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 Mesiac máj je bezpochyby je-
den z najkrajších mesiacov roka. 
Príroda sa prebúdza k životu. 
Všetko kvitne, záhrady a parky 
sú posiate všetkými farbami - 
nádherná pastva pre naše oči. 
Krása prírody má svoje čaro, i 
keď v súčasnosti sa počasie akosi 
zmenilo a hranice teplôt kolíšu 
medzi februárom a júnom. 

 K máju sa viaže mnoho vý-
znamných udalostí, sviatkov a 
tradícií. Jednou z nich je aj sta-

vanie májových stromov spojené 
so spevom a zábavou. So záuj-
mom som prijal správu o tom, že 
tohto roku sa v Nitre po prvýkrát 
uskutoční i charitatívny majáles 
„Nitra v kroji“. Teší ma, že orga-
nizátori si dali za cieľ  prispieť 
k zachovaniu kultúrneho de-
dičstva a ľudových tradícií. Na-
koľko sa podujatie bude konať v 
predvečer 1. mája, pripomenú si 
aj tradíciu stavania májov.  

 Prvý máj je sviatok práce a 
mnohí z nás možno ani nevedia 
akú má históriu. Traduje sa už 
vyše 120 rokov. Ďalším význam-
ným sviatkom v máji je 8. máj 
- Deň víťazstva nad fašizmom. 
Pripomíname si koniec najväč-

šej tragédie 20. storočia – II. 
svetovej vojny. Vzdávame tak 
hold tým, ktorí sa obetovali aj 
za našu slobodu, majetok naj-
cennejší – vlastný život. 

 Druhá májová nedeľa nám 
každoročne pripomína jeden z 
najkrajších darov, ktoré tu na 
zemi človek má: dar starostli-
vej a milujúcej matky. Tohto 
roku pripadá Deň matiek na 14. 
mája. Ako som sa dočítal, Deň 
matiek má svoj pôvod už v sta-
rovekom Grécku, kde sa matky 
tešili veľkej úcte. Boli vnímané 
najmä ako nositeľky a darkyne 
nového života, ale i ako vycho-
vávateľky detí. U nás sa oslavy 
rozšírili po roku 1989 a je dobré, 
že máme tak príležitosť poďa-
kovať svojím mamám za všetko 
dobré, čo sme od nich dostali. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Máj je mesiacom významných udalostí, sviatkov a tradícií
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      Vo štvrtok 6. apríla  sa 
uskutočnilo 28. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v 
Nitre. Poslanci schválili ná-
vrh záverečného účtu mesta 
Nitry za rok 2016. 

 Mesto Nitra ukončilo hos-
podárenie v minulom roku 
s prebytkom 4,23 mil. eur. 
Mesto v roku 2016 hospo-
dárilo s rozpočtom vo výš-
ke 65,4 mil. eur, ktorý bol v 
priebehu roka ešte navýšený 
o príjmy v hodnote viac ako 
80-tis. eur. V rámci bežných 
príjmov mesto vytvorilo 
prebytok skoro 7 mil. eur, 
pri finančných operáciách 
viac ako 500-tis.eur. V ka-
pitálovom rozpočte vznikol 
schodok vyše 3,3 mil. eur. 
Celkový výsledok rozpoč-
tového hospodárenia Nitry 
za rok 2016  tak predstavuje 
prebytok v hodnote 4,23 mil. 
eur.

 Po vylúčení nevyčerpa-
ných účelovo určených pro-
striedkov - poskytnutých v 
predchádzajúcom roku zo 
štátneho rozpočtu a z roz-
počtu Európskej únie tak 
bude v Rezervnom fonde 
3,36 mil. eur. Táto suma by 
mala byť ešte navýšená o 
takmer 600-tis. eur, ktoré 
sú zostatkom z finančných 
operácií za rok 2016. 

 Z väčších investícií v roku 
2017 by mala byť zrealizova-
ná modernizácia futbalového 
štadióna (po procese verej-
ných obstarávaní), dostavba 
kúpaliska s celoročným vy-

užitím (po spracovaní pro-
jektovej dokumentácie a vy-
daní územného a stavebného 
rozhodnutia), pokračovaní v 
rekonštrukciách chodníkov a 
ciest, investícií v oblasti škol-
stva a rekonštrukcií športo-
vísk, budovaní parkovacích 
miest a tiež investícií, ktoré 
si určili jednotlivé mestské 
časti, s tým, že majú na tieto 
rozvojové aktivity vyčlenené 
a schválené finančné pros-
triedky. 

 V rámci Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu (IROP) budú pod-
porené projekty rozšírenia 
materských škôl, dobudo-
vania siete cyklotrás, ale aj 
nových odborných učební 
na základných školách. Vy-
pracovaný bude strategický 
dokument udržateľnej mobi-
lity v Nitre, na ktorý mesto 
získalo podporu vo výške 
790-tisíc eur. Mesto sa tiež 
plánuje zapojiť aj do ďalších 
výziev v rámci Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu IROP.

 Nitra chce byť Smart 
City a  rámci tohto pro-
jektu, okrem iných aktivít, 
plánuje prenajímať športo-
viská (neskôr aj priestory v 
kultúrnych ustanovizniach) 
formou elektronického re-
zervačného systému. 

 Momentálne pripravuje-
me podklady pre súťaž na 
dodávateľa systému. Podľa 
odhadov, náklady na zave-
denie elektronického rezer-

vačného systému by sa mali 
pohybovať na úrovni 25 až 
30-tisíc eur. Chceme spraviť 
všetko pre to, aby sme všetko 
mohli spustiť k 1. júlu 2017,“ 
uviedol na tlačovom brífingu 
s novinármi  primátor Nitry 
Jozef Dvonč.

 Po spustení projektu by 
mal byť na jednom mieste 
skompletizovaný zoznam 
objektov na rezervovanie, 
aktuálna obsadenosť špor-
tovísk i možnosť rezervácie 
cez web. Mesto očakáva, že 
nový systém skvalitní služby 
občanom a tiež zvýši tržby za 
prenájom kultúrnych, resp. 
športových objektov. 

 Rezervačný systém by mal 
nadviazať na projekt elek-
tronizácie služieb mesta, 
ktorý bol spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a je súčas-
ťou Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti. 
V Nitre je spustený od 1. ok-
tóbra 2015, mesto získalo na 
projekt nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške 2,24 
mil. eur, na jeho realizácii sa 
mesto spolupodieľalo sumou 
vyše 167 - tisíc eur.        (j)
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Aneta Galová, riaditeľka ZŠ Benkova získala rezortné ocenenie 

Riaditeľka ZŠ na Benkovej ulici v Nitre Mgr. Aneta Galová (na fotografii s 
ministrom) bola ocenená Ďakovným listom ministra školstva za dlhoročnú 
pedagogickú a riadiacu prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchov-
no-vzdelávacom procese.

 Pozitívne naladená, milujúca 
Nitru a svoju prácu. Taká je ria-
diteľka Aneta Galová z nitrian-
skej Základnej školy na Benkovej 
ulici v Nitre. Vyštudovala Peda-
gogickú fakultu v Nitre so zame-
raním na matematiku a chémiu, 
bola riaditeľkou v ZŠ Alexyho, 
od roku 2005 vedie ZŠ Benkova. 
Za celoživotnú pedagogickú prá-
cu, mimoriadne výsledky vo vý-
chovno-vzdelávacom procese a 
presadzovanie moderných tech-
nológií do vyučovacieho proce-
su  jej minister školstva udelil 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
rezortné ocenenie. V rozhovore 
nám prezradila aj to, čo je na jej 
práci najťažšie a čo najkrajšie.

Minister školstva vás ocenil re-
zortným ocenením. Čo to pre 
vás znamená?
Určite pociťujem radosť a satis-
fakciu za  dlhoročnú vykonanú 
prácu v školstve a veľmi si vážim, 
že sú ľudia, ktorí si moju prácu 
všímajú a dokážu ju oceniť.

Kedy u vás zarezonoval ten prvý 
moment, že sa stanete učiteľkou? 
Máte prípadne učiteľov v rodine?
Už ako žiačka na základnej škole 
som sa so spolužiačkami hrávala 
na učiteľku, paralelne s vyučujú-
cimi sme si viedli „klasifikačné“ 
záznamy  o spolužiakoch, kon-
frontovali sme známky. Všetko, 
čo sa týkalo školy ma doslovne 
fascinovalo a tam sa formovala 
moja túžba byť učiteľkou napriek 
tomu, že v rodine sme žiadneho 
učiteľa nikdy nemali. Moji ro-
dičia pracovali v ekonomickej 
sfére, možno od nich som zde-
dila aj lásku k číslam, s ktorými 
dnes ako riaditeľka pracujem. 

Ako si spomínate na svoje za-
čiatky, na prvý deň v role uči-
teľky? Aké to bolo?
Mojim prvým pôsobiskom bola 
školička v Hruboňove, kde som 
ako vyštudovaná učiteľka ma-
tematiky a chémie nastúpila na 
zastupovanie kolegu a učila som 
17 hodín telesnej výchovy a 5 ho-
dín hudobnej výchovy. Začiatky 
boli ťažké, no zvládla som ich.

Čo je na vašej práci najťažšie a 
čo najkrajšie?
Ťažko povedať, čo je na práci 
riaditeľa najťažšie, no v dnešnej 
dobe je to asi komunikácia s 
rodičmi, ktorí sa už pri prvých 
náznakoch akejkoľvek opod-
statnenej i neopodstatnenej ne-
spokojnosti utiekajú k písaniu 
sťažností na najvyššie miesta 
bez toho, aby komunikovali s 
učiteľmi alebo vedením školy. A 
najkrajšie? Radosť z dosiahnu-
tých úspechov „mojich“  zamest-

nancov a žiakov školy v pred-
metových súťažiach, v súťažiach 
v programovaní, v dramatickej 
tvorbe na celoslovenskej úrovni.

Odporučili by ste dnešným 
mladým ľuďom, aby sa dali na 
toto povolanie?
Povolanie učiteľa v dnešnej 
dobe nie je o celospoločenskej 
prestíži ani   o skvelom plate. 
Pocit mladého človeka, že chce 
byť učiteľom musí byť v srdci. 
Ak to mladý človek necíti, nik- 
dy nebude dobrým učiteľom.

Aj vašou zásluhou je ZŠ Ben-
kova jedinou školou v Nitre, 
kde sa vzdelávajú nadaní žiaci. 
Tešia vás výchovno-vyučovacie 
výsledky. Aké výsledky dosa-
hujú tieto deti?
Áno, sme jedinou školou, v kto-
rej sa vzdelávajú aj nadaní žiaci 
v špeciálnych triedach. V rám-
ci meraní úrovne vzdelávania 
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v 5. a  9. ročníku nadaní žiaci 
dosahujú výsledky okolo 20 % 
nad slovenský priemer. Učiteľ v 
týchto triedach nie je „vodca“, 
ale koordinátor práce žiakov.

A čo naopak, pokritizovali? 
Kde by mohlo nastať zlepšenie?
Dnešné školstvo, a to myslím 
posledných 10 rokov, sa zmieta v 
neustále sa meniacich pravidlách 
a reformách. Učitelia dlhé roky 
pracujú na školských vzdeláva-
cích programoch. Aj v tomto ob-
dobí čakáme na avizované a pub-
likované zmeny, ktoré by mali 
prísť od septembra. Dúfam, že sa 
dnešní mladí učitelia raz dočka-

jú poriadnej reformy, ktorá bude 
platiť na dlhšie  časové obdobie.

Ako zvyknete po práci relaxo-
vať, čo vám dobíja baterky?
V bežných dňoch je to čítanie 
beletrie, prechádzka, počas do-
voleniek obľubujem turistiku v 
mojich milovaných Tatrách.

Ako by ste defi novali povolanie 
pedagóg? Čo to znamená byť 
dobrým pedagógom?
Byť dobrým pedagógom zname-
ná byť v prvom rade dobrým člo-
vekom so silným zmyslom pre 
spravodlivosť, byť asertívnym, 
dokázať sa vžiť do problémov 

so všeobecným intelektovým nadaním a vytvorila špeciálnu triedu, vytvorila špeciálnu triedu 
pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, podporila vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami začlenenými v triedach. 

národných súťažiach v programovaní. V rámci novej technológie IKT vzdelávania vybavila 
školu najnovšou didaktickou technikou (všetkých 47 tried vybavených interaktívnou tabuľou, 
z 844 žiakov na jeden počítač pripadajú 3 žiaci, na škole je 13 kopírovacích zariadení), vytvorila 
špeciálne učebne (8 počítačových učební, multifunkčná učebňa, 2 jazykové učebne a jazykové 
laboratórium) a zaviedla vyučovanie s pomocou tabletov (samostatná tabletová trieda). 

nové teplovodné potrubie, zmodernizovali sa športoviská v areáli školy. 

v rámci celej SR.  

detí, dokázať ich náležite riešiť. 
Detská duša je veľmi zraniteľ-
ná  a treba  ku každému dieťa-
ťu pristupovať individuálne s 
rešpektovaním jeho potrieb.

Akí sú žiaci dnes a akí boli 
podľa vás v čase, keď ste študo-
vali vy? Zmenili sa až priveľmi, 
alebo ani nie?
Deti  sa v podstate nezmenili, no 
zmenila sa doba. Je veľmi tvrdá, 
medzi ľuďmi i deťmi panuje silná 
rivalita, individualizmus. Každý 
systém ovplyvňuje dianie i sprá-
vanie a to sa odráža i na samot-
ných deťoch. Aj tie dnešné potre-
bujú pochváliť, motivovať.        (SY)

Dni partnerských miest v Kroměříži
 Delegácia z mesta Nitry 
pod vedením zástupcu pri-
mátora Jána Vanča otvorila 
v piatok 8. apríla Dni part-
nerských miest v Kroměříži. 
Mesto Nitra sa prezentovalo 

na siedmich pahorkoch“, kde 
predstavuje niektoré význam-
né historické a turisticky za-
ujímavé lokality - Martinský 
vrch a Zoborský kláštor a v 
spolupráci so združením vý-

stavu abstraktného umenia 
CIRKUS CIRKULUS. Na ver-
nisáži sa hostia ponúkli tra-

z mestskej časti Dražovce a re-
gionálnym vínom zo Chateau 
Topoľčianky a medovinou z 

O čo sa zaslúžila  riaditeľka Aneta Galová:
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Združenie výtvarníkov PLAY – art prinieslo do Kroměříža výstavu abstraktného 
umenia CIRKUS CIRKULUS.  Foto: Darina Režová

Jednou rukou hlaď a druhou posúvaj dopredu
 Na území Nitry žije približne 
dvesto ľudí bez domova. Vyplynu-
lo to zo sčítania, ktoré pred časom 
vykonala Mestská polícia Nitra. I 
keď starostlivosť o ľudí bez domo-
va nepatrí priamo do kompetencie 
mesta Nitry, mesto nie je k prob-
lémom týchto občanov ľahostaj-
né. A to nielen v období zimných 
mrazov, kedy býva problematika 
ľudí bez domova najvypuklejšia, 
ale celoročne.
 V septembri minulého roka 
bola do užívania odovzdaná no-
vopostavená budova útulku pre 
bezdomovcov. Mesto do výstavby 
investovalo 727 500 eur. „Väčši-
na z bezdomovcov je v produk-
tívnom veku, no sú dlhodobo 

nezamestnaní, aj ich záujem o 
prácu je na bode mrazu. Viacerí 
sú fi nančne negramotní, zaťa-
žení dlhmi v zdravotných pois-
ťovniach a sociálnej poisťovni, 
majú nesplatené pôžičky od ne-
bankových subjektov, súdom na-
riadený výkon exekúcie, alebo sú 
nemajetní. Exekúcie sú následne 
u väčšiny ľudí bez domova de-
motiváciou k zamestnaniu sa,“ 
konštatuje Gabriela Činčurová, 
dočasne poverená výkonom funk-
cie vedúcej odboru sociálnych 
služieb Mestského úradu v Nitre.  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo 
vlani Stratégiu riešenia proble-
matiky ľudí bez domova v meste 

Nitra na roky 2016 – 2019 s cieľom 
pomôcť týmto ľuďom. Prvým kro-
kom ako sa vymaniť zo zložitých 
sociálnych podmienok je nájsť si 
prácu. V spolupráci so štátnymi 
orgánmi a ďalšími inštitúciami sa 
bude usilovať pomôcť ľudom bez 
domova naštartovať nový život. 
Problémom zostáva, že niektorým 
„bezdomovecký“ spôsob života 

nitrianskej fi rmy Tomka. 

 Mesto Nitra bolo predsta-
vené ako turisticky zaujímavá 
destinácia a ponúklo pro-
duktové balíčky k podujatiu 
Festival chutí a Nostalgická 
Nitra.  Dni Slovenskej kultúry 
trvali v Kroměříži až do kon-

Bezdomovci v Nitre nemusia spať na la-
vičkách, k dispozícii majú azylový dom.

Na Dňoch partnerských miest Nitru 
zastupoval viceprimátor Ján Vančo.  
Na snímke so zástupcom starostu 
Kroměříža Pavlom Motyčkom.    
                       Foto: (A)

ca apríla. V sobotu 22. apríla 
sa konal tzv. Hanácký deň, na 
ktorom vystúpila ženská spe-
vácka skupina Vranky z Nitry 
a v piatok 28. apríla v rámci 
Kroměřížskeho majálesu vy-
stúpila nitrianska skupina 

mesta Nitry boli vedúca útva-
ru propagácie a cestovného 
ruchu MsÚ Mariana Záturo-

na Pivarčiová a Tereza Zauj-
cová.

(MZ)
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V nocľahárni sa dá prespať.

vyhovuje a nie sú ochotní svoj ži-
vot na ulici riešiť. Dosť je takých, čo 
odmietajú akceptovať prísne pod-
mienky, ktoré platia pre ubytova-
ných v útulku pre bezdomovcov. 

 Budova útulku je rozdelená 
na dve časti. Hlavná časť bu-
dovy je určená na celodenný 
pobyt, druhá časť budovy je 
nocľaháreň. Poskytnutie soci-
álnej služby v útulku zodpove-
dá kapacite 50 klientov na celo
denné ubytovanie časť útulok a 
18 klientov v časti nocľaháreň. 

 „V pôvodnom útulku bola jed

na veľká miestnosť zariadená po-
schodovými posteľami. Dalo sa tu 
prespať. Teraz máme na prespatie 
komfortnú veľkú miestnosť s do-
statkom existenčného priestoru 
s posteľami a nočnými stolík-
mi. Vstup do nocľahárne majú 
klienti vo vymedzenom čase od 
18.00 hod. do 6.00 hod. Klientov 
vpúšťajú do tejto izby  strážnici. 
Zavedený je tu istý systém fungo-
vania, ktorý spočíva v postupe, že 
každý nocľažník najskôr zaplatí 
za nocľah – v prípade poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi je to 45 
centov. Strážnik záujemcu zaevi-
duje do knihy evidencie. Klient 
sa musí najskôr osprchovať. V 
prípade potreby mu bezplatne 

vieme poskytnúť čisté ošatenie,“ 
konštatuje Gabriela Činčurová. 

 Budova  útulku je jednopo-
schodová  budova, v  ktorej je 
17 izieb, určených na celodenné 
ubytovanie. Izby sú rozdelené na 
ženské a mužské. V hlavnej bu-
dove sa nachádza spoločenská 
miestnosť s knižnicou a televízo-
rom. V knižnici si klienti môžu 
vybrať rôzne knihy, ktoré daro-
vali do útulku obyvatelia Nitry. 
V súčasnosti sa v spoločenskej 
miestnosti realizuje v pravidel-
ných intervaloch ergoterapia a or-
ganizujú sa komunitné stretnutia. 

 V útulku vládne rodinná at-
mosféra a to bez rozdielu, v akých 
podmienkach predtým ubytovaní 
žili. Pracovníci útulku sa riadia 
mottom: „Jednou rukou hlaď a 

druhou posúvaj dopredu!“ Zna-
mená to, že aj keď jedna ruka pra-
covníkov pomáha, tak ich pomoc 
musí mať hranice a druhou ru-
kou, keď je treba posunúť dopredu 
každého klienta, u ktorého je to aj 
keď len trošku možné. Je dôležité 
dávať ľudom druhé aj tretie šance 
na dôstojný život, tak ako sa to 
osvedčilo pracovníkom s dlhoroč-
nými skúsenosťami. Individuálny 
prístup ku klientovi a empatia 
sú každodennými pracovnými 
nástrojmi pracovníkov útulku. 

(SY)Nový útulok pre bezdomovcov.   
Foto: (SY)

Pôvodná budova „azyláku“ nespĺňala 
hygienické štandardy.
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Nitrianska hudobná jar mladých interpretov 
V prvom aprílovom týždni sa 
uskutočnil dvanásty ročník fes-
tivalu mladých interpretov zo 
základných umeleckých škôl 

-
ťou 44.ročníka rovnomenného 
cyklu koncertov, ktoré organi-
zuje mesto Nitra v priestoroch 
výstavnej a koncertnej siene 

-
ského v spolupráci s mestom 
Nitra predstavila počas štyroch 
koncertov mladých hudobní-
kov zo slovenských a zahranič-
ných umeleckých škôl. 

 Otváracím koncertom festi-
valu bol Hudobný večer žiakov 
a pedagógov. Na pódiu sa pred-

Jozefa Rosinského a hostia zo 

koncertu patril detskému spe-

vedením Márie Mišunovej. V 
programe sa vystriedali vystú-
penia na rôznych sólových ná-
strojoch. Zazneli pozoruhodné 
sólové interpretačné výkony na 
klavíri, harfe, zobcovej flaute, 
husliach, gitare, v speve a pred-
stavili sa i komorné zosku-

klarinetové trio a trio v zložení 
klavír, husle a violončelo. Hos-
tia z Prahy predstavili gitarový 
súbor a záver koncertu patril 

Rosinského pod vedením Jany 
Csampaiovej, ktorý svojim 
vystúpením umocnil zážitok z 
výnimočne vydareného kon-
certu.

 Druhý festivalový večer 
Viva la musica patril prezentá-

cii mladých interpretov, hrajú-
cich na dychových nástrojoch. 
V úvode zazneli tri skladby v 
podaní súboru zobcových flá-
ut. Nasledovali kompozície pre 
zobcovú a priečnu flautu, ktoré 
na vysokej umeleckej úrovni 
podali žiačky dychového od-

Hosťom koncertu bol študent 

Príjemným prekvapením bolo 
vystúpenie dychového orches-

predstavili hráči na priečnej 
flaute, akordeónoch a altovom 

Trstená. Detský dychový or-
chester pod vedením kapelníka 
Lukáša Považana zahral známe 
kompozície, ktoré svojím sil-
ným hudobným pozitivizmom 
strhli obecenstvo k ováciám.

 Tretí hudobný večer pod 
názvom Cimbal maľovaný bol 
koncertom žiakov Martiny Kri-

-
sinského sa predstavili cimba-

malo možnosť počuť cimbal v 
rôznych možnostiach jeho hu-

patriaci do oblasti klasickej 
hudby, ako nástroj, na ktorom 
sa dá interpretovať renesančná 

hudba, ale aj ako nástroj, ktorý 
má svoje pevné miesto v jazzo-
vej a súčasnej hudbe. Osviežu-
júcim zážitkom bolo účinko-
vanie detskej ľudovej hudby a 

-
ho, ktoré začali pracovať v tom-
to školskom roku pod vedením 
Paulíny Haragovej a Michela 
Lorincza. Počas celého koncer-
tu vládla príjemná atmosféra a 
výkony účinkujúcich publikum 
ocenilo búrlivým potleskom.

 Posledným koncertom v 
rámci festivalu mladých inter-
pretov bolo Stretnutie pri stru-

koncertu žiakov a študentov 
slovenských a zahraničných 
umeleckých škôl. Predstavilo 
sa na ňom jedenásť talento-
vaných ... pokrač. na 17. str. 



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

2. 5. (ut) 19.00 Katarína Koščová / spev, Daniel 

Špiner / klavír, Michal Matejčík / harfa, komorný 

jazzovo-šansónový koncert. usporiadateľ: Muzika, 
s.r.o.,predpredaj: Ticketportal
4. 5. (št) 17.00. Absolventský koncert  ZUŠ Jozefa 

Rosinského v Nitre koncert žiakov hudobného od-

boru. usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, 
vstup voľný      
9. máj (ut) 10.00 Slávnostné oceňovanie príslušní-

kov  Hasičského a záchranného zboru Nitrianskeho 

kraja, vstup na pozvánky  

FATANGO

2. ročník festivalu argentínskeho tanga

10. 5. (st) 18.00 PiaTango Project. Účinkujú Iveta Štr-
bák Pandiová / spev, Samuel Mikláš / husle,
Karol Kompas / gitara, aranžmány, Andrej Behul / kon-
trabas, basgitara,Karol Brnka / bicie, perkusie.  
11. 5. (št) 18.00 Michal Červienka trio „Galliano Fo-
rever“Michal Červienka / akordeón, Klaudius Kováč / 
klavír, Róbert Ragan jr./ kontrabas
12. 5. (pi) 18.00  Modrý večer, alebo Kitchen Grass a 

hostia - koncert slovenských a zahraničných interpre-
tov bluegrassovej hudby         
19. 5. (pi ) 19.00 Koncert Speváckeho zboru DÚHA a 

Speváckeho zboru NITRIA, diriguje: Mária Mišunová a 
Ondrej Šaray. usporiadateľ: SZ Nitria, vstup voľný  
20. 5. (so) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ , 13.00 – 17.30; 
19.30 – 20. 30 prehliadky Synagógy 

18.00 História a tradície Židov v Nitre  exkurz do mi-

nulosti s Katarínou Potokovou / ŽNO v Nitre. uspo-
riadateľ: Mesto Nitra, vstup voľný   

23. 5. (ut) 18.00 Karol Samuelčík (Slovensko), Arturo 

Zeballos (Argentína) gitarový koncert. Program: J.S. 
Bach, A. Yupanqui, A. Chazerreta, P. del Cerro, A. Vival-
di. Usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci s Hudobným 
centrom, vstupné: 2,- € 
25.5. (št) 18.00 Hudobné pódium Tralaškoly  koncert 

študentov hudobných tried usporiadateľ: SZUŠ Nitra, 
vstup voľný     
28. 5. (ne) 17.00 Klavírny koncert – pocta Beethove-

novi Bibiana Miškolciová. Usporiadateľ: OZ List, vstup 
voľný      
29. 5. (po) 17.00 Koncert pedagógov ZUŠ Jozefa Ro-

sinského v Nitre. usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre, vstup voľný     
VÝSTAVY
SOMSIJESMESTESÚ

Pavol Hammel  /  Braňo Jánoš - maľba

STÁLE VÝSTAVY
HISTÓRIA A TRADÍCIE ŽIDOV V NITRE

SHRAGA WEIL: GRAFIKA

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

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra

www.nitrianskagaleria.sk

Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00
REPREZENTAČNÉ SÁLY
4. 5.  – 11. 6. Akvizície. Výstava prezentuje výber z prí-
rastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie získaných 
v období posledných piatich rokov. Vystavenie akvizí-
cií je krokom inštitúcie priblížiť divákovi časť práce so 
zbierkovým fondom. 
GALÉRIA MLADÝCH
12. 4. – 14. 5. Liberate Me. Autor: Tomáš Kajánek (CZ). 
Výstava sa zameriava na motív zbrane v zmysle symbo-
lu vzťahu človeka a moci.
18. 5. Glassound - Jakub Kryštof – Nitsche (CZ)

Hudobný projekt / koncert predstavuje rôzne netradičné 
hudobné nástroje a zvukové objekty. 
SALÓN
4. 5.  – 11. 6. Adam Šákový Monografická výstava 
Adama Šakového (1987) je prvou prezentáciou na pôde 
NG – tohto výrazného maliarskeho a fotografického ta-
lentu. 
BUNKER
16.3. – 30.4. Oči ulíc vidia všetko. Autori: Filip Sabol, 
Michal Turkovič. Zámerom projektu je dostať esenciu 
post-socialistickej ulice (exteriéru) do historického 
priestoru galérie (interiéru).
20. 5. (Noc múzeí a galérií). Zamatové pazúry Au-
tori: Adam Engler, Lucia Devečková, Barbora Horská. 
Výstavný koncert medzi-katedrového experimentálneho 
zoskupenia troch študentov Akadémie umení v Banskej 
Bystrici. Kľúčové tu sú momenty paradoxu, vtipu a iró-
nie, ktoré vznikajú spojením vizuálnej a hudobnej časti 
vo finálnej podobe priamo počas koncertu / performan-
cie, kedy je vizuál naživo mixovaný formou VJ-ingu spo-
lu s hudbou.
KULTÚRNE PODUJATIA:
Týždeň Nitrianskej galérie (15. – 21. 5.) a Noc galéria a 
múzeí  - 20. 5. Tradičné podujatie pri príležitosti Medzi-

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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národného dňa galérií a múzeí s množstvom rôznoro-
dých kultúrnych podujatí.

GALÉRIA HUDBY
3. 5. o 18.00 Quasars Ensemble. Ivan Buffa – dirigent. 
Program: I. Buffa, M. Jarrell, G. Grisey
15. 5. o 18.00 Eugen Indjić (USA/FR) – klavír Program: 
F. Chopin. Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VII. 
ročník so zameraním na DIZAJN. Prezentácie + disku-
sie + premietanie ukážok.
2. 5. o 18.00 Patrik Ill -  Dizajn rýchleho času. O sú-
časnom sklárskom dizajne
9. 5. o 18.00 Ľubomír Longauer - Z dejín grafického 
dizajnu na Slovensku. Vstup voľný. Viac informácií na 
www.nitrianskagaleria.sk.

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 

www.muzeumnitra.sk,

www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

Otváracie hodiny: po: 9.00 – 15.00, ut – pia: 9.00 – 
17.00, so – ne: 10.00 – 17.00
STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska

Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovovýcha z ďalších materiálov 
zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú 
činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby 
kamennej až do 18. storočia.
VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúr-
no-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, 
cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom 
na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.sto-
ročí.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava takmer 
100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia 
Nitry obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. 
Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených 
biotopoch bežne vyskytuje.
NOVÉ VÝSTAVY
Do 4.6. Čaro umeleckého drotárstva. Výstava súčas-
nej tvorby umeleckých drotárov zo Slovenska. Dernisáž 
1.6.2017 o 17.00 hod.
Do 28. 5. Môj svet . Výtvarná tvorba Františka Tótha
Výstava celoživotnej tvorby nadaného amatérskeho vý-
tvarníka Františka Tótha.
Iné aktivity: 
19. 5. (pia) 9.00 – 15.30 Deň otvorených dverí v rám-

ci Medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií

 prehliadka expozície a výstav, ukážky konzervovania, 
preparovania s možnosťou vyskúšať si niektoré tech-
niky - interaktívny program pre žiakov ZŠ ,,Veľkomo-

ravský šperk - Lunica“ – tvorivá dielňa,  v ktorej si 
môže každý vyrobiť svoj šperk z moduritu - podujatie 

špeciálne pre školy, vstup voľný

20. 5. Noc Múzeí a Galérií

10.00 – 24.00 prehliadka expozície a výstav, ukážky 
konzervovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si 
niektoré techniky
12.00 – 21.00 interaktívny program pre mládež ,,Veľ-
komoravský šperk - Lunica“ – tvorivá dielňa, v ktorej si 
môže každý vyrobiť svoj šperk z moduritu
13.00 – 22.00 pod vedením umeleckých drotárov Joze-
fa Šaba a Jozefa Mačicu si v tvorivej dielni každý môže 
vyskúšať vyrobiť jednoduché srdiečko z drôtu a  zapo-
jiť sa do projektu Drôtované Slovensko, s možnosťou 
vypletenia kúsku rodného kraja na mape Slovenska z 
drôtu 
20.00 – 22.00 hod. vystúpenie hudobného združenia 
MUSICANTICA SLOVACA. podujatie pre širokú verej-
nosť, vstup voľný 

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

Otv. hodiny: po – št: 9.00 – 17.00 (vstupy o 9.00, 
11.00, 13.00 a 15.00), pi: 9.00 – 15.00 (vstupy o 9.00, 
11.00 a 13.00) so – ne: zatvorené
Prehliadka trvá  1,5 - 2 hodiny a nie je možné ju absol-
vovať bez lektora. Mimoriadne vstupy (min. 10 osôb) 
nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 404 001.
1.5 (13.00 – 17.00 h) Otvorenie návštevníckej sezóny. 
Program: stavanie mája, výstava drotárskych majstrov, 
ochutnávka meltovej kávy, zvieratká v hospodárskom 
dvore, vstup voľný

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 
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predmetov, ktoré misionári dostali do daru v misiách po 
celom svete. Na výstave si môžete prezrieť predmety 
pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. Náv-
števy hláste vopred telefonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra

vivarium.nitra@gmail.com alebo

robert.kirchner@uniag.sk

č. tel.: 037/641 4791

Otv. hodiny: po, ut, št, pi: 9.30 – 12.00 a 14.00 a 16.00, 
str: 14.00 – 18.00, so: zatvorené, ne: 14.00 – 16.00
Zodpovedná osoba: Ing. Róbert Kirchner

V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov 
plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli pred-
metom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne 
umiestnené orgánmi štátnej správy. Prednostne odpo-
rúčame využívať e-mailovú komunikáciu

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

www.bz.uniag.sk

Otvár. hodiny: Okrasné skleníky: 8.00 - 15.00, okrasná 
škôlka: 8.00 – 15.00, Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 
1.5.), po – pi: 8.00 – 15.00 V zimných mesiacoch (1.12. 
- 28.2.) po – pi: 9.00 – 14.00, V letných mesiacoch (1.5. 
- 31.9.) po – pi: 8.00 – 17.00 so – ne: 10.00 – 18.00
Skupinové návštevy dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, 949 01 Nitra, www.agrokomplex.sk

Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
23. 5. – 26. 5. Medzinárodný strojársky veľtrh stro-

jov, nástrojov, zariadení a technológií

23. 5. – 26. 5. Eurowelding  2017

23. 5. – 26. 5. Cast ex 2017

23. 5. – 26. 5. Ema 2017

23. 5. – 26. 5. Techfórum 2017

23. 5. – 26. 5. Elo – sys 2017 

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nitra, 
www.nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 7.00 – 18.00, 
Diecézne múzeum: po: zatvorené, ut – ne: 10.00 – 18.00, 
Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: po – so: 9.00 – 12.00, 
13.00 – 18.00 ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, bis-
kupské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00. Prehliadka sprí-
stupnených expozícií trvá asi 1 h. Návštevníci si pozrú 
Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum, 
Kazematy, vystúpia na hradby. Sprístupnené expozície 
spolu s hradným areálom môžete vidieť samostatne. 

Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť vopred.

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

www.dab.sk 

2.5. (ut) 18.30 Jánošík.  Veľká sála. Súčasná interpre-
tácia mýtického príbehu
2.5. (ut) 18.30 Žltým včelám žlté slzy. Štúdio. Poézia 
Miroslava Válka
3. 5. (st) 18.30 , 31. 5. (st) 10.00 Dobro. Štúdio . Auten-
tická hra zachytáva životné pocity súčasného obyvateľa 
Slovenska aj Európy.
4. 5. (št) 18.30, 5. 5. (pi) 18.30, 10. 5. (st) 18.30, 11. 

5. (št) 18.30, 18. 5. (št) 18.30, 20. 5. (so) 18.30, 22. 

5. (po) 18.30 Povolanie pápež. Veľká sála. Pôvodný 
slovenský muzikál nadväzuje na veľkoryso budované a 
inscenačne spracované hudobno-dramatické diela na 
nitrianskom javisku. 
6. 5. (so) 18.30 Syna či dcéru? Veľká sála. Ľahkonohá 
komédia z prostredia kúpeľov Lúčky
9. 5. (ut) 18.30 Potkany. Štúdio. Hlboko ľudský príbeh 
opustenej ženy. 
13. 5. (so) 18.30, 31. 5. (st) 10.00 Kým kohút neza-

spieva. Veľká sála. Dramatický príbeh desiatich oby-
vateľov okupovaného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc 
stávajú rukojemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľ-
skej armády.
16. 5. (ut) 11.30 Ferdo Mravec. Veľká sála. Známa roz-
právka Ondřeja Sekoru. Úsmevné dobrodružstvá Ferda 
Mravca sú určené pre našich najmenších divákov a ich 
rodičov.
19. 5. (pi) 18.30 Dámska šatňa. Štúdio. Pohľad do di-
vadelných šatní a túžob štyroch herečiek.
23. 5. (ut) 18.30 Panikári Veľká sála. Muži na pokraji 
nervového zrútenia – súčasná komédia s pesničkami 
Vtipná hra, ktorá nenechá nikoho na pochybách, že 
dobrí kamaráti, dobre mienená rada a dobrá zábava 
ešte nevymreli. 
24. 5. (st) 18.30Podivný prípad so psom. Štúdio
Príbeh autistického chlapca, najmladšieho detektíva v 
histórii. 
26. 5. (pi) 18.30 Z rúčky do rúčky. Veľká sála. Situač-
ná komédia zo súčasnosti
27. 5. (so) 18.30 Syna, či dcéru? Veľká sála. Ľahkono-
há komédia z kúpeľného prostredia
29. 5. (po) 18.30 Žltým včelám žlté slzy. Štúdio. Poé-
zia Miroslava Válka
30. 5. (ut) 10.00 Jánošík. Veľká sála. Súčasná inter-
pretácia mýtického príbehu

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

www.staredivadlo.sk

2.4. (ne) 15.00 Úsmev ako dar Veľká sála. Vstup voľný
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2. 5., 3.5. (9.30), 11.5. (9.30), 12.5. (9.30) Môj malý 

princ.Veľká sála.
3.5. (19.00), 10.5. (19.00) , 24.5. (19.00), Klammova 

vojna. Štúdio Tatra.
4.5. (9.30, 13.00), 5.5. (9.30), 7.5. (15.00) Janko 

Hraško. Rozprávka o malom silnom hrášku. Za búrky 
zrodený, rodičmi ľúbený. Mocnejšieho niet, tras sa celý 
svet.“  Je malý, silný a objavuje svet veľkých ľudí. 
Veľká sála.
5.5. (18.30) Ach, Júlia. Veľká sála.
7.5. (10.00), 14.5. (15.00), 21.5. (10.00) Hop. Študovňa.
9.5. (9.30),10.5. (9.30) O múdrom Kokoškovi. Veľká 
sála.
14.5. (15.00) ,23.5. (9.30) ,24.5. (9.30) Ako šlo vajce 

na vandrovku. Veľká sála.  Tak toto tu ešte nebolo! 
Predstavte si, že existuje vajce, ktoré sa jedného dňa 
vydá na vandrovku. A aby toho nebolo málo, tak so se-
bou stiahne ešte aj sliepočky a kohútika. 
16.5. (9.30), 21.5. (15.00) Lakomstory z Londýna. 

Veľká sála.
25.5. (9.30), 26.5. (9.30), 28.5. (15.00) Čin – čin. Zná-
ma rozprávka o malom vrabcovi Čimovi.Veľká sála.
30.5. (9.30), 31.5. (9.30) Čarodejník z krajiny OZ.  
Veľká sála.

CINEMAX
Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 

1661/30, 949 01 Nitra, www.cine-max.sk 

Premiéry v máji

4. 5. Strážcovia Galaxie 2 akčná/komédia/sci-fi, USA, 
136 min., MP od 12 rokov, slov. tit. Peter Quill, prezý-
vaný sám sebou Star Lord a partia jeho excentrických 
priateľov sa vydávajú cez najvzdialenejšie končiny 
vesmíru, aby opäť zachránili Galaxiu a tajomstvo jeho 
rodičov. 
11. 5. Kráľ Artuš: Legenda o meči akčný/fantazijný/
dráma, USA, 126 min., MP od 12 rokov, slov. tit.
Originálny pohľad na klasickú legendu o kráľovi Artušo-
vi a čarovnom meči. 
18. 5. Votrelec: Covenant (Alien: Covenant)

akčný/sci-fi/horor, USA, 122 min., MP od 15 rokov, 
slov. tit. Ridley Scott sa vracia do vesmíru, ktorý stvoril 
vo svojej kultovej sérii Votrelec. Votrelec: Covenant je 
novou kapitolou, v ktorej posádka vesmírnej lode Co-
venant smeruje na vzdialenú planétu na druhej strane 
galaxie, ktorá sa zdá byť neobjaveným rajom.
18. 5. Deep: Dobrodružstvo pod hladinou Anim., Špa-
nielsko, 92 min., MP, slov. dabing. Animovaná komédia 
prinesie podvodnú zábavu na viac ako jeden nádych.
25. 5. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta dobr./
akčný/komédia, USA, MP od 12 rokov, slov. titulky. Walt 
Disney uvádza ďalšie pokračovanie najslávnejšej pirát-
skej série. 

KINOKLUB TATRA
Staré divadlo K. Spišáka

www.kinoklub.sk

3.4. (po) 18.00 DIERA V HLAVE Dokumentárna esej Ro-
berta Kirchhoffa, SR, 2016, 90min., 2,50€ / 4€
2.5. (ut) 18.30 OZVENY TÝŽDŇA SLOVENSKÉHO 

FILMU 2016 / Kolekcia najvýraznejších diel krátkomet-
rážnej animovanej tvorby minulého roku. Slovensko, 
2016, 50 min.)
2.5. (ut) 19.45 SÁMSKA KRV Štrnásťročná Elle Marja 
je sámske dievča, ktorej rodina chová soby v severnej 
Škandinávii. (Švédsko – Nór. – Dán., 2016, 110 min.))
8.5. (po) 19.30 ĎALEKO OD HLUČNÉHO DAVU Ro-
mantická dráma Thomasa Vinterberga podľa predlohy 
Thomasa Hardyho vás pozýva do kúzelnej krajiny 
anglického vidieka 19. Storočia (USA – VB, 2015, 119 
min.)
9.5. (ut) 18.30 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD   
Autobiografický film legendárneho režiséra Jana 
Němca. (ČR – Franc. - SR, 2016, 68 min.)
9.5. (ut) 20.00 PIRKO OZVENY TÝŽDŇA SLOVEN-

SKÉHO FILMU 2016 Martina (Dominika Zeleníková) 
vyrástla v detskom domove. A potom konečne nadišiel 
deň jej dospelosti. (SR - ČR, 2016, 92 min.) 
15.5. (po) 19.45 MUŽ MENOM OVE Dojímavá tragi-
komédia o starnutí je nakrútená podľa rovnomenného 
knižného bestselleru. (Švédsko, 2015, 116 min.) 
16.5. (ut) 18.00 ČERVENÁ KORYTNAČKA Animovaný 
príbeh stroskotanca na tropickom ostrove, obývanom 
korytnačkami a vtákmi.  (Franc. – Belg. – Jap., 2016, 
80 min.) 
16.5. (ut) 18.00 PIATA LOĎ Aj detská hra sa môže stať 
niečím, čo navždy zmení život. Nový film Ivety Grófovej 
podľa knihy Moniky Kompaníkovej je príbehom 
netradičnej detskej rodiny a je inšpirovaný skutočnou 
udalosťou. (SR - ČR, 2017, 85 min.)
22.5. (po) 19.30ÚPLNÍ CUDZINCI ,,Dramédia 
italiana o klamstvách, tajomstvách a nevere.“                                                      
(Tal., 2016, 93 min.)
23.5. (ut) 18.00 ŽIVOT V OBLAKOCH PROJEKCIA ZA 

OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV. Prvý dokumentárny film 
Erika Baláža z tatranskej trilógie. (SR, 2016, 50 min.)
23.5. (ut) 20.15 OLLI MÄKI Pokora, jemný humor a 
Fínsko v roku 1962. Najšťastnejší deň v živote Olliho 
Mäkiho. (Fínsko .- Švéd .-  Nem., 2016, 92 min.)
29.5.( po) 18.00 TANEČNICA Loïe Fuller, budúca 
hviezda európskych kabaretov éry Belle Epoque, sa 
narodila na americkom vidieku a dotiahla to až do v 
parížskej Opery. (Franc. – Belg. - ČR, 2015, 108 min.)
29.5. (po) 20.15 NORMÁLNÍ AUTISTICK FILM          
Päť obdivuhodných detí, ktoré spoločnosť opatrila 
nálepkou „autista“. (Česko, 2016, 88 min.)
30.5. (ut) 19.30 MAŤ SEDEMNÁSŤ Príbeh dvojice 
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17-ročných chalanov z francúzskeho malomesta.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra,
www.cvcdomino.com
4. 5. (št) 8.00 Na bicykli bezpečne – okresná súťaž 
pre deti ZŠ – na pozvánky
11.  5. (št) 8.00 Slávik Slovenska – okresná súťaž v 
speve ľudových piesní pre deti ZŠ – ma pozvánky
17. 5. (str) 8.00 SONG – okresná súťaž v speve v cu-
dzom jazyku (anglickom jazyku) pre deti ZŠ – na po-
zvánky
18. 5. (št) 8.00 SONG – okresná súťaž v speve v cu-
dzom jazyku – nemeckom jazyku, ruskom jazyku pre 
deti ZŠ – na pozvánky
25. 5. (št) 8.00 Rastliny a zvieratá našich lesov –  
okresná súťaž pre deti ZŠ – na pozvánky

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
2. 5. (ut) 7.00 – 15.30 Tanečný kolotoč  Krajské osve-
tové stredisko v Nitre v spolupráci s Domom Matice 
slovenskej v Nitre organizuje krajské kolo postupovej 
súťaže neprofesionálnych tanečníkov. Bližšie informá-
cie na: www.kosnr.sk                                                                                
5. 5. (pi) 9.30 Stavanie mája Tradičné podujatie Domu 
MS v Nitre, stavanie mája, je určené pre deti z MŠ a ZŠ 
v Nitre. Kultúrny program: FS Senior – Matičiar. Sprie-
vodné aktivity – detské jarné hry, kreatívna dielňa a hry 
zamerané na kalendárne zvyky a obyčaje.  
14. 5. (ne) od 14.00 Deň matiek Na podujatí vystúpia 
deti z MŠ a ZŠ z celej Nitry. Organizátori: VMČ Nitra – 
Klokočina a Dom MS v Nitre 
17. 5. (str) Beseda so Zuzanou Krónerovou Beseda 
sa uskutoční v rámci podujatia Kultúrne potulky 2017, 
ktoré organizujú študenti Katedry kulturológie FF UKF 
v Nitre. Vstup voľný. Rezervácia miest je možná na: 
kulturnepotulky@gmail.com. Miesto konania: Sála a 
Prísalie  
24. 5. (str) Konferencia V poradí už 5. odborná konfe-
rencia zaoberajúca sa podmienkami jazykovo zmieša-
ných území slovenského juhu v rôznych oblastiach po-
litického a verejno-spoločenského života sa uskutoční 
pod názvom Slováci na jazykovo zmiešaných územiach 
SR. Pre spresnenie časového harmonogramu podujatia 
nás kontaktuje na tel. č.: 0918/113 212 alebo na maily: 
bilicova.dmsnitra@gmail.com 
Aktivity pri DMS:

Ut.: od 14.30 Filatelisti

Št.: od 16.00 Dobový spolok Satyros

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

FAJKOVÝ KLUB
PIPE KLUB Nitra – stretnutie členov a sympati-
zantov pomalého fajčenia fajky Kontakt pre záu-
jemcov o členstvo: strazanec@gmail.com

4. 5. 18.00 Pipe Club Nitra pozýva na verejné 
stretnutie členov a priateľov klubu
Frankie Rock Club v Nitre, www.pipeclub.sk

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,

www.trafacka.sk, info@trafacka.sk

Otvorená denne: po - št: 11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 
24.00, so: 15.00 - 24.00, ne: 15.00 - 23.00
Kaž. str.(18.30 - 19.30) Španielske konverzácie

2.5. (ut) o 17:00 Výstava: 306 hrmených Výstava re-
flektuje výsledky činností ateliéru 306 – propagačného 
výtvarníctva Súkromnej strednej umeleckej školy dizaj-
nu za posledné obdobie. 
5.5. (pi) o 20:00 Koncert Straky a nálezy 

6.5. (so) o 10:00 (rod)INÉ soboty: Keramická dielňa 
Budeme sa učiť ako správne pripraviť hlinu na prácu a 
následne sa  s hlinou bude točiť na kruhu a modelovať 
pomocou valčekov a drevených nástrojov. Lektor: Ivan 
Mada. (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.) 
10.5. (st) od 18:30 do 21:30 Noc literatúry Počas Noci 
literatúry sa netradičným spôsobom približuje súčas-
ná európska literatúra prostredníctvom série verejných 
čítaní. Čítanie z diela P. Esterházyho: Mercedes Benz, 
historickej revue v dvoch častiach. Čítať sa bude po slo-
vensky aj po maďarsky.
15.5. (po) o 18:00 Na cestách s Adel Prezentácia a 
diskusia o tom, aké je to zúčastniť sa výmeny, tréningu 
alebo dobrovoľníckej služby v zahraničí. S účastníkmi 
projektov ADEL precestujeme napríklad Rumunsko, 
Litvu alebo Rakúsko. 
16.5. (ut) o 20:00Cyklus koncertov Večer hudby so 

Súkromným konzervatóriom v Nitre. V úvodom kon-
certe sa predstavia študenti odboru hudobno-dramatic-
ké umenie zo speváckej triedy Jany 
18.5. (št) o 20:30 Vypočuj si nemý film: Upír Nosfe-

ratu (1922) 

19.5. (pi) o 21:00Koncert: Bulp BULP je alter ego Sama 
Štefanca, mladého producenta elektronickej hudby, 
ktorého tvorba predstavuje zmes melodických liniek, 
úderných rytmov, melancholických či pozitívnych mo-
tívov. 
23.5. (ut) o 20:00 Cyklus koncertov ,,Večer hudby so 

Súkromným konzervatóriom v Nitre“.

26.5. (pi) o 20:00Projekcia filmu Ropa zadarmo? Do-
kument o rope v extrémne chudobnej Nigérii.
27.5. (so) o 18:00 Výstava: František Kolář  - portrét, 
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akt, figurálna fotografia Štyridsaťpäť rokov s fotoa-
parátom v ruke - šesťdesiat rokov - šesťdesiat fotogra-
fií. Výstava fotografií cyanotypia, platinová fotografia a 
plátno - historické techniky - to je tá odpoveď na digi-
tálnu éru dneška. 
30.5. (ut) o 20:00 Absolventský koncert: Matej Tru-

ban a Mário Drgoňa V tento večer vám vo svojom 
prevedení prednesú skladby autorov a interpretov ako 
Richard Müller, Jaro Filip, Karol Duchoň, Dežo Ursiny, 
kapela Sccorpions, ba dokonca čosi z vlastnej tvorby.

KULTÚRNE DOMY – FÓRUM MLADÝCH
Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská ul. 31
Po: a štv: 18.00 – 19.00
TAI CHI CHUAN - relaxačné cvičenie.
Ut., str., štv: 16.00 – 18.00 
Pob. Krajskej knižnice výpožičné hodiny

KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký pás, cyk-
lotrenažér, bicie, klavír, gitary
KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17. Tanečný workšop 
v rytme samby, organizátor: Tanečná škola Vision v spolu-
práci s mestom Nitra, vstup voľný
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00, Nedeľné šachové dopoludnie – turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 16.30 – 18.30 každý nep. 
týždeň Tréning mladých šachistov.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk

Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 6.30 - 
12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, so - ne: 
11.00 - 19.30
Sauna – po: zatvorené, ut: 11.00 - 20.00 (muži), str: 
11.00 - 20.00 (ženy), št: 11.00 - 20.00 (muži), pi: 11.00 
- 20.00 (ženy), so: 11.00 - 15.00 (muži), so: 15.00 - 
19.00 (ženy), ne: zatvorené. Posledný možný vstup do 
zariadení je možný 60 min. pred ukončením prev. doby. 
Zákazník si musí byť vedomý, že do uved. času musí 
opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu 
vstupenky!

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1,

949 01 Nitra, www.hokejnitra.sk

Ne: 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00, 18.00 – 20.00, 
Brúsenie korčúľ – info na tel.: 0949 578 676
Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 2, 

949 01 Nitra, www.hknitra.sk

so: 14.15 - 15.45, 16.45 - 18.15, ne: 13.30 - 15.00
 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 18.00, 
st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 

Pobočka Klokočina – Jurkovičova

po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka Zobor – Kultúrny dom:

ut – str – štv: 16.00 – 18.00
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
2. 5., 9.5., 16.5., 23. 5. o 10.00 Bystrí až do 100 – 
vzdelávací program pre prihlásených účastníkov
2. 5. o 15.30 Funkčné ochorenie tráviaceho traktu – 
prednáška MUDr. Jarolíma Šutku
3. 5., 15.5. 18.5. o 10.00 Slzy tvý mámy – rozprávanie 
o živote a piesňach člena skupiny Olympic  Petra Jandu 
– 75. výročie narodenia
4. 5. o 9.00 Prednáška strážcu prírody v Nitre Antona 
Kušša o rehabilitačnej stanici pri Správe CHKO Ponitrie
10. 5. o 9.00 Spievam o veciach, ktoré žijem - Sima 
Martausová
10. 5. o 10.00 Pohľad cez mreže – beseda s Mgr. 
Hodekom z Ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon 
trestu odňatia slobody Cintorínska 3, Nitra
16. 5. o 9.30 17. ročník čitateľskej súťaže Čítajte s 

nami – slávnostné vyhodnotenie súťaže
19. 5. o 9.30 Toto sólo patrí nám – rozprávanie o ži-
vote Roberta Kazíka (70.výročie narodenia) spojené s 
púšťaním audio nahrávok
31.5. o 17.00 Beseda s novou regionálnu autorkou 

Beatrix Zaťkovou

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU
Knižnica Agroinštitútu, Akademická 4,

949 01 Nitra, www.agroinstitut.sk/kniznica

Výpož. hodiny: po – pi: 9.00 – 14.00
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedagogiky a psychológie prístup-
ná pre verejnosť

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA KNIŽNICA
SPK pri SPU, Štúrova 51, 949 01 Nitra

www.slpk.sk, Výpožič. hod.: po – št: 8.30 – 18.00 a 
pi: 8.30 – 17.00 
Slovenská poľnohospodárska knižnica je knižnicou SPU 
v Nitre a zároveň verejnou vedeckou knižnicou špecia-
lizovanou na poľnohospodárstvo a príbuzné oblasti. Po-
núka však aj literatúru z iných vedných odborov - viac 
ako 500 000 kníh, 700 titulov časopisov a zbierku tech-
nických noriem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický 
katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), elek-
tronické plnotextové dokumenty, internet a široký okruh 
informačných služieb.
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UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

www.uk.ukf.sk, Otv. hod. počas výučby v semes-

tri: po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 
– 13.00, Otv. hod. počas skúš. obdobia:
po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica UKF v Nitre je verejnou, odbornou, 
ústrednou knižnicou UKF, vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. 
Univerzitná knižnica zabezpečuje bibliografickú regis-
tráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 
pracovníkov, doktorandov UKF.

KNIŽNICA SPM
Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho mú-

zea, Dlhá ul. 92, 950 50 Nitra

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

NISYS
Mestské informačné stredisko NISYS

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra

info@nitra.sk, www.nisys.sk,  www.nitra.eu
Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06
Otvorené: december – marec: po – pi: 8.00 – 17.00, so: 
8.00 – 12.00, apríl – jún a september – október: po – pi: 
8.00 – 18.00, so: 8.00 – 12.00, júl – august: po – pi: 
8.00 – 18.00, so: 9.00 – 18.00, ne: 14.00 – 18.00
NISYS poskytuje:

kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách 
všetkého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavos-
tiach,

-
no-spoločenského mesačníka NITRA, spomienkových a 
darčekových predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc

-
vanie plagátov, spracovanie fotomateriálov..

BOHOSLUŽBY V NITRE

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. poko-

ja: 7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. 
čas), ne: 7.00, 9.00, 10.30 (detská), sviatok v deň prac. 
pokoja: 7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa 
oznamov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov),sviatok 
v prac. deň: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázdnin) a 
18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 
(detská) a 18.00, sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 
10.00 a 18.00, sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem 
soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie
Farská ul., po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00  a 
16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, svia-
tok v deň prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15, sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 ne: 
7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 
11.30 (maďarsky), 18.30, Sviatok v prac. deň aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, ne: 6.30, 
8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok 
v deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny 
s deťmi), 18.00, Sviatok v prac. deň: 6.30, 17.00, 18.30
Kostol sv. Martina
Chrenovská ul. 25, po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 
8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešperami), Sviatok v deň 
prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30, Sviatok 
v prac. deň: 7.00, 17.30
Kostol sv. Urbana, Zobor - Morušová ul.

ut – so: 18.00, ne: 8.00, 9.30, 11.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 8.00 a 11.00, sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol sv. Urbana, Čermáň - Kostolná ul.,

ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 11.00
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra - Horné Krška-

ny Pi: 17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. pokoja: 9.00, 
sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany

po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja: 7.30, 10.30, sviatok v prac. 
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. 
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pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00  
Kostol Všetkých svätých
Nitra - Kynek pi: 18.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nitra - Mlynárce po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, sviatok 
v deň prac. pokoja: 8.00, 10.30,
sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nitra - Párovské Háje str: 17.30, pi: 16.30 (iba 1. pia-
tok), ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, svia-
tok v prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra po – pi: 
15.30, so: 10.30, ne: 10.30, sviatok v deň prac. pokoja: 
10.30, sviatok v prac. deň: 15.30
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry)
Dražovská 15, Nitra - Šindolka Po: – so: 6.45, ne: 
8.00, sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, sviatok v prac. 
deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily
(vincentky), Oravská 10, Nitra - Šindolka

po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, sviatok v deň 
prac. pokoja: 9.00, sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa
(salvatoriáni), Nitrianska ulica

po, str, pi, so: 8.00, ut, št: 18.00, ne: 9.00
sviatok v deň prac. Pokoja: 9.00
Kaplnka sv. Michala Archanjela
Farská ulica, ne: 10.00, sviatok v deň prac. pokoja 
10.00, sviatok v prac. deň 16.00
Kaplnka sv. Andreja Svorada
Kláštorská ulica, (nemocnica na Zobore)

str: 15.15, pi: 15.15 (iba 1. piatok), ne: 10.30
Kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 22, 

Nitra str, pi, ne: 16.00
Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), 
Samova ulica 4, ne: 16.00 (pre nepoč., okrem prázd-
nin)
Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča
(stacionár) - Špitálska 13, Nitra

po – pi: 12.00, ne: 20.00, sviatok v deň prac. pokoja: 
20.00,  sviatok v prac. deň: 12.00

 STAROKATOLÍCKA CIRKEV
Kaplnka sv. Gorazda, Chrenovská 15, Nitra

slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY
Kostol sv. Štefana, Párovská 2, Nitra

www.grkatnr.sk, ne: 10.00

EVANJELICKÁ CIRKEV
Evanjelický kostol Ducha Svätého, Sládkovičova 12, 

Nitra www.ecavnr.sk, ne: 10.00

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

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
Modlitebňa za kostolom, Ulica Fr. Mojtu 10,

Nitra, www.casd.sk, www.nitra.casd.sk, so: 9.45

CIRKEV BRATSKÁ
Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ul. 21, Nitra

www.cbnr.sk, ne: 10.00

KRESŤANSKÝ ZBOR
Dom kresťanského zboru, Podzámska 17, Nitra

www.kz-nitra.sk, ne: 9.30 Večera Pánova (pamiatka 
Pána Ježiša), bohoslužba: 16.00 
Besiedka pre deti 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby, pi: 17.30 Stretnutie mládeže

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
www.acsr.sk

www.nitra.sk16
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Dokon. z 8.strany
mladých gitaristov, študen-

Cirkevného konzervatória, 
košického Konzervatória, Uni-
verzity Konštantína Filozofa v 

-

Interpretačné výkony všetkých 
účinkujúcich gitaristov mali 
vysokú umeleckú úroveň. Ich 
profesionálna príprava akcen-
tovala i dramaturgiu progra-
mu, ktorým upútali obecen-
stvo. Záver koncertu patril 
gitarovému orchestru pod ve-
dením lektorky Miriam Rod-

skladby koncertu v jeho podaní 
boli príjemným a dôstojným za

Jozefa Rosinského ponúkla ši-
rokej verejnosti štyri charakte-
rovo odlišné koncerty. Zaznela 
klasická i populárna hudba, 
obecenstvo ocenilo aj moderné 
aranžmány dychového orches
tra i ľudové piesne v podaní 
cimbalovej ľudovej hudby. Po-
slucháči počas koncertov mali 

možnosť aspoň na chvíľu za-
budnúť na starosti všedných 
dní a ponoriť sa do krásnych 
tónov hudby mladých inter-
pretov.

Paulína Haragová
Foto: Jozef Peniak

Turisti sa najviac zaujímajú o Nitriansky hrad 
V minulom roku sme zazna-
menali v Nitre historicky naj-
vyšší nárast počtu turistov. 
Niekoľko otázok sme v tejto 
súvislosti položili Mariane Zá-
turovej, vedúcej útvaru cestov-
ného ruchu a propagácie mes-
ta na Mestskom úrade v Nitre.
 
Kroky turistov smerujú aj do 
mestskej informačnej kancelá-
rie (NISYS-u). Čo hovoria vaše 
štatistiky? Odkiaľ pricestovalo 
najviac návštevníkov?
Najviac turistov k nám pricesto-
valo z Českej republiky, Ukraji-
ny, Maďarska, Veľkej Británie, 
Ruska, Francúzska, Číny, Ta-
lianska, Španielska a Japonska.  

Na čo sa najčastejšie informo-
vali?
Návštevníci prejavujú záujem o 

mesto ako také, zaujíma ich čo 
sa v Nitre deje, čím mesto žije, 
čo je možné v Nitre vidieť. Zau-

jíma ich najmä história, kultúra, 
podujatia a festivaly, ktoré môžu 
navštíviť, rôzne voľno-časové 
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aktivity, turistika v okolí Nitry. Z 
praktickejších vecí samozrejme 
aj možnosti ubytovania, stravo-
vania, turistická karta, ponuky 
balíčkov služieb, suveníry a pro-
dukty typické pre tento región. 

Zaznamenali ste aj nejaké ku-
riózne otázky?
Jedna pani sa pri objednávaní 
sprevádzania kolegyne v NI-
SYS-e spýtala, koľko schodov 
vedie do katedrálnej veže. Len 
pre zaujímavosť. Do veže tre-
ba vyšliapať po 113 schodoch, 
ktoré nie sú točité ani úzke. 

Aké spomienkové predmety si 
môžu turisti z Nitry odniesť?

Návštevníci Nitry si môžu so 
sebou odniesť napríklad aj 
maketu Nitrianskeho hradu, 
Dražovského kostolíka, pra-
vé slovanské náušnice alebo aj 
miestnu nitriansku medovinu.

Ktorá turistická atrakcia bola 
najviac turistami najviac vy-
hľadávaná?
Turisti najviac navštevujú domi-
nantu mesta – Nitriansky hrad, 
ale neobídu ani historické Dolné 
mesto, Synagógu, mnohí využi-
jú možnosť vyjsť na vrch Zobor a 
pokochať sa výhľadom na mesto. 

Koľko ľudí sa vlani previezlo 
vláčikom?
Vláčik využívajú prevažne ro-
diny s deťmi a počas letnej 
sezóny býva plne obsadený. 

NISYS ponúka aj sprievodcov-
ské služby. Koľko ľudí absolvo-
valo sprievodcovské služby?
V priebehu roka si videlo Nitru 
s odborným výkladom sprie-
vodcu 2400 návštevníkov, z nich 

1904 si tento výklad vypočulo 
v slovenskom jazyku, zvyšok v 
anglickom, nemeckom alebo 
maďarskom jazyku. Najväčší 
záujem o sprevádzanie bol v 
mesiacoch máj až september.  

O aký okruh bol najväčší záu-
jem? 
Najväčší záujem je o prvý okruh, 
a to je prehliadla Horného mesta, 
ktorá zahŕňa františkánsky Kos-
tol sv. Petra a Pavla s kláštorom, 
Pribinovo námestie, Námestie 
sv. Jána Pavla II., Katedrálu sv. 
Emeráma, Vazulovu vežu, ka-
zemata, Diecézne múzeum. 
Samotná prehliadka je vždy pri-
spôsobená času, ktorý návštev-
níci na prehliadku mesta majú. 

Koľkými sprievodcami dispo-
nujete? Stačia vám, alebo hľa-
dáte nových sprievodcov?
Momentálne máme 17 sprievod-
cov. V prípade záujmu prijímame 
žiadosti spolu so životopisom na 
mailovej adrese info@nitra.sk. 

Aká je spolupráca so ZŠ, SŠ a 
gymnáziami?
V tomto roku je opätovne 
spustený projekt Regionálne-
ho vzdelávania. Mesto Nit-
ra prostredníctvom NISYS-u 

poskytuje základným školám 
možnosť prezrieť si mesto so 
sprievodcom a zlepšiť tak spolu-
patričnosť domácich obyvateľov 
mesta a rastúcej mladej generá-
cie so svojím mestom. Viaceré 
školy z Nitry a okolia prejavili 
záujem o ponúkané prehliad-
kové trasy, ktoré sú pre nich 
aj doplnením hodín dejepisu.

Pripravujete v letnej sezóne 
nové turistické okruhy a no-
vinky?
V letnej sezóne 2017 by sme 
radi pokračovali aj v osádzaní 
označníkov na vybrané lokality 
s koncentráciou zaujímavých 
objektov, plánujeme rozšíriť 
sprievodcovskú činnosť o nové 
okruhy, ale aj  doplniť ponuku 
suvenírov a darčekových pred-
metov. V spolupráci s Nitrian-
skym hradom chceme prispieť k 
vytvoreniu zrekonštruovaného 
infobodu priamo na hrade. Plá-
nujeme rozšíriť ponuku služieb 
v areáli Zoborského kláštora a 
„znovuoživiť“ areál Martinské-
ho vrchu zážitkovými prehliad-
kami, priblížiť unikátne Sloven-
ské poľnohospodárske múzeum 
verejnosti napríklad počas Sve-
tového dňa cestovného ruchu. 

(SY)
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Príbehy spod Zobora pokračujú, zanedlho vyjde nová 
kniha o Nitre
V týchto dňoch si cestu k čita-
teľom razí pokračovanie pub-
likácie Nitra – Ako si ťa pamä-
táme z úspešnej edície Ako sme 
tu žili vydavateľstva AB ART 
press. Už po druhýkrát prine-
sie autentické príbehy dlhoroč-
ných obyvateľov i tých, ktorí v 
meste pobudli kratšie, no srdce 
ich stále k Nitre ťahá. Jedni i 
druhí sa farbisto rozhovoria 
o významných nitrianskych 
udalostiach z rokov minulých.
 
 Čitatelia sa v druhom diely 
dočítajú najmä o tom, ako sa 
mesto menilo v 2. polovici 20. 
storočia. Pomôže im k tomu 
okrem príbehov opäť aj prehľad-
né Nitrianske kalendárium, v 
ktorom nájdu zoradené udalosti 
už od roku 1848. Zaspomínajú 
si spolu s pamätníkmi na to, ako 
sa staval obchodný dom Prior, 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita i výstavisko Agro-
komplex. Pripomenú si, aké to 
bolo, keď vyrastala mestská časť 
Chrenová, amfiteáter praskal vo 
švíkoch počas filmového festi-
valu alebo keď sa koncom leta 
celou hlavnou triedou tiahol 
slávnostný dožinkový sprievod 
nesúci veniec pre Gustáva Hu-
sáka. Zo zabudnutia sa vynorí 
hotel Tatra, reštaurácia Králik 
aj niekdajší mliečny bar. Zaují-
mavé bude vrátiť sa aj k začiat-
kom krasokorčuliarov, hoke-
jistov či vodných pólistov, ale 
tiež k úspechom nitrianskych 
futbalistov, ktorí sa dokon-
ca kedysi stretli vo finále s FC 
Barcelonou. Tí skôr narodení 
si možno spomenú aj na legen-

dárneho futbalistu Čuča Beláka. 
 Príbehy sú doplnené vzác-
nymi fotografiami z  osob-
ného archívu autorov, ktoré 
dokresľujú pamätné príbehy 
i oživujú dávno stratené nit-
rianske miesta a budovy spolu 
s postavami a postavičkami 
tvoriacimi svojrázny mestský 
kolorit. Svoju stopu tu zane-
chal akademický sochár Tibor 
Bártfay či všestranný športovec 
Július Gisser. Jedných si Nitra-
nia hlboko ctili, na ďalších sa, 
naopak, dobre pozabávalo celé 
mesto. Z nich pripomenieme 
napríklad známeho figliara Qu-
acka, ktorý neraz urobil poriad-
ny  rozruch v kaviarni Braun. 

 Vladimír Libant, bývalý pri-
mátor Nitry a kmeňový spolu-
autor edície kníh o meste pod 
Zoborom, porozpráva o svo-
jom otcovi, ktorý bol jedným z 
prvých nitrianskych skautov. 
Čitatelia si pripomenú i začiat-
ky vysokoškolského folklórne-
ho súboru Zobor či nevšedné 
situácie, ako keď pitnú vodu 
do mesta zo Šindolky vozili v 
sudoch, ktoré mali na svojich 
koňoch furmani z Chrenovej. 
Pokračovanie nitrianskych 
spomienok bude ozdobou kniž-
nice každého čitateľa, ktorý má 
toto historické a zároveň mo-
derné mesto v obľube.  (AVA)
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Golianova ulica
Ulica, po ktorej kráčaš

 V tomto čísle časopisu vám 
predstavíme Jána Goliana, slo-
venského štábneho dôstojníka, 
brigádneho generála, organi-
zátora a významného predsta-
viteľa SNP, podľa ktorého je 
pomenovaná Golianova ulica 
na Čermáni. Na tejto ulici sídli 
i Gymnázium. V osobe generá-
la Jána Goliana má Slovensko 
jednu z najvýznamnejších po-
stáv svojej vojenskej histórie. 
Zohral kľúčovú úlohu pri vo-
jenskej príprave Slovenského 
národného povstania (SNP), 
bol autorom strategického plá-
nu jeho vojenskej prípravy.

 Ján Golian sa narodil 26. ja-
nuára 1906 v maďarskom mes-
tečku Dombovár. Absolvent Vo-
jenskej akadémie v Hraniciach 
na Morave a poslucháč Vysokej 
školy vojenskej v Prahe patril 
medzi dôstojníkov, ktorí boli 
produktom československých 
vojenských škôl z 30. rokov 20. 
storočia. V máji 1938 kapitána 
Jána Goliana pridelili k 10. di-
vízii v Banskej Bystrici. Zastá-
val rôzne štábne funkcie v Slo-
venskej armáde počas druhej 
svetovej vojny, napokon bol 
prednostom materiálneho od-
delenia Rýchlej divízie. Bojoval 
na sovietsko-nemeckom fronte, 
kde nadviazal prvé kontakty so 
sovietskymi partizánmi. Prak-
tické skúsenosti z východného 
frontu neskôr zúročil ako veliteľ 
povstaleckej armády operujúcej 
na Slovensku. Z východného 
frontu sa vrátil v polovici roku 
1943 a v Banskej Bystrici ho 
ustanovili za náčelníka štábu 

Veliteľstva pozemného vojska. 
Tu mal možnosti zakladať kon-
špiratívne siete vo vojenských 
posádkach s pomocou viacerých 

antifašisticky zmýšľajúcich slo-
venských dôstojníkov. Činnosť 
skupín sa riadila smernicami 
československej exilovej vlády 
v britskom Londýne. Táto vláda 
neskôr Jána Goliana ustanovila 
za dočasného veliteľa vojenskej 
organizácie na Slovensku a po-
verila ho viesť vojenské akcie..

 V apríli 1944 sa pplk. Ján 
Golian na tajnej porade v Bra-
tislave oboznámil s programom 
a zložením ilegálnej Slovenskej 
národnej rady (SNR) a prevzal 
funkciu vojenského veliteľa 

ozbrojeného povstania. Keď v 
poslednej dekáde augusta 1944 
partizáni obsadili viaceré slo-
venské mestá a dediny, odboj 
vyústil do celonárodného po-
vstania a situácia sa pre vládu v 
Bratislave stala neovládateľná. 
Tiso súhlasil s príchodom ne-
meckých okupačných jednotiek 
na Slovensko od 29. augusta 
1944. Na druhý deň vydal Ján 
Golian rozkaz na bojovú po-
hotovosť a postavil sa na čelo 
povstaleckej armády. Za usku-
točnenie vojenskej prípravy 
povstania a za úspešné riadenie 
činnosti povstaleckej armády 
pplk. Jána Goliana 29. augusta 
1944 londýnska vláda povýši-
la na plukovníka Generálneho 
štábu a na základe rozhodnutia 
SNR z 5. septembra 1944 ho po-
výšili na brigádneho generála. 
Jána Goliana in memoriam 
vyznamenali Radom SNP I. 
triedy (1945), Českosloven-
ským vojnovým krížom 1939 
(1945), Radom republiky 
(1969) a viacerými medailami. 
V roku 1995 mu prezident SR 
Michal Kováč in memoriam 
udelil štátne vyznamenanie 
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Spracovala: (SY)
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 Študenti a pedagógovia Piaris-
tickej spojenej školy sv. Jozefa Ka-
lazanského v Nitre koncom mar-
ca oslávili 400. výročie založenia 
piaristickej rehole sv. Jozefom 
Kalazanským, 250. výročie kano-
nizácie sv. Jozefa Kalazanského a 
25. výročie od znovuobnovenia 
činnosti Piaristického gymnázia 
sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. 

 Slávnostný deň sa začal do-
poludnia svätou omšou v Piaris-
tickom kostole, ktorú celebroval 
nitriansky biskup Mons. Viliam 
Judák spolu s pátrom generálom 
Petrom Aguadom. Po omši  sa 
žiaci, učitelia, rodičia a hostia 
zúčastnili na benefičnom podu-
jatí – muzikáli o sv. Jozefovi Ka-
lazanskom vo Veľkej sále Divadla 
Andreja Bagara v Nitre, ktorý 
pripravili študenti školy. Medzi 
hosťami boli predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Mi-
lan Belica, zástupca primátora 
Nitry Ján Vančo, ktorí zablahože-
lali k vzácnym jubileám. Vicepri-
mátor Ján Vančo odovzdal pia-
ristom i škole dar – drevorezbu 
sv. Cyrila a Metoda a striebornú 
„plaketu“ poštovej známky.
 
    Riaditeľka Piaristickej spojenej 
školy Iveta Zverková v slávnost-
nom príhovore pripomenula, že 
gymnázium bolo prvým klasic-
kým gymnáziom v Nitre a od 
svojho založenia v roku 1701 bola 
Nitra chápaná piaristami  ako 
„okno do celého Uhorska“. Škola 
od svojho založenia poskytovala 
výchovu a vzdelanie deťom, pre 
ktoré bola dovtedy výučba ne-
dosiahnuteľná. Piaristické školy 

Dvadsaťpäť rokov Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa 
Kalazanského v Nitre

boli prvými bezplatnými škola-
mi v Európe. V roku 1919, po 218 
rokoch účinkovania v Nitre, bolo 
gymnázium poštátnené, ale 13. 
mája 1992 bolo znovu obnovené 
a tento rok sa súčasne oslavuje 
25. výročie obnovenia prvého 
klasického piaristického gymná-
zia v Nitre. Škola nadviazala na 
koncepciu rozvíjania talentov z 
prírodovedných a humanitných 
odborovo, o čom svedčia početné 
úspechy v súťažiach SOČ, umiest-
nenia absolventov školy na pre-
stížnych univerzitách doma i v za-
hraničí. Talent a tvorivosť žiakov 
dostávajú zelenú v 25 záujmových 
útvaroch mimoškolskej činnosti. 

 Školský časopis Kalazancio 
sa každoročne umiestňuje na 
predných priečkach v celoštátnej 
súťaži študentských časopisov 
Štúrovo pero. Dvaja pedagógo-
via sú nositeľmi ceny ministra 
školstva. Vzájomné obohaco-
vanie študentov a pedagógov 
robí školu nestarnúcou.  Škole 
v jubileu zablahoželal i P. Juraj 
Ďurnek SchP, provinciál Re-
hole piaristov na Slovensku. 

    Do Spojenej školy patrí i Pia-
ristická základná škola sv. Jozefa 
Kalazanského, ktorá bola zria-
dená 1. septembra 2013 Rehoľou 
piaristov na Slovensku. I v tejto 
vzdelávacej ustanovizni sa kladie 
dôraz na kvalitné vzdelávanie 
a náboženskú výchovu, ale i na 
záujmovú mimoškolskú činnosť. 
Žiaci sa zapájajú do rôznych pro-
jektov. Súčasťou školy je školský 
klub detí, ktorého úlohou a posla-
ním je spoločné trávenie voľného 
času mimo vyučovania. V tomto 
školskom roku 2016/2017 sú na 
škole 4 triedy základnej školy, 7 
tried 8-ročného gymnázia a 11 
tried 4-ročného gymnaziálneho 
štúdia. Vo funkcii riaditeľov pô-
sobili RNDr Valentín Beresecký 
(1992 – 2007), Mgr. Katarína 
Čurillová (2007 – 2015), PhDr. 
Iveta Zverková (od 1. 7. 2015 – do-
teraz). Provinciálmi rehole boli 
ThDr. Ernest Švec, PhD. (1992 
– 2003), páter Ján Kováč SchP 
(2013 – 2015) a PaedDr. Juraj 
Ďurnek SchP (2015 – doteraz). 

 (SY)

Žiaci školy oslávili spomenuté jubileá nacvičením muzikálu o sv. Jozefovi 
Kalazanskom, ktorý uviedli v Divadle A. Bagara. 

Foto: (A)



Ceny  dostali aj úspešní tréneri Marek 
Kardoš, Michal Kuruc a Pavol Horička, 
na snímke tréner volejbalových majstrov 
Marek Kardoš a primátor Nitry Jozef 
Dvonč. 

Najlepším športovcom za rok 2016 je autor 
rozhodujúceho samostatného nájazdu v 
minuloročnom �nále Marek Slovák.

Za výnimočné športové úspechy boli ocenení atletickí 
tréneri Matej Spišiak a Peter Mečiar i hokejista Dušan Milo.

De�lé úspešných juniorských športovcov, ktorí sú na snímke spoločne s primátorom Nitry Jozefom Dvončom 
a jeho zástupcom Jánom Vančom.

Najlepší seniori za minulý rok, víťaz kategórie Marek Slovák v hornom rade prvý zľava.

Hokejisti ovládli oceňovanie najlepších nitrianskych športovcov
V nitrianskej Synagóge sa uskutočnilo oceňovanie športovcov za rok 2016. Všetky hlavné 
ceny zaslúžene berú hokejisti. Najlepším športovcom Nitry je Marek Slovák, najlepším 
kolektívom majstri z HK Nitra. V juniorskej kategórii dominovala tenistka Tereza Mihalí-
ková, najlepším kolektívom sú futbaloví majstri z FC Nitra – U 19.  Ceny športovcom aj v 
ostatných kategóriách odovzdali primátor Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca Ján Vančo.  
                                                        Text a foto: (J)
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Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Mária Antošová, Július Arpáš, Ing. 
Silvester Balko, Alica Báreková, Katarína Blažovičová, 
Ing. Ján Bugár, Emília Buranská, Ing. Elena Duncová, 
Klára Ďurovičová, Mária Földešiová, PhDr. Václav 
Furmánek, Róbert Gitschinský, Belo Godor, Ing. 
Teodor Gunda, Libuša Hrabovská, Ján Hudák, Božena 
Chobotová, Imrich Ivanics, Anna Jeneyová, Helena 
Jeneyová, Henrich Józseffy, MUDr. Emília Kiššková, 
Miroslav Kočica, Eva Konečná, Jozef Kováč, Vlasta 
Kováčová, Emília Kulichová, Ing. Renáta Kulichová, 
Gabriela Kyselicová, Gertrúda Langerová, Milan 
Lehman, Helena Lehocká, MUDr. Antónia Malíková,  
Sidónia Mancírová, Eugen Mésároš, Stanislav Pikna, 
Jozef Porubský, Magdaléna Rolfesová,  Helena 
Skaličanová, Vladimír Solník, Vojtech Šimon, Ružena 
Šinská,  Vlasta Šípová, Helena Šišková, Soňa Štubňová, 
Jozef Šupa,  Mária Uhrinčaťová, Mária Virágová, Július 
Vöröšvári, Viera Vydarená, Anna Zábojníková
 80 ROKOV: Erika Ábelová, Stanislav Bédy, Agáta 
Behulová, Jana Bukerová, Ing. Marieta Büngerová, 
Agáta Cuninková, Mária Dobrotková, Oľga Francúzová, 
Mária Gabulová, doc. Ing. Roman Gálik, PhD., Gabriela 
Gráčiková, Anna Holková, Štefan Hruška, Katarína 
Hubáčková, Helena Chrenáková, Irena Chudá, Mária 
Ivančíková, Štefan Kelemen, Ing. Karol Kománek, 
Ľudmila Kružlíková, Lýdia Kubáňová, Lýdia Lacová, 
Alžbeta Martišková, Oľga Obtulovičová, Helena Pajerová, 
Vlasta Páleníková, Jozef Poništ, Monika Rumanovská, 
Rozália Rybanská, Etela Sedlářová, Emília Slovíková, 
Rozália Szabová, Mária Szarazová, Božena Škrlová, Edita 
Štecková, MUDr. Mária Urminská, Albína Vozáriková 
 85 ROKOV: Valéria Andelová, Miroslav Balaďa, 
Margita Belicová, Ján Benč, Hedviga Čurgaliová, Helena 
Duchoňová, Anna Dušková, Ing. Štefan Guba, Jaroslav 
Kašuba, Vojtech Kováčik, Anna Kováčiková, Anna 
Krajčová, Jozef Kvasňovský,  Júlia Lacušková,  Božena 
Malinová, Emília Masaryková, Emília Miškovičová, 
Paulína Orolinová, Július Petrenko, Emília Stochová, 
Štefánia Szárazová, Veronika Štefčeková, Matilda 
Štefunková, Eduard Šumichrast, Helena Ťažárová, Berta 

Vydrová  
 86 ROKOV: Veronika Albertová, Ing. Ján Barát, 
Verona Boháčová, Štefan Držík, Paulína  Fajčíková, 
Helena Holubová, prof. Ing. Juraj Hraško, PhD., Anna 
Chudá, Antónia Jankovičová, Helena Kolimárová, 
Alžbeta Kollárová, Amália Kollárová, Juliana 
Madaraszová, Mária Majtényiová, Štefan Maksi, Mária 
Martišková, Alžbeta Matiasková, Ľudmila Perhalová, 
Josef Sapár, Mária Vallová, Marta Vargová, Mária 
Záhorská, Michal Zeleňák
 87 ROKOV:   Rudolf Bálint, Božena Barabášová, Ing. 
Emil Bednár, Oľga Endrödyová, Katarína  Gajdošová, 
Oskár Kittler, Rudolfa Kohoutová, Mária Kóňová, 
Želmíra Kulíková, Alžbeta Liková, Emília Petrányiová, 
Magdaléna Pintérová, MUDr. Tibor Podhorný, Ida 
Tárošová, Helena Vágaiová
 88 ROKOV: Juliana Baráthová, Alžbeta Čáliková, 
Gabriela Dobrotková, Irena Folkmanová, Augusta 
Klepancová, Alica Krištofičínová, Janka Kurucová, 
Felícia Malíková, Štefan Martiš, Františka Povodová, 
Margita Rusnáková, Mária Rýznerová, Dezider Šatka, 
Anna Šimková 
 89 ROKOV: Aniela Bonová, Gabriela Branišovičová, 
Ernestína Dvoráková, Valéria Kubíčková, doc. PhDr. 
Štefan Kukan, CSc., Anna Lisyová, Ľudovít Machata, Oľga 
Mésarošová, Veronika Mistríková, Alica Mlyneková, 
Ľudmila Serinová, Jolana Veszeleiová, Juliana Vnučková
 90 ROKOV: Ján Bohát, Anna Petrovská, Emília 
Verešová
 91 ROKOV:  Mária Demanková, Gizela Gálová 
 92 ROKOV: Ľudmila Baráthová, Oľga Dologová, 
Gabriela Homolová, Žofia Klenková, Klára Repková, 
Valéria Žemberováň
93 ROKOV: Natália Boháčová, Ferdinand Šalamon
 94 ROKOV: Otília Ferenczyová, Matilda Harvanová, 
Elena Vaneková
 95 ROKOV: Rudolf Burcl, Božena Bušovská 
 96 ROKOV: Magdaléna Šavrtková 
 97 ROKOV: Anna Kušnírová
 100 ROKOV: Anna Medeková

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

Povedali si ÁNO

11. marca: 
25. marca:  
31. marca: Milan Đorđević zo Srbskej republiky a Ivana Zelenická z Nitry
8. apríla: 



Navždy odišli

V marci 2017 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Juraj Andrášik, 63-r., Za Humnami 45
Emil Antala, 67-r., Dr. J. Budayho 7
Paulína Banárová, 82-r., Ul. Janka Kráľa 47
Michal Bátovský, 79-r., Štefánikova tr. 80
Anton Bennár, 72-r., Dolnočermánska 62
Peter Bidelnica, 69-r., Murániho 24
Jozef Bihari, 68-r., Borová 23
Štefánia Božiková, 83-r., Štefánikova tr. 68
Doc. Ing. Gabriel Bujdoš, PhD., 83-r., Vihor-
latská 2
Mária Čásarová, 87-r., Čajkovského 12
Jozef Dilhof, 75-r., Podzámska 23
Pavol Ďurovec, 52-r., Jedlíkova 7
Peter Foltin, 94-r., Panská dolina 74
Emília Frišová, 77-r., Železničiarska 52
Ján Gál, 77-r., Jurkovičova 21
Ján Gavula, 44-r., Hlavná 62
Klára Hauliková, 92-r., Andreja Šulgana 4
Pavel Holbík, 59-r., Jána Zelenáka 6
Igor Holečka, 62-r., Novomeského 29
Jozef Horňák, 82-r., P. Benického 9
Marta Hrnčárová, 87-r., Ďurčanského 3
Marta Hudecová, 89-r., Mostná 4
Jozef Kadiš, 81-r., Hanulova 43
Viliam Kapusta, 78-r., Kukučínova 5
Magdaléna Karabínová, 70-r., Záborského 51
Ján Kňazovický, 77-r., Jurkovičova 11
Michal Kolenčík, 89-r., Wilsonovo nábr. 54
Gabriela Korcová, 95-r., Kukučínova 1
Magdaléna Kormanová, 76-r., Šuranská 14

Vladimír Kunkela, 56-r., Nedbalova 13
Anna Kupcová, 95-r., Štefánikova tr. 64
Michal Lörincz, 39-r., Na Hôrke 31
Šebastián Mada, 85-r., Topoľčianska 37
Soňa Machová, 59-r., Ďumbierska 39
Alžbeta Malagyiová, 91-r., Vikárska 7
JUDr. Daniela Mamráková, 66-r., Tr. A. Hlinku 47
Mária Maruniaková, 93-r., Štefánikova tr. 41
Gabriel Matejovič, 53-r., Nitra
Jozef Molnár, 76-r., Roľnícka 69
Oľga Moravčíková, 92-r., Bolečkova 9 
Ing. Ján Páleš, 78-r., Ľ. Okánika 4
Katarína Prešková, 90-r., Dr. J. Budayho 20
Robert Pupák, 70-r., Tr. A. Hlinku 36
Rozália Révayová, 82-r., Čajkovského 1
Marta Rondošová, 58-r., Hviezdna 4
Štefan Sedmák, 58-r., Tulipánova 1
Rudolf Sobčák, 88-r, Piešťanská 4
Michal Statečný, 78-r., Tr. A. Hlinku 23
Janka Stojková, 47-r., Borová 8
Mária Strapeková, 89-r., Ďurčanského 1
Emília Tkáčová, 69-r., Ždiarska 24
Ing. Michal Valíček, 90-r., Nábrežie mládeže 81
Emília Violová, 87-r., Dolnočermánska 62   
Jana Weissová, 57-r., Škultétyho 22


