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 Dni sa s prichádzajúcim 
novembrom skracujú, teploty 
klesajú a my sa čoraz lepšie cí-
time – obrazne povedané –  pri 
domácom kozube. Jeseň k nám 
tohto roku vtrhla akosi rýchlo, 
akoby chcela zvolať „Carpe 
diem“. 

 Prvé novembrové dni budú 
aj tohto roku patriť spomien-
kam na zosnulých. Naše kroky 
budú mieriť na miesta posled-
ného odpočinku, do urnových 
hájov a na cintoríny, kde na-

šli miesto posledného odpo-
činku naši najbližší, priatelia 
a známi.

 V tomto období rozkvitnú 
tieto pietne miesta záplavami 
chryzantém, zahalí ich očistné 
svetlo tisícok sviečok a kahan-
cov. Prenikne nami nostal-
gia za blízkymi, ktorí odišli z 
tohto sveta a viac sa nevrátia. 
Postojíme pri náhrobných ka-
meňoch, prečítame si mená, 
dáta narodenia, úmrtia. Po-
noríme sa do spomienok.

 Strata blízkeho človeka je 
vždy bolestná. Nie sme na ňu 
pripravený nikdy. Skláňame 
hlavy pred majestátom smrti s 
vedomím, že cesta životom sa 
raz skončí. Pri hroboch stojíme 
mlčky, s pohľadom upretým do 
minulosti. Plamienok sviečky 
je neopakovateľným zážitkom 
najmä pre deti. Len raz v roku 
môžu za pomoci dospelých za-
paľovať kahance a sledovať fa-
rebnú hru ohnivých svetielok. 
Pritom od nás počúvajú slová 

spomienok na dedka, ktorého 
nepoznali, pretože odišiel z 
tohto sveta ešte skôr ako oni 
sami prišli na svet. Počúvajú 
tiež príbehy o tom, ako žila a 
čo robila ich prastará mama. 
Aj jej plameň života dohorel 
predčasne – opustila nás po 
ťažkej nemoci, s neuveriteľne 
rýchlym spádom a nezvrat-
ným koncom. Lebo smrť je 
taká. Nemá zľutovanie. A to je 
len niekoľko možných osudov 
z pestrej škály životných pútí. 

 Na cintorínoch prejdeme 
aj popri pomníkoch rôznych 
osobností, ktoré už poznačilo 
plynutie času. Zastavme sa na 
malú chvíľu aj pri týchto hro-
boch. Venujme im niekoľko 
minút zamyslenia. Siahnime 
do svojho vnútra a nechajme 
sa unášať spomienkami na to, 
čo vo svojom živote dokázali, 
čím poznačili svoju dobu, čo sa 
im podarilo urobiť, zmeniť... 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

November nás núti k zamysleniu sa nad životom
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 Mesto Nitra zverejnilo na 
svojom webe ukončené in-
vestičné akcie v jednotlivých 
mestských častiach. Investič-
né akcie sú farebne rozdelené 
podľa mestských častí Nitry 
a podľa výšky investícií. Cel-
ková hodnota investícií do 
1. októbra 2017 dosiahla výš-
ku 3 879 388 eur.

 Najviac peňazí – vyše
1 233 000 eur, smerovalo do 
osemnástich investičných 
akcií v Starom meste. Z uve-
denej celkovej sumy mesto 
zaplatilo 487 752 eur za rea-
lizáciu novej telocvične pre 
ZŠ Tulipánová. Za rekon-
štrukciu ZŠ kniežaťa Pribinu 
mesto zaplatilo 96 651 eur, 
zateplenie štítu a rozšírenie 
sky boxov zo západnej stra-
ny Zimného štadiónu bolo za 
viac ako 136 000 eur. Rekon-
štrukcia parkoviska a areálu 
okolo Zubnej poliklinika na 
Párovciach bola za 90 185 
eur.

 V Nitre-Krškanoch mesto 
zrealizovalo deväť investič-
ných akcií v hodnote 794 855 
eur. Najviac finančných pro-
striedkov smerovalo do ka-
nalizačných odbočení v Dol-
ných Krškanoch, do opravy 
chodníkov na Novozámockej 
ulici išlo vyše 126 000 eur. 

 Na sídlisku Klokočina sa 
ukončilo desať investičných 
akcií v hodnote 637 656 
eur. Najviac prostriedkov, 
a to 254 400 eur bolo inves-
tovaných do miestnej ko-
munikácie – Bellovej ulice.

V septembri bola ukončená 
aj súvislá oprava Nedbalovej 
ul. - za vyše 131 000 eur. 

 Na sídlisku Chrenová a v 
Nitre-Janíkovciach sa zrea-
lizovalo 13 investičných ak-
cií za 523 430 eur. Najviac, 
takmer 150 000 eur, si vy-
žiadala súvislá oprava Ulice 
Ľ. Okánika s novým chod-
níkom. Ďalších 120 000 eur 
mesto investovalo do rekon-
štrukcie Materskej školy na 
Topoľovej ulici. Zrealizovaná 
bola tiež atletická dráha v 
areáli ZŠ na Nábreží mláde-
že.

 Ďalších sedem investič-
ných akcií v hodnote 420 550 
eur, bolo zrealizovaných vo 
VMČ č.6 Zobor, Dražovce. 
Bola opravená miestna ko-
munikácia Chmeľová dolina 
za takmer 250 000 eur a v 
hodnote 66 637 eur bola zre-
alizovaná výdajňa stravy v 
Kultúrnom dome v Dražov-
ciach.

 Zo všetkých mestských 
častí bolo najmenej investič-
ných akcií zrealizovaných na 
Čermáni. Celkovo tam boli 
ukončené 4 investičné akcie 
za 244 035 eur. Mesto najviac 
financií, a to 100 000 eur, 
investovalo do opravy Ulice 
J. Mrvu. Zrekonštruovaný 
bol chodník popri Dolno-
čermánskej ulici a prívlastok 
„bezpečné priechody“ zís-
kali „zebry pre chodcov“ na
Železničiarskej ulici.

 Opravy ciest a chodníkov 
a ďalšie investície pokračujú 
v rôznych oblastiach. Okrem 
toho má mesto v rezervnom 
fonde „odložených“ 1,5 až 
2 mil. eur, ktoré môže pou-
žiť v prípade mimoriadnych 
udalostí. Čo sa týka mimo-
rozpočtových zdrojov, mesto 
získalo finančný príspevok 
3,7 mil. eur na dobudovanie 
siete cyklotrás. Investičná 
mapa Nitry zobrazuje ukon-
čené investičné akcie, ktoré 
budú dopĺňané priebežne do 
konca roka 2017.               (SY)

Mesto zverejnilo na webe investičnú mapu

V rámci tohtoročných investičných akcií bola vybudovaná telocvičňa v areáli 
ZŠ Tulipánová.                  Foto: (SY)



 Základná škola na Nábreží 
mládeže oslávila v októbri 50 
rokov svojej existencie. Škola 
sa zameriava na šport. V súčas-
nosti ju navštevuje 763 žiakov, 
ktorým sa venuje 64 pedagógov. 
Spolu s nepedagogickými pra-
covníkmi má škola 84 zamest-
nancov.

 Súčasnou riaditeľkou školy je 
Katarína Vargová. Školu vedie 
tým najsprávnejším smerom. V 
stredu 18. októbra bol na škole 
za prítomnosti primátora Jozefa 
Dvonča slávnostne odovzda-
ný do užívania bežecký ovál v 
školskom športovom areáli. Vo 
štvrtok 26. októbra prevzali cer-
tifikát Športová akadémia Mate-
ja Tótha. Klasické vyučovanie tu 
dopĺňajú hodiny športovej prí-
pravy a tréningy. „Na základe 
výberu sa do nich môžu dostať 
deti z Nitry a okolia,“ vysvetľuje 
riaditeľka školy K. Vargová.

 „Škola nám vyrástla, opekne-
la a spolu s udržiavaným areá-
lom patrí k najkrajším v Nitre,“ 
hovorí riaditeľka K. Vargová. 
Nové trendy priniesli potrebu 
vytvorenia učební s počítačmi. 
Od r. 2000, keď vďaka rodičov-
skej finančnej zbierke vznikla 
prvá, dnes disponuje tromi IKT 
učebňami. Staré šatne ustúpili 
moderným skrinkám, pribud-
li ďalšie nové triedy, učebne, 
knižnica, klubovňa, zrekon-
štruované boli sociálne zariade-
nia. Renováciou prešla školská 
kuchyňa. Každá trieda je vyba-
vená počítačom, interaktívnou 
tabuľou alebo dataprojektorom.

Ako sa to všetko začalo

 V druhej polovici 60-tych 
rokov 20. storočia sa Nitra za-
čala rozrastať. Pribúdali oby-
vatelia a tí potrebovali nové 
byty. Za riekou začalo rásť 
sídlisko Chrenová. Do nových 
činžiakov sa postupne sťaho-
vali obyvatelia, väčšinou mla-
dé rodiny so školopovinnými 
deťmi. Tie potrebovali školu.
A tak sa súčasťou sídliska Chre-

nová I. stala Základná deväť-
ročná škola, ktorú slávnostne
otvorili 1. septembra 1967.

 Prvým riaditeľom bol Ján Ši-
monides. Škola mala 24 tried,
z nich 16 patrilo škole. Navšte-
vovalo ju 389 žiakov, učilo ich 
19 učiteľov. V zvyšných triedach 
našla dočasné priestory stredná 
odborná škola, ktorá sa neskôr 
presťahovala do budovy vedľa 
školy. 
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Základná škola na Nábreží mládeže si pripomína
päťdesiate výročie existencie

Vedenie ZŠ Nábrežie mládeže (v strede) riaditeľka Katarína Vargová a jej 
zástupkyne Miroslava Nosianová a Dagmar Svoreňová.

Pedagogický zbor tvorí 64 pedagógov.



Štatút školy so zameraním
na atletiku a hokej

 V r. 1972 škole udelili štatút 
školy so športovými triedami
so zameraním na atletiku.
V r. 1975 prišiel nový riaditeľ Ka-
mil Varga. V r. 1983 pribudli trie-
dy so zameraním na ľadový ho-
kej. V r. 1987 pribudla do areálu 
atletická dráha. Zmeny v spoloč-
nosti v r. 1989 priniesli aj zmenu 
vo vedení školy. Riaditeľom sa stal 
Ladislav Ševčík.

 Škola má niekoľko vynikajú-
cich absolventov. Jedným z nich 
je Peter Kmec, dlhoročný veľ-
vyslanec SR. K najúspešnejším 
športovcom patria Jozef Stümpel, 
Branislav Mezei, Dušan Milo, 
Rastislav Solár, Peter Mečiar, 
Zuzana Štefečeková, Matej Tóth, 
súrodenci Marcel a Nikola Lom-
nickí, Peter Gróf, Veronika Pri-
valincová, Patrik Sýkora, Tomáš 
Kružliak, Braňo Konrád, Ivan 
Švarný a desiatky ďalších.

 Vynikajúce výsledky v rámci 
celoslovenských súťaží dosahova-
li i športové kolektívy. „Mládež-
nícky hokej v Nitre aj vďaka na-
šim žiakom dosiahol v minulosti 
titul majster SR v ľadovom hoke-
ji,“ hovorí riaditeľka K. Vargová.

Rozšírené vyučovanie
cudzích jazykov

 V roku 1994 bola vytvorená 
trieda  s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov. Tento typ tried 
neskôr nahradilo povinné vyu-
čovanie anglického jazyka a po-
vinne voliteľný druhý cudzí jazyk. 
K angličtine a nemčine pribudla 
ruština. Svoje jazykové schopnos-
ti si žiaci prakticky overujú v rám-
ci exkurzií do Viedne a Londýna.

 Desaťročia usilovnej práce s ta-
lentami znamenali bohatú účasť 
žiakov na nespočetnom množ-
stve vedomostných i umeleckých 
súťažiach a aktivitách, kde často 
dosahovali výborné výsledky. 
Takýmto žiakmi sú O. Mitko, N. 
Calvo, M. Mižička, A. Borguľa, 
M. Petrovič a ďalší.

Škola má vlastné logo
 Od roku 1995 má škola vlastné 
logo, vytvorila ho bývalá žiačka 

Alexandra Žibritová. Pre školu 
bol najvýznamnejším rok 2002, 
kedy sa pod vedením riaditeľky 
Margity Sládečkovej stala samo-
statným právnym subjektom. Po 
jej odchode bola riadením ško-
ly poverená Alena Komorová.
V roku 2006, keď bol riaditeľom 
Ladislav Habalčík, sa Mesto Nit-
ra, ktoré je zriaďovateľom školy, 
rozhodlo, že škola prejde kom-
pletnou rekonštrukciou, čo zna-
menalo, že boli vymenené okná 
za plastové, opravená bola elek-
troinštalácia a každý rok sa ino-
vuje aj interiér školy. Päťdesiat-
ročná škola omladla, aby stačila 
držať dych so svojimi žiakmi a 
pedagógmi aj ďalších minimálne 
50 rokov.                (SY)
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V októbri bol slávnostne odovzdaný do užívania bežecký ovál.  Foto: autorka

Budova školy je zrekonštruovaná.
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Výsadbu sirôtok na križovatke pri OC Centro na Triede A. Hlinku mala
na starosti Žaneta Fürstenzellerová zo Strediska mestských služieb.

Záchrana Zoborského kláštora je na dobrej ceste
 Nitra sa zásluhou inten-
zívneho marketingu a budo-
vaniu stratégie cestovného 
ruchu postupne mení na vy-
hľadávanú mestskú turistic-
kú destináciu. Presvedčiť sa 
o tom mohli aj návštevníci 
podujatí, pripravených pri 
príležitosti Svetového dňa 
cestovného ruchu. Počas 

týchto dní, kedy bol Mestom 
Nitra - útvarom propagá-
cie a cestovného ruchu MsÚ 
v Nitre pripravený bohatý 
program, si viacerí milovníci 
histórie napriek nepriazni-
vému počasiu nenechali ujsť 
prehliadku Zoborského kláš-
tora či návštevu Martinského 
vrchu.

 Na postup rekonštrukč-
ných prác na záchrane Zo-
borského kláštora – tejto 
vzácnej pamiatky z 9. storočia 
sa prišiel pozrieť i nitriansky 
primátor Jozef Dvonč. Areál 
prešiel v sprievode predsedu 
Nitrianskeho skrášľovacieho 
spolku Jána Kratochvíla a 
vedúcej útvaru propagácie a 

 V polovici októbra začalo 
Stredisko mestských služieb 
Nitry s jesennou výsadbou
v rámci revitalizácie a kul-
tivácie verejných priestran-
stiev. Celkovo ide o výsadbu 
729 ks trvaliek a 518 ks krí-
kov. Najviac kvetov pribudne 
v Starom meste, na Kloko-
čine, Chrenovej a na kruho-
vom objazde pod Zoborom, “ 
informovala Ľudmila Šterda-
sová zo Strediska mestských 
služieb. 

 „Robí sa klasická jesenná 

výsadba, vysádzajú sirôtky, 
tulipány, nezábudky. Záro-
veň sa realizuje nový pro-
jekt, ktorý sa dotýka výsadby 
cibuľovín priamo do tráv-
natého drnu v kombinácii
s okrasnými cesnakmi  a sci-
lou. Výsledok bude viditeľný  
ešte pred olistením stromov 
ako jarný fenomén, keď sa 
nanovo zobudí príroda,“ 
uviedla Ľudmila Šterdasová 
zo Strediska MS. 

 „Chceme, aby kvety a zeleň
boli súčasťou mesta, pre-

tože sem patria. Čistejšie
a kvalitnejšie ovzdušie, skráš-
lenie verejného priestran-
stva, či zmiernenie dopadov 
súvisiacich so zmenou klímy,
to všetko je nesmierne dô-
ležité a potrebné pre naše 
mesto,“ povedal primátor 
Nitry Jozef Dvonč na mar-
go jesennej výsadby. Ďalšia 
výsadba bude realizovaná
v Mestskom parku na Siho-
ti, pred Krajským úradom 
na Štefánikovej triede, Kraj-
ským súdom na Štúrovej uli-
ci, pred Mestským úradom 
na Štefánikovej triede.

 V rámci jesennej výsadby 
sa realizujú aj dosadby trval-
kových záhonov, ktoré v mi-
nulosti už boli vysadené, ale 
je potrebné záhony doplniť. 
Mesto tak pokračuje v zaze-
lenaní Nitry. Nitra aj týmito 
krokmi reaguje na zmenu 
klímy. Cieľom je eliminovať 
dopady zmeny klímy na ži-
votné prostredie v meste,“ 
uviedol primátor Nitry Jozef 
Dvonč.

Text a foto: (SY)

Začala sa jesenná výsadba kvetov



cestovného ruchu Mestského 
úradu v Nitre Mariany Zátu-
rovej.

 Aj ďalší záujemcovia si 
mohli prehliadnuť ruiny are-
álu Zoborského kláštora so 
sprievodcom pátrom Filipom 
a po zotmení absolvovať ne-
tradičnú nočnú prehliadku. 
Pre menších návštevníkov 
boli pripravené tvorivé dielne.

 Súčasťou sprievodného 
programu počas víkendu 
bolo sprístupnenie prvej eta-
py zážitkovej expozície, ale 
aj bezplatná jazda konským 

povozom. Na Martinskom 
vrchu návštevníci videli his-
torickú výstroj, výzbroj a 
vojenskú techniku, ktoré tu 
vystavovali členovia Klubov 
vojenskej histórie z Nitry a 
Kolíňan. Komu sa nelenilo a 
aj napriek dažďu sa vybral na 
Martinský vrch, videl atrak-
tívne ukážky historických 
bojov počas II. svetovej vojny 
a dynamické ukážky z výcvi-
ku bývalej Československej 
armády, prípadne  sa zúčast-
nil  na  zážitkovej prehliadke 
so sprievodcom.

 V Archeoparku mohli 

návštevníci vidieť objekty 
slovanských obydlí, ukážku 
pečenia v dobovej peci, vy-
paľovanie keramiky, či mohli 
vojsť do sprístupneného de-
pozitára Archeologického 
ústavu SAV. Na Martinský 
vrch, ako aj k Zoborskému 
kláštoru sa v týchto dňoch 
mohli bezplatne odviesť re-
trobusom zo zástavky MAD 
na Palárikovej ulici. 

 Súčasťou Svetového dňa 
cestovného ruchu boli bez-
platné prehliadky - pre-
chádzky dejinami umenia, 
technickými pamiatkami a 
prehliadka „Nitrianska se-
cesia“. Uskutočnili sa aj za-
ujímavé cestovateľské pred-
nášky, ktoré boli určené pre 
študentov stredných a vy-
sokých škôl, ale aj všetkých 
priaznivcov cestovania z ra-
dov širokej verejnosti. V ob-
chodnom dome Centro Nitra 
sa súčasne uskutočnila výsta-
va s názvom Reč nitrianskych 
pamiatok, ktorá poskytla 
informácie o Martinskom 
vrchu a Zoborskom kláštore.

Text a foto: (SY)

www.nitra.sk 7

Primátor Nitry Jozef Dvonč si v sprievode Jána Kratochvíla pozrel areál 
Zoborského kláštora, kde sa buduje zážitková expozícia.

Ján Kratochvíl ukazuje ako asi vyzeral Zoborský kláštor 
v 9. storočí.

Ján Lenický a Peter Velčický z nitrianskeho Klubu vojen-
skej histórie s primátorom Nitry Jozefom Dvončom na 
Martinskom vrchu počas SDCR.



Krvi sa nebojí. Nechala si 100-krát pichnúť do žily
 Viete, čo znamenalo v mi-
nulosti pustiť si žilou? Nareza-
ním žily a vypustením zlej krvi 
sa vykonával ozdravný proces, 
ktorý mal naštartovať rege-
neráciu organizmu pri jeho 
ochorení. Tí, čo prežili, mali 
šťastie. Dnes sme už v liečeb-
ných metódach niekde inde, 
no púšťanie žilou absolvujú 
celkom pravidelne darcovia 
krvi - pričom toto slovné spo-
jenie v súvislosti s odberom 
krvi medzi sebou mnohí bež-
ne používajú. Stokrát si „dala 
pustiť žilou“ Yveta Adamčí-
ková z odboru ekonomiky a 
rozpočtu Mestského úradu v 
Nitre. 

 Yveta je dlhoročnou dar-
kyňou a k darcovstvu krvi sa 
snaží motivovať aj svoje oko-
lie. „Každému človeku prináša 
život rôzne radosti a radosť 
nám môžu spôsobovať rôzne 
veci. Mojou radosťou je, že mi 
osud nadelil možnosť darovať 
krv,“ priznáva s úsmevom. 
Darkyňou krvi chcela byť od-
jakživa. Ako hovorí, prišlo to 
samé od seba. Prvýkrát sa pre 

darcovstvo rozhodla 8. apríla 
1983. „Jednoducho som pri-
šla na transfúznu stanicu s 
tým, že chcem darovať krv,“ 
spomína si. Po troch rokoch – 
14. novembra 1986 preberala 
bronzovú Janského plaketu 
za 10-násobné darcovstvo. Po 
ďalších troch rokoch získala 
13. októbra 1989  striebornú 
Janského plaketu za vyše 20 
odberov a 5. decembra 1997 
preberala za 30 odberov zlatú 
Janského plaketu. Nasledo-
vala diamantová plaketa za 
60 odberov a 12. júna 2015 
prevzala za 80 odberov krvi 
na slávnostnom aktíve darcov 
krvi najvyššie ocenenie Kňa-

zovického plaketu – vtedy už 
mala na svojom konte 85 od-
berov. Prišiel september 2017 a 
do preukazu darcu krvi jej na 
transfúznej stanici zapísali ju-
bilejný stý odber. Yveta sa tým-
to zaradila medzi slovenských 
rekordérov. 

 Počas jedného odberu jej 
odoberú krv v rozmedzí od 
360, 400, 430 až do 450 ml. 

Niekoľkokrát jej boli odobraté 
krvné doštičky. V takom prí-
pade sa jeden odber počíta za 
dva. Odber trvá približne 10 
minút. „Jeho absolvovaním 
dokážeme tak veľa. Nič nás to 
nestojí, len trochu času, no pre 
toho, kto túto vzácnu tekutinu 
potrebuje, to znamená záchra-
nu života,“ hovorí.

 Krv je jediná tekutina, kto-
rá sa nedá ničím nahradiť ani 
vyrobiť. Yveta si tento vzácny 
a jedinečný pocit „byť osož-
ná“ do istej miery užíva. Je 
šťastná a hrdá zároveň. „Da-
rovať krv podľa môjho názoru 
určite patrí k tým najkrajším 
pocitom, aké človek môže v 
živote zažiť,“ priznáva. Yveta 
Adamčíková, skromné žieňa 
pomerne nízkeho vzrastu, mi 
na záver povedala: „Je pravda, 
že nepoznám ľudí, ktorým 
moja krv pomohla. Napriek 
tomu som šťastná, že nežijem 
zbytočne, že sa môžem pode-
liť o to najcennejšie, čo mám!“ 
povedala mi Yveta Adamčíko-
vá s úsmevom sebe vlastným. 
Ak sme aj vás týmto príbe-
hom motivovali darovať kúsok 
zdravia v kvapkách vašej krvi, 
dajte nám o tom vedieť.     (SY)

www.nitra.sk8

Meno Yvety Adamčíkovej figuruje aj v pamätnej knihe Slovenského
Červeného kríža.                    Foto: Július Minárik

Yveta Adamčíková pri preberaní 
Kňazovického plakety od zástupcu 
primátora Martina Nemkyho.

Foto. Július Minárik



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

11.11. (so) 17.00 MODRÝ ŽIVOT
Bluegrassbillies / Kitchen Grass /Grunt / Krok kon-
cert slovenských interpretov bluegrassovej hudby 
usporiadateľ: Občianske združenie LEONART v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstupné: 3 €, predpredaj: Nisys           

14.11. (ut) 18.00 Hommage à Juraj Selepčéni – Po-
hronec, kultúrno-vzdelávací večer venovaný hrdi-
nom uhorsko-osmanských vojen v 16 .- 18. storočí
usporiadateľ: o. z. Dedičstvo J. S. Pohronca, vstup voľný    

15.11. (st) 18.00 Pálenica Borisa Filana II., účinku-
jú: Boris Filan a Oliver Filan „Vzrušenie s pohodou, 
skúsenosť a humor. Uvidíte ušami!“
usporiadateľ: JK PROMOTION, predpredaj vstupeniek: 
Ticketportal: 10 €

26.11. (ne) 20.00 ANDREJ ŠEBAN TRIO TOUR 2017
Život je krásny II., Andrej Šeban – gitara, spev, Mi-
chal Šelep – basgitara, kontrabas, Ján Fabrický – 
bicie
usporiadateľ: Euforion – kultúrno voľnočasové fórum, 
vstupné v predpredaji 10,- € (www.andrejseban.com / 
CD Andatne); pred koncertom 12,- € (Synagóga)

20. – 24.11. KONFRONTÁCIE - 14. ročník festivalu umení

20.11. (po) 17.00 vernisáž ALBUM výber z tvorby Jo-
zefa Bausa (maľba), kurátorka: doc. PhDr. Adriana 
Récka, PhD., potrvá do 17. 12. 2017

Koncerty
20.11. (po) 18.00 KOMORNÝ KONCERT
Gabriela Vermelho / spev, kvinton (ČR), Jan Kavan / vio-
lončelo (ČR), Program: J. Kavan, G. Vermelho 

21.11. (ut) 18.00 HUGO KAUDER TRIO
Ivan Danko / hoboj, Róbert Lakatos / viola, Ladislav 
Fančovič / klavír, Program: A. Klughardt, R. Schumann, 
R. Kahn 

22.11. (st) 18.00 KOMORNÝ KONCERT
Barbora Kolářová / flauta, Karol Kompas / gitara
J. Ibert, M. Giuliani, H. Villa-Lobos, B. Bartók, K. Kom-
pas, M. Neusiedler, M. Franck a Vietorisova tabulatúra

23.11. (št) 18.00 Slovenská akordeónová tvorba
Peter Katina / akordeón, J. Podprocký, J. Kolkovič, M. 
Tóth, I. Szeghy, P. Machajdík, J. Iršai

24.11. (pi) 18.00 KLAVÍRNY RECITÁL
Jordana Palovičová / klavír, E. Suchoň, F. Schubert, 
C. Debussy, I. Szeghy, usporiadateľ: Občianske združe-
nie Konfrontácie v spolupráci s Katedrou hudby 
PF UKF v Nitre a Mestom Nitra. Vstup voľný

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

VÝStAVy
rePreZentAČnÉ SÁLy
30.11. – 28.1.2018 Príbehy (o) smrti
Autori: Róbert Bielik, Peter Barényi, András Cséfalvay, 
Bety Majerníková, Katarína Walshe Janečková, Maroš 
Rovňák, Mira Gáberová, Vladislav Zabel, Cyprián Majer-
ník, Eugen Nevan, Vincent Hložník, Mira Gáberová, Ru-
dolf Sikora, Filip Jurković, Boris Perfecký a iní. Kurátor: 
Ľudmila Kasaj Poláčková

Tematický kurátorsky projekt, ktorý reflektuje na neod-
deliteľnú časť nášho ľudského života – na smrť. Výsta-
va prezentuje fenomén smrti, ktorý môže fascinovať vo 
svojich výpovediach v zmysle umeleckého programu, 
ale v projekte budú vystavené diela autorov, ktorých 
blízkosť smrti poznačila a spracovanie prežívania straty 
– úmrtia blízkej osoby ich posunulo/resp. pozmenilo ich 
doterajší vizuálny rámec.

SALón / GALÉriA mLAdÝch/ BunKer
9.11. – 3.12. Cena Oskara Čepana
Táto cena určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 
40 rokov (do roku 2014 bola hranica 35 rokov), patrí do 
siete prestížnych súťaží YVAA a na Slovensku ju realizu-
je Nadácia – Centrum pre súčasné umenie

KuLtÚrne PoduJAtiA:
GALÉriA hudBy – cyklus komorných koncertov
v Koncertnej sále Župného domu
10. 11. o 19.00 Štátny komorný orchester Žilina. 
Účinkujú: Lukáš Pohůnek - dirigent, Kristína Chalmov-
ská - violončelo, Roman Patkoló - kontrabas. Program: 
I. Szeghy, P. Krška, G. Bottesini, S. Prokofiev 

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
M ú z e á  –  v ý s t a v y  –  k o n c e r t y  –  p o d u j a t i a
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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
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 si dohodnite vopred telefonicky.

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

25. – 26.11. Celoštátna výstava zvierat
 
26.11. Burza exotov, hydiny, králikov a doplnkového 
tovaru pre chovateľov

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 hod. (posledný vstup 17.45 hod.)

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

9. – 13.11. o 18.30 Zaľúbený Shakespeare. Veľká sála
14.11. o 10.00 Žltým včelám žlté slzy. Štúdio Poézia 
Miroslava Válka.

14.11. o 18.30 Testosterón. Veľká sála
15.11. o 18.30 Z rúčky do rúčky.  Veľká sála
16.11. o 18.30 Dobro. Štúdio
18.11. o 19.00 NOC DIVADIEL – „náš“ Bednárik.
Veľká sála
18.11. o 21.30 Nepovolaným vstup zakázaný.
20. – 21.11. o 18.30 Povolanie pápež. Veľká sála
22.11. o 18.30 Podivný prípad so psom. Štúdio
23.11. o 17.00 30 Zaľúbený Shakespeare. Veľká sála. 
Organizované
24.11. o 18.30 Panikári. Veľká sála
25.11. o 15.00, 30.11. o 18.30 Syna či dcéru.
Veľká sála. Organizované 
27. – 28.11. o 18.30 Štefánik – slnko v zatmení.
Veľká sála
28.11. o 18.30 Dámska šatňa.  Štúdio. Organizované
29.11. o 10.00 Kým kohút nezaspieva. Veľká sála

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

3.11. o 9.30, 5.11. o 15.00 a 7.11. o 9.30 
Čarodejník z krajiny Oz. Veľká sála
5.11. o 15.00, 12.11. o 10.00, 19.11. o 10.00 a 26.11. o 
10.00 HOP. Študovňa
8., 9., 10., 15., 16.11. o 9.30 a 14.11. o 10.30
Farma zvierat. Veľká sála 
11.11. o 19.00 Cyrano z predmestia. Veľká sála 
19.11. o 15.00, 21.11. o 9.30, 22.11 o 9.30
O psíčkovi a mačičke. Štúdio Tatra
23. – 24.11. o 9.30, 26.11. o 15.00
Ako šlo vajce na vandrovku. Štúdio Tatra
30.11 o 9.30 Vianočný zázrak. Veľká sála 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
2.11. (št) 9.00 K prameňom tradícií, seminár pre vedú-
cich folklórnych kolektívov
17.00 Fotoklub Nitra
3.11. (pi) 15.30 AMFO, rozborový seminár k výstavnej 
kolekcii, Galéria Mlyny Nitra
17.00 Festival CANTATE, prehliadka zborového spevu, 
Kostol sv. Gorazda v Nitre
17.00 AMFO, vernisáž  a vyhodnotenie - 45. ročník ce-
loštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej foto-
grafickej tvorby, Galéria Mlyny Nitra 
19.30 AMFO, otvorenie výstavy 37. ročníka Národnej 
súťaže amatérskej fotografie z ČR, Krajské osvetové 
stredisko v Nitre, výstavy potrvajú do 24.11.2017
4.11. (so) 9.00 Sprievodné podujatia k FO, workshopy 
Sudekovo okno, Skrytý svet, Cyanotypia, Portfólio Review, 
10:00 individuálne fotografovanie pri Dražovskom kostolíku
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21. 11.  o 19.00 Szymanowski Quartet (Poľsko)
Agata Szymczewska – husle, Robert Kowalski – husle, 
Volodia Mykytka – viola, Marcin Sieniawski – violonče-
lo. Program: K. Penderecki, M. Markowicz, F. Schubert, 
A. Liadov, F. Blumenfeľd, N. Sokolov, A. Glazunov

4-3-2-1... Cyklus besied so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi
Moderátor: Dado Nagy
2. 11. o 18.00 Eva Luka 
15. 11. o 18.00 Laco Kerata
29. 11. o 18.00 Denisa Fulmeková
Vstup voľný.

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

StÁLe VÝStAVy
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiá-
lov 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.

5.10 – 19.11. Slovenské čipkovanie. Výstava čipiek 
Klubu priadky pri regionálnom centre remesiel UĽUV v 
Bratislave predstavuje techniky paličkovania z viace-
rých regiónov Slovenska.

noVÉ VÝStAVy
6.11. – 30.12. Tisícročia s mincami. Výstava arche-
ologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia, zo 
zbierok Ponitrianskeho múzea  v Nitre, Archeologického 
ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea v Šuranoch.

23.11. – 30.12. Po stopách pravekých metalurgov. 
Svedectvo bronzového veku. 
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických 
nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštruk-
ciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a kera-
miky, ktoré si budete môcť vziať do rúk, priblíži život 
človeka v dobe bronzovej. Žiaci ZŠ si budú môcť vy-
pracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky 
výroby predmetov. Vernisáž 23.11. o 17.00 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
muzeum@agrokomplex.sk
Otváracie hodiny: 
máj – september: po – št: 9.-17.00 pi: 9.-15.00
so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00
október - apríl: po – št: 9.-17.00 pi: 9. - 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.
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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
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 si dohodnite vopred telefonicky.

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

25. – 26.11. Celoštátna výstava zvierat
 
26.11. Burza exotov, hydiny, králikov a doplnkového 
tovaru pre chovateľov

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 hod. (posledný vstup 17.45 hod.)

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

9. – 13.11. o 18.30 Zaľúbený Shakespeare. Veľká sála
14.11. o 10.00 Žltým včelám žlté slzy. Štúdio Poézia 
Miroslava Válka.

14.11. o 18.30 Testosterón. Veľká sála
15.11. o 18.30 Z rúčky do rúčky.  Veľká sála
16.11. o 18.30 Dobro. Štúdio
18.11. o 19.00 NOC DIVADIEL – „náš“ Bednárik.
Veľká sála
18.11. o 21.30 Nepovolaným vstup zakázaný.
20. – 21.11. o 18.30 Povolanie pápež. Veľká sála
22.11. o 18.30 Podivný prípad so psom. Štúdio
23.11. o 17.00 30 Zaľúbený Shakespeare. Veľká sála. 
Organizované
24.11. o 18.30 Panikári. Veľká sála
25.11. o 15.00, 30.11. o 18.30 Syna či dcéru.
Veľká sála. Organizované 
27. – 28.11. o 18.30 Štefánik – slnko v zatmení.
Veľká sála
28.11. o 18.30 Dámska šatňa.  Štúdio. Organizované
29.11. o 10.00 Kým kohút nezaspieva. Veľká sála

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

3.11. o 9.30, 5.11. o 15.00 a 7.11. o 9.30 
Čarodejník z krajiny Oz. Veľká sála
5.11. o 15.00, 12.11. o 10.00, 19.11. o 10.00 a 26.11. o 
10.00 HOP. Študovňa
8., 9., 10., 15., 16.11. o 9.30 a 14.11. o 10.30
Farma zvierat. Veľká sála 
11.11. o 19.00 Cyrano z predmestia. Veľká sála 
19.11. o 15.00, 21.11. o 9.30, 22.11 o 9.30
O psíčkovi a mačičke. Štúdio Tatra
23. – 24.11. o 9.30, 26.11. o 15.00
Ako šlo vajce na vandrovku. Štúdio Tatra
30.11 o 9.30 Vianočný zázrak. Veľká sála 

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica č. 3, 949 01 Nitra,
www.kosnr.sk
2.11. (št) 9.00 K prameňom tradícií, seminár pre vedú-
cich folklórnych kolektívov
17.00 Fotoklub Nitra
3.11. (pi) 15.30 AMFO, rozborový seminár k výstavnej 
kolekcii, Galéria Mlyny Nitra
17.00 Festival CANTATE, prehliadka zborového spevu, 
Kostol sv. Gorazda v Nitre
17.00 AMFO, vernisáž  a vyhodnotenie - 45. ročník ce-
loštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej foto-
grafickej tvorby, Galéria Mlyny Nitra 
19.30 AMFO, otvorenie výstavy 37. ročníka Národnej 
súťaže amatérskej fotografie z ČR, Krajské osvetové 
stredisko v Nitre, výstavy potrvajú do 24.11.2017
4.11. (so) 9.00 Sprievodné podujatia k FO, workshopy 
Sudekovo okno, Skrytý svet, Cyanotypia, Portfólio Review, 
10:00 individuálne fotografovanie pri Dražovskom kostolíku
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21. 11.  o 19.00 Szymanowski Quartet (Poľsko)
Agata Szymczewska – husle, Robert Kowalski – husle, 
Volodia Mykytka – viola, Marcin Sieniawski – violonče-
lo. Program: K. Penderecki, M. Markowicz, F. Schubert, 
A. Liadov, F. Blumenfeľd, N. Sokolov, A. Glazunov

4-3-2-1... Cyklus besied so súčasnými slovenskými 
spisovateľmi
Moderátor: Dado Nagy
2. 11. o 18.00 Eva Luka 
15. 11. o 18.00 Laco Kerata
29. 11. o 18.00 Denisa Fulmeková
Vstup voľný.

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

StÁLe VÝStAVy
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiá-
lov 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.

5.10 – 19.11. Slovenské čipkovanie. Výstava čipiek 
Klubu priadky pri regionálnom centre remesiel UĽUV v 
Bratislave predstavuje techniky paličkovania z viace-
rých regiónov Slovenska.

noVÉ VÝStAVy
6.11. – 30.12. Tisícročia s mincami. Výstava arche-
ologických nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia, zo 
zbierok Ponitrianskeho múzea  v Nitre, Archeologického 
ústavu SAV v Nitre a Mestského múzea v Šuranoch.

23.11. – 30.12. Po stopách pravekých metalurgov. 
Svedectvo bronzového veku. 
Výstava trojrozmerných originálnych archeologických 
nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštruk-
ciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a kera-
miky, ktoré si budete môcť vziať do rúk, priblíži život 
človeka v dobe bronzovej. Žiaci ZŠ si budú môcť vy-
pracovať pracovné listy a vyskúšať si niektoré techniky 
výroby predmetov. Vernisáž 23.11. o 17.00 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
muzeum@agrokomplex.sk
Otváracie hodiny: 
máj – september: po – št: 9.-17.00 pi: 9.-15.00
so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00
október - apríl: po – št: 9.-17.00 pi: 9. - 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.
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30. 11. Sedem sestier (Seven sisters / What happened 
to Monday?) akčný/sci-fi, USA/Veľká Británia, 123 min., 
MP - 12, české tit. Krátky obsah: Originálny akčný dysto-
pický triler o siedmich identických sestrách, ktoré taja svoju 
existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna z nich ne-
zmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zá-
konom jedného dieťaťa na rodinu. Keď úrady zistia priestu-
pok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú 
rovnako, no predsa je každá z nich iná.

KONCERT
SANCTA CAECILIA II.
Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra
21. 11. (ut) o 19.00
MUSICA AETERNA
umelecký vedúci a dirigent Peter Zajíček
CHORUS SALVATORIS
zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková, Peter Guľas, 
organ, sólisti: Helga Varga Bach, soprán, Judita Andelo-
vá, alt, Jozef Gráf , tenor, Martin Mikuš, bas
Program: Anton Zimmermann (1741 – 1784): Missa so-
lemnis Sanctae Caeciliae (AZ VIII/I*C1), Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Agnus Dei
Vstup voľný.
Usporiadateľ: MUSICA AETERNA, o.z. a Mesto Nitra
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu 
umenia, Ministerstvo financií SR, Bratislavský samo-
správny kraj a Ars Bratislavensis.
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
Podujatia v mesiaci november 2017 v Centre voľného 
času, Štefánikova trieda 63, Nitra:
16.11. o 9.00 Literárny kalamár – vedomostno-zá-
bavná súťaž pre žiakov 7.- 8. ročníka základných škôl. 
Vstup na pozvánky
23.11. o 9.30 Poptón – súťaž v interpretácii slovenskej 
populárnej hudby pre žiakov základných škôl. Vstup na 
pozvánky
24.11. o 11.00 Šaráda – hudobno-zábavná šou – súťaž 
dvojíc zo ZŠ a SŠ žiakov základných škôl mesta Nitry. 
Vstup na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra
www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra
20.11. (po) 10.00 Spomienka na slávnych zosnulých
V rámci pravidelného každoročného cyklu podujatia 
Spomienka na slávnych zosnulých si  pripomenieme 
známe osobnosti, ktoré pôsobili v Nitre. Spomienka 

cesta bude viesť cez návštevu pietneho miesta – hrobu 
hudobného skladateľa Jozefa Rosinského na Mestskom 
cintoríne v Nitre a pokračovať v priestoroch Katedrály 
sv. Emeráma, kde si pripomenieme osobnosti emeritné-
ho biskupa nitrianskej diecézy Jána Chryzostoma Korca 
a arcibiskupa Karola Kmeťka. 
Podujatie je určené pre matičných členov, rovnako sa 
však môže pridať aj verejnosť. 
Viac informácií na tel. č.: 0918 /113 212 alebo na  www.
facebook.com/dmsnitra

Počas celého novembra- Stolnotenisový krúžok 
Od novembra otvárame nový Stolnotenisový krúžok ur-
čený pre deti a mládež. Tréningy budú prebiehať každý 
pondelok. Viac informácií na tel. č.: 0918/113 212.

Aktivity pri Dome MS:

Utorok od 14.30 – Filatelisti
Štvrtok od 16.00 – Dobový spolok Satyros
NOVÉ DIVADLO 
Divadelné skúšky a predstavenia (harmonogram podľa 
aktuálneho mesačného programu predstavení – viac 
na: www.facebook.com/novedivadlo

TEATRO MOLIÉRE – divadelné skúšky

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.
com/dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212

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: 11.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00

každá streda od 19:00 do 20:00
Španielske stredy s inlingua Nitra. Bezplatná konver-
zácia španielčiny s rodeným Španielom.

3.11. (pi) o 18:00 Výstava Tomáša Bugára - Rázcestia 
Kam sa pohnúť ďalej? Bojovať so svojimi pocitmi? Dú-
fať, že sa rozhodneme správne? Vyrozprávanie príbehu 
človeka prostredníctvom fotografií o ťažkom životnom 
období.
4.11. (so) a 5.11. (ne) Víkendový workshop pre účast-
níkov AMFO Cyanotypia – originálne fotografie s 
nádychom 19.storočia
6.11. (po) o 18:00 Ukradená galerie 42: Tamara Jenčová
11.11. (so) o 19:00 Pivná cesta 
Ochutnávka pív tradičných i špeciálnych piv českých a 
zahraničných pivovarov a minipivovarov.
13.11. (po) o 18:00 Ukradená galerie 43: Mia Szabóová
13.11. (po) o 19:00 Literárny večer: Mengeleho dievča 
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17:00 Festival CANTATE, druhý deň podujatia
6.11. (po) 9.00 Kde bolo, tam bolo... rozprávkový festi-
val pre deti základných škôl s VJM - okresné kolo
7.11. (ut) 17:30 Astronomický klub pre deti a mládež, 
vložné 0,50 €
8.11. (st) 17.00 Klub grafológie - pokročilí
17.00 Fotoklub APF
9.11. (št) 16.30 ART klub, téma: interpretácia umenia 
v galériách Prešovského a Banskobystrického kraja, 
Kompozícia, vložné: 2€
10.11. (pi) 17.00 Tradičné ochotnícke divadlo - 
stretnutie divadelníkov ochotníkov, prezentácia insce-
nácií a diskusie, Čierne Kľačany
11.11. (so) 9.00 Tradičné ochotnícke divadlo, druhý 
deň podujatia
13.11. (po) 9.00 K prameňom tradícií, spevácky semi-
nár pre detské folklórne súbory, dievčatá do 10 rokov, 
uzávierka prihlášok do 6.11.2017
15.11. (st) 10.00 Kde bolo, tam bolo... rozprávkový 
festival pre deti základných škôl s VJM - krajské kolo
17.00 Klub grafológie – začiatočníci
17.00 Fotoklub APF
16.11. (št) 17.00 Fotoklub Nitra
20.11. (po) 9.00 K prameňom tradícií, spevácky semi-
nár pre detské folklórne súbory, dievčatá od 10 do 15 
rokov, uzávierka prihlášok do 13.11.2017
21.11. (ut) 17:30 Astronomický klub pre deti a mlá-
dež, vložné 0,50 €
22.11. (ut) 17.00 Klub grafológie – pokročilí
17.00 Fotoklub APF
23.11. (št) 15:00 Česko-slovensko poznávací klub
24.11. (pi) 9.00 Seminár na tému umeleckého pred-
nesu, seminár pre pedagógov z okresu Zlate Moravce, 
ktorí pripravujú žiakov na súťaže. Téma: dramaturgia a 
posolstvo textu
18.00 Divadelné dialógy, divadelné predstavenie a dis-
kusia, Mestské stredisko kultúry a športu, Zlaté Moravce
28.11. 16:30 Večerné pozorovanie oblohy v hvezdárni, 
pozorujeme Mesiac a Saturn do 18:30, vstupné 0,50 €
17:00 Veľká opozícia planéty Mars v r. 2018, Čo bude 
možné vidieť cez ďalekohľad? prednáška Gabriela Okšu
29.11. 17.00 Klub grafológie – začiatočníci
17.00 Fotoklub APF

FILMOVÝ KLUB
Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku, 
949 01 Nitra
6.11. (po) o 18.00 Kainove deti, Maďarsko, 2014, 98 
min., 2 € / 4 €
6.11. (po) o 20.00 Rande pre šialenú Mary, Írsko, 2016, 
82 min., 3 € / 4 €
7.11. (ut) o 19.30 Masaryk, ČR - SR., 2017, 106 min., 
3 € / 4 €
13.11. (po) o 18.00 Lajka, Česko, 2017, 87 min., 3 € / 4 €

13.11. (po) o 19.30 Kamenné srdce, Island, 2016, 124 
min., 3 € / 4 €
14.11. (ut)o 19.30 Mečiar, SR - ČR 2017, 89 min., 3 € / 4 €
20.11. (po) o 18.00 Safari Rakúsko, – Dán. – Nemec., 
2016, 87 min, 2,50 € / 4 €
20.11. (po) o 20.00 Fantastická žena, Čile – Nemec. – 
Špan. - USA, 2015, 104´, 3 € / 4 €.
21.11. (ut) o 19.30 Kráľ Belgičanov, Belg. – Holand. – 
Bulhar., 2016, 94 min., 3 € / 4 €.
27.11. (po) o 18.00 Queerama, V. Británia, 2017, 72 
min., 2,50 € / 4 €.
27.11. (po) o 19.30 Obchod na korze, 1965, 128 min., 
3 € / 4 €
28.11. (ut) o 19.30 Kým nás svadba nerozdelí, Franc., 
2017, 115 min., 3 € / 4 €

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

2.11. Všetko najhoršie (Happy Death Day) thriller, 96 
min., MP - 12, slov. tit. Krátky obsah: Aké to je, keď uviazne-
te v jednodennom časovom úseku, ktorý vždy skončí vašou 
vraždou? Dosť hrozná predstava. Presne to zažíva v thrilleri 
“Všetko najhoršie” študentka Tree (Jessica Rothe) a neostá-
va jej nič iné ako nájsť svojho vraha skôr.
Od 2.11. Príšerákovci (Happy Family), anim./rod., Ne-
mecko/Veľká Británia, 96 min., MP – 7, slov. dabing. Krátky 
obsah: Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama 
Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom, otec Frank 
je prepracovaný a každý deň trpí pod tyranským šéfom. 
Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá tínedžerka a syn Max je 
síce matematický génius, ale v škole ho ostatní šikanujú. 
Táto rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jedi-
ným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala prekliatie a všetkým 
vrátila ľudskú podobu.
Od 9.11. Vražda v Orient Exprese (Murder on the Orient 
Express) thriller/dráma, USA, 123 min., MP - 12, slov. tit. 
Krátky obsah: Agatha Christie je jednou z najznámejších a 
najpredávanejších spisovateliek všetkých čias a príbeh 13 
cestujúcich podozrivých z vraždy a zároveň uviaznutých v 
luxusnom vlaku Orient Express patrí medzi jej najznámejšie 
detektívky. Jeho najnovšieho spracovania sa ujal režijne aj 
herecky ocenený režisér Kenneth Branagh, ktorý zároveň 
zohral úlohu najvýznamnejšieho – detektíva Hercula Poirota. 
Od 23.11. Matky rebelky (A bad moms christmas), ko-
média, USA, 116 min., MP-15, slov. tit. Krátky obsah: Hovorí 
sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre 
mamy! Tri matky rebelky už majú dosť večného upratovania, 
varenia, vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre 
celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, že tento rok si Via-
noce konečne chcú poriadne užiť aj oni. Akurát netušia, že 
čoskoro sa ohlásia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých 
sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné matky... 
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30. 11. Sedem sestier (Seven sisters / What happened 
to Monday?) akčný/sci-fi, USA/Veľká Británia, 123 min., 
MP - 12, české tit. Krátky obsah: Originálny akčný dysto-
pický triler o siedmich identických sestrách, ktoré taja svoju 
existenciu pred okolitým svetom. Dokiaľ jedna z nich ne-
zmizne. Preľudnený svet v roku 2073 sa riadi drastickým zá-
konom jedného dieťaťa na rodinu. Keď úrady zistia priestu-
pok, mladší súrodenec je automaticky odobraný. V jednom 
byte sa ale už 30 rokov skrýva a žije sedem sestier. Vyzerajú 
rovnako, no predsa je každá z nich iná.

KONCERT
SANCTA CAECILIA II.
Piaristický kostol sv. Ladislava, Nitra
21. 11. (ut) o 19.00
MUSICA AETERNA
umelecký vedúci a dirigent Peter Zajíček
CHORUS SALVATORIS
zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková, Peter Guľas, 
organ, sólisti: Helga Varga Bach, soprán, Judita Andelo-
vá, alt, Jozef Gráf , tenor, Martin Mikuš, bas
Program: Anton Zimmermann (1741 – 1784): Missa so-
lemnis Sanctae Caeciliae (AZ VIII/I*C1), Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus, Agnus Dei
Vstup voľný.
Usporiadateľ: MUSICA AETERNA, o.z. a Mesto Nitra
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu 
umenia, Ministerstvo financií SR, Bratislavský samo-
správny kraj a Ars Bratislavensis.
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
Podujatia v mesiaci november 2017 v Centre voľného 
času, Štefánikova trieda 63, Nitra:
16.11. o 9.00 Literárny kalamár – vedomostno-zá-
bavná súťaž pre žiakov 7.- 8. ročníka základných škôl. 
Vstup na pozvánky
23.11. o 9.30 Poptón – súťaž v interpretácii slovenskej 
populárnej hudby pre žiakov základných škôl. Vstup na 
pozvánky
24.11. o 11.00 Šaráda – hudobno-zábavná šou – súťaž 
dvojíc zo ZŠ a SŠ žiakov základných škôl mesta Nitry. 
Vstup na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra
www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra
20.11. (po) 10.00 Spomienka na slávnych zosnulých
V rámci pravidelného každoročného cyklu podujatia 
Spomienka na slávnych zosnulých si  pripomenieme 
známe osobnosti, ktoré pôsobili v Nitre. Spomienka 

cesta bude viesť cez návštevu pietneho miesta – hrobu 
hudobného skladateľa Jozefa Rosinského na Mestskom 
cintoríne v Nitre a pokračovať v priestoroch Katedrály 
sv. Emeráma, kde si pripomenieme osobnosti emeritné-
ho biskupa nitrianskej diecézy Jána Chryzostoma Korca 
a arcibiskupa Karola Kmeťka. 
Podujatie je určené pre matičných členov, rovnako sa 
však môže pridať aj verejnosť. 
Viac informácií na tel. č.: 0918 /113 212 alebo na  www.
facebook.com/dmsnitra

Počas celého novembra- Stolnotenisový krúžok 
Od novembra otvárame nový Stolnotenisový krúžok ur-
čený pre deti a mládež. Tréningy budú prebiehať každý 
pondelok. Viac informácií na tel. č.: 0918/113 212.

Aktivity pri Dome MS:

Utorok od 14.30 – Filatelisti
Štvrtok od 16.00 – Dobový spolok Satyros
NOVÉ DIVADLO 
Divadelné skúšky a predstavenia (harmonogram podľa 
aktuálneho mesačného programu predstavení – viac 
na: www.facebook.com/novedivadlo

TEATRO MOLIÉRE – divadelné skúšky

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.
com/dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212

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: 11.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00

každá streda od 19:00 do 20:00
Španielske stredy s inlingua Nitra. Bezplatná konver-
zácia španielčiny s rodeným Španielom.

3.11. (pi) o 18:00 Výstava Tomáša Bugára - Rázcestia 
Kam sa pohnúť ďalej? Bojovať so svojimi pocitmi? Dú-
fať, že sa rozhodneme správne? Vyrozprávanie príbehu 
človeka prostredníctvom fotografií o ťažkom životnom 
období.
4.11. (so) a 5.11. (ne) Víkendový workshop pre účast-
níkov AMFO Cyanotypia – originálne fotografie s 
nádychom 19.storočia
6.11. (po) o 18:00 Ukradená galerie 42: Tamara Jenčová
11.11. (so) o 19:00 Pivná cesta 
Ochutnávka pív tradičných i špeciálnych piv českých a 
zahraničných pivovarov a minipivovarov.
13.11. (po) o 18:00 Ukradená galerie 43: Mia Szabóová
13.11. (po) o 19:00 Literárny večer: Mengeleho dievča 
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17:00 Festival CANTATE, druhý deň podujatia
6.11. (po) 9.00 Kde bolo, tam bolo... rozprávkový festi-
val pre deti základných škôl s VJM - okresné kolo
7.11. (ut) 17:30 Astronomický klub pre deti a mládež, 
vložné 0,50 €
8.11. (st) 17.00 Klub grafológie - pokročilí
17.00 Fotoklub APF
9.11. (št) 16.30 ART klub, téma: interpretácia umenia 
v galériách Prešovského a Banskobystrického kraja, 
Kompozícia, vložné: 2€
10.11. (pi) 17.00 Tradičné ochotnícke divadlo - 
stretnutie divadelníkov ochotníkov, prezentácia insce-
nácií a diskusie, Čierne Kľačany
11.11. (so) 9.00 Tradičné ochotnícke divadlo, druhý 
deň podujatia
13.11. (po) 9.00 K prameňom tradícií, spevácky semi-
nár pre detské folklórne súbory, dievčatá do 10 rokov, 
uzávierka prihlášok do 6.11.2017
15.11. (st) 10.00 Kde bolo, tam bolo... rozprávkový 
festival pre deti základných škôl s VJM - krajské kolo
17.00 Klub grafológie – začiatočníci
17.00 Fotoklub APF
16.11. (št) 17.00 Fotoklub Nitra
20.11. (po) 9.00 K prameňom tradícií, spevácky semi-
nár pre detské folklórne súbory, dievčatá od 10 do 15 
rokov, uzávierka prihlášok do 13.11.2017
21.11. (ut) 17:30 Astronomický klub pre deti a mlá-
dež, vložné 0,50 €
22.11. (ut) 17.00 Klub grafológie – pokročilí
17.00 Fotoklub APF
23.11. (št) 15:00 Česko-slovensko poznávací klub
24.11. (pi) 9.00 Seminár na tému umeleckého pred-
nesu, seminár pre pedagógov z okresu Zlate Moravce, 
ktorí pripravujú žiakov na súťaže. Téma: dramaturgia a 
posolstvo textu
18.00 Divadelné dialógy, divadelné predstavenie a dis-
kusia, Mestské stredisko kultúry a športu, Zlaté Moravce
28.11. 16:30 Večerné pozorovanie oblohy v hvezdárni, 
pozorujeme Mesiac a Saturn do 18:30, vstupné 0,50 €
17:00 Veľká opozícia planéty Mars v r. 2018, Čo bude 
možné vidieť cez ďalekohľad? prednáška Gabriela Okšu
29.11. 17.00 Klub grafológie – začiatočníci
17.00 Fotoklub APF

FILMOVÝ KLUB
Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku, 
949 01 Nitra
6.11. (po) o 18.00 Kainove deti, Maďarsko, 2014, 98 
min., 2 € / 4 €
6.11. (po) o 20.00 Rande pre šialenú Mary, Írsko, 2016, 
82 min., 3 € / 4 €
7.11. (ut) o 19.30 Masaryk, ČR - SR., 2017, 106 min., 
3 € / 4 €
13.11. (po) o 18.00 Lajka, Česko, 2017, 87 min., 3 € / 4 €

13.11. (po) o 19.30 Kamenné srdce, Island, 2016, 124 
min., 3 € / 4 €
14.11. (ut)o 19.30 Mečiar, SR - ČR 2017, 89 min., 3 € / 4 €
20.11. (po) o 18.00 Safari Rakúsko, – Dán. – Nemec., 
2016, 87 min, 2,50 € / 4 €
20.11. (po) o 20.00 Fantastická žena, Čile – Nemec. – 
Špan. - USA, 2015, 104´, 3 € / 4 €.
21.11. (ut) o 19.30 Kráľ Belgičanov, Belg. – Holand. – 
Bulhar., 2016, 94 min., 3 € / 4 €.
27.11. (po) o 18.00 Queerama, V. Británia, 2017, 72 
min., 2,50 € / 4 €.
27.11. (po) o 19.30 Obchod na korze, 1965, 128 min., 
3 € / 4 €
28.11. (ut) o 19.30 Kým nás svadba nerozdelí, Franc., 
2017, 115 min., 3 € / 4 €

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

2.11. Všetko najhoršie (Happy Death Day) thriller, 96 
min., MP - 12, slov. tit. Krátky obsah: Aké to je, keď uviazne-
te v jednodennom časovom úseku, ktorý vždy skončí vašou 
vraždou? Dosť hrozná predstava. Presne to zažíva v thrilleri 
“Všetko najhoršie” študentka Tree (Jessica Rothe) a neostá-
va jej nič iné ako nájsť svojho vraha skôr.
Od 2.11. Príšerákovci (Happy Family), anim./rod., Ne-
mecko/Veľká Británia, 96 min., MP – 7, slov. dabing. Krátky 
obsah: Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama 
Emma má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom, otec Frank 
je prepracovaný a každý deň trpí pod tyranským šéfom. 
Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá tínedžerka a syn Max je 
síce matematický génius, ale v škole ho ostatní šikanujú. 
Táto rodina príšer sa vydáva po stopách čarodejnice s jedi-
ným cieľom: prinútiť ju, aby odčarovala prekliatie a všetkým 
vrátila ľudskú podobu.
Od 9.11. Vražda v Orient Exprese (Murder on the Orient 
Express) thriller/dráma, USA, 123 min., MP - 12, slov. tit. 
Krátky obsah: Agatha Christie je jednou z najznámejších a 
najpredávanejších spisovateliek všetkých čias a príbeh 13 
cestujúcich podozrivých z vraždy a zároveň uviaznutých v 
luxusnom vlaku Orient Express patrí medzi jej najznámejšie 
detektívky. Jeho najnovšieho spracovania sa ujal režijne aj 
herecky ocenený režisér Kenneth Branagh, ktorý zároveň 
zohral úlohu najvýznamnejšieho – detektíva Hercula Poirota. 
Od 23.11. Matky rebelky (A bad moms christmas), ko-
média, USA, 116 min., MP-15, slov. tit. Krátky obsah: Hovorí 
sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre 
mamy! Tri matky rebelky už majú dosť večného upratovania, 
varenia, vyzdobovanie a zháňania perfektných darčekov pre 
celú rodinu. Preto sa vzbúria a rozhodnú, že tento rok si Via-
noce konečne chcú poriadne užiť aj oni. Akurát netušia, že 
čoskoro sa ohlásia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých 
sviatkov asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné matky... 
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audio nahrávkami - 75. výročie narodenia
29.11. o 100 a 17.00 Dotýkať sa nás – výstava ručných 
prác členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
29.11. o 15.00 Zaspievaj sláviček – pásmo venované 
slovenskému opernému spevákovi a zberateľovi ľudo-
vých piesní Jankovi Blahovi. Spomínať bude Ján Vše-
tečka – Konstanty.

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 
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00, pi: 8.30 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00, pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30

Knižnica SPU - verejná vedecká knižnica so zameraním 
na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však 
aj literatúru z iných vedných odborov - viac ako 500 000 
kníh, 700 titulov časopisov a zbierku technických noriem. 
Čitatelia majú k dispozícii elektronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice), elektronické plnotextové 
dokumenty a široký okruh informačných služieb.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, www.uk.ukf.sk
Otv. hod. počas výučby v semestri:
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
Ústredná knižnica UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej čin-
nosti pedagogických a vedeckých pracovníkov a dok-
torandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea, 
Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št: 8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Knižnica Sloven-
ského poľnohospodárskeho múzea má konzervačno-
-retrospektívny charakter, uchováva slovenskú, českú, 
nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so za-
meraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu 
a etnológiu. Knižnica obsahuje vyše 44 000 knižných 
jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, 

novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mik-
rofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č.1, info@nitra.sk, www.nisys.sk, 
www.nitra.eu, Infotel.: 037/ 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvár. hod.: 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 za-
ujímavostiach, predaj máp, publikácií o Nitre a Sloven-
sku, kultúrno-spoločenského mesačníka NITRA, spo-
mienkových a darčekových predmetov, tričiek, znakov, 
pohľadníc, ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
Katedrálny chrám – bazilika sv. emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. 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 navšt. Panny márie – kláštorný
Farská 18, po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00 a 16.15, 
ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, Sviatok v 
deň prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15, Sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 ne: 
7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 
11.30 (maďarsky), 18.30, Sviatok v prac. deň: aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, ne: 6.30, 
8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v 
deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s 
deťmi), 18.00, Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
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Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncen-
tračné tábory. Diskusia s autorkou Veronikou Homolo-
vou Tóthovou.
14.11. (ut) o 20:00 Potulky Černobyľom
Autor v roku 2016 strávil počas októbra a decembra v 
Černobyle, Pripjati a okolí približne tri týždne a doniesol 
si odtiaľ viac ako 650 GB materiálu.  Vznikol hodinový 
dokument, ktorý ukazuje ako vyzerá mesto duchov Pri-
pjať dnes, vnútro Černobyľskej elektrárne, ale aj unikát-
ne zábery zo stavby nového sarkofágu.
17.11. (pi) o 19:30 Príbehy nežnej revolúcie
Študenti literárno-dramatického odboru SZUŠ ARS 
STUDIO sprostredkujú príbehy osobností Slovenska, 
ktorí prežili toto obdobie. Hudobný sprievod Ľubica Šulí-
ková a Števo Haládik. Súčasťou podujatia bude výstava 
fotografií z novembrových udalostí v Nitre. 
23.11. (št) o 20:30 Vypočuj si nemý film: The Wizard 
of Oz (1925) Štvrtá séria filmových večerov, počas kto-
rých premietame nemé filmy. Pripravená je projekcia so 
živou hudbou v podaní Števa Haládika.
24.11. (pi) o 20:00 VERTIGO BAF Pokoj prepojený s pohy-
bom je základom kvarteta Vertigo BAF v „chill-funkovom“ 
šate. Priamočiarosť hudby dopĺňajú texty s hlbšou vnútor-
nou podstatou. Jednoducho istý relax na piatkový večer.
28.11. (ut) o 20:00 Boris Belica Gitarista, skladateľ. Na 
konte má hudbu k pohybovému divadelnému predstaveniu 
„Prejsť (si) Telom“ (Divadlo VyDi) a sólový album „Way Bey-
ond the Quiet Mind“.V novembri tohto roku mu vychádza 
druhé CD pod názvom „Someday my piece will come“. Jeho 
hudba je zmesou ambientu, minimalizmu a modernej gitary.

KULTÚRNE DOMY
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
Po: 16.30 – 18.30 
Tréning mladých šachistov - Nauč sa hrať šach ako pro-
fesionál. Vstup voľný
Ne: 9.00 – 15.00
Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje Nitrianskeho ša-
chového klubu. 

KC Zobor, Svätourbanská ul. 31
Ut, str, štv:  16.00 – 18.00  
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre

KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
Str: 17.00 - 20.00
Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér

KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17
Po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna - stolný tenis, airhockey, 
stolný futbal, stolný hokej
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

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 KD Zobor: 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.

Celý mesiac – informačná výchova – spojená so struč-
ným životopisom a dielami k 60.výročiu narodenia prof. 
ThDr. Viliama Judáka – nitrianskeho biskupa.

6.11. o 14.00 Rozprávky pre najmenších - čítanie a 
divadelná dramatizácia známych rozprávok pre najmen-
ších čitateľov spolu s rodičmi (úsek literatúry pre deti a 
mládež).
10.11. o 9.00 Spievam o veciach, ktoré žijem - roz-
právanie o živote speváčky Simy Martausovej spojené s 
video projekciou (hudobný úsek) – určené pre Spojenú 
školu na Mudroňovej ulici v Nitre.
13., 21., 28.11. o 10.00 Tréning pamäti seniorov – 
určené pre prihlásených účastníkov 
15.11. o 10.00 Modlitba pre Martu – rozprávanie o ži-
vote českej speváčky a herečky Marty Kubišovej spoje-
né s audio nahrávkami - 75. výročie narodenia – určené 
pre Senior klub pedagógov.
15.11. o 16.30 Peter Ľavo – autorská beseda so spi-
sovateľom o jeho tvorbe (úsek odbornej literatúry pre 
dospelých).
22.11. o 10.00 Homeopatia: Je to liečba pre každého? 
– odborná prednáška - Mgr. Eva Frantzová (úsek odbor-
nej literatúry pre dospelých)
6.11., 20.11. a 24.11. o 9.30 Poď so mnou - nezabud-
nuteľná speváčka, tanečníčka a muzikálová herečka 
Eva Kostolányiová – rozprávanie o jej živote spojené s 
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audio nahrávkami - 75. výročie narodenia
29.11. o 100 a 17.00 Dotýkať sa nás – výstava ručných 
prác členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
29.11. o 15.00 Zaspievaj sláviček – pásmo venované 
slovenskému opernému spevákovi a zberateľovi ľudo-
vých piesní Jankovi Blahovi. Spomínať bude Ján Vše-
tečka – Konstanty.

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 
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00, pi: 8.30 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00, pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30

Knižnica SPU - verejná vedecká knižnica so zameraním 
na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však 
aj literatúru z iných vedných odborov - viac ako 500 000 
kníh, 700 titulov časopisov a zbierku technických noriem. 
Čitatelia majú k dispozícii elektronický katalóg (vystavený 
tiež na www stránke knižnice), elektronické plnotextové 
dokumenty a široký okruh informačných služieb.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, www.uk.ukf.sk
Otv. hod. počas výučby v semestri:
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
Ústredná knižnica UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej čin-
nosti pedagogických a vedeckých pracovníkov a dok-
torandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho múzea, 
Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št: 8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Knižnica Sloven-
ského poľnohospodárskeho múzea má konzervačno-
-retrospektívny charakter, uchováva slovenskú, českú, 
nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so za-
meraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu 
a etnológiu. Knižnica obsahuje vyše 44 000 knižných 
jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, 

novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a mik-
rofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. storočia.

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č.1, info@nitra.sk, www.nisys.sk, 
www.nitra.eu, Infotel.: 037/ 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvár. hod.: 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 za-
ujímavostiach, predaj máp, publikácií o Nitre a Sloven-
sku, kultúrno-spoločenského mesačníka NITRA, spo-
mienkových a darčekových predmetov, tričiek, znakov, 
pohľadníc, ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
Katedrálny chrám – bazilika sv. emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. 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 navšt. Panny márie – kláštorný
Farská 18, po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00 a 16.15, 
ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, Sviatok v 
deň prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15, Sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 ne: 
7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 
11.30 (maďarsky), 18.30, Sviatok v prac. deň: aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, ne: 6.30, 
8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok v 
deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s 
deťmi), 18.00, Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
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Skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncen-
tračné tábory. Diskusia s autorkou Veronikou Homolo-
vou Tóthovou.
14.11. (ut) o 20:00 Potulky Černobyľom
Autor v roku 2016 strávil počas októbra a decembra v 
Černobyle, Pripjati a okolí približne tri týždne a doniesol 
si odtiaľ viac ako 650 GB materiálu.  Vznikol hodinový 
dokument, ktorý ukazuje ako vyzerá mesto duchov Pri-
pjať dnes, vnútro Černobyľskej elektrárne, ale aj unikát-
ne zábery zo stavby nového sarkofágu.
17.11. (pi) o 19:30 Príbehy nežnej revolúcie
Študenti literárno-dramatického odboru SZUŠ ARS 
STUDIO sprostredkujú príbehy osobností Slovenska, 
ktorí prežili toto obdobie. Hudobný sprievod Ľubica Šulí-
ková a Števo Haládik. Súčasťou podujatia bude výstava 
fotografií z novembrových udalostí v Nitre. 
23.11. (št) o 20:30 Vypočuj si nemý film: The Wizard 
of Oz (1925) Štvrtá séria filmových večerov, počas kto-
rých premietame nemé filmy. Pripravená je projekcia so 
živou hudbou v podaní Števa Haládika.
24.11. (pi) o 20:00 VERTIGO BAF Pokoj prepojený s pohy-
bom je základom kvarteta Vertigo BAF v „chill-funkovom“ 
šate. Priamočiarosť hudby dopĺňajú texty s hlbšou vnútor-
nou podstatou. Jednoducho istý relax na piatkový večer.
28.11. (ut) o 20:00 Boris Belica Gitarista, skladateľ. Na 
konte má hudbu k pohybovému divadelnému predstaveniu 
„Prejsť (si) Telom“ (Divadlo VyDi) a sólový album „Way Bey-
ond the Quiet Mind“.V novembri tohto roku mu vychádza 
druhé CD pod názvom „Someday my piece will come“. Jeho 
hudba je zmesou ambientu, minimalizmu a modernej gitary.

KULTÚRNE DOMY
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
Po: 16.30 – 18.30 
Tréning mladých šachistov - Nauč sa hrať šach ako pro-
fesionál. Vstup voľný
Ne: 9.00 – 15.00
Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje Nitrianskeho ša-
chového klubu. 

KC Zobor, Svätourbanská ul. 31
Ut, str, štv:  16.00 – 18.00  
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre

KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
Str: 17.00 - 20.00
Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér

KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17
Po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna - stolný tenis, airhockey, 
stolný futbal, stolný hokej
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

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 KD Zobor: 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.

Celý mesiac – informačná výchova – spojená so struč-
ným životopisom a dielami k 60.výročiu narodenia prof. 
ThDr. Viliama Judáka – nitrianskeho biskupa.

6.11. o 14.00 Rozprávky pre najmenších - čítanie a 
divadelná dramatizácia známych rozprávok pre najmen-
ších čitateľov spolu s rodičmi (úsek literatúry pre deti a 
mládež).
10.11. o 9.00 Spievam o veciach, ktoré žijem - roz-
právanie o živote speváčky Simy Martausovej spojené s 
video projekciou (hudobný úsek) – určené pre Spojenú 
školu na Mudroňovej ulici v Nitre.
13., 21., 28.11. o 10.00 Tréning pamäti seniorov – 
určené pre prihlásených účastníkov 
15.11. o 10.00 Modlitba pre Martu – rozprávanie o ži-
vote českej speváčky a herečky Marty Kubišovej spoje-
né s audio nahrávkami - 75. výročie narodenia – určené 
pre Senior klub pedagógov.
15.11. o 16.30 Peter Ľavo – autorská beseda so spi-
sovateľom o jeho tvorbe (úsek odbornej literatúry pre 
dospelých).
22.11. o 10.00 Homeopatia: Je to liečba pre každého? 
– odborná prednáška - Mgr. Eva Frantzová (úsek odbor-
nej literatúry pre dospelých)
6.11., 20.11. a 24.11. o 9.30 Poď so mnou - nezabud-
nuteľná speváčka, tanečníčka a muzikálová herečka 
Eva Kostolányiová – rozprávanie o jej živote spojené s 
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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. po-
koja: 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 Krš-
kany 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. po-
koja: 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, 
Sviatok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. imricha, Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety uhorskej
Fakultná nemocnica, Špitálska 6
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, Šindolka, Po: – so: 6.45, ne: 8.00, Svia-
tok v deň prac. pokoja: 8.00, Sviatok v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, 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
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, 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
slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha Svätého, Sládkovičova 12, 
www.ecavnr.sk, ne: 10.00

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

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

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

KRESŤANSKÝ ZBOR
Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
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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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. po-
koja: 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 Krš-
kany 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. po-
koja: 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, 
Sviatok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. imricha, Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety uhorskej
Fakultná nemocnica, Špitálska 6
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, Šindolka, Po: – so: 6.45, ne: 8.00, Svia-
tok v deň prac. pokoja: 8.00, Sviatok v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, 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
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, 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
slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

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

EVANJELICKÁ CIRKEV
evanjelický kostol ducha Svätého, Sládkovičova 12, 
www.ecavnr.sk, ne: 10.00

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

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

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

KRESŤANSKÝ ZBOR
Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
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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 Staré divadlo Karola 
Spišáka otvorilo novú sezónu 
13. októbra premiérou hry, 
naštudovanej na motívy rov-
nomenného románu Geor-
gea Orwella Farma zvierat. 
Réžiu mal Peter Chmela, pod 
dramaturgiu sa podpísala 
Petra Babulícová, hudbu zlo-
žil Zdeněk Dočekal, scénu, 
kostýmy a masky vytvorila 
Zuzana Hudeková.

 Podľa knižného príbe-
hu sa zvieratá rozhodnú

 Divadlo Andreja Bagara 
v Nitre už tento mesiac - 10. 
a 11. novembra, uvedie ro-
mantickú komédiu Zaľúbený 
Shakespeare. K výpravnej 
hre patria i krásne kostýmy. 
Známa kostýmová výtvar-
níčka Ľudmila Várossová sa 
pri ich tvorbe držala rene-
sančných predlôh, ale vložila 
do nich aj súčasný akcent. 
„Aby boli blízke aj dnešným 

z farmy vyhnať ľudí, ktorých 
považujú za svojich tyranov 
a zotročovateľov. Ich jedi-
ným cieľom je žiť a pracovať 
na farme, ktorá by patrila 
iba im. Heslo znie: „Všetky 
zvieratá sú si rovné!“ Postu-
pom času sa však i zvieratá 
začnú rozdeľovať do „spo-
ločenských tried“. Vzniká 
„rebríček“ – niekto musí byť 
hore a niekto dole. Zvieracia 
revolúcia končí fiaskom: nie-
ktoré zvieratá žijú a pracujú 
ešte v horších podmienkach, 

ľuďom, aby diváci videli, že 
sa ich hra dotýka. Veď také 
bolo aj alžbetínske divadlo, 
bolo určené predovšetkým 
ľuďom,“ vysvetlila Ľ. Város-
sová. Na ušitie všetkých kos-
týmov spotrebovala až 1,5 
km látky. A to najmä preto, 
že odevy alžbetínskej doby 
vznikali z drahých broká-
tov, boli zdobené čipkami a 
ručným vyšívaním. „Látky 

než tomu bolo pod „vládou“ 
človeka. Tragédiou príbehu 
je to, že zvieratá, možno na 
pár výnimiek, si svoju „pre-
hru“ nepriznávajú a možno 
ani neuvedomujú – a to aj 
napriek tomu, že už nevidia 
rozdiel medzi človekom a ich 
novým vodcom, prasaťom. 
Inscenácia je vhodná pre 
mladého dospelého diváka.

(SY)

máme z Rakúska, Nemecka,  
Kanady, hľadali ich v outle-
tových skladoch v zahrani-
čí,“ hovorí Ľ. Várossová. Na 
kostýmoch sú rôzne filigrán-
ske ozdoby, bruselská čipka, 
podarilo sa im získať 200 do-
bových gombíkov. Vytvorili 
aj neobyčajne komplikované, 
tzv. osmičkové goliere. Sú to 
skladané kusy odevu, ktoré 
dokáže vytvoriť iba dobrý 
krajčír.

 Okrem krajčírov sa na 
tvorbe kostýmov podieľajú aj 
ďalšie profesie, ako sú modis-
ti, ktorí vytvárajú krásne do-
bové klobúky. Potrební boli 
aj rôzni zruční remeselníci, 
ktorí vyrábali spony na šaty. 
V každom prípade sa diváci 
môžu na Zaľúbeného Sha-
kespeara naozaj tešiť. A to 
nielen na hru samotnú, ale aj 
na krásny výtvarný zážitok,“ 
dodala Ľ. Várossová.

(D)

Staré divadlo Karola Spišáka prináša hru Farma zvierat

Zaľúbený Shakespeare bude oblečený do krásnych kostýmov

www.nitra.sk 17

Na snímke herečka Eva Pavlíková počas kostýmovej skúšky s kostýmovou 
výtvarníčkou Ľudmilou Várossovou.       Foto: Collavino
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 Nachádza sa v Starom mes-
te a spája Farskú ulicu (v mi-
nulosti sa volala Saratovská) s 
Cyrilo-metodským námestím 
a Piaristickou ulicou (v mi-
nulosti Gudernovou ulicou). 
Už 280 rokov chodia po nej 
študenti gymnazisti do svojej 
školy, do dnešného Gymnázia 
sv. Kalazanského. Tu, na teme-
ne voľakedajšieho Vrchu sv. 
Ondreja – po nitriansky „Na 
Andrášku“ boli ešte v 17. sto-
ročí záhrady a role mešťanov. 

 Nitrianski piaristi tu kúpili v 
r. 1701 so záhradami aj 4 domy 
a po ich zrúcaní na tom istom 
mieste 9. júna 1701 položili zá-
kladný kameň na stavbu kláš-
tora a gymnázia. Novostavbu 
otvorili v r. 1703, keď zhorela 
prenajatá budova v Dolnom 
meste. Ku komplexu piaristic-
kých stavieb neskoršie pristavi-
li aj terajší barokový Kostol sv. 
Ladislava s dvomi vežami.

 Táto prístupová cesta dlho 
nemala svoj názov. Ale či môže 
zostať takáto ulica bez mena, 
keď po nej denne chodí študu-
júca mládež? Hugo Dombay, 
spisovateľ, právnik a notár Nit-
rianskej župy, novinár a stvár-
ňovateľ života nitrianskych 
mešťanov a mesta napísal vo 
svojom fejtóne o nitrianskych 
uliciach v týždenníku Nyitrai 
Közlöny o Školskej ulici toto: 
„Na Malej ulici (tak volali 
dnešnú Školskú ulicu) stál ho-
tel Študent alebo Šarkan a stál 
na rohu Farskej (Saratovskej 
ulice) v smere do Piaristickej 

Školská ulica
(Gudernovej ) ulice. Táto Malá 
ulica je bez mena, ale popravde 
povedané. Mala mnoho náz-
vov. Volali ju Nezábudková uli-
ca podľa vegetácie na nej, ale 
mala aj posmešné mená Psia 
diera, atď. Starí ľudia si spomí-
nali, že ju volali aj Stračia cesta 
alebo Stračia ulica.“

 Pri úradnom ustálení ulič-
ných mien v Nitre v r. 1877 a 
1887 dostala meno Deákova 
ulica - po vtedajšom maďar-
skom politikovi Františkovi 
Deákovi (1803 – 1876), vedúcej 
osobnosti liberálnej strany od-
bojnej maďarskej šľachty proti 
absolutistickému policajnému 
viedenskému režimu Bachovej 
diktatúry. Až pri slovenskom 
premenúvaní ulíc v decembri 
1918 zmenili Deákovú ulicu 
na Školskú ulicu. A toto po-
menovanie jej zostalo natrvalo 
- až do dnešných dní. Pripo-
meňme si, že aj novovytvorené 
námestie pred novým súdnym 
palácom v r. 1904 pomenovali 
na Námestie Františka Deáka. 

Dnes toto územie nemá žiadne 
pomenovanie – je to Štúrova 
ulica, i keď tu niekedy okolo
r. 2010 boli snahy na pomeno-
vanie tohto priestoru s fontá-
nou na Námestie M. R. Štefá-
nika – v súvislosti so snahami 
o inštalovanie Štefánikovej 
sochy. 

 Ale vráťme sa späť na Škol-
skú ulicu. Táto ulička je krátka. 
V minulosti na nej stálo len 
šesť domov. Z nich treba spo-
menúť dvojposchodovú stavbu 
obytného domu na ľavej strane 
ulice - rožný dom bývalého žu-
pana Štefana Crausa, v ktorom 
bol v minulosti situovaný Poľ-
nohospodársky nákupný a zá-
sobovací podnik. Hneď vedľa 
neho v prízemnom dome mal 
chýrnu dielňu majster - orga-
nár Otakar Važanský. Rožný 
dom na pravom boku ulice bol 
hotel Študent. Po r. 1930 ho vy-
budovala rodina Kozmovská. 
Rožný dom na hornom kon-
ci ulice pred gymnáziom po 
r. 1966 zbúrali a postavili tam 

Ulica, po ktorej kráčaš
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nový poschodový obytný dom. 

 Súčasná Školská ulica sa 
stala sídlom novovybudova-
ného Hotela Komfort s ka-
viarňou Café Komfort. A tak 
ako v časoch dávnominulých, 
aj v súčasnosti znie na tejto 
ulici študentský smiech a vra-

va gymnazistov, ktorí tadiaľto 
chodievajú do svojej školy na 
Piaristickej ulici. 

 Na Školskej ulici bolo ešte do 
r. 1983 pokladené staré kamen-
né žulové uličné dláždenie (tzv. 
mačacie hlavy). Zlikvidovali 
ho v lete, keď celú Školskú uli-

cu vyasfaltovali. A tak je dnes 
Školská ulica modernou pek-
nou trasou do kopca od Far-
skej ulice na Cyrilo-metodské 
námestie a na Piaristickú ulicu. 
Zostáva vzácnou pamiatkou 
pre mnohé generácie Nitra-
nov a študentov na zašlé štu-
dentské časy. Spracovala: (SY)

O slovo sa hlási „outdoorový“ festival Vysoké hory Nitra
 Festival Vysoké hory Nitra 
sa koná v Nitre od roku 2006. 
V rámci 12. ročníka festivalu 
odštartuje bohatá nádielka fil-
mov. V sobotu 4. novembra od 
9. hod. sa vo veľkej zasadačke 
na Mestskom úrade v Nitre
stretnú priaznivci hôr a ces-
tovania. Uvedené budú filmy 
Pavla Barabáša Vábenie výšok 
- 1. časť Ivan Gálfy, Erika Ba-
láža Živá rieka alebo Viliama 
Bendíka Kroky na hrane. 

 Na festival zavíta slovenský 
výškový horolezec Peter Há-
mor, ktorý tento rok zavŕšil 
výstupy na všetkých 14 osem-
tisícoviek a práve o svojom 
20-ročnom pôsobení v Hima-
lájach bude jeho prezentácia 
Himalayadventure. Očakávaný-
mi hosťami budú aj Ivan Lehot-
ský a Ivan Kluvánek, účastníci 
prvého kolektívneho prechodu 
hrebeňa Vysokých Tatier z r. 
1955. Festival bude aj o ces-
tovaní po Kube, o výprave na 
bicykloch z Paríža do Vrábeľ, 
divokých riekach Ekvádoru, 
skialpinizme na Kaukaze, pa-
raglidingu na Sibíri alebo lezení 
najdlhšieho alpského hrebeňa.

 Organizátorom festivalu je 
občianske združenie Nitrian-
sky horský spolok. Hlavnými 

partnermi podujatia sú mesto 
Nitra, Dynamik Nitra a North-
finder. Festival je od roku 2008 
dvojdňový. Piatkový program 
je určený žiakom a študentom 
nitrianskych ZŠ a má náučno-
-vzdelávací charakter. Jeho 
obsahom je i environmentál-
na výchova. Hlavný program 
sa uskutoční počas soboty v 5 
blokoch, v ktorých sa striedajú 
jednotlivé filmy a prezentácie 
hostí. Sprievodnými festiva-
lovými akciami sú výstava 
fotografií s tematikou hôr, 
cestovania, fauny a flóry ako 
aj obľúbená tombola o hod-
notné ceny. V rámci festivalu 
sa organizuje anketa o Cenu di-
váka. Jej doterajšími víťazmi sú 

Jozef Kopold, Zoltán Demján, 
Viktor Beránek, Robert Rajchl s 
Erikom Balážom, Peter Hámor, 
Tomáš Hulík a Pavol Barabáš. 
Od roku 2015 sa tiež odovzdáva 
Hlavná cena festivalu. Získali 
ju popredný poľský horolezec 
Piotr Pustelnik a cestovateľ, 
dobrodruh Peter Becko On-
drejovič. Ďalšími významnými 
osobnosťami, ktoré sa zúčast-
nili na festivale sú horolezci 
Ivan Fiala, Michal Orolin, Igor 
Koller, Maroš Šajnoha, Martin 
Gablík, Peter Šperka, Vlado Li-
nek, Michal Sabovčík a Adam 
Kadlečík, polárnik Peter Valu-
šiak, cestovatelia a filmári Ras-
ťo Hatiar, Ivan Bulík, Miloslav 
Končok, Miloslav Láber, Pavol 

Festival každoročne otvára nitriansky primátor Jozef Dvonč. Na snímke s Pat-
rikom Egyudom z Nitrianskeho horského spolku.        Foto: autorka
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 Záujem domácich aj za-
hraničných turistov o pobyt 
v Nitre rastie. Od januára do 
augusta 2017 nahlásili  hotely, 
penzióny a ostatné ubytovacie 
zariadenia v meste spolu  189 
580 prenocovaní. Predstavuje 
to takmer 28-percentný nárast 
oproti roku 2016, čo je o vyše 
41 000 prenocovaní viac.

 Nitra sa v posledných ro-
koch stáva nielen obľúbenou 
kongresovou destináciou, ale 
aj turisticky atraktívnou. Mi-
nulý rok ju vďaka ponuke pre 
obchodnú klientelu navštívilo 
viacero firiem a zahraničných 
návštevníkov. Unikátny Sve-
tový kongres esperanta v júli 
prilákal do Nitry takmer 1300 
ľudí zo 60 krajín sveta. Hotel 
MIKADO zas minulý rok hos-
til významný medzinárodný 
medicínsky kongres. 

 Počas januára až augusta 
tohto roku sme zaznamena-
li nárast počtu prenocovaní 
o vyše 41 000 návštevníkov.  
„Dôvodom je pestrá ponuka 
festivalov, koncertov, výstav i 
jednotný a ucelený systém pro-
pagácie, ktorému sa cielene ve-
nujeme v spolupráci s Mestom 
Nitra a ostatnými našimi člen-
mi už od roku 2012,“ uviedla 
Marta Hároníková, výkonná 
riaditeľka Nitrianskej oblast-
nej organizácie cestovného 
ruchu. 

 Jedným z najnavštevovanej-
ších je už tradične aj výstavis-
ko Agrokomplex. „Od januára 
do augusta 2017 evidujeme 
zvýšenie návštevnosti našich 
podujatí v miere 5 až 10 percent 
oproti rovnakému obdobiu v 
roku 2016. Tak isto sme v tom-
to období zaznamenali zmenu 

štruktúry našich návštevní-
kov. V roku 2017 sa zvýšila 
návštevnosť najmä stredne a 
vysoko príjmových skupín oby-
vateľstva. Tento faktor sa mo-
hol pozitívne odraziť na miere 
zvýšenia využitia ubytovacích 
služieb v meste vzhľadom na 
našu ročnú návštevnosť vyše 
500 000 ľudí,“ doplnil Mário 
Dinga, riaditeľ agrokomple-
xu, Národného výstaviska, 
š.p., jeden z členov NOCR.

 „Za náš štátny podnik 
musím povedať, že ma teší 
že Agrokomplex Národného 
výstaviska Nitra významne 
prispieva k rozvoju podni-
kateľských aktivít v oblasti 
stravovania a ubytovania. Je 
nám jasné, že bez Agrokom-
plexu by rozvoj týchto odvetví 
nebol v takej miere možný,”
dodal Mário Dinga.          (DP)

Nitra sa posledné roky stáva obľúbenou turistickou destináciou

 Na jednom zo siedmich 
nitrianskych kopcov - na  
Kalvárii, bude v priebehu no-
vembra nainštalovaný nový 
ďalekohľad, ktorý bude odol-
nejší voči poveternostným 
vplyvom než doterajší mono-
kulár.

 Zatraktívnenie Kalvárie a 
osadenie mobiliáru, vrátane 
ďalekohľadu, na tomto mies-

Na Kalvárii bude namontovaný nový ďalekohľad
te sa začalo v lete r. 2013. Od-
vtedy ďalekohľad niekoľko-
krát poškodili vandali. Jeho 
nevýhodou tiež bolo, že sa 
pri zmene počasia zahmlie-
val. Nový ďalekohľad bude 
voči tomuto odolnejší a za-
bezpečí čisté a jasné pohľady 
na mestskú scenériu.

 Rovnaký odolnejší typ 
ďalekohľadu zabezpečila 

Nitrianska organizácia ces-
tovného ruchu koncom roka 
2013 na Nitriansky hrad a 
na Pyramídu. Vďaka tomu, 
že obsahuje dusíkovú výplň 
proti zahmlievaniu opti-
ky z vnútra ďalekohľadu, je 
odolnejší voči poškodzova-
niu. Ďalekohľad by mal byť 
na Kalvárii namontovaný v 
polovici mesiaca november 
2017.              (ĽS)

Barabáš a František Kele.
 Festival sa stal už tradičným 
a populárnym podujatím s 
vysokou návštevnosťou a po-
zitívnymi ohlasmi zo strany 
verejnosti a účinkujúcich. Je 

jedinečným podujatím v Nit-
rianskom kraji a zároveň za-
ujal vo svojej kategórii pevné 
miesto medzi úspešnými slo-
venskými „outdoorovými“ fes-
tivalmi. Podrobné informácie o 

festivale je možné nájsť na web 
stránke festivalu – www.vyso-
kehorynitra.sk, ako aj na festi-
valovej FB stránke - www.face-
book.com/VysokeHoryNitra.

(SY)
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Povedali si ÁNO

1. septembra 2017: Ondrej Šatura z Nitry a Anna Šimková z Hanušoviec nad Topľou, Michal 
Adámek z Lehoty a Jana Šranková z Veľkého Lapáša, Jozef Máčik z Nitry a Jana Popelková z 
Hájskeho

2. septembra 2017: Ing. Ondrej Čičo z Ivanky pri Nitre a Zuzana Vargová z Nitry, Rastislav 
Gronský a Lenka Chmelíková obaja z Nitry, Michal Bujdák z Kmeťova a Martina Štrbáková z 
Tekovských Lužian, Ján Slezák a Katarína Gajdošová, obaja z Nitry, Roman Mečiar z Bratislavy 
a Martina Dičérová z Cabaja - Čápora, Mgr. Marek Gála z Nitry a Ing. Andrea Pavlíková zo 
Šurianok

8. septembra 2017: Andrej Bachúrik a Petronela Rychnavská, obaja z Nitry, Roman Bulko a 
Michaela Bratková, obaja z Nitry, Tomáš Mareš z Nitry a Mária Bachorecová z Hurbanova

9. septembra 2017: Ivan Hrtús a Alexandra Meňhartová, obaja z Nitry, Milan Svorad a Zuzana 
Prekopová, obaja z Nitry, Rastislav Tomka a Mgr. Simona Moravčíková, obaja z Nitry, Peter 
Chrenák z Kľačian a Katarína Geherová z Hlohovca, Peter Zelka z Rišňoviec a Veronika 
Privalincová z Nitry, Martin Lyžičiar, Výčapov - Opatoviec a Bc. Diana Kollárová z Nitry, Roman 
Beňo z Jedľových Kostolian a Margaréta Micháleková z Nitry, Ing. Mgr. Andrej Rábek a Hana 
Klobučníková, obaja z Nitry, Ing. Róbert Laca a Bc. Martina Cebová, obaja z Nitry, Richard 
Hudák a Veronika Smidová, obaja z Nitry, Ing. Martin Antalec z Nitry a Lucia Ščepková z Levíc

14. septembra 2017: Tomáš Čurgali z Nitry a Simona Samajdáková z Lučenca

15. septembra 2017: Ing. Miroslav Krjak  z Nitry a Mgr. Kristína Janečková z Cabaja - Čápora, 
Slavomír Švancara z Nitry a Lucia Králová z Vrábeľ, Vladimír Kopec z Oponíc a Lenka Bozáňová 
z Komjatíc

16. septembra 2017: Marek Michl z Českej Lípy a Linda Marešová z Nitry, Marcel Takáč z 
Alekšiniec a Zuzana Zabáková z Nitry, Boris Humaj z Horných Zeleníc a Ing. Natália 
Dubrovayová z Rumanovej, Andrej Krupa a Jana Civáňová, obaja z Nitry, Peter Kučerka a 
Dominika Barátová, obaja z Nitry, Adrián Pánský a Veronika Frantová, obaja z Nitry, Martin 
Németh z Nitry a Romana Poupová zo Senice, Ing. Lukáš Strapko a Michaela Birčáková, obaja z 
Nitry, Lukáš Šiška z Bratislavy a Zuzana Kinčeová z Nitrianskych Hrnčiaroviec

23. septembra 2017: Matej Kostoláni z Nitry a Klaudia Klačanová zo Zbehov, Samuel Majerčák  
a Nina Vaňová, obaja z Nitry, Ivan Král a Veronika Prípadová, obaja z Nitry, Rastislav Hrnek z 
Mojmíroviec a Natália Rábeková z Čechyniec, Ing. Matúš Bača a Daniela Krajčovičová, obaja z 
Čakajoviec

29. septembra 2017: Juraj Vincúr z Partizánskeho a Kristína Kinčeková z Topoľčian, Ing. 
Ľudovít Kováč a Lenka Vaňová z Cabaja - Čápora

30. septembra 2017: Martin Vaško z Alekšiniec a Dominika Omelinová z Nitry, Gabriel Takács 
z Dvorov nad Žitavou a Mgr. Kristína Brathová z Kolíňan, Tibor Capek z Čadce a Mgr. Hana 
Haragová z Nitry
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Mária Balúnová, Zita Bečková, Eva 
Čurgová, Viera Dovčíková, Veronika Drozdová, 
Eva Dudášová, MVDr. Alžbeta Grafenauová, Ing. 
Alžbeta Guzmická, Edita Hainová, Emil Homola, 
Ing. Ján Chobot, Anna Jasanová, Otakar Jurajda, 
Mária Krajčírová, Ing. Milan Králik, Mária 
Krčmáriková, Marta Kusyová, Valéria Labošová, 
Ing. Rudolf Lahučký, Jozef Martiška, Helena 
Meňkyová, Ján Mesaroš, Eduard Michalička, 
Juliana Mrváňová, Mária Mudrochová, Františka 
Pavuková, Veronika Récka, Ružena Sapárová, 
Peter Satin, Kornelia Schlarmannová, Katarína 
Šedivá, Ing. Pavol Škabla, Ing. Ferdinand Šteliar, 
Alžbeta Švecová, Františka Ternényová, Edita 
Vágaiová, Oľga Vargová, Imrich Viglacký, Eva 
Vnučková, Marcela Vydarená, JUDr. Miroslav 
Zika, Marta Žilková
 80 ROKOV: Anna Civáňová, Mária Fitalová, 
Karol Gavura, Helena Grofová, Adriena 
Grupáčová, Oľga Hajková, Alfonz Hegeduš, 
Nadežda Horňáková, Terézia Illéšová, Ing. Blanka 
Kendrová, Ľudmila Klbečková, Ing. Emil Kočajda, 
Alžbeta Kováčová, Priška Kováčová, Anna 
Kovalinková, Mgr. Jozef Kručay, Milan Lavo, 
Ing. Emil Lörinc, Ján Mako, Lidia Makovínyiová, 
Emília Marčanová, Emília Martišková, Ing. 
Ida Matulíková, Božena Mičanová, František 
Mudrák, Anna Pavlisová, Elígius Pecháč, 
Marcela Púčaťová, Ing. Nadežda Škultétyová, 
Martin Tlčina, Katarína Valčičáková, Mária 
Vontorčíková, Anna Vozárová 
 85 ROKOV: Marta Almásyová, Emília 
Beňáková, Etela Borzová, Pavla Dudová,
Ing. Vladimír Filo, Irena Hohošová, Edita 
Kevélyová, Terézia Kocifajová, Mária Miková, 
Ing. Bohumír Pechočiak, Ing. František Smutný, 
Mária Struhárová, Štefan Šušlík, Margita 
Švecová, Katarína Tonkovičová, doc. Ing. Jozef 
Uhlár, CSc., Aurélia Žarnovičanová, v októbri: 
doc. Ing. Jozef Šimko, CSc.
 86 ROKOV: Ondrej Bača, Ján Bystrianský, 
Ružena Čanigová, Helena Ficová, Margita 
Hrušková, Júlia Chobotová, František Kováč, 
Emília Kučerová, Magdaléna Molnárová, Jozefa 
Obuchová, Blažena Richtariková, doc. PhDr. 
Michal Rohal, DrSc., Božena Sabolová, Afrodita 

Sedlárová, Otto Sládečka, Jozef Stražanec, Ing. 
Ferdinand Štefanovič
 87 ROKOV: Irena Adamíková, Jozef Bernath, 
Milan Břicháč, Mária Cifrová, Helena Čerešňová, 
Ernest Današ, Mária Danišová, Valéria 
Ďuríková, Július Eliáš, Ernestína Fábelová, 
Gabriela Farkašová,  Bernardína Kíkelová, Mária 
Medovarská, Ľudmila Mišove, Gizela Novoselová, 
Ing. Alžbeta Oberthová, Alžbeta Sirotková, Mária 
Šedová, Michal Vasiľko, Margita Vígová
 88 ROKOV: Anna Baliová, Edita Blahunková, 
Michal Bóna, Margita Buláková, Viliam Burian, 
Ing. Marko Ďuriš, CSc., Ema Gajdošíková, Jaroslav 
Hotový, Juliana Chlebová, Angela Keselyová, 
Klára Krišáková, Angela Kyačková, Helena 
Lacušková, Juliana Malá,  Mária Ottingerová, 
Mgr. Janka Pažitná, Stanislav Štefkovič, Cecília 
Urminská, Laura Vaneková
 89 ROKOV: Libuša Františová, Helena 
Harmatová, Helena Jedličková, Irena 
Kadlubecová, Helena Magdinová, Viliam 
Opoldus, Vladimír Orieška, Edita Ravingerová, 
Žofia Skočíková, Emil Tóth, Silvia Veselá,
PhMr. Lívia Veselská
 90 ROKOV: Zlatica Arpášová, Ing. Pavol 
Bajči, Viliam Dokupil, Anna Juhásová, Jozefína 
Karkošková, Eva Labová, Katarína Molnárová, 
Želmíra Nemčovičová, Ondrej Šúnik, Valéria 
Záhumenská
 91 ROKOV: Irena Bánovská, Katarína Cilliová, 
Terézia Hajlová, Štefan Jaššo, Mária Paulovičová, 
Ing. Ondrej Potančok, Oľga Töröková
 92 ROKOV: Helena Gabulová, Oldřich Havlík, 
Imrich Hrobár, Mária Kelemenová, Terézia 
Malenčíková, Brigita Zacharová
 93 ROKOV: Pavlína Jakubeková, Júlia 
Krajancová, Žofia Nemešová, MUDr. Vladimír 
Zubácky
94 ROKOV: Paula Drábiková, Petrina Szorádová
95 ROKOV: Mária Jamrichová
97 ROKOV: Mária Magová
98 ROKOV: Terézia Hromadová
99 ROKOV: Helena Náhlovská
101 ROKOV: Hilda Schulzová
104 ROKOV: Mária Korecová

V novembri si významné životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:



Navždy odišli
V septembri nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
Peter Andel, 30-r., Baničova 3
Anna Beneová, 69-r., Škultétyho 28
Edmund Boháčik, 93-r., Rybárska 12
Jarmila Bugarová, 93-r., Hornohorská 29
Mária Červenová, 66-r., Škultétyho 6
Ing. Ivan Dančák, 38-r., Jurkovičova 3
Dr. Ján Dobiaš, 93-r., Martinská dol. 10
Emília Druková, 85-r., Párovská 13
Terézia Dubeňová, 77-r., Látečkovej 11
Anna Dvorská, 100-r., Čajkovského 27
Ján Harbuľák, 54-r., Nitra
Jozef Herceg, 77-r., Kostolná 6
MUDr. Karol Hranai, 83-r., Kamenná 21
Lýdia Chalániová, 85-r., Štefánikova tr. 40
Milan Jakubík, 61-r., Nitra
Jolana Janeková, 69-r., Dlhá 27
Antónia Juráková, 92-r., Kamenná 6
Eva Kálmánová, 61-r., Vodná 4
Ivan Kotora, 70-r., Železničiarska 52
Lýdia Kovalčíková, 81-r., Nábrežie mládeže 83
Helena Krajčová, 92-r., Dr. J. Budayho 25 
Jaroslava Lacušková, 68-r., Wilsonovo nábrežie 180
Karolína Lakatošová, 78-r., Čajkovského 38
Pavlína Lenčéšová, 84-r., Na gruntoch 5
Margita Maďarová, 94-r., Ulica Janka Kráľa 2
Ján Maniaček, 84-r., Dlhá 56
Denisa Markechová, 47-r., Bizetova 41

K FOTOGRAFII NA TITULNEJ STRANE:
V pondelok 23. októbra patrila Estrádna hala PKO v Nitre seniorom. Pri príležitosti Nitrianskeho dňa 
úcty k starším sa už po deviatykrát zabávali na Seniorskom plese. Na úvod plesu sa k seniorom prihovoril 
primátor mesta Jozef Dvonč, prítomní boli aj viacerí mestskí poslanci.                            Foto: Ľ. Synaková

Dušan Martoš, 86-r., Benkova 1
Ing. Peter Mihálik, 55-r., Slnečná 12
Ján Mikulášik, 73-r., Čajkovského 12
Veronika Mistríková, 89-r., Kláštorská 75
Rozália Miškolciová, 95-r., Železničiarska 52
Margita Molnárová, 82-r., Železničiarska 52
Ing. Vladimír Osadský, 68-r., Tríbečská 8 
Anna Pálková, 65-r., Partizánska 63
Alžbeta Petríková, 97-r., Metodova 26
Katarína Rebejová, 76-r., Schurmannova 9
Miroslav Sarvaš, 92-r., Súľovská 5
Ľubomír Sedmák, 59-r., Javorová 9
Ľudovít  Smerek, 69-r., Wilsonovo nábr. 176
Július Stano, 82-r., Kollárova 2
Ing. František Steszkál, 74-r., Železničiarska 52
MUDr. Július Strmeň, 74-r., Jahodová 5
MUDr. Alexander Szalma, 89-r., Janského 7
Alžbeta Šajdáková, 88-r., Štúrova 32
Miroslava Šnedrlová, 66-r., Ul. Janka Kráľa 2
Valéria Šumichrastová, 78-r., Inovecká 11
Rozália Tanciková, 81-r., Rabčekova 21
Emil Turba, 80-r., Hornozoborská 103
Anton Valašek, 86-r., Hlavná 27 
Ing. Milan Vavrovič, 85-r., Kmeťova 7
Ľubomír Vereš, 58-r., Hydinárska 9
Marián Vnučko, 64-r., Murániho 14
Elena Zaťková, 90-r., Párovská 16
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Šarkany znovu lietali nad Nitrou 
Mesto Nitra a Nitrianska organizácia 
cestovného ruchu zorganizovali 5. 
ročník čoraz populárnejšieho podujatia, 
ktorým sa po rokoch zaiste stala Šarka-
niáda. Šarkany rôznych veľkostí, farieb aj 
tvarov aj tento rok opäť lietali nad 
nitrianskou Kalváriou. Najviac sa azda 
tešili deti, nakoľko počasie akcii prialo. 
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, 
spoznali sme najkrajšieho, najväčšieho, 
najoriginálnejšieho i najvyššie lietajúce-
ho šarkana. Všetci, ktorí sa na podujatí 
zúčastnili, skonštatovali, že sa tešia na 
budúcoročný - už šiesty ročník, tohto 
vydareného podujatia, ktoré je určené 
hlavne pre rodiny s deťmi.

Text a foto: (J)
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