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 Deň učiteľov je vzácnou chví-
ľou, kedy si uctievame náročnú 
prácu našich pedagógov. Pre 
celú spoločnosť sa tento deň 
spája s príležitosťou poďakovať 
sa im za  nasadenie a každo-
denné úsilie, ktoré vynakladajú 
pri výchove a vzdelávaní našej 
mladej generácie.

 Učiteľ – toľkokrát skloňovaná 
profesia, životné poslanie, osob-
nosť, nositeľ hodnôt, pre niekto-
rých jednoducho len obyčajné 
zamestnanie. Mrzí ma, že veľa-
krát je v širšej verejnosti povola-

nie učiteľa vnímané len cez  tzv. 
výhody s ním spájané, ako sú na-
príklad prázdniny. Verejnosť si 
nechce uvedomiť, že prázdniny 
sú pre pedagóga dovolenkou, na 
ktorú má nárok každý pracujúci 
človek. Zároveň sú príležitosťou 
na načerpanie nových síl pre 
výkon tohto náročného povola-
nia. Sami učitelia však najlepšie 
vedia, že profesia učiteľa kladie 
na osobnosť človeka obrovské 
požiadavky.

 Od pedagóga sa zároveň oča-
káva, že bude aj akýmsi umel-
com, ktorý svojich žiakov v tom 
dobrom zmysle slova nainfikuje 
láskou k hľadaniu, objavovaniu 
múdrosti a poznaniu. Neraz sa 
ocitá v pozícii psychológa či sta-
rostlivého rodiča. V jeho osob-
nosti sa musia skĺbiť hodnoty, 
ku ktorým musí viesť i svojich 
žiakov, a to je múdrosť, toleran-
cia, empatia či férovosť. 

 S plnou vážnosťou môžem 
povedať, že toto povolanie bude 
patriť k tým, na ktorom stojí 

budúcnosť našej spoločnosti. 
Chcem vás preto ubezpečiť, že 
mesto Nitra bude presadzovať 
konkrétne kroky ku zvyšovaniu 
kvality školstva, a to materiál-
nymi i technickými vymoženos-
ťami, úsilím o postupnú rekon-
štrukciu budov ZŠ, a tiež tým, 
aby sa práca pedagóga stala v 
spoločnosti akceptovanou so 
všetkou úctou a vážnosťou. Zá-
roveň môžem vysloviť záväzok 
mesta dodržať odmeňovanie pe-
dagogických a nepedagogických 
pracovníkov vo všetkých kategó-
riách v zmysle kolektívneho vy-
jednávania a najmä Programo-
vého vyhlásenia vlády. K vášmu 
sviatku – ku Dňu učiteľov, vám 
vážení pedagógovia, želám, aby 
vaše ďalšie pedagogické pôsobe-
nie bolo naplnené tvorivosťou, 
podnetným  prostredím a inšpi-
ráciou. Želám vám veľa energie, 
optimizmu a úspechov, oporu zo 
strany vašich blízkych a pocho-
penie zo strany rodičov, vašich 
žiakov.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry
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Nitra chce byť Smart City – inteligentné a moderné mesto
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 Pojem „Smart city“ sa šíri 
svetom a mestá sa predháňajú 
v tom, kto si týmto titulom 
doplní skôr svoj erb. Pasova-
nie sa za inteligentné mesto 
patrí do stratégie vedenia 
mesta Nitry. Vďaka projektu 
Smart City by sa Nitra mala 
zmeniť na sídlo, produku-
júce minimum emisií a šet-
riace zdroje, na mesto, ktoré 
je energeticky efektívne a je 
schopné poskytnúť svojim 
obyvateľom vysokú kvalitu 
života.
 
 K tomuto kroku nás núti sú-
časná situácia. Mestá si totiž 
nevyberajú, či budú „SMART“, 
z prechodu na Smart City sa 
stáva nutnosť. Rastúca popu-
lácia, klimatické zmeny, ener-
getická náročnosť, ekologická 
záťaž, či kolabujúca doprava 
sú len niektoré z náročných 
výziev, ktorým musí aj mesto 
pod Zoborom čeliť. Budúcnosť 
Nitry vidíme v inteligentných 
a moderných technológiách.

 Koncept projektu Smart 
City je založený na novom prí-
stupe k spravovaniu a riadeniu 
mesta prostredníctvom inves-
tovania do ľudského kapitálu, 

do dopravy, informačnej a ko-
munikačnej infraštruktúry, do 
zabezpečenia inteligentného 
energetického manažmentu 
a do moderných technológií 
a riešení.

 K hlavným cieľom zámeru 
bude patriť inteligentná a eko-
logická doprava, ktorej sa po-
darí prilákať ľudí do mestských 
autobusov, alebo ich zaužívaný 
spôsob dopravy  preorientovať 
na alternatívne druhy – a to 
budovaním cyklotrás, poži-
čovní bicyklov či zdieľaním 
osobných áut. Súčasťou týchto 
aktivít bude tiež modernizácia 
verejného osvetlenia (čo sa už 
začalo realizovať), spolu s ria-
dením svietidiel a zavedením 
inteligentného osvetlenia v 
mestských budovách.

 Zmodernizované by malo 
byť aj hospodárenie s vodou 
a teplom,  ako aj spracovanie 
odpadu. Zámer počíta aj s 
elektronizáciou služieb mes-
ta, čo vlastne mesto Nitra má 
splnené od decembra 2015. 
Počíta sa tiež s budovaním 
energetickej efektívnosti a 
bezpečnosti.

 Mesto Nitra bude pri re-
alizácii projektu Smart City 
spolupracovať aj s ďalšími 
subjektmi. Poslanci na svojom 
rokovaní v decembri minulé-
ho roka odsúhlasili podpísanie 
memoranda o porozumení so 
Západoslovenskou energe-
tikou. Vzájomná spolupráca 
sa bude týkať predovšetkým 
oblasti verejnej dopravy a 
parkovacej politiky mesta, 
verejného osvetlenia, energe-
tického zhodnotenia komunál-
neho odpadu a energetického 
manažmentu mesta.

 Mesto plánuje do projektu 
zapojiť aj dopravcu ARRIVA 
Nitra, a.s., a ďalšie súkromné 
firmy. Spolupracovať by malo 
aj so Slovensko-americkým 
inovačným fondom, Elektro-
technickým, výskumným a 
projektovým ústavom v Novej 
Dubnici, s univerzitami a vý-
skumnými ústavmi, pôsobia-
cimi v Nitre a blízkom okolí. 
Projekt budovania inteligent-
ného mesta bude financovaný 
z fondov Európskej únie, ale aj 
formou združených investícií 
s firmami v rámci verejno-sú-
kromných partnerstiev. 

(S)



 Daňoví poplatníci dlhujú 
mestu Nitra na poplatkoch za 
odvoz komunálneho odpadu 
státisíce eur. Celková výška 
daňových nedoplatkov, evido-
vaná k 31. decembru 2016, je 
vo výške 1 467 000 eur, čo v 
porovnaní s predchádzajúcim 
rokom predstavuje nárast o
41 000 eur. Dlh vo výške tak-
mer 1,5 milióna eur spôsobilo
11 980 dlžníkov, z toho je 860 
podnikateľských subjektov.

 Na daňových nedoplatkoch 
sa okrem iného podieľajú aj ľu-
dia bez domova s nahláseným 
trvalým pobytom v Nitre. Ich 
počet sa každoročne zvyšuje, 
ku koncu r. 2016 dlhovalo mes-

 Nitrianska humanitná 
spoločnosť Homo Nitriensis 
darovala Správe zariadení 
sociálnych služieb v Nitre 
rehabilitačný prístroj. Na 
slávnostnom odovzdávaní 
sa zúčastnil primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč, prezi-
dentka Nitrianskej humanit-
nej spoločnosti Homo Nit-
riensis Margita Štefániková, 
zastupujúca riaditeľka SZSS 
v Nitre Anna Maťová, členky 
NHS Homo Nitriensis a ďalší 
hostia.

 Tento aktívno-pasívny prí-
stroj značky Thera Tigo po-
slúži klientom denného sta-
cionáru na precvičovanie 
horných a dolných končatín. 
Používať ho môžu najmä 

tu 1285 dlžníkov s nedoplatka-
mi vo výške 220 000 eur. Ďalšiu 
skupinu tvoria občania Nitry, 
ktorí sa dlhodobo zdržiavajú 
v zahraničí, nepreberajú si zá-
sielky, a preto si neplnia svoju 
povinnosť uhradiť daň. Na zvy-
šovaní daňových nedoplatkov 
sa podieľajú vo veľkej miere aj 
občania rómskeho pôvodu, u 
ktorých je dlhoročne zlá pla-
tobná disciplína.

 Mesto využíva na vymá-
hanie nedoplatkov všetky ná-
stroje, ktoré umožňuje súčas-
ná legislatíva. Aj vďaka tomu 
sa ku koncu r. 2016 podari-
lo vymôcť platby v hodnote
365 000 eur. Pre zlepšenie vy-

zdravotne ťažko postihnuté 
osoby, pripútané na invalid-
ný vozík, no poslúži na re-
habilitáciu aj pacientom na 
doliečovanie po úrazoch a 

máhania nedoplatkov dane je 
možné realizovať len niektoré 
procesné úkony zamerané na 
zvýšenie platobnej disciplíny. 
Ide o opakované písomné vý-
zvy na úhradu nedoplatku po 
lehote splatnosti, zverejnenie 
daňových dlžníkov na webo-
vej stránke mesta a v miestnej 
tlači a podávanie trestných 
oznámení na daňové subjekty. 
Mesto Nitra bude v roku 2017 
aj naďalej monitorovať stav da-
ňových nedoplatkov a zároveň 
vykoná úkony smerujúce k 
dosiahnutiu čo najvyššej efek-
tivity pre ďalšie zvyšovanie ob-
jemu uhradených pohľadávok.

(RM)

zlomeninách. Klienti Správy 
zariadení sociálnych služieb 
na Baničovej ulici v Nitre 
mali tento prístroj k dispozí-
cii takmer mesiac na odskú-
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Prezidentka NHS Homo Nitriensis Margita Štefániková odovzdala darovaciu 
listinu zastupujúcej riaditeľke SZSS Anne Maťovej.

Dlžoby na daniach sa vyšplhali na 1,5 mil. eur

Zdravotný stav klientov denného stacionára 
pomôže zlepšiť rehabilitačný prístroj



času, za čo im patrí uznanie.“ 
(SY)

 Vybudovaním privádza-
ča z R1 sa odľahčí dopravné 
zaťaženie v lokalite a umož-
ní napojenie strategického 
parku priamo na rýchlostnú 
cestu R1 z obidvoch smerov. 
Diaľničný privádzač z rých-
lostnej cesty R1A k nitrian-
skemu priemyselnému parku 
v smere od Bratislavy by mal 
byť odovzdaný do užívania v 
polovici marca tohto roka.

 Investíciu stavia štát v rám-
ci príchodu automobilky Ja-

guar Land Rover, profitovať 
z nej však budú všetky firmy 
pôsobiace v priemyselnom 
parku. Prvá etapa príjazdu z 
R1 do priemyselného parku 
v smere od Banskej Bystrice 
a výjazd z parku v smere na 
Bratislavu boli odovzdané do 
užívania v roku 2015. Zmluv-
ný termín ukončenia výstav-
by a odovzdanie ďalších etáp 
určili na 7. marca.

 Vzhľadom na zmenu 
predpisov týkajúcich sa do-

pravného značenia a reali-
záciu Strategického parku 
JLR bolo potrebné opätovne 
odsúhlasiť dopravné znače-
nie. Stavbu ďalšej etapy pri-
vádzača z rýchlostnej cesty 
R1A s názvom Priemyselná 
zóna Nitra – Mlynárce – II. a 
IV. etapa realizuje spoločnosť 
Skanska SK, a.s., ktorú vysú-
ťažili verejným obstarávaním 
na základe najnižšej ponuky. 
Hodnota zákazky je vo výške 
5 801 300 eur bez DPH.

(RM)
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Privádzač z R1 do priemyselného parku odovzdajú v marci

šanie. Boli z neho nadšení a 
tešia sa na jeho ďalšie použí-
vanie. 

 „Rehabilitačný prístroj bol 
zakúpený z výťažku charita-
tívnej módnej prehliadky pod 
názvom Srdce a krása, ktorú 
organizovala NHS Homo 
Nitriensis v novembri m.r. 
Jej členky sa do zorganizova-
nia tohto podujatia zapojili 
nezištne, na úkor svojho voľ-
ného času a podporu dobrej
veci, za čo im patrí veľká 
vďaka,“ uviedla prezidentka 
Margita Štefániková. Po odo-

vzdaní darovacej listiny riadi-
teľke Anne Maťovej dodala: 
„Verím, že prístroj prispeje k 
zlepšeniu zdravotného stavu 
klientov.“

 Primátor Nitry Jozef 
Dvonč si zaspomínal na vznik 
denného stacionára a zároveň 
povedal: „Je obdivuhodné 
ako sa dokážete popasovať sa 
so svojím ťažkým osudom. 
Verím, že vám tento prístroj 
pomôže. Mne prichodí po-
ďakovať sa týmto dámam. 
Venujú sa zaujímavej činnosti
- a na úkor svojho voľného 

Účastníci slávnostného odovzdávania prístroja

Zdravotný stav klientov by mal zlep-
šiť aktívno-pasívny prístroj značky 
Thera Tigo.
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Nitra sa stala vyhľadávanou turistickou destináciou
 Nitrianska organizácia ces-
tovného ruchu má pozitívne 
správy. Počet prenocovaní v 
ubytovacích zariadeniach v 
Nitre za rok 2016 stúpol až o 
40 percent oproti minulému 
roku. V minulosti cestovný 
ruch v Nitre zápasil s tým, 
že všetkému pozitívnemu a 
atraktívnemu, čo turistom 
ponúka, nedokázal využiť 
svoj potenciál a dosiahnuť, 
aby v ňom návštevníci zotr-
vali viac dní. 

 Väčšina návštevníkov strá-
vila v Nitre len jeden deň ako 
krátku zastávku na svojej ces-
te. Zdá sa však, že sa koneč-
ne podarilo prelomiť bariéry, 
pretože uplynulý rok prinie-
sol zmenu. Hotely, penzióny 
a ostatné ubytovacie zariade-
nia v Nitre nahlásili odboru 
miestnych daní a poplatkov 
na Mestskom úrade v Nitre za 

rok 2016 celkovo 234 643 pre-
nocovaní a za toto obdobie 
bola uhradená daň za ubyto-
vanie vo výške 105 767 eura.

 „Zvýšený počet prenoco-
vaní v Nitre je pre nás po-
tvrdením toho, že spojiť sily, 
skvalitňovať služby, ponúkať 
atraktívne produkty cestov-
ného ruchu a cielene ich ko-
munikovať sa skutočne oplatí. 
Čo nás však teší rovnako ako 
samotný nárast prenocova-
ní, je fakt, že turisti vnímajú 
mesto pod Zoborom pre jeho 
rozmanitosť a pohostinnosť 
ako veľmi zaujímavé a pria-
teľské,“ povedala Marta Há-
roníková, riaditeľka Nitrian-
skej organizácie cestovného 
ruchu.

 „Svetový kongres esperan-
ta v júli minulého roka prilá-
kal do Nitry takmer 1300 ľudí 

zo 60 krajín sveta. V Nitre sa 
konal aj medzinárodný medi-
cínsky kongres,“ informovala 
Marta Hároniková, riaditeľka 
NOCR. Podľa nej sú firemné 
školenia a workshopy dopĺňa-
né o sprievodný program. 

 K najobľúbenejším sprie-
vodným podujatiam patria 
prehliadky Nitrianskeho hra-
du spojené s gurmánskymi 
zážitkami v podobe degus-
tácií miestnych vín, ochut-
návok miestnych špecialít a 
samozrejme medoviny v šen-
ku, ktorá tu má dlhú tradíciu.  
Zvýšený počet prenocovaní 
znamená aj možnosť získať 
vyššiu štátnu dotáciu, ktorá 
sa využije na ešte masívnejšiu 
podporu turizmu a rozvoja 
nitrianskeho regiónu.     (DP)

 V marci 1993 vznikol na pôde bývalého Domu kultúry ORBIS Nitriansky informačný systém (NI-
SYS). Od 1. mája 2001 sídli v priestoroch bývalého mestského domu na Štefánikovej triede č. 1. Ako 
turistické informačné centrum  poskytuje informácie o kultúrnych a spoločenských podujatiach, vý-
stavách a firmách v Nitre, a to buď priamo pri osobnej návšteve, na tel. čísle 16 186, alebo e-mailom. 

 Od 15. marca 2006 možno do budovy mestského úradu vstúpiť iba s čipovou kartou, ktorá otvo-
rí elektronický zámok. Pracovníci úradu a poslanci MZ dostali vlastné čipové karty. Voľne prístup-
né zostalo klientske centrum, podateľňa, pokladnica, matrika a evidencia obyvateľstva.

 V piatok 31. marca 2006 sa novou atrakciou mesta stala turistický vláčik – Nitriansky expres. Prvá 
propagačná jazdu mala päť kilometrov a viedla od NISYS-u po pešej zóne, Palárikovej ulici, Wilsono-
vom nábreží popri mestskom parku na Župné námestie na Nitriansky hrad a naspäť.

 Dňa 17. marca 2008 bol slávnostne uvedený do užívania inteligentný systém riadenia dopravy 
cestnou svetelnou signalizáciou. Tento, v tom čase najmodernejší systém riadenia dopravy, vy-
hodnocoval situáciu v meste na základe priebežných výsledkov kamerového systému  a snímačov, 
nainštalovaných do vozoviek v meste. Pomocou neho je možné automatické aj manuálne riadenie 
dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.

STALO SA V MARCI:
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Demografické údaje Nitry za rok 2016

Plán mobility určí vývoj dopravy v Nitre

 K 31. decembru 2016 žilo 
v Nitre 79 482 obyvateľov, z 
toho bolo 32 490 mužov a 36 
446 žien, 5451 chlapcov a 5095 
dievčat vo veku do 18 rokov. 
Počas roka sa narodilo 780 
detí a zomrelo 741 obyvateľov 
mesta. Z mesta sa odsťahovalo 
1570 a prisťahovalo 969 oby-
vateľov. 

Mesto Nitra sa zapojí do pro-
jektu, zameraného na zvýšenie 
bezpečnosti i kvality dopravy 
v meste a jeho okolí. Výsled-
kom projektového zámeru bude 
strategický dokument s ná-
zvom Plán udržateľnej mobility 
funkčného územia krajského 
mesta Nitra. Ten bude určovať 
hlavné smery, ktorými sa bude 
vyvíjať rozvoj dopravnej in-

 Z týchto údajov vyplýva, že 
Nitra aj za minulý rok zazna-
menala negatívny demogra-
fický trend. Počet obyvateľov 
klesá, a to najmä v dôsledku 
rastúcej individuálnej bytovej 
výstavby v okolitých obciach. 
 V roku 2014 mala Nitra 80 
947 obyvateľov, na začiatku r. 
2015 v Nitre žilo 80 546 ľudí, 

na konci r. 2015 – 80 947 oby-
vateľov, koncom r. 2016 žilo
v Nitre 79 482 občanov. 
 Najväčšou mestskou časťou 
je sídlisko Klokočina s 19 081 
obyvateľmi, druhá je Chreno-
vá s 15 512 obyvateľmi, v Sta-
rom meste žije 12 512 občanov. 
Najmenšou mestskou časťou 
sú Mlynárce s 549 občanmi.

Mestská 
časť Nitry

Muži Ženy Chlapci Dievčatá Spolu

Čermáň
Diely
D. Krškany
Dražovce
H. Krškany
Chrenová
Janíkovce
Klokočina
Kynek
Mlynárce
Párov. Háje
Staré Mesto
Zobor
Bez trv. pob. 
Nitra spolu

2274
3430

890
823
396

6215
759

7816
312
241
278

4964
3049
1043

32490

2584
3886

911
839
427

7437
768

8632
339
245
276

5934
3473

695
36446

379
592
187
148

74
932
129

1369
84
32
67

834
440
184

5451

331
582
121
131

85
928
152

1264
59
31
72

780
390
169

5095

5568
8490
2109
1941

982
15512

1808
19081

794
549
693

12512
7352
2091

79482
Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ Nitra

Údaje o počte obyvateľov podľa jednotlivých mestských častí ku koncu r. 2016:

fraštruktúry v Nitre a okolitých 
obciach. Tvorba dokumentu 
bude financovaná z fondov Eu-
rópskej únie. Celková plánova-
ná výška výdavkov projektu je 
832 400 eur. Mesto sa na nich 
bude podieľať päťpercentným 
spolufinancovaním v hodnote 
41 620 eur. Plán udržateľnej mo-
bility bude obsahovať prognózy 
a návrhy riešenia dopravy v ča-

sových horizontoch päť až 30 ro-
kov so zohľadnením demogra-
fického vývoja mesta a regiónu. 
Okrem toho sa bude zaoberať 
zvýšením bezpečnosti premáv-
ky, znížením stupňa znečistenia 
ovzdušia, zabezpečením finanč-
ne udržateľnej dopravy osôb, 
integráciou verejnej dopravy, 
návrhmi na pešiu dopravu a ďal-
šími analýzami.                    (RM)



Inovatívna výučba prišla už aj k najmenším žiakom
 Moderné učebné pros-
triedky – metodickú príručku 
prepojenú na nový vzdelávací 
portál Kozmix.sk postupne 
získavajú všetci učitelia na 
prvom stupni základnej ško-
ly v prípade, že sa ich škola 
rozhodla zapojiť do  projektu 
inovatívnej výučby Moja prvá 
škola. 

 „Cieľom nášho projektu je 
posunúť hranice možností pre 
inovatívne vzdelávanie už na 
prvý stupeň základných škôl. 
To, čo projektom sledujeme je, 
aby naši učitelia učili pestrej-
šie, zábavnejšie, motivujúco a 
zároveň názornejšie, s väčším 
zapojením žiakov do procesu 
výučby,“ povedal o motivácii 
spustenia projektu Ján Machaj, 
riaditeľ neziskovej organizácii 
Edulab, ktorá projekt organi-
zuje. 

 Nová metodická príručka 
pre učiteľov prvého stupňa 
základných bola vytvorená 
tímom skúsených autorov a 
učiteľov s dlhoročnou praxou 
a obsahuje viac ako 200 aktivít 
na výučbu viac než tridsiatich 
tém zo Štátneho vzdelávacie-
ho programu. Metodická prí-
ručka je priamo prepojená na 
digitálne materiály z nového 
vzdelávacieho portálu www.
kozmix.sk. Portál momen-
tálne obsahuje viac ako 500 
lekcií pre 11 predmetov vy-
učovaných na prvom stupni 
základnej školy, viac ako 600 
animácií a 1400 digitálnych 
interaktívnych cvičení. Obsah 
portálu korešponduje so Štát-
nym vzdelávacím programom 

a jeho ďalším veľkým pozití-
vom je aj prepojenie na bežne 
dostupné učebnice používané 
na 1. stupni základných škôl. 
Jeho využitie je univerzálne, 
okrem použitia na výučbe v 
škole je vhodný aj na domáce 
precvičovanie. 

 Okrem zmysluplného ob-
sahu spracovaného zábavnou 
formou tu rodič nájde nástroje 
na kontrolu práce svojho die-
ťaťa doma aj v škole. Rovnako 
ako v prípade metodiky pre 
učiteľov je odborným garan-
tom portálu Pedagogická fa-

kulta Prešovskej univerzity. O 
výraznom záujme škôl a ich 
učiteľov o inovatívnu výučbu 
svedčí fakt, že v súčasnosti sa 
do projektu Moja prvá škola 
stihlo zaregistrovať už viac ako 
1300 škôl a takmer šesťtisíc 
učiteľov z týchto škôl. „Aj naša 
škola sa zapojila do tohto pro-
jektu, pretože si myslíme, že 
unikátne prepojenie učebných 
materiálov a digitálneho učiva 
je kombinácia, ktorá učiteľovi 
pomáha učiť pútavo. Našich 
žiakov to nesmierne baví,“ po-
vedala Mária Bernáthová zo 
ZŠ Benkova v Nitre.          (SY)
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Počítače slúžia žiakom aj pri výučbe. Foto: (A)

Na nitrianskych ZŠ je bežné používanie počítačov a interaktívnej tabule - pe-
riférneho zariadenia počítača, kombinujúceho výhody dotykovej obrazovky 
a videoprojekcie.



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

4.3. (so) 13.00 Novomeského Nitra 2017
slávnostné vyhodnotenie VIII. ročníka literár-
nej súťaže pre mladých autorov pod záštitou 
primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča 
usporiadateľ: Spoločnosť Ladislava Novomeské-
ho v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra , vstup na 
pozvánky
11.3. (so) 17.00 Poetické impresie
v dielach N. R. Korsakova, F. Chopina, J. Offen-
bacha, F. Poulenca a i. Dominika Rais / soprán, 
Zuzana Zamborská / klavír, usporiadateľ: Do-
minika Rais, vstupné: 5€ ; 3€ študent po preu-
kázaní sa štud. preukazom, predpredaj: NISYS 
21.3. (ut) 17.00 vernisáž 
Yuri Dojc: Last Folio / Posledná kapitola 
Igor Leicht:  Fragments / Fragmenty 
spoločná výstava fotografií potrvá do 19. 4. 
usporiadateľ: ATID – občianske združenie, Mesto 
Nitra, ŽNO Nitra,  na vernisáž vstup voľný
28.3. (ut) 10.00 Slávnostné oceňovanie peda-
gogických zamestnancov škôl a školských za-
riadení Mesta Nitry pri príležitosti Dňa učiteľov
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky
28.3. (ut) 17.00 
Slávnostné oceňovanie športovcov mesta Nit-
ry za rok 2016
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2016 
16.3. (št) 18.00 Wolfgang Amadeus Mozart: 
DON GIOVANNI prierez opery v sprievode kla-
víra , obsadenie: Don Giovanni – Günther Strah-
legger / barytón (Rakúsko); Donna Anna – Eva 
Melichaříková / soprán; Don Ottavio – Róbert 
Smiščík / tenor; Donna Elvíra – Klaudia Dernerová
/ soprán; Zerlina – Jana Bernáthová / soprán;
Peter Pažický / klavír
19.3. (ne) 18.00 účinkujú: Klaudia Vašinová / sop-
rán, Jozef Čuban / gitara, lutna, romantická gita-
ra, Jana Blaščáková / klavír
23.3. (št) 18.00 
Klavírny recitál - Wojciech Waleczek / klavír

26.3. ( ne) 18.00 TRIO MARTINŮ
Peter Jiříkovský / klavír, Pavel Šafařík / husle,
Jaroslav Matějka / violončelo
30.3. (št) 18.00 Roman Krško / barytón, Andrea 
Hulecová / mezzosoprán, Juraj Šimko / barytón, 
Jana Nagy – Juhász / klavír 
usporiadatelia: Mesto Nitra a Základná umelecká 
škola J. Rosinského v Nitre, vstupné: 4,- €, deti, 
študenti, dôchodcovia a držitelia preukazu ZŤP , 
predpredaj: NISYS

VýstaVy
Do 15. 3. Cesta k veľkému víťazstvu od Stalin-
gradu do Prahy 
História a tradície  Židov v Nitre 
Shraga Weil: GRAFIKA 

Prehliadky
ut: 13.00 – 18.00, st, št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 
18.00, so a ne: 13.00 - 18.00 
po. a pi. zatvorené
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 

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
9.2. – 2.4. Jankovič & spol.
Autori: Štefan Papčo, Martin Piaček, Eva Masary-
ková, Miro Trubač, Michal Moravčík a iní.

salÓN
16.3. – 23.4. Afterlife
Práce študentov Ateliéru grafiky a experimentálnej 
tvorby košickej KVUaI na Fakulte umení patriacej 
pod Technickú univerzitu.

GalÉria MladýCh
16.2. – 26.3. Paradoxical Happiness. Autor: Mi-

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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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
7. – 12. 3. NÁBYTOK A BÝVANIE 2017
7. – 12. 3. FÓRUM DIZAJNU 2017
7. – 12. 3. MODERNÉ DREVODOMY 2017
28.3. – 1.4. AGROSALÓN 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 
záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00. Prehliadka sprí-
stupnených expozícií trvá asi 1 h. Návštevníci si 
pozrú Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne 
múzeum, Kazematy, vystúpia na hradby. Sprístup-
nené expozície spolu s hradným areálom môžete 
vidieť samostatne. Sprievodcovský výklad je po-
trebné dohodnúť vopred.

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra
www.dab.sk 
2.3. (št) 18.30 Dámska šatňa Štúdio. Pohľad do 
divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
3.3. (pi) 18.30, 14.3. (ut) 18.30 Dobro Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasné-
ho obyvateľa Slovenska aj Európy.

9.3. (št) 18.30, 10.3. (pi) 18.30
Syna, či dcéru? Veľká sála, PREMIÉRA 
11.3. (so) 18.30 Druh: Žena Veľká sála
13.3. (po) 18.30 Potkany Štúdio
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy.
14.3. (ut) 10.00, 15.3. (st) 10.00
Kým kohút nezaspieva Veľká sála
15.3. (st) 18.30
Dámska šatňa Štúdio, Organizované 
16.3. (št) 18.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála
18.3. (so) 18.30, 20.3. (po) 18.30
22.3. (st) 18.30. 27.3. (po) 18.30 Povolanie pá-
pež Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál
21.3. (ut) 10.00, 23.3. (št) 10.00
Štyria v ringu Štúdio
24.3. (pi) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála
25.3. (so) 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detek-
tíva v histórii. 
29.3. (st) 18.30 Panikári Veľká sála
Muži na pokraji nervového zrútenia, súčasná ko-
média s pesničkami.
30.3. (št) 18.30 Gazdiná roba Veľká sála

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk
1.3. (st) 9.30, 15.3. (st) 9.30 JANKO HRAŠKO 
Veľká sála. Rozprávka o malom silnom hrášku. Za 
búrky zrodený, rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, 
tras sa celý svet.“ Je malý, silný a objavuje svet 
veľkých ľudí. 
2.3. (št) 9.30, 5.3. (ne) 15.00, 7.3. (ut) 9.30
8.3. (str) 9.30 AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
3.3. (pi) 9.30, 17.3. (pi) 9.30, 19.3. (ne) 15.00
DANKA A JANKA Veľká sála
Danka a Janka sú dvojičky a sú celkom rovnaké. 
Sú také rovnaké, že keď sa Danka pozrie do zr-
kadla, tak nevie, či vidí seba, alebo Janku. Aby v 
tom aspoň ony mali jasno, začali sa inak dívať na 
svet. Ak jedna povie, že zebra je biela s čierny-
mi pruhmi, podľa tej druhej bude čierna s bielymi 
pruhmi. A teraz si predstavte, že vás tieto diev-
čiská vezmú do rozprávky: bude to dobrodružná 
zábava alebo zábavné dobrodružstvo?
5.3. (ne) 10.00, 9.3. (št) 11.00, 12.3. (ne) 10.00
19.3. (ne) 10.00, 26.3. (ne) 10.00 HOP Študovňa.
10.3. (pi) 9.30, 12.3. (ne) 15.00, 14.3. (ut) 10.00
21.3. (ut) 9.30, 22.3. (st) 9.30, 24.3. (št) 9.30
MÔJ MALÝ PRINC Veľká sála
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lan Mazúr. Site-specific video inštalácia tiahnuca 
sa celým priestorom galérie, v ktorej autor reflek-
tuje vizualitu súčasnej konzumnej spoločnosti, 
využívajúc naráciu bez príbehu zloženú z obrazov 
a predmetov.
BUNker
16.2. – 5.3. Diera /(Pin)hole
Autori: študenti Katedry výtvarnej tvorby a výcho-
vy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 
16.3. – 30.4. Oči ulíc vidia všetko.
Autori: Filip Sabol, Michal Turkovič

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk,
www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
Otváracie hodiny: po: 9.00 – 15.00, ut – pia: 
9.00 – 17.00, so – ne: 10.00 – 17.00

stÁle VýstaVy
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovovýcha 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
24.3. – 23.4. Trofeje poľovnej zveri 
XXXI. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulove-
nej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej 
komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje 
raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej 
a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej 
sezóne r. 2016/2017. Vernisáž 24.3. o 15.00 h
20.3. – 28.5. Čaro umeleckého drotárstva
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo 
Slovenska.

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 Bavo-
rov a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvr-
denie Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, 
list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď 
toho istého pápeža Metodovi, ukážky z buly 
Industriae tuae a Quia te zelo fidei, ukáž-
ky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprí-
stupnená klenotnica s liturgickým 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.kirchner@uniag.sk
č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00
a 16.00, str: 14.00 – 18.00, so: zatvorené
ne: 14.00 – 16.00
Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Kirchner
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a 
sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej sprá-
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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
7. – 12. 3. NÁBYTOK A BÝVANIE 2017
7. – 12. 3. FÓRUM DIZAJNU 2017
7. – 12. 3. MODERNÉ DREVODOMY 2017
28.3. – 1.4. AGROSALÓN 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 
záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00. Prehliadka sprí-
stupnených expozícií trvá asi 1 h. Návštevníci si 
pozrú Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne 
múzeum, Kazematy, vystúpia na hradby. Sprístup-
nené expozície spolu s hradným areálom môžete 
vidieť samostatne. Sprievodcovský výklad je po-
trebné dohodnúť vopred.

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra
www.dab.sk 
2.3. (št) 18.30 Dámska šatňa Štúdio. Pohľad do 
divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
3.3. (pi) 18.30, 14.3. (ut) 18.30 Dobro Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasné-
ho obyvateľa Slovenska aj Európy.

9.3. (št) 18.30, 10.3. (pi) 18.30
Syna, či dcéru? Veľká sála, PREMIÉRA 
11.3. (so) 18.30 Druh: Žena Veľká sála
13.3. (po) 18.30 Potkany Štúdio
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy.
14.3. (ut) 10.00, 15.3. (st) 10.00
Kým kohút nezaspieva Veľká sála
15.3. (st) 18.30
Dámska šatňa Štúdio, Organizované 
16.3. (št) 18.30 Z rúčky do rúčky Veľká sála
18.3. (so) 18.30, 20.3. (po) 18.30
22.3. (st) 18.30. 27.3. (po) 18.30 Povolanie pá-
pež Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál
21.3. (ut) 10.00, 23.3. (št) 10.00
Štyria v ringu Štúdio
24.3. (pi) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála
25.3. (so) 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detek-
tíva v histórii. 
29.3. (st) 18.30 Panikári Veľká sála
Muži na pokraji nervového zrútenia, súčasná ko-
média s pesničkami.
30.3. (št) 18.30 Gazdiná roba Veľká sála

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk
1.3. (st) 9.30, 15.3. (st) 9.30 JANKO HRAŠKO 
Veľká sála. Rozprávka o malom silnom hrášku. Za 
búrky zrodený, rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, 
tras sa celý svet.“ Je malý, silný a objavuje svet 
veľkých ľudí. 
2.3. (št) 9.30, 5.3. (ne) 15.00, 7.3. (ut) 9.30
8.3. (str) 9.30 AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU
3.3. (pi) 9.30, 17.3. (pi) 9.30, 19.3. (ne) 15.00
DANKA A JANKA Veľká sála
Danka a Janka sú dvojičky a sú celkom rovnaké. 
Sú také rovnaké, že keď sa Danka pozrie do zr-
kadla, tak nevie, či vidí seba, alebo Janku. Aby v 
tom aspoň ony mali jasno, začali sa inak dívať na 
svet. Ak jedna povie, že zebra je biela s čierny-
mi pruhmi, podľa tej druhej bude čierna s bielymi 
pruhmi. A teraz si predstavte, že vás tieto diev-
čiská vezmú do rozprávky: bude to dobrodružná 
zábava alebo zábavné dobrodružstvo?
5.3. (ne) 10.00, 9.3. (št) 11.00, 12.3. (ne) 10.00
19.3. (ne) 10.00, 26.3. (ne) 10.00 HOP Študovňa.
10.3. (pi) 9.30, 12.3. (ne) 15.00, 14.3. (ut) 10.00
21.3. (ut) 9.30, 22.3. (st) 9.30, 24.3. (št) 9.30
MÔJ MALÝ PRINC Veľká sála
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lan Mazúr. Site-specific video inštalácia tiahnuca 
sa celým priestorom galérie, v ktorej autor reflek-
tuje vizualitu súčasnej konzumnej spoločnosti, 
využívajúc naráciu bez príbehu zloženú z obrazov 
a predmetov.
BUNker
16.2. – 5.3. Diera /(Pin)hole
Autori: študenti Katedry výtvarnej tvorby a výcho-
vy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. 
16.3. – 30.4. Oči ulíc vidia všetko.
Autori: Filip Sabol, Michal Turkovič

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk,
www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
Otváracie hodiny: po: 9.00 – 15.00, ut – pia: 
9.00 – 17.00, so – ne: 10.00 – 17.00

stÁle VýstaVy
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovovýcha 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
24.3. – 23.4. Trofeje poľovnej zveri 
XXXI. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulove-
nej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej 
komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje 
raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej 
a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej 
sezóne r. 2016/2017. Vernisáž 24.3. o 15.00 h
20.3. – 28.5. Čaro umeleckého drotárstva
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo 
Slovenska.

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 Bavo-
rov a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvr-
denie Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, 
list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď 
toho istého pápeža Metodovi, ukážky z buly 
Industriae tuae a Quia te zelo fidei, ukáž-
ky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprí-
stupnená klenotnica s liturgickým 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.kirchner@uniag.sk
č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00
a 16.00, str: 14.00 – 18.00, so: zatvorené
ne: 14.00 – 16.00
Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Kirchner
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré 
boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a 
sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej sprá-
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okresné kolo vedomostnej súťaže o astronómii pre 
okres Nitra
19.3. (ne) 16.00 MEDZINÁRODNÝ DEŇ HVEZ-
DÁRNÍ pozorovanie oblohy, filmy, prednášky, tvo-
rivé dielne pre deti, modelári, meteority, podujatie 
bude trvať do 20:00, vstupné 0,50 €
21.3. (ut) 8.30 MOJ TANEČNÝ KRÚŽOK
workshop pre vedúcich tanečných krúžkov
9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH? okresné kolo vedo-
mostnej súťaže o astronómii pre okres Šaľa
22.3. (st) 14.00 ZDOBENIE KRASLÍC
pre organizovanú skupinu detí, vložné 0,30 €
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - pokročilí
17.00 FOTOKLUB APF
24.3. (pi) 9.00 FAD - FESTIVAL AMATÉRSKEHO 
DIVADLA, divadelné predstavenia, divadelné diel-
ne a diskusie, miesto: KD Párovské Háje
13.00 PLAGÁT A PRÍBEH ROKA
oceňovanie víťazov
25. 3. (so) 9.00 FAD - FESTIVAL AMATÉRSKEHO 
DIVADLA, druhý deň festivalu 
26. 3. (ne) 9.00 FAD - FESTIVAL AMATÉRSKEHO 
DIVADLA, tretí deň festivalu
28. 3. (ut) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí, 
okres Zlaté Moravce
17.30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI A MLÁ-
DEŽ, vložné 0,50 €
29.3. (st) 17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - po-
kročilí
17:00 FOTOKLUB APF
31.3. (pi) 11.00 TANEČNÝ    KOLOTOČ, regionálne kolo 
postupovej súťaže neprofesionálnych tanečníkov

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
3.3. o 9.00 - Jarné aranžovanie – okresná súťaž 
pre ZŠ (na pozvánky)
9.3. o 9.00 - Literárny kalamár – vedomostná 
zábavná súťaž pre žiakov 7.- 8. ročníka ZŠ
21.3. o 9.00 - STORY – okresná súťaž v prednese 
v AJ (pre ZŠ na pozvánky)
22.3. o 9.00 STORY – okresná súťaž v prednese v 
nemeckom a ruskom jazyku (pre ZŠ na pozvánky)
24.3. o 9.00 - Verejná súťažná prehliadka pa-
pierových a plastových modelov - okresná sú-
ťaž pre ZŠ (na pozvánky)

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
11.3. (so) Výroba prírodnej kozmetiky 
Miesto konania: Prísalie 
15.3. (st) od 16.00 VMČ Nitra – Klokočina:  
stretnutie poslancov s občanmi
16.3. (št) 10.00 – 12.00 
Ako knižná víla na jar knižky zobúdzala
Podujatie pre deti od 5 do 8 rokov - súčasť nového 
dlhodobého projektu – KNIŽKOVANIE. 
17.3. (pi) 18.00 Zábava pre osamelých.
Organizátor: Mesto Nitra 
20.3. (po) 14.00 – 16.00 Čermáňske červené – 
degustácia odbornej komisie
24.3. (pi) Čermáňske červené. 17.00 – vyhod-
notenie, 18.00 – degustácia pre verejnosť 
Mesto Nitra, VMČ č. 3 Nitra - Čermáň a Dom Mati-
ce slovenskej v Nitre pozývajú na 7. ročník degus-
tácie vín pestovateľov z vlastnej produkcie.
31.3. (pi) 7.00 – 15.30 Tanečný kolotoč. Regio-
nálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnych 
tanečníkov.

Aktivity pri DMS:
Ut.: od 14.30 Filatelisti
Št.: od 16.00 Dobový 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  

FAJKOVÝ KLUB
2.3. (št) PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a 
sympatizantov pomalého fajčenia fajky – v Saha-
ra Café Sisha & Cigar lounge (2. poschodie), 
Palárikova ulica 1, Nitra.

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 
- 24.00, so: 15.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00
2.3. (št) o 20.00 FJORDWALKER (RU)
Mix atmosferickej elektroniky v živom inštrumen-
tálnom prevedení. 
3.3. (pi) o 18.00 Ochutnávka pív 
10.3. (pi) o 20.00
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15.3. (st) 9.30, 22.3. (st) 19.00
KLAMMOVA VOJNA Štúdio Tatra
26.3. (ne) 15.00 O PSÍČKOVI A MAČIČKE Veľká 
sála. Rozprávka spisovateľa Josefa Čapka
28.3. (ut) 9.30, 29.3. (st) 19.00
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála
30.3. (št) 9.30, 31.3. (pi) 9.30 ČIN - ČIN

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

2.3. BALERÍNA
Anim., rod., réžia: Eric Summer, Éric Warin, (2016), 
Franc., 89 min., slov. dab., maď. dabing, MP – 7. 
2.3. ÚNOS (SR), 2017, triler, MP – 15, formát: 2D. 
Réžia a scenár: Mariana Čengel Solčanská
9.3. KONG: Ostrov lebiek (USA), 2017, akčný, 
fantazijný, dráma, 118 min., slov. tit., MP-12.
30.3. ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA 
Anim. rozprávka, MP, 2D, 3D, slov. dabing, USA.
23.3. MASARYK
ČR/SR, hist. dráma, 106 minút, MP – 12.
16.3. ZLATO Dobrodr. dráma, 2016, USA, 120 
min., slov. tit., MP – 15.

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka
Štúdio Tatra, Nitra, o.z. VERTIGO
Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.kinoklub.sk

6.3. (po) 18.00 PATERSON (USA, 2016, 118 min.)
6.3. (po) 20.15 + 7.3. (ut) 18.00 BABA Z ĽADU
(čes., franc. slov., 2016, 107 min.) 
7.3. (ut) 20.00 ZNIČENÍ LÁSKOU Príbeh zakáza-
nej lásky medzi mužom a ženou... Anna je väzen-
kyňa, čakajúca na rozsudok. Nezištne sa zamiluje 
do riaditeľa väznice. (franc. – belg. 2016, 110 min.)
13.3. (po) 18.00 PROFESIONÁLNA CUDZINKA
(slov. 2016, 63 min.)
13.3. (po) 19.50 BOŽSKÁ FLORENCE
(VB, 2016, 110 min.)
14.3. (ut) 19.30 JACKIE (USA, 2016, 99 min.)
20.3. (po) 19.30 PIATA LOĎ (SR-ČR, 2017, 85 min.) 
21.3. (ut) 19.30 ODYSEA (franc., 2016, 130 min.)
27.3. (po) 18.00 SPRISAHANIE ŠEDEJ
(SR - ČR, 2017, 72 min.) 
27.3. (po) 20.00 VIVA (Írsko - Kuba, 2015, 100 min.) 
28.3. (ut) 19.30 NOCTURAMA (FR, 2016, 130 min.)

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.3. (st) VESMÍR OČAMI DETÍ
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - začiatočníci
17.00 FOTOKLUB APF
2.3. (št) 17.00 FOTOKLUB NITRA
7.3. (ut) 8.30 JAVISKOVÝ ŠKRIATOK
druhý deň postupovej súťaže a prehliadky
VESMÍR OČAMI DETÍ
18.15 VEČERNÉ POZOROVANIE OBLOHY
do 20:15 budeme pozorovať Mesiac a Venušu, 
vstupné 0,50 €
8.3.(st) 10.00 VANSOVEJ LOMNIČKA
krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie 
a prózy žien
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - pokročilí
17.00 FOTOKLUB APF
9.3. (št) 16.30 ARTKLUB
téma: Interpretácia umenia v galériách Nitrianske-
ho kraja. Farebné spektrum, svetlo 
10.3. (pi) 9.30 VESMÍR OČAMI DETÍ otvorenie vý-
stavy a oceňovanie víťazov zo súťaže výtvarných 
prác okresu Nitra, výstava potrvá do 24.3.2017
11.3. (so) 10.00 STRETNUTIE ČIPKÁROK V TATA-
BÁNYI-BÁNHIDE, Maďarsko
13.3. (po) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese detí, 
obvod Nitra
9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
okresné kolo vedomostnej súťaže o astronómii pre 
okres Zlaté Moravce
14.00 ZDOBENIE KRASLÍC
pre organizovanú skupinu detí, vložné 0,30 €
14.3. (ut) 17.30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI 
A MLÁDEŽ, vložné 0,50 €
15.3. (st) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
druhý deň, obvod Nitra
PLAGÁT A PRÍBEH ROKA výstava výtvarných prác 
stredoškolákov NSK, výstava potrvá do 31. 3. 2017
15.00 KOBERČEK Z TRIČIEK pre dospelých, pre-
pletanie pásikov na kruhu hula-hoop, vložné 3 €
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - začiatočníci
17.00 FOTOKLUB APF
16.3. (št) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
tretí deň, obvod Nitra
16.30 CINEAMA regionálna súťažná prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby
17.00 FOTOKLUB NITRA
17.3. (pi) 9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
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okresné kolo vedomostnej súťaže o astronómii pre 
okres Nitra
19.3. (ne) 16.00 MEDZINÁRODNÝ DEŇ HVEZ-
DÁRNÍ pozorovanie oblohy, filmy, prednášky, tvo-
rivé dielne pre deti, modelári, meteority, podujatie 
bude trvať do 20:00, vstupné 0,50 €
21.3. (ut) 8.30 MOJ TANEČNÝ KRÚŽOK
workshop pre vedúcich tanečných krúžkov
9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH? okresné kolo vedo-
mostnej súťaže o astronómii pre okres Šaľa
22.3. (st) 14.00 ZDOBENIE KRASLÍC
pre organizovanú skupinu detí, vložné 0,30 €
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - pokročilí
17.00 FOTOKLUB APF
24.3. (pi) 9.00 FAD - FESTIVAL AMATÉRSKEHO 
DIVADLA, divadelné predstavenia, divadelné diel-
ne a diskusie, miesto: KD Párovské Háje
13.00 PLAGÁT A PRÍBEH ROKA
oceňovanie víťazov
25. 3. (so) 9.00 FAD - FESTIVAL AMATÉRSKEHO 
DIVADLA, druhý deň festivalu 
26. 3. (ne) 9.00 FAD - FESTIVAL AMATÉRSKEHO 
DIVADLA, tretí deň festivalu
28. 3. (ut) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
okresné kolo súťaže v umeleckom prednese detí, 
okres Zlaté Moravce
17.30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI A MLÁ-
DEŽ, vložné 0,50 €
29.3. (st) 17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - po-
kročilí
17:00 FOTOKLUB APF
31.3. (pi) 11.00 TANEČNÝ    KOLOTOČ, regionálne kolo 
postupovej súťaže neprofesionálnych tanečníkov

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
3.3. o 9.00 - Jarné aranžovanie – okresná súťaž 
pre ZŠ (na pozvánky)
9.3. o 9.00 - Literárny kalamár – vedomostná 
zábavná súťaž pre žiakov 7.- 8. ročníka ZŠ
21.3. o 9.00 - STORY – okresná súťaž v prednese 
v AJ (pre ZŠ na pozvánky)
22.3. o 9.00 STORY – okresná súťaž v prednese v 
nemeckom a ruskom jazyku (pre ZŠ na pozvánky)
24.3. o 9.00 - Verejná súťažná prehliadka pa-
pierových a plastových modelov - okresná sú-
ťaž pre ZŠ (na pozvánky)

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
11.3. (so) Výroba prírodnej kozmetiky 
Miesto konania: Prísalie 
15.3. (st) od 16.00 VMČ Nitra – Klokočina:  
stretnutie poslancov s občanmi
16.3. (št) 10.00 – 12.00 
Ako knižná víla na jar knižky zobúdzala
Podujatie pre deti od 5 do 8 rokov - súčasť nového 
dlhodobého projektu – KNIŽKOVANIE. 
17.3. (pi) 18.00 Zábava pre osamelých.
Organizátor: Mesto Nitra 
20.3. (po) 14.00 – 16.00 Čermáňske červené – 
degustácia odbornej komisie
24.3. (pi) Čermáňske červené. 17.00 – vyhod-
notenie, 18.00 – degustácia pre verejnosť 
Mesto Nitra, VMČ č. 3 Nitra - Čermáň a Dom Mati-
ce slovenskej v Nitre pozývajú na 7. ročník degus-
tácie vín pestovateľov z vlastnej produkcie.
31.3. (pi) 7.00 – 15.30 Tanečný kolotoč. Regio-
nálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnych 
tanečníkov.

Aktivity pri DMS:
Ut.: od 14.30 Filatelisti
Št.: od 16.00 Dobový 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  

FAJKOVÝ KLUB
2.3. (št) PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a 
sympatizantov pomalého fajčenia fajky – v Saha-
ra Café Sisha & Cigar lounge (2. poschodie), 
Palárikova ulica 1, Nitra.

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 
- 24.00, so: 15.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00
2.3. (št) o 20.00 FJORDWALKER (RU)
Mix atmosferickej elektroniky v živom inštrumen-
tálnom prevedení. 
3.3. (pi) o 18.00 Ochutnávka pív 
10.3. (pi) o 20.00
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15.3. (st) 9.30, 22.3. (st) 19.00
KLAMMOVA VOJNA Štúdio Tatra
26.3. (ne) 15.00 O PSÍČKOVI A MAČIČKE Veľká 
sála. Rozprávka spisovateľa Josefa Čapka
28.3. (ut) 9.30, 29.3. (st) 19.00
ZABUDNUTÝ ČERT Veľká sála
30.3. (št) 9.30, 31.3. (pi) 9.30 ČIN - ČIN

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

2.3. BALERÍNA
Anim., rod., réžia: Eric Summer, Éric Warin, (2016), 
Franc., 89 min., slov. dab., maď. dabing, MP – 7. 
2.3. ÚNOS (SR), 2017, triler, MP – 15, formát: 2D. 
Réžia a scenár: Mariana Čengel Solčanská
9.3. KONG: Ostrov lebiek (USA), 2017, akčný, 
fantazijný, dráma, 118 min., slov. tit., MP-12.
30.3. ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA 
Anim. rozprávka, MP, 2D, 3D, slov. dabing, USA.
23.3. MASARYK
ČR/SR, hist. dráma, 106 minút, MP – 12.
16.3. ZLATO Dobrodr. dráma, 2016, USA, 120 
min., slov. tit., MP – 15.

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka
Štúdio Tatra, Nitra, o.z. VERTIGO
Ul. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.kinoklub.sk

6.3. (po) 18.00 PATERSON (USA, 2016, 118 min.)
6.3. (po) 20.15 + 7.3. (ut) 18.00 BABA Z ĽADU
(čes., franc. slov., 2016, 107 min.) 
7.3. (ut) 20.00 ZNIČENÍ LÁSKOU Príbeh zakáza-
nej lásky medzi mužom a ženou... Anna je väzen-
kyňa, čakajúca na rozsudok. Nezištne sa zamiluje 
do riaditeľa väznice. (franc. – belg. 2016, 110 min.)
13.3. (po) 18.00 PROFESIONÁLNA CUDZINKA
(slov. 2016, 63 min.)
13.3. (po) 19.50 BOŽSKÁ FLORENCE
(VB, 2016, 110 min.)
14.3. (ut) 19.30 JACKIE (USA, 2016, 99 min.)
20.3. (po) 19.30 PIATA LOĎ (SR-ČR, 2017, 85 min.) 
21.3. (ut) 19.30 ODYSEA (franc., 2016, 130 min.)
27.3. (po) 18.00 SPRISAHANIE ŠEDEJ
(SR - ČR, 2017, 72 min.) 
27.3. (po) 20.00 VIVA (Írsko - Kuba, 2015, 100 min.) 
28.3. (ut) 19.30 NOCTURAMA (FR, 2016, 130 min.)

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.3. (st) VESMÍR OČAMI DETÍ
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - začiatočníci
17.00 FOTOKLUB APF
2.3. (št) 17.00 FOTOKLUB NITRA
7.3. (ut) 8.30 JAVISKOVÝ ŠKRIATOK
druhý deň postupovej súťaže a prehliadky
VESMÍR OČAMI DETÍ
18.15 VEČERNÉ POZOROVANIE OBLOHY
do 20:15 budeme pozorovať Mesiac a Venušu, 
vstupné 0,50 €
8.3.(st) 10.00 VANSOVEJ LOMNIČKA
krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie 
a prózy žien
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - pokročilí
17.00 FOTOKLUB APF
9.3. (št) 16.30 ARTKLUB
téma: Interpretácia umenia v galériách Nitrianske-
ho kraja. Farebné spektrum, svetlo 
10.3. (pi) 9.30 VESMÍR OČAMI DETÍ otvorenie vý-
stavy a oceňovanie víťazov zo súťaže výtvarných 
prác okresu Nitra, výstava potrvá do 24.3.2017
11.3. (so) 10.00 STRETNUTIE ČIPKÁROK V TATA-
BÁNYI-BÁNHIDE, Maďarsko
13.3. (po) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese detí, 
obvod Nitra
9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
okresné kolo vedomostnej súťaže o astronómii pre 
okres Zlaté Moravce
14.00 ZDOBENIE KRASLÍC
pre organizovanú skupinu detí, vložné 0,30 €
14.3. (ut) 17.30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI 
A MLÁDEŽ, vložné 0,50 €
15.3. (st) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
druhý deň, obvod Nitra
PLAGÁT A PRÍBEH ROKA výstava výtvarných prác 
stredoškolákov NSK, výstava potrvá do 31. 3. 2017
15.00 KOBERČEK Z TRIČIEK pre dospelých, pre-
pletanie pásikov na kruhu hula-hoop, vložné 3 €
17.00 KLUB PRIATEĽOV PÍSMA - začiatočníci
17.00 FOTOKLUB APF
16.3. (št) 9.00 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
tretí deň, obvod Nitra
16.30 CINEAMA regionálna súťažná prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby
17.00 FOTOKLUB NITRA
17.3. (pi) 9.00 ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
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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 poľ-
nohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnoló-
giu. Knižnica obsahuje vyše 44 000 knižných jed-
notiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, 
novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a 
mikrofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. 
storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

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

BOHOSLUŽBY V NITRE
RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

katedrálny chrám – bazilika sv. emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00, ne: 7.00, 9.00, 
10.30 (detská), sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 
9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa ozna-
mov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň: 6.30, 18.00
kostol sv. ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázd-
nin) 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., po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00  
a 16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, 
sviatok v deň prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
(detská), 16.15, sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 
9.00 a 16.15
kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 
ne: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 
18.30, Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 
10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30
Sviatok v prac. deň aj o 12.00
kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, 
ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 
18.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 
9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v 
prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
kostol sv. Martina
Chrenovská ul. 25, po – so: 7.00 a 17.30, ne: 
7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (det-
ská), 17.30, Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
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Lucia Šútorová a The Smalltown boy.
16.3. (št) o 20.30
Vypočuj si nemý film: City light (1931)
21.3. (ut) o 19.00 Svetový deň poézie - Svetový 
deň poézie – číta Erik Ondrejička
23.3. (pi) o 18.00 Vernisáž: Katarína Grajcarí-
ková - Black and White Vystavené fotografie sú 
prierezom asi 5 ročnej tvorby.
31.3. (pi) o 20.00 Premietanie filmu Cooltura (r. 
Miro Remo) Úsmevný, ironický, ale zároveň i váž-
ny film o zmysle a stave slovenskej kultúry

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

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 
6.30 - 12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, 
so - ne: 11.00 - 19.30
Sauna – po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), 
str: 11.00 - 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), 
pi: 11.00 - 20.00 (ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), 
so: 15.00 - 19.00 (ženy), ne: zatvorené. Posledný 
možný vstup do zariadení je možný 60 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
 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 
18.00, st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
Pobočka Klokočina – Jurkovičova
po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka Zobor – Kultúrny dom:
ut – str – štv: 16.00 – 18.00
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (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.
6.3. o 14.00, 15.3. o 9.00 Slovenský film 50 ro-
kov – rozprávanie o živote Júliusa Pántika – 
95. výročie narodenia, určené pre členov ÚNSS a 
15.3. Dedo v Bambuľkiných dobrodružstvách
7.3., 21., 28. o 10.00 Tréning pamäti pre seniorov
13.3. o 17.00 Čítal si knihu, videl si film? 
15.3. o 17.00 Slovenka v knižnici - beseda s re-
daktorkou časopisu Slovenka
16.3. o 10.00 Ako na vysokú školu: kde študo-
vať, ako sa pripraviť, ako uspieť – prezentácia UKF 
v Nitre 
31.3. o 17.00 a 20.00 Večer s Andersenom

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, 
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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 poľ-
nohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnoló-
giu. Knižnica obsahuje vyše 44 000 knižných jed-
notiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, 
novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a 
mikrofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. 
storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

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

BOHOSLUŽBY V NITRE
RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

katedrálny chrám – bazilika sv. emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00, ne: 7.00, 9.00, 
10.30 (detská), sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 
9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa ozna-
mov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň: 6.30, 18.00
kostol sv. ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázd-
nin) 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., po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00  
a 16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, 
sviatok v deň prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
(detská), 16.15, sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 
9.00 a 16.15
kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 
ne: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 
18.30, Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 
10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30
Sviatok v prac. deň aj o 12.00
kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, 
ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 
18.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 
9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v 
prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
kostol sv. Martina
Chrenovská ul. 25, po – so: 7.00 a 17.30, ne: 
7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (det-
ská), 17.30, Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30

www.nitra.sk 15

Lucia Šútorová a The Smalltown boy.
16.3. (št) o 20.30
Vypočuj si nemý film: City light (1931)
21.3. (ut) o 19.00 Svetový deň poézie - Svetový 
deň poézie – číta Erik Ondrejička
23.3. (pi) o 18.00 Vernisáž: Katarína Grajcarí-
ková - Black and White Vystavené fotografie sú 
prierezom asi 5 ročnej tvorby.
31.3. (pi) o 20.00 Premietanie filmu Cooltura (r. 
Miro Remo) Úsmevný, ironický, ale zároveň i váž-
ny film o zmysle a stave slovenskej kultúry

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

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 
6.30 - 12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, 
so - ne: 11.00 - 19.30
Sauna – po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), 
str: 11.00 - 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), 
pi: 11.00 - 20.00 (ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), 
so: 15.00 - 19.00 (ženy), ne: zatvorené. Posledný 
možný vstup do zariadení je možný 60 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
 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 
18.00, st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
Pobočka Klokočina – Jurkovičova
po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka Zobor – Kultúrny dom:
ut – str – štv: 16.00 – 18.00
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (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.
6.3. o 14.00, 15.3. o 9.00 Slovenský film 50 ro-
kov – rozprávanie o živote Júliusa Pántika – 
95. výročie narodenia, určené pre členov ÚNSS a 
15.3. Dedo v Bambuľkiných dobrodružstvách
7.3., 21., 28. o 10.00 Tréning pamäti pre seniorov
13.3. o 17.00 Čítal si knihu, videl si film? 
15.3. o 17.00 Slovenka v knižnici - beseda s re-
daktorkou časopisu Slovenka
16.3. o 10.00 Ako na vysokú školu: kde študo-
vať, ako sa pripraviť, ako uspieť – prezentácia UKF 
v Nitre 
31.3. o 17.00 a 20.00 Večer s Andersenom

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

sviatok v deň prac. Pokoja: 9.00
kaplnka sv. Michala archanjela 
Farská ulica, ne: 10.00, sviatok v deň prac. poko-
ja 10.00, sviatok v prac. deň 16.00 
kaplnka sv. andreja svorada 
Kláštorská ulica, (nemocnica na Zobore)
str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30 
kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 
22, Nitra str, pi, ne: 16.00
kaplnka sv. Františka saleského (effeta), 
Samova ulica 4, ne: 16.00 (pre nepoč., okrem 
prázdnin)
kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra
po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. po-
koja: 20.00,  sviatok v prac. deň: 12.00

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

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha svätého, Sládkovičo-
va 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

www.nitra.sk16



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

sviatok v deň prac. Pokoja: 9.00
kaplnka sv. Michala archanjela 
Farská ulica, ne: 10.00, sviatok v deň prac. poko-
ja 10.00, sviatok v prac. deň 16.00 
kaplnka sv. andreja svorada 
Kláštorská ulica, (nemocnica na Zobore)
str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30 
kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 
22, Nitra str, pi, ne: 16.00
kaplnka sv. Františka saleského (effeta), 
Samova ulica 4, ne: 16.00 (pre nepoč., okrem 
prázdnin)
kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra
po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. po-
koja: 20.00,  sviatok v prac. deň: 12.00

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

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha svätého, Sládkovičo-
va 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
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 Členovia Detského folklór-
neho súboru Borinka, pôsobia-
ceho pri CVČ v Nitre oslávili v 
nedeľu 19. februára 2017 gala-
programom v Divadle Andreja 
Bagara 30. výročie svojho vzni-
ku. K jubileu im zablahoželal v 
mene primátora Nitry zástupca 
primátora Ján Vančo. 
 Súbor vznikol v roku 1986 
spojením dvoch tanečných 
krúžkov na ZŠ Benkova a ZŠ 
Fatranská v Nitre s detskou ľu-
dovou hudbou, dovtedy pôso-
biacou v Ľudovej škole umenia 
v Nitre. Zakladateľkou oboch 
súborov bola Beáta Pachinge-
rová spolu s Máriou Mišuno-
vou. 
 V roku 1986 prišla na ZŠ 
Benkova Marcela Kopálová-
-Michalovičková, vtedy aktív-
na členka FS Ponitran. Detská 
ľudová hudba pod vedením 
bývalej primášky FS Ponitran 
Kataríny Barátovej vznikla len 
pár mesiacov pred spojením do 
DFS Borinka. 
 Súbor začal pôsobiť pri 
CVČ Domino v Nitre, kde je 
i dodnes. Má približne 90 čle-

 V poradí 44. ročník Nitrian-
skej hudobnej jari začne otvá-
racím koncertom vo štvrtok 16. 
marca v nitrianskej Synagóge, 
kde si budú môcť milovníci 
opery vychutnať prierez ope-
rou Wolfganga Amadea Mo-
zarta Don Giovanni. V úlohe 
Don Giovanniho sa predstaví 
rakúsky barytonista Günther 
Strahlegger. Na koncerte v ne-
deľu 19. marca sa predstaví trio 
v zložení: sopranistka Klaudia 

nov, samostatnú ľudovú hudbu 
a prípravku pre deti od 8 do 
17 rokov. Pedagogickí vedúci 
čerpajú materiál z regiónu Po-
nitria, z vlastných výskumov 
i zo zbierok Ing. Mariana Já-
reka. Súbor sa prezentoval na 
folklórnych festivaloch v My-
jave, vo Východnej, Prešove a 
v Nitre, pravidelne sa zúčast-
ňuje na krajských prehliadkach 
detských folklórnych súborov 
a zúčastnil sa na niekoľkých 
celoslovenských prehliadkach. 
Predstavil sa i v zahraničí (býv. 
Juhoslávia, Slovinsko, Maďar-
sko, Sicília, Vatikán, Francúz-

Vašinová; gitarista Jozef Ču-
ban a klaviristka Jana Blaščá-
ková. Štvrtok 23. marec bude 
patriť klaviristovi z poľského 
partnerského mesta Zielona 
Gora Wojciechovi Waleczeko-
vi. TRIO MARTINŮ z Čiech 
uvedie na koncerte v nedeľu 26. 
marca diela J. Suka, B. Martinů 
a F. Schuberta. Vo štvrtok 30. 
marca sa poslucháči budú môcť 
započúvať do árií zo známych 
opier v podaní dvoch baryto-

sko, Nemecko, Chorvátsko, 
Rakúsko, Česko, Poľsko, Lotyš-
sko). Súbor získal viacero oce-
není na súťažiach a festivaloch. 
 V Borinke sa vystriedali 
viacerí pedagógovia, spevácke 
skupiny viedli Miroslava Zauj-
cová, Mária Mišunová, Marián 
Hlavatý, choreografkami boli 
Marcela Kopálová-Michalo-
vičková a Beáta Pachingerová, 
Radoslava Fábryová. Vedúcimi 
DĽH boli Katarína Barátová, 
Peter Dovičovič, Jozef Pohan-
čeník. V súčasnosti súbor vedie 
Marián Hlavatý a Katarína Hu-
dáková.                 (S)

nistov – Romana Krška a Ju-
raja Šimka; mezzosopranistky 
Andrey Hulecovej v sprievode 
koncertnej klaviristky Jany 
Nagy - Juhász. M. NOSTITZ  
QUARTET a prof. Boris Kraj-
ný, vynikajúci klavirista a pe-
dagóg, rodák z partnerského 
mesta Kroměříž sa predstavia 
na koncerte 2. apríla. Všetky 
koncerty sa uskutočnia v Sy-
nagóge v Nitre o 18.00 hodine 
a predpredaj vstupeniek je v 

Detský folklórny súbor Borinka oslávil tridsiate narodeniny

Nitriansku hudobnú jar otvorí Don Giovanni
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Členovia DFS Borinka už tridsať rokov rozdávajú svojimi vystúpeniami radosť.
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Ilustračná snímka z minulého ročníka NHJ.

Mikov dvor – a kedysi Mikova Ves
 Pri poznávaní dejín nášho 
mesta sa sústreďuje pozornosť 
obyvateľov i návštevníkov 
hlavne na históriu starobylej 
Nitry. Treba mať však na zre-
teli skutočnosť, že jej dnešnú 
mestskú aglomeráciu tvoria aj 
ďalšie časti, ktoré boli k mestu 
pripojené hlavne v minulom 
storočí. Aj keď vo viacerých 
prípadoch ide o historicky vý-
znamné lokality, ich dejinám 
sa zatiaľ nevenovala patričná 
pozornosť. Patrí k nim aj osa-
da Mikov dvor, ktorá je súčas-
ťou sídliska  Chrenová. 
 V prvej  polovici 20. sto-
ročia sa používal tiež názov 
Mikova Ves. V hovorovej reči 
tento názov  poznali obyva-
telia blízkych obcí aj pod ná-
zvom Mikovské. V odbornej 
literatúre je táto lokalita často 
citovaná hlavne v súvislosti 
s bohatými archeologickými 
nálezmi, ktoré sa našli v jej 

NISYS-e od 1. marca a pred 
každým koncertom v Synagó-
ge. Vstupné je 4 eurá, zľavne-
né vstupné pre deti, študentov,  
ŤZP a dôchodcov je 2 eurá. 
 Súčasťou NHJ 2017 je Nit-
rianska hudobná jar ZUŠ Joze-
fa Rosinského v Nitre – festival 
mladých interpretov zo základ-
ných umeleckých škôl, ktorý 
ponúkne 3. apríla hudobný ve-
čer žiakov a pedagógov ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre a ich hostí 
zo ZUŠ z Prahy-Zbracavy; 4. 
apríla koncert pod názvom 
„Viva la musica“, kde účinkujú 
žiaci dychového oddelenia ZUŠ 
J. Rosinského; 6. apríla „Cimbal 
maľovaný“ – koncert žiakov 
z cimbalovej triedy Martiny 

Sanitárovej zo ZUŠ Vracov, 
ZUŠ Smetanova v Brne a ZUŠ 
J. Rosinského v Nitre; 7. Aprí-
la sa uskutoční VIII. Stretnutie 

pri strunách – gitarový koncert. 
Koncerty sa taktiež uskutočnia 
v Synagóge vždy o 17. hodine.

okolí. Dokumentujú jej sú-
vislé osídlenie už od dávnych 
čias. Jej umiestnenie na okraji 
terasy záplavového územia 
rieky Nitry bolo z hľadiska 
potrieb jej obyvateľov veľ-
mi výhodné. K tomu dával 
predpoklad dostatok úrodnej 
pôdy, množstvo pasienkov v 
záplavovom území blízkej rie-
ky i zdroje dreva v okolitých 
lesoch. Tieto okolnosti prav-
depodobne ovplyvnili aj vznik 
malej stredovekej osady.
 Prvá písomná zmienka o 
nej sa viaže k vlastníckym 
vzťahom k pozemkom, kto-
ré obrábali jej obyvatelia. Pri 
udelení mestských privilégií 
Nitre je v samostatnej listine  z 
októbra roku 1247 vyznačený 
aj chotár prislúchajúci mestu 
(Lukačka, 1998). Z historickej 
analýzy možno jednoznač-
ne konštatovať, že vyznačené 
hranice mestského chotára, 

ktorý susedil s chotárom Tor-
moša, mali priamy vzťah k 
tejto osade. (Vontorčík, 2007). 
 Pôda a pozemky ležiace 
pozdĺž toku potoka Theslen, 
(Selenecký potok),  až po les 
patriaci komesovi  Jobovi, ne-
skoršie nazývanému Predný 
háj v Tormoši, sú uvádzané 
ako majetok hradného rytiera 
Dejčena z Krškán. Tento his-
torický údaj je veľmi dôležitý. 
Z neho je možné odvodiť ná-
sledné začlenenie pozemkov 
patriacich Mikovmu Dvoru 
do katastrálneho územia Dol-
ných Krškán, ktoré sa udržalo 
až do novoveku. V listine kráľa 
Karola Róberta z roku 1326 je 
uvedená osada Elő ležiaca pri 
Malých Janíkovciach. S veľ-
kou pravdepodobnosťou ide 
o neskorší Mikov dvor. Ten-
to konečný historický názov 
uvedenej osady sa objavuje v 
súvislosti so zemepanskou ro-



mi rodinami asi desať tzv. de-
putátnikov. 
 Hospodárstvo v tejto forme 
pretrvalo až do zoštátnenia v 
roku 1946. Jeho posledným 
majiteľom bola zámožná 

nitrianska rodina Werő. Po 
násilnom odobratí  majetku 
a jeho zoštátnení bolo toto 
hospodárstvo začlenené pod 
správu Štátnych majetkov. Po 
preložení Vysokej školy poľ-
nohospodárskej z Košíc do 
Nitry v roku 1953 sa následne 
stalo Školským poľnohospo-
dárskym majetkom. Po vzni-
ku  Majetku stálej celoštátnej 
poľnohospodárskej výstavy 

v Nitre v roku 1960, sa hos-
podárstvo v priebehu nasle-
dujúcich rokov prebudovalo 
na modernú veľkovýrobnú 
poľnohospodársku prevádz-
ku. Po roku 1989 sa v jej are-

áli utlmila poľnohospodárska 
výroba a vybudované objekty 
postupne prešli procesom 
privatizácie do vlastníctva 
rôznych podnikateľských sub-
jektov. Pôda bola v procese 
reštitúcií vrátená pôvodným 
vlastníkom, ktorí v súčasnosti 
realizujú jej parceláciu hlavne 
pre potreby bytovej výstavby.

Prof. Imrich Točka
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Dodnes sa zachovala obytná budova s bytmi deputátnikov. Foto: (autor)

Dnešná nová obytná výstavba na Mikovom dvore.

dinou Ludanických. Prísluš-
níci čeľadickej a janíkovskej 
vetvy tohto rodu vlastnili via-
ceré majetky v okolí Tormoša 
a Janíkoviec. Reprezentantom 
tohto rodu v 13. storočí bol aj 
Job. Vlastnil les v susedstve  
uvedenej osady. Ako ďalší 
príslušník z tohto rodu sa v 
listine z roku 1312 spomína 
aj istý Miko, a to v súvislosti s 
jeho zavraždením v máji uve-
deného roku. Vzhľadom na 
neustále rozširovanie majetku 
rodu Ludanickovcov v tomto 
regióne (časť Tormoša a Ja-
níkoviec, Malanta, Dvorčany 
a iné) možno predpokladať, 
že v tom čase patrila do ich 
majetku aj táto osada. Vlast-
nícky vzťah zemepána i jeho 
tragický koniec mohol mať 
odozvu aj v názve tohto ma-
jetku. V listine z augusta 1312 
sa spomína aj ďalší príslušník 
tohto rodu pod menom Miko. 
Vlastnícke vzťahy tejto zeme-
panskej rodiny k tejto osade 
pretrvávali až do konca 16. 
storočia, kedy tento rod začal 
vymierať a postupne sa tu za-
čali etablovať ďalší vlastníci. 
 Veľkú pohromu spôsobili 
tiež nájazdy Turkov. Obyva-
telia ich s ťažkosťami prežili 
pravdepodobne len vďaka 
možnosti úkrytu v neďalekých 
bažinách. V roku 1678  ju však 
postihla katastrofa najväčšia. 
Postihol ju podobný osud, aký 
postihol aj okolité obce (napr. 
Tormoš a Malé Janíkovce). 
Počas protihabsburgského 
povstania uhorskej šľachty 
Imricha Tökölliho ju vypálili 
jeho vojenské  hordy. Nastal 
praktický zánik osady a na jej 
mieste neskôr vznikol panský 
majer, v ktorom žilo so svoji-
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 Dnešná Štefánikova trie-
da – je v krátkej časti pešou 
zónou, od hotela Tatra, Di-
turia, či naposledy Gold Ho-
fer pokračuje ako klasická 
komunikácia s automobilo-
vou dopravou. Dnešná Šte-
fánikova trieda mala rôzne 
názvy - za Rakúsko-Uhorska 
názov Tóth Vilmos utcza, 
po prevrate bola premeno-
vaná na Wilsonovu ulicu, 
od roku 1939 bola Hlinkova 
ulica, od roku 1945 sa volala 
Stalingradská ulica, od roku 
1971 mala názov Leninova 
trieda. V roku 1990 dostala 

 Druhou tohtoročnou pre-
miérou v Divadle A. Bagara 
v Nitre bola inscenácia Kým 
kohút nezaspieva z pera vý-
znamného slovenského dra-
matika Ivana Bukovčana. Dej 
tohto príbehu modernej slo-
venskej klasiky sa odohráva 
počas napätej noci v bližšie 
neurčenom slovenskom mes-
te tesne po porážke SNP. V ré-
žii Michala Spišáka sa v insce-
nácii predstavila podstatná 
časť hereckého súboru DAB.

 Staré divadlo K. Spišáka v 
Nitre uviedlo premiéru hry 
nemeckého dramatika Kaia 
Hensela Klammova vojna. 
Táto strhujúca monodráma 
si berie na mušku vzťah uči-
teľa k žiakom. Zaujímavosťou 
predstavenia je i to, že divadlo 
ju dokáže uviesť nielen v di-
vadelnej študovni, ale aj pria-

Centrum diania na Štefánikovej triede

Tri premiéry v nitrianskych divadlách

nové pomenovanie - Štefáni-
kova trieda. Za 1. republiky 
sa dnešná Štefánikova trieda 

delila na dve ulice a to Wil-
sonovu ulicu a Masarykovu 
ulicu.

Ulica, po ktorej kráčaš

mo v školských triedach. V 
réžii Petra Chmelu účinkuje 
Roman Valkovič. 

 Ďalšou premiérou v Sta-
rom divadle K. Spišáka je roz-
právková hra Janko Hraško. 
Bábkové spracovanie textu 
rozprávky priamo pre divadlo 

napísala Lucia Åbergh. Reži-
sérom rozprávkového pred-
stavenia je Kamil Žiška. Janko 
Hraško je netradičné predsta-
venie, ktoré sa hodí nielen do 
divadla, ale môže byť štylizo-
vané i ako pouličné. Bábky sú 
v porovnaní k Jankovi Hraš-
kovi nadrozmerné.             (S)

V inscenácii Kým kohút nezaspieva sa predstavila podstatná časť hereckého 
súboru DAB ako aj hosťujúci herci.       Foto: Collavino
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 Vo vtedajšej tlači z roku 
1921 sa píše: Pri hoteli a ka-
viarni „Slávia“ (Tatra) sa 
Masarykova ulica končí a 
rozdeľuje. Ulica dolná volá 
sa Wilsonova, horná Farská, 
Wilsonova je nitrianskym 
bulvárom, je vysadená gaš-
tanmi a na nej nachádzajú 
sa najlepšie sklepy (krčmy), 
obchody a najvýstavnejšie 
mestské budovy. V nedeľu a 
vo sviatok dopoludnia, v ro-
botný deň večer býva tu pro-
menáda mladého nitrianske-
ho sveta. Tam nachádzajú sa 
v nádherných miestnostiach 
Americko-slovenská banka, 
Slovenská banka, Nitrianska 
ľudová banka a iné peňaž-
né ústavy. Po pravom boku 
končí rada domov „mest-
ským domom“, roku 1880 v 
renesančnom slohu s dvoma 
kupolami a hodinami vy-
stavenom. Tu sú umiestne-
né všetky mestské úrady, 
mestský policajný kapitanát, 
mestský lekár a pod. V pr-
vom poschodí mestského 
domu je priestranná dvorana 
s freskovou maľbou.

Firmy a obchody na Wilso-
novej ulici v 1. polovici 20. 
storočia:

Wilsonova č. 2 - K. Trejbal - 
železiarsky obchod Záhradné 
náradie, stoly a lavice (želez-
né), drôtené ploty, stavebné 
potreby a okovanie, úsporné 
šporáky, kachle, domáce ľad-
níky, váhy stolné a decimál-
ne. Kuchynský emailovaný 
riad, úsporné petrolejové a 
liehové variče. Včelárske po-
treby a všetky železné mate-
riály (údaje z roku 1930).

Wilsonova č. 4 - Obuv BAŤA 
- kupujte obuv Baťa, kúpite 
dobre a lacno (údaj a reklama 
z roku 1921)

Wilsonova č. 5 - Slovenská 
banka, filiálka v Nitre. Prevá-
dza všetky obchody bankové 
i zmenárenské. Poskytuje 
úver. Vklady zúrokuje najvý-
hodnejšie (údaj z roku 1921 a 
februára 1930).

Wilsonova č.10 - Jozef Gala 
- slovenská cukráreň (údaj z 
roku 1921)
L. Kenczler - obchod a veľko-
sklad hotových kožušín (údaj 
z mája 1930).

Wilsonova č. 12 - Fyzikálny 
liečebný ústav „Sanitas“ - vo-
doliečebné, uhľokysličnaté 
kúpele, bahnové kúpele s ba-
lením, horské slnko a všelija-
ké elektrické kúpele.

Wilsonova č. 13 - J. Dostál 
- Elektrotechnické a technic-
ké závody - Stavby mlynov, 
turbíny. Rekonštrukcie, elek-
trárne. Parné stroje a kotle. 
Parné píly, gatre, stolárske 
stroje, motory benzínové aj 
plynové. Transmisie, vodo-
vody, klingerit, azbest, reme-
ne. Vymeranie a zužitkova-
nie vodných síl.

Wilsonova č. 15 (18) - Ame-
ricko-slovenská banka, fili-
álka v Nitre. Prevádza všet-
ky bankové a priemyselné 
obchody. Priame spojenie s 
Amerikou: Bosak State Bank 
Scranton, Pa. U.S.A. (údaj z 
roku 1921). Afilovaný ústav 
československých légií (údaj 
z roku 1931).

Wilsonova č. 16 - firma Adolf 
Ungar - koberce, linoleum, 
čalúnnické potreby (údaj z 
roku 1930).

Wilsonova č. 20 - Roľnícka 
vzájomná poisťovňa

Wilsonova č. 21 - Max 
Spitzer - technický závod pre 
zavedenie vodovodu, kanali-
zácie, kúpeľného zariadenia, 
ústredného topenia, stály 
sklad moderných a hygienic-
kých zariadení. Založený r. 
1904 prevádza plány a roz-
počty na požiadanie zdarma 
(údaj z roku 1930).

Wilsonova č. 32 - Slovenské 
dobytkárske družstvo - pre-
dajňa údenárskych výrobkov 
(údaj z roku 1921).

Wilsonova č. 41 - Ing. Jozef 
Rauchwerger a spol. - veľko-
mestský, elegantný a podľa 
moderného vkusu zariadený 
obchod ponúka elektrickú 
techniku pre domácnosť, tak 
i výrobky svetoznámej firmy 
Protosovej. Má veľké oddele-
nie rádiové. Prevádza mon-
tovanie a úplné zariadenie 
motorové (údaj z roku 1931).

Wilsonova č. 43 - Sporiteľňa 
kráľovského mesta Uhorské-
ho Hradišťa, filiálka bola v 
Nitre založená v roku 1921. 
Uloží najbezpečnejšie a zúro-
kuje najvýhodnejšie vklady, 
poskytuje hypotekárne pô-
žičky na 7% úrok, eskontuje 
zmenky a lombarduje cenné 
papiere. Tieto údaje pochá-
dzajú z februára 1930.
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Jozef Adámek, Jozefa Ahlersová, Jozef 
Bahelka, doc. Ing. Július Balog, CSc., Katarína Bartová, 
Jozef Béger, Mária Belková, Helena Birkušová, Eva 
Bírová, Jozef Bohovič, Ing. Jozef Boledovič, Jozef 
Cibula, Ružena Čurgaliová, Lýdia Desetová, Jarmila 
Dolníková, Marta Filipčíková, Ladislav Fúska, Amália 
Gašparovičová, Anna Gundová, Vladimír Koša, Anna 
Letková, Gabriela Malinová, Jozef Mesároš, Irena 
Mišáková, Emília Novosedlíková, Irena Očadlíková, 
Mária Pániková, Jozefína Rábeková, Monika 
Remišová, Terézia Rusovská, Edita Schveizerová, Ing. 
Dušan Sládečka, Edita Slováková,  Hedviga Sovičová,  
Mária Stručková, Jozef Svorad, Ing. Peter Ševčík, Mária 
Šimonovičová, Ján Šimun, doc. Ing. Imrich Šoka, CSc., 
Božena Ternényová,  Erika Valentová, Mária Vöröšová, 
Božena Žibeková
 80 ROKOV: Mária Babková, Štefan Blaži, Margita 
Brezinová, Emília Činčurová, Terézia Dekanová, 
Emília Depešová, Elena Fileová, Alžbeta Füleová, 
Demián Gajdošík, Valéria Gašparovičová, Elena 
Haláková, Božena Hrašková, Ing. Ervín Hulák, Helena 
Jašíková, Sylvia Kenessyová, Alžbeta Kočnerová, 
Zdena Kóňová, Anna Lavová, Mária Malá, Irena 
Mederlyová, Anna Micháleková, Marta Miklisová, 
Emília Nemčeková, Ing. Jozef Ondrejček, Mgr. 
Libuša Patúšová, Emília Pekalová, Marta Plevková, 
Alica Priečinská, Magdaléna Reháneková, Alžbeta 
Sedláčková, Božena Svobodová, Imrich Šimanský, 
Dušan Šturdík, Jozef Toman, František Vozár, Helena 
Žitná
 85 ROKOV: Božena Baloghová, Anna Benčatová, 
Anton Částa, Božena Feješová, Jozef Havetta, Helena 
Jurkovičová, doc. Ing. Ľudmila Kopčanová, CSc., 
Otília Macková, Antónia Muchová, Gizela Rožková, 
doc. RNDr. Mária Slamečková, CSc., Jaroslav Švarc, 
Gabriela Vulganová
 86 ROKOV: Jozef Babka, Magdaléna Bartalská, 
Emília Bartošová, Anna Belenčíková, Helena 
Boháčiková, Mária Gabašová, Antónia Golasová, 
Matilda Habayová, Jolana Ivančíková, Dana Jakubcová, 

Mária Jamborová, Juraj Kotrady, Anna Kýšková, 
Dušan Martoš, Imrich Matúška, Ján Pintér, Rozália 
Pintérová, Anna Tkáčová, PhMr. Gabriela Zacharová
 87 ROKOV: Jozef Bóňa, Margita Galgánková, 
Jozefína Holáková, doc. Ing. Ján Hubinský, CSc., 
Margita Krekáňová, Oľga Miklúšová, Jozefína 
Oriešková, Mária Sásiková, Mária Špániková, Jozefína 
Zajková
 88 ROKOV: Františka Bencová, Alica Bogyová, 
Ružena Čepeláková, Justína Ďuriačová, Augusta 
Farská, Mária Franková, Irena Gajdošová, Matilda 
Gyepešová, Mária Hubinská, Matilda Karabínová, 
Anna Karabová, Mária Kysucká, Helena Lénartová, 
Mária Maťová, Alžbeta Mináriková, Ľudmila 
Peciarová, Jozef Porubský, PhMr. Katarína Šurániová, 
Vilma Vöröšová, Ing. Milan Žiška 
 89 ROKOV: Jozef Berky, Miroslav Kohout, Veronika 
Lörinczová 
 90 ROKOV: Johana Bahelková, Anna Gregorová, 
Ladislav Hajtinger, Magda Holenková, Jozef Matuška, 
doc. Ing. Vlastimila Pevná, CSc., Irena Stašková, PhDr. 
Jozef Šulgan 
 91 ROKOV: Viktória Dimová, Jozef Hora, Paulína 
Martonová, Anna Moravcsíková, Štefánia Slančíková, 
Gregor Szolár, Jozef Šebök
 92 ROKOV: Martin Greguš, Anna Jerigová, Antónia 
Juráková, Jozef Mlynek, František Porubský, Anna 
Slivková, Vilma Uváčiková
 93 ROKOV: Hermina Hildebrandová, Helena 
Himlerová, Mária Mesárošová, Jozef Pagáč, Rozália 
Tomková, Erich Veselský
 94 ROKOV: Helena Fridrichová, Anna Havelková, 
Albína Kunová, Anna Marková, Margita Poláková, 
Juraj Štefánik, Ľudovít Zaujec
 95 ROKOV: Jolana Fábryová, Anna Kollárová, 
Mária Mikulíková
 96 ROKOV: Anna Černošková, Jozefína Hanulová, 
Gabriela Korcová, Terézia Michalíková, Mária 
Tancíková
97 ROKOV: Emília Duchoňová

V marci sa významného životného jubilea dožili títo občania mesta Nitry:

Povedali si ÁNO

14. januára: Rastislav Toman a Gabriela Zaťková, obaja z Veľkého Lapáša, Martin Lieskovský z 
Veľkého Lapáša a Michaela Miháliková z Trnavy
17. januára: Filip Tomčík zo Serede a Kristína Vargová z Nitry
28. januára: Matúš Kohút z Neveríc a Dominika Rufferová z Nitry
4. februára: Ing. Mário Blaži a Kristína Szusztorová, obaja z Nitry
11. februára: Maroš Sokira zo Sečovskej Polianky a Angelika Vavrová z Nitry, Miroslav Zá-
hradník a Marta Macková, obaja z Nitry



Navždy odišli
V januári zomrelo týchto 76 občanov mesta Nitry:
Ján Adámek, 68-r., Ul. Jána Mila 7
Helena Balážová, 77-r., Tr. Andreja Hlinku 35
Ivan Baranec, 53-r., Nitra
Noema Bédiová, 79-r., Krškanská 6
Alžbeta Berkyová, 82-r., Nitra
Karol Bernáth, 67-r., Považská 14
Margita Bernáthová, 91-r., Bajkalská 2
Danica Blašková, 48-r., Jelenecká 46 
Michal Bojda, 95-r., Dolnočermánska 62
Jozef Burda, 74-r., Baničova 1
Milan Cicko, 66-r., Lukáčova 2
Ing. Jozef Čalkovský, 83-r., Tatarkova  10 
Michal Čápora, 83-r., Topoľčianska 46
Štefan Čurgaly, 81-r., Kopanická 50
Veronika Deglovičová, 83-r., Nezábudková 20 
Ľudovít Drenka, 81-r., Hlboká 45
Miloš Dubec, 54-r., Pri cvičisku 2
Paulína Ďurejová, 83-r., Horná 18
Margita Fábryová, 61-r., Zvolenská 2
Hedvika Fleková, 79-r., Karpatská 12
Ing. Daniela Fridrichová, 67-r., Gaštanová 18
Prof. Ing. Milan Gajdošík, CSc., 87-r., Jazerná 20
Ing. Ingrid Gogorová, 43-r., Sitnianska 4
Alena Hlušeková, 66-r., Rybárska 7
Anna Horňáčková, 78-r., Hlboká 19 
Róbert Hulinek, 39-r., Panská dolina 29
Dr. Cyril Ivan, 82-r., Levická 42
Štefan Ivanka, 94-r., Richtára Peregrina 15
Eva Jackmannová, 75-r., Dunajská 24
Jozef Jusna, 94-r., Žibrická 1
Ing. Dušan Karabín, 76-r., Kodályova 21
Edita Khürová, 78-r., Žibrická 5
Emília Klučková, 92-r., Kalvária 3
Margita Koblihová, 66-r., Kalvária 3
Alžbeta Kolenčíková, 85-r., Kalvárska 8
Irena Kolenčíková, 84-r., Janského 7
Rudolf Kotešovský, 90-r., Párovská 30
Ján Kováč, 83-r., Ďurková 23

Alžbeta Kováčová, 76-r., Lesná 1
Pavel Laca, 76-r., Wilsonovo nábr. 148 
Vilma Maronová, 84-r., Javorová 4
Marek Martiš, 43-r., Vendelínska 4 
Mgr. Františka Mészarošová, 74-r., Willermova 6
Terézia Michalíková, 95-r, Dolnočermánska 62 
Ján Minárik, 63-r., Benkova 17
Vilma Mináriková, 84-r., Dlhá 19
Otília Nagyová, 81-r., Štefánikova trieda 80
Mária Oláhová, 85-r., Janského 7
Zdenko Ondra, 55-r., Nitra
Ing. Anna Patakiová, 83-r., Za Ferenitkou 2
MUDr. Otto Paulík, 88-r., Golianova 44
Jozef Paulovič, 94-r., Hornozoborská 145
Viera Petrenková, 82-r., Nábrežie mládeže 41
Erika Podhorská, 72-r., Štúrova 16
Anna Polaková, 74-r., Petzwalova 16
Emília Príglová, 63-r., Nitra
Ing. Anna Rácová, 64-r., Piešťanská 43
Júlia Slamková, 93-r., Štúrova 17
Ľudovít Slováčik, 77-r., Ďumbierska 29
Ing. Rudolf Slovik, 83-r., Javorová 10
Milan ŠebÖk, 57-r., Čajkovského 1
Mária Šinkovičová, 85-r., Považská 14 
Gabriela Šišková, 81-r., Železničiarska 52
Marta Tafernerová, 76-r., Ľ. Okánika 14
Vilma Tárošová, 80-r., Párovská 34
Emília Timková, 91-r., Považská 14
Alžbeta Tomanová, 87-r., Na Priehon 22
Eva Tóthová, 54-r., Nitra
Marta Trnková, 78-r., Kláštorská 44
Mária Turčanová, 84-r., Svätourbanská 2
Margita Urbanová, 83-r., Štúrova 36
Ing. Ladislav Vál, CSc., 86-r., Ul. J. Kráľa 45
Helena Vavrovičová, 84-r., Kollárova 2 
Edita Vlčková, 69-r., Kremnická 11
Juraj Vöröš, 50-r., Jabloňova 2
Jaroslav Žitný, 82-r., Golianova 56
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