
 S prichádzajúcou letnou sezó-
nou sa Nitra – ako mesto s naj-
staršou  históriou na Slovensku 
– bude opäť uchádzať o priazeň 
dovolenkárov. Prvým tohto-
ročným magnetom, na ktorý 
chceme prilákať návštevníkov, 
bude sobota 3. júna, kedy od-
štartuje Nitrianske kultúrne leto 
Festivalom chutí, Jahodovou 
Nitrou a koncertom legendár-
nych Alexandrovovcov.

 Úvod letnej turistickej sezóny 
ponúkne návštevníkom naraz 
niekoľko kulinárskych špecialít, 

a to všetko s cieľom presvedčiť aj 
tých najnáročnejších návštev-
níkov, že u nás môžu načerpať 
nové sily, získať silný gurmánsky 
zážitok a spoznať veľa zaujíma-
vého.

 Teší nás skutočnosť, že v pos- 
ledných rokoch sa cestovný ruch 
dostáva do patričného tempa a 
že Nitra sa postupnými krokmi 
stáva objektom záujmu dovolen-
károv z domova i zo zahraničia 
a že ponuka nášho mestského 
turizmu začína byť na dobrej 
úrovni.

 Vďaka aktivitám a skĺbeniu 
aktivít viacerých spoločností, 
zastrešených pod hlavičkou 
Nitrianskej organizácie cestov-
ného ruchu, sa postupne pre-
sadzujeme v bohatej ponuke 
mestského turizmu. Môžem 
vám potvrdiť, že vedenie mesta 
podniká všetky kroky pre to, aby 
sa  Nitra prezentovala tým, čo je 
pre ňu jedinečné a charakteris-
tické. Nie je ničím nezvyčajným 
stretnúť v centre mesta či na 
Nitrianskom hrade skupiny za-

hraničných turistov z Európy či 
Ázie. Je toho hodne, čo sa nám 
v poslednom období podarilo 
zabaliť do balíčka poznaniach-
tivých dovolenkárov. Postu-
pujeme krôčik po krôčiku, aj 
vďaka súhre a spolupráci mesta 
s Nitrianskym samosprávnym 
krajom, Nitrianskou diecézou, 
ktorá pre verejnosť otvorila Nit-
riansky hrad s jeho jednotlivými 
perlami. Úzku spoluprácu mesto 
má s národným výstaviskom 
Agrokomplex, Archeologickým 
ústavom, Ponitrianskym i Poľ-
nohospodárskym múzeom, nit-
rianskymi divadlami a ďalšími. 

 Na záver tohto zamyslenia si 
dovolím vysloviť myšlienku, že 
určite každý, kto k nám zavíta, 
ocení prívetivú tvár mesta roz-
prestierajúceho sa pod bájnym 
Zoborom so všetkými jeho prí-
rodnými krásami a historickými 
zaujímavosťami a slovanskou 
pohostinnosťou, nám vlastnou. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Nitra sa zvýraznila na mape turizmu 

           MESTO NITRA

Primátor: doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 
e-mail: primator@nitra.sk

Zástupca primátora: Ing. Martin Nemky 
e-mail: nemky@msunitra.sk

Zástupca primátora: PhDr. Ján Vančo,PhD.
e-mail: vanco@nitra.sk

Prednosta: JUDr. Igor Kršiak 
e-mail: krsiak@msunitra.sk

Kontrolórka: Ing. Darina Keselyová
e-mail: keselyova@msunitra.sk

Stránkové hodiny Mestského úradu v Nitre:
pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 15.00 

streda: 8.00 – 16.45 

sobota – iba podateľňa:
piatok: 8.00 – 13.45 

8.00 – 12.00

Pokladnica Mestského úradu v Nitre:
pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 15.00

streda: 8.00 – 16.45 
piatok: 8.00 – 13.30 
sobota: 8.00 – 12.00
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 V uplynulých dňoch navští-
vila mesto Volgograd v Ruskej 
federácii delegácia mesta Nitry 
vedená primátorom Jozefom 
Dvončom. Členmi delegácie 
boli poslanec mestského za-
stupiteľstva a predseda komi-
sie kultúry, cestovného ruchu 
a zahraničných vzťahov MZ 
Jozef Trandžík a prednosta 
mestského úradu Igor Kršiak. 

 Návšteva sa uskutočnila na 
pozvanie primátora mesta Vol-
gograd Andreja Kosolapova, 
ktorý zavítal do Nitry začiat-
kom februára tohto roku pri 
príležitosti otvorenia výstavy 
„Cesta k veľkému víťazstvu: 
Od Stalingradu do Prahy“, 
ktorú usporiadalo mesto Nitra 
a mesto Volgograd. 

 Delegácia mesta Nitry sa 
zúčastnila na oslavách sviat-
ku oslobodenia a poklonila sa 
pamiatke padlých v 2. svetovej 
vojne pri Pamätníku bitky o 
Stalingrad (dnes Volgograd) na 
návrší nazvanom Mamajevo-
va mohyla (Matka Vlasť volá). 
Celé toto miesto je symbolické 
z hľadiska priebehu 2. svetovej 

vojny, pretože o Mamajevovo 
návršie boli počas Stalingrad-
skej bitky (jeseň 1942 – zima 
1943) zvádzané urputné boje. 

 Súčasťou programu bola 
účasť na konferencii partner-
ských miest Volgogradu o bu-
dúcom rozvoji miest. Primátor 
Jozef Dvonč a mestský posla-
nec Jozef Trandžík predniesli 
v panelovej diskusii príspevky 
na tému „Nitra chce byť SMAR 
CITY“. V rámci konferencie si 
vymenili skúsenosti s primáto-
rom nemeckého mesta Rostok 
Rolandom Methlingom a fran-
cúzskeho mesta Dunkerque 

Patrikom Vergrietom.   
 
 Na záver svojho pobytu bola 
delegácia Nitry prijatá vo Vol-
gogradskej komore pre obchod 
a priemysel Ruskej federácie 
predsedom Vadimom Tkačen-
kom. Primátor Dvonč pozval 
delegáciu komory na medzi-
národnú poľnohospodársku a 
potravinársku výstavu Agro-
komplex. 
 
Výsledkom návštevy delegácie 
Nitry vo Volgograde bolo pri-
jatie Memoranda o spolupráci 
medzi  obomi mestami, ktoré 
svojimi podpismi parafovali 
primátor Nitry Jozef Dvonč a 
primátor Volgogradu Andrej 
Kosolapov. Obe strany veria, 
že memorandum napomôže k 
rozvoju spolupráce v oblasti 
kultúrneho a národného de-
dičstva, v obchodno-ekono-
mickej, vedecko-technickej a 
sociálnej oblasti, pri podpore 
školstva, mládeže a rozvoja 
cestovného ruchu. 

                                        (SY)Nitriansky primátor Jozef Dvonč a primátor Volgogradu Andrej Kosolapov pri 
podpise memoranda o spolupráci medzi obomi mestami.

Zľava poslanec Jozef Trandžík, primátor Nitry Jozef Dvonč, primátor Volgogradu 
Andrej Kosolapov a Igor Kršiak, prednosta Mestského úradu v Nitre.
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Prestavbou ubytovne na Hlbokej pribudnú ďalšie štartovacie byty
 Mesto Nitra plánuje do roku 
2020 vybudovať takmer 400 ná-
jomných bytov rôzneho štandar-
du. Náklady na bytovú výstavbu 
by mali dosiahnuť viac ako 31 
miliónov eur. Výstavba bude fi-
nancovaná z vlastných zdrojov, 
s prispením dotácií z Minister-
stva dopravy a výstavby SR a 
Štátneho fondu rozvoja bývania.

 V prvej fáze, do konca roka 
2018 by malo pribudnúť 35 štar-
tovacích bytov pre mladých ľudí 
a mladé rodiny na Hlbokej uli-
ci. Na prestavbu bývalej slobo-
dárne je už vydané aj stavebné 
povolenie. Celkové náklady by 
nemali prekročiť sumu 1,1 mi-
lióna eur. Súbežne s budovaním 
štartovacích bytov chce mesto 

zo svojho rozpočtu postaviť aj 
10 bytov nižšieho štandardu na 
Súľovskej ulici za 500 000 eur.

 Mesto plánuje postupne vybu-
dovať aj nájomné byty bežného 
štandardu. Do konca roku 2020 by 
malo byť na sídlisku Diely v rámci 
projektu Diely III - C307 postave-
ných 33 bytov za 3,2 milióna eur. 
V priebehu ďalších dvoch rokov 
tu má za 7 miliónov eur vyrásť 
ďalších 96 bytov prostredníctvom 
projektov Diely III C 405 a Diely 
III C 406. Najviac bytov chce po-
staviť mesto na Tehelnej ulici. Tu 
by podľa plánov malo byť počas 
rokov 2019 až 2022 vybudova-
ných 220 nájomných bytov bež-
ného štandardu s obstarávacími 
nákladmi 15 miliónov eur.  
  
   (SY)Prestavbou ubytovne na Hlbokej ulici by malo pribudnúť 35 štartovacích bytov. Foto: 

(SY)

Sošku Oskara bez bariér sme mali na dosah, ale... 
 Výsledky prestížnej súťaže 
Oskar bez bariér vyhlásili v stre-
du 17. mája na galaprograme pri 
príležitosti konania 28. snemu 
ZMOS v Bratislave za prítom-
nosti ministra práce, sociálnych 
vecí a rodiny Jána Richtera. 
Mesto Nitra sa i tento rok opäť 
dostalo medzi troch finalistov, 
no napokon sa zo sošky tešili 
zástupcovia mestečka Jelšava, 
ktorá porotu presvedčila ko-
munitným centrom pre margi-
nalizovanú rómsku komunitu. 

 „Do súťaže sme poslali pri-
hlášku s novým útulkom pre 
bezdomovcov, ktorý sme posta-
vili i prevádzkujeme z vlastných 
prostriedkov, i napriek tomu, 
že táto sociálna služba nepatrí 

do kompetencie samosprávy,“ 
povedal primátor Jozef Dvonč. 
„Mesto prevádzkuje 22 rôznych 
zariadení sociálnych služieb, v 
ktorých sa sociálne pracovníč-
ky snažia ľuďom pomáhať a ako 
v tomto prípade pri ľuďoch bez 
domova, usmerniť ich a vrátiť 
do plnohodnotného života,“ 
zdôraznil primátor Jozef  Dvonč. 

 Víťazov určila odborná ko-
misia zložená zo zástupcov 
ZMOS a  zástupcov príslušných 
rezortov a mimovládnych or-
ganizácií. Vyhlásenia finalistov 
a víťazov sa už po druhýkrát 
uskutočnilo v dvoch kategó-
riách, zvlášť pre obce i mestá. 

 „Oskar bez bariér za rok 

2016 bol zameraný na projekty 
zvýšenia podpory opatrovateľ-
skej služby, inovatívne formy 
a projekty komunitnej práce v 
mestách a obciach v rámci mar-
ginalizovaných komunít. Podľa 
primátora Jozefa Dvonča, ktorý 
je prvým podpredsedom ZMOS 
je nevyhnutné, aby samosprávy 
dávali vedieť o svojich úspeš-
ných riešeniach, ktoré môžu byť 
inšpiráciou pre iné mestá a obce. 

 „Porovnávanie nás posúva 
dopredu v kvalite aj rozhodova-
ní. Preto by sme túto už tradičnú 
a nepochybne aj prestížnu súťaž 
mali vnímať ako prameň pozitív-
nych príkladov,“  povedal Jozef 
Dvonč.    (SY)



www.nitra.sk 5

Homo Nitriensis venovalo útulku detské ihrisko  
 Jednou z najkrajších ľudských 
cností je dávať či nezištne sa 
rozdávať pre dobro iných. Táto 
vlastnosť je príznačná pre člen-
ky Nitrianskej humanitnej spo-
ločnosti Homo Nitriensis pod 
vedením prezidentky Margity 
Štefánikovej. 

 V uplynulých dňoch sa týmto 
dámam podarilo združiť finanč-
né prostriedky a odovzdať do 
užívania detské ihrisko v zá-
hradke Útulku pre jednotlivcov 
s deťmi na Krčméryho ulici v 
Nitre. Financie získali z viace-
rých zdrojov – z predaja vianoč-
ného punču a pečiva vo vianoč-
nom mestečku, mestského plesu 
a majálesu Nitra v kroji. 

 Na slávnostnom odovzdaní 
ihriska do užívania sa zúčastnil 
primátor Nitry Jozef Dvonč, 
ktorý ocenil iniciatívu všetkých 
zainteresovaných: „Máme tu v 
súčasnosti 35 klientov, z toho 
9 žien, ostatné sú deti. Ihrisko 

bude pre deti jednou z možností 
ako využiť  voľný čas a rodičia 
tu budú pri nich na čerstvom 

vzduchu oddychovať. Úprimná 
vďaka patrí všetkým, čo po-
mohli toto ihrisko zrealizovať.“ 

 Detské ihrisko vzniklo za 
pomoci Štefana Zaujeca, kona-
teľa spoločnosti Cesty Nitra a 
Vojtecha Šajdáka z Funny Sport 
Slovensko Nitre, ktorí na tejto 
malej slávnosti nechýbali. 

                                                 (SY)

Spoločná fotografia zachytáva všetkých aktérov slávnostného odovzdávania detského
ihriska – obyvateľov a zamestnancov útulku, členky Homo Nitriensis, ako aj Štefana 

Zaujeca a Vojtecha Šajdáka.   
Foto: autorka

Pásku prestrihli Jozef Dvonč a za Homo 
Nitriensis Viera Zaujecová.

Zomrel nositeľ Ceny primátora - MUDr. Karol Bitter, CSc. 
 Dňa 30.marca nás v Nitre na-
vždy opustil primár MUDr. Karol 
Bitter, CSc., lekár, ktorý dlhé roky 
významným spôsobom prispieval 
k rozvoju modernej medicíny ako 
i formovaniu zdravotného uvedo-
menia obyvateľov nášho mesta. Bol 
nositeľom Ceny primátora mesta 
Nitry, ktorá mu bola udelená v r. 
2013 za mimoriadny prínos a dl-
horočnú aktívnu činnosť pri or-
ganizovaní Dní zdravia v Nitre.
V rámci SČK sa angažoval aj pri 
získavaní bezpríspevkových darcov 
krvi. V rokoch 1996 - 2013 pôsobil 
trvale vo funkcii primára Rádiolo-

gického oddelenia v Špecializovanej 
nemocnici sv. Svorada na Zobore. 
Pracovisko  rádiológie patrilo me-
dzi  prvé na Slovensku, na ktorých 
bola zavedená digitalizácia. Jeho 
srdcovou záležitosťou však bola 
najmä problematika osteoporózy. 
Stál pri vybudovaní osteodenzito-
metrického pracoviska na Zobore, 
ktorému v r. 2001 udelilo  Minis-
terstvo zdravotníctva SR štatút Os-
teocentra pre celý Nitriansky kraj. 
Ako predseda Slovenskej únie proti 
osteoporóze neúnavne propagoval 
prevenciu osteoporózy. Od roku 
2001 každoročne  v Nitre organizo-

val  vedecko-odbornú konferenciu 
- Západoslovenské dni o osteoporó-
ze. Výsledky svojej odbornej práce  
prezentoval  v mnohých publikáci-
ách a na prednáškach. Originálne 
programy prevencie osteoporózy 
v komunite, najmä v Nitre,  pro-
pagoval i na niekoľkých medziná-
rodných vedeckých konferenciách 
Zdravie podporujúcich nemocníc.
Slovenská rádiologická spoločnosť 
ho poctila v r. 2015 Čestným člen-
stvom a udelením Zlatej medaily 
Slovenskej lekárskej spoločnosti.
          
   MUDr. Daniel Magula, CSc.
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Detské ihriská rozvíjajú fyzickú zdatnosť detí.    
Foto: (SY)

Detské ihriská rozvíjajú fyzickú zdatnosť detí
 Detské ihriská plnia i v súčasnosti 
nezastupiteľnú úlohu pri výchove a 
pre deti všetkých vekových kategó-
rií predstavujú možnosť zmysluplne 
stráviť voľný čas, predstavujú mož-
nosť rozvíjať hrou ich fyzickú zdat-
nosť, sú prospešné pri zdokonaľova-
ní koordinácie pohybov a pôsobia na 
celkový telesný vývoj detí.  

 Na území mesta Nitry je 265 
detských ihrísk a ďalších 57 nená-
ročných malých športových  ihrísk 
určených pre kolektívne športy. 
Tieto sú verejne prístupné pre všet-
kých obyvateľov. Mestské detské ih-
riská sú verejne prístupné všetkým 
deťom, pričom sú určené deťom vo 
veku vo veku od 2 do 14 rokov. Roz-
miestnené sú po celom území mes-
ta, najmä na sídliskách medzi čin-
žiakmi, v mestskom parku na Sihoti 
a v parku na Borine. Majú osadené 
rôzne herné prvky ako sú kolotoče, 
preliezačky, hojdačky, lavičky, pies-
kovisko a podobne.

 Ďalšie detské ihriská sa nachá-
dzajú v oplotených areáloch mater-
ských škôl. I tieto sú majetkom mes-
ta, nakoľko materské školy nemajú 
samostatnú právnu subjektivitu. 
Udržiavajú ich škôlky v spolupráci s 
rodičmi detí. 

 Údržba, rekonštrukcia a starost-
livosť o existujúce verejné mestské 
detské ihriská, ako aj budovanie no-
vých detských ihrísk je jednou z vý-
znamných priorít mesta. Vzhľadom 
na prísne európske normy všetky 
hracie prvky osadené na mestských 
detských ihriskách musia byť cer-
tifikované a spĺňať všetky platné 
bezpečnostné normy. Z tohto dô-
vodu mesto pristúpilo k postupnej 
rekonštrukcii mestských detských 
ihrísk a ich pretvoreniu na ihriská, 
ktoré bezpečne plnia nielen funkciu 
zdroja zábavy, ale aj výchovno-vzde-
lávaciu funkciu.

 Tohto roku boli doplnené hracie 

prvky  na existujúcich detských ih-
riskách  a to na Dlhej ulici 15 – 23, 
Nedbalovej ulici 5 – 7, Alexyho ulici 
a na ihrisku, ktoré je na uliciach Du-
najská – Popradská.

 V uplynulých dvoch rokoch pri-
budli nové hracie prvky ihriskách 
na Klokočine – na Jurkovičovej 3, 
Bizetovej 2-6, 1-3 a 9-11 a do MŠ na 
Alexyho 8. Ďalšie ihriská sa obnovi-
li aj na Dieloch – Na Hôrke 21, Na 
Hôrke pri ZŠ, na Kmeťovej 16, Du-
najskej-Kmeťovej – detské ihrisko 
Vtáky. Na sídlisku Chrenová išlo o 
Mravenisko na Ždiarskej ulici. Nové 
prvky pribudli aj v Starom meste 
na Stavbárskej ulici pri trafostanici, 
na ihrisku Štefánikova 66–68 a v 
prímestskej časti Párovské Háje na 
Hydinárskej ulici.

 Detské ihriská sa kontrolujú kaž-
dý rok odbornou firmou, ktorá na 
takúto kontrolu vlastní certifikát. 
Mesto každoročne opravuje poka-
zené prvky na jednotlivých detských 
ihriskách. Náklady na tieto opravy 
dosahujú približne 52-tisíc eur za 
rok. Prvky, ktoré sú pokazené, prí-
padne nespĺňajú normy z dôvodu, 
že boli inštalované ešte pred rokom 
1989, sa postupne odstraňujú. Via-
ceré ihriská boli aj zrušené, pretože 
sa z dôvodu demografického vývoja 
v daných lokalitách nevyužívali.    
                                     
                                                              (SY)

Arabeska pozýva
Arabeska -  Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky a tanca mentálne postihnutých  a tanečný  
klub Sambáčik srdečne  pozývajú  na  charitatívne  tanečné predstavenie Alica v krajine tanca. Podujatie sa 
uskutoční vo Veľkej sále DAB  v Nitre v nedeľu 4. júna o 16.00 h. Hosťami programu budú operná speváčka Pav-
lína Senić a spevák Marcel Dragúň. Zakúpením vstupenky v hodnote 10 €  podporíte ďalšie aktivity Arabesky a 
umožníte, aby Arabesky mohli žiť svoj plnohodnotný život. Kontakt 0905 716 896. Predstavenie  podporila Na-
dácia pre deti Slovenska z grantového kola Kooperativa Vienna insurance group v Športujem rád a bezpečne.
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Piknik Raňajky v tráve 2017 bude koncom júna
Poslednú júnovú nedeľu 25. júna sa 
pri známom románskom kostolíku 
nad Dražovcami uskutoční pik-
nik Raňajky v tráve. Tento rok sa 
tak stane už po piatykrát, pričom 
nadväzuje na tie predchádzajúce. 
Prvý, ktorý sa uskutočnil v r. 2013 
v rámci osláv 900. výročia prvej pí-
somnej zmienky o Dražovciach, a 
ďalšie tri z r. 2014 – 2016 sa stretli s 
veľkým ohlasom verejnosti. Na zá-
klade toho sa organizátori rozhodli 
pokračovať s realizáciou tejto výni-
močnej akcie každoročne. 

 Piaty ročník originálneho pik-
niku sa uskutoční od 10. do 16. 
hodiny. Dražovský kostolík zostáva 
hlavným „aktérom“ tohto poduja-
tia. Jeho nádheru a tajomnosť kaž-
doročne umocňuje výstava. Tento 
rok ju pripravuje mladá fotografka 
a študentka VŠVU Ester Šabíková. 
Okrem prinesených dobrôt z vlast-
ného piknikového košíka bude v 
ponuke rôzne občerstvenie, vrá-
tane kvalitných dražovských vín 

priamo od miestnych vinárov. 

 Podľa autorky projektu a hlav-
nej organizátorky Emílie Doma-
novej samotný názov pikniku, 
prevzatý zo slávnych diel impre-
sionistov Moneta a Maneta, „Po-
kúsme sa hlavne užiť si stretnutia 
s priateľmi a známymi, nikam sa 
neponáhľať, oblečme sa ako ke-

dysi, keď ženy boli dámy a muži 
gentlemani, tak, ako to vidíme na 
dielach spomenutých maliarov“, 
povedala Emília Domanová. Reali-
záciu pikniku Raňajky v tráve 2017 
finančne podporili Mesto Nitra, 
Nitrianska komunitná nadácia a 
Galéria Akcent Nitra.    
  
                                          Radovan Baláž

Poslednú júnovú nedeľu sa pri známom románskom kostolíku nad Dražovcami usku-
toční piknik Raňajky v tráve.      
  Foto: Peter Michalík

Slávnostné uvítania malých občanov pripravuje mesto desiaty rok

 Tohto roku uplynulo desať ro-
kov odvtedy, čo mestské zastupiteľ-
stvo prijalo uznesenie o finančnom 
príspevku pre novorodené deti, z 
ktorých aspoň jeden z rodičov má 
trvalý pobyt v Nitre. Zaužívaným 
pravidlom je, že sa  táto slávnosť 
organizuje vždy posledný piatok v 
mesiaci.

 „Novopečení“ rodičia sa na pri-
jatie novorodeného dieťaťa nemu-
sia hlásiť. Každému príde pozva-
nie poštou a to na základe údajov 
z matričného úradu Slávnosť sa 
koná v Obradnej sieni mesta Nit-

ry. Rodičia prichádzajú so svojimi 
3-mesačnými deťmi, aby na tomto 
mieste precítili veľkú chvíľu napl-
neného životného šťastia. 

 Po slávnostnom príhovore pri-
mátora Nitry Jozefa Dvonča rodi-
čia, alebo jeden z rodičov, postup-
ne pristupujú k obradnému stolu, 
kde sa podpíšu do pamätnej knihy 
mesta, prijmú blahoželanie vede-
nia mesta a prevezmú finančný po-
ukaz v hodnote 85 eur. Svedkami 
tejto slávnosti bývajú neraz aj starí 
rodičia či iní príbuzní.

 Podpora mladých rodičov sa 
realizuje od roku 2007 na základe 
Smernice č.4/2007 o poskytovaní 
jednorazového finančného prí-
spevku. Tento dokument schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 22. 
marca 2007. Príspevok získajú 
okrem manželských párov aj ro-
dičia, ktorí žijú v partnerskom 
vzťahu, slobodné matky prípadne 
ovdovené matky a otcovia. Každo-
ročne sa na slávnostnom uvítaní 
zúčastňuje okolo 600 až 700 detí.                
                                                     (SY)
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Úspešné pokračovanie projektu „Ahoj kamarát“ 
 V rámci dlhodobého pro-
jektu „Ahoj kamarát“ medzi 
MŠ na Alexyho, Piaristickej a 
Hospodárskej ulici v Nitre a 
partnerskými MŠ na Kollá-
rovej, Žiškovej a Páleníčkovej 
ulici v Kroměříži navštívili v 
uplynulých dňoch Nitru vedú-
ci pracovníci odboru školstva 
a rodičia s deťmi, pedagógovia 
z partnerských MŠ z Kroměří-
ža. 

 Hlavným cieľom dvojdňovej 
návštevy bolo podeliť sa so 
skúsenosťami v prírodoved-
nom vzdelávaní detí mater-
ských škôl a spoznať historické 
a kultúrne dedičstvo našich 
predkov.  Cieľom projektov 
„Hókusy pókusy“ bolo z našej 
strany ponúknuť pedagógom 
MŠ odborné poznatky a ná-
zorné ukážky pod odborným 
vedením Ľudmily Valovičovej 
z FPV UKF v Nitre. O večerný 
program a kultúrny zážitok sa 
postarali študenti Súkromné-
ho konzervatória H. Madario-
vej v Nitre. Spolu so svojimi 
pedagógmi  pripravili gala-

program, v ktorom predstavili 
svoje nesmierne nadanie. 

 Nasledujúci deň pobytu ab-
solvovali „Deň plný zážitkov“. 
V dopoludňajších hodinách 
si deti odskúšali súbor aktivít 
Fyzikálneho kufríka, ktoré pre 
nich pripravila Ľudmila Valo-
vičová z FPV UKF. Popoludní 
zase mali možnosť spoznať 

život na Nitrianskom hrade
prostredníctvom dobových 
ukážok a zoznámiť sa so 
sokoliarom Tomášom. Počas 
prehliadky hradu a Diecéz-
neho múzea spoznali históriu 
nášho mesta a boli priamymi 
účastníkmi slávnostného 
otvárania hradného severného 

chodníka a hradnej kaviarne. 
Veľkým zážitkom bol pre nich 
výstup na hradnú vežu, odkiaľ 
sa mohli pokochať  výhľadom 
na celú Nitru. Okrem darče-
kov, odborných vedomostí, 
skúseností a metodík, ktoré 
organizátori svojim priateľom 
pripravili ich zaujal aj odborný 
seminár, ktorý sponzorsky 
ponúklo MPC v Nitre. Hostia 

z Kroměříža si odniesli neza-
budnuteľné zážitky, spoznali 
históriu Nitry, ale hlavne ich 
ovládol pocit šťastia z vrelého 
a srdečného priateľstva.
                        
                         Viera Dojčanová

Súťaž pre ZŠ - Medzníky 2. svetovej vojny
 Oblastný výbor SZPB v Nitre pripravil 16. mája pod záštitou prednostu Okresného úradu v Nitre Ing. 
Karola Borika MBA prvý ročník vedomostnej dejepisnej súťaže,  určenej pre ZŠ. Súťaž sa uskutočnila v 
CVČ Domino a zúčastnilo sa na nej deväť 3-členných družstiev z nitrianskych ZŠ. Záujem prejavili aj 
žiaci ZŠ z Topoľčianok, takže sme ju nazvali regionálna. Aj napriek tomu, že učivo o 2. svetovej vojne 
a SNP preberajú žiaci 9. ročníka až koncom šk. roka a zároveň prebieha monitor a prijímacie pohovo-
ry na stredné školy, porota bola veľmi milo prekvapená z úrovne ich vedomostí. Predseda poroty bol  
PhDr. Matej Šiška PhD, prvý člen poroty Slavomír Fialka – člen Historicko-dokumentačnej komisie pri 
Oblastnom výbore SZPB a druhou členkou poroty  bola učiteľka Ing. Miroslava Košťálová. Prednosta 
Karol Borik odovzdal Putovný pohár víťaznému družstvu  zo ZŠ na Topoľovej ulici v Nitre. Predseda 
Oblastného výboru SZPB v Nitre RSDr. Jozef Havel  odovzdal  súťažiacim, ktorí sa umiestnili na dru-
hom a treťom mieste pekné knižné ceny s danou tematikou.  Prvá cena bol  sprievodcovský výklad o 
bojoch  za 2. svetovej vojny v meste Nitra s návštevou Nitrianskeho hradu. Aj takýmto spôsobom chce-
me našej mládeži priblížiť históriu, na ktorú by sme nemali zabúdať.
                     A. Zabáková

Hostia z Kroměŕíža si v Gotickej priekope pozreli kultúrny program. 
                                                                                                                             Foto: (SY)



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

12. 6. (po)  17.00 Galavečer Márie Hroncovej pod 
záštitou primátora mesta Nitry  Jozefa Dvonča , vstup 
voľný      
13. 6. (ut)  13.00 Slávnostné odovzdávanie maturit-
ných vysvedčení absolventom študijných odborov 
farmaceutický laborant a zdravotnícky asistent 
Strednej zdravotníckej školy v Nitre, vstup na po-
zvánky       
17. 6. (so) 18.00 Láska, radosť a vášeň – Hudobné 
potulky renesanciou. Musica con GRAZia ( Rakúsko),
Zuzana Ronck / zbormajsterska  a hostia: SZ Nitria, Ka-
rol Kompas, Barbora Kolářová a ďaľší, usporiadateľ: OZ 
Konsonancie, vstup voľný       
19. 6. (po)  17.00 Slávnostné odovzdávanie pamät-
nej plakety absolventom ZUŠ J. Rosinského v Nitre, 
vstup voľný      
20. 6.  (ut)   17.30 Koncert a výstava prác žiakov 
SZUŠ Heleny Madariovej, vstup voľný     
21. 6. (st)  15.00 a 17.00 Slávnostné oceňovanie dar-
cov krvi, usporiadateľ: Slovenský Červený kríž, ú. s. 
Nitra, vstup na pozvánky       
22. 6.(št) 13.00  Slávnostné odovzdávanie diplomov 
absolventom vyššieho odborného štúdia diplomo-
vaná všeobecná sestra Strednej zdravotníckej ško-
ly v Nitre, vstup na pozvánky       
27. 6. (štv)   13.00  vernisáž - Nitra, moje mesto,  pre-
zentácia projektu. Potrvá do 30. 8., na vernisáž  vstup 
voľný    
VÝSTAVY  
SOMSIJESMESTESÚ - Pavol Hammel  /  Braňo Jánoš 
- maľba
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 

4. 5. – 11. 6.  Akvizície. 
Autori: Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef 
Kostka, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, 
Ľubomír Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana 
Sláviková, Maximilián Schurmann, Olja Triaška Ste-
fanović a ďalší. Výstava prezentuje výber z prírastkov 
zbierkového fondu NG získaných v období posledných 
5 rokov. 
22. 6.  – 3. 9. Morseovka 
Autor: Petra Nováková Ondreičková
Monografická výstava tvorby jednej z najzaujímavej-
ších umelkýň strednej generácie súčasnosti – jej ume-
leckým ťažiskom je citlivá práca s rôznymi materiálmi.
SALÓN
4. 5. – 11. 6. Adam Šákový
Monografická výstava Adama Šakového (1987) je 
prvou prezentáciou na pôde NG – tohto výrazného 
maliarskeho a fotografického talentu. 
22. 6. – 3. 9. Kabinet banalít. 
Autor: Tomáš Klepoch, výstava je koncipovaná ako 
kombinácia tradičného kabinetu kuriozít a muzeálnej 
expozície klasického typu, ktorá využíva štandardný 
inštitucionálny inventár ako vitríny, rámy či sokle. 
GALÉRIA MLADÝCH
8. 6. – 27. 8. Landscape without Land. 
Autorka: Katarína Hudačinová, výstava predstavuje 
farebné, veľkoformátové fotografické dielo, ktoré 
pôsobením v priestore dokáže vtiahnuť diváka, vyvolať 
intenzívny zážitok a podporiť imagináciu. 
BUNKER
20. 5. – 20. 7. Digital Media/Ateliér BB
Autori: Matúš Astrab, Brigitta Bial, Gabriela Birošo-
vá, Lucia Devečková, Zuzana Ďuríková, Filip Kmeť, 
Dominika Kolačkovská, Ján Krška, Mária Petrisková, 
Veronika Šmírová. Prezentácia kurátorského výberu 
prác študentov ateliéru Digitálnych médií na Fakulte 
výtvarných umení Akadémie umení v B. Bystrici.

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

STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiá-
lov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú 

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického 
Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po 
stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a ci-
cavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vod-
né prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa 
v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.
Do 4. 6. Čaro umeleckého drotárstva
Výstava súčasnej tvorby umeleckých drotárov zo Slo-
venska. Dernisáž 1. 6. 2017 o 17.00 hod.
NOVÉ VÝSTAVY:
12. 6. – 30. 6. Dobrý deň, Nitra Vernisáž  12.6. o 
13.00 hod. Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby 
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
SR prezentuje umelecké dielka ľudí s rôznym stupňom 
mentálneho postihnutia. 
INÉ AKTIVITY   
12. 6. Deň krivých zrkadiel. 
Výroba, prezentácia a predaj výrobkov a ručných prác 
mladých ľudí s postihnutím zo sociálnych zariadení NSK 
zhotovených počas celého roka pred PM od 9.00 do 
12.00 hod.

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
Otváracie hodiny: 
MÁJ – SEPTEMBER / po – št: 9.00 – 17.00 pi: 9.00 – 
15.00 so: 9.00 – 17.00 ne: 13.00 – 15.00 
OKTÓBER – APRÍL/ po – št: 9.00 – 17.00 pi: 9.00 – 
15.00 so – ne: zatvorené
Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min, 

pravidelné vstupy každé 2 hodiny, posledný vstup o 
15.00, v piatok o 13., vstupy pre organizované skupiny 
návštevníkov v počte viac ako 15 osôb je potrebné na-
hlásiť min. 2 dni vopred, sprevádzanie v cudzom jazyku 
je potrebné nahlásiť vopred.
Kontakty pre objednávky a informácie: +421 911 
404 001, +421 37 657 25 78, 
muzeum@agrokomplex.sk

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

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com alebo
robert.kirchner@uniag.sk
č. tel.: 037/641 4791
Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00 a 16.00, 
str: 14.00 – 18.00, so: zatvorené, ne: 14.00 – 16.00
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 – 14.00, 
V letných mesiacoch (1.5. - 31.9.)
po – pi: 8.00 – 17.00 so – ne: 10.00 – 18.00
Skupinové návštevy dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná 4, 949 01 Nitra, 
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00

3. 6. – 4. 6.  MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV
25. 6. FARMÁRSKE TRHY
25. 6. BURZA EXOTOV
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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: 6.00 – 19.00, 
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, Katedrálna veža: ut – ne: 10.00 – 18.00 , Biskup-
ské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00, Kazematy: ut – ne: 
10.00 – 18.00 (posledný vstup 17.45)

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra
www.dab.sk 

1. 6. (št) 10.00, 2. 6. (pi) 10.00, 3. 6. (so) 17.30 
Ferdo Mravec Veľká sála, 
Známa rozprávka Ondřeja Sekoru. Úsmevné dobrodruž-
stvá Ferda Mravca sú určené pre našich najmenších 
divákov a ich rodičov.
6. 6. (ut) 18.30, 7.6. (st) 18.30, 10. 6. (so) 18.30 
Povolanie pápež Veľká sála
Pôvodný slovenský muzikál nadväzuje na veľkoryso bu-
dované a inscenačne spracované hudobno-dramatické 
diela na nitrianskom javisku. 
8. 6. (št) 18.30 Syna či dcéru? Veľká sála
Ľahkonohá komédia s pesničkami z prostredia kúpeľov 
Lúčky. 
9. 6. (pi) 18.30 Dobro Štúdio
Autentická hra zachytáva životné pocity súčasného 
obyvateľa Slovenska aj Európy.
12. 6. (po) 18.30 Žltým včelám žlté slzy Štúdio
Divadelno-poetické spracovanie poézie Miroslava Vál-
ka. 
12. 6. (po) 18.30 Jánošík Veľká sála
Súčasná interpretácia mýtického príbehu
14. 6. (st) 18.30 Podivný prípad so psom  Štúdio
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detektíva v 
histórii. 
16. 6. (pi) 18.30 Potkany Štúdio
Hlboko ľudský príbeh opustenej ženy. 
17. 6. (so) 18.30 Dámska šatňa Štúdio
Pohľad do divadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
17. 6. (so) 18.30 Panikári Veľká sála
Muži na pokraji nervového zrútenia – súčasná komé-
dia s pesničkami Vtipná hra, ktorá nenechá nikoho na 
pochybách, že dobrí kamaráti, dobre mienená rada a 
dobrá zábava ešte nevymreli. DAB hosťuje na festivale 
Zámocké hry zvolenské.
23. 6. (pi) 18.30, 24. 6. (so) 18.30  
Štefánik – slnko v zatmení Veľká sála. Pôvodná di-
vadelná hra zachytáva jeho prerod z mladíka, ktorý sa 

vzoprel otcovi, na zrelého muža zomierajúceho vo chvíli, 
ako sa dotkol zeme republiky, ktorú sám založil. PRE-
MIÉRA
26.6. (po) 10.00 Štefánik – slnko v zatmení Veľká sála
26. 6. (po) 18.30  Hamlet je mŕtvy – Faust je hladný 
Veľká sála. Súčasný životný pocit tridsiatnikov – spo-
jivo medzi dvoma totemami svetovej literatúry: FAUST 
a HAMLET
27.6. (ut) 10.00 Kým kohút nezaspieva Veľká sála
Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupovaného 
mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi 
vysokého dôstojníka nepriateľskej armády.

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

1.6.(št) 9.30, 2.6. (pi) 9.30 
Môj malý princ Veľká sála 
Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov… Náš Malý 
princ má rád život, zábavu, bláznivých priateľov a hlav-
ne – TANEC. Vydajte sa s ním na putovanie po vesmíre 
a pretancujte sa do radosti. 
4.6. (ne) 15.00 Janko a Marienka Štúdio Tatra Príbeh 
dvoch najslávnejších súrodencov na svete. Rozpráva sa 
v ňom o perníkovej chalúpke, o zlej a pažravej ježibabe, 
ktorá by chcela zjesť chlapca, ale nemá na to zuby a 
hlavne o dvoch deťoch. 
5. 6. (po) 9.30, 6.6. (ut) 10.00, 21. 6. (st) o 9.30, 22. 
6. (št) 9.30, 23. 6. (pi) 9.30, 27. 6. (ut) 9.30, 28. 6. (st) 
9.30, 29. 6. (št) 9.30 
Čarodejník z krajiny Oz Veľká sála Hudobná rozprávka 
podľa legendárnej knižnej predlohy amerického spiso-
vateľa L. Franka Bauma o zázračnej krajine Oz, o puto-
vaní malej Dorotky.
8.6. (št) 10.00 Klammova vojna Štúdio Tatra
Strhujúca súčasná monodráma, ktorá si berie na mušku 
nie len vzťah učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo.
7. 6. (ut) 13.00 Kmotra Smrť Veľká sála
Rozprávka pre väčšie deti.
11.6. (ne)10.00 Hop. Študovňa
Rozprávka pre najmenších
11. 6. (ne) 15.00 O psíčkovi a mačičke Štúdio Tatra
Psíček a Mačička od spisovateľa Josefa Čapka  sú ka-
maráti a chcú žiť ako veľkí ľudia. Nie vždy sa im všetko 
darí podľa plánov a tak zažijú veľa veselých dobrodruž-
stiev. 
13. 6. (ut) 9.30, 14. 6. (st) 9.30, 15.6. (št) 9.30, 
16.6. (pi) 9.30 Janko Hraško Veľká sála
Rozprávka o malom silnom hrášku. Za búrky zrodený, 
rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, tras sa celý svet.“  Je 
malý, silný a objavuje svet veľkých ľudí. 
18. 6. (ne) 10.00 Hop - vezmi ocka do divadla Študov-
ňa, Rozprávka pre najmenších
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CINEMAX
Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 
1661/30, 949 01 Nitra, www.cine-max.sk 

Premiéry v júni
1.6. Wonder Woman Akčná/fatantazi/dráma, USA, 114 
min., MP-12, slov. titul. Obsah: Diana opúšťa bezpečný 
domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť a zastaviť 
hrozbu. 
1. 6. Záhradníctvo: Rodinný priateľ Dráma/romantic-
ký, ČR/SR, 130 min., MP-12. Tri mladé ženy a ich dve 
deti  čakajú počas nemeckej okupácie na návrat svojich 
väznených mužov a otcov.
15. 6. Autá 3 (Cars 3) Animovaný, USA, MP, slov. da-
bing. Obsah: Legendárny Blesk McQueen z ničoho nič 
zistí, že ho nová generácia pretekárov poslala mimo 
závodnú dráhu.
22. 6. Transformers: Posledný rytier Akčný/dobr./
sci-fi. USA, MP-12, slov. tit. Ľudia a Transformeri sú vo 
vojne, Optimus Prime je preč. 
29. 6. Ja, zloduch 3 (Despicable me 3) Anim. kom., 
USA, 96 min., MP, slov. dabing. Najväčší svetový zlo-
duch Gru a jeho mimoní pomocníci sa vracajú v novom 
dobrodružstve. 

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€
6. - 9. 6.   prehliadka divadelných škôl a divadiel 
krajín  V4  - projekcie v Študovni Starého divadla  
6. 6. (ut) 13.00 LEKCE FAUST Druhý celovečerný film 
Jana Švankmajera prináša mnohovrstvový osobitý, 
úchvatne imaginatívny pohľad na faustovský mýtus. 
Film v roku 1994 zastupoval Česko na MFF v Cannes a 
v národných filmových oceneniach získal troch Českých 
levov. ČR – Fr., 1994, 93 min., vstup voľný.
7. 6. (st) 14.00 RAKVIČKÁRNA Bábkový film Jana 
Švankmajera z prostredia starých jarmočných trhov. 
Okrem iného sú tu aj dvaja kupci a jedno morča, o ktoré 
majú obaja záujem. ČR, 1966, 10 min., vstup voľný.
7. 6. (str) 14.10 DON ŠAJN Donjuanovská téma preroz-
právaná majstrom animovaného filmu Janom Švankma-
jerom. Československo, 1969, 30 min., vstup voľný
7.6. (str) 14.40 NÁVŠTEVA U DREVENEJ TÁLIE 
Umelecký dokumentárny film Petra Hledíka o sloven-
skom bábkovom divadle. Tvorba a problémy 80. rokov 
v bábk. divadlách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, 
Žiline a  Košiciach. ČSR, 1989, 35 min., vstup voľný

13. 6. (ut) 18.30 LIFE CYCLES (Život bicyklov) Hide-
Pumpa v spolupráci s Kinoklubom Nitra vám prináša je-
dinečný cyklistický zážitok na plátne v podaní Brandona 
Semenuka. Kanada, 2010, 47 min., Projekcia iba pre 
členov Filmového klubu – vstup voľný
13. 6. (ut) 19.30 ŠIALENE ŠŤASTNÁ Talianska komé-
dia o priateľstve dvoch žien z psychiatrického ústavu, 
ktorým šanca na útek zmení život. Tal., – franc., 2016, 
118 min., 3 € / 4 €
19. 6. (po) 19.00 ŠPINA PROJEKCIA FILMU ZA OSOB-
NEJ ÚČASTI TVORCOV (herci Dominika Zeleníková 
Morávková, Róbert Jakab a producent Peter Badač). 
Lena je 17-ročné dievča, ktoré vzdoruje rodičom, zaží-
va svoje prvé zamilovanie, tajné nočné dobrodružstvá s 
kamarátmi, či magické rána nad Dunajom. Jej svet plný 
snov a túžob však naruší znásilnenie. SR/ ČR, 2017, 88 
min., vstupné: 4 €

MUSICA SACRA
Medzinárodný festival sakrálnej hudby
Farský Kostol Navštív. Panny Márie na Farskej ulici

11. 6. (ne) 18.00 Otvárací koncert CONCILIUM MUSI-
CUM VIEDEŇ (Rakúsko)
15. 6. (štv) 18.00 Akademický spevácky zbor Peda-
gogickej fakulty UKF v Nitre a hostia Tomáš Hodál 
- organ, Jakub Brestovský - saxofón a Martin István 
– bicie
18. 6. (ne) 18.00 AMULETUM MUSICUM VIEDEŇ
barokové zoskupenie
22. 6. (št) 18.00 MUSICA POETICA (ČR)
25.6. (ne) 18.00 Slovenský spevácky zbor ADORE-
MUS MUCHA QUARTET
29. 6. (št) 18.00  AD LIBITUM (Slovensko/Maďar-
sko)  
2.7. (ne) 18.00 Vokálny súbor GENTLEMEN SINGERS 
(Česko) 
Vstup na všetky koncerty voľný

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETí

4. 6. (nedeľa) 14.30-18.00 Mestský park na Sihoti
Zábavné stanovištia s odmenami:
CVČ DOMINO: Tri prasiatka - Judy Hopsavá - Leňo-
chod Blesk - Gepard Benjamín - Lišiak Nik - Talentá-
rium 
SKAUTI: Nauč sa, ako prežiť so skautmi v parku
Združenie STORM: Zábava pri Vodníkovi so STORM-
-om
Navštív 8 stanovíšť označených tabuľami, získaj 
8 pečiatok, odovzdaj opečiatkovanú kartičku a 
vyhraj krásne ceny!
ATRAKCIE: Detské divadelné predstavenie s Harry 
Teater, Ukážky služobnej kynológie, sebaobrany a pre-
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vencie kriminality s Mestskou políciou, Autisti svojim 
kamarátom k MDD: Waterball – nafukovacia lopta na 
vode, Trampolíny, Zázračný svet hier pri vstupe do 
parku, Gastronomické špeciality, Nafukovacie atrakcie, 
Bezpečná zábava so spoločnosťou GRANVIA a Granvia 
Operation, Vozenie sa na poníkoch 

Pozývame všetkých pred Mestský park na Sihoť, kde 
nebudú chýbať policajti, hasiči, hliadka R1 Pribina, 
červený kríž, odťahová služba, technika a samozrejme 
občerstvenie

ÚČINKUJÚ: Lolo a Piškót, Harry Teater, Tanečná 
škola Street Dance Group, DFS Borinka, TS Lienky, 
Mažoretky I.NIMA 

Zmena programu vyhradená

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com

11. 6. o 15.00 a 17.00 Srdiečko z lásky - Centrum voľ-
ného času, Štefánikova trieda 63, Nitra – slávnostný 
galaprogram vystupujúcich členov záujmových útvarov 
CVČ
15. 6. o 9.00  7 kľúčov od pokladu  – Botanická zá-
hrada SPU v Nitre – súťaž pre žiakov ZŠ - na pozvánky
27. 6. o 13.00  Nitra, moje mesto – Synagóga – vyhod-
notenie vedomostnej, výtvarnej a literárnej časti súťaže 
žiakov MŠ, ZŠ, SŠ - na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk

1. 6. (štv) 9.30 Deň detí 
Nové divadlo: Kozliatka a vlk. Tematické tvorivé dielne - 
výroba papierového vlka.   
4. 6. (ne) 16.00 – 18.00 Záverečný koncert  
ZŠ sv. Marka - záverečný koncert pri príležitosti záveru 
školského roku. 
14. 6. (pi) 17.00 Záverečné vystúpenie
Základná škola na Škultétyho ulici sa v polovici júna v 
predstihu rozlúči so školou záverečným umeleckým vy-
stúpením jej žiakov.  
23. 6. (pi) 18.00 20. výročie ART PEGAS
Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS v Nitre 
oslavuje 20. výročie svojho vzniku.  
25. 6. – 27. 6 (ne- ut) Festival divadelných predsta-
vení, ZUŠ J. Rosinského - Festival divadelných predsta-
vení.   
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 – Nitra pozýva na verejné 
stretnutie členov a priateľov klubu 1.6. (št) o 
18.00 
Music a cafe, OC CENTRO, Akademická č.1, Nitra
www.pipeclub.sk 

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 
24.00, so: 15.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00
Kaž. str.(18.30 - 19.30) Španielske konverzácie

1.6. (št) o 20:00 Absolventský koncert študentov Sú-
kromného konzervatória v Nitre
Timea Mináriková a Zuzana Knapová sú študentkami 
hudobno-dramatického odboru Súkromného konzerva-
tória v Nitre zo speváckej triedy Mgr. Jany Maľovej. 
2.6. (pi) o 19:30 Kristína Prablesková & Stano Počaji
Kristína (spev, piano) a Stano (gitara) tvoria už vyše 
roka nerozlučné duo. Venujú sa prevažne aranžovaniu 
rôznych zahraničných coverov, či jazzových štandardov. 
 3.6. (so) o 10:00 (rod)INÉ soboty: Potlač si tričko / 
tašku, Workshop bude pozostávať z nahliadnutia do 
techniky linorytu, teda vyrezávania do linolea a ná-
sledným otláčaním trochu iným spôsobom. Lektor: Igor 
Hanečák. 
4.6. (ne) o 16:00 Vypočuj si nemý film pre deti 
Premietame: Charlie Chaplin - V nedeľu popoludní a 
Laurel a Hardy -  Stan a Oliver na výlete. 
6.6. (ut) o 20:00 Cyklus koncertov ,,Večer hudby so 
Súkromným konzervatóriom v Nitre“, Účinkujú študen-
ti odboru hudobno-dramatické umenie zo speváckej 
triedy Mileny Majerovej: (Miroslava Mázorová, Katarína 
Veselá, Veronika Zišková, Diana Kicová, Max Kožányi, 
Natália Lessová, Simona Siková, Hana Launerová, Júlia 
Vidrnáková) 
8.6. (št) o 17:00Dezinformácie, propaganda, konšpi-
rácie: útoky na sebavedomie Slovenska
Diskusia je venovaná dezinformačným aktivitám na Slo-
vensku. Diskutuje Mário Nicolini, čestný prezident Euro-
atlantického centra. Diskusiu moderuje Dušan Fischer 
zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
9.6. (pi) o 20:00 Koncert AMA
Ama je mladé psychedelické trio pozostávajúce zo 
štyroch(!), občas z piatich členov. Hrá sviežu zmes 
progresívneho rocku s experimentálnou ingredienciou 
v podobe jazzy feelingu reprezentovaného saxofónom 
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či klávesmi, pričom značná časť živých vystúpení je 
improvizácia.
10.6. (so) o 19:00 Šansónový večer Hany Černej
Študentka SZUŠ H. Madariovej – spieva šansóny pre-
vzaté od známych interpretov.
11.6.(ne) od 10:00 do 18:00 trafo.TRH (9.) 
Komunitné stretnutie susedov, trh s ručnými výrobka-
mi a domácimi produktmi, susedský bazár, rozhovory, 
skúsenosti či recepty, workshopy i Folkie Live Vol. 04. 
16.6.(pi) Noc hudby 
Koncerty: Rudy a Zmes akostí, Samuel Kšiňan, Ján Fia-
la a Štefan Szabó či Katarzia. Po zotmení sa predstaví 
Štefan Haládik s projektom Vypočuj si nemý film .
20.6. (ut) o 20:00 Divadelné predstavenie TELÚRSKO
Mladý, nádejný režisér, 5 umeniachtivých báb a Vladimír 
Sorokin. Vzniklo Telúrsko. 

FESTIVAL CHUTí 
3. 6. (sobota) FESTIVAL CHUTI Nitrianskeho kraja
www.jahodovanitra.sk
10.00 Deň otvorených dverí a Deň detí v Divadle A. 
Bagara
13.00  - 22.00 JAHODOVÁ NITRA Svätoplukovo ná-
mestie a pešia zóna (Štefánikova trieda) Gastrofesti-
val, ochutnávky gastronomických špecialít a najlepších 
ročníkových vín, odhaľovanie tajomstiev šéfkuchárov, 
„street food“ zóna, minipivovary
Hlavné pódium: 15.00 Vitajte na festivale. Vychutnaj-
te si gastronómiu, vína, najkrajšie destinácie a program. 
Účinkujú: FS Čeľaďanka, Kuštírovci, herci DAB v Nitre, 
Tanečná skupina Old School Brothers, E. G. O. Group, 
Cuban Salsa fitness, kubánska kapela Presion Cubana
15.00 – 19.00 drumpoint Slovakia - 4. ročník medzi-
národného festivalu bubnov a perkusií.
19.30 Bubenícky sprievod – skupiny z celej Európy a 
show špeciálnych hostí z Brazílie v sprievode tanečníc, 
chodúliarov a maskotov, jedinečná atmosféra vášnivých 
kubánskych rytmov  

KULTÚRNE DOMY 
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!
 

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.

Výstavy na paneloch: 
Objavujeme prírodu z okolia Nitry, Pamiatky mesta Nitry
Rok Jozefa Miloslava Hurbana, Imrich Točka (regionálny 
historik, vysokoškolský profesor)
5.6. – 9. 6. od 8.00 do 15.00 Celé Slovensko číta 
deťom Celoslovenský projekt zameraný na podporu 
emocionálneho psychického i morálneho zdravia detí 
a mládeže prostredníctvom čítania obľúbených kníh 
čítajúcich
8. 6. (ut) 14.00 – 18.00Literárna Nitra
Projekt zameraný na propagáciu čítania, stretnutie 
s autormi poézie na pešej zóne pred Kníhkupectvom 
Zlatá kniha: Milan Vinco Částa, Milan Hodál, Vlasta Ho-
chelová, Jozefína Hrkotová – Hladká, Dana Janebová, 
Lukáš Kamenický, Miloš Kusenda, Jozef Leikert, Dra-
homíra Pechočiaková
Pešia zóna – Štefánikova trieda v Nitre
7.6., 14.6., 16.6., 21.6., 22.6. 9.00 Sladké mámenie 
– rozprávanie o Helene Vondráčkovej  spojené s audio-
nahrávkami pri príležitosti 70. výročia narodenia
6.6., 13.6., 20.6., 27.6. 10.00 Bystrí až do 100 – vzde-
lávací program pre prihlásených účastníkov

www.nitra.sk14



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-
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-kláštorný
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 
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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. 
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

www.nitra.sk16
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Žltým včelám žlté slzy  - poézia Miroslava Válka
 Žltým včelám žlté slzy – ta-
kýto nezvyčajný názov dostalo 
divadelné predstavenie, ktoré 
uviedli v DAB v uplynulých 
dňoch. Celá hra je zložená z ver-
šov Miroslava Válka a ide o vi-
zuálne predstavenie jeho poézie 
v podobe hudby, slova, pohybu 
a predovšetkým fantázie. Reži-
sérom i autorom dramatizácie 
je český režisér Jan Antonín 
Pitínsky, ktorý je známy svojou 
záľubou v používaní básní v di-
vadelnej podobe a majstrom ob-
razových metafor.

 Podľa šéfdramaturga DAB 

Známy zbojnícky príbeh vyrozprávaný rečou súčasníka
 Divadlo Andreja Bagara  v 
Nitre uviedlo koncom apríla 
premiéru inscenácie Jánošík z 
pera spisovateľky, prekladateľky 
a dramatičky Márie Rázusovej 
– Martákovej. Režisér Rasti-
slav Ballek ponúkol divákom 
moderné spracovanie známeho 
zbojníckeho príbehu vyrozprá-
vaného pomocou súčasných in-
scenačných prostriedkov. 

 Jánošík je mimoriadne ko-
munikatívne predstavenie, kto-
ré rozjatruje fantáziu, ponúka 
divákom zaujímavé myšlienky 
a zároveň predpokladá ich in-
telektuálne zapojenie do hry. 
Vychutnajú si ju najmä tí diváci, 
ktorí majú radi štylizáciu, po-
etický jazyk a ktorí sa radi zao-
berajú aj hlbším témami. Diváci 
si v hre užijú sugestívnu hudbu, 
ktorú špeciálne pre toto pred-
stavenie skomponoval Marián 
Lejava. Dvadsaťčlenný spevácky 
zbor vytvára počas predstavenia 

veľmi pôsobivú atmosféru in-
scenácie.

 „V hre si kladieme otázky, 
ktoré v súčasnosti rieši veľa 
ľudí. Ako napraviť spoločnosť, 
ktorá nefunguje tak, ako by 
mala? Človek by rád našiel ten 
správny spôsob, ale nie vždy 
nachádza správne prostriedky. 
Hra neponúka  odpovede, skôr 
položí otázku, či sa zlepšenie dá 

dosiahnuť intelektuálnym spô-
sobom a premýšľaním,“ skon-
štatoval dramaturg Adam Gold. 
V hre sa predstavili herci DAB 
Barbora Andrešičová, Branislav 
Matuščin, Roman Poláčik, Mar-
cel Ochránek, Martin Šalacha a 
Marián Viskup.   
                                                  
                                                  (SY)

Svetozára Sprušanského sa v hre 
Žltým včelám žlté slzy podarilo 
spojiť surreálne a osobité režijné 
videnie Jana Antonína Pitínske-
ho s poéziou Miroslava Válka. 
„Myslím, že je úplne úžasné vní-
mať tieto dva výrazné pohľady 
na svet, na život a na umenie, 
ktoré sú tlmočené prostredníc-
tvom umeleckého slovníka a že 
toto spojenie prinieslo zaujíma-
vý divadelný výsledok,“ skonšta-
toval Sprušanský.

 Príbeh detektívnej, poetickej 
a podľa tvorcov veľmi obraz-
nej inscenácie sa odohráva na 

veľkej vesmírnej električkovej 
zastávke, na ktorej sa stretávajú 
a míňajú ľudia. „Je to inšpirácia 
z tej najslávnejšej básne Miro-
slava Válka s názvom Ranná 
smutná električka. Je to súčasne 
aj množstvo odkazov na rôzne 
možnosti, kam sa človek po-
čas toho čakania na tú správnu 
električku môže dostať. Verím, 
že pre diváka bude sledovanie 
príbehu tejto inscenácie dob-
rodružná a vzrušujúca cesta,“ 
dodal Svetozár Sprušanský.  

                                                  (SY)

Foto: Henrich Mišovič
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Krojovaný majáles s charitatívnym posolstvom
 Ešte hádam nikdy nežiarila 
Estrádna hala Parku kultúry a 
oddychu v Nitre takou nádherou 
krojov ako v poslednú aprílovú 
nedeľu. Pestrofarebné výšivky 
na opleckách, košeliach, rukáv-
coch, lajblíkoch i kabátcoch žia-
rili nádherou ľudovo-umeleckých 
skvostov, zachovávania tradícií 
a zvyklostí, žiarili pýchou náš-
ho národa na bohatstvo, ktoré 
nám tu zanechali naši predkovia. 

 Myšlienkou zorganizovať kro-
jovaný ples sa prezidentka Homo 
Nitriensis Margita Štefániková 
zaoberala už dlhší čas. A vyzerá 
to tak, že vhodnejšia doba ako 
tento dátum si ani nemohli vy-
brať. Prečo? „Určite aj preto, že 
na televíznych obrazovkách RTVS 
len pred pár dňami s úspechom 
vyvrcholila veľkolepá folklórna 
šou, ktorá nám v plnej kráse uká-
zala ako si ctíme tradície predkov 
a svetu ukázala krásu, pestrosť a 
hodnotu slovenského folklóru,“ 
povedala Margita Štefániková. 

 Majáles slávnostne otvorila 
Margita Štefániková, prezident-
ka NHS Homo Nitriensis a Milan 
Belica, predseda NSK. Program 
pokračoval postavením mája v 
blízkosti pódia, pričom nechý-
bali typické májové ľudové pies-
ne. Význam podujatia svojou 
prítomnosťou zdôraznil i nit-
riansky primátor Jozef Dvonč.

Program pokračoval predstavo-
vaním a popisovaním krojov zú-
častnených folklórnych skupín a 

Členky dámskeho klubu Homo Nitriensis so svojimi mužskými podporovateľmi a mladými nasledovníčkami.  
Foto: (JC)

zatancovaním čardáša. Na cha-
ritatívny majáles – Nitra v kroji, 
zrežírovaný Nitrianskou humanit-
nou spoločnosťou Homo Nitrien-
sis prišlo 22 folklórnych súborov 
a speváckych skupín. Spestrením 
majálesu bola módna prehliadka 
krojov a škola tanca. Výťažok z ma-
jálesu sa použil na dofinancovanie 
detského ihriska pre Domov pre 
osamelých rodičov na Krčméryho 
ulici v Nitre.  
    
   (SY)

Na majálese sa zabával aj (zľava) predseda NSK Milan Belica s manželkou a primátor 
Nitry Jozef Dvonč s partnerkou Margitou Štefánikovou, prezidentkou Homo Nitrien-
sis. 

Foto: autorka
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 V sobotu 3. júna vás pozýva-
me na čoraz obľúbenejšie podu-
jatie Festival chutí Nitrianskeho 
kraja. Zažijete zmes chutí nielen 
v podobe skvelých gastrono-
mických pochúťok, ale tiež v 
podobe hudby, tanca, divadla či 
brazílskych bubnov.

 Od 13.00 do 22.00 hodiny sa 
bude v Nitre po tretíkrát konať 
gastronomická akcia Ochutnám 
v Nitre. Festival sa stále drží 
svojho zamerania výlučne na 
domácich producentov a menšie 
značky, chýbať nebude ani Jaho-
dová Nitra so svojimi sezónnymi 
špecialitami. V tomto ročníku 
predstavíme nielen regionálne 
špeciality, ale aj 8 kamenných 
reštaurácii, ktoré prídu na Svä-
toplukovo námestie v Nitre 
ukázať svoje umenie. Festival sa 
tento rok rozdelí na tematické 
zóny. Hlavnou hviezdou bude 
veľký stan reštaurácií, na dru-
hom konci námestia mu bude 
kontrovať „street food“ zóna, 
zložená z moderných aj tradič-
nejších jedál. Hneď vedľa budú 
mať svoje stany minipivovary a 
sajdre. Dopĺňať ich bude množ-

JAHODOVÁ NITRA PONÚKNE CHUTE CELÉHO KRAJA
stvo menších stánkov s vínom, 
výberovou kávou, čokoládou aj 
lokálnymi špecialitami. Náv-
števníci si takto budú môcť uro-
biť prechádzku medzi jednotli-
vými gastronomickými svetmi 
a vďaka degustačným porciám 
ich aj všetky ochutnať. Zdegus-
tujete najlepšie vína a spoznáte 
najkrajšie turistické lokality 
Nitrianskeho kraja. 

 Divadlo Andreja Bagara v 
Nitre pripravilo tradičný Deň 
otvorených dverí a Deň detí. 
Brány divadla sa otvoria o 10.00 
hodine. Návštevníkov čaká au-
togramiáda hereckého súboru, 
bohaté tvorivé aktivity a dielne 
pre deti. Súčasťou programu 
bude aj inscenovaná prehliadka 
Nepovolaným vstup zakázaný a 
bloky obľúbených piesní z insce-
nácií divadla, ktoré herci zaspie-
vajú pred budovou divadla. Pre 
návštevníkov bude pripravený 
aj Divadelný obchodík s pre-
dajom aktuálnych CD či publi-
kácií divadla. Popoludní sa vo 
veľkej sále uskutoční zábavná 
show Milujem DAB, do ktorej sa 
bude môcť zapojiť aj verejnosť 

a záver dňa je venovaný najmä 
deťom, pre ktoré je pripravená 
rozprávka Ferdo Mravec.

 Na hlavnom pódiu vystú-
pia od 15.00 hodiny folklórne 
súbory, herci Divadla Andreja 
Bagara, TŠ Old School Brothers, 
E.G.O. Group či Cuban Salsa 
fitness. V rámci 4. ročníka me-
dzinárodného festivalu bubnov 
a perkusií drumpoint sa môžu 
diváci už tradične tešiť na bu-
benícke skupiny z Európy a tiež 
show špeciálnych hostí z Brazí-
lie - bubeníkov Robertu a Mari-
valda, ktorí patria k najväčším 
menám samby na svete. Podve-
čer sa Nitra zmení na malé Rio 
de Janeiro vďaka sprievodu pl-
nému bubeníkov, tanečníc, cho-
dúliarov, maskotov a vášnivých 
kubánskych rytmov zoskupenia 
Presion Cubana. Sprievod začne 
o 19.30 a bude zavŕšením celo-
denného programu.  

                                                  (DP)
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Hviezdoslavova trieda nesie meno po významnom 
slovenskom básnikovi 

Ulica, po ktorej kráčaš

 Hlavnou osou sídliska Kloko-
čina je Hviezdoslavova trieda, s 
dvomi cestnými prúdmi v kaž-
dom smere. Na tomto najväčšom 
nitrianskom sídlisku, situova-
nom v juhozápadnej časti mesta, 
žije v súčasnosti 19 000 obyvate-
ľov. Typickou črtou sídliska sú pa-
nelové domy, ktoré boli budované 
v 70-tych až 90-tych rokoch 20. 
storočia. Na najvyššie položenej 
časti sídliska začali v posledných 
rokoch pribúdať aj rodinné domy. 
Dá sa povedať, že hlavnou ulicou, 
či akýmsi bulvárom sídliska Klo-
kočina je Hviezdoslavova trieda. 
Pomenovaná je po významnom 
slovenskom básnikovi Pavlovi 
Országhovi Hviezdoslavovi. 

 Narodil sa 2. februára 1849 
vo Vyšnom Kubíne. Jeho rodičia 
boli zemianskeho pôvodu, no 
živili sa roľníckou prácou na ne-
veľkom vlastnom hospodárstve. 
Po vychodení základnej školy v 
rodnom kraji poslali ho r. 1862 
na stredoškolské štúdiá: prvé tri 
triedy absolvoval na gymnáziu v 
maďarskom Miškovci, kde začal 
písať svoje prvé básne po ma-
ďarsky. Od štvrtej triedy prešiel 
na gymnázium do Kežmarku a 
počas pokračujúceho štúdia a 
ľudského dozrievania dospel k 
slovenskému národnému pove-
domiu a začal tvoriť v slovenčine. 

 Maturoval roku 1870. Štúdiá 
ukončil na dvojročnej právnickej 
akadémii v Prešove r. 1872. Po 
praxi u viacerých advokátov (v 
Dolnom Kubíne, Martine, Senici) 

zložil r. 1875 advokátsku skúšku v 
Budapešti, čo mu umožnilo otvo-
riť si vlastnú advokátsku kance-
láriu v Námestove na severnej 
Orave. R. 1876 sa oženil s Ilonou 
Novákovou, dcérou dolnokubín-
skeho ev. farára – seniora Samuela 
Nováka, a  dostal miesto na súde v 
sídle oravskej župy. V štátnej služ-
be však vydržal iba krátky čas: r. 
1879 sa vrátil k slobodnému advo-
kátskemu povolaniu znovu v Ná-

mestove, kde zotrval nasledujúce 
dve desaťročia. R. 1899 sa presťa-
hoval opäť do Dolného Kubína, no 
tu sa mu už nepodarilo pokračo-
vať v advokátskej praxi, a tak sa 
jej r. 1902 aj formálne vzdal. 

 Venoval sa už len literárnej 
tvorbe, pôvodnej i prekladateľ-
skej, za ktorú dostával isté oce-
nenia aj mimo rámca slovenskej 
kultúry: r. 1912 ho zvolili za člena 
maďarskej Kisfaludiho spoloč-
nosti a r. 1913 za člena Českej 
akadémie vied a umení. Na roz-
pútanie svetovej vojny reagoval z 
pozície neochvejného humanistu 

lyrickým cyklom Krvavé sonety 
(napísaným v auguste – septem-
bri 1914), ktorý však mohol byť 
publikovaný až po skončení voj-
ny. V máji 1918 viedol slovenskú 
delegáciu na oslavách 50. výročia
vzniku Národného divadla v Pra-
he, pričom do svojho prejavu na 
tejto kultúrnej slávnosti vložil 
náznak možného blízkeho spo-
lužitia Slovákov a Čechov. Preto 
koncom toho istého roku nadšene 
privítal vznik Česko-Slovenska 
a s ním aj utvorenie reálnych 
perspektív pre slobodný rozvoj 
slovenského národného života. Z 
novej politickej situácie sa však 
dlho netešil: umrel 8. novembra 
1921 v Dolnom Kubíne.

 Ako sme už písali, svoje prvé 
básnické texty publikoval kon-
com 60. rokov 19. storočia (ešte 
ako študent kežmarského gym-
názia) pod pseudonymom Jozef 
Zbranský. No niekedy v polovici 
70. rokov sa mladý Pavol Országh
rozhodol pre básnické meno 
Hviezdoslav a potom dôsledne 
používal len tento jednoslovný 
pseudonym. Nebolo to rozhod-
nutie náhodné, pretože už do det-
stva ho priam fascinoval pohľad 
na nekonečné priestory nočnej 
oblohy, posiatej nespočetným 
množstvom hviezd a súhvezdí. 
Jeho najznámejšie diela sú Hero-
des a Herodias, Hájnikova žena, 
Gábor Vlkolinský, Ežo Vlkolin-
ský a Krvavé sonety.   
    
                              Spracovala: (SY)
 

Hviezdoslavova trieda na Klokočine je 
pomenovaná po jednej z významných 
osobností slovenskej literatúry a sloven-
skej kultúry na sklonku 19. storočia.
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 Jednou z charakteristických čŕt 
našich miest a dedín boli od nepa-
mäti kvety, ktoré sprevádzali člove-
ka počas celého života. Spríjemňo-
vali mu obydlia, jeho okolie, ulicu, 
či námestie. 

 V snahe oživiť tieto tradície aj v 
našom meste, primátor mesta Nitry 
vyhlasuje „Súťaž o najkrajší balkón 
a predzáhradku 2017“. 

 Súťažné kategórie: A/ balkón 
(lodžia) alebo predzáhradka - obyt-
ného bloku (činžiaka, inštitúcie,  
rodinného domu alebo obytného 

Prihláste svojho suseda alebo kolegu do súťaže 
o najkrajší balkón a predzáhradku 2017

dvora)

 Podkategóriou skupiny B/ sú 
obytné dvory, kde chceme vyzdvih-
núť vhodne riešené dvorné priestory 
v centre mesta s obchodmi, sede-
niami, podnikateľské prevádzky s 
upravenou zeleňou a podobne. 

 Termín uzatvorenia prihlášok je 
15. júla. Prihlášky s menom, adre-
sou, tel. číslom a kategóriou, do kto-
rej sa súťažiaci hlási, pri kategórii 
A/ treba uviesť aj poschodie, možno 
podať písomne na adresu MsÚ Nit-
ra, OKČ a ŽP, Štefánikova trieda č. 

60. Uvedené údaje možno priniesť 
na MsÚ osobne klientske centrum č. 
5, prípadne nahlásiť telefonicky 037 
6502 322, sekretariát OKČaŽP 6502 
307, poprípade na emailovú adresu: 
sterdasova.ludmila@msunitra.sk. 
Obhliadky budú realizované prie-
bežne, vyhodnotenie súťaže vám 
bude osobne oznámené a výsledky 
budú uverejnené v médiách. Pri-
mátor mesta Nitry  odmení osobne 
ako každý rok víťazov hodnotnými 
cenami.   

 (ĽŠ)

 Na poschodí Synagógy bola v 
minulých dňoch otvorená výstava 
obrazov známeho speváka, zaklada-
teľa hudobnej skupiny Prúdy Pavla 
Hammela a výtvarníka v slobodnom 
povolaní Braňa Jánoša z Kremni-
ce. Obaja umelci svoje diela vysta-
vovali pod netradičným názvom 
Somsijesmestesú, čo je text jednej 
zo starších piesní Pavla Hammela. 

 Výstava priniesla zaujímavý dia-
lóg tém aj techník, čo v maximálnej 
miere ocenili účastníci vernisáže. 
Z výstavy si odnášali dva príjemné 
zážitky - okrem „videného“ uspoko-
jili i svoje sluchové vnemy, pretože 
Pavol Hammel naservíroval k por-
cii výtvarného umenia ochutnávku 
skladieb zo svojho bohatého reper-
toáru. Hammelovu gitaru spre-
vádzal na klavíri Peter Preložník.

 Pavol Hammel je známy predo-
všetkým ako profesionálny spevák, 
popri koncertovaní a nahrávaní no-

vých albumov sa asi osem rokov ve-
nuje aj maľovaniu.Druhý autor, Bra-
ňo Jánoš, pracoval ako konzervátor 
na Oravskom hrade a Oravskej galé-
rii. Venuje sa komornej a interiérovej 
tvorbe, aj monumentálnym prácam 
v architektúre. Jeho diela sú zastú-
pené v domácich aj zahraničných 
zbierkach. Oboch autorov pred-
stavila kurátorka Marta Hučková. 

 Na vernisáži sa zúčastnili vice-

primátor Ján Vančo, rektor SPU 
Peter Bielik, poslanci mestského 
zastupiteľstva Lívia Šumichrasto-
vá, Miloslav Hatala a ďalšie osob-
nosti spoločenského a kultúrneho 
života mesta. Výstavu pripravilo 
mesto Nitra a Nitrianska humanit-
ná spoločnosť Homo Nitriensis.  

                                     (SY)

Výstava obrazov Paľa Hammela a Braňa Jánoša

Pavol Hammel sa spolu s klaviristom Petrom Preložníkom „postaral“ aj o kultúrny 
program. 

Foto: (SY)
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Terézia Benková, Štefan Bolemant, 
Ľudmila Ciroková, Božena Čiffáryová, Ján 
Dermek, Rudolf Ďurčo, František Filo, Helena 
Gašparíková, Milan Gerlici, Anna Godorová, 
Agneša Grácová, Ružena Gubová, Juraj Hanák, 
Helena Homolová, Ing. Milan Humpolec, Anna 
Janegová, Ľudmila Juhásová, Milada Kochenová, 
Rudolf Kolienek, Margita Kollárová, Edita 
Kováčová, Mária Krajčová, Gabriela Kutáková, 
MUDr. Margita Lobotková, Anna Masaryková, 
Marta Mavráková, Ing. Danica Michalidesová, 
Elena Miškolciová, Anton Mlynek, Ernest Nagy, 
Eva Oppitzová, Ing. Milan Pavlič, Veronika 
Pecúchová, Ing. Július Porubský, Barbora 
Rakovská, Margita Stanová, Ing. František Švec, 
Pavol Tarina, Tibor Vrabec, Anna Zetochová
 80 ROKOV: Agneša Balková, Ľudovít Bosák, 
Františka Boteková, Pavol Civáň, Rozália 
Čeryová, Juraj Čičeľ, Anton Fázik, Rozália 
Gráfová, Alojz Hegedüš, Jaroslav Hradecký, 
MUDr. Otakár Hunák, Alica Jůzová, Štefan 
Kiaček, Otília Kleinová, Marta Kováčová, Mária 
Kreškóciová, Anton Langenbach, Magdaléna 
Lieskovská, Marta Paulisová, František Perger, 
Ing. Tibor Pintér, Zdenek Podávka, Valéria 
Ráczová, Ľudovít Šimko, Margita Škvareninová, 
Alžbeta Takácsová, Helena Tibenská, Emil Turba, 
Viktor Uhlárik, Mária Valachová, Jozef Zelovič, 
Viera Zemeneová 
85 ROKOV: Jozef Arpáš, Helena Blicklingová, 
Valéria Dobišová, Terézia Elmanová, Ľudmila 
Gardoňová, Margita Jahodová, Helena Jášiková, 
Barbora Karvajová, Margita Kubicová, Ing. 
Štefan Lakits, Oľga Laníková, Milina Madová, 
Helena Mokošiaková, Valéria Pikalová,  Jolana 
Pukanová, Božena Šimunková, Silvia Turicová, 
Gizela Vágaiová, Pavel Vasiľko, Vojtech Záhorec
 86 ROKOV: Ján Bánik, Róbert Horák, Alžbeta 

Jakubíková, Stanislav Jarabica, Helena Kozárová, 
Emília Krížová, Marta Kyselicová, doc. PhDr. 
Peter Liba, DrSc., Jozef Marčiš, Ing. Karol 
Medovič, Jolana Nányová, Terézia Penzešová, 
Anna Straňovská, Ladislav Šabo
 87 ROKOV:   Magdaléna Arpášová, Dezider 
Fábik, Ľudmila Grenušová, JUDr. Jozef Hanák, 
Mária Holíková, Teodor Horský, František 
Solár, Ing. Alojz Soldan, Bernard Šiška, Svatava 
Štefanová, Irena Tóthová, Eva Vnučková
 88 ROKOV: Kamila Barická, Margita 
Beňadiková, MUDr. Karol Daňo, Jolana 
Gregušová, Veronika Hudecová, Ladislav 
Štefanka, Edita Valenčíková, Ing. Jolanda Žuffová
 89 ROKOV: Margita Gottwaldová, Irena 
Labudová, Margita Lavová, Helena Vašková
 90 ROKOV: Valéria Andová, JUDr. Eugen 
Brečka, Mária Gergelyová, Helena Hurtajová, 
Paula Jóžová, Irma Mesárošová, Eva Polhorová, 
Kornélia Solčanská, Edita Švéciová
 91 ROKOV:  Mária Adámeková, Eugénia 
Bihuncová, Mária Halásová, Jozef Kukla, Helena 
Majerčíková, Júlia Májiková, Štefan Matejka, 
Amália Mihalíková, Július Mikuš, Magdaléna 
Pinterová
 92 ROKOV: František Plšek, Jozef Pružinský 
 93 ROKOV: Valéria Kochová, Viliam Kolenčík, 
Klementína Košovanová, Ján Šimonides
 94 ROKOV: Etela Fusková, Irena Jeneyová, 
Pavlína Kuklová, Júlia Majorovičová, Mária 
Palatická
 95 ROKOV: Ján Červenák
 97 ROKOV: Rozália Záhonová
 98 ROKOV: Alžbeta Krištofová
 99 ROKOV: Juliana Jarošová
 101 ROKOV: Mária Hozlárová

V júni sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:

Povedali si ÁNO

5. mája: Nina Mikulová a Maroš Mičík, obaja z Nitry, Róbert Belčík a Miroslava Malenčíková, 
obaja z Nitry, Adam Michalko zo Spišskej Novej Vsi a Hana Halúzová z Červeného Hrádku, 
Ing. Matúš Kanás z Nitry a Ing. Kristína Koreňová z Košíc, Andrej Škadra a Ing. Dominika 
Tureková, obaja z Nitry, Tomáš Kiš a Mgr. Zuzana Čangelová, obaja z Nevidzian
6. mája: Martin Katerinka z Nitry a Mgr. Mária Czaková z Nitrianskych Hrnčiaroviec, Igor 
Sopóci z Nitry a Dominika Míková z Hruboňova, Valter Kmeťo z Nitry a Radka Peťková z 
Jelenca, Ing. Tomáš Stopka  a Mgr. Katarína Kičová obaja z Nitry, Mgr. Michal Récky a Mgr. 
Alena Murínová, obaja z Nitry, Róbert Žitný a Zuzana Lahučká, obaja z Nitry
7. mája: Radovan Belák zo Šurianok a Zuzana Košíková z Nitry



Navždy odišli

V apríli 2017 nás navždy opustilo týchto 43 občanov mesta Nitry 

Vojtech Dubai, 69-r., Sládkovičova 6
Jozef Hubina, 66-r., Dolnočermánska 62
Štefan Kotlár, 62-r., Telgártska 6 
Bohumil Zabák, 55-r., Zvolenská 26
Ladislav Bílik, 44-r., Novomeského 4
Milan Konkoľ, 75-r., Schurmannova 1
Mojmír Škorica, 70-r., Štiavnická 18
Július Balaži, 79-r., Nábrežie za hydrocen-
trálou 14
Alžbeta Kušnierová, 74-r., Železničiarska 52
Peter Lorko, 57-r., Pramenistá 30
Vilma Pasková, 81-r., Murániho 18
Mária Vrabcová, 71-r., Hydinárska 52
Edita Bihariová, 72-r., Nitra
Viera Rekošová, 83-r., Železničiarska 52
Valéria Kajaneková, 86-r., Schurmannova 13
Mária Kányiová, 94-r., Za Humnami 53 
Ing. Vladimír Porubský, 76-r., Ľaliová 1
Július Halmeš, 74-r., Benkova 13
Viera Šinkovičová, 73-r., Hattalova 11
Ing. Milan Žiška, 88-r., Petzwalova 34
Katarína Jančová, 74-r., Topoľčianska 42
Milan Levický, 63-r., Jedlíkova 5
Ladislav Sládečka, 68-r., Levická 21
Terézia Svitačová, 79-r., Slamkova 4
Jaroslav Bárta, 81-r., Vašinova 35
Ján Daniš, 70-r., Výstavná 7
Viliam Gabčík, 73-r., Dlhá 30
Ing. Štefan Semjan, 91-r., Mostná 20 
Alžbeta Kosírová, 81-r., Južná 32

Pavol Drozdík, 71-r., Biovetská 30
Ing. Zuzana Paulovičová, 79-r., Trieda A. 
Hlinku 51 
Jolana Veszeleiová, 88-r., Považská 14
Jolana Bečárová, 79-r., Lomnická 6
PaedDr. Ján Dekan, 83-r., Čajkovského 28 
Mária Zemanová, 95-r., 8. mája 12
Marek Buchta, 57-r., Nitra
Terézia Leššová, 70-r., Hollého 8 
Ernest Karlubík, 77-r., Ľ. Okánika 14
Juliana Mináriková, 74-r., Považská 3
Margita Plachtičková, 65-r., Ďumbierska 47
Mária Zeumerová, 83-r., Metodova 4
Jozef Liko, 81-r., Jabloňová 22
Michaela Kubincová, 38-r., Čajkovského 20   
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