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 Mesiac apríl býva (nielen) 
v našom meste v znamení jar-
ného upratovania. Verím, že 
sa aj tohto roku všetci občania 
aktívne zapoja do tejto akcie a 
Nitra bude po zimných mesia-
coch opäť o niečo čistejšia. Pri 
jarnom upratovaní počítame 
s aktívnym zapojením sa všet-
kých obyvateľov mesta, firiem, 
rôznych organizácií a inštitúcií, 
študentov, neziskových organi-
zácií a občianskych združení.

 Pri stretnutiach s vami, vá-
žení občania, však ešte stále 
počúvam kritiku na to, ako vy-
zerajú niektoré miesta v Nitre. 
Poukazujete na nelegálne 
skládky či neporiadok na síd-
liskách. Mesto Nitra získalo už 
dvakrát podporu z Environ-
mentálneho fondu na sanáciu 
nelegálnych skládok odpadu. 
Vďaka tejto finančnej podpore 
sme vyčistili kritické lokality 
od nezodpovedného správania 
niektorých jednotlivcov a boli 
odpratané čierne skládky na 
viacerých miestach no najmä v 
lokalitách Dražovce, Horné a 
Dolné Krškany, Janíkovce a Pá-
rovské Háje. 

 Väčšina z obyvateľov však 
vie, že za účelom odvozu od-
padu mesto každoročne schva-
ľuje harmonogram jarného a 
jesenného upratovania vo všet-
kých mestských častiach a na 
zvoz odpadu sme v Nitre zriadili 

zberové dvory. Verte mi, že vede-
nie mesta vynakladá maximum 
svojich síl na zabezpečenie a 
udržanie čistoty. Robíme čo mô-
žeme a na koľko nám finančné 
možnosti dovoľujú, no bez váš-
ho aktívneho zapojenia by tieto 
snahy neboli efektívne.

 Dovolím si tvrdiť, že keby 
každý z nás zdvihol zo zeme 
aspoň jeden odhodený papier, 
nemuseli by sme vynakladať 
také množstvo finančných pro-
striedkov na údržbu a čistotu 
verejných priestranstiev. Má-
lokto si tiež uvedomí, že tieto 
peniaze idú z nášho spoločného 
vrecka a keby sme sa správali 
ekologickejšie, mohli by sme ich 
použiť na iné verejno-prospešné 
projekty, napr. na rekonštruk-
ciu ciest, chodníkov, či výstavbu 
parkovísk.

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Čierne skládky by mali byť minulosťou
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Petíciami sa riešia problémy už menej často
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 Na marcovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva bol 
mestskými poslancami pod-
porený návrh k dobudovaniu 
cyklistickej infraštruktúry v 
Nitre na cyklodopravné úče-
ly. Poslanci schválili zapojenie 
mesta v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu (IROP) k doplne-
niu cyklotrás v piatich nových 
úsekoch: cyklolávka cez rieku 
Nitra - Wilsonovo nábrežie - 
Nábrežie mládeže pri SPU Nit-
ra; cyklotrasa Chrenová Trieda 
Andreja Hlinku - Dlhá ulica; 
cyklotrasa Wilsonovo nábrežie 
- Univerzitný most - Mostná 
ulica - Mestský park na Sihoti; 
cyklotrasa Klokočina - Borina 
– Hollého ulica – Autobuso-
vá stanica Nitra; cyklistický 
chodník Nitra – Vráble.

 Zastupiteľstvo tiež potvrdilo 
v rámci IROP podporu k získa-
niu nenávratného finančného 
prostriedku k zvýšeniu miest 
v materských školách v Nitre, 
konkrétne v MŠ Na Hôrke o 44 
miest a v bývalých kasárňach 
na Zobore o 145 miest. Celko-
vo vznikne šesť nových tried. 

 Útvar hlavného kontro-
lóra v priebehu minulého 
roka evidoval 11 sťažností a 
11 petícií podaných občan-
mi mesta Nitry. Z celkového 
počtu sťažností bola jedna 
opodstatnená, 8 neopod-
statnených a 2 sťažnosti sa 
nedali vyhodnotiť z dôvodu 
nedostatočných podkladov 
potrebných na prešetrenie. 

 Schválený bol návrh na re-
alizovanie výberu prevádzko-
vateľov predajných stánkov s 
občerstvením, alkoholickými 
nápojmi a nealkoholickými 
nápojmi a občerstvením po-
čas vianočných trhov elektro-
nickou aukciou. Elektronická 
aukcia sa nebude vzťahovať na 
remeselnícke a ľudovoumelec-

ké produkty. Návrh predložili 
a spracovali poslanci Ján Greš-
šo, Ľuboš Török a Dominika 
Tekeliová.

 Používanie pyrotechniky 
bude podľa doplnenia VZN 
možné iba počas štyroch

V podaných 11 petíciách sa 
občania obracali na mesto vo 
veci žiadostí a návrhov napr. 
na vybudovanie chodníka, 
opravu prístupovej cesty, 
vybudovanie podjazdu a 
podchodu, odstránenie dre-
vín, rekonštrukcií miestnych 
komunikácií a vybudovania 
parkovacích miest vrátane 
požiadavky na schválenie 

hodín, a to 31. decembra od 
22. h do 1. januára do 2.00 h. 
Návrh predložil a spracoval 
poslanec Daniel Hecht. 

 Činnosť mestskej polície v 
roku 2016 bola predstavená in-
formatívnou správou s tým, že 
aj v tomto roku plánuje MsP 
pokračovať v dobudovávaní 

kamerového systému, realizá-
cii kurzov odbornej spôsobi-
losti príslušníkov mestských a 
obecných polícií ako aj riešení 
priestupkov občanov v oblas-
tiach verejného poriadku a 
dopravy.

(J)

finančných prostriedkov na 
tieto investičné akcie. Pe-
tíciami sa občania obracali 
na mesto vo veci proti vy-
budovaniu parkoviska, proti 
výstavbe  polyfunkčného ob-
jektu, proti riešeniu vjazdu a 
výjazdu vozidiel k bytovému 
domu, proti výstavbe bytové-
ho domu.



 Mestská polícia v Nitre v 
minulom roku riešila 17 777 
priestupkov, čo je menej v 
porovnaní s predchádzajúcim 
rokom, kedy bolo evidova-
ných 19 213 priestupkov. Na 
úseku dopravy – bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premáv-
ky príslušníci MsP zistili 14 
450 priestupkov Najčastejšími 
priestupkami boli nerešpek-
tovanie dopravného znače-
nia – spoplatnené parkovanie 
(3205), zákaz vjazdu (2642), 
zákaz zastavenia (901), státie 
na chodníku (1005). Technic-

 Základná umelecká škola 
Jozefa Rosinského v Nitre 
pripravila 9. februára jedi-
nečný projekt pre učiteľov 
hry na klavíri. Po prvýkrát 
sa na tému jazz konal semi-
nár a workshop určený nielen 
pedagógom, ale aj žiakom. 
Podujatie vzniklo na podnet 
riaditeľky ZUŠ Jozefa Rosin-
ského Anny Fintovej a skla-
dateľa, speváka, interpreta a 
pedagóga Luda Kuruca. Myš-
lienka priblížiť tvorbu tejto 
osobnosti slovenského jazzu 
širokému pedagogickému 
fóru a oboznámiť žiakov a ich 
učiteľov s históriou a prin-
cípmi jazzu sa ukázala ako  
mimoriadne inšpirujúca. O 
podujatie bol značný záujem 
a mal pozitívnu odozvu.
 Prvá časť pracovného dňa 
bola zameraná na historický 
a teoretický vstup do proble-
matiky a v druhej časti lektor 
Ludo Kuruc predstavil svoj 
nový album „Jazzová záhrad-

ký prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla z 
dôvodu neprítomnosti vodiča 
osadili na automobily v 6788 
prípadoch, kým v roku 2015 v 
7724 prípadoch.

 V oblasti verejného po-
riadku riešili 3156 priestup-
kov. Priestupky odhalené na 
tomto úseku sa na celkovom 
počte všetkých priestupkov 
podieľali 17,7 percentami. V 
oblasti verejného poriadku 
zamerala mestská polícia svo-
ju pozornosť na Mostnú ulicu 

ka“ op. 27, určený pre žiakov 
nižších ročníkov. Klavírne 
oddelenie ZUŠ Jozefa Rosin-
ského naštudovalo so svoji-
mi žiakmi všetkých dvadsať 
skladbičiek, s ktorými autor 
pracoval počas workshopu. 
Zaujímavé pre skladateľa i 
pre žiakov bolo sledovanie 
účinku kompozičného záme-
ru v jednotlivých miniatú-
rach. Konkrétne pripomien-
ky autora ozrejmili odlišnosť 

a jej blízke okolie a neďaleké 
vnútrobloky, kde sa zgrupuje 
zábavychtivá mládež z po-
četných nočných podnikov. 
Aj napriek stálej prítomnosti 
hliadok MsP a Policajného 
zboru SR a ich pomerne čas-
tým zákrokom, pri ktorých 
ešte v prvopočiatku eliminujú 
protiprávne konania, nedo-
chádza k úplnému zabráneniu 
narúšania verejného poriad-
ku, znečisťovania verejného 
priestranstva a rušeniu nočné-
ho pokoja, nakoľko sa zväčša 
išlo o prvopriestupcov.      (ĽS)

a špecifickosť interpretácie 
skladbičiek z prvkami jazzu, 
najmä správne cítenie swin-
gového rytmu, harmónie, 
obsahovosti a jazzovej tó-
notvorby. Workshop autor 
ukončil ukážkou svojho im-
provizačného majstrovstva 
na témach použitých v albu-
me, za čo zožal potlesk.
 Zavŕšenie pracovného 
dňa sa konalo v priestore 
výstavnej a koncertnej siene 
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Mestskí policajti založili papuče na 6700 kolies

Prvé kroky k jazzu



 Žiaci 8. až 9. ročníkov nit-
rianskych ZŠ sa v uplynulých 
dňoch zúčastnili na podujatí 
Deň stavebných remesiel, ktorý 
s podporou Hasičského a zá-
chranného zboru v Nitre, zorga-
nizovala v priestoroch cvičných 
dielní Strednej odbornej školy 
stavebnej na Nábreží mládeže 
v Nitre. Hlavnou myšlienkou 
tohto podujatia bola propagácia 
stavebných remesiel a zvýšenie 
záujmu žiakov základných škôl o 
tradičné stavebné remeslá v na-
šom regióne. 

 K žiakom sa prihovoril aj pri-
mátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý 
na nich apeloval, aby pred vypi-
sovaním prihlášky dobre zvážili, 
čím chcú byť. „Ak ste jednotkári, 
dvojkári, choďte na gymnáziá, 
no ak sa vám v škole až tak ne-
darí, študujte remeslá. Po škole si 
určite nájdete robotu a lepšie si 
zarobíte,“ prihovoril sa k žiakom.

 Riaditeľka školy Ľubica Hlavá-
čová uviedla, že hlavným cieľom 
akcie je predstaviť školu žiakom 
ZŠ a zvýšiť záujem žiakov o osvo-
jovanie si pracovných  návykov, 
získavanie základov technického 

kreslenia a myslenia, ktoré by 
mohlo podporiť záujem žiakov o 
štúdium na tejto škole.

 Ôsmaci až deviataci si mohli 
na vlastnej koži vyskúšať svoje 
zručnosti so stavebnými nástroj-
mi a získať tak nové vedomosti v 
oblasti stavebných remesiel. Žia-
ci mohli vidieť pri práci svojich, 
o niečo starších kamarátov, ktorí 
sa učia za murárov, stolárov, te-
sárov, klampiarov, inštalatérov 
či kominárov. Videli tiež pre-
zentácie stavovských organizá-
cií – cechov, ktoré tieto remeslá 
zastrešujú ako aj ukážky techniky 

Hasičského a záchranného zboru 
v Nitre.                  (ĽS)
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„Vyberte si remeslá – zarobíte lepšie ako v kancelárii,“ 
nabádal žiakov primátor Nitry Jozef Dvonč

Na úvod sa k žiakom prihovoril nitriansky primátor Jozef Dvonč a riaditeľka
školy Ľubica Hlaváčová.          Foto: autorka

Na podujatí sa zúčastnil aj posla-
nec J. Greššo. Na fotke v rozhovore s 
primátorom J. Dvončom a riaditeľ-
kou Ľ. Hlaváčovou.

Synagógy, kde v slávnostnej 
atmosfére odzneli v premiére 
všetky skladbičky „Jazzo-
vej záhradky“ op. 27. Nový 
album v zaplnenej koncertnej 
sále získal zaslúžený úspech.
 Realizácia výbornej myš-
lienky sa organizátorom zo 
ZUŠ Jozefa Rosinského vy-
darila. Fundovaný pohľad do 
histórie a problematiky jazzu 

bol mimoriadne podnetný 
pre všetkých účastníkov pod-
ujatia. Lektor a autor nové-
ho jazzového albumu Ludo 
Kuruc opäť obohatil reper-
toár malých klaviristov o ob-
sahovo a technicky zvládnu-
teľné skladby. V hudobných 
nápadoch aj v tomto albume 
prejavil svoju schopnosť pri-
blížiť sa svetu detskej pred-

stavivosti a fantázie. Energia 
a tvorivý skladateľský vklad 
do prvých krokov vedúcich 
k umeniu jazzu určite poteší 
malých hudobníkov rovnako 
ako v predošlých albumoch. 
Umelecká i pedagogická obec 
sa dopredu teší na ďalšiu 
tvorbu, ktorú v závere pra-
covného dňa autor naznačil. 

(Mária Hroncová)
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Prezentácia mesta Nitry v zahraničí
 Napriek mimoriadne pozi-
tívnym výsledkom z minulého 
roka, keď mesto Nitra zazna-
menalo nárast prenocovaní o 
40 percent, nenecháva ani toh-
to roku nič na náhodu a pokra-
čuje v propagácii a zviditeľňo-
vaní turistických lákadiel na 
veľtrhoch cestovného ruchu.

 V tomto roku sme sa zú-
častnili na troch veľtrhoch 
cestovného ruchu. Ako na 
prvom sa Nitra prezentovala 

v dňoch 12. až 15. januára na 
veľtrhu cestovného ruchu FE-
RIEN MESSE vo Viedni. Ide 
o najväčší veľtrh v Rakúsku 
určený pre širokú verejnosť. 
Prioritne sem prichádzajú 
občania spolkových krajín 
Dolné Rakúsko a Burgenland. 
Tohto roku tu viac ako 700 
vystavovateľov zo 70 krajín 
predstavilo posledné trendy 
v aktívnom trávení dovolen-
ky. Počas štyroch dní veľtrh 
navštívilo viac ako 150-tisíc 

návštevníkov, čo predstavuje 
jedinečnú možnosť prezento-
vať mesto Nitra a ponúkané 
produkty cestovného ruchu. 
Návštevníci veľtrhu si z ex-
pozície nášho mesta odniesli 
mnoho nových propagačných 
materiálov, informujúcich o 
histórii mesta, architektonic-
kých pamiatkach, hoteloch 
a penziónoch a turistických 
atraktivitách nášho mesta a 
hlavne o medzinárodných 
výstavách na výstavisku AX.

Nositeľ titulu Čestný občan Nitry
akademik Ján Plesník sa dožíva 92 rokov
 Deväťdesiatdva rokov sa 
23. apríla dožíva nositeľ titu-
lu Čestný občan mesta Nitry, 
nestor slovenského poľnohos-
podárskeho výskumu, akade-
mik Ján Plesník. Mesto Nitra 
ocenilo v roku 1996 prof. 
Ing. Jána Plesníka, DrSc. za 
bohatú vedecko-výskumnú, 
pedagogickú činnosť, ktorá v 
mnohom zvýraznila Nitru vo 
svete. Jeho osobnosť je spätá 
s vybudovaním Výskumné-
ho ústavu živočíšnej výroby 
v Nitre. Toto vedecké pra-
covisko získalo i vďaka jeho 
osobnosti vysoké renomé a 
uznanie nielen doma, ale aj v 
zahraničí.

 V roku 1959 sa stal riadite-
ľom VÚŽV, ktorý presťahoval 
do Nitry. Viedol ho 32 rokov 
- do roku 1991. Ako milovník 
umenia sa zaslúžil o zriade-
nie výstavnej siene v budove 
ústavu, stál tiež pri zrode pre-
hliadky filmov s tematikou 

poľnohospodárstva, potra-
vinárstva a príbuzných vied, 
filmový festival – Agrofilm. 

 Životná cesta Jána Plesníka 
je charakteristická humani-
tou, veľkorysosťou a pevným 
charakterom nielen vo vedec-

kej práci, ale aj v osobnom 
živote. Čestnému občanovi 
mesta Nitry Jánovi Plesníko-
vi v mene všetkých Nitranov 
blahoželá primátor Nitry Jo-
zef Dvonč, ktorý mu praje 
dobré zdravie a príslovečný 
optimizmus.            (SY)

Primátor Nitry Jozef Dvonč s Čestným občanom Nitry Jánom Plesníkom.
Foto: (J)
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Mesto Nitra malo svoj stánok aj na medzinárodnom veľtrhu Nábytok a býva-
nie na výstavisku Agrokomplex.                   Foto: (SY)

 Ďalším veľtrhom, na kto-
rom sa Nitra v dňoch 26. až 
29. januára prezentovala, bol 
medzinárodný veľtrh ces-
tovného ruchu ITF SLOVA-
KIATOUR 2017 v Bratislave. 
Mesto Nitra si nenechalo ujsť 
ani najväčší veľtrh cestovného 
ruchu UTAZÁS v Budapešti, 
ktorý sa konal v dňoch 2. až 5. 
marca. „Našim cieľom je mo-
tivovať zahraničných susedov, 
aby sa vydali spoznať krásy 
Nitry a nitrianskeho regiónu. 
Vďaka svojim možnostiam 
je náš región stále vyhľadá-
vanejším turistickým cieľom 
aj maďarských návštevníkov. 
Milovníci bohatej kultúry, 
jedinečnej gastronómie a vi-
nárstva, prírody či relaxu, 
každý si tu príde na svoje. 
Treba sa prísť na vlastnej koži 
presvedčiť o bohatej ponuke s 

kvalitnými službami,“ infor-
movala Mariana Záturová, ve-
dúca útvaru cestovného ruchu 
na Mestskom úrade v Nitre. 

 Slovensko je v Maďarsku 
vnímané ako krajina, ktorá 
poskytuje úchvatné prírodné 
scenérie a nedotknutú príro-

du spolu s kultúrnymi a his-
torickými zaujímavosťami. 
Významným dôvodom na 
návštevu Nitry je aj spojitosť 
s minulosťou a maďarskou 
históriou. Maďari majú u nás 
viacero rodinných a príbuzen-
ských vzťahov, kvôli ktorým k 
nám cestujú.             (SY)

Príbeh o dvoch svetoch a jednom kamarátstve
 Slovo Somsijesmestesú azda 
napovie tým, ktorí si pamätajú 
text jednej zo starších piesní 
Pavla Hammela. Názov Somsi-
jesmestesú bude mať výstava v 
nitrianskej Synagóge. Obrazy 
nebude vystavovať Pavol Ham-
mel sám, ale s Braňom Jáno-
šom. „Táto výstava by sa dala 
definovať ako príbeh o dvoch 
svetoch, o dvoch rozdielnych 
umelcoch a jednom veľkom 
kamarátstve. Výstavu otvoria v 
stredu 26. apríla. V hudobnom 
programe vystúpia Pavol Ham-
mel a Peter Preložník.

 Pavol Hammel je známy pre-
dovšetkým ako profesionálny 
spevák, hudobník a skladateľ. 
Je legendou slovenskej populár-
nej hudby a svojou autorskou a 

interpretačnou prácou ovplyv-
nil hudobné myslenie a cítenie 
celých generácií. Popri kon-
certovaní a nahrávaní nových 
albumov sa venuje aj svojmu 
koníčku, ktorým sa stalo maľo-
vanie obrazov. Je autorom obra-
zov, inšpiráciu ktorých čerpá v 
nemalej miere, okrem iného, v 
textoch svojich piesní.

 Druhý autor, Braňo Jánoš, 
absolvent Strednej umelecko-

priemyselnej školy v Kremnici, 
pracoval ako konzervátor na 
Oravskom hrade a Oravskej 
galérii v Dolnom Kubíne. Od 
roku 1996 pôsobí ako výtvarník 
v slobodnom povolaní. Venuje 
sa komornej a interiérovej tvor-
be, aj monumentálnym prácam 
v architektúre. Jeho diela sú 
zastúpené v domácich aj zahra-
ničných zbierkach.

 Výstava Somsijesmestesú 
prináša zaujímavý dialóg tém 
aj techník. Neláka do Synagó-
gy v Nitre len slávnym menom, 
ale ponúka skutočný zážitok. 
Na stretnutie s tvorbou Pavla 
Hammela a Braňa Jánoša po-
zýva mesto Nitra a Nitrianska 
humanitná spoločnosť Homo 
Nitriensis do 23. mája.        (SY)



Desiaty ročník festivalu ARS ORGANI NITRA

Listujeme v kronike mesta Nitry

 Tohtoročný 10. ročník or-
ganového festivalu Ars Orga-
ni Nitra sprostredkuje svojím 
priaznivcom umelecké zážitky 
v podaní koncertných orga-
nistov z Česka, Nórska, Fran-
cúzska a Slovenska. Cyklus 5 
koncertov sa uskutoční vždy 
v nedeľu o 19.00 hod. v dvoch 
nitrianskych kostoloch – v pia-
ristickom Kostole sv. Ladislava 
a evanjelickom Kostole Sv. Du-
cha.

 Otvárací koncert v nedeľu 
30. apríla bude patriť vynika-
júcemu mladému českému 
organistovi Pavlovi Svobodo-
vi, ktorý je laureátom medzi-
národných súťaží Pražské jaro 
a Bach Wettbewerb v Lipsku. 
V piaristickom Kostole sväté-
ho Ladislava si  budeme môcť 
vypočuť Svobodovu virtuozitu 
v dielach J. S. Bacha, ale i V. 
Lübecka, N. W. Gadea a Ch.- 
M. Widora. Známy slovenský 
organista a iniciátor stavby 
mnohých nových organov na 

• V lokalite Orechov dvor vybudovalo mesto v roku 2003 byty s tzv. nižším štandardom. Zo sídliska 
Diely – Z Hôrky sa na toto miesto presťahujú neprispôsobí obyvatelia a neplatiči. Náklady na výstavbu 
bytoviek dosiahnu 33 miliónov Sk, z toho 22 miliónov Sk pôjde z Fondu na rozvoj bývania. Zvyšné peniaze 
sa získajú úverom zo stavebnej sporiteľne.

•  Od júla 2003 do mája 2004 prebiehala rekonštrukcia mestskej tržnice. Jej výsledkom bolo vydláždenie 
celej plochy trhoviska a zastavanie zadnej časti nádvoria, kde vznikol objekt pre reštauráciu a vývarovňu.

•  V utorok 11.  apríla  2006 na križovatke Triedy A. Hlinku  a Akademickej ulice  slávnostne otvorili  prvé 
moderné nákupné centrum západoeurópskeho typu CENTRO Nitra. Investorom moderného komplexu sú 
Discovery Group a DB Real Estate, člen skupiny Deutsche Bank. Výstavba trvala rekordne krátky čas od po-
loženia základného kameňa – 14 mesiacov. Pod jednou strechou je tu 60 obchodných prevádzok, služby bánk, 
mobilných operátorov a supermarket Hypernova  spoločnosti Ahold s plochou 3 500 metrov štvorcových.

•  V utorok 17. apríla 2007 pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv, ktoré sa stali základom 
pre dnešnú EÚ, zástupcovia úradu vlády, mesta Nitry a neziskových organizácií vysadili v priestoroch 
Komunitného centra na Nedbalovej ulici symbolickú Aleju novej Európy, pozostávajúcu z 12 stromov.

Slovensku Stanislav Šurin vy-
tvorí neopakovateľné duo s vý-
znamným slovenským huslis-
tom Milošom Valentom, ktorý 
je umeleckým vedúcim súboru 
Solamente Naturali. 

 V prvú májovú nedeľu za-
hrajú v ev. Kostole Sv. Ducha 
skladby zo 17. storočia. Na 
treťom koncerte 14. mája sa 
za organ v ev. kostole posa-
dí domáca organistka Mária 
Magyarová Plšeková. K spolu-

práci si prizvala členov súboru 
Il Cuore barocco. Publikum 
si vychutná nie často hrávané 
koncerty pre organ a sláky J. 
Stanleyho a J. Haydna, cirkev-
né sonáty W. A. Mozarta, ale 
i sólové skladby pre organ C. 
Ph. E. Bacha či G. A. Homi-
liusa.

 Na koncerte 21. mája sa v 
ev. Kostole Sv. Ducha predsta-
ví mladý nórsky organista Ei-
vind Berg. Jeho program bude 
pozostávať z diel J. S. Bacha, B. 
Merniera, publiku ponúkne 
aj éterickú nórsku organovú 
tvorbu skladateľov E. Hovlan-
da a E. Griega.

 Bodku za tohtoročným fes-
tivalom dá 28. mája francúz-
sky virtuóz Johann Vexo, ktorý 
pôsobí ako organista v paríž-
skom Notre Dame. Organ pia-
ristického kostola rozozvučí 
dielami J. S. Bach, C. Francka, 
L. Vierna J. Alaina, Ch.-M. 
Widora a M. Duruflé.        (ĽB)
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SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,
Ulica pri Synagóge, 949 01 Nitra

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR 2017
2.4. (ne) 18.00 M. NOSTITZ QUARTET (CZ)
Boris Krajný / klavír (CZ)

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR ZUŠ J. ROSINSKÉHO 
V NITRE - festival mladých interpretov zo základných 
umeleckých škôl
3.4. (po) 17.00 Hudobný večer žiakov a pedagógov 
ZUŠ J. Rosinského a hostí zo ZUŠ Praha – Zbraclav 
4.4. (ut) 17.00 „Viva la musica“ - koncert žiakov dy-
chového oddelenia ZUŠ J. Rosinského v Nitre
6.4. (št) 17.00 Cimbal maľovaný - koncert žiakov z 
cimbalovej triedy Martiny Sanitárovej ZUŠ Vracov,  ZUŠ 
Smetanova, Brno, ZUŠ J. Rosinského
7.4. (pi) 17.00 VIII. Stretnutie pri strunách koncert 
žiakov slovenských a zahraničných umeleckých 
škôl

26.4. (str) 17.00 Vernisáž „SOMSIJESMESTESÚ“ Pa-
vol Hammel / Braňo Jánoš
potrvá do 23.5.2017
hudobný program: Pavol Hammel, Peter Preložník. 
usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci s HOMO NIT-
RIENSIS, Nitrianskou humanitnou spoločnosťou

27.4. (št) 17.00 1. Absolventský koncert ZUŠ J. Ro-
sinského v Nitre koncert žiakov oddelenia populár-
nej hudby. Vstup voľný

28.4. (piatok) 18.00 Večerný koncert Speváckeho 
zboru slovenských učiteliek OZVENA. Vstup voľný

VýstaVy
Do 19.4. Yuri Dojc Last Folio / Posledná kapitola, 
Igor Leicht Fragments / Fragmenty - spoločná vý-
stava fotografií

stále VýstaVy
HISTÓRIA A TRADíCIE ŽIDOV V NITRE
SHRAGA WEIL: GRAFIKA
Prehliadky
ut: 13.00 – 18.00, st, št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00, 
so a ne: 13.00 - 18.00
po. a pi. zatvorené
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia preuka-
zu ZŤP vstup zdarma 

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

rePreZeNtaČNÉ sály
6.4. – 30.4. COPY (20) RIDE. Autori: Igor Benca, Robert 
Brun, Boris Jirku, Patrik Ševčík, Róbert Makar, Mar-
tin Derner, Vojtech Kolenčík, Marek Sibínsky, Zbyněk 
Janáček, Eduard Ovčáček. Projekt COPY (20) RIDE je 
jubilejnou prezentáciou z prostredia Akadémie umení v 
Banskej Bystrici.

GalÉria MladýCh
12.4. – 14.5. Liberate Me. Autor: Tomáš Kajánek (CZ) 
Projekt založený na téme zakázaných informácií / ve-
domostí, ktoré sú pre spoločnosť nepohodlné z dôvodu 
možného nebezpečia. 

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

BUNker
16.3. – 30.4. Oči ulíc vidia všetko. Autori: Filip Sabol, 
Michal Turkovič. Zámerom projektu je dostať esenciu 
post-socialistickej ulice (exteriéru) do historického 
priestoru galérie (interiéru).

kUltÚrNe POdUJatia:
GalÉria hUdBy
Cyklus komorných koncertov, 12. Ročník, koncertná 
sála Župného domu

5.4. o 18.00 Eugen Prochác – violončelo, Rajmund Ká-
koni – akordeón. Program: A. Vivaldi, P. Hindemith, M. 
Rostropovič, S. Cincadze, J. Hatrík, P. Zagar, M.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VII. so zame-
raním na DIZAJN
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

4.4. o 18.00 Zdeno Kolesár. Od polarity ku konvergen-
cii. Náčrt vývoja dizajnu v 20. storočí
11.4. o 18.00 Maroš Schmidt. Slovensko ako automo-
bilová veľmoc
19.4. o 18.00 Tibor Uhrín. Drevo, dizajn a tradícia
26.4. o 18.00 Naďa Kančevová. O zbieraní socialistic-
kého dizajnu: medzi obyčajným a kuriozitou.

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

28.3. – 1.4. AGROSALÓN 2017
20.4. – 23.4. GARDENIA 2017 – 21. ročník medziná-
rodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradká-
rov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
20.4. – 23.4. DOMEXPO 2017 – 12. ročník kompletnej 
stavebnej výstavy ,,Postav si svoj dom!”
26.4. – 28.4. MLADÝ TVORCA 2017 - 25. ročník ce-
loštátnej predajno-prezentačnej výstavy stredných od-
borných škôl a stredísk praktického vyučovania
27.4. – 28.4. JOB EXPO 2017 – EUROPEAN JOB DAYS 
– veľtrh pracovných príležitostí

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nitra, 
www.nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 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, bis-
kupské 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. Sprístupnené expozície 
spolu s hradným areálom môžete vidieť samostatne. 
Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred.

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra
www.dab.sk 
1.4. (so) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála (organizo-
vané predstavenie)
3.4. (po) 10.00 Podivný prípad so psom Štúdio. Príbeh 
autistického chlapca, najmladšieho detektíva v histórii. 
3.4. (po) 19.00 Panikári Veľká sála
DAB hosťuje v MDPOH Bratislava
4.4. (ut) 18.30 Kým kohút nezaspieva Veľká sála
4.4. (ut) 18.30 Dobro. Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasného 
obyvateľa Slovenska aj Európy.
5.4. (st) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála
Ľahkonohá komédia z kúpeľného prostredia
7.4. (pi) 18.30, 8.4. (so) 18.30, 11.4. (ut) 18.30
Povolanie pápež Veľká sála

Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkoryso bu-
dované a inscenačne spracované hudobno-dramatické 
diela na nitrianskom javisku. 
12.4. (st) 18.30 Testosterón Veľká sála 
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách.
13.4. (št) 18.30 Z rúčky do rúčky Štúdio
Ikrivá komédia o jednom malom podvodníkovi.
20.4. (št) 18.30, 21.4. (pi) 18.30, 22.4. (so) 18.30
24.4. (po) 18.30 Žltým včelám žlté slzy Štúdio
Poézia Miroslava Válka
26.4. (st) 18.30 Dámska šatňa Štúdio
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
27.4. (št) 18.30, 28.4. (pi) 18.30 Jánošík Veľká sála. 
Súčasná interpretácia mýtického príbehu
29.4. (so) Gazdiná roba Veľká sála. Javisková balada z 
dedinského prostredia o nenaplnenej láske.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk

2.4. (ne) 15.00 Úsmev ako dar Veľká sála. Vstup voľný
4.4. (ut), 5.4. (st), 6.4. (št) o 9.30 Janko Hraško
Veľká sála. Rozprávka o malom silnom hrášku. Za búr-
ky zrodený, rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, tras sa 
celý svet.“  Je malý, silný a objavuje svet veľkých ľudí. 
7.4. (pi) 9.30 Čin čin Štúdio Tatra
9.4. (ne) 10.00 Hop Štúdio Tatra
9.4. (ne) 15.00 Ako šlo vajce na vandrovku
Veľká sála. Tak toto tu ešte nebolo! Predstavte si, že 
existuje vajce, ktoré sa jedného dňa vydá na vandrovku. 
A aby toho nebolo málo, tak so sebou stiahne ešte aj 
sliepočky a kohútika.
20.4. (št) 9.30 Čarodejník z krajiny OZ – verejná ge-
nerálka. Veľká sála
21.4. (pi) 18.00, 23.4. (ne) 15.00 Čarodejník z krajiny 
OZ – I. a II. PREMIÉRA. Veľká sála
25.4. (ut), 26.4. (st), 27.4. (št), 28.4. (pi) 9.30 
30.4. (ne) 15.00
Čarodejník z krajiny OZ. Veľká sála
27.4. (št) 18.30 Kemping story. Veľká sála
28.4. (pi) 20.00 Snenie z kameňa. Štúdio Tatra

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

6.4. Vo veľkom štýle (Going in style) žáner: komédia/
krimi, (USA), 96 min., MN – 12, slov. tit. V zúfalej snahe 
platiť pravidelne účty a prežiť kvôli svojim najbližším, sa 
trojica kamarátov odhodlá riskovať všetko a prepadnúť 
banku, ktorá ich pripravila o peniaze.
13.4. Chatrč (The shack) Dobrodr. dráma, USA, 132 
min., MN – 12, slov. tit. Adaptácia knihy Williama P. Yo-
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GALÉRIA HUDBY
Župný dom, Nitrianska galéria
Cyklus komorných koncertov
5.4. (st) 18.00 Eugen Procház – violončelo, Rajmund 
Kákoni – akordeón. Program: A. Vivadli, P. Hindemith, 
M. Rostrpovič, J. Hatrík, P. Zagar, M. Piaček, A. Piaz-
zolla.

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 dokumentujú tvorivú 
činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby 
kamennej až do 18. storočia.

VýstaVy
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúr-
no-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, 
cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom 
na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.sto-
ročí.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava takmer 
100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia 
Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. 
Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených 
biotopoch bežne vyskytuje.

NOVÉ VýstaVy
24.3. – 23.4. Trofeje poľovnej zveri 
XXXI. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v re-
víroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. 
Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri 
zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
20.3. – 28.5. Čaro umeleckého drotárstva
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo Slo-
venska.

NOVÉ VýstaVy
26.4. – 28.5. Výtvarná tvorba Františka Tótha
Výstava celoživotnej tvorby autistického výtvarníka.

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 doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Koru-
táncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej 
donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Meto-
dovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo 
fidei, ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je 
sprístupnená klenotnica s liturgickým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
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 absol-
vovať 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 umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrieť predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. Náv-
števy hláste vopred telefonicky. 

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

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.bz.uniag.sk
Otvár. hodiny: Okrasné skleníky: 8.00 - 15.00, okrasná 
škôlka: 8.00 – 15.00, Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 
1.5.), po – pi: 8.00 – 15.00
V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.) po – pi: 9.00 – 
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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 telefonicky 
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

28.3. – 1.4. AGROSALÓN 2017
20.4. – 23.4. GARDENIA 2017 – 21. ročník medziná-
rodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradká-
rov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia
20.4. – 23.4. DOMEXPO 2017 – 12. ročník kompletnej 
stavebnej výstavy ,,Postav si svoj dom!”
26.4. – 28.4. MLADÝ TVORCA 2017 - 25. ročník ce-
loštátnej predajno-prezentačnej výstavy stredných od-
borných škôl a stredísk praktického vyučovania
27.4. – 28.4. JOB EXPO 2017 – EUROPEAN JOB DAYS 
– veľtrh pracovných príležitostí

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nitra, 
www.nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 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, bis-
kupské 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. Sprístupnené expozície 
spolu s hradným areálom môžete vidieť samostatne. 
Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred.

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra
www.dab.sk 
1.4. (so) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála (organizo-
vané predstavenie)
3.4. (po) 10.00 Podivný prípad so psom Štúdio. Príbeh 
autistického chlapca, najmladšieho detektíva v histórii. 
3.4. (po) 19.00 Panikári Veľká sála
DAB hosťuje v MDPOH Bratislava
4.4. (ut) 18.30 Kým kohút nezaspieva Veľká sála
4.4. (ut) 18.30 Dobro. Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasného 
obyvateľa Slovenska aj Európy.
5.4. (st) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála
Ľahkonohá komédia z kúpeľného prostredia
7.4. (pi) 18.30, 8.4. (so) 18.30, 11.4. (ut) 18.30
Povolanie pápež Veľká sála

Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkoryso bu-
dované a inscenačne spracované hudobno-dramatické 
diela na nitrianskom javisku. 
12.4. (st) 18.30 Testosterón Veľká sála 
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách.
13.4. (št) 18.30 Z rúčky do rúčky Štúdio
Ikrivá komédia o jednom malom podvodníkovi.
20.4. (št) 18.30, 21.4. (pi) 18.30, 22.4. (so) 18.30
24.4. (po) 18.30 Žltým včelám žlté slzy Štúdio
Poézia Miroslava Válka
26.4. (st) 18.30 Dámska šatňa Štúdio
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
27.4. (št) 18.30, 28.4. (pi) 18.30 Jánošík Veľká sála. 
Súčasná interpretácia mýtického príbehu
29.4. (so) Gazdiná roba Veľká sála. Javisková balada z 
dedinského prostredia o nenaplnenej láske.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
www.staredivadlo.sk

2.4. (ne) 15.00 Úsmev ako dar Veľká sála. Vstup voľný
4.4. (ut), 5.4. (st), 6.4. (št) o 9.30 Janko Hraško
Veľká sála. Rozprávka o malom silnom hrášku. Za búr-
ky zrodený, rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, tras sa 
celý svet.“  Je malý, silný a objavuje svet veľkých ľudí. 
7.4. (pi) 9.30 Čin čin Štúdio Tatra
9.4. (ne) 10.00 Hop Štúdio Tatra
9.4. (ne) 15.00 Ako šlo vajce na vandrovku
Veľká sála. Tak toto tu ešte nebolo! Predstavte si, že 
existuje vajce, ktoré sa jedného dňa vydá na vandrovku. 
A aby toho nebolo málo, tak so sebou stiahne ešte aj 
sliepočky a kohútika.
20.4. (št) 9.30 Čarodejník z krajiny OZ – verejná ge-
nerálka. Veľká sála
21.4. (pi) 18.00, 23.4. (ne) 15.00 Čarodejník z krajiny 
OZ – I. a II. PREMIÉRA. Veľká sála
25.4. (ut), 26.4. (st), 27.4. (št), 28.4. (pi) 9.30 
30.4. (ne) 15.00
Čarodejník z krajiny OZ. Veľká sála
27.4. (št) 18.30 Kemping story. Veľká sála
28.4. (pi) 20.00 Snenie z kameňa. Štúdio Tatra

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

6.4. Vo veľkom štýle (Going in style) žáner: komédia/
krimi, (USA), 96 min., MN – 12, slov. tit. V zúfalej snahe 
platiť pravidelne účty a prežiť kvôli svojim najbližším, sa 
trojica kamarátov odhodlá riskovať všetko a prepadnúť 
banku, ktorá ich pripravila o peniaze.
13.4. Chatrč (The shack) Dobrodr. dráma, USA, 132 
min., MN – 12, slov. tit. Adaptácia knihy Williama P. Yo-
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GALÉRIA HUDBY
Župný dom, Nitrianska galéria
Cyklus komorných koncertov
5.4. (st) 18.00 Eugen Procház – violončelo, Rajmund 
Kákoni – akordeón. Program: A. Vivadli, P. Hindemith, 
M. Rostrpovič, J. Hatrík, P. Zagar, M. Piaček, A. Piaz-
zolla.

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 dokumentujú tvorivú 
činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby 
kamennej až do 18. storočia.

VýstaVy
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúr-
no-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, 
cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom 
na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.sto-
ročí.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava takmer 
100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia 
Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. 
Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených 
biotopoch bežne vyskytuje.

NOVÉ VýstaVy
24.3. – 23.4. Trofeje poľovnej zveri 
XXXI. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej v re-
víroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra. 
Výstava je doplnená preparátmi poľovných druhov zveri 
zo zbierok Ponitrianskeho múzea.
20.3. – 28.5. Čaro umeleckého drotárstva
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo Slo-
venska.

NOVÉ VýstaVy
26.4. – 28.5. Výtvarná tvorba Františka Tótha
Výstava celoživotnej tvorby autistického výtvarníka.

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 doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Koru-
táncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej 
donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Meto-
dovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo 
fidei, ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je 
sprístupnená klenotnica s liturgickým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
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 absol-
vovať 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 umeleckých 
predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrieť predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. Náv-
števy hláste vopred telefonicky. 

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

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.bz.uniag.sk
Otvár. hodiny: Okrasné skleníky: 8.00 - 15.00, okrasná 
škôlka: 8.00 – 15.00, Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 
1.5.), po – pi: 8.00 – 15.00
V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.) po – pi: 9.00 – 
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ťaže pre amatérskych fotografov, výstava potrvá do 5. 
mája 2017
21.4. (pi) 9:00 DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
2. deň krajskej postupovej súťaže
22.4. (so) 13:00 ŠIROKO, ĎALEKO regionálna postupo-
vá súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektí-
vov, KD Rišňovce
23.4. (ne) 14:00 PIESEŇ CHRÁMU prehliadka spevác-
kych zborov, vo farskom kostole v Síleši - Maďarsko
24.4. (po) 14:00 MOKRÉ PLSTENIE tvorivá dielňa pre 
deti, spracovanie pravej ovčej vlny, vstupné 0,30 €
25.4. (ut) 9:00 ŠTÚROVO REČNENIE workshop pre deti, 
mládež a dospelých, žánre rečníckeho prejavu, impro-
vizácie, jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky
17:30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI A MLÁDEŽ 
vložné 0,50 €
26.4. (st) 17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - začiatočníci
17:00 FOTOKLUB APF

NÁJOMNÁ JEDNOTKA 210
9.4 o 19.00 LA GIOIA BAND & ROCKOVÉ BALADY 
Známe rockové balady zažijete v sprievode skvelých 
hudobníkov z Nitry – Martina Ralíka (gitara), Martina 
Ševčíka (bicie), Martiny Uhríkovej (čelo) a Tonyho Marka 
(klávesy).
19.4 o 19.30 JOZEF HOLLY & BAND Jarné turné klavír-
neho virtuóza Jozefa Hollého. Filmové i klasické skladby 
hudobných velikánov, hity v klavírnom prevedení.
21.4 o 17.00 STUDIO DVA – HVIEZDA – EVA HOLU-
BOVÁ One woman show, ktorú treba zažiť! Komédia na 
mieru ušitú oceňovanej Eve Holubovej.
22.4. o 20.00 ŠTÚDIO L+S – SKAZA TITANIKU – KU-
BOVČíK / MALACHOVSKÝ Odvážna paródia veľkej tra-
gédie, ktorá je plná humoru, sebairónie a klaunských 
gagov.
24.4. o 19.00 NA KOHO TO SLOVO PADNE Lukáš La-
tinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a 
Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu 
piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti s revol-
verom. 
27.4. o 18.00 LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA – STARÁ 
LÁSKA NEREZ A VY Večer plný emócií zaručí skvelá 
interpretácia, nádherné melódie, overené skladby aj no-
vinky z dielne Lucie Šoralovej a Nerezákov, či dokonca 
kapely La Alma.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
6.4. (št) 9.00 Rozprávkové vretienko - súťaž v drama-
tizácii rozprávok - pre žiakov ZŠ
7.4. (pi) 13.00 Svet fantázie a Svet patrí mladým - 

vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže
12.4. (st) 8.00 Scrabble - súťaž pre žiakov ZŠ - na po-
zvánky
20.4. (št) 8.00 Cestujeme históriou – dejepisná súťaž 
pre žiakov ZŠ 
21.4. (pi) 8.00 Technické minimum - súťaž pre žiakov ZŠ
26.4. (st) 8.00 English drama – pre žiakov ZŠ 
28.4. (pi) 8.00 Vo víre tanca - tanečná súťaž pre žiakov 
ZŠ-na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
22.4. (so) Národná slávnosť na Devíne
Súčasťou ekumenická pobožnosť, 2. folklórny festi-
val Matice slovenskej, ako aj Veľkomoravská dedina s 
ukážkami života z obdobia 9. storočia. V prípade záuj-
mu o účasť formou zájazdu kontaktujte Dom MS v Nitre 
– tel. č. 0918 113 212.
29.4. (so) celý deň. Komunitný bazár  Viac informácii 
na tel. č. 0904 873 934.
30.4. (ne) 10.00 Beh o pohár Domu Matice sloven-
skej v Nitre

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

NOVÉ DIVADLO – divadelné krúžky a predstavenia 
(harmonogram podľa aktuálneho mesačného programu 
predstavení – viac na www.facebook. com/novedivadlo

FAJKOVÝ KLUB
PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a sympati-
zantov pomalého fajčenia fajky Kontakt pre záu-
jemcov 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
Kaž. str.(18.30 - 19.30) Španielske konverzácie

1.4. (so) o 18.00 Súťaž HOMEBREWerov 2017
2.4. (ne) 10.00 - 16.00 Veľkonočný trafo.TRH
Komunitné stretnutie susedov, trh s ručnými výrobkami 
a domácimi produktmi, susedský bazár, rozhovory, skú-
senosti či recepty, workshopy i živá hudba. 
4.4. (ut) o 18.00 Debata na tému kambo. Posvätná 
medicína z Amazonského dažďového pralesa. 
7.4. (pi) o 20.00 Koncert: Rudy a Zmes Akostí 
13.4. (pi) o 12.00 Maľovanie vajíčok s AFS Intercul-
tura Slovakia
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unga, ktorá oslovila milióny čitateľov po celom svete a 
mnohým z nich zmenila život.
13.4. Rýchlo a zbesilo (Fast and Furious 8) akčný 
thriller (USA), 136 min., MN – 12, slov. tit. V ôsmej čas-
ti série Rýchlo a zbesilo sa budú diať veľmi nečakané 
veci. Proti „rodine“ bude stáť nielen veľmi schopná a 
nebezpečná hackerka, ale celkom prekvapivo aj jeden 
z jej členov. 
20.4. Baby šéf (Boss Baby) Anim., USA, 97 min., MP, 
slovenský dabing. Zoznámite sa s veľmi zvláštnym bá-
bätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí 
hlbokým hlasom a má vždy „po ruke“ zásobu nemiest-
nych vtipov. 
20.4. CUKY LUKY film Komédia, hrajú: Petra Polnišo-
vá, Zuzana Šebová, Diana Mórová, Lukáš Latinák, SR, 
90 min., MP-12. Príbeh začiatku šialeného priateľstva, 
ktoré ich navždy zmení.

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

3.4. (po) 18.00 DIERA V HLAVE Dokumentárna esej Ro-
berta Kirchhoffa, SR, 2016, 90min., 2,50€ / 4€
3.4. (po) 19.45 NEZNÁME DIEVČA Sociálna detektívka 
bratov Dardennovcov, bel.-franc., 2016, 106 min., 3€ / 4€
4.4. (po) 18.30 HOTEL ÚSVIT Autorský dokument Márie 
Rumanovej, SR, 2016, 49min., 2,50 € / 4€
4.4. (ut) 19.30 AGNUS DEI Povojnový príbeh mníšok 
z benediktínskeho kláštora v Poľsku, ktoré otehotneli 
po znásilnení vojakmi víťaznej Červenej armády, franc.-
-poľs, 2016, 115min., 3€ /4€
10.4. (po) 18.00 JULIETA Príbeh osudom skúša-
nej ženy, ktorá stretne v živote veľa ľudí a s nimi 
nové príbehy, trápenia i výčitky, špan., 2016,
99min., 3€ / 4€
10.4. (po) 20.00 ZAČAŤ ODZNOVA Nathalie (Isabelle 
Huppert) je učiteľkou filozofie na parížskej strednej ško-
le. Prácu miluje a najmä veľmi rada zdieľa so svojimi žiak-
mi pôžitok z premýšľania, franc., 2016, 98 min., 3€ / 4€
11.4. (ut) 18.00 MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE 
Dokumentárne rozprávanie s využitím animovaných 
sekvencií je plné jedinečných svedectiev a archívnych 
originálov, franc., 2014, 57min., 2,50€ / 4€
11.4. (ut) 19.30 CEZ KOSTI MŔTVYCH Kriminálna zá-
pletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa 
rozhodla Agnieszka Holland rozohrať s divákom, poľ., 
nem., švéd., slov., 2017, 128min., 3€ / 4€
18.4. (ut) 18.00 hod. TAKMER DOKONALÝ
Dánska komédia o hľadaní otca (svojho dieťaťa), dáns., 
2012, 100min., 3€ / 4€
18.4. (ut) 20.00 EGON SCHIELE Životopisná dráma ra-

kúskeho herca a režiséra Dietera Bernera (rak. – lux., 
2016, 109min., 3€ / 4€)
24.4. (po) 18.00 ČESKÝ ALLÁH Vysoko aktuálny a 
mrazivý dokument Zuzany Piussi je tragikomickým ča-
sozberným filmom, čes., 2016, 82min., 2,50€ / 4€
24.4. (po) 19.45 CAROL Cate Blanchett a Rooney Mara 
v milostnej dráme o citovom vzplanutí a následnom mi-
leneckom vzťahu dvoch žien. VB, USA, 2015, 113min., 
3€ / 4€

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.4. (so) NITRA A OKOLIE výstava o regionálnych deji-
nách Nitry v medzivojnovom období z pohľadu
regionálnej tlače - výstava končí 30. apríla 2017
4.4. (ut) 20:00 VENUŠA prednáška s lektorom Alešom 
Nečasom 
20:00 POZOROVANIE OBLOHY VO HVEZDÁRNI
do 22:00 pozorujeme Mesiac, Jupiter a Merkúr
5.4. (st) 9:00 HVIEZDOSLAVOV KUBíN regionálne kolo 
súťaže v umeleckom prednese mládeže a dospelých
15:00 PRED KVETNOU NEDEĽOU tvorivá dielňa pre do-
spelých, zdobenie kraslíc tradičnými technikami
17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - pokročilí
17:00 FOTOKLUB APF
6.4. (št) 9:00 K PRAMEŇOM TRADíCIí
seminár pre vedúcich detských folklórnych kolektívov
16:30 ART KLUB klub pre priateľov výtvarného umenia, 
téma: Tvar, znakovosť, symbolickosť a Interpretácia 
umenia v galériách Bratislavského kraja, 
10.4. (po) 9:00 HVIEZDOSLAVOV KUBíN regionálne 
kolo súťaže v umeleckom prednese detí, okres Nitra
11.4. (ut) 9:00 ŠTÚROVO REČNENIE
workshop pre deti, mládež a dospelých, žánre rečníc-
keho prejavu, improvizácia, jazykové a mimojazykové 
výrazové prostriedky
17:30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI A MLÁDEŽ 
vložné 0,50 €
12.4. (st) 17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - začiatočníci
17:00 FOTOKLUB APF
13.4. (št) 12:00 VEĽKONOČNÉ KRASLICE
tvorivá dielňa pre zahraničných študentov v Trafačke
19.4. (st) 14:00 MOKRÉ PLSTENIE tvorivá dielňa pre 
deti, spracovanie pravej ovčej vlny, vstupné 0,30 €
17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - pokročilí
17:00 FOTOKLUB APF
20.4. (št) 8:30 DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
krajská postupová súťaž detského divadla a divadla 
pre deti, Dom kultúry Šaľa
9:00 K PRAMEŇOM TRADíCIí seminár pre vedúcich 
detských folklórnych kolektívov
17:00 FOTOKLUB NITRA
17:00 AMFO vyhodnotenie a vernisáž regionálnej sú-
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ťaže pre amatérskych fotografov, výstava potrvá do 5. 
mája 2017
21.4. (pi) 9:00 DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
2. deň krajskej postupovej súťaže
22.4. (so) 13:00 ŠIROKO, ĎALEKO regionálna postupo-
vá súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektí-
vov, KD Rišňovce
23.4. (ne) 14:00 PIESEŇ CHRÁMU prehliadka spevác-
kych zborov, vo farskom kostole v Síleši - Maďarsko
24.4. (po) 14:00 MOKRÉ PLSTENIE tvorivá dielňa pre 
deti, spracovanie pravej ovčej vlny, vstupné 0,30 €
25.4. (ut) 9:00 ŠTÚROVO REČNENIE workshop pre deti, 
mládež a dospelých, žánre rečníckeho prejavu, impro-
vizácie, jazykové a mimojazykové výrazové prostriedky
17:30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI A MLÁDEŽ 
vložné 0,50 €
26.4. (st) 17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - začiatočníci
17:00 FOTOKLUB APF

NÁJOMNÁ JEDNOTKA 210
9.4 o 19.00 LA GIOIA BAND & ROCKOVÉ BALADY 
Známe rockové balady zažijete v sprievode skvelých 
hudobníkov z Nitry – Martina Ralíka (gitara), Martina 
Ševčíka (bicie), Martiny Uhríkovej (čelo) a Tonyho Marka 
(klávesy).
19.4 o 19.30 JOZEF HOLLY & BAND Jarné turné klavír-
neho virtuóza Jozefa Hollého. Filmové i klasické skladby 
hudobných velikánov, hity v klavírnom prevedení.
21.4 o 17.00 STUDIO DVA – HVIEZDA – EVA HOLU-
BOVÁ One woman show, ktorú treba zažiť! Komédia na 
mieru ušitú oceňovanej Eve Holubovej.
22.4. o 20.00 ŠTÚDIO L+S – SKAZA TITANIKU – KU-
BOVČíK / MALACHOVSKÝ Odvážna paródia veľkej tra-
gédie, ktorá je plná humoru, sebairónie a klaunských 
gagov.
24.4. o 19.00 NA KOHO TO SLOVO PADNE Lukáš La-
tinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a 
Vladimír Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu 
piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti s revol-
verom. 
27.4. o 18.00 LUCIA ŠORALOVÁ & LA ALMA – STARÁ 
LÁSKA NEREZ A VY Večer plný emócií zaručí skvelá 
interpretácia, nádherné melódie, overené skladby aj no-
vinky z dielne Lucie Šoralovej a Nerezákov, či dokonca 
kapely La Alma.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
E-mail: sekretariat@cvcdomino.com,
cvcdomino@zoznam.sk
6.4. (št) 9.00 Rozprávkové vretienko - súťaž v drama-
tizácii rozprávok - pre žiakov ZŠ
7.4. (pi) 13.00 Svet fantázie a Svet patrí mladým - 

vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže
12.4. (st) 8.00 Scrabble - súťaž pre žiakov ZŠ - na po-
zvánky
20.4. (št) 8.00 Cestujeme históriou – dejepisná súťaž 
pre žiakov ZŠ 
21.4. (pi) 8.00 Technické minimum - súťaž pre žiakov ZŠ
26.4. (st) 8.00 English drama – pre žiakov ZŠ 
28.4. (pi) 8.00 Vo víre tanca - tanečná súťaž pre žiakov 
ZŠ-na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
22.4. (so) Národná slávnosť na Devíne
Súčasťou ekumenická pobožnosť, 2. folklórny festi-
val Matice slovenskej, ako aj Veľkomoravská dedina s 
ukážkami života z obdobia 9. storočia. V prípade záuj-
mu o účasť formou zájazdu kontaktujte Dom MS v Nitre 
– tel. č. 0918 113 212.
29.4. (so) celý deň. Komunitný bazár  Viac informácii 
na tel. č. 0904 873 934.
30.4. (ne) 10.00 Beh o pohár Domu Matice sloven-
skej v Nitre

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

NOVÉ DIVADLO – divadelné krúžky a predstavenia 
(harmonogram podľa aktuálneho mesačného programu 
predstavení – viac na www.facebook. com/novedivadlo

FAJKOVÝ KLUB
PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a sympati-
zantov pomalého fajčenia fajky Kontakt pre záu-
jemcov 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
Kaž. str.(18.30 - 19.30) Španielske konverzácie

1.4. (so) o 18.00 Súťaž HOMEBREWerov 2017
2.4. (ne) 10.00 - 16.00 Veľkonočný trafo.TRH
Komunitné stretnutie susedov, trh s ručnými výrobkami 
a domácimi produktmi, susedský bazár, rozhovory, skú-
senosti či recepty, workshopy i živá hudba. 
4.4. (ut) o 18.00 Debata na tému kambo. Posvätná 
medicína z Amazonského dažďového pralesa. 
7.4. (pi) o 20.00 Koncert: Rudy a Zmes Akostí 
13.4. (pi) o 12.00 Maľovanie vajíčok s AFS Intercul-
tura Slovakia
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unga, ktorá oslovila milióny čitateľov po celom svete a 
mnohým z nich zmenila život.
13.4. Rýchlo a zbesilo (Fast and Furious 8) akčný 
thriller (USA), 136 min., MN – 12, slov. tit. V ôsmej čas-
ti série Rýchlo a zbesilo sa budú diať veľmi nečakané 
veci. Proti „rodine“ bude stáť nielen veľmi schopná a 
nebezpečná hackerka, ale celkom prekvapivo aj jeden 
z jej členov. 
20.4. Baby šéf (Boss Baby) Anim., USA, 97 min., MP, 
slovenský dabing. Zoznámite sa s veľmi zvláštnym bá-
bätkom. Nosí totiž elegantný oblek s kravatou, hovorí 
hlbokým hlasom a má vždy „po ruke“ zásobu nemiest-
nych vtipov. 
20.4. CUKY LUKY film Komédia, hrajú: Petra Polnišo-
vá, Zuzana Šebová, Diana Mórová, Lukáš Latinák, SR, 
90 min., MP-12. Príbeh začiatku šialeného priateľstva, 
ktoré ich navždy zmení.

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

3.4. (po) 18.00 DIERA V HLAVE Dokumentárna esej Ro-
berta Kirchhoffa, SR, 2016, 90min., 2,50€ / 4€
3.4. (po) 19.45 NEZNÁME DIEVČA Sociálna detektívka 
bratov Dardennovcov, bel.-franc., 2016, 106 min., 3€ / 4€
4.4. (po) 18.30 HOTEL ÚSVIT Autorský dokument Márie 
Rumanovej, SR, 2016, 49min., 2,50 € / 4€
4.4. (ut) 19.30 AGNUS DEI Povojnový príbeh mníšok 
z benediktínskeho kláštora v Poľsku, ktoré otehotneli 
po znásilnení vojakmi víťaznej Červenej armády, franc.-
-poľs, 2016, 115min., 3€ /4€
10.4. (po) 18.00 JULIETA Príbeh osudom skúša-
nej ženy, ktorá stretne v živote veľa ľudí a s nimi 
nové príbehy, trápenia i výčitky, špan., 2016,
99min., 3€ / 4€
10.4. (po) 20.00 ZAČAŤ ODZNOVA Nathalie (Isabelle 
Huppert) je učiteľkou filozofie na parížskej strednej ško-
le. Prácu miluje a najmä veľmi rada zdieľa so svojimi žiak-
mi pôžitok z premýšľania, franc., 2016, 98 min., 3€ / 4€
11.4. (ut) 18.00 MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE 
Dokumentárne rozprávanie s využitím animovaných 
sekvencií je plné jedinečných svedectiev a archívnych 
originálov, franc., 2014, 57min., 2,50€ / 4€
11.4. (ut) 19.30 CEZ KOSTI MŔTVYCH Kriminálna zá-
pletka je len základom pre netradičnú hru, ktorú sa 
rozhodla Agnieszka Holland rozohrať s divákom, poľ., 
nem., švéd., slov., 2017, 128min., 3€ / 4€
18.4. (ut) 18.00 hod. TAKMER DOKONALÝ
Dánska komédia o hľadaní otca (svojho dieťaťa), dáns., 
2012, 100min., 3€ / 4€
18.4. (ut) 20.00 EGON SCHIELE Životopisná dráma ra-

kúskeho herca a režiséra Dietera Bernera (rak. – lux., 
2016, 109min., 3€ / 4€)
24.4. (po) 18.00 ČESKÝ ALLÁH Vysoko aktuálny a 
mrazivý dokument Zuzany Piussi je tragikomickým ča-
sozberným filmom, čes., 2016, 82min., 2,50€ / 4€
24.4. (po) 19.45 CAROL Cate Blanchett a Rooney Mara 
v milostnej dráme o citovom vzplanutí a následnom mi-
leneckom vzťahu dvoch žien. VB, USA, 2015, 113min., 
3€ / 4€

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
1.4. (so) NITRA A OKOLIE výstava o regionálnych deji-
nách Nitry v medzivojnovom období z pohľadu
regionálnej tlače - výstava končí 30. apríla 2017
4.4. (ut) 20:00 VENUŠA prednáška s lektorom Alešom 
Nečasom 
20:00 POZOROVANIE OBLOHY VO HVEZDÁRNI
do 22:00 pozorujeme Mesiac, Jupiter a Merkúr
5.4. (st) 9:00 HVIEZDOSLAVOV KUBíN regionálne kolo 
súťaže v umeleckom prednese mládeže a dospelých
15:00 PRED KVETNOU NEDEĽOU tvorivá dielňa pre do-
spelých, zdobenie kraslíc tradičnými technikami
17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - pokročilí
17:00 FOTOKLUB APF
6.4. (št) 9:00 K PRAMEŇOM TRADíCIí
seminár pre vedúcich detských folklórnych kolektívov
16:30 ART KLUB klub pre priateľov výtvarného umenia, 
téma: Tvar, znakovosť, symbolickosť a Interpretácia 
umenia v galériách Bratislavského kraja, 
10.4. (po) 9:00 HVIEZDOSLAVOV KUBíN regionálne 
kolo súťaže v umeleckom prednese detí, okres Nitra
11.4. (ut) 9:00 ŠTÚROVO REČNENIE
workshop pre deti, mládež a dospelých, žánre rečníc-
keho prejavu, improvizácia, jazykové a mimojazykové 
výrazové prostriedky
17:30 ASTRONOMICKÝ KLUB PRE DETI A MLÁDEŽ 
vložné 0,50 €
12.4. (st) 17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - začiatočníci
17:00 FOTOKLUB APF
13.4. (št) 12:00 VEĽKONOČNÉ KRASLICE
tvorivá dielňa pre zahraničných študentov v Trafačke
19.4. (st) 14:00 MOKRÉ PLSTENIE tvorivá dielňa pre 
deti, spracovanie pravej ovčej vlny, vstupné 0,30 €
17:00 KLUB PRIATEĽOV PíSMA - pokročilí
17:00 FOTOKLUB APF
20.4. (št) 8:30 DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN
krajská postupová súťaž detského divadla a divadla 
pre deti, Dom kultúry Šaľa
9:00 K PRAMEŇOM TRADíCIí seminár pre vedúcich 
detských folklórnych kolektívov
17:00 FOTOKLUB NITRA
17:00 AMFO vyhodnotenie a vernisáž regionálnej sú-
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núka však aj literatúru z iných vedných odborov - viac 
ako 500 000 kníh, 700 titulov časopisov a zbierku tech-
nických noriem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický 
katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), elek-
tronické 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 semes-
tri: po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 
– 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia:
po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, odbornou, 
ústrednou knižnicou UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú regis-
tráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, doktorandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho mú-
zea, Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/kniznica, 
po – št: 8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 
Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny charak-
ter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú 
a latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľno-
hospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Kniž-
nica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek - kníh, 
encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, zborníkov, 
rukopisov, prekladov, fotokópií a mikrofilmov poľnohos-
podárskej spisby zo 17. - 21. storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené: december – marec: po – pi: 8.00 – 17.00, so: 
8.00 – 12.00, apríl – jún a september – október: po – pi: 
8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, júl – august: po – pi: 
8.00 – 18.00, so: 9.00 – 18.00, ne: 14.00 – 18.00
NISYS poskytuje:
•  informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o 
kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách 
všetkého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavos-
tiach,
•  predaj máp, publikácií o Nitre a Slovensku, kultúr-
no-spoločenského mesačníka NITRA, spomienkových a 
darčekových predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc
•  ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepo-
vanie plagátov, spracovanie fotomateriálov..

BOHOSLUŽBY V NITRE

RíMSKOKATOLíCKE BOHOSLUŽBY

katedrálny chrám – bazilika sv. emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. poko-
ja: 7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. 
čas), ne: 7.00, 9.00, 10.30 (detská), sviatok v deň prac. 
pokoja: 7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa 
oznamov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov),sviatok 
v prac. deň: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
kostol sv. ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázdnin) a 
18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 
(detská) a 18.00, sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 
10.00 a 18.00, sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem 
soboty) a 18.00
kostol 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, svia-
tok 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 (detská), 17.30, Sviatok 
v prac. deň: 7.00, 17.30
kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul.
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. deň: 18.00
kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul.,
ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00
sviatok v prac. deň: 18.00
kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné Krška-
ny 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. 
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15.4. (so) o 20.00 Dvojkoncert: Chris Ellys a Jame 
Martin 
20.4. (št) o 20.30 Vypočuj si nemý film: Jánošík 
(1921) Naživo hrá Štefan Haládik. 
26.4. (st) o 16.30 Projekcia filmu También la lluvia 
a beseda k filmu s Carlosom Robertom Moralesom 
27.4. (št) o 9.00 Poďme na džem. Akcia študentov 
Marketingovej komunikácie a reklamy z UKF určená pre 
žiakov stredných škôl.
28.4. (pi) o 19.30 Projekcia filmu Auto*mat (2009) 
Inšpirujúci, emotívny a vtipný dokumentárny príbeh re-
žiséra Martina Marečka.
29.4. (so) o 9.00 Workshop: Dierková komora... ale-
bo ako fotografovať s krabicou od topánok 
29.4. (so) o 15.00 Diskusia Občan na bicykli. Ako sa 
bicykluje v iných mestách? Ako je na tom v porovnaní s 
nimi Nitra? Diskusia s aktivistami z iných slovenských 
miest. 
29.4. (so) o 20.00 Dvojkoncert: Milan Tarina a Kli-
pers

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, cyk-
lotrenažér, bicie, klavír, gitary

KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17. Tanečný workšop 
v rytme samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spolu-
práci s mestom Nitra, vstup voľný

KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00, Nedeľné šachové dopoludnie – turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 16.30 – 18.30 každý nep. 
týždeň Tréning mladých šachistov.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 6.30 - 
12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, so - ne: 
11.00 - 19.30
Sauna – po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), str: 
11.00 - 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), pi: 11.00 
- 20.00 (ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 
19.00 (ženy), ne: zatvorené. Posledný možný vstup do 
zariadení je možný 60 min. pred ukončením prev. doby. 
Zákazník si musí byť vedomý, že do uved. času 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, 
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 (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.

3.4. o 14.30 Rozprávky pre najmenších
4.4. o 10.00 Tréning pamäti pre seniorov
4.4. o 15.30 Predchádzanie, prevencia a zmiernenie 
osteoporózy - prednáška MUDr. Ivana Vaňu, PhD.
6.4., 13.4. a 20.4. o 10.00 Bystrý až do 100. Vzdelá-
vací program  
12.4., 20.4. a 21.4. o 10.00 Rodný môj kraj. 110. výro-
čie narodenia hudobného skladateľa Gejzu Dusíka
19.4., 26.4. a 24.4. o 10.00 Viem, čo cítiš – slovenský 
spevák, hudobník Paľo Habera – 55. výročie narodenia
25.4. o 10.00 Miroslav Saniga. Beseda so spisovate-
ľov a prírodovedcom.
26.4. o 11.00 Autorská beseda so spisovateľkou Ta-
tianou Mackovou.

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

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA
SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 18.00 a 
pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica je knižnicou SPU 
v Nitre a zároveň verejnou vedeckou knižnicou špecia-
lizovanou na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Po-
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núka však aj literatúru z iných vedných odborov - viac 
ako 500 000 kníh, 700 titulov časopisov a zbierku tech-
nických noriem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický 
katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), elek-
tronické 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 semes-
tri: po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 
– 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia:
po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, odbornou, 
ústrednou knižnicou UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú regis-
tráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, doktorandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho mú-
zea, Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra
kniznica@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk/kniznica, 
po – št: 8.00 - 15.00, pi: 8.00 - 12.00 
Knižnica SPM má konzervačno-retrospektívny charak-
ter, uchováva slovenskú, českú, nemeckú, maďarskú 
a latinskú knižnú produkciu so zameraním na poľno-
hospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Kniž-
nica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek - kníh, 
encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, zborníkov, 
rukopisov, prekladov, fotokópií a mikrofilmov poľnohos-
podárskej spisby zo 17. - 21. storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené: december – marec: po – pi: 8.00 – 17.00, so: 
8.00 – 12.00, apríl – jún a september – október: po – pi: 
8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, júl – august: po – pi: 
8.00 – 18.00, so: 9.00 – 18.00, ne: 14.00 – 18.00
NISYS poskytuje:
•  informácie o podnikoch a firmách v meste Nitra, o 
kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách 
všetkého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavos-
tiach,
•  predaj máp, publikácií o Nitre a Slovensku, kultúr-
no-spoločenského mesačníka NITRA, spomienkových a 
darčekových predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc
•  ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, vylepo-
vanie plagátov, spracovanie fotomateriálov..

BOHOSLUŽBY V NITRE

RíMSKOKATOLíCKE BOHOSLUŽBY

katedrálny chrám – bazilika sv. emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. poko-
ja: 7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. 
čas), ne: 7.00, 9.00, 10.30 (detská), sviatok v deň prac. 
pokoja: 7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa 
oznamov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov),sviatok 
v prac. deň: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
kostol sv. ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázdnin) a 
18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 
(detská) a 18.00, sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 
10.00 a 18.00, sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem 
soboty) a 18.00
kostol 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, svia-
tok 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 (detská), 17.30, Sviatok 
v prac. deň: 7.00, 17.30
kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul.
ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. deň: 18.00
kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul.,
ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00
sviatok v prac. deň: 18.00
kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné Krška-
ny 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. 

www.nitra.sk 15

15.4. (so) o 20.00 Dvojkoncert: Chris Ellys a Jame 
Martin 
20.4. (št) o 20.30 Vypočuj si nemý film: Jánošík 
(1921) Naživo hrá Štefan Haládik. 
26.4. (st) o 16.30 Projekcia filmu También la lluvia 
a beseda k filmu s Carlosom Robertom Moralesom 
27.4. (št) o 9.00 Poďme na džem. Akcia študentov 
Marketingovej komunikácie a reklamy z UKF určená pre 
žiakov stredných škôl.
28.4. (pi) o 19.30 Projekcia filmu Auto*mat (2009) 
Inšpirujúci, emotívny a vtipný dokumentárny príbeh re-
žiséra Martina Marečka.
29.4. (so) o 9.00 Workshop: Dierková komora... ale-
bo ako fotografovať s krabicou od topánok 
29.4. (so) o 15.00 Diskusia Občan na bicykli. Ako sa 
bicykluje v iných mestách? Ako je na tom v porovnaní s 
nimi Nitra? Diskusia s aktivistami z iných slovenských 
miest. 
29.4. (so) o 20.00 Dvojkoncert: Milan Tarina a Kli-
pers

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, cyk-
lotrenažér, bicie, klavír, gitary

KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17. Tanečný workšop 
v rytme samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spolu-
práci s mestom Nitra, vstup voľný

KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00, Nedeľné šachové dopoludnie – turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 16.30 – 18.30 každý nep. 
týždeň Tréning mladých šachistov.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 6.30 - 
12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, so - ne: 
11.00 - 19.30
Sauna – po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), str: 
11.00 - 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), pi: 11.00 
- 20.00 (ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 
19.00 (ženy), ne: zatvorené. Posledný možný vstup do 
zariadení je možný 60 min. pred ukončením prev. doby. 
Zákazník si musí byť vedomý, že do uved. času 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, 
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 (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.

3.4. o 14.30 Rozprávky pre najmenších
4.4. o 10.00 Tréning pamäti pre seniorov
4.4. o 15.30 Predchádzanie, prevencia a zmiernenie 
osteoporózy - prednáška MUDr. Ivana Vaňu, PhD.
6.4., 13.4. a 20.4. o 10.00 Bystrý až do 100. Vzdelá-
vací program  
12.4., 20.4. a 21.4. o 10.00 Rodný môj kraj. 110. výro-
čie narodenia hudobného skladateľa Gejzu Dusíka
19.4., 26.4. a 24.4. o 10.00 Viem, čo cítiš – slovenský 
spevák, hudobník Paľo Habera – 55. výročie narodenia
25.4. o 10.00 Miroslav Saniga. Beseda so spisovate-
ľov a prírodovedcom.
26.4. o 11.00 Autorská beseda so spisovateľkou Ta-
tianou Mackovou.

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

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA
SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra
www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 18.00 a 
pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica je knižnicou SPU 
v Nitre a zároveň verejnou vedeckou knižnicou špecia-
lizovanou na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Po-
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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. pia-
tok), ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, svia-
tok v prac. deň: 18.30
kostol sv. imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
kaplnka kaplnka sv. alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 
15.30, so: 10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 
10.30, sviatok v prac. deň: 15.30
kaplnka Najsvätejšej trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, ne: 
8.00, sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok v prac. 
deň: 6.45
kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka
po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
kaplnka Panny Márie, Matky spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica
po, str, pi, so: 8.00, ut, št: 18.00, ne: 9.00
sviatok v deň prac. Pokoja: 9.00
kaplnka sv. Michala archanjela
Farská ulica, ne: 10.00, sviatok v deň prac. pokoja 
10.00, sviatok v prac. deň 16.00
kaplnka sv. andreja svorada
Kláštorská ulica, (nemocnica na Zobore)
str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30
kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 22, 
Nitra str, pi, ne: 16.00
kaplnka sv. Františka saleského (effeta), 
Samova ulica 4, ne: 16.00 (pre nepoč., okrem prázd-
nin)
kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra
po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
20.00,  sviatok v prac. deň: 12.00

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

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha svätého, Sládkovičova 12, 
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 (pamiatka 
Pána Ježiša), bohoslužba: 16.00 
Besiedka pre deti 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby, pi: 17.30 Stretnutie mládeže

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk
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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. pia-
tok), ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, svia-
tok v prac. deň: 18.30
kostol sv. imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
kaplnka kaplnka sv. alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 
15.30, so: 10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 
10.30, sviatok v prac. deň: 15.30
kaplnka Najsvätejšej trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, ne: 
8.00, sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok v prac. 
deň: 6.45
kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka
po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
kaplnka Panny Márie, Matky spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica
po, str, pi, so: 8.00, ut, št: 18.00, ne: 9.00
sviatok v deň prac. Pokoja: 9.00
kaplnka sv. Michala archanjela
Farská ulica, ne: 10.00, sviatok v deň prac. pokoja 
10.00, sviatok v prac. deň 16.00
kaplnka sv. andreja svorada
Kláštorská ulica, (nemocnica na Zobore)
str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30
kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 22, 
Nitra str, pi, ne: 16.00
kaplnka sv. Františka saleského (effeta), 
Samova ulica 4, ne: 16.00 (pre nepoč., okrem prázd-
nin)
kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra
po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
20.00,  sviatok v prac. deň: 12.00

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

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha svätého, Sládkovičova 12, 
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 (pamiatka 
Pána Ježiša), bohoslužba: 16.00 
Besiedka pre deti 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby, pi: 17.30 Stretnutie mládeže

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk
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 Divadlo Andreja Bagara v 
Nitre uviedlo začiatkom mar-
ca premiéru inscenácie  z pera 
autorky Táni Kusej s názvom 
„Syna, či dcéru?“ Už samotný 
názov napovedá, že hra sa zao-
berá témou i dnes veľmi aktuál-
nou, a to je problém s počatím. 

 V príbehu vystupuje pätica 
žien, reprezentujúcich rôzne 
typy žien - stredoškolská učiteľ-
ka Dana z Martina (Eva Pavlí-
ková), mäsiarka z Moravy Lída 
(Daniela Kufelová), sekretárka 
z Komárna Róžika (Elena Ko-
lek – Spaskov a. h.) a šička z Pú-
chova Blanka (Andrea Sabová) 
a prekladateľka Marta z Brati-
slavy (Lenka Barilíková). Trá-
pia ich rôzne zdravotné problé-
my. Do kúpeľov si však neprišli 
liečiť len telo, ale aj dušu. Spo-
znávajú pritom miestnych mlá-
dencov, takže o iskrenie medzi 
nimi nie je núdza. Túžba mať 
dieťa je neuveriteľne silná, a 
tak sa dostávajú do rôznych 
priam prekérnych situácií. Dej 
inscenácie prenesie divákov aj s 

 Prvý jarný víkend sa v Kul-
túrnom dome v Nitre - Párov-
ských Hájoch uskutočnil 3. 
ročník festivalu amatérskeho 
divadla. Podujatie pripravilo 
Krajské osvetové stredisko v 
Nitre v spolupráci s mestom 
Nitra. Hlavným partnerom 
festivalu bol Fond na podporu 
umenia. 

 Festivalovú prezentačnú 
časť tvorilo sedem divadel-
ných inscenácií divadiel mla-

príbehmi postáv, vyjadrovaním 
sa, chôdzou, gestami, kostýma-
mi, účesmi, hudbou či tancom 
do 80-tych rokov do socializ-
mu. 

 Diváci sa zabavia nielen na 
vtipných dialógoch, ale i na 
hudobnej produkcii miestnej 
kapely Živica. Režisérkou in-
scenácie je Adriana Totiková, 
ktorá už má skúsenosť s nit-
rianskymi hercami pri reží-
rovaní komédie Druh: žena. 

dých a dospelých. Na festi-
vale sa predstavili divadelné 
súbory OCHECHULE, DRIM, 
EFTROJKA a Slúchadlo – všet-
ky štyri pôsobia pri ZUŠ J. Ro-
sinského, Študentské divadlo 
VYDI pri UKF a DS Columba 
ZUŠ Ladislava Mokrého To-
poľčany. Hosťom festivalu bolo 
divadlo Teatr Krzyk z poľského 
mesta Masewo, ktoré sa pred-
stavilo hrou To face. 

 Okrem zaujímavých insce-

Pod dramaturgiu  sa podpísali 
Svetozár Sprušanský a Adam 
Gold, scénu Zuzana Formán-
ková, kostýmy vytvorila Kata-
rína Holková, hudbu Marián 
Čekovský. Pohybovú spoluprá-
cu mala pod taktovkou jedna 
z postáv, herečka Elena Ko-
lek-Spaskov. V inscenácii sa 
okrem žien predstavili aj Peter 
Sklár ako hosť, Anton Živčic, 
Juraj Ďuriš, Peter Oszlík, Ro-
man Poláčik, Jakub Rybárik a 
Marián Viskup.

nácií pripravili organizátori 
dva divadelné workhopy, he-
reckú dielňu pripravil Marek 
Kościółek, režisér a vedúci al-
ternatívneho divadla Teatr Kr-
zyk. Scénografický a vizuálny 
workshop - Práca s objektom 
a materiálom viedla Gabriela 
Paschová, scénografka a kostý-
mová výtvarníčka. Neodmys-
liteľnou súčasťou festivalu boli 
konzultácie odborníkov s tvor-
cami divadelných predstavení.

(S)

Komédia Syna, či dcéru? ponúka zaručenú zábavu

Festival amatérskeho divadla v Párovských Hájoch
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Našiel sa unikátny dokument
nitrianskeho poštového úradu z XIX. storočia
 Dávno v minulosti mala 
Nitra trvalé vojenské a iné 
kuriérne spojenia pre pre-
pravu rýchlych a dôležitých 
správ pre panovníka a šľach-
tu. Na území Slovenska bolo 
prvé poštové spojenie otvo-
rené na príkaz Ferdinanda I. 
Habsburského, a to z Viedne 
do Pressburgu v roku 1531, 
pretože v tomto roku boli z 
Budína do Bratislavy prelo-
žené ústredné orgány štátnej 
správy. Uhorská komora v 
Bratislave mala k dispozícii 
štyroch až šiestich jazdec-
kých poslov, ktorí zabezpečo-
vali spojenie s panovníkom. 
Pošta v Bratislave v tom čase 
ešte neexistovala, zriadená 
bola koncom roka 1552.

 V nasledujúcich rokoch 
Matej Taxis dvorný poštmaj-
ster, dostal príkaz vybudovať 
nové poštovné a dopravné 
spojenia z Viedne do Sedmo-
hradska. V rokoch 1552-1553 
sa začalo so zriaďovaním lin-
ky Bratislava – Košice, ktorá 
nadväzovala na linku Viedeň 
– Bratislava, ďalej viedla cez 
Senec, Hrnčiarovce nad Par-
nou, Hlohovec (odtiaľ zasielal 
listy poštmajster adresátovi do 
Nitry zvláštnym poslom, pre-
tože pravidelná poštová linka 
týmto smerom v tom čase 
neexistovala), Horné Štitáre, 
ďalej údolím Nitry a Váhu 
na východ cez Ružomberok, 
Lučivnú, Levoču a Prešov do 
Košíc.

 Linka mala 23 poštových 

staníc. Súčasne organizoval 
aj linku Košice – Sedmohrad-
sko, ktorá mala 23 poštových 
staníc. Jednotlivé poštové sta-
nice boli od seba vzdialené na 
2 až 3 míle (rakúska míľa 7 420 
m, nemecká 7 500 m, poštová 
míľa = 7 585 m, nie je známe 
v ktorom období sa ktorá míľa 
používala). Túto vzdialenosť 
prešiel jazdecký aj peší posol 
a na každej poštovej stanici 
bol vymenený jazdec, kôň, aj 
peší posol. Ku každej poštovej 

stanici väčšinou patrila aj krč-
ma s možnosťou stravovania 
aj ubytovania (pre cestujú-
cich ale, aj pre poslov), ako aj 
maštale pre ustajnenie koní.
Poštovú stanicu spravoval
“magister postae”.

 V roku 1748 vydáva cisá-
rovná Mária Terézia pošto-
vý poriadok, v ktorom boli 
formulované inštrukcie pre 
poštmajstrov. Úradne bolo 
stanovené kto a ako môže v 

Dekrét, ktorým bol pridelený poľný doručovateľ Poštovému úradu v Nitre.
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prípade smrti poštmajstra 
zdediť alebo predať poštový 
dom s príslušenstvom. V tom-
to období boli tri kategórie 
vedúcich poštových staníc: 
Tí, čo vlastnili dedičné právo 
a ich výsady spočívali v tom, 
že mohli svoj úrad odovzdať 
členom svojej rodiny, alebo 
ju predať. Ďalšia kategória 
poštmajstrov mala po 10-roč-
nej službe pri pošte možnosť 
svoje právo poštovú stanicu 
predať. Napokon boli zmluvní 
poštmajstri, ktorí vlastne boli 
iba úradníci.

 Z tohto obdobia nemáme 
zachovaný žiadny listinný 
materiál, z ktorého by sme sa 
dozvedeli meno nitrianskeho 
poštmajstra. Poštové zásiel-
ky boli opatrené pečiatkou 
poštovej stanice s dátumom 
príjmu, a taktiež pečiatkou 
cieľovej poštovej stanice. Poš-
tová stanica v Nitre bola zria-
dená roku 1769 a južná linka 
Košice – Bratislava v roku 
1789. Najstaršiu pečiatku na 
Slovensku malo mesto Trnava 
z roku 1752. V Nitre sa pošto-
vá pečiatka - NEUTRA začala 
používať až v roku 1814.

 V latinsky písaných doku-
mentoch z roku 1777 sa uvá-
dza, že nitrianskym poštmaj-
strom bol Stefanus Vincze. S 
určitosťou sa dá predpokla-
dať, že tento požíval mimo-
riadnu vážnosť a v hierarchii 
samosprávy mesta bol rade-
ný na tretie miesto. Získanie 
titulu kráľovský poštmajster 
bolo spojené s pravidelným 
príjmom, ale tiež mocenskou 
pozíciou. Z uvedeného vyplý-
va, že Stefanus Vincze zastával 

túto funkciu dlhší čas.

 Nitriansky regionálny his-
torik Pavol Takáč vo svojich 
prácach uvádza, že v roku 
1798 vedúcim poštovej stani-
ce v Nitre bol František Zá-
vodský s titulom „Postárum 
Magistri Nitriensis”. V rokoch 
1807 – 1824 bol magistrom 
pošty Jozef Zelinka, zeman, 
mešťan a jeho dom bol na 
Ďurkovej ulici. V tej dobe 
poštová cesta viedla z Hlo-
hovca do Nitry a v meste po 
dnešnej Štúrovej, Párovskej, 
Ďurkovej a Mostnej ulici a 
ďalej cez rieku Nitru po Na-
pervillskej ulici smerom na 
Chrenovú do Vrábeľ.

 Z tohto obdobia vlastní 
Miroslav Ňaršík, predseda 
Slovenského zväzu filatelistov 
originál dekrétu, ktorým bol 
pridelený poľný doručovateľ 
pre Poštový úrad v Nitre. Ten-
to unikátny dokument má tri 
pečiatky: C. a k. Riaditeľstva 
pôšt v Pressburgu s dátumom 
23. augusta 1851, pečiatka 
príjmu nitrianskym pošto-
vým úradom – NEUTRA a 
dátumom 24. augusta 1851. 
Známka nebola použitá, 

nakoľko úradné listy boli 
oslobodené od poplatkov. 
Voľný preklad dekrétu znie: 
„Cisársko-kráľovskému poš-
tovému úradu v Nitre.“

 Pešiak pešieho pluku Ni-
kolaus Hubner, poľný doru-
čovateľ v C. a k. provincie 
Warta, je za účelom osvoje-
nia si poštových manipulá-
cii, až po dobu prepustenia z 
armády predbežne uvoľnený 
na c. a k. na poštový úrad do
Nitry. Zároveň sa požaduje, 
aby sa menovaný zapracoval, 
ale nemôže podpisovať do-
klady. Vyhotovené dňa 18. au-
gusta 1851, C. a k. poštové ria-
diteľstvo, nečitateľný podpis.

 S napredujúcou výstavbou 
železníc strácali poštové cesty 
na význame. Od roku 1850 
dovážali poštu do Nitry z Tr-
novca nad Váhom, a to od vla-
kov z trate Viedeň – Budapešť. 
Vozenie pošty a cestujúcich 
trvalo ešte 26 rokov – do 18. 
novembra 1876, keď Do Nitry  
prišiel prvý parný vlak.

Ing. Štefan Košovan

Poštový rýchlik z roku 1832.
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 Prvá písomná zmienka o 
Čermáni pochádza z písom-
ného opisu cesty kráľa Štefana 
do Nitry z roku 1006. Súčas-
ná tvár Čermáňa sa postup-
ne mení. Staré domy ustúpili 
panelákovým bytovkám, v 
posledných rokoch pribudli 
rodinné domy. Názvy nesú 
mená podľa významných 
osobnostiach, ako bol Martin 
Hatala - jazykovedec, kodifi-
kátor slovenského jazyka, au-
tor prvej slovenskej gramatiky 
a prvej ucelenej učebnice slo-
venského jazyka, Ján Golian 
- slovenský štábny dôstojník, 
brigádny generál, organizátor 
a významný predstaviteľ SNP, 
Jozef Škultéty - slovenský lite-
rárny kritik, historik, jazyko-
vedec, publicista a prekladateľ, 
Jozef Murgaš - rímskokatolíc-
ky kňaz, maliar, slovenský vy-
nálezca, priekopník bezdrô-
tovej telekomunikácie, ktorý 
pravdepodobne ako prvý na 
svete uskutočnil rádiový pre-
nos hovoreného slova.

 Narodil sa 17. februára 1864 
v Tajove pri Banskej Bystrici v 

Murgašova ulica je jednou z čermánskych ulíc
rodine malého roľníka. Už v 
základnej škole vynikal bys-
trosťou a vnímavosťou a na 
gymnáziu v Banskej Bystrici 
nevšedným talentom v kres-
lení a  prírodných vedách. Po 
ukončení 4. triedy však talent 
a záujem o technickú školu 
v nemajetnej rodine museli 
ustúpiť a mladého Murgaša 
čakala dráha katolíckeho fa-
rára. Po dvojročnom seminári 
v Bratislave pokračoval v štú-
diách v Ostrihome a Banskej 
Bystrici a stal sa kaplánom v 
Dubovej. Jeho veľký záujem 
o pokrok v elektrotechnike sa 
snúbil s maliarskym nadaním, 
a tak sa Murgaš s pomocou 
maliara Dominika Skutec-
kého namiesto kaplánovania 
dostal na krajinskú maliarsku 
školu do Budapešti a odtiaľ 
za vynikajúce výsledky na 
maliarsku akadémiu do Mní-
chova (1890 – 1893), ktorú mu 
však znemožnili dokončiť.

 V tom čase sa totiž uvedo-
melý Murgaš dostal do sporu 
s maďarónskymi cirkevnými 
nadriadenými, ktorí ho obvi-

ňovali z panslavizmu a šika-
novali ho. Rozhodol sa nasle-
dovať tisíce svojich krajanov, 
hľadajúcich obživu za morom 
a v r. 1896 sa usadil v malej
slovenskej baníckej obci
Wilkes Barre v Pennsylvánii.
Murgašovo vyše 30-ročné pô-
sobenie vo Wilkes Barre bolo 
plodným obdobím práce me-
dzi starousadlíkmi, ale predo-
všetkým v priekopníckej práci 
v rádiotelegrafii. Maľovaním 
si získaval prostriedky na zria-
denie laboratória.

 V tom čase už poznal vý-
sledky pokusov Marconiho, 
v jeho systéme však čoskoro 
zistil veľké nedostatky. Mar-
coniho systém totiž spočíval 
na bodkách a čiarkach, teda 
na Morseovej abecede, ktorá 
sa používala pri drôtovej tele-
grafii. Na vyslanie čiarky tým-
to systémom bol potrebný po-
merne dlhý čas, čím sa depeša 
spomaľovala, prípadne čiarky 
a bodky splývali, a preto hľa-
dal systém a konštrukciu pri-
jímacích a vysielacích zariade-
ní, v ktorých by sa signály líšili 

Ulica, po ktorej kráčaš
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 Literárny klub Janka Jesen-
ského v Nitre pozval v minu-
lých dňoch na besedu Denisu 
Fulmekovú, autorku románu 
Konvália – Zakázaná láska 
Rudolfa Dilonga. Bohatá účasť 
členov klubu v priestoroch 
kaviarne dala tušiť, že večer s 
touto spisovateľkou bude zau-
jímavý.

 Autorku na úvod predstavil 
prof. Tibor Žilka, ktorý za-
spomínal na prvé stretnutie s 
ňou na pôde Ústavu stredoeu-
rópskych jazykov a kultúr FSŠ 
UKF v Nitre, kde vtedy padol 
návrh na spísanie životného 
príbehu jej rodiny. Dedkom 
Denisy Fulmekovej nie je totiž 
nik iný, ako básnik, predstavi-
teľ katolíckej moderny, Rudolf 
Dilong, ktorý sa zamiloval do 
jej babičky. A tak sa príbeh 
židovského dievčaťa Valérie 
Reiszovej, ktorá sa počas ho-
lokaustu stala matkou dieťa-
ťa františkánskeho mnícha a 
exponovaného slovenského 

tónom, a nie ako u Marconiho 
dĺžkou. Po čase vznikol Mur-
gašov Ton-System, ktorý sa 
zakladal na myšlienke vysie-
lať dvoma kmitočtami. Už v 
roku 1904 mu ho patentovali 
a v priebehu ďalších 7 rokov 
Murgaš prihlásil na patento-
vanie ďalších 11 konštrukcií 
a originálnych zlepšení v rá-
diotelegrafii, ako je spôsob 
prenášania správ bezdrôtovou 
telegrafiou (1904), zariadenie 
na výrobu elektromagnetic-
kých vĺn (1905), bezdrôtová 
telegrafia (1905), vlnomer 
(1906), konštrukcia antény na 

Príbeh o Konválii témou v literárnom klube

bezdrôtovú telegrafiu (1906), 
elektrický transformátor 
(1906), detektor magnetických 
vĺn (1908) a prístroj na výrobu 
elektrických oscilácií (1910). 
Fotokópie týchto patentov sú 
uložené v Národnom technic-
kom múzeu v Prahe. V r.1905 
boli už Murgašove úspechy 
také výrazné, že vo Philadel-
phii založili spoločnosť Uni-
versal Aether Telegraph Co, 
aby ich prakticky a obchodne 
zužitkovali.

 Z odbornej literatúry však 
vieme, že máloktorý význam-

ný vynález možno spájať len s 
jediným menom. Dramatické 
finále sa odohralo v roku 1920 
na Najvyššom federálnom 
súde USA, ktorý zrušil zák-
ladné patenty G. M. Marconi-
ho (1874 – 1937) v oblasti rá-
diotelegrafie s odôvodnením, 
že sú v podstate obsiahnuté v 
patentoch, ktoré získal takmer 
desať rokov pred ním N. Tesla 
(1856 – 1934) a v niektorých 
ho predstihol aj Jozef Murgaš. 
Zomrel 23. mája 1929 vo Wil-
kes Barre.

(ĽS)

básnika dostal do útlej knižky. 
A prečo sa Denisa Fulmeko-
vá pustila do napísania tohto 
príbehu? Nuž preto, lebo sama 
je pokračovateľkou rodu. Tá 
maličká Dagmar, ktorá sa na-
rodila z veľkej lásky Valiky a 
Rudolfa, je jej mama. Zname-
ná to, že Denisa Fulmeková je 
vnučkou Rudolfa Dilonga.

 Autorka sa ešte ako diev-
čatko dozvedela celú pravdu o 
zložitých rodinných vzťahoch. 

Každému vnímavému človeku 
sa prirodzene natíska otázka: 
Ako je vôbec možné, že v čase 
nastupujúceho fašizmu a ne-
skoršieho holokaustu vznikol 
a niekoľko rokov trval úprim-
ný vzťah medzi židovským 
dievčaťom a františkánom, 
ktorý navyše netajil svoje sym-
patie k ideológii Slovenského 
štátu? Odpoveď nájdete v útlej 
knižočke s názvom Konvália.

(SY)

Spisovateľku Denisu Fulmekovú predstavil prof. Tibor Žilka, ktorý v úvode 
zaspomínal na prvé stretnutie s ňou na pôde fakulty.         Foto: autorka
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Ing. Stanislav Barát, Helena 
Bencová, Eva Brinichová, Katarína Budayová, 
Valéria Cibulová, Alžbeta Civáňová, František 
Čiffáry, Vojtech Daniš, Želmíra Dobroňová, 
Alojzia Görögová, Anna Hanová, Alois Hrubý, 
Emília Kárníková, Petronela Kenessyová, Oľga 
Kmeťová, Margita Kopecká, Pavel Križan, 
Zuzana Krogmannová, Štefan Kukučka, Marta 
Mališová, Ľudmila Maroňová, MUDr. Soňa 
Massanyiová, Rudolf Mihalka, Jozef Michalička, 
Edita Mikulecová,  Ing. František Mojses, Mária 
Novotná, Mária Prčíková, Elena Prišegemová, 
Irena Reiterová, PhDr. Štefan Róža, Ing. Jozef 
Sárička, Anna Slabejová, Lieselotte Stračárová, 
Magdaléna Šovčíková, Zlata Šranková, Eva 
Šutovská, František Švec, Valéria Tábiová,  
František Tyapus, Ján Varga, Emília Zaťková
 80 ROKOV: Ing. Ghazi Al - Ali, Terézia 
Baumanová, Etela Bendová, Anna Bohátová, 
Dagmar Božíková, MUDr. Dušan Čellár, Mária 
Darnadyová, Anna Fačkovcová, Veronika 
Gabrišová, Emília Hatalová, Anna Holičová, 
prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc., Pavol Horeš, 
Ľudmila Hradická, Anastázia Kollárová, Estera 
Kučerová, Marta Kusendová, Ida Lieskovská, 
Želmíra Osifová, Ján Pintér, Ing. František Pluta, 
Eva Popková, Kamila Potisková, Helena Salajová, 
Marta Schniererová, Marta Sojková, Margita 
Steničková, Anton Šrank, Ján Velikov, Emil 
Vencel, Ružena Vranovská, Mária Zajková
 85 ROKOV: Judita Beszédesová, Ľudovít 
Drahoš, Lídia Ernstová, Ján Gašparovič, Ing. 
Rudolf Husár, Mária Ivanková, Ján Kolenčík, 
Ing. Mária Krausová, Anna Kraváriková, Vilma 
Machovicová, Helena Mikulášiková, Juraj 
Molčan, Margita Odzganová, Irena Pavlíková, 
Margita Šinkovičová, Vladimír Štrbavý, Jozef 
Vaško
 86 ROKOV: Mária Belková, Alžbeta 
Bosorádová, Mária Čábelková, Anna Dvorská, 

Helena Havlíková, Irena Holečková, Imrich 
Matula, Elena Scheibenreifová, Oľga Sidorová, 
Ing. František Srnka, Božena Starovičová, 
Katarína Straňáková, Juliana Šimanská, Oľga 
Špačeková, Zita Viršíková
 87 ROKOV: MVDr. Ján Černek, Anna 
Dobrovodská, Jaroslava Fitková, Július 
Gašparovič, Ing. Klára Grígelová, Vladimír 
Chmelík, Antónia Chrenková, Anna Kabinová, 
Jozefína Košťálová, Helena Moravčíková, Alžbeta 
Sokolová, Mária Tóthová
 88 ROKOV: Anna Benková, Oľga Dovičovičová, 
Alžbeta Karasová, Rudolf Kratochvíl, Ing. 
Koloman Országh, Margita Papírniková, Klára 
Trgiňová
 89 ROKOV: doc. Ing. Ján Antal, DrSc., Anna 
Brezinová, Irena Brštiaková, Helena Hucíková, 
Ferdinand Karner
 90 ROKOV: Helena Gráčiková, Margita 
Krištofovičová, Zuzana Kundraciková, Anna 
Nitranská, Anna Štullerová
 91 ROKOV: Ing. Miloslav Blaho, Jozef Haver, 
MVDr. Rudolf Hečko, Ľudmila Jakubičková, 
Michal Labuda, Karolína Longhinová
 92 ROKOV: Irena Blašková, Jozefína Dubecká, 
Jozef Foltán, Valéria Fraňová, Anna Gáliková, 
Pavel Klenko, Žofia Koribaničová, Ing. Anton 
Košík, prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Anna Rojková, 
Helena Vencelová
93 ROKOV: Ľudmila Pružinová, Juraj Vilček
94 ROKOV: Magdaléna Vilemová
95 ROKOV: Anna Čuláková, Katarína Lauková
96 ROKOV: Júlia Petreková
97 ROKOV: Rozália Danková, Helena Voltemarová
98 ROKOV: Michal Koribanič,
99 ROKOV: Jolana Bitterová

V apríli si významné životné jubileum pripomínajú títo Nitrania:

Povedali si ÁNO

18. február: Marcel Kaško z Kalnej nad Hronom a Sandra Zigová z Nitry
3. marca: Juraj Leštinský z Nitry a Ing. Denisa Hudáková z Michaloviec
4. marca: Vladimír Mĺkvy a Martina Beneová, obaja z Lužianok 
10. marca: Patrik Gazda a Andrea Ižoldová, obaja z Nitry
11. marca: Michal Barta z Nových Zámkov a Alena Kotlárová z Bratislavy



Navždy odišli

Vo februári 2017 nás navždy opustilo týchto 58 občanov mesta Nitry:

Františka Andacká, 81-r., Považská 14
Ján Arbet, 89-r., Hlboká 47
Daniel Bahula, 55-r., Hornočermánska 15
Jozef Báleš, 65-r., Na Hôrke 22
Jozef Balko, 60-r., Nitra
Juraj Bárta, 58-r., Mostná  3
Juliana Bečárová, 75-r., Lomnická 6
Helena Benkovičová, 93-r., Rabčekova 29
Eva Beštová, 75-r., Janka Kráľa 2
Zuzana Bockaničová, 77-r., Lipová 10
Rudolf Butko, 66-r., Jurkovičova 19
Andrej Cibula, 33-r., Novomeského 69
Ing. Milan Citsoň, 55-r., Nitra
Jozef Černák, 64-r., Bulharská 27
Július Čerňák, 75-r., Dolnohorská 4
Jozef Dano, 88-r., Kláštorská 66 
Ladislav Dávid, 28-r., Murániho 26
PaedDr. Vojtech Drenka, CSc., 77-r.,Kozmonautov 4
Alžbeta Galbavá, 77-r., Hornočermánska 73
Vlasta Galová, 71-r., Za Ferenitkou 7
MUDr. Kvetuša Genčiová, 80-r., Párovská 9
Jozef Guba, 81-r., Wilsonovo nábrežie 160
Mária Horková, 96-r., Železničiarska 52
Lýdia Hrapková, 85-r., Kláštorská 38
Aurélia Hrnková, 85-r., Hlboká 34
Vladimír Hudec, 58-r., Škultétyho 32
Zdenka Inštitorisová, 81-r., Remeselnícka 4
Andrea Jančárová, 42-r., Schurmannova 25
Anna Juráková, 82-r., Trieda A. Hlinku 41

Andrea Kardošová, 40-r., Nitra
Miroslav Kečkéš, 60-r., Nitra
Katarína Kerekešová, 86-r., Hodžova 52
Pavel Koleda, 80-r., Štefánikova trieda 64
Ing. Jozef Kováčik, 86-r., Trieda A. Hlinku 29
Mária Lahučká, 96-r., Sv. Beňadika 9
Jozef LÖrincz, 64-r., Dlhá 66
Július Melicher, 91-r., Svetlá 1
Rozália Mikulášiková, 91-r., Letecká 8
Ján Mrázik, 66-r., Topoľčianska 33 
Karel Musil, 78-r., Nábrežie mládeže 27
Pavel Pagáč, 27-r., Ďurková 23
Ľudmila Pavlovičová, 80-r., Narcisová 23
Terézia Pavlovičová, 87-r., Janka Kráľa 2
Antónia Plevková, 88-r., Tatarkova 15
Pavel Potocký, 89-r., Nábrežie mládeže 43 
Blanka Prílepková, 65-r., Bottova 22
Hilda Rondošová, 86-r., Hviezdna 4
Marián Scheibenreif, 64-r., Beethovenova 6
Alžbeta Sláviková, 91-r., Mostná 4
MUDr. Anna Štefečeková, 89-r., Škultétyho 40
Róbert Šuba, 59-r., Škultétyho 46
Jozef Timoracký, 71-r., Štúrova 49
František Václav, 80-r., 1. mája 24
Róbert Vajling, 65-r., Na Hôrke 35
Erich Veselský, 92-r., Martinská dolina 1
Terézia Zábušková, 99-r., Kozmonautov 4
 Sebastián Zajác, 3-r., Ľ. Okánika 2
Štefan Žák, 92-r., Krátka 2
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Nitrianske fašiangy pripravilo mesto 
Nitra ako hlavný organizátor opäť v 
sobotu. Podujatie sa aj vďaka príjemné-
mu počasiu vydarilo. Ľudia si pochvaľo-
vali jarmočnú ponuku. Stánky sa tiahli 
nielen kol - dokola námestia, ale aj asi do 
polovice pešej zóny. Od rána sa vzdu-
chom niesla vôňa zabíjačkových špecia-
lít. Deti sa nevedeli vynadívať na zvierat-
ká v gazdovskom dvore. Ľudia sa zabáva-
li so zľudovenými pesničkami v podaní 
kapely LOJZO, výborný program pred-
viedli Vrbovskí víťazi, ktorí roztancovali 
časť námestia. Popoludní prešiel po 
pešej zóne pestrý fašiangový sprievod. 
Do programu sa zapojil aj primátor 
Nitry Jozef Dvonč, ktorý účinkujúcim v 
zmysle tradícií napichol na palicu slani-
nu a zápätí dostal do rúk tácku so šiška-
mi a rozdával ich ďalším účinkujúcim. 
Fašiangy ukončilo pochovávanie basy v 
podaní folklórnej skupiny Tradícia z 
Dražoviec.           (SY)
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