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V Nitre sa rozšíri 
kamerový systém

Nitrianske fašiangy 
zakončia obdobie plesov 

Rozhovor s primátorom Nitry
Jozefom Dvončom



 Aj dva roky po voľbách do 
mestskej samosprávy nepoľa-
vujeme z úsilia byť v kontakte 
s vami, vážení občania. Záleží 
nám na tom, aby ste boli infor-
movaní o všetkom, čo sa v meste 
pripravuje a realizuje. Okrem 
pravidelného stretávania sa s 
vami na rôznych podujatiach a 
stretnutiach chceme informácie 
o dianí v Nitre i naďalej prinášať 
viacerými spôsobmi. 
 Svoju pozornosť zameriavame 

na internet, najmä na webové 
stránky mesta www.nitra.sk, 
ktoré sú dôležitým informačným 
zdrojom. Naším cieľom zostáva 
zmodernizovať a zvýšiť efektív-
nosť v komunikácii, to znamená, 
viacerými možnosťami osloviť čo 
najviac čitateľov. 
 Už desiaty rok sa k vám
prihovárame prostredníctvom 
schránkových inzertných novín  
Nitrianske Echo. V ňom máme 
vyhradenú jednu, prípadne dve 
strany s názvom Mesto Nitra in-
formuje. Ďalším informačným 
zdrojom je newsletter s informá-
ciami o dianí na úrade, v mest-
ských častiach i meste samot-
nom. Tento sa pravidelne každý 
štvrtok dostáva do e-mailových 
schránok k občanom, ktorý o to 
prejavia záujem. Všetky, aj star-
šie vydania newslettra nájdete aj 
na webstránke mesta. 
 S vami, občanmi, chceme byť 
aj naďalej v priamom kontakte, 
a to či už na stretnutiach výbo-

rov mestských častí, kam sa na 
jar tohto roku znovu vyberieme. 
Máme veľký záujem pracovať na 
ďalšom rozvoji mesta a zlepšení 
života obyvateľov. Na stretnu-
tiach s vami, okrem riešenia bež-
ných problémov, chceme hľadať 
spoločné riešenia pre zlepšenie a 
skvalitnenie vášho života. 
 Našou pracovnou metódou 
bude neustály dialóg a slušnosť 
voči občanom. Priestor pre náv-
števy, diskusie, transparentnosť 
a využitie konkrétnych podnetov 
občanov budú aj naďalej trvalou 
súčasťou práce funkcionárov a 
pracovníkov mesta. Verím, že 
nás podporíte tak ako doteraz, za 
čo vám úprimne ďakujem. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Chceme byť v neustálom kontakte s vami
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dopravného zariadenia, do-
pravné nehody i správanie sa 
podozrivých osôb v nočných 
hodinách.
 Podľa údajov z MsP zachy-
tia kamery v priebehu roka 
stovky udalostí, ktoré sa tý-
kajú porušovania dopravných 
predpisov či rušenia verejné-
ho poriadku.

(RM)

Nitra má schválený rozpočet na rok 2017

V Nitre sa rozšíri kamerový systém
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 Mestské zastupiteľstvo 
na decembrovom zasadnu-
tí schválilo rozpočet na rok 
2017. Po rôznych úpravách, 
doplňujúcich návrhoch i  
údajoch ohľadne výnosov 
z podielových daní, môže 
mesto v tomto roku hospodá-
riť so sumou 59 mil. eur. 
 Okrem investícií a financo-
vania vnútornej správy mes-
ta, sú v mestskom rozpočte 
na rok 2017 naplánované aj 
výdavky na činnosti, ktoré 
mestu vyplývajú z výkonu 

 Mesto Nitra plánuje inves-
tovať do rozšírenia kamero-
vého systému na monitoring 
mesta a na kamerový systém 
v Mestskej tržnici. „Práve na 
základe všeobecného záuj-
mu podporovať bezpečnosť a 
monitoring mesta, boli v roz-
počte posilnené položky ka-
merového systému,“ vysvetlil 
prednosta úradu Igor Kršiak. 

 Mesto sa bude snažiť zvy-
šovať bezpečnosť aj na komu-
nikáciách a priechodoch pre 
chodcov. „Okrem toho sme 
aktívni aj v rôznych granto-
vých kolách, vďaka čomu sme 
často prijímateľom dotačných 
prostriedkov určených na 
tieto aktivity. Samozrejme, 
požiadavka na financovanie 
a budovanie kamerového 
systému sa zvyšuje, pretože v 
budúcnosti má byť napríklad 
súčasťou aj parkovacej poli-
tiky mesta a ďalších aktivít,“ 
vysvetlil Kršiak. 

originálnych kompetencií, zá-
konov i uzatvorených zmlúv. 
Najväčšou výdavkovou po-
ložkou budú finančné pros-
triedky, ktoré budú použité 
v odbore školstva, mládeže a 
športu. V rozpočte sú zahr-
nuté aj investície, ktoré zatiaľ 
nie sú finančne kryté, ale ich 
financovanie, by malo byť 
zabezpečené kombináciou 
mestských a dotačných zdro-
jov. 
 „Úpravami rozpočtu sme 
sa snažili kopírovať tie potre-

by, ktoré vyplynuli v priebehu 
roka 2016. Počíta sa v nich s 
300–tisíc eurami na nákup 
rôzneho mestského mobili-
áru a sú v nich napríklad za-
hrnuté aj investičné potreby 
mestských častí v hodnote 
2,7 milióna eur,“ vysvetlil na 
krátkom tlačovom brífingu 
prednosta Mestského úradu v 
Nitre Igor Kršiak.

(J)

 V súčasnosti monitoruje 
ulice mesta 40 bezpečnost-
ných kamier. V tomto roku 
by sa ich počet mal zvýšiť na 
50. Kamerový systém MsP 
v Nitre monitoruje okolie 
bankových domov a banko-
matov, dopravnú situáciu, 
nedovolené parkovanie vozi-
diel, bezpečnosť cestnej pre-
mávky, funkčnosť svetelného 

Pracovisko kamerového systému v budove MsP v Nitre               Foto: (SY)



Rozhovor s primátorom Nitry Jozefom Dvončom
Investícia Jaguar Land Rover je najväčšia v strednej Európe

 Na začiatku nového roka 
sme položili niekoľko otá-
zok primátorovi nášho 
mesta Jozefovi Dvončovi, 
aby nám povedal ako hod-
notí uplynulý rok a pre-
zradil plány na tento rok.

Čo považujete za najdôle-
žitejšie udalosti minulého 
roka?

 Určite príchod strategic-
kého investora Jaguar Land 
Rover do priemyselnej zóny, 
pretože o Jaguari Land Ro-
veri sa hovorí nielen v Nitre, 
ale je to najväčšia investícia 
v Európskej únii. A druhá 
vec, ktorá potešila hlavne 
športovú verejnosť, boli his-
torické tituly pre našich ho-
kejistov a volejbalistov. Ra-
dosť nám urobili aj futbaloví 
dorastenci, ktorí hrali Ligu 
majstrov. Viacero takýchto 
medzníkov bolo aj na poli 
kultúry a športu, spomenul 
by som najmä 101. Svetový 
kongres esperantistov, ktorý 
sa uskutočnil koncom júla. 
Do Nitry prišlo viac ako ti-
síc účastníkov z celého sveta. 

A z hľadiska mesta?

 Podarilo sa nám zrekon-
štruovať ZŠ Tulipánová, ZŠ 
Škultétyho, ako aj najstaršiu 
nitriansku ZŠ kniežaťa Pribi-
nu. Pri bytoch na sídliskách 
pribudli nové parkovacie 
miesta, opravené boli viaceré 
chodníky, ulice a námestia, 
ako napríklad priestor pred 

Lipou na sídlisku Chrenová,  
zrekonštruované bolo par-
kovisko pred TJ Stavbár na 
sídlisku Chrenová. Podarilo 
sa nám naštartovať prvé kro-

ky k dostavbe areálu letného 
kúpaliska na Sihoti s celoroč-
ným využitím. A ako som už 
povedal, najviac ma teší, že 
sa v minulom roku naplno 
rozbehla výstavba automo-
bilky Jaguar Land Rover v 
strategickom parku pri Dra-

žovciach, ktorá nám prinesie 
nielen nové pracovné mies-
ta – 2800 pracovníkov, ale 
bude prínosom aj pre ďalší 
rozvoj Nitry i celého regiónu.

Hovorí sa o prínose investí-
cie Jaguara Land Rovera pre 
Nitru... 

 Dnes si to všetko čo príde 
v plnej šírke nevieme predsta-
viť, ale Jaguar je mimoriadne 
významná investícia. Keď si 
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V minulom roku bola zrekonštruovaná ZŠ kniežaťa Pribinu na Ul. Fraňa 
Mojtu.                   Foto: (SY)

Nový asfaltový koberec dostalo aj parkovisko pred Atletickým štadiónom na 
Chrenovej.                   Foto: (SY)



uvedomíme, že z pôvodných 
200 hektárov priemyselného 
parku je to nárast na ďalších 
skoro 700 ha. Vláda SR po-
ňala túto investíciu ako stra-
tegický park, a tým pádom tu 
bude vytvorený priestor pre 
nástup ďalších investorov, ale 
aj pre dobudovanie ďalších 
služieb v priemyselnej zóne. 
Počíta sa tam s viacerými 
aktivitami – Jaguar priamo 
vo svojom areáli vybuduje 
poradensko-vzdelávacie cen-
trum, postaví ubytovňu pre 
pracovníkov, predpokladám, 
že tam budú predajne, mož-
no reštaurácia, či fitnescen-
trum, vznikne centrum so 
všetkým potrebným pre život 
ľudí v priemyselnom parku. 

Spomenuli ste, že investícia 
by v prvej etape mala za-
mestnať 2800 pracovníkov, 
ale hovorí sa aj o príchode 
subdodávateľov...

 Nie som odborník v tejto 
oblasti, ale v automobilovom 
priemysle sa to počíta tak, 
že všetky firmy, ktoré sú už v 
priemyselnom parku, alebo 
ešte len uvažujú o príchode,  

by mali vytvoriť zhruba 5-ná-
sobok pracovných miest. Ak si 
to vynásobíme, je to približne 
na úrovni 15-tisíc pracovných 
miest. Či to bude alebo nebu-
de dnes je ťažko povedať. Isté 
je, že príchod kvôli Jaguaru 
ohlásilo ďalších 5 spoločností.

Vyplývajú z tejto investície 
nejaké povinnosti pre mesto?

 Máme za úlohu posilniť 
pracovisko mestskej polície a 
úlohy so zabezpečením  mest-
skej dopravy do areálu Jagu-
aru sa týkajú Arrivy, a. s. Pre 
nás, ako mesto, je dôležité to, 
že sa budeme snažiť naplniť 
niektoré záväzky, ktoré mesto 
Nitra s touto investíciou má. 
Pre mesto vyplýva jedna z 
podmienok, a to je zriadenie 
MŠ, priamo v areáli Jaguaru. 
Našou úlohou je tiež vybudo-
vať 6-triednu materskú školu  
v objekte bývalých kasární 
pod Zoborom, ktorá využije 
časť historických budov. Ur-
čite tieto MŠ nebudú len pre 
deti pracovníkov Jaguaru, ale 
pre všetkých občanov. Vďa-
ka týmto kapacitám budeme 
môcť deti zaškoliť aj s tou po-

vinnosťou, že rok pred nástu-
pom do 1. ročníka ZŠ budú 
musieť byť deti v MŠ ako v 
prípravke. Myslím si, že 400 
miest ktoré plánujeme v MŠ 
vybudovať do roku 2018, by 
nám malo na to postačovať.

Prinesie táto investícia ne-
jaké benefity aj občanom 
Nitry, ktorí nebudú priamo 
pracovať v automobilke?

 Samozrejme, že sme sa ba-
vili s predstaviteľmi Jaguaru o 
tom, čo takáto investícia môže 
priniesť obyvateľom Nitry 
nielen z hľadiska pracovných 
príležitosti, ale aj zvyšovania 
priemernej mzdy, lebo i taká-
to odozva sa dá očakávať vo 
všetkých odvetviach. Pýtali 
sme sa, čo by mohli pre Nit-
ru konkrétne urobiť. Sú nám 
známe zámery, ktoré majú 
oni a nejaké predstavy máme 
my. Momentálne hľadáme 
spoločné body. Ale v každom 
prípade tento investor chce 
podporiť rozvoj dobrovoľníc-
tva a všetkých aktivít, ktoré sú 
s dobrovoľníctvom spojené. 

Mohli by ste našim čitateľom 
povedať o plánoch na tento 
rok? 

 V decembri bol predlože-
ný do zastupiteľstva materi-
ál, ktorý sa dotýka Nitry ako 
moderného inteligentného 
mesta. Má to názov SMART 
a sú v ňom 4 oblasti, kto-
ré by mali riešiť mobilitu
ľudí, s prevahou mestskej
autobusovej dopravy. Chce-
me zaviesť aj požičovňu 
bicyklov s tým, že na 5 ale-
bo 6 miestach by mali byť

www.nitra.sk 5

Výstavba areálu automobilky Jaguar Land Rover je v plnom prúde aj napriek 
zimným mesiacom.                  Foto: (SY)
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stanice, kde by sa dali požičať 
bicykle a ľudia by mohli jaz-
diť po cyklotrasách. V pláne 
je vybudovanie približne  25 
km cyklotrás. Pripravovaná 
výstavba cyklotrás má zaují-
mavú filozofiu, pretože mu-
sia pospájať všetko, čo bolo 
doteraz vybudované a týmto 
spôsobom budú napojené 
cyklotrasy smerom na Pod-
hájsku. Ďalšiu vetvu v rámci 
integrovanej stratégie vybu-
duje Nitriansky samosprávny 
kraj. Ďalšie plány sa týkajú 
školstva, kde chceme  vybu-
dovať laboratóriá a knižnice 
na všetkých ZŠ. Dokončuje sa 
ZŠ kniežaťa Pribinu a verím, 
že aj ZŠ Janka Kráľa dosta-
ne telocvičňu. Po nešťastnej 
udalosti na Čermáni, kde 
zhorela stará telocvičňa na 
Hlbokej ulici, verím tomu, 
že využijeme projektovú do-
kumentáciu i stavebné povo-
lenie a postavíme športový 
areál aj v tejto časti mesta. 

Vo volebnom programe ste 
mali výstavbu kúpaliska s ce-
loročným využitím a rekon-
štrukciu štadióna. V akom 
štádiu sú prípravy?

 Máme pripravenú doku-
mentáciu na výstavbu kúpa-
liska s celoročným využitím a 
určite budeme radi, keby sme 
dali dohromady aj futbalový 
štadión. Sme tesne pred do-
končením verejného obsta-
rávania a pokiaľ budeme mať 
zhotoviteľa, tak sme pripra-
vení na to, aby rekonštrukcia 
prebehla. Okrem týchto ak-
cií pokračujeme v opravách 
ciest a chodníkov. Chceme 
dať  priestor pre výbory mest-

ských častí na to, aby si mohli 
stanoviť priority pre realizá-
ciu menších investičných ak-
cií. Uvažujeme o lepšom vyu-
žívaní vody. Toto by malo byť 
súčasťou toho projektu v rám-
ci SMART CITY. Okrem toho 
nadviažeme na výstavbu ná-
jomných bytov a športovísk. 
Budeme pokračovať v ďal-
šom vytváraní parkovacích 

V Nitre sa v priebehu posledných dvoch rokov modernizovalo verejné osvetle-
nie. Vymenených bolo celkom 1350 svietidiel.                Foto: (SY)

miest, opravách ciest a hlavne 
chodníkov. Máme záujem aj o 
prilákanie turistov do nášho 
mesta, nakoľko si myslím, že 
Nitra má potenciál aj atrak-
cie, ktoré by ich mohli zaujať.

(SY)
 

Autori víťazného návrhu dostavby kúpaliska s celoročným využitím z brati-
slavského ateliéru NOIZ.                 Foto: (SY)



 V roku 2016 sa v nitrian-
skej pôrodnici narodilo 1933 
detí, z toho 997 chlapcov 
a 936 dievčat, z tohto poč-
tu sú asi dve tretiny Nitra-
nia. Raritou je, že v roku 
2016 zaevidovala matrika 
aj 5 pôrodov v domácnosti. 
 Čo sa týka viacpočetných 
pôrodov, narodilo sa 25 
dvojčiat, z toho v 14 prípa-
doch prišli na svet dievčatko 
a chlapček a zhodne šesťkrát 
dievčatá a šesťkrát chlapci. 
Najobľúbenejšími mužský-
mi menami boli Jakub (53), 
Adam (39), Filip (36), Mi-
chal (35), Tomáš (35), Sa-
muel (32), Matej (30), Oliver 
(28), Matúš (26), Peter (26). 
Rebríček popularity najobľú-
benejších mien pre ženy vedie 
Nina (36), druhá je Hana (33) 
a tretie miesto patrí menu So-
fia (30). V ďalšom poradí sú 
Viktória (29), Kristína (26), 
Natália (25), Ema (25), Ade-
la (24), Mia (21), Nela (21). 

 Matrika zapísala aj nezvy-
čajné dievčenské mená ako 
Jasna, Riana, Coral, Zoey, 
Adele, Via, Samia, Tessa, 
Linnet, či cudzojazyčne zne-
júce mužské mená ako Sava, 
Timon, Josh, Félix, Dori-
án, Maddox. Zaujímavos-
ťou je, že matrika eviduje 
ústup z moderného dávania 
zdvojených krstných mien.

 V nitrianskom matričnom 
obvode v roku 2016 zomre-
lo 1 509 občanov, vrátane 10 
úmrtí v obci Nitrianske Hrn-
čiarovce a 3 v obci Štitáre, 
ktoré majú spoločný matričný 
úrad s mestom Nitra. V Nitre 
zomrel rovnaký počet 748 
mužov a 748 žien. Nitra má k 
1. januáru 79 534 obyvateľov.

(SY)

Narodilo sa skoro dvetisíc detí, väčšinou Jakubovia a Niny

www.nitra.sk 7

Sobášny rekord padol v septembri
 V minulom roku nitrian-
ska matrika evidovala 476 
sobášov, čo bolo o 42 sobášov 
viac ako v predchádzajúcom 
roku. Z celkového počtu uza-
tvorených manželstiev si 251 
párov povedali „áno“ na cir-
kevnom sobáši a 225 si sľúbi-
lo lásku a vernosť na civilnom 
sobáši na mestskom úrade. 
 Najviac – rekordných 106 
párov, si pre svadbu vybralo 
niektorú zo septembrových 
sobôt. „To bol rekord, ta-
kýto počet sobášov sme za 
posledných pätnásť rokov 

v septembri ešte nemali!“ 
uviedla odborná referentka 
Janka Rybárová z Matričné-
ho úradu v Nitre. Obľúbe-
ným svadobným mesiacom 
je aj apríl, kedy sa zosobášilo 
58 dvojíc. Zamilovaní si pre 
svadbu vyberajú radi aj au-
gust a jún. Vlani sa pre spo-
ločnú cestu životom rozhodlo  
56 snúbeneckých párov.
 Sobáše s cudzími štátnymi 
príslušníkmi neboli ani tohto 
roku ničím mimoriadnym. 
Otvorené hranice, možnosť 
cestovať, študovať či praco-

vať v zahraničí dáva šancu na 
medzinárodnú lásku. „V roku 
2017 sme mali 21 sobášov s 
cudzím štátnym príslušní-
kom z 13 štátov sveta,“ infor-
movala Janka Rybárová. 
 Nitrianky sa rozhodli vy-
kročiť na spoločnú cestu živo-
tom v 6 prípadoch s občanmi 
Českej republiky, tri sobáše 
boli s Talianmi, po jednom 
sobáši s občanmi Iránu, Tu-
recka, Nemecka, Bulharska, 
Rumunska, Arménska, Litvy 
a Srbska. 

(SY)



Nitrianske fašiangy zakončia obdobie plesov a zábav
 Fašiangový jarmok a bohatý 
kultúrny program budú aj toh-
to roku súčasťou Nitrianskych 
fašiangov, ktoré sa uskutočnia 
na Svätoplukovom námestí 
v sobotu 25. februára. Už od 
10. hodiny sa začne Fašiango-
vý jarmok. Svoje výrobky tu 
budú prezentovať a predávať 
ľudovo-umeleckí remeselníci
z celého Slovenska.

 Návštevníci budú môcť 
ochutnať zabíjačkové špeciali-
ty a tradičné fašiangové dob-
roty. O navodenie výbornej 
atmosféry sa postarajú skupi-
ny LOJZO a Vrbovskí víťazi, 
ktorí sú typickí netradičnými 
hudobnými nástrojmi. Orga-
nizátori vyzývajú ľudí, aby si 
priniesli na námestie hrebe-
ne, pokrývky na hrnce a iné 
zvláštne „hudobné nástroje“ 
s pomocou ktorých zahrajú 
všetkým dobre známu pieseň 
Pec nám spadla.

 Súčasťou jarmoku bude 
gazdovský dvor Detskej far-
my Humanita s domácimi 
zvieratkami. Záujemcovia sa 
môžu zadarmo povoziť po 
pešej zóne na bričke ťahanej 
koníkom. Okrem toho môžu 
ľudia získať počas poduja-
tia hodnotné vecné ceny od
Raiffeizen banky. Je možné, že 
fašiangovú zabíjačku spestrí 
svojou účasťou aj amatérsky 
kuchár Vilo Habo, známy z 
Jojkárskej kulinárskej súťaže 
Moja mama varí lepšie ako 
tvoja.

 Veselý fašiangový sprievod 
vykročí na pešiu zónu o 16. 

hodine. Organizátori vyzý-
vajú: „Zamaskujte sa aj vy a 
pridajte sa k chodúliarom, fol-
klórnym skupinám, bubeníkom 
a najrôznejším maškarám vo 
veľkom nitrianskom fašiango-
vom sprievode!“ Fašiangové 
popoludnie vyvrcholí pocho-
vávaním basy a ukážkami slo-
venských fašiangových zvykov.

 Sprievodné fašiangové po-
dujatia sa uskutočnia aj v 
mestských častiach. Na fašian-
gový karneval v CVČ sa môžu 
deti tešiť v nedeľu 12. februára.

 Súčasťou fašiangov budú 
oslavy Svetového dňa sprie-

vodcov cestovného ruchu. 
Mesto Nitra pri tejto príleži-
tosti pripravilo pre všetkých 
Nitranov aj návštevníkov náš-
ho krásneho mesta bezplatnú 
prehliadku s výkladom odbor-
ného sprievodcu. Na fašiango-
vé potulky uličkami Dolného 
a Horného mesta sa pôjde v 
sobotu 25. februára o 13.00 h 

spred NISYS-u. Záujemcovia 
sa na prehliadku musia vopred 
prihlásiť v NISYS-e na tel. č. 
037/ 7410 906, 16 186 alebo na 
info@nitra.sk.

(SY)
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Aj tohto roku prejde po pešej zóne fašiangový sprievod.

Primátor Nitry Jozef Dvonč sa každoročne zúčastňuje na programe Nitrian-
ske fašiangy.                  Foto: (SY)



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

3.2. (pi) 15.00 Vernisáž Cesta k veľkému víťaz-
stvu od Stalingradu do Prahy
potrvá do 15. 3. 

9.2. (št) 17.00 Jazzová záhradka premiéra skla-
dieb Luda Kuruca v podaní žiakov oddelenia kláve-
sových nástrojov, vstup voľný

19.2. (ne) 18.00 Ricco & Claudia
Legendárne svetové hity  v podaní jedinečné-
ho speváckeho dua, vstupné: 11 €,
predpredaj: www.ticketportal.sk

STÁLE VÝSTAVY
História a tradície  Židov v Nitre Shraga Weil: 
GRAFIKA. Prehliadky ut: 13.00 – 18.00 str, št: 
9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00 so a ne: 13.00 -18.00, 
pondelok a piatok zatvorené 
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
16.2. – 26.3. Paradoxical Happiness.
Autor: Milan Mazúr, Site-specific video inštalácia 
tiahnuca sa celým priestorom galérie, v ktorej au-
tor reflektuje vizualitu súčasnej konzumnej spo-
ločnosti.

GALÉRIA MLADÝCH
26.1. – 5.3. ARCHITEKTONIKA 2017
Autori: Katedra architektúry VŠVU. Výstava FROM 
IDEA TO DETAIL predstavuje 2D a 3D tvorbu štu-
dentov VŠVU.

BUNKER
16.2. – 5.3. Diera /(Pin)hole, Autori: študenti Ka-
tedry výtvarnej tvorby a výchovy, PdF UKF v Nitre. 
Študenti skúmajú, ako hlboko sa dokážu cez „die-
ru“ vlastnej mysle ponoriť do svojho vnútra.

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

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

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

NOVÉ VÝSTAVY
6.2. – 12.2. Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudské-
ho tela. Výstava voskových napodobenín ľudí s 
anomáliami na ľudskom tele, ktorí skutočne žili a 
preslávili sa svojim zdeformovaným zovňajškom.

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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Muži na pokraji nervového zrútenia, súčasná ko-
média s pesničkami.
6.2. (po) 18.30 7.2. (ut) 18.30 Dámska šatňa
Štúdio. Pohľad do divadelných šatní a túžob šty-
roch herečiek.
7.2. (ut) 10.00 8.2. (st) 10.00 Ferdo Mravec Veľká 
sála. Slávna rozprávka pre najmenších.
13.2. (po) 18.30 14.2. (ut) 18.30 23.2. (št) 18.30 
24.2. (pi) 18.30 Povolanie pápež Veľká sála
Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkory-
so budované a inscenačne spracované hudobno-
-dramatické diela na nitrianskom javisku. 
16.2. (št) 18.30 17.2. (pi) 18.30 Z rúčky do rúčky 
Štúdio. Iskrivá komédia o jednom malom podvod-
níkovi.
16.2. (št) 18.30 Štyria v ringu Štúdio
Súčasná španielska komédia s prvkami thrilleru.
20.2. (po) 18.30 21.2. (ut) 10.00 a 18.30 Kým 
kohút nezaspieva Veľká sála. Dramatický príbeh 
desiatich obyvateľov okupovaného mesta.
20.2. (po) 18.30 Dobro Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasné-
ho obyvateľa Slovenska aj Európy.
22.2. (st) 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detek-
tíva v histórii. 
28.2. (ut) 18.30 Potkany Štúdio
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk
1.2. (st) 9.30 8.2. (st) 9.30 15.2. (st) 9.30
Klammova vojna Štúdio Tatra. Strhujúca súčasná 
monodráma, ktorá si berie na mušku nielen vzťah 
učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo. Hráme pria-
mo v školských triedach alebo v Študovni SDKS.
2.2. (št) 9.30 5.2. o 15.00 
O psíčkovi a mačičke Štúdio Tatra
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia 
štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo 
už niekoľko generácií detí. Inscenácia je určená 
pre deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou 
podporou mesta Nitra.
2.2. (št) 11.00 3.2. (pi) 10.00, 11.00 5.2. (ne) 
10.00 7.2. (ut) 16.00, 17.00 26.2. (ne) 10.00
Hop Študovňa. Milé dojčatá a batoľatá, milí rodi-
čia. Konečne je aj vo vašom Starom divadle aj nie-
čo pre vás. Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť 
do hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok. 

9.2. (št) 9.30 26.2. (ne) 15.00 28.2. (ut) 9.30
Janko Hraško Veľká sála. „Rozprávka o malom 
silnom hrášku„ Janko Hraško! Za búrky zrodený, 
rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, tras sa celý 
svet.“ Je malý, silný a objavuje svet veľkých ľudí. 
Vydajte sa na cestu spolu s ním! 
10.2. (pi) 18.00 12.2. (ne) o 15.00
Janko Hraško – I. a II. PREMIÉRA Veľká sála
13.2. (po) 9.30 14.2. (ut) 9.30 15.2. (st) 9.30
Janko Hraško Veľká sála
16.2. (št) 9.30 17.2. (pi) 9.30 19.2. (ne) 15.00
O múdrom Kokoškovi Veľká sála. Sliepky a ko-
húty nie sú také hlúpe ako sa o nich hovorí. Múdry 
kohútik pomôže lakomej gazdinej zbohatnúť. Prá-
ve pre svoju zlú vlastnosť žena o majetok príde. 
Vďaka podomovým predavačom hrušiek však po-
chopí jednu dôležitú vec- peniaze nie sú všetko. 
16.2. (št) 18.30 Piesne Donských Kozákov Veľ-
ká sála. Z Rostova na Done s bajanom, balalajkou, 
rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi 
prichádzajú na svoje piate európske turné sólisti 
Donského kozáckeho chóru do NITRY, aby zaspie-
vali piesne rodného kraja a najznámejšie ruské 
piesne.
23.2. (št) 18.30 Ach, Júlia! Veľká sála
Komédia z manželského života plná zvratov, pre-
vlekov, vtipných situácií, príjemných pesničiek, ale 
aj trpko-smutných spomienok na slávnu mladosť

 

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

2.2. Kruhy (premiéra) 
Horor, slov. tit., 102 min., MP – 15. Príbeh o vraž-
diacom filme je považovaný len za hororovú his-
torku, no napriek tomu študentku Juliu znepokoju-
je zmena správania jej priateľa Holta, ktorý údajne 
toto video videl. 
9.2. LEGO® Batman film (premiéra), anim., dob-
rodr., slov. tit. a dabing, 104 min., MP. MP. Ob-
rovský obchodný i divácky úspech LEGO príbehu, 
povzbudil tvorcov pre nakrútenie samostatného 
animovaného dobrodružstva vodcu celej skupiny 
– LEGO Batmana
9.2. Päťdesiat odtieňov temnoty (premiéra), 
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DIECÉZNE MÚZEUM
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny:
apríl až október - ut – ne: 10.00 – 18.00
november až marec: (sob – ne): 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych 
dokumentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov 
a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list pá-
peža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho istého 
pápeža Metodovi, ukážky z buly Industriae tuae 
a Quia te zelo fidei, ukážky z hlaholík). V druhej 
časti múzea je sprístupnená klenotnica s liturgic-
kým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

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

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

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com alebo
robert.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-
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
7.2. – 10.2. AQUA THERM 2017 
24.2. – 26.2. RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO,
       VČELÁRSTVO 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 
1.2. (st) 10.00 Gazdiná roba Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky a túžby nájsť 
vlastné šťastie vo svete plnom predsudkov a pred-
určeností.
6.2. (po) 18.30 Panikári Veľká sála
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Muži na pokraji nervového zrútenia, súčasná ko-
média s pesničkami.
6.2. (po) 18.30 7.2. (ut) 18.30 Dámska šatňa
Štúdio. Pohľad do divadelných šatní a túžob šty-
roch herečiek.
7.2. (ut) 10.00 8.2. (st) 10.00 Ferdo Mravec Veľká 
sála. Slávna rozprávka pre najmenších.
13.2. (po) 18.30 14.2. (ut) 18.30 23.2. (št) 18.30 
24.2. (pi) 18.30 Povolanie pápež Veľká sála
Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkory-
so budované a inscenačne spracované hudobno-
-dramatické diela na nitrianskom javisku. 
16.2. (št) 18.30 17.2. (pi) 18.30 Z rúčky do rúčky 
Štúdio. Iskrivá komédia o jednom malom podvod-
níkovi.
16.2. (št) 18.30 Štyria v ringu Štúdio
Súčasná španielska komédia s prvkami thrilleru.
20.2. (po) 18.30 21.2. (ut) 10.00 a 18.30 Kým 
kohút nezaspieva Veľká sála. Dramatický príbeh 
desiatich obyvateľov okupovaného mesta.
20.2. (po) 18.30 Dobro Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasné-
ho obyvateľa Slovenska aj Európy.
22.2. (st) 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detek-
tíva v histórii. 
28.2. (ut) 18.30 Potkany Štúdio
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk
1.2. (st) 9.30 8.2. (st) 9.30 15.2. (st) 9.30
Klammova vojna Štúdio Tatra. Strhujúca súčasná 
monodráma, ktorá si berie na mušku nielen vzťah 
učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo. Hráme pria-
mo v školských triedach alebo v Študovni SDKS.
2.2. (št) 9.30 5.2. o 15.00 
O psíčkovi a mačičke Štúdio Tatra
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia 
štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo 
už niekoľko generácií detí. Inscenácia je určená 
pre deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou 
podporou mesta Nitra.
2.2. (št) 11.00 3.2. (pi) 10.00, 11.00 5.2. (ne) 
10.00 7.2. (ut) 16.00, 17.00 26.2. (ne) 10.00
Hop Študovňa. Milé dojčatá a batoľatá, milí rodi-
čia. Konečne je aj vo vašom Starom divadle aj nie-
čo pre vás. Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť 
do hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok. 

9.2. (št) 9.30 26.2. (ne) 15.00 28.2. (ut) 9.30
Janko Hraško Veľká sála. „Rozprávka o malom 
silnom hrášku„ Janko Hraško! Za búrky zrodený, 
rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, tras sa celý 
svet.“ Je malý, silný a objavuje svet veľkých ľudí. 
Vydajte sa na cestu spolu s ním! 
10.2. (pi) 18.00 12.2. (ne) o 15.00
Janko Hraško – I. a II. PREMIÉRA Veľká sála
13.2. (po) 9.30 14.2. (ut) 9.30 15.2. (st) 9.30
Janko Hraško Veľká sála
16.2. (št) 9.30 17.2. (pi) 9.30 19.2. (ne) 15.00
O múdrom Kokoškovi Veľká sála. Sliepky a ko-
húty nie sú také hlúpe ako sa o nich hovorí. Múdry 
kohútik pomôže lakomej gazdinej zbohatnúť. Prá-
ve pre svoju zlú vlastnosť žena o majetok príde. 
Vďaka podomovým predavačom hrušiek však po-
chopí jednu dôležitú vec- peniaze nie sú všetko. 
16.2. (št) 18.30 Piesne Donských Kozákov Veľ-
ká sála. Z Rostova na Done s bajanom, balalajkou, 
rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi 
prichádzajú na svoje piate európske turné sólisti 
Donského kozáckeho chóru do NITRY, aby zaspie-
vali piesne rodného kraja a najznámejšie ruské 
piesne.
23.2. (št) 18.30 Ach, Júlia! Veľká sála
Komédia z manželského života plná zvratov, pre-
vlekov, vtipných situácií, príjemných pesničiek, ale 
aj trpko-smutných spomienok na slávnu mladosť

 

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

2.2. Kruhy (premiéra) 
Horor, slov. tit., 102 min., MP – 15. Príbeh o vraž-
diacom filme je považovaný len za hororovú his-
torku, no napriek tomu študentku Juliu znepokoju-
je zmena správania jej priateľa Holta, ktorý údajne 
toto video videl. 
9.2. LEGO® Batman film (premiéra), anim., dob-
rodr., slov. tit. a dabing, 104 min., MP. MP. Ob-
rovský obchodný i divácky úspech LEGO príbehu, 
povzbudil tvorcov pre nakrútenie samostatného 
animovaného dobrodružstva vodcu celej skupiny 
– LEGO Batmana
9.2. Päťdesiat odtieňov temnoty (premiéra), 
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DIECÉZNE MÚZEUM
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny:
apríl až október - ut – ne: 10.00 – 18.00
november až marec: (sob – ne): 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych 
dokumentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov 
a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list pá-
peža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho istého 
pápeža Metodovi, ukážky z buly Industriae tuae 
a Quia te zelo fidei, ukážky z hlaholík). V druhej 
časti múzea je sprístupnená klenotnica s liturgic-
kým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

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

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

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com alebo
robert.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-
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
7.2. – 10.2. AQUA THERM 2017 
24.2. – 26.2. RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO,
       VČELÁRSTVO 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 
1.2. (st) 10.00 Gazdiná roba Veľká sála
Baladický príbeh nenaplnenej lásky a túžby nájsť 
vlastné šťastie vo svete plnom predsudkov a pred-
určeností.
6.2. (po) 18.30 Panikári Veľká sála
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tok: 3 eurá. Viac informácií a prihláška na www.
slavica.sk. Miesto konania: Sála Domu MS v Nitre

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

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

FAJKOVÝ KLUB
2.2. (št) PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a 
sympatizantov pomalého fajčenia fajky – v Pivova-
re Trogár, U Vlka, Svätoplukova 11, Nitra. Kontakt 
pre záujemcov o členstvo: strazanec@gmail.com

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

1.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
6.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays
Projekt “Know them“ je vytvorený na pripome-
nutie  osobností formou handmade potlačených 
tričiek, z ktorých časť sumy stále putuje na rôzne 
dobročinné projekty.
Premietame: Control (2007) 
8.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
13.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays
Premietame: Factory Girl (2006)
14.2. (ut) 18:00 Ako pohnúť Slovensko vpred
Besedujú predstavitelia OZ Progresívne Slovensko 
– Ivan Štefunko, Martin Dubéci, Michal Truban a 
ich hostia.
15.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
16.2. (št) 20:30 Vypočuj si nemý film: City light 
(1931) Tretie pokračovanie série filmových ve-
čerov, počas ktorých premietame nemé filmy sa 
bude niesť v duchu film ov Charlieho Chaplina. 
17.2. (pi) 20:30
Koncert Tomáša Michaličku - začínajúceho 

skladateľa, textára, gitaristu a speváka.
20.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays
Premietame: Hitchcock/Truffaut (2015)
22.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
24.2. (pi) 18:00 Vernisáž: 3-stan - Daroval som 
dušu bielemu papieru
25.2. (so) 20:00 Klavírna šou Norberta Daniša
Norbert Daniš hrá na klavíri už od svojich 4 ro-
kov. Jeho stále rozširujúci sa repertoár je zložený 
z vrcholných skladieb klasickej hudby a populárnej 
hudby rôznych žánrov, ktoré v spoločnej kombi-
nácii vytvárajú nezabudnuteľný hudobný zážitok. 
27.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays: Síla 
Umění - Bernini (2006) Pred týmto talianskym 
barokovým sochárom, maliarom a architektom 
nikto nedokázal prinútiť mramor, aby sa natoľko 
podobal ľudskému telu.

KULTÚRNE DOMY – FÓRUM MLADÝCH
Kultúrny dom Nitra - Párovské Háje, Ulička č.1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký 
pás, cyklotrenažér, bicie, klavír, gitary
Kultúrno-spoločenské centrum Nitra - Janí-
kovce, Hlavná ul.17 Tanečný workšop v rytme 
samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spo-
lupráci s mestom Nitra, vstup voľný
Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna, Stolný tenis, airhoc-
key, stolný futbal, stolný hokej, št: 18.30-19.30 
Kondičné cvičenia a pilates, organizátor: Paulína 
Zimmermannová, vstupné 1 €
Kultúrny dom Nitra - Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie – 
turnaje Nitrianskeho šachového klubu. Organizá-
tor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň, Tréning 
mladých šachistov. Nauč sa hrať šach ako profe-
sionál. Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný
Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné pre 
aktivity podľa vášho výberu. Tel. č.: 037/6502299 
email: kovacovaz@msunitra.sk,
klenkova@msunitra.sk

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 
6.30 - 12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, 
so - ne: 11.00 - 19.30
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erotický, triler, anglicky so slovenskými titulkami, 
117 min., MP-18. Odtiene šedej skončili vo chvíli, 
keď Anastasia prestala hrať podľa Greyových pra-
vidiel a bez okolkov ho opustila. 
16.2. Mlčanie (premiéra), hist., dráma, čes. tit., 
161 min., MP - 12. V polovici 17. storočia je Ja-
ponsko úplne uzavreté kontaktu so západnými 
mocnosťami. Kresťanstvo je tu postavené mimo 
zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prena-
sledovaní. 
16.2. T2 Trainspotting (premiéra), dráma, slov. 
tit., 109 min., MP – 15. Prešlo 20 rokov, odkedy 
Mark Renton okradol svoju partiu o 16-tisíc libier 
a zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bre-
menom minulosti a pocitom viny, a spustí tak ďalší 
kolotoč nepredvídateľných okolností.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.2. (st) 17:00
Klub priateľov písma - začiatočníci
17:00 Fotoklub APF
2.2. (št) 17:00 Fotoklub Nitra
4.2. (so) 16:00 Fašiangy na Podzoborí
Životná púť mojej babky - scénický program pod-
zoborských folkloristov a hostí v KD Veľký Cetín
7.2. (ut) 17:30 Základy optiky - parametre hob-
by astro-ďalekohľadov, prednáška s Jurajom 
Miššíkom
17:30 Večerné pozorovanie oblohy, do 19:30 
pozorujeme Mesiac a Venušu, vstupné 0,50 €
8.2. (st)14:00 Textilné zvieratká základy šitia, 
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 €
17:00 Klub priateľov písma - pokročilí
17:00 Fotoklub APF
9.2. (št) 15:30 ART klub
11.2. (so) 9:00 Výtvarné cestičky
tvorivé dielne pre začiatočníkov a mierne pokroči-
lých, lektor Peter Rehák
13.2. (po) 14:00 Textilné zvieratká, základy šitia, 
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 €
15.2. (st) 15:00 Studený porcelán
modelovanie dekoratívnych predmetov, tvorivá 
dielňa pre dospelých, vstupné 5,- €
17:00 Klub priateľov písma - začiatočníci
17:00 Fotoklub APF
16.2. (št) 9:00 Fenomény virtuálneho priestoru 
v živte detí a mládeže, prednáška pre pedagó-
gov s Marekom Madrom, riaditeľom internetovej 

poradne pre mladých - o. z. IPčko
17:00 Fotoklub Nitra
17:00 Ukryté v dreve, vernisáž autorskej výstavy 
drevorezby Tibora Lešša, výstava potrvá do 3. 3. 
18.2. (so) 9:00 Výtvarné cestičky
tvorivé výtvarné dielne pre začiatočníkov a mierne 
pokročilých, lektor Peter Rehák
22.2. (st) 17:00 Klub priateľov písma - pokročilí
17:00 Fotoklub APF
23.2. (št) 17:00 Architektúra 20. storočia v 
Nitre, prezentácia knihy spojená s besedou
s autormi
25.2. 9:00 Výtvarné cestičky, tvorivé výtvarné 
dielne pre začiatočníkov a mierne pokročilých, 
lektor Peter Rehák

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
12.2. (ne) 15.30 Fašiangový karneval pre deti 
mesta Nitra – vstupné 1 €, masky vstup zdarma
19.2. (ne) 16.00 DFS Borinka – slávnostný ga-
laprogram pri príležitosti 30. výročia založenia 
súboru v DAB
20. - 24.2. (7.00 – 16.30) Jarný mestský detský 
tábor – poplatok 35 € informácie na sekretariáte 
CVČ

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
11.2. (so) 19.00 
Matičný reprezentačný ples. Ples Okresnej rady 
Matice slovenskej v Nitre je už tradičným podu-
jatím organizovaným v Dome MS v Nitre, ktorý je 
určený ako pre členov MS, tak aj pre širokú verej-
nosť. Info:   0918/113 212 alebo 037/65 66 228. 
Miesto konania: Veľká sála a Prísalie Domu MS 
v Nitre  
17.2. (pi) 16.00 – 19.00 
Slávica Nitra. Seminár Psychoenergetická prí-
prava Slovanov, ktorý organizuje o. z. Slávica 
Nitra sa bude zaoberať Ruským bojovým umení 
- teóriou umenia SPASU a dejinami kozáctva a 
SPASU. Účastníci seminára si budú môcť vypočuť 
prednášku Alexandra Viktoroviča Černikova, ukra-
jinského učiteľa a trénera, a taktiež si pozrieť aj 
praktické ukážky z tohto bojového umenia. Popla-
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tok: 3 eurá. Viac informácií a prihláška na www.
slavica.sk. Miesto konania: Sála Domu MS v Nitre

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

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

FAJKOVÝ KLUB
2.2. (št) PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a 
sympatizantov pomalého fajčenia fajky – v Pivova-
re Trogár, U Vlka, Svätoplukova 11, Nitra. Kontakt 
pre záujemcov o členstvo: strazanec@gmail.com

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

1.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
6.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays
Projekt “Know them“ je vytvorený na pripome-
nutie  osobností formou handmade potlačených 
tričiek, z ktorých časť sumy stále putuje na rôzne 
dobročinné projekty.
Premietame: Control (2007) 
8.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
13.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays
Premietame: Factory Girl (2006)
14.2. (ut) 18:00 Ako pohnúť Slovensko vpred
Besedujú predstavitelia OZ Progresívne Slovensko 
– Ivan Štefunko, Martin Dubéci, Michal Truban a 
ich hostia.
15.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
16.2. (št) 20:30 Vypočuj si nemý film: City light 
(1931) Tretie pokračovanie série filmových ve-
čerov, počas ktorých premietame nemé filmy sa 
bude niesť v duchu film ov Charlieho Chaplina. 
17.2. (pi) 20:30
Koncert Tomáša Michaličku - začínajúceho 

skladateľa, textára, gitaristu a speváka.
20.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays
Premietame: Hitchcock/Truffaut (2015)
22.2. (st) 18:30 - 19:30 Španielska konverzácia 
24.2. (pi) 18:00 Vernisáž: 3-stan - Daroval som 
dušu bielemu papieru
25.2. (so) 20:00 Klavírna šou Norberta Daniša
Norbert Daniš hrá na klavíri už od svojich 4 ro-
kov. Jeho stále rozširujúci sa repertoár je zložený 
z vrcholných skladieb klasickej hudby a populárnej 
hudby rôznych žánrov, ktoré v spoločnej kombi-
nácii vytvárajú nezabudnuteľný hudobný zážitok. 
27.2. (po) 19:30 Knowthem Mondays: Síla 
Umění - Bernini (2006) Pred týmto talianskym 
barokovým sochárom, maliarom a architektom 
nikto nedokázal prinútiť mramor, aby sa natoľko 
podobal ľudskému telu.

KULTÚRNE DOMY – FÓRUM MLADÝCH
Kultúrny dom Nitra - Párovské Háje, Ulička č.1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký 
pás, cyklotrenažér, bicie, klavír, gitary
Kultúrno-spoločenské centrum Nitra - Janí-
kovce, Hlavná ul.17 Tanečný workšop v rytme 
samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spo-
lupráci s mestom Nitra, vstup voľný
Pravidelné aktivity: 
po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna, Stolný tenis, airhoc-
key, stolný futbal, stolný hokej, št: 18.30-19.30 
Kondičné cvičenia a pilates, organizátor: Paulína 
Zimmermannová, vstupné 1 €
Kultúrny dom Nitra - Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie – 
turnaje Nitrianskeho šachového klubu. Organizá-
tor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný
16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň, Tréning 
mladých šachistov. Nauč sa hrať šach ako profe-
sionál. Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný
Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné pre 
aktivity podľa vášho výberu. Tel. č.: 037/6502299 
email: kovacovaz@msunitra.sk,
klenkova@msunitra.sk

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 
6.30 - 12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, 
so - ne: 11.00 - 19.30
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erotický, triler, anglicky so slovenskými titulkami, 
117 min., MP-18. Odtiene šedej skončili vo chvíli, 
keď Anastasia prestala hrať podľa Greyových pra-
vidiel a bez okolkov ho opustila. 
16.2. Mlčanie (premiéra), hist., dráma, čes. tit., 
161 min., MP - 12. V polovici 17. storočia je Ja-
ponsko úplne uzavreté kontaktu so západnými 
mocnosťami. Kresťanstvo je tu postavené mimo 
zákon a kresťania sú za svoju vieru kruto prena-
sledovaní. 
16.2. T2 Trainspotting (premiéra), dráma, slov. 
tit., 109 min., MP – 15. Prešlo 20 rokov, odkedy 
Mark Renton okradol svoju partiu o 16-tisíc libier 
a zmizol. Teraz sa vracia domov - čistý, no s bre-
menom minulosti a pocitom viny, a spustí tak ďalší 
kolotoč nepredvídateľných okolností.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.2. (st) 17:00
Klub priateľov písma - začiatočníci
17:00 Fotoklub APF
2.2. (št) 17:00 Fotoklub Nitra
4.2. (so) 16:00 Fašiangy na Podzoborí
Životná púť mojej babky - scénický program pod-
zoborských folkloristov a hostí v KD Veľký Cetín
7.2. (ut) 17:30 Základy optiky - parametre hob-
by astro-ďalekohľadov, prednáška s Jurajom 
Miššíkom
17:30 Večerné pozorovanie oblohy, do 19:30 
pozorujeme Mesiac a Venušu, vstupné 0,50 €
8.2. (st)14:00 Textilné zvieratká základy šitia, 
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 €
17:00 Klub priateľov písma - pokročilí
17:00 Fotoklub APF
9.2. (št) 15:30 ART klub
11.2. (so) 9:00 Výtvarné cestičky
tvorivé dielne pre začiatočníkov a mierne pokroči-
lých, lektor Peter Rehák
13.2. (po) 14:00 Textilné zvieratká, základy šitia, 
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 €
15.2. (st) 15:00 Studený porcelán
modelovanie dekoratívnych predmetov, tvorivá 
dielňa pre dospelých, vstupné 5,- €
17:00 Klub priateľov písma - začiatočníci
17:00 Fotoklub APF
16.2. (št) 9:00 Fenomény virtuálneho priestoru 
v živte detí a mládeže, prednáška pre pedagó-
gov s Marekom Madrom, riaditeľom internetovej 

poradne pre mladých - o. z. IPčko
17:00 Fotoklub Nitra
17:00 Ukryté v dreve, vernisáž autorskej výstavy 
drevorezby Tibora Lešša, výstava potrvá do 3. 3. 
18.2. (so) 9:00 Výtvarné cestičky
tvorivé výtvarné dielne pre začiatočníkov a mierne 
pokročilých, lektor Peter Rehák
22.2. (st) 17:00 Klub priateľov písma - pokročilí
17:00 Fotoklub APF
23.2. (št) 17:00 Architektúra 20. storočia v 
Nitre, prezentácia knihy spojená s besedou
s autormi
25.2. 9:00 Výtvarné cestičky, tvorivé výtvarné 
dielne pre začiatočníkov a mierne pokročilých, 
lektor Peter Rehák

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
12.2. (ne) 15.30 Fašiangový karneval pre deti 
mesta Nitra – vstupné 1 €, masky vstup zdarma
19.2. (ne) 16.00 DFS Borinka – slávnostný ga-
laprogram pri príležitosti 30. výročia založenia 
súboru v DAB
20. - 24.2. (7.00 – 16.30) Jarný mestský detský 
tábor – poplatok 35 € informácie na sekretariáte 
CVČ

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
11.2. (so) 19.00 
Matičný reprezentačný ples. Ples Okresnej rady 
Matice slovenskej v Nitre je už tradičným podu-
jatím organizovaným v Dome MS v Nitre, ktorý je 
určený ako pre členov MS, tak aj pre širokú verej-
nosť. Info:   0918/113 212 alebo 037/65 66 228. 
Miesto konania: Veľká sála a Prísalie Domu MS 
v Nitre  
17.2. (pi) 16.00 – 19.00 
Slávica Nitra. Seminár Psychoenergetická prí-
prava Slovanov, ktorý organizuje o. z. Slávica 
Nitra sa bude zaoberať Ruským bojovým umení 
- teóriou umenia SPASU a dejinami kozáctva a 
SPASU. Účastníci seminára si budú môcť vypočuť 
prednášku Alexandra Viktoroviča Černikova, ukra-
jinského učiteľa a trénera, a taktiež si pozrieť aj 
praktické ukážky z tohto bojového umenia. Popla-
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KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea, Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/
kniznica
po – št: 8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 Štúdium 
kníh len v prezenčnej forme. Knižnica SPM má 
konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva 
slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú 
knižnú produkciu so zameraním na poľnohospo-
dárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Kniž-
nica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek 
- kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, 
zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mik-
rofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. 
storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené - december – marec: po – pi: 8.00 – 
17.00, so: 8.00 – 12.00, apríl – jún a september 
– október: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, 
júl – august: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 9.00 – 
18.00, ne: 14.00 – 18.00
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, Nitra po – so: 6.30, 18.00, ne: 7.00, 

9.00, 10.30 (detská), sviatok v deň prac. pokoja: 
7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa 
oznamov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň: 6.30, 18.00
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, Nitra po– pi: 7.00, 12.00 (okrem 
prázdnin) a 18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 (detská) a 18.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00, sviatok v prac. 
deň 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie
Farská ul., kláštor, Nitra po – pia: 6.00, 9.00 
a 16.15, so: 6.00  a 16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 (detská) 16.15, sviatok v deň prac. pokoja: 
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15, sviatok v 
prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, Nitra po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 
18.30 ne: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (ma-
ďarsky), 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, Nitra - Klokočina po – so: 
6.30 a 18.00, ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre 
rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v deň prac. poko-
ja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 
18.00, Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
Kostol sv. Martina, Chrenovská ul. 25, Nitra - 
Chrenová po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 
10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), Sviatok v deň 
prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, 
Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul., Nitra 
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00,
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul., Nitra 
ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné 
Krškany Pi: 17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany
po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 
10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, 
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Františka Xaverského
Nitra - Dražovce po, str, pi: 17.00, ut: 7.00,
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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 ul., 949 01 Nitra, 
po – pi: 9.00 – 17.00, Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova ul. 1, 949 01 Nitra, po – pi: 8.00 – 15.30 
– ponúka regionálnu literatúru
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gra-
moplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD 
ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých.
6.2. (po) 14.00, 15.2. (st) 9.00
Slovenský film 50 rokov – rozprávanie o živote 
Júliusa Pántika – 95. výročie narodenia, určené 
pre členov ÚNSS a 15.2. Dedo v Bambuľkiných 
dobrodružstvách
6.2. (po) 14.30
Rozprávky pre najmenších – čítanie a drama-
tizácia známych rozprávok pre najmenších, pre 
čitateľskú verejnosť
7.2. (ut) 10.00, 14.2. (ut) 10.00, 28.2. (ut) 10.00
Tréning pamäti pre seniorov – VIII. kurz – vzde-
lávací program 
8.2. (st) 9.30)
Čítajte s nami – Fašiangy, symbol veselosti,
zábavy a hodovania. Rozprávanie o zvykoch počas 

fašiangov, počúvanie audio nahrávok a pozeranie 
videoukážok, pre 1. stupeň ZŠ 
8.2. (st) 17.00
Zem a vek – beseda s redaktormi časopisu, urče-
né pre čitateľskú verejnosť
13.2. (po) 9.30
Hlas, ktorý znie – rozprávanie o živote americkej 
speváčky Whitney Houston, spojené s videopro-
jekciou pri príležitosti 5. výročia úmrtia
15.2. (po) 11.00
Slovensko a EÚ. Prednáška.

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

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 
18.00 a pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je kniž-
nicou SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou 
knižnicou špecializovanou na poľnohospodárstvo 
a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku technických no-
riem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický ka-
talóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty, internet a 
široký okruh informačných služieb.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
www.uk.ukf.sk, Otv. hod. počas výučby v se-
mestri – po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, 
so: 8.00 – 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia 
– po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, od-
bornou, ústrednou knižnicou UKF,  vedecko-infor-
mačné, bibliografické, koordinačné a poradenské 
pracovisko UKF. Univerzitná knižnica zabezpečuje 
bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pe-
dagogických a vedeckých pracovníkov, doktoran-
dov UKF.
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KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea, Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/
kniznica
po – št: 8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 Štúdium 
kníh len v prezenčnej forme. Knižnica SPM má 
konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva 
slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú 
knižnú produkciu so zameraním na poľnohospo-
dárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Kniž-
nica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek 
- kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, 
zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mik-
rofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. 
storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené - december – marec: po – pi: 8.00 – 
17.00, so: 8.00 – 12.00, apríl – jún a september 
– október: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, 
júl – august: po – pi: 8.00 – 18.00, so: 9.00 – 
18.00, ne: 14.00 – 18.00
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, Nitra po – so: 6.30, 18.00, ne: 7.00, 

9.00, 10.30 (detská), sviatok v deň prac. pokoja: 
7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa 
oznamov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov)
sviatok v prac. deň: 6.30, 18.00
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, Nitra po– pi: 7.00, 12.00 (okrem 
prázdnin) a 18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 
10.00, 11.15 (detská) a 18.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00, sviatok v prac. 
deň 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie
Farská ul., kláštor, Nitra po – pia: 6.00, 9.00 
a 16.15, so: 6.00  a 16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 
10.30 (detská) 16.15, sviatok v deň prac. pokoja: 
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15, sviatok v 
prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, Nitra po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 
18.30 ne: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (ma-
ďarsky), 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, Nitra - Klokočina po – so: 
6.30 a 18.00, ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre 
rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v deň prac. poko-
ja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 
18.00, Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
Kostol sv. Martina, Chrenovská ul. 25, Nitra - 
Chrenová po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 
10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), Sviatok v deň 
prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, 
Sviatok v prac. deň: 7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul., Nitra 
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00,
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul., Nitra 
ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné 
Krškany Pi: 17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany
po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 
10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, 
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Františka Xaverského
Nitra - Dražovce po, str, pi: 17.00, ut: 7.00,
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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 ul., 949 01 Nitra, 
po – pi: 9.00 – 17.00, Úsek regionálnej bibliografie, 
Samova ul. 1, 949 01 Nitra, po – pi: 8.00 – 15.30 
– ponúka regionálnu literatúru
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 
a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gra-
moplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD 
ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých.
6.2. (po) 14.00, 15.2. (st) 9.00
Slovenský film 50 rokov – rozprávanie o živote 
Júliusa Pántika – 95. výročie narodenia, určené 
pre členov ÚNSS a 15.2. Dedo v Bambuľkiných 
dobrodružstvách
6.2. (po) 14.30
Rozprávky pre najmenších – čítanie a drama-
tizácia známych rozprávok pre najmenších, pre 
čitateľskú verejnosť
7.2. (ut) 10.00, 14.2. (ut) 10.00, 28.2. (ut) 10.00
Tréning pamäti pre seniorov – VIII. kurz – vzde-
lávací program 
8.2. (st) 9.30)
Čítajte s nami – Fašiangy, symbol veselosti,
zábavy a hodovania. Rozprávanie o zvykoch počas 

fašiangov, počúvanie audio nahrávok a pozeranie 
videoukážok, pre 1. stupeň ZŠ 
8.2. (st) 17.00
Zem a vek – beseda s redaktormi časopisu, urče-
né pre čitateľskú verejnosť
13.2. (po) 9.30
Hlas, ktorý znie – rozprávanie o živote americkej 
speváčky Whitney Houston, spojené s videopro-
jekciou pri príležitosti 5. výročia úmrtia
15.2. (po) 11.00
Slovensko a EÚ. Prednáška.

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

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 
18.00 a pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je kniž-
nicou SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou 
knižnicou špecializovanou na poľnohospodárstvo 
a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku technických no-
riem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický ka-
talóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty, internet a 
široký okruh informačných služieb.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
www.uk.ukf.sk, Otv. hod. počas výučby v se-
mestri – po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, 
so: 8.00 – 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia 
– po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, od-
bornou, ústrednou knižnicou UKF,  vedecko-infor-
mačné, bibliografické, koordinačné a poradenské 
pracovisko UKF. Univerzitná knižnica zabezpečuje 
bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pe-
dagogických a vedeckých pracovníkov, doktoran-
dov UKF.
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št: 7.00, so: 7.00, ne: 8.00 a 10.00 sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra - Janíkovce
ut – pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 
7.30 podľa oznamov) ne: 7.30 a 11.15, sviatok v 
deň prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00  
Kostol Všetkých svätých
Nitra - Kynek pi: 18.00, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nitra - Mlynárce po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, 10.30,
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nitra - Párovské Háje str: 17.30, pi: 16.30 (iba 
1. piatok), ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
11.00, sviatok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 
15.30, so: 10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. 
pokoja: 10.30, sviatok v prac. deň: 15.30
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, 
ne: 8.00, sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok 
v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka
po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok 
v deň prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica, Nitra
po, str, pi, so: 8.00, ut, št: 18.00, ne: 9.00, sviatok 
v deň prac. Pokoja: 9.00
Kaplnka sv. Michala Archanjela 
Farská ulica, Nitra ne: 10.00, sviatok v deň prac. 
pokoja 10.00, sviatok v prac. deň 16.00 
Kaplnka sv. Andreja Svorada 
Kláštorská ulica, Nitra (nemocnica na Zobore)
str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30 
Kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 
22, Nitra str, pi, ne: 16.00
Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), 
Samova ulica 4, Nitra ne: 16.00 (pre nepoč., 
okrem prázdnin)
Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra
po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. 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
Sládkovičova 12, Nitra www.ecavnr.sk
ne: 10.00  

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

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

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

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

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk
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 V rámci divadelnej sezóny 
Made in Slovakia ponúklo DAB 
divákom v štúdiu divadla 13. a 
14. januára premiéru hry Dob-
ro. Inscenácia napísaná priamo 
na telo hercom DAB je gro-
teskou, ktorá s nadhľadom po-
núka pohľad na dnešnú dobu. 
Reflektuje životný pocit súčas-
níka snažiaceho sa uspieť vo 
svete „dravcov a špekulantov“. 
„Diváci mnohé témy poznajú 
zo svojho vlastného živo-
ta a verím, že okrem reflexie 
toho čo žijú a čo dôverne po-
znajú, sa aj dobre zabavia,“ 
povedal o inscenácii jej re-
žisér Svetozár Sprušanský.
 Autor hry Laco Kerata vložil 
hercom do úst tému o absen-
cii hodnoty dobra, toleran-
cie, ľudskosti a vzájomného 
pochopenia medzi ľuďmi v 
dnešnej spoločnosti. Hovo-
rí aj o tom, kam sa Slovensko 
dostalo nielen vo vnútri svoj-
ho fungovania, ale aj vo vzťa-
hu k širším súvislostiam EÚ.
 Hlavným hrdinom príbehu 
je herec Dobroslav, ktorého nik-
to nepozná, v ničom nevyniká, 

ale snaží šíriť dobro a pravdu 
prostredníctvom skutočných 
hodnôt a umenia. Až prišiel 
deň a Dobroslav sa stal tvárou 
Slovenska pred zjednotenou 
Európou! V inscenácii môžete 
vidieť Jakuba Rybárika, Danie-
lu Kuffelovú, Gabrielu Dolnú, 
Marcela Ochránka, Barboru 

Kto vyhral knihu?
V minulom čísle sme vám položili otázku: Ktorá známa 
tvár nitrianskeho divadelného života je na obálke knihy 
Vladimíra Bártu a kolektívu Nitra – Ako si ťa pamätáme. 
Správna odpoveď znela: Jozef Dóczy. Spomedzi správnych 
odpovedí sme vyžrebovali Jozefa Kováča z Nitry. 

Andrešičovú, Juraja Ďuriša a 
Mariána Viskupa. Tvorivý tím 
projektu doplnili dramaturg 
Adam Gold, kostýmová výtvar-
níčka Diana Strauszová, scé-
nografka Dorota Cigánková a 
hudobný skladateľ Peter Zagar.

(SY)

Úspešná premiéra hry DOBRO
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Otvorili novú pobočku krajskej knižnice v Kultúrnom 
centre na Zobore
 Krajská knižnica K. Kmeť-
ka v Nitre otvorila 18. januára 
novú pobočku v priestoroch 
Kultúrneho centra Zobor. 
Knižničný fond tvorí približne 
4 000 knižničných jednotiek.
 Zriadenie novej pobočky
schválili poslanci NSK.
Zatiaľ čo v iných krajských 
mestách majú knižnice aj šesť 
pobočiek, nitrianska kniž-

nica mala doteraz iba jed-
nu na sídlisku Klokočina. 
 So žiadosťou o vytvorenie 
pobočky sa na knižnicu obrátili 
samotní obyvatelia Zobora.
 Služby knižnice sú zame-
rané na požičiavanie kníh, 
organizovanie autorských be-
sied a čítania nahlas. Knižnice 
plánuje ďalšie aktivity podľa 
záujmu čitateľskej verejnosti

rozšíriť. Správcom objektu
Kultúrneho centra Zobor 
bude Službyt Nitra. Knižnica 
predpokladá, že počas prvé-
ho polroka získa približne 200 
čitateľov. Mestská časť Zobor 
má sedemtisíc obyvateľov. 
Nová pobočka bude otvore-
ná v utorok, stredu a vo štvr-
tok od 16.00 do 18.00 hodiny.

(S)

Klaňačka po úspešnej premiére inscenácie DOBRO v Divadle A. Bagara 
v Nitre.                   Foto: (SY)



 Slovensko, aj Nitru spro-
pagoval viac ako všetky re-
klamné agentúry dokopy. 
Doc. Ing. Štefan Klein, akad. 
soch. - je dizajnér, konštruk-
tér, pedagóg a inovátor. Ve-
nuje sa navrhovaniu doprav-
ných prostriedkov. Narodil 
sa v roku 1959 a žije v Nitre. 
Vyštudoval Strojnícku fakul-
tu SVŠT a VŠVU v Bratislave, 
odbor dizajn, postgraduálne 
vzdelanie získal vo Fran-
cúzsku.  Dodnes vedie prvý 
ateliér transport dizajnu na 
Slovensku. Získal Národ-
nú cenu za dizajn (spolu s I. 
Čobejom), v roku 1999 Bani-
čovu cenu (za ľahký elektric-
ký automobil). V zahraničí 
hosťuje na vysokých školách 
a v porotách dizajnérskych 
súťaží.  

Po aeromobile túžil už 
Henry Ford začiatkom 20. 
storočia a po ňom mnoho 
ďalších. Vývojom sa zaobe-
rá niekoľko spoločností, ale 
žiadna zatiaľ nedotiahla svoj 
produkt do sériovej výroby. 
Myslíte, že vám sa to podarí? 

 Práve preto to robím, aby sa 
to podarilo. Podľa mňa, každý 
inovátor, by mal mať cieľ, aby 
bola jeho snaha úspešná. Mo-
jím hlavným cieľom  je však 
vyvinúť spoľahlivý, sériovo 
vyrábaný produkt, ktorý bude 
bezpečný. Musí byť ale zabez-
pečený sled jednotlivo za se-
bou nadväzujúcich činností, 
ktoré musia zapadnúť tak, aby 
sa to podarilo. Firma sa venu-

je vývoju aeromobilu dlhodo-
bo a prijatí tiež boli ďalší noví 
zamestnanci z oblasti letectva 
a automobilizmu.  

Predpokladám, že cieľovým 
trhom pri sériovej výrobe 
bude USA, kde má lietanie 
ľahkými súkromnými lie-
tadlami väčšiu tradíciu ako v 
Európe. Ale iste už evidujete 
záujem o aeromobil v Euró-
pe i na Slovensku. 

 Isteže, Spojené štáty sú 
vzhľadom na reláciu lietad-
lo – užívateľ najreálnejším 
trhom, ale mimoriadne ex-
pandujúcim trhom je najmä 
Čína, ale aj oblasti s veľkými 
diaľkami (bývalé štáty ZSSR). 
Evidujem však aj záujem v 
Európe a na Slovensku, kde sú 
v rámci Schengenu tiež veľké 

možnosti. Zaujímavosťou je, 
že aj na Slovensku je rastúci 
počet užívateľov lietadiel, ta-
kže i u nás, by podľa mňa s 
predajom nemal byť problém.

Kde vám skrsol nápad vyro-
biť lietajúce auto ? Fantomas 
alebo bondovky? 

 Nápad lietajúceho auta je 
súčasťou rodinnej tradície a 
zaoberal sa ním už môj otec. 
A aj ja, keď témou mojej dip-
lomovej práce bol práve aero-
mobil. Samozrejme, v rámci 
Klubu literárnej mládeže som 
prečítal všetky knihy od Jule-
sa Verna a tiež ma fascinoval 
príbeh Fantomasa. Cieľ vzliet-
nuť má podľa mňa každý, di-
zajnér to má však ľahšie, lebo 
môže daný stroj aj vyvinúť a 
podieľať sa na jeho výrobe.

Vynálezca aeromobilu z Nitry Štefan Klein: Vymyslel a navrhol 
lietajúci automobil, jeho ďalším cieľom je jeho sériová výroba
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Štefan Klein na snímke spoločne s primátorom Nitry Jozefom Dvončom.
Foto: (J) 



Ja však nechcem byť  súčasťou 
organizovanej výroby, to ne-
chám na profesionálov.“

Aké sú technické parametre 
auta s krídlami? 

 Blízke autu aj štandard-
nému lietadlu s tým, že ako 

lietadlo by malo mať rýchlosť 
okolo 200 km/h a ako auto 
rýchlosť bežného automobilu. 
Bude však dlhšie ako bežné 
auto (5,8 až 6 m). Nebude to 
auto do centra, ale „from Door 
to Door“ – z dverí do dverí. 
Tiež nepredpokladám, že by 
to mal byť masový produkt.

Vaše plány do ďalšieho ob-
dobia? Plánujete navrhnúť, 
resp. vyrobiť ešte niečo ne-
tradičnejšie ako aeromobil? 
Alebo sa budete sústrediť na 
doladenie technických para-
metrov lietajúceho auta?

 Najväčšiu časť energie ve-
nujem doladeniu aeromobi-
lu, čakajú náš teraz náročné 
úlohy a obdobie, v ktorom 
chcem, aby lietajúce auto 
prešlo všetkými potrebnými 
skúškami a bola začatá jeho 
výroba. Pracujem  však aj na 
tom, aby sa vo firme nestra-
til potenciál a rozvíjané boli 
netradičné a nezavedené me-
tódy – inovačné vlny, ktoré 
budú súčasťou DNA firmy.

(J)
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Prezentácia aeromobilu bola aj na strojárskom veľtrhu na Výstavisku
Agrokomplex.

Zvláštni ľudia – výstava voskových figurín
 Zoznámte sa s veľmi zvlášt-
nymi ľuďmi – s osobami, pre 
ktorých postihnutie bolo 
prekliatím, ale aj darom. 
Spoločnosť sa ich stránila, 
ale zároveň ju priťahovali ich 
zvláštnosťami. Z postihnutia 
takých ľudí často pramenila 
neskutočná sila a odhodlanie 
vzoprieť sa osudu a predviesť 
okoliu svoj neobyčajný vzhľad 
ako dar, chceli byť rešpekto-
vaní a uznávaní. Pracovali 
v cirkusoch a panoptikách, 
často sa naučili i neuveriteľ-
ným kúskom, ktorými ešte 
viac podnecovali zvedavosť 
návštevníkov. 
 V Ponitrianskom múzeu v 
Nitre máte od 6. do 12. febru-
ára jedinečnú možnosť spo-
znať týchto výnimočných ľudí 

na vlastné oči. Uvidíte ľudí s 
dvomi hlavami, dvomi tvára-
mi, štyrmi očami, na niekoľ-
ko siamských dvojčiat alebo 
muža s vlčím syndrómom. 
Podľa dobových zdrojov 
umelci v petrohradskom an-
tropologickom múzeu vytvo-
rili 25 verných napodobenín 
z vosku, boli použité lekárske 
očné a zubné implantáty a do 

vosku vpichované pravé ľud-
ské vlasy. Aj zásluhou toho 
pôsobia sochy dokonale ži-
vým dojmom. 
 Múzeum je otvorené od 
10. do 18.00 hod. Vstupné 
pre deti od dovŕšenia 6 rokov, 
študenti a dôchodcovia za-
platia 3 €, dospelí 4 €, školské 
skupiny pri počte viac ako 10 
detí – 2 € a sprievod zadarmo.
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 V súčasnosti, keď sú už 
dávnou minulosťou všetky 
domy stojace na miestach, 
kde je dnes obchodný dom  
TESCO, bývalý Dom kultúry 
ORBIS až po budovu VÚB 
(v minulosti Štátnej banky 
československej) sa otvoril 
výhľad do Skalnej ulice. Nit-
rania túto uličku dobre po-
znajú, jej meno sa dodnes ne-
zmenilo od prvého ustálenia 
uličných názvov v roku 1877.
 Ulička sa začína hneď 
oproti vchodu do dnešnej ka-
viarne Golden Hofer (v minu-
losti Tatra) a je vlastne úzkym 
chodníkovým priechodom 
na Piaristickú (v minulosti 
Gudernovu) ulicu. Po Skalnej 
uličke sa v minulosti muselo 
naozaj vystúpiť po skalách 
- kamenných schodoch a v 
hornej časti uličnej dlažby po 
žulových „mačacích hlavách“. 
Dnes je výstup po klasickom 
schodišti predsa len o niečo 
jednoduchší. 
Skalná ulica nás privádza na 
bývalý Vŕšok sv. Ladislava 
pred dvojvežový piaristický 
farský Kostol sv. Ladislava. 
V minulosti mala pôda na 
Farskej (Saratovskej) ulici 
skalnatý a štrkový základ a 
na ľavom boku ulice vo dvo-
roch a záhradách vystupovali 
skaly až na povrch. Aj pivni-
ca – jaskyňa kaviarne Tatra je 
vyhĺbená v skale (pôvodne tu 
mohla byť naozajstná jaskyňa 
v skalnatom teréne, znižujú-
com sa od vrchu - terén má tu 
nadmorskú výšku 190 m).
 Archeológovia našli na su-

Skalná ulica (do roku 1921 Szikla utcza)

sednej Farskej (v minulosti 
Saratovskej) ulici bohaté síd-
lisko ľudu maďarovskej kul-
túry a tento ľud opevnil celý 
kopec ohradovým násypom s 
priekopou. Na samom kopci 
sa našli vzácne vykopávky a 
usudzuje sa, že tu bolo jedno 
z hlavných nitrianskych hra-
dísk z veľkomoravských čias.
Na tomto skalnatom vŕšku 
bývali voľakedy záhrady meš-
ťanov a ulica sa vytvárala až 
po postavení gymnázia, kláš-
tora a kostola na jeho temene. 
Z nariadenia nitrianskeho 
župana v čase cholery v r. 
1866 sa môžeme dozvedieť o 
príkaze mestu, aby dalo hneď 
vyhnať cudzincov, tulákov a 

žobrákov, aby uzavrelo úzke 
uličky, hlavne ale Skalnú, 
„ktorá je lehniskom zlodejov, 
tulákov a semeniskom špiny a 
nákazy“. 
 Nitriansky novinár Hugo 
Dombay písal pod pseudo-
nymom Miska Tyúk. V týž-
denníku Kőzlőny (22. apríla  
1877) píše, že nitrianske Dol-
né mesto spomína sa ako „ka-
menná Arábia“ a že v nej pri 
petrolejových lampách vlád-
ne „egyptská tma“ a „arabský 
mrav“. Píše, že na konci Žit-
ného trhu je veľký hotel „U 
Zlatej husi“ (dnešný Golden 
Hofer) a že Nitrania majú 
mnoho ulíc, úzkych uličiek, 
chodníkov a „psích chodníč-
kov“. Hoci už ulice majú svo-
je mená, jednako je tu ako v 
labyrinte, keď ich volajú „Pri 
malom dome“, „Pri veľkom 
dome“, „Žabia ulica“ a „Stará 
psia medza“. A aj Skalnú ulicu 
dlho ešte volali v domácom 
žargóne „Starý psí chodník“, 
po ktorom sa mládež škriaba-
la, aby si krátila cestu.
 Skalná ulica mala v mi-
nulosti sedem domov. Od 
Piaristickej (v minulosti 

Ulica, po ktorej kráčaš
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Gudernovej) ulice asanovali 
najprv rožný Terlandayovský 
dom a neskoršie susedné dva 
domy nad schodmi, takže na 
dolnom konci ulice ešte stojí 
dom sporiteľne s veľkou ha-
lou. Na pravom boku stojí 
dvojposchodový Kramerov-
ský obytný dom a nad ním 
nad schodmi zostal Balža-
novský rodinný dom.
 Po asanácii terénu a vý-
stavbe Všeobecnej úverovej 
banky sa upravil starý peší 
koridor Skalnej ulice, po 
ktorom už po stáročia prešlo 

 V Aule SPU v Nitre sláv-
nostne uviedli do života poš-
tovú známku v nominálnej 
hodnote 1,25 eura, ktorá po-
chádza z emisie Kultúrne de-
dičstvo Slovenska: Slovenská 
poľnohospodárska univerzi-
ta. Na podujatí sa zúčastni-
li viaceré osobnosti, medzi 
nimi primátor mesta Nitry 
Jozef Dvonč. 
 Na známke je vyobrazený 
pohľad na Aulu Maxima, naj-
charakteristickejšiu a najoso-
bitnejšiu časť celého areálu 
univerzity. Pre filatelistickú 
verejnosť bola k dispozícii 
príležitostná poštová prie-
hradka a príležitostná pošto-
vá pečiatka. Výplatná poštová 
známka rozmerov 26,5×22 
milimetrov vrátane perforá-
cie vyšla vo forme tlačové-
ho listu so 100 známkami. 
Známka bola vytlačená 
technikou rotačnej 
oceľotlače v kombi-
nácii s hĺbkotlačou 
Poštovná tlačiareň 
cenín Praha, a. s. 

Budova Auly Maxima SPU sa dostala na poštovú známku

desaťtisíce Nitranov a gym-
nazistov - najprv po neuspo-
riadanom skalnatom teréne 
– brehu. Až v roku 1863 po-
volil mestský zastupiteľský 
zbor Jozefovi Ronchettimu 
vyrovnať terén pred konvik-
tom piaristov na cvičisko pre 
Telocvičný spolok. Potom v 
roku 1866 vyrovnali celý te-
rén pred komplexom stavieb, 
postavili oporný múr a na 
rovnej terase - námestí pred 
kostolom postavili po okra-
ji 12 sôch apoštolov a kríž 
od sochára Antona Brandla. 

Túto dekoráciu námestia po 
poškodení cez frontové boje 
demontovali v roku 1950. Pri 
týchto úpravách terénu uspo-
riadali aj Skalnú ulicu, posta-
vili schody a urobili kamennú 
dlažbu. Aj budúca stavebne 
a architektonicky doriešená 
úprava Skalnej uličky – jej 
zachovanej časti – bude na 
okrasu historického mena a 
ukážkou pôvodnej nitrianskej 
uličnej trasy – pešieho chod-
níka.             Spracovala: (SY)

 Súčasne s poštovou znám-
kou vydali obálku prvého dňa 
s pečiatkou FDC s dátumom 
9.1.2017 a domicilom mes-
ta Nitra. Motívom prítlače 
FDC obálky je detail rebrovej 
klenby interiéru Auly Maxi-
ma. Motívom FDC pečiatky 
je rozetový svorník nachá-
dzajúci sa na strope vstupnej 
haly univerzity. FDC vytla-
čila technikou jednofarebnej 
oceľotlače z plochej platne 
tlačiareň Poštovní tlačiareň 
cenín Praha, a. s. Autorom 
výtvarného návrhu poštovej 

známky, FDC a FDC pečiat-
ky je akademický maliar Igor 
Benca. Autorom rytiny poš-
tovej známky i FDC je Fran-
tišek Horniak. Sídlo dnešnej 
Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre patrí 
k pamiatkovo chráneným 
architektonickým areálom 
na Slovensku. Výtvarné, kon-
štrukčné či urbanistické kva-
lity nitrianskeho univerzitné-
ho komplexu sú označované 
za klenot svetového povojno-
vého moderného hnutia.

(SY)
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: PaedDr. Zlata Balková, Ľudmila 
Blahová, Terézia Blunárová, Jaroslava Bobeková, 
Oto Brunegraf, Štefan Čiernik, RNDr. Antónia 
Drenková, Alexander Erdei, Ľudmila Fajčíková, 
Mária Ficová, Eva Gáliková, Zuzana Gáliková, 
Lídia Gašparovičová, MUDr. Ľudmila Gazdová,  
PhDr. Štefan Gero, CSc., Valéria Hodošiová, Filip 
Chlebec, Oľga Ivanočková, Jozef Jurík, Janka 
Kleskeňová, Alžbeta Kuppeová, Július Lešš, Ján 
Ludva, Emília Maková, Amália Michalková, 
MUDr. Janka Oravcová, Margita Pavlovičová, 
Ing. Andrej Rišňovský, Anna Sláviková, Ing. 
Jozef Socha, Ing. Ladislav Stecker, Ing. Stanislav 
Strieška, Oľga Svitačová, Ing. Karol Szabó, Josef 
Tomečka, Elena Veladiová, Alžbeta Vrábelová
 80 ROKOV: JUDr. Jaroslav Baláž, Anna 
Baňáková, Jozef Bohát, Terézia Burdilová, Zdenka 
Csandová, Valéria Cviková, Darina Černeková, 
Ing. Lujza Fáberová, Mária Gábrišová, Drahomíra 
Halmová, Pavel Hruška, Eduard Hřib, Júlia 
Kalmancaiová, Gabriela Kériová, Anna Korobová, 
Juraj Krištof,  Anton Lazový, Zdenka Lučanská, 
Emília Mátefyová, Zuzana Mészárošová, Ondrej 
Michalko, Oliver Múdry, Monika Nováková, 
Júlia Rajtarová, Teodor Rosinský, Dagmar 
Varchulíková, Emília Vikorová
 85 ROKOV: Rudolf Arpáš, MUDr. Ľubica 
Daňová, Emília Druková, Mária Hajdáková, Marta 
Hečková, Helena Holecová, Klára Houdková, 
Klára Ivaničková, Jozef Malec, Vilma Mináriková, 
Magdaléna Moravčíková, Margita Raškovičová, 
doc. Ing. Peter Sisák, Ing. Milan Smolka, Július 
Solnica, Ľudovít Svateník 
 86 ROKOV: Ľudovít Babik, Margita Cintulová, 
Rozália Fábryová, Oľga Hriadeľová, Emília 
Hrinková, Mária Hubáčková, Helena Kočišová, 

Irena Kolečániová, Aurélia Kozicová, MUDr. 
Katarína Liebenbergerová, Pavlína Nányová, Anna 
Slamková, Mária Surmová, Jolana Šišková, Ján 
Turanovič, Anna Vančovská, Agnesa Zimáková
 87 ROKOV: ThDr. Ladislav Belás, Júlia 
Darnadyová, Helena Fintorová, Katarína 
Kerekešová, Mária Langpaulová, Helena 
Luprichová, Emília Mikulová, Anton Molnár, 
MUDr. Vendelín Palkovič, Magdaléna Peštová, 
Magdaléna Petríková, prof. Ing. Ján Pšenica, CSc., 
Jozef Sollár, Pavla Vráblová, Žofia Zabloudilová
 88 ROKOV: Matilda Abaffyová, Ružena Bačová, 
MUDr. Alexander Čerba, Elfrída Eliášová, Juraj 
Gombík, Mária Illášová, Jozefa Lacová, Jozef 
Lieskovský, Amália Melicherová, Štefan Mihalka, 
Mgr. Hedviga Náhlovská, Antónia Plevková, 
Anna Remeňová, PhMr. Jolana Šepitková, Gizela 
Turňová, PhDr. Štefan Vragaš
 89 ROKOV: Hedviga Belanová, Mária Čačíková, 
Veronika Guttmannová, Ing. Michal Horváth, 
Stanislava Stúpalová, Anna Švecová
 90 ROKOV: Mária Bačková, Alžbeta Kováčová, 
Anna Krčmárová, Gabriela Lacková – Bartošová, 
Irena Ostertágová, Ján Ozorovský, Anna 
Pražienková, Katarína Reptíková, Anna Šimeková, 
MUDr. Anna Štefečeková, Mária Velčická
 91 ROKOV: František Dano, MUDr. Jozef 
Garaj, Monika Gulášová, Aurélia Kotorová, 
Adriana Oravcová, Ing. Štefan Semjan, Alojzia 
Šuhajdová, Zuzana Velčická
 92 ROKOV: Katarína Dubeňová, Helena 
Krajčová, Edita Marišová, Helena Wattová
 93 ROKOV: Elma Ivánková  
 94 ROKOV: Irena Beňovská, Jozef Maťo
 95 ROKOV: Alexander Hrapko, Jozef Paulovič, 
Mária Zemanová

Vo februári sa významného životného jubilea dožili títo občania mesta Nitry:

Povedali si ÁNO

12. decembra: Michal Čukan a Linda Pospíšilová, obaja z Nitry
16. decembra: Vladimír Varga a Lucia Civáňová, obaja z Nitry
30. decembra 2016: Marek Horka z Nitry a Katarína Čambáliková z Veľkého Zálužia
14. januára 2017: Rastislav Toman a Gabriela Zaťková, obaja z Veľkého Lapáša, 
                                 Martin Lieskovský z Veľkého Lapáša a Michaela Miháliková z Trnavy
17. januára 2017: Filip Tomčík zo Serede a Kristína Vargová z Nitry



Navždy odišli

V decembri 2016 zomreli títo občania mesta Nitry:

Ing. Jozef Baráth, 70-r., Karpatská 6
Karol Belica, 69-r., Kremnická 15
Štefan Benda, 58-r., Ždiarska 26
Estera Bihariová, 58-r., Borová 15
Ján Blaško, 43-r., Wilsonovo nábrežie 172
Bohuš Dalkovič, 73-r., Wilsonovo nábrežie 178
Juliana Danišová, 88-r., Roľnícka 57
Štefan Demanko, 89-r., Hlboká 59
MVDr. Eugen Demeter, 79-r., Biela 3
Irena Dodeková, 68-r., Rýnska 9
Ing. Július Ďurečko, CSc., 85-r., Metodova 54
Štefan Farmadin, 69-r., Bartókova 31
Jozef Frankovič, 86-r., Borodáčova 9
Anna Fukasová, 58-r., Radlinského 3
Ladislav Gálik, 81-r., Bočná 14
Alexander Greguš, 72-r., Orlia 14
Marian Gubáň, 76-r., Lipová 1
Alžbeta Hrnčárová, 89-r., Novozámocká 163
Radoslav Hučko, 41-r., Ďumbierska 17
Verona Humayová, 78-r., Výstavná 7
Július Ivančík, 83-r., Bohúňova 12
Terézia Ivaničová, 80-r., Doležalova 40
Mária Katerinková, 87-r., Baničova 16
Rudolf Kelemen, 48-r., Na Hôrke 40
Eva Kertészová, 73-r., Topoľčianska 108
Libuše Klenková, 87-r., Bulharská 1
Miloš Košťál, 71-r., Benkova 3
Rudolf Kotlár, 75-r., Janka Kráľa 2
Katarína Kozderová, 80-r., Štiavnická 5
Ing. Peter Krajanec, 60-r., Petzwalova 9
Mária Krajčová, 84-r., Železničiarska 52

Rozália Križanová, 95-r., Čajkovského 18
Jozef Kuník, 77-r., Klementisova 39
Ing. Jozef Kurák, 58-r., Pri Synagóge 4
Terézia Kuťková, 83-r., Pod Katrušou 11
Valéria Lieskovská, 92-r., Nábrežie mládeže 31
Boris Lipský, 67-r., Železničiarska 52
Stanislav Lyžičiar, 53-r., Dolnočermánska 85
Alžbeta Macáneková, 95-r., Bottova 6
Anna Machová, 63-r., Kremická 17
Milan Mészároš, 77-r., Parkové nábrežie 23
Otília Mihálková, 78-r., Kraskova 9
Albert Panák, 88-r., Piesková 4
Viera Petržilková, 75-r., P. Benického 11
Anna Pintérová, 70-r., Novomeského 10
Janka Ploščinská, 89-r., Priechodná 20
Františka Poništová, 75-r., Dr. J. Budayho 27
Mária Rejleková, 83-r., Bajkalská 2
Alžbeta Renčková, 74-r., Dlhá 5
Alexander Schlichter, 77-r., Kláštorská 26
Šarlota Siczová, 94-r., Dolnočermánska 62
Juraj Skovaj, 49-r., Klinčeková 18
Zdeněk Stejskal, 74-r., Ďurkova 22
Eva Šabíková, 71-r., Jurkovičova 11
Milan Šinkovič, 73-r., Štefánikova tr. 136
Angelika Šmehilová, 70-r., Kollárova 2
Jozef Toman, 54-r., Na Priehon 22
Mária Tovaryšová, 76-r., Kremnická 9
Ing. Otto Varga, 80-r., Urbánkova 3
Soňa Víghová, 65-r., Alexyho 12
František VÖrÖš, 78-r., Nábrežie mládeže 25 
Ivan Zábredský, 78-r., Mostná 25
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Otužilci sa studenej vody nebáli 

    Mestský park s jazerom Veľká Hangócka 
obliehali v nedeľu 15. januára stovky 
zvedavcov, aby mohli na vlastné oči vidieť 
otužilcov z celého Slovenska ako sa 
ponoria do studenej vody. Na 7. ročník 
celoslovenského zrazu otužilcov prišlo do 
Nitry 267 otužilcov z 30 slovenských 
klubov. Privítal ich primátor Nitry Jozef 
Dvonč. Organizátor Marek Pozdech z 
Občianskeho združenia Ľadové medvede 
spod Zobora avizoval prekonanie rekordu 
z minulého roka, kedy sa do studenej vody 
ponorilo až 284 otužilcov. Aj keď sa 
vlaňajší rekord prekonať nepodarilo, Igor 
Svítok z agentúry Slovenské rekordy 
vypísal certi�kát o vytvorení slovenského 
rekordu.
    Text a foto: (SY)
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