýdia Chalániová, Anna Jakubí-
ková, Drahomíra Kanková, Ing. Pavel Koch, 
Títus Kolník, Anton Macko, Edita Molnáro-
vá, Mária Oláhová, Ing. Oldřich Ondroušek, 
Marta Pintérová, Oľga Podhorná, Ing. Jozef 
Rajtár, Pavel Schnierer, Gabriela Slobodová, 
Pavel Varga, Otília Veselá, Marta Vyžinkárová
 86 ROKOV: Magdaléna Benčová, Ing. Jú-
lius Ďurečko, CSc., Gizela Haringová, Ján Heč-
ko, Vladislav Chaloupka, Filoména Chmelová, 
Pavlína Jakušová, Jozef Košík, Ľudovít Lintner, 
Mária Plaštiaková, Helena Strápeková, Michal 
Tóth, Anna Vargová, Helena Vargová, Juliana 

Vargová, Ing. Agnesa Wiedermannová, Vale-
rie Žišková
 87 ROKOV: Anastázia Balážová, Helena 
Bednáriková, Mária Berkešová, Apolónia Beť-
ková, Antónia Čapová, František Fábry, Jozef 
Frankovič, Katarína Kolaříková, Alžbeta Ko-
šová, Paula Kreškociová, Anastázia Maluško-
vá, Alžbeta Mráziková, Alžbeta Orosiová, Emil 
Padyšák, Terézia Pavlovičová, Mária Štrbová, 
RNDr. Edita Tarabčáková, Mária Uríková, Jú-
lius Vacula, Edita Valašeková, Marta Vámošová
 88 ROKOV: Mária Dorová, Juliana Horňá-
ková, Rozália Jakabová, Mária Komorovská, 
Mária Kvetanová, Mária Lacková, Jolana Ma-
cáková, Ján Matesko, Helena Mečiarová, Paula 
Pinková, Katarína Švecová, Ing. Jozef Urban
 89 ROKOV: Helena Bakošová, Valéria Be-
recová, Helena Bobulová, Alžbeta Čitáryová, 
MUDr. Magdaléna Dubravická, Dušan Gajdo-
šík, Ing. Bohumil Kollár, CSc., Elena Kostan-
dová, Irena Kyslerová, Pavol Lavo, Valéria Ma-
durkayová, Ján Pavelka, Štefan Svitač, Irena 
Švehlová, Vojtech Valent
 90 ROKOV: JUDr. Ján Bradáč, Mária 
Brathová, Melánia Hübnerová, Jozef Padych, 
Janka Ploščinská, Katarína Prešková, Pavla 
Šmehilová, Elena Zaťková, František Zíka
 91 ROKOV: Anna Čimborová, Konstantín 
Holobradý, Helena Chválová, Oľga Užovičová
 92 ROKOV: Ing. Jozef Belej, Margita Ber-
náthová, Mária Gálová, Imriška Raškovičová, 
Jozefína Šišková
 93 ROKOV: Júlia Szalayová
 94 ROKOV: Františka Ivaničová, Gabriela 
Kováčiková, Júlia Slamková, Emília Svetlan-
ská, 
 95 ROKOV: Zoltán Adler, Alžbeta Glesgo-
vá, Jolana Karabínová
 96 ROKOV: Alžbeta Macáneková
 97 ROKOV: Júlia Zákopčanová
 98 ROKOV: Ing. Ján Dzunka
 99 ROKOV: Bartolomej Kolibár

V januári oslávia významné životné jubileum títo občania mesta Nitry:

Povedali si ÁNO
12. decembra: Michal Čukan a Linda Pospíšilová obaja z Nitry



Navždy odišli

V novembri 2016 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Štefan Abaffy, 92-r., Biovetská 4
RNDr. Cyril Ambros, CSc. 87-r., Trieda A. Hlinku 53
Mária Andelová, 85-r., Zelená 25
Pavel Bakay, 63-r., Biringerova 1
Milan Bardoň, 42-r., Mrázova 19
Božena Bihariová, 53-r., Nitra
Mária Břicháčová, 81-r., Brezová, 
Viera Čellárová, 84-r.,  Považská 14
Ľudmila Demeterová, 85-r., Nábrežie mládeže 75
Mária Dobáková, 90-r., Vikárska 1
František Dočkal, 60-r., Sitnianska 1
Ľudovít Dzibela, 81-r., Benkova 1
Ing. Jozef Ernihold, 88-r., Novomeského 57
Anna Feketeová, 88-r., Štefánikova trieda 92
František Filo, 44-r., Potravinárska 2
Berta Gálová, 61-r., Kmeťova 1
Janka Goldová, 33-r., Rýnska 15
Alžbeta Gregorová, 87-r., Považská 14
Eva Gyepesová, 70-r., Hanulova 22
Štefan Hlaváč, 47-r., Schurmannova 19
Pavol Holop, 82-r., Ulica Ľ. Okánika 2
Etela Chovancová, 77-r., Ulica Ľ. Okánika 4
Jozef Kalivoda, 93-r., Kremnická 13
Ľudmila Kolláriková, 89-r., Železničiarska 52
Jozef Kubaský, 88-r., Považská 14
Mária Kučerová, 70-r., Za Ferenitkou 29
František Kurucz, 58-r., Štefánikova tr. 52

Ondrej Laco, 68-r., Štefánikova tr. 74
Iveta Lakatošová, 48-r., Borová 29
Mgr. Hedviga Lieskovská 79.-r., Levická 10
Pavel Líška, Trieda A. Hlinku 37
Jozef Mlynárik, 65-r., Bernolákova 8
Ján Nitranský, 70-r., Topoľčianska 69
Antónia Oravcová, 91-r., Pri strelnici 25
Mária Országhová, 80-r., Wilsonovo nábr. 28
Aladár Pekár, 87-r., Za Ferenitkou 9
Mária Petráková, 89-r., Parkové nábrežie 25
Terézia Petráková, 82-r., Kláštorská 146
Eva Poliaková, 71-r., Podzámska 17
Mário Rafael, 0-r., Nitra
Viliam Savko, 99-r., Bernolákova 2
Jolana Singerová, 89-r., Nécseyho 16
Ing. Branislav Soviš, 86-r., Benkova 6
Mária Šupová, 90-r., Wilsonovo nábr. 32
Oľga Tančeková, 91-r., Pri Červenom kríži 1
Veronika Tomanová, 67-r., Mikovíniho 4
Vladimír Turanovič, 65-r., Gorazdova 20
Dušan Turba, 75-r., Podhájska 11
Eva Václavová, 73-r., Ďurčanského 15
Věra Valachová, 76-r., Štúrova 43
JUDr. Pavel Vančo, 99-r., Štefánikova tr. 80
Jozef Vojtech, 89-r., Kostolná 20
František Zigo, 75-r., Kollárova 6
Magdaléna Žylová, 64-r., Pivonková 13
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Mikuláša vítalo v Nitre plné námestie 
Ani mrazivé počasie neodradilo v nedeľu 4. decembra tisícky divákov od 
zámeru uvidieť Mikuláša a pokochať sa pohľadom na jedinečnom ohňostroji. 
Okrem detí vítali Mikuláša na Svätoplukovom námestí aj rozprávkové posta-
vičky a primátor nášho mesta Jozef Dvonč, ktorý zaželal všetkým Nitranom, 
ako aj obyvateľom zo širokého okolia, príjemné prežitie vianočných sviatkov. 
Potom už spoločne rozsvietili žiarovky na vianočnom strome v Nitrianskom 
vianočnom mestečku. Vzápätí celé námestie rozžiaril nádherný pyromuziká-
lový ohňostroj.            
                  Text a foto: (SY)
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