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 Chladnejšie rána, krat-
šie dni a ústup horúčav nám 
pripomínajú končiace sa leto 
a pre školákov, ich rodičov a 
pedagógov končiace sa prázd-
niny. Blíži sa jeseň a nový 
školský rok. Štvrtý september 
je magický deň, ktorým sa za-
čína pravidelne sa opakujúci 
desaťmesačný vzdelávací cyk-
lus v rôznych etapách života 
človeka, v rôznych vzdeláva-
cích inštitúciách. 

 Svet okolo nás sa rýchlo 
mení a to si vyžaduje ľudí s 

dávkou samostatnosti, tvo-
rivosti, rýchlej orientácie a 
aplikácie vedomostí a zruč-
ností. Toto si zasa vyžaduje 
mať dobré vzdelanie, schop-
nosť používať informačné 
technológie a preukazovať 
jazykové zručnosti. Verím, že 
žiaci počas prázdnin načer-
pali dostatok síl do ďalšieho 
školského roka a že ak budú 
participovať na svojom vzde-
lávaní s učiteľmi, bude spo-
kojnosť na oboch stranách. 

 Mesto Nitra ako zriaďova-
teľ, realizovalo počas prázd-
nin viaceré rekonštrukcie  
školských budov. Cieľom je 
vytvoriť priestor na to, aby ste 
našli vhodnú klímu na  ab-
sorbovanie všetkých pozitív 
nového školského roka. Teší 
nás skutočnosť, že v novom 
školskom roku sa v Nitre otvo-
ria brány všetkých štrnástich 
základných škôl, ktoré bude 
navštevovať viac ako 6-tisíc 
školákov. Prvýkrát zasadne 
do školských lavíc aj 790 
prvákov. K existujúcim 27 

materským školám pribudnú 
v školskom roku 2017/2018 
dve triedy v MŠ Okružná, 
dve triedy v novozriadenej  
MŠ Na Hôrke, jedna trieda v 
MŠ Párovská a  jedna trieda 
na MŠ Alexyho so 125 deťmi. 
Celkovo tak bude 122 tried 
nitrianskych materských škôl 
navštevovať  2738 detí. 

 Vychovávať a vzdelávať 
mladých ľudí je dôležitá a 
zodpovedná úloha, no záro-
veň nesie v sebe črty krásy a 
príťažlivosti. Vážení pedagó-
govia, vy zapaľujete u našich 
žiakov pochodeň múdrosti. 
Želám vám veľa pozitívnej 
energie, pevné zdravie, entu-
ziazmus a kreatívne nápady 
pri napĺňaní našich cieľov. 
Vám, milí žiaci želám, aby ste 
svoje poznanie rozšírili o nové 
dimenzie tak, aby sa z vás 
stali skutočné osobnosti. 

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Vychovávať a vzdelávať je zodpovedná úloha
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 Práve tento mesiac september 
bude pre naše mesto rozhodujú-
cim pre získanie prestížneho titulu 
Európske mesto športu. Nitru na-
vštívi hodnotiaca komisia Asoci-
ácie európskych miest športu pri 
EÚ (ACES Europe), jej členovia 
na základe našich argumentov 
rozhodnú o tom, či nám tento ti-
tul pridelia. V roku 2016 sa týmto 
titulom hrdili Košice, tohto roku 
patrí tento prestížny titul  Banskej 
Bystrici, v roku 2018 chce byť eu-
rópskym mestom športu Nitra. 
 „Občania nášho mesta disponu-
jú silným vzťahom k športu. Nitra 
žije a dýcha športom. Je rodiskom 
mnohých športových osobností a 
zvučných mien vrcholového špor-
tu. K najznámejším patrí majster 
sveta a olympijský víťaz Matej 
Tóth, ale aj majstrovské tímy ho-
kejistov, volejbalistov či basket-
balistov. Môžeme sa pochváliť 
významnými športovými podu-
jatiami a zapojením sa Nitranov 
do viacerých športových aktivít. 
Verím, že tento mesiac sa nám 
podarí vybojovať titul Európske 

mesto športu 2018. Rozhodne 
o tom tento mesiac Asociácia 
európskych miest športu (ACES 
Europe),“ uviedol primátor Nitry 
Jozef Dvonč. 
 Táto asociácia vyvíja úsilie o 

podporu športu medzi všetkými 
občanmi EÚ a jej zámerom je 
podporovať všetky športové ini-
ciatívy s cieľom zvýšiť podporu 
športu na miestnej úrovni, a to 
nielen z profesionálneho špor-
tového  hľadiska, ale i s cieľom 

zlepšenie zdravia a kvality života 
občanov. 
 „Snahou mesta bude prilákať k 
športu čo najväčší počet obyvate-
ľov a návštevníkov mesta každej 
vekovej kategórie. Mesto chce 
svojimi aktivitami prilákať aj ľudí, 
ktorí doteraz nešportovali alebo sa 
športu venovali zriedka. Projekt 
nie je založený na dotačnej sché-
me, a preto snahou mesta bude 
vytvoriť hlavne pozitívny vzťah 
k športu spoluprácou s klubmi 

a verejnosťou pri organizovaní 
športových podujatí,“ povedal 
primátor Jozef Dvonč. Projekt 
podporujú ambasádori – zvučné 
mená športovcov, ako sú Dušan 
Milo, Marek Kardoš, Ľubomír 
Moravčík, Tibor Hlavačka, Jozef 
Husárik, Lukáš Baláži a moderá-
tor Peter Varinský. 
 „Mesto Nitra investuje ročne 
na podporu športu 1,8 milióna 
eur, vrátane dotácií určených 
na činnosť jednotlivých klubov, 
prenájom a správu všetkých špor-
tovísk. Ďalšími 80-perc. sa spolu-
podieľa na financovaní energií v 

športových zariadeniach jednot-
livých klubov. V rozpočte mesta 
Nitry je tohto roku vyčlenených  
738-tisíc eur na dotácie na telesnú 
kultúru. Finančné prostriedky v 
tomto roku budú použité vo fon-
doch mládežníckeho a vrcholové-
ho športu i vo fondoch prenájmu 
tréningových objektov a úhrad 
nákladov na energie,“ konštatoval 
primátor Jozef Dvonč.

(AJ) 

Mesto Nitra podporuje všetky druhy 
športov. Primátor Nitry Jozef Dvonč pri 
odovzdávaní pohára víťazom futbalo-
vého turnaja. Foto: (sy)

Mesto Nitra chce byť v roku 2018 Európskym mestom športu. Aj na tomto trávniku 
sa od augusta hráva Fortuna liga. Na archívnej fotografii primátor Nitry Jozef Dvonč 
s účastníkmi turnaja starostov združených v ZMOS-e.                                                             

                                                                    
                                        

Foto: (sy)
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Uctili si hrdinov, ktorí bojovali a padli v SNP 

 Pri príležitosti 73. výročia 
od vypuknutia Slovenského 
národného povstania sa pri 
Pamätníku víťazstva pred bu-

dovou Okresného úradu v Nitre 
uskutočnilo vo štvrtok 24. au-
gusta verejné zhromaždenie 
občanov, spojené s kladením 

vencov. Za mesto Nitra položi-
li vence vedúci predstavitelia 
mesta Nitry, mestského úra-
du, Mestskej polície. So sláv-
nostným príhovorom vystúpil 
predseda Nitrianskeho samo-
správneho kraja Milan Belica. 
 Na slávnostnom akte sa 
zúčastnili aj predstavitelia 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, 
príslušníci Ozbrojených síl SR, 
Policajného zboru SR, politic-
kých strán a a hnutí, mládeže a 
občanov mesta Nitry.  

(sy)

Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnila aj delegácia mesta Nitry vedená pri-
mátorom mesta Nitry Jozefom Dvončom, v ktorej boli mestskí poslanci a pracovníci 
mestského úradu.                                                                                                                                            
                                                                                                                              Foto: (AJ)

O Smart City a ďalších témach s primátorom mesta Roding
 Primátor Nitry Jozef Dvonč 
prijal na mestskom úrade pri-
mátora nemeckého mesta Ro-
ding Franza Reicholda. Spre-
vádzali ho generálny riaditeľ 
spoločnosti Mühlbauer tech-
nologies Ladislav Paškrta a za-
kladateľ spoločnosti Mühlbauer 
Group Josef Mühlbauer. Cieľom 
návštevy bolo nadviazanie spo-
lupráce s mestom Roding. Na 
úvod stretnutia primátor Jozef 
Dvonč predstavil hosťovi mesto 
Nitru a zloženie mestského 
zastupiteľstva, oboznámil pri-
mátora Rodingu s fungovaním 
mestského úradu, koncepte 
SMART CITY, kandidatúre na 
Európske mesto športu 2018, 
ekonomicko-hospodárskych 
pomeroch, zmienil sa o kultúre, 
školstve a športe v Nitre. Primá-
tora Franza Reicholda informo-
val, že na rokovaní mestského 
zastupiteľstva 7. septembra 2017 

bude poslancami schválené zne-
nie memoranda o spolupráci 
s mestom Roding. Vzájomné 
stretnutie primátorov sa nieslo v 
atmosfére hľadania nových prv-
kov pri nadviazaní partnerských 
kontaktov. Na záver návštevy 
si Franz Reichold, sprevádzaný 

primátorom Jozefom Dvončom, 
pozrel priestory mestského úra-
du, obradnú sieň i klientske cen-
trum. Na záver si svojho pobytu 
si prehliadol Nitriansky hrad a 
Diecézne múzeum. 

(SY)

Primátor Rodingu Franz Reichold (prvý zľava), generálny riaditeľ spoločnosti Mühl-
bauer technologies Ladislav Paškrta (druhý zľava), zakladateľ spoločnosti Mühlbauer 
Group Josef Mühlbauer (druhý sprava) v sprievode primátora Jozefa Dvonča pri 
prehliadke mestského úradu.



www.nitra.sk 5

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre majú bohatý program
 Každoročne v septembri sa 
na celom Slovensku konajú 
Dni Európskeho kultúrneho 
dedičstva. V rámci tohto podu-
jatia odomknú inštitúcie nielen 
svoje dvere, ale aj trináste kom-
naty – na dávno nevidené, ale-
bo bežne nedostupné miesta. 
 V Nitre sa Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva usku-
točnia v dňoch 8. až 29. sep-
tembra.  Slávnostné otvorenie 
DEKD v Nitre sa uskutoční v 
areáli Nitrianskeho hradu 8. 
septembra za prítomnosti pre-
zidenta ICOMOS Slovensko 
privítaním a verejnou disku-
siou s odborníkmi o význame 
Nitrianskeho hradu. Podujatie 
bude sprevádzané hudobným 
vystúpením a výstavou výtvar-
ných prác žiakov ZUŠ.
 Na programe sú terénne 
exkurzie za pamiatkami a 
prírodou, ale aj komentované 
prehliadky rôznych miest, ako 
napr. aj Mestského cintorína v 

Nitre (22. septembra o 10.00), 
ako miesta posledného odpo-
činku významných osobností 
Nitry a náhrobníkov - diel vý-
znamných slovenských sochá-
rov, či prehliadkou Mestského 
parku na Sihoti (22. septembra 
o 15.30), kde sa záujemcovia 
dozvedia o priebehu obnovy 

sôch Umierajúci vojak a Pro-
test proti vojne a o obnove bu-
dovy Biskupského hostinca. 
 Iste zaujímavá a podnetná 
bude medzinárodná konfe-
rencia pod názvom Dejiny 
archívov – archívy dejín uspo-
riadaná 19. – 20. septembra v 
Štátnom archíve v Ivanke pri 
Nitre pri príležitosti 20. výro-

čia otvorenia nových účelo-
vých priestorov v Ivanke.  
 Počas soboty a nedele 23. a 
24. septembra budú môcť záu-
jemcovia absolvovať prehliad-
ku ruín Zoborského kláštora 
a dozvedieť sa viac o zaniknu-
tom barokovom kláštornom 
komplexe kamaldulov s rui-
nou kostola sv. Jozefa a tiež o 
priebehu obnovy. V nedeľu 24. 
septembra sa na Kalvárii usku-
toční Deň otvorených dverí. 
Medzi 14. až 17. hodinou si 
budú môcť prehliadnuť Kos-
tol Božieho hrobu na vrchole 
Kalvárie, Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie, Misijné múzeum 
a krypty, zároveň sa dozvedieť 
o živote Verbistov – Spoločnos-
ti Misionárov Božieho slova. 
 V rámci tohto podujatia sa 
v Nitre uskutočnia v dňoch 23. 
až 27. septembra oslavy Sveto-
vého dňa cestovného ruchu.            

(SY)                                                                                                  

Cena primátora pre akademickú sochárku Ľudmilu Cvengrošovú 
 Akademická sochárka Ľudmila 
Cvengrošová je aktuálne najnovšou 
nositeľkou Ceny primátora. Získala 
ho za  významné celoživotné so-
chárske dielo a výnimočný prínos 
v sprítomňovaní slovenskej histórie 
v spojitosti s naším mestom. Oce-
nenie je bolo udelené začiatkom 
júla v rámci programu mestských 
slávností na vernisáži v priestoroch 
Ponitrianskeho múzea v Nitre. 
Ocenená sa na vernisáži zo zdra-
votných dôvodov nezúčastnila. Jej 
osobnosť i dielo predstavil arche-
ológ Karol Pieta, ktorý s ňou dlhé 
roky spolupracoval. 
 Akad. sochárka Ľudmila Cven
grošová sa vo svojej tvorbe priamo 

inšpirovala dejinami Slovenska i 
Nitry a prostredníctvom svojho 
diela verejnosti približuje význam-

né etapy histórie Slovenska. Za-
čiatkom 90-tych rokov 20. storočia 
vytvorila na objednávku mesta pa-
mätné medaily s vyobrazením Pri-
binu, Svätopluka, Cyrila a Metoda a 
Bela IV., ktorý udelil Nitre mestské 
výsady. Jej výtvarná tvorba zahŕ-
ňa okrem medailí i sochy a širokú 
škálu plakiet i reliéfov. Viaceré z 
nich boli vystavené v múzeu. Cven-
grošová majstrovsky zvláda rôzne 
techniky. Primátor Nitry Jozef 
Dvonč vo svojom príhovore ocenil 
prínos sochárky k popularizácii 
histórie Nitry, za čo jej udelil Cenu 
primátora.    
 

(SY)

Ľudmila Cvengrošová v ateliéri.
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Útvar propagácie a cestovného ruchu
 Vrcholí letná turistická sezóna 
a bežnému občanovi možno zíde 
na um myšlienka, ako sa mesto 
propaguje v rámci cestovného 
ruchu a čo robí preto, aby prilá-
kalo do Nitry turistov a ďalších 
návštevníkov. V tomto smere 
hrá dôležitú úlohu Útvar propa-
gácie a cestovného ruchu, kto-
rý vedie Mariana Záturová. Na 
úvod treba poznamenať, že útvar 
pozostáva z dvoch referátov a tu-
ristickej informačnej kancelárie, 
na verejnosti donedávna známej 
pod skratkou NISYS.

Referát propagácie a redakcie

 Referát propagácie a redakcie 
tvoria traja pracovníci. Ich úlo-
hou je zabezpečiť spracovanie 
a výrobu propagačných a infor-
mačných materiálov a spomien-
kových predmetov pre potreby 
predaja, propagácie a reprezen-
tácie primátora a mesta a záro-
veň tieto materiály distribuovať 
ku konečným príjemcom. 
 Ďalšou významnou úlohou 

tohto referátu je komplexná pro-
pagácia mesta a jeho odborov 
a útvarov. Referát zabezpečuje 
public relations (PR) mesta a 
styk s médiami, venuje sa me-
diálnej stratégii a uzatváraniu 
mediálnych partnerstiev, pub-
likovaniu informácií o činnosti 
orgánov mesta pre médiá, spra-
cúvaniu informácií o meste a 
regióne masmédiám. 

 Okrem toho dokumentuje 
a zabezpečuje písomné a foto-
grafické podklady a materiály z 

mestských podujatí a tie s týž-
dennou periodicitou spracováva 
do spravodajskej podoby na zve-
rejnenie na strane „Mesto Nitra 
informuje“ v inzertnom týžden-
níku Nitrianske Echo. Referát 
organizuje tlačové konferencie, 
vydáva kultúrno-spoločenský 
mesačník Nitra, spracúva a po-
siela mailom newsletter mesta 
Nitry a priebežne celoročne ve-
die a spracúva Kroniku mesta 
Nitry aj so sprievodnou doku-

mentáciou, ktorú tvoria plagáty, 
pozvánky na podujatia, novino-
vé a časopisové výstrižky a foto-
grafie. Zároveň pripravuje tex-
tové podklady na na naplnenie 
a aktualizáciu webovej stránky 
www.nitra.sk a čiastočne i face-
book mesta Nitry.  

Referát cestovného ruchu
 a zahraničnej spolupráce

 Na referáte cestovného ruchu 
a zahraničnej spolupráce pracu-
jú štyria pracovníci. Tento referát 
zabezpečuje Koncepciu rozvoja 
cestovného ruchu v meste Nitra 
a spracováva strategické doku-
menty rozvoja cestovného ruchu 
v meste. Pracovníčky sa venujú 
marketingu cestovného ruchu 
za mesto, realizujú za mesto Nit-
ra celoštátne podujatia v oblasti 
cestovného ruchu, zabezpeču-
jú prezentácie mesta a regiónu 
doma i v zahraničí. Pripravujú 
podklady pre odborné publiká-
cie a časopisy zamerané na ces-
tovný ruch, pripravuje analýzy a 
spracúva štatistiky z oblasti CR. 

KOMPAS OBČANA: Predstavujeme odbory a útvary Mestského úradu v Nitre 

Turistické informačné centrum propagovalo Nitru na výstave Agrokomplex. Počas 
prvého dňa  konania výstavy do stánku zavítal primátor Jozef Dvonč, na snímke s 
Teréziou Zaujecovou a Danou Póčikovou z NOCR.                                       

 Foto: (SY) 
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Referát spolupracuje s Nitrian-
skym samosprávnym krajom, 
ministerstvami a zahraničnými 
zastupiteľstvami v oblasti CR a 
propagácie, s podnikateľskými 
subjektmi pôsobiacimi v oblasti 
CR a s odbornými inštitúciami. 

 Referát pripravuje a realizuje 
projekty na získavanie finanč-
ných prostriedkov na rozvojové 
programy v oblasti CR, zbiera 
údaje a podklady pre informač-
nú databázu subjektov pôsobia-
cich v oblasti CR, turistických 
aktivít, zaujímavostí a atraktivít 
mesta, regiónu a Slovenska. 

 Pracovníčky tohto referátu sa 
venujú príprave, realizácii a ko-
ordinácii programov pre zahra-
ničné delegácie, skupiny a jed-
notlivcov a zároveň koordinujú 
stretnutia klubov pre partnerskú 
spoluprácu s 11 partnerskými 
mestami Nitry. Zároveň vedú 
agendu partnerských kontaktov, 
aktualizujú a spracovávajú infor-
mácie o partnerských mestách, 
zabezpečujú sprievodcovský a 

ubytovací servis pre turistické 
skupiny, podnikateľov, či indivi-
duálnych záujemcov. 

 Pre činnosť tohto referátu je 
dôležitá úzka spolupráca s Nit-
rianskou organizáciou cestov-
ného ruchu (NOCR) v oblasti 
cestovného ruchu, ktorej činnosť 
je podporovaná z prostriedkov 
Útvaru propagácie a cestovného 
ruchu MsÚ v Nitre. NOCR pri-
pravuje pobyty a ponuky z ob-
lasti cestovného ruchu pre tour 
operátorov, novinárov a zástup-
cov zahraničných cestovných 
kancelárií, regionálnych zdru-
žení, domácich a zahraničných 
hostí. Pripravuje podľa požia-
daviek krátkodobé a dlhodobé 
pobytové programy.

Turistické informačné 
centrum

 Prevádzka Turistické infor-
mačné centrum (TIC), bývalý 
NISYS, ponúka kompletné infor-
mácie o meste, vrátane podrob-
nej databázy podnikateľských 

subjektov a organizácií pôsobia-
cich na území mesta. Turistická 
informačná kancelária poskytuje 
regionálne informácie z oblasti 
cestovného ruchu s prepojením 
na celé Slovensko. Aktualizuje 
webovú  stránku o Nitre na in-
ternete na adrese www.nitra.eu.

 Informácie poskytuje priamo 
na prevádzke TIC-u, na prízemí 
budovy Ponitrianskeho múzea, 
Štefánikova tr.1, ako aj mailom 
info@nitra.sk a telefonicky pro-
stredníctvom Infotelu 037/ 16 
186. Spravuje aj svoju vlastnú 
webovú stránku /www.nisys.sk 
na www.nitra.eu/, ktorá prešla 
viacerými úpravami a zmenami, 
ako aj fb profil TICu.

 V rámci projektu Regionál-
nej výchovy spolupracujeme 
so základnými školami v Nitre 
na zvyšovaní povedomia detí a 
mládeže o svojom meste pros-
tredníctvom prehliadok mesta 
so sprievodcom. 

(sy)

Vedúca útvaru propagácie a CR Mariana Záturová (zľava), odborná referentka Terézia Zaujecová (v strede) a referentka pre 
prevádzku Kristína Ďuracká.
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Obnovený amfiteáter na Agrokomplexe ponúka nové 
možnosti kultúrneho vyžitia 
 Nitra má o jeden kultúrny 
stánok navyše. Je ním zre-
konštruovaný amfiteáter na 
Národnom výstavisku agro-
komplex, š. p. v Nitre. Pásku 
na pódiu v stredu 16. augusta 
večer slávnostne prestrihli pri-
mátor Nitry Jozef Dvonč, po-
slankyňa NR SR Eva Antošová, 
ministerka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Gabriela 
Matečná a generálny riaditeľ 
Národného výstaviska Má-
rio Dinga, ktorý v príhovore 
uviedol, že posledné podujatie 
sa konalo na amfiteátri v roku 
2007. 

 Primátor Nitry Jozef Dvonč 
povedal, že mesto určite vyu-
žije ponuku a spolu s výstavis-
kom usporiadajú v jeseni tohto 
roka pre občanov kultúrno-
-spoločenské podujatia. Prvou 
lastovičkou sú Chrenovské 
dožinky, ktoré sa konali počas 
konania poľnohospodárskej a 
potravinárskej výstavy Agro-
komplex. Ministerka Gabriela 
Matečná si spomenula, že ako 
študentka vtedajšej VŠP bola v 
amfiteátri na koncertoch Mo-

dusu či Elánu.

 Amfiteáter má kapacitu 
približne tisíc miest. Výbor-
né podmienky majú v zázemí 
budovy účinkujúci. Súčasťou 
amfiteátra sú i toalety pre náv-
števníkov. Amfiteáter je ľahko 
prístupný aj mimo konania 
výstav. Dá sa k nemu dostať od 
Výstavnej ulice odbočením za 
budovu generálneho riaditeľ-
stva výstaviska, kde je pomer-
ne veľké parkovisko.  
 Po desiatich rokoch vákua 

na vynovenom amfiteátri ako 
prvý koncertoval spevák Pavol 
Hammel so svojou kapelou. 
Jeho famózne vystúpenie sle-
dovalo do posledného miesta 
obsadené hľadisko. Diváci si vo 
vyše 1,5-hodinovom koncerte 
mohli vypočuť hity zo 60., 70., 
i 80. rokov. Nechýbali piesne 
Medulienka, Cirkus leto, Ka-
malásky, Čas malín, Mladosť, 
Učiteľka tanca, Ja nemám lásku 
v malíčku, ZRPŠ a ďalšie. Na 
nedávno zosnulého Mariána 
Vargu si spomenuli piesňou 
Smutná ranná električka. Nad-
šené publikum si vytlieskalo aj 
tri prídavky. 

 Ďalší program nasledoval 
hneď na druhý deň vo štvrtok, 
v amfiteátri oficiálne otvorili 
podujatie Chrenovské dožinky, 
ktoré zorganizovalo výstavisko 
spolu s mestom Nitra. 

(sy)
Prvým hudobným hosťom bol spevák Pavol Hammel s kapelou. 
                                                                                                                             Foto: (SY)

Pásku prestrihli primátor Nitry Jozef Dvonč, poslankyňa NR SR Eva Antošová, mi-
nisterka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná a generálny riaditeľ 
Národného výstaviska Mário Dinga



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,
Ulica pri Synagóge, 949 01 Nitra
7. 9. (št) 17.00 Slávnostné uvedenie básnickej zbier-
ky 
MOTÝLIE KRÍDLA  autorka: Lenka Podhradská, uspo-
riadateľ: autorka v spolupráci s Mestom Nitra, vstup 
voľný

22. – 26. 9. 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA 

23.9. (so)                                                                                  
18.00 – 24.00 Biela noc - nočné podujatia a pre-
hliadka Synagógy s lektorským výkladom    
Mladé divadlo 
20.30 – 21.05 Vlna.sk / DDS DRIM pri ZUŠ J. Rosin-
ského v Nitre 
21.20 – 22.10 Vietor v skrini – Divadelný súbor Slú-
chadlo pri ZUŠ J. Rosinskéhov v Nitre a Divadelné labo-
ratórium Vidsutnist (UA), usporiadateľ: Asociácia Diva-
delná Nitra, Mesto Nitra, vstup voľný    www.nitrafest.sk   

STÁLE VÝSTAVY
História a tradície  židov v Nitre. 
Shraga Weil: GRAFIKA

VÝSTAVY  
Do 24. 9. Nitra, moje mesto, prezentácia súťažného 
projektu CVČ Domino 
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. Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizovania kultúrnych a spolo-
čenských podujatí: 037/6502 140

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

REPREZENTAČNÉ SÁLY 
21. 9.  – 19. 11 hmotel Hybe
Autor: Erik Binder
Stráviť detstvo v horskom hoteli, ktorý vyzerá ako hori-
zontálny panelák, je určite jedinečná skúsenosť. 
V hoteli obklopenom hlbokým lesom sa striedalo 
množstvo domácich hostí i valutových cudzincov, 
komunistických papalášov, škôl v prírode, či post-revo-

lučných mafiánov.
GALÉRIA MLADÝCH 
14. 9. – 22. 10. Na začiatku nie je začiatok
Autor: Kristián Németh
Ústredná téma výstavy je krehkosť. Autor tu pracuje s 
krištáľom, ktorý je známy pre svoju krehkosť. Uklada-
ním krištáľových predmetom na seba je pocit krehkosti 
znásobovaný. 

SALÓN
14. 9.  – 22. 10.  František Perger
Autor: Tomáš Klepoch
Jubilejná výstava tohto významného slovenského 
scénického výtvarníka predstaví verejnosti autorovu 
tvorbu. Umelcove scénografie boli súčasťou nielen  
nitrianskeho divadelného prostredia, ale i po celom 
Slovensku a v zahraničí.

BUNKER
21. 9. – 22. 10.  Kinder, Küche, Kirche
Autori: Zuzana Svatik, Dávid Kurinec, Štefan Sekáč, 
Jerguš Gálik, Adam Svatik
Heslo „Kinder, Küche, Kirche“ (Deti, Kuchyňa, Kostol) 
sa vzťahuje k obdobiu Slovenského štátu (1939 – 
1945), ktoré po vzore Hitlerovho Nemecka preberá 
túto ideu, ktorá jasne definuje pohľad na ženu v 
spoločnosti. Iniciatíva Kinder, Küche, Kirche bude 
svojou inštaláciou v priestoroch Bunkra reagovať na 
atmosféru úzkosti vládnucu v súčasnej spoločnosti a 
bude ju premieňať na niečo pozitívne. 

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

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

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po 
stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe,resp. v 9.-10. storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a ci-
cavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vod-
né prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa 
v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.
3.7. – 29.10. Ľudmila Cvengrošová - sochárka slo-
venskej histórie. Zobrazenie postáv a udalostí z naj-
starších dejín Slovenska s využitím archeologických 
nálezov.

NOVÉ VÝSTAVY:
6.9. – 30.9. Prehliadaná príroda. Obyčajné i zvláštne 
prírodniny zo zbierok múzea. 
8.9. – 30.9. Iné činnosti IV. Nitra, Moje mesto. Vý-
stava veľkoformátových skupinových prác študentov 
Ateliéru Médea, ktorá výtvarne zachytáva Nitru ako kul-
túrno-historicky významné mesto s architektonickými 
dominantami, osobnosťami spoločenského i bežného 
života. 
Vernisáž 8. 9. o17.00 hod.

DIECÉZNE MÚZEUM
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny:
apríl až október - ut – ne: 10.00 – 18.00
november až marec: (sob – ne): 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Koru-
táncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej 
donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Meto-
dovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo 
fidei, ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je 
sprístupnená klenotnica s liturgickým pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk
Otváracie hodiny: 
MÁJ – SEPTEMBER / po – št: 9.00 – 17.00 pi: 9.00 – 
15.00 so: 9.00 – 17.00 ne: 13.00 – 15.00 
OKTÓBER – APRÍL/ po – št: 9.00 – 17.00 pi: 9.00 – 
15.00 so – ne: zatvorené
Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min, 
pravidelné vstupy každé 2 hodiny, posledný vstup o 
15.00, v piatok o 13., vstupy pre organizované skupiny 
návštevníkov v počte viac ako 15 osôb je potrebné na-
hlásiť min. 2 dni vopred, sprevádzanie v cudzom jazyku 
je potrebné nahlásiť vopred.
Kontakty pre objednávky a informácie: +421 911 

404 001, +421 37 657 25 78, 
muzeum@agrokomplex.sk

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

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

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.bz.uniag.sk
Otvár. hodiny: Okrasné skleníky: 8.00 - 15.00, okrasná 
škôlka: 8.00 – 15.00, Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 
1.5.), po – pi: 8.00 – 15.00
V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.) 
po – pi: 9.00 – 14.00, 
V letných mesiacoch (1.5. - 31.9.)
po – pi: 8.00 – 17.00 so – ne: 10.00 – 18.00
Skupinové návštevy dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná 4, 949 01 Nitra, 
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: 
po – so: 9.00 – 18.00, ne: 9.00 – 17.00
16. – 17.9. Medzinárodná výstava psov 2017
27. – 28. 9. Gaudeamus Slovakia 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: 6.00 – 19.00, 
Diecézne múzeum: po: zatvorené, ut – ne: 10.00 – 
18.00, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: po – so: 9.00 
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– 12.00, 13.00 – 18.00 ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 
17.00, Katedrálna veža: ut – ne: 10.00 – 18.00 , Biskup-
ské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00, Kazematy: ut – ne: 
10.00 – 18.00 (posledný vstup 17.45)

DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra
www.dab.sk
5.9. (ut) 18.30, 6.9. (st) 18.30, 11. 9. (po) 18.30, 12. 9. 
(ut) 18.30 Povolanie pápež Veľká sála Pôvodný sloven-
ský muzikál o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II.
8.9. (st) 18.30, 13.9. (st) 18.30  Syna či dcéru? Veľká 
sála Komédia s pesničkami z prostredia ženských kú-
peľov z 80-tych rokov 20. storočia. 
14.9. (št) 18.30 Panikári Štúdio Muži na pokraji nervo-
vého zrútenia – súčasná komédia s pesničkami.
16.9. (so) 18.30, 18.9. (po) 18.30 Štefánik – slnko v 
zatmení Veľká sála  
18.9. (po) 18.30 Dámska šatňa Štúdio (organizované) 
Skvelá komédia, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dám-
skej šatne vidieckeho divadla v meste ako je napríklad 
Nitra
19.9. (ut) Žltým včelám žlté slzy Štúdio Poézia Miro-
slava Válka.
20.9. (st) 10.00 Jánošík Veľká sála súčasná interpretá-
cia mýtického príbehu. Obraz ľudového zbojníka odhod-
laného napraviť sociálnu nerovnosť
29.9. (pi) 10.00 Kým kohút nezaspieva Veľká sála 
Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupovaného 
mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi 
vysokého dôstojníka nepriateľskej armády, ktorý chce 
pomstiť svojho vojaka zabitého bodnutím do chrbta.
29.9. (pi) 18.30 Dobro Štúdio Autentická hra zachytáva 
životné pocity súčasného obyvateľa Slovenska a Európy 
30.9. (so) 18.30 Štyria v ringu Štúdio Trpká čierna 
komédia o zúfalom boji o prežitie v nadnárodných pod-
nikoch.

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

10. 9. (ne) 15.00, 23. 9. (so) 10.00, 28. 9. (št) 9.30, 
29. 9. (pi) 9.30
MÔJ MALÝ PRINC Veľká sála
Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov… Náš Malý 
princ má rád život, zábavu, bláznivých priateľov a hlav-
ne – tanec. Vydajte sa s ním na putovanie po vesmíre a 
pretancujte sa do radosti. 
12. 9. (ut) 9.30, 13. 9. (st) 9.30, 14. 9. (št) 9.30, 
17. 9. (ne) 15.00, 19. 9. (ut) 9.30, 20. 9. (st) 9.30
ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ  Veľká sála
Hudobná rozprávka podľa legendárnej knižnej predlohy 
amerického spisovateľa L. Franka Bauma o zázračnej 

krajine Oz, o putovaní malej Dorotky, jej verného psíka 
Tota, strašiaka Hastroša, plechového drevorubača Ple-
cháča a zbabelého leva Bojka.
17. 9. (ne) 10.00 HOP Študovňa
Milé dojčatá a batoľatá! Milí rodičia! Konečne je aj v di-
vadle niečo pre vás! Príďte do divadla a nechajte sa za-
pojiť do hry. Užite si svoj prvý divadelný zážitok naplno. 
22. 9. (pi) 10.40 KLAMMOVA VOJNA Veľká sála
Strhujúca súčasná monodráma, ktorá si berie na mušku 
nie len vzťah učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo. Hrá-
me priamo v školských triedach alebo v Študovni SDKS.    

DIVADELNÁ NITRA 2017
Medzinárodný divadelný festival

22.9. (pi) 18.30 - 20.45, DAB – Veľká sála
SLOVINSKO, USA. EnKnapGroup, Ľubľana + Nature 
Theater of Oklahoma, New York
Právo na šťastie. Koncepcia, text a réžia: Pavol Liška, 
Kelly Copperová 
23. 9. (so) 20.30 - 21.50, DAB – Štúdio ČR Studio Hr-
dinů, Praha
David Zábranský: Herec a stolár Majer hovorí o stave 
svojej domoviny, réžia: Kamila Polívková  
23. 9. (so) 18.00 - 19.40, DAB – Veľká sála
Mária Rázusová-Martáková: Jánošík  
24. 9. (ne) 16.00 - 20.00, DAB – Veľká sála
ČR, GRÉCKO
Cirk La Putyka, Praha + Rootlessroot, Atény, Black 
Black Woods 
24. 9. (ne) 16.00 - 17.40 a 20.30 – 22.10, DAB – Štúdio, 
Divadlo A. Duchnoviča Prešov: Fjodor Michajlovič Do-
stojevskij: Posadnutí, réžia: Braňo Mazúch  
25. 9. (po) 18.00 - 20.50, DAB – Veľká sála
Slovenské komorné divadlo Martin, Svetlana Alexijevič:
Vojna nemá ženskú tvár 
26. 9. (ut) 17.00 - 18.15, DAB – Štúdio
BELGICKO, súbor BERLIN, Antverpy
Zvizdaľ [Černobyľ – tak ďaleko, tak blízko] 
koncepcia: Bart  Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
26. 9. (ut) 10.00 - 11.15, DAB – Štúdio
BELGICKO, súbor BERLIN, Antverpy
Zvizdaľ [Černobyľ – tak ďaleko, tak blízko] 
koncepcia: Bart  Baele, Yves Degryse, Cathy Blisso
25. 9. (po) 21.15 - 22.30, DAB – Štúdio
BELGICKO, súbor BERLIN, Antverpy
Zvizdaľ [Černobyľ – tak ďaleko, tak blíz-
ko]  
25. 9. (po) 21.15 - 22.30 ,Staré divadlo K. Spišáka – 
Sála
POĽSKO, Nowy Teatr Varšava, Jedno gesto  
26. 9. (ut) 19.00 - 21.15, DAB – Veľká sála
SND – Činohra, Bratislava: Elity. text a réžia: Jiří Ha-
velka 
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KLOKOČINSKÝ JARMOK
1. 9.  (piatok)

  14.00 Bohatá jarmočná ponuka tovarov a občerstve-
nia   17.00 Dychová hudba DRAHOVČANKA „do 
kroku i do tanca“
  18.00 Otvorenie Klokočinského jarmoku 
             EIJA DANCE CREW, BOJŇANCI 
  19.00 Kotlíková fazuľovica
  20.00 Do tanca hrá HS PROFIL 
 

2. 9.   (sobota)
  14.30 Kreslíme s deťmi / súťaž v kreslení o zaujímavé     
            ceny/ vyhodnotenie o 16.00
  16.15 CVČ  DOMINO ponúka deťom … 
  17.30 Prenášanie duchien s FS ČABANKA,EF BA ND 
  19.00 Klokočinský guláš 
  20.00 ITCHO PČELÁR & ROCK N´ROLLA
            Animačná škola s Akadémiou tanca Nitra 
            SLOVAK TANGO

3. 9. (nedeľa)
Strašiaky z tekvíc a  výtvory prírody, 
zber 15.00 – 17.00 / vyhodnotenie o 17.15
  16.30 Ľadové kráľovstvo / muzikál pre deti  
  17.30 Detská animačná škola s Akadémiou tanca 
Nitra  
  18.00 GIZKA OŇOVÁ spieva a varí slivkové guľky
  19.00 Dámske husľové trio G-STRINGS
  20.00 Rozlúčka s jarmokom s FUNKY EMOTIONS 
Programom sprevádza Roman Valkovič 

FILMOVÝ KLUB

23. 9. (so) 13.00 – 14.30 Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre – Čitáreň, DIERA V HLAVE, dokumentárny film, 
réžia: Robert Kirchhoff, Slovensko, Česko, 2016, 90 
min.
#pamäť #tolerancia
24. 9. (ne) 13.00 – 14.21 Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre – Čitáreň, RODINNÉ ŠTASTIE, réžia: Szabolcs 
Hajdu
Maďarsko, 2016, 81 min.
#rodina
25. 9. (po) 13.00 – 14.08 Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre – Čitáreň, COOLTÚRA, dokumentárny film, 
réžia: Miro Remo, Slovensko, 2016, 68 min. 
#umenie #kultúra
Po premietaní diskusia s režisérom.
26. 9. (ut) 14.00 – 15.29 Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre – Čitáreň, NEBO A ĽAD, réžia: Luc Jacquet, 
Francúzsko, 2015, 89 min.
#životné prostredie

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

Premiéry v septembri
Od 7. 9. To (It), horor, USA,  134 min., MP-15, slov. tit., 
Derry nie je obyčajným americkým malomestom. Pod 
jeho povrchom spí prastaré zlo. Vždy keď sa prebudí, 
na niekoľko rokov rozpúta v Derry a okolí smršť neopí-
sateľných hrôz. 
Od 14. 9. Ktorý je ten pravý? (Home again), komédia/
roman., USA, 120 min., MP, slov. tit. Reese Witherspoon 
sa v novej romantickej komédii ocitne v obkľúčení mla-
dých mužov, ex-manžela a bude sa pýtať sama seba 
„Ktorý je ten pravý?“. 
Od 21. 9. Lego Ninjago film (The Lego Ninjago Mo-
vie) anim., USA, 97min., MP, slov. dab. Vo filmovom 
dobrodružstve zo sveta Ninjago sa mladý Lloyd, známi 
tiež ako Zelený Nindža. Spoločne so svojimi priateľmi, 
tajnými bojovníkmi zapojí do bitky o Ninjago City. 
Od 21. 9. Kingsman: Zlatý kruh (Kingsman The 
Golden circle) akčný/komédia, USA, MP-15, slov. tit. 
V ďalšom pokračovaní Kingsman: Zlatý kruh čelia naši 
hrdinovia novým výzvam. Centrála Kingsmanov je zni-
čená a celý svet sa stáva rukojemníkom. Kingsmanov 
čakajú nové úlohy i prekážky. 
28. 9. Hráči so smrťou (Flatliners), mysteriózny/ tri-
ler, USA, 90 min., MP – 15, slov. tit. V mysterióznom 
thrilleri sa skupina študentov medicíny snaží dostať od-
poveď na otázku, či existuje život po smrti. 

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

17. 9. (po) Pamiatkový úrad SR, Štátna ochrana 
prírody SR - CHKO Ponitrie, Slovenská geologická 
spoločnosť
10. 00  Terénna exkurzia za pamiatkami a prírodou 
Zoborských vrchov za účasti geológa, archeológa, 
botanika
trasa: Kostol sv. Michala v Dražovciach – Plieška - Meš-
kov vrch - Zobor a Pyramída –Špecializovaná nemocni-
ca sv. Svorada Zobor (10,5 km)
(zraz pred Kostolom sv. Michala v Dražovciach, MAD,č. 
spojov 2,4)

19. - 20. 9. (ut – st) Štátny archív v Nitre, medzi-
národná konferencia: Dejiny archívov – archívy dejín
9. 30 Aj pre verejnosť, usporiadaná pri príležitosti 
20. výročia otvorenia ŠA v Nitre v nových účelových 
priestoroch v Ivanke pri Nitre. prihlásiť sa na: peter.
kerestes@minv.sk

21. - 24.  9. (št – ne) Mesto Nitra, ZUŠ J. Rosinské-
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ho v Nitre: prezentácia projektu: Bartfay medzi nami 
o záchrane, obnove a opätovnom osadení sôch akad. 
sochára Tibora Bartfaya v mestskom prostredí– Siréna, 
Kvet, Ruky

21. 9. o 10.00 a 22. 9. o 11.00 pre školské organizované 
skupiny, nahlásiť sa telefonicky: 037/7415 629, 0903 
532 548, alebo mailom: zusnitra@zusnitra.sk

23. 9.  o 24. 9.  o 16. 00 pre verejnosť
 (ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Vajanského ul.)

22. 9. (pi) Krajský pamiatkový úrad v Nitre – komen-
tované prehliadky metodikov
10.00  Mestský cintorín v Nitre: miesta posledného 
odpočinku významných osobností Nitry a náhrobníkov 
– diel významných  slovenských sochárov
(zraz pred hlavnou bránou Mestského cintorína)
15. 30 Mestský park na Sihoti: priebeh obnovy  
pomníkov: Umierajúci vojak a  Protest proti vojne, vo-
dárne a Biskupského hostinca (zraz pred Biskupským 
hostincom)

23. - 24. 9. (so -  ne) OZ Zoborský skrášľovací spo-
lok, KPÚ Nitra - prehliadky ruín areálu Zoborského 
kláštora so sprievodcom „pátrom Filipom“

23.9. o 14. 00 - 17. 00, 20. 00 – 22. 00 nočná prehliad-
ka s baterkami (zraz pri fontáne pred budovou Špecia-
lizovanej nemocnice sv. Svorada,  priniesť si baterky, 
MAD, č. spoja 9)

24. 9. o  14. 00 - 17. 00, o 14.00 program pre deti- výro-
ba vtáčích búdok, o  15. 00 – komentovaná prehliadka 
metodika KPU o zaniknutom barokovom kláštornom 
komplexe kamaldulov s ruinou Kostola sv. Jozefa - NKP) 
a o priebehu obnovy 

 Kalvária v Nitre – Deň otvorených dverí
24. 9. o 14. 00 – 17. 00 prehliadky:  Kostola Božieho 
hrobu na vrchole Kalvárie,  Misijného múzea, krypty a 
farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie
odborný výklad správcu farnosti a historika architek-
túry o zaujímavostiach o vývoji areálu, o nedávno ukon-
čených pamiatkových výskumoch, o živote Verbistov – 
Spoločnosti Misionárov Božieho Slova (MAD, č. spoja 7)

29. 9 (pi) Slávnostné ukončenie Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva  v Nitre, ICOMOS Slovensko, 
Mesto Nitra
18. 00  žiaci Spojenej katolíckej školy v Nitre - diva-
delné predstavenie: Od kolísky po hrob, pásmo zo 
života Svätopluka
/Nitriansky hrad, Gotická priekopa/

SVETOVÝ DEŇ
CESTOVNÉHO RUCHU

23.-27. septembra
Svetový deň cestovného ruchu priblíži v tomto roku vo-
jenskú históriu bývalých kasárni na Martinskom vrchu, 
opäť „ožije“ aj areál archeoparku, areál Zoborského 
kláštora ponúkne napríklad nočnú prehliadku tohto 
miesta, pripravené sú prehliadky mesta so sprievod-
com ako aj cestovateľské prednášky v priestoroch UKF.

PIPE KLUB
7. 9. (pi) od 18.00 
Miesto stretnutia: Medový šenk u Tomku 
Pipe Club Nitra – 72. stretnutie členov a sympatizantov 
klubu zaoberajúceho sa zberateľstvom a uchovávaním 
tradícií súvisiacich s výrobou a používaním fajok.
www.pipeclub.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com
Dni otvorených dverí v Domine
5. 9. (ut) 10.00 – 17.00 hlavná budova Domina na Šte-
fánikovej triede
6.9. (st) 10.00 – 17.00 elok. pracovisko, Topoľová ul., 
Nitra - Chrenová
7.9. (št) 10. – 17.00 Elok. Pracovisko, Na Hôrke, Nitra 
- Klokočina
5.9.- 8.9. (ut – so) 10.00 – 17.00 CVČ DOMINO – hlavná 
budova

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
Aktivity pri DMS:
utorok od 14.30 hod. Filatelisti
štvrtok od 16.00 hod. Dobový spolok Satyros 
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia (har-
monogram podľa aktuálneho mesačného programu 
predstavení – viac na: www.facebook.com/novedi-
vadlo) Teatro Moliére – divadelné skúšky

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št:  9.00 - 23.00, pi: 9.00 - 0.00, 
so: 11.00 - 0.00, ne: 15.00 - 23.00
každá streda o 18:30 - Španielske stredy s inlingua 
Nitra, Bezplatná konverzácia španielčiny s rodeným 
Španielom. Prisadnite si k stolu a konverzujte každú 
stredu od 18:30 do 19:30. 
2.9. (so) o 10:00 (rod)INÉ soboty: Smiechohry a joga 
smiechu Zacvičíme si smiech ako cielený druh aktivity. 
Deti sa smejú spontánne aj 30-krát denne, zatiaľ čo do-
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spelí desaťkrát menej. Na workshope prepojíme detskú 
hravosť a spontánnosť so svetom dospelých. Lektor: 
Ľubor Foltán. 
2.9. (so) o 10:00 trafo.TRH (10.) Komunitné stretnutie 
susedov, trh s ručnými výrobkami a domácimi produkt-
mi, susedský bazár, rozhovory, skúsenosti či recepty, 
workshopy i Folkie Live Vol. 05, v rámci ktorého zahrajú 
Katarína Palubová, Mora Tonali, Graeme Mark, Ado Ju-
ráček a Be Well. 
9.9. (so) o 18:00 Vernisáž: Sick Minded Cult a kon-
cert Rusted Sounds (IE) Výstava komunity pseudo-
umelcov, ktorí tvoria a žijú za hranicou normálnosti. 
Vyjadrujú sa cez fotografiu, poéziu a hudbu. S ľuďmi ich 
spája sloboda, kreativita, kritické myslenie a vášeň pre 
to, čo každý z nich robí. 
16.9. (so) o 9:00 Fotka v sieti 2017 Štvrtý ročník Fot-
ky v sieti - letnej prehliadky tvorby trochu netradičným 
spôsobom, výstavou v sieti. Príďte prevetrať šuflíky a 
šanony plné fotografií, stretnúť sa, diskutovať, vidieť 
inak svoje fotografie či fotografie iných. Pripravený je 
celodenný program a koncert prešovskej skupiny N3O 
Akustika. 
21.9. (št) o 20:30  Vypočuj si nemý film: Alice in 
Wonderland (1915)  Štvrtá séria filmových večerov, 
počas ktorých premietame nemé filmy. Pripravená je 
projekcia so živou hudbou v podaní Števa Haládika. 
22.9. (pi) o 18:00 Výstava a vyhodnotenie Fotomara-
tónu Otvorenie výstavy fotografií z Fotomaratónu, ktorý 
sa konal v rámci podujatia FOTKA V SIETI 2017. Súčas-
ťou vernisáže bude oficiálne vyhodnotenie Fotomarató-
nu a odovzdanie cien. Výber fotografií, ktoré zostavila 
porota budú vystavené vo Fotogalérii Trafačka do 5.10. 
26.9. (ut) o 18:00 Michal Hvorecký: Trol (autorské 
čítanie a diskusia) Trol. Krátky román o ceste do halu-
cinačného sveta za zrkadlom.
28.9. (št) o 20:00 Inverzia
Inverzia je slovenská kapela, ktorá vznikla v roku 2016. 
Zakladajúcimi členmi kapely sú  bratia Matej a Maroš 
Pecho. V ich tvorbe prevažuje najmä melancholický pop 
s prvkami folku. Je inšpirovaná životom a tiež  hudob-
nými vzormi ako je napríklad Glen Hansard. V júli tohto 
roku vydala svoje prvé EP album s názvom Inverzia. 

KULTÚRNE DOMY 
Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská ul. 31
Po: a štv: 18.00 – 19.00
TAI CHI CHUAN - relaxačné cvičenie.
Ut., str., štv: 16.00 – 18.00 
Pob. Krajskej knižnice výpožičné hodiny
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1
pi: 17.00 - 20.00, voľná zóna, čitáreň, bežecký pás, 
cyklotrenažér, bicie, klavír, gitary
KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17. 
Tanečný workšop v rytme samby, organizátor: Tanečná 

škola Vision v spolupráci s mestom Nitra, vstup voľný
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35
ne: 9.00 – 15.00, Nedeľné šachové dopoludnie – tur-
naje Nitrianskeho šachového klubu. 16.30 – 18.30 kaž-
dý nep. týždeň Tréning mladých šachistov.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie hod. – plaváreň - po: zatvorené, ut: 6.30 - 
12.00, 14.30 - 20.30, st - pi: 6.30 - 20.30, so - ne: 
11.00 - 19.30

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

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Ul. Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
www.krajskakniznicanitra.sk, po – ut: 7.30 – 18.00, 
st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
Pobočka Klokočina – Jurkovičova
po – pi: 9.00 – 17.00 
Pobočka Zobor – Kultúrny dom:
ut – str – štv: 16.00 – 18.00

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a 
deti knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplat-
ne, mg kazety, videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov periodík a zvukové 
knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
4.9. o 14.30 Rozprávky pre najmenších – čítanie a 
divadelná dramatizácia 
5.9. o 15.30 Zdravá výživa pri osteoporóze – odborná 
prednáška Mgr. Klaudie Šurgovej
6.9. o 17.00 Otvorenie výstavy Jozefa Absolona 
12. 9. o 9.00 a 29.9. o 9.30 Hraj Cigán, hraj mi len, 
hraj. Audio nahrávky cigánskych piesní s videoprojek-
ciou
13.9. o 17.00 Hudobná skupina U.K.N.D. v knižnici 
- beseda s členmi skupiny spojená s hudobnými ukáž-
kami (hudobný úsek)
14.9. o 10.00 Operná diva Maria Callas - rozprávanie 
o živote speváčky spojené s audio nahrávkami  (40. vý-
ročie úmrtia)
21.9. o 10.00 Svetový deň Alzheimerovej choroby – 
odborná prednáška 
22.9. o 10.00  Živá knižnica na tému: Tolerancia a 
Solidarita - rozhovory so „živými knihami“ v rámci fes-
tivalu Divadelná Nitra
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23.9. o 10.00 Živá knižnica na tému: Sloboda  - roz-
hovory so „živými knihami“ v rámci festivalu Divadelná 
Nitra

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

BOHOSLUŽBY V NITRE
RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
po – so: 7.00; ne: 7.00 a 9.00, sviatok v deň prac. poko-
ja: 7.00, 9.00, sviatok v prac. deň: 7.00 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Kalvária 1, po – so: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. 
čas), ne: 7.00, 9.00, 10.30 (detská), sviatok v deň prac. 
pokoja: 7.00, 9.00, 10.30 (detská, možná zmena podľa 
oznamov) 18.00 (možná zmena podľa oznamov),sviatok 
v prac. deň: 6.30, 18.00 (zim. čas), 19.00 (let. čas)
Kostol sv. Ladislava – piaristi
Piaristická 8, po– pi: 7.00, 12.00 (okrem prázdnin) a 
18.00, so: 7.00 a 18.00, ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 
(detská) a 18.00, sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 
10.00 a 18.00, sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem 
soboty) a 18.00
Kostol Navštívenia Panny Márie-kláštorný
Farská ul., po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, so: 6.00  a 
16.15, ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, svia-
tok v deň prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 
16.15, sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 ne: 
7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 
11.30 (maďarsky), 18.30, Sviatok v prac. deň aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda
Ul. Pavla Straussa 3, po – so: 6.30 a 18.00, ne: 6.30, 
8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00, Sviatok 
v deň prac. pokoja: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny 
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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. 
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
Kaplnka sv. Gorazda 
starokatolícka cirkev - Chrenovská 15, Nitra
slovenski-katolici.sk, ne: 9.00

KOSTOL SV. ŠTEFANA 
GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

Párovská 2 www.grkatnr.sk, ne: 10.00

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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Nitra je prvým mestom so zdieľanými bicyklami
 Súčasťou verejnej dopravy v 
Nitre ako v prvom meste na Slo-
vensku sú už vyše mesiaca zdie-
ľané bicykle. Už od prvých dní 
zaznamenávajú medzi občanmi 
nevídaný úspech. Návštevníci i 
obyvatelia mesta majú na sied-
mich stanovištiach k dispozícii 
celkovo 70 bicyklov. Projekt bike 
sharing je spoločným projektom 
mesta Nitra a spoločnosti Arriva, 
ktorá prevádzkuje v meste pod 

Zoborom mestskú hromadnú 
dopravu.

 Arriva vložila do projektu 
200 000 eur. „V tejto sume sú 
nielen náklady na kúpu bicyklov, 
ale aj licencie, koncesie, stojany, 
GPS, aplikácie. Táto investícia nie 
je o návratnosti, je to o tom, že 
pomôžeme vytvoriť modernejšie 
a bezpečnejšie mesto,“ povedal 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Arriva Nitra Juraj Kusy. 
 Mesto Nitra, ktoré vybudovalo 
stanovištia bicyklov, podporilo 
projekt sumou 27 000 eur. S Ar-
rivou podpísalo zmluvu o spolu-
práci, v ktorej sa obidve strany 
zaviazali podporiť mobilitu mes-
ta s dôrazom na cyklodopravu 

a poskytovanie služby zdieľa-
nia bicyklov. Mesto i dopravca 
očakávajú, že zdieľané bicykle 
zjednodušia dostupnosť v meste, 
zlepšia dopravnú situáciu a zvý-
šia záujem cestujúcich o využíva-
nie mestskej verejnej dopravy.

 Službu arriva bike budú môcť 
cestujúci využívať v tomto roku 
do konca novembra, v nasledujú-
com roku v závislosti od počasia 

od 1. marca. Stanovištia bicyklov 
sú umiestnené v strategických 
uzloch – v zmodernizovanej časti 
autobusovej stanice, v blízkosti 
pošty na Svätoplukovom námes-
tí, na Župnom námestí, v Mest-
skom parku pri hokejovej aréne, 
pri obchodnom dome Centro 
Nitra zo strany, kde sa nachádza 
cyklistický chodník a neďale-
ko ŠD Mladosť a Chrenovského 
mosta. Bicykle je možné požičať 
si na jednom a vrátiť na inom sta-
novišti. Na bicykloch je palubné 
GPS, odstránenie palubného po-
čítača je veľmi komplikované.
 Záujemcom o zapožičanie 
bicykla sa stačí zaregistrovať na 
stránke arriva.bike alebo pros-
tredníctvom mobilnej aplikácie 

arriva bike, ktorá je pre smart-
fóny dostupná na Google Play. 
Spoločnosť pripravuje aj apliká-
ciu pre Apple. Za službu zaplatia 
cestujúci platobnou kartou. Podľa 
slov Kuseho pravdepodobne už v 
septembri bude možné platiť aj 
čipovou kartou, ktorá v súčas-
nosti platí v autobusoch mestskej 
hromadnej dopravy. 
 „Cieľom inovatívnych doprav-
ných riešení v našom meste, 
medzi ktoré patrí aj služba zdie-
ľaných bicyklov, je rozvíjať Nitru 
ako SMART mesto. Verím, že 
inteligentné dopravné riešenia 
nám pomôžu zlepšiť dopravnú 
situáciu. Nitra chce v tomto sme-
re patriť k priekopníkom na Slo-
vensku. Všetky tieto aktivity sú v 
súlade s regionálnym operačným 
programom. Jeho súčasťou je aj 
dobudovanie cyklotrás v dĺžke 
15,2 km a v objeme zhruba 6 mi-
liónov eur,“ uviedol primátor Jo-
zef Dvonč. Cyklotrasy chce mesto 
dobudovať do konca tohto roka. 

 „V roku 2008 som podpísal 
dohovor primátorov o znížení 
emisií skleníkových plynov o 20 
% do roku 2020. Robíme všetko 
preto, aby sme mesto postupne 
pripravili na elektromobilitu,“ 
zdôraznil primátor Jozef Dvonč. 

(sy)

Jedno zo siedmich stanovíšť je pred internátom SPU. Momentálne, v čase prázdnin, 
bicykle využívajú najmä občania.  

Ďalšie stanovište je pri rieke Nitra, v 
blízkosti internátu UKF.
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Nová kniha o Nitre s hádankou 
 Nitrianskym bestsellerem na-
zval ktorýsi z čitateľov obrazovo 
- textovú publikáciu 
 Nitra – Ako si ťa pamätáme. 
Toto knižné dielo je populárne 
možno preto, že ho píšu rodáci a 
obyvatelia o sebe a o svojom milo-
vanom meste. Prezentácia druhé-
ho dielu sa konala v rámci progra-
mu mestských slávností Nitra, 
milá Nitra v Synagóge v Nitre.
 Pred týmto slávnostným uve-
dením knihy sa v tichosti a bez 
prítomností médií uskutočnila 
akási predpremiéra. Zostavovateľ 
a editor knihy Vladimír Bárta ju 
predstavil svojim spolužiakom z 
VŠP, ktorí sa po 54. rokoch stretli 
v penzióne PKO. Pri tejto milej 

spoločenskej príležitosti spoluau-
tor knihy exprimátor Vladimír 
Libant bývalým nitrianskym 

vysokoškolákom porozprával o 
dnešnej Nitre. 
 Pre čitateľov mesačníka Nitra 
pripravilo vydavateľstvo malú há-
danku.

 Na obálke novej knihy sú so 
svojimi rodičmi v starovekých 
detských kočíkoch dve utešené 
bábätká. Z týchto dvoch bratov 
vyrástli významné osobnosti 
nielen v rámci Nitry, ale aj celého 
Slovenska. 
 Kto z čitateľov tejto knihy uhád-
ne a napíše ich mená na redakčný 
e-mail: synakova@msunitra.sk, 
prípadne odpovede pošle poštou v 
termíne do 15. 9., ten môže vyhrať 
túto vzácnu publikáciu. Kniha vy-
šla s podporou mesta Nitry a kúpiť 
si ju môžete v turistickom infor-
mačnom centre (TIC - NISYS) na 
Štefánikovej triede č.1.

(mb)

     Literárny klub Janka Jesenské-
ho uviedol do života  novú knihu 
Spomienky Zoborčanov, ktorú 
zostavil Imrich Točka. Kniha je 
venovaná rozprávaniu niektorých 
obyvateľov Zobora, spomínajú-
cich na obdobie pred 2. svetovou 
vojnou, ale aj na obdobie po vojne 
(50. až 80. roky 20. storočia). 

 Imrich Točka v minulosti vy-
dal o tejto časti mesta reprezen-
tatívnu publikáciu. Nová knižka 
je však úplne iného charakteru, je 
regionálnou faktografiou spoje-
nou s históriou. Kniha Spomien-
ky Zoborčanov tieto fakty dopĺňa 
o osobné spomienky a subjektív-
ny pohľad na Zobor v minulosti. 
Obohatená je o fotografie, najčas-
tejšie zrkadlia život obyčajných 
ľudí pod Zoborom v nedávnej 
minulosti. 

 Čitateľ tu nájde autentické zá-

žitky, ktorých cieľom je priblížiť 
súčasníkom život pod Zoborom 
v minulosti. V knihe sú spomien-
ky na život na Zobore, keď ešte 
Zobor nebol „výkladnou skriňou 
Nitry“, ale miestom posiatom vi-
nohradmi, keď vily a haciendy si 
tak ako dnes nestavali na tomto 
mieste najbohatší Nitrania, ale 

v hajlochoch žili najchudobnej-
ší obyvatelia, ktorým exekútori 
zhabali byty a domy v meste, a tak 
boli prinútení presťahovať sa do 
provizória - do hajlochov. Knihu 
vydalo vydavateľstvo Čakanka. 

(SY) 

Na snímke s primátorom Jozefom Dvončom autor knihy Spomienky Zoborčanov 
Imrich Točka s priateľkou Martou Bradáčovou.                                               Foto: (SY) 

Knihu Vladimíra Bártu Nitra – Ako si ťa 
pamätáme 2 uviedol do života primátor 
Jozef Dvonč a viceprimátor Ján Vančo.

Foto: (AJ)

Nová kniha Imricha Točku Spomienky Zoborčanov
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Radlinského ulica nesie meno po zakladateľovi 
spolkov striezlivosti a národnom buditeľovi

Ulica, po ktorej kráčaš

 Dnešná Radlinského ulica je 
spojnicou medzi Štefánikovou 
triedou a Ulicou Fraňa Mojtu. 
V minulosti sa po nej chodilo 
na Číneš, kde bolo staré koryto 
rieky Nitry. Mešťania sa chodili 
kúpať „do dríku“, ale od r. 1882 
bol tu aj parný kúpeľ. Na brehu 
rieky ohradili a upravili v r. 1885 
letné kúpalisko, neskoršie na-
zvané Gisserov kúpeľ. Preto pri 
prvých ustáleniach úradných 
mien pre ulice r. 1877 a 1878 jej 
dali názov Fürdő utca – Kúpeľ-
ná ulica. Toto pomenovanie jej 
zostalo až do roku 1923, keď ju 
premenovali  na Coboriho ulicu 
na počesť prvého povojnového 
slovenského mešťanostu Ka-
rola Coboriho pre jeho zásluhy 
o výstavbu Nitry.  V roku 1930 
ju premenovali na  Radlinského 
ulicu a tento názov jej zostal až 
do dnešných dní. Meno dostala 
po PhDr. Andrejovi Radlin-
skom, slovenskom národovcovi 
19. storočia, a to pri príležitosti 

60. výročia založenia Spolku sv. 
Vojtecha, ktorý založili z jeho 
iniciatívy v r. 1870. Nitrania si 
takto uctili Radlinského záslu-

hy o rozvoj slovenskej kultúry, 
časopisectva, vydávania kníh a 
školstva. 

 Andrej Radlinský sa narodil 
8. júla 1817 v Dolnom Kubíne, 
teda pred 200 rokmi. Táto vý-

znamná osobnosť sa narodila v 
rodine richtára. Bol rodinným 
príslušníkom rímskokatolícke-
ho kňaza, šľachtica a jazykoved-
ca, ktorý ako prvý kodifikoval 
spisovnú slovenčinu - Antona 
Bernoláka. 

 Záujem o vzdelanie sa u Rad-
linského ukázal už v ranom 
detstve. Rodičia ho v tom pod-
porovali a tak dostal možnosť 
študovať na gymnáziu v Ružom-
berku, Kremnici a v Budíne. V 
Trnave, následne v rokoch 1934 
– 1836 pokračoval vo svojich 
štúdiách v Oláhovom seminári 
a v ďalšom seminári v hlavnom 
meste. Po filozofických štúdiách 
sa vzdelával na Katolíckej teoló-
gii ( 1836 – 1840 ) na univerzite 
v Pazmáneu vo Viedni. Zároveň 
sa venoval aj štúdiu jazykovedy 
a spoločenskovedným i exakt-
ným predmetom. Doktorát na 
univerzite v Pešti (dnešná Bu-
dapešť) získal v roku 1841 a bol 
vysvätený za kňaza.

 Po vysviacke pôsobil ako kap-
lán v Budíne, Štefultove, Zlatých 
Moravciach a Banskej Štiavnici 
(1843 – 1849), odkiaľ musel taj-
ne utiecť ako „pansláv“ v revolú-
cii roku 1848 do Viedne. Andrej 
Radlinský úzko spolupracoval s 
poprednými osobnosťami slo-
venského národno-obrodenec-
kého hnutia. K jeho najbližším 
spolupracovníkom patrili Ľudo-
vít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, 
Michal Miloslav Hodža, Daniel 
Lichard, Ján Palárik, Jozef Karol 
Viktorin, Adolf Dobrianský a 
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mnohých ďalších.

 Za svoju činnosť bol v roku 
1848 vyhlásený za „pansláva“ 
a prenasledovaný, čo bolo dô-
vodom jeho úteku do Viedne. 
Svojich ideí a svojho presvedče-
nia sa však nevzdával. O rok na 
to sa stal členom vyslanectva u 
cisára vo Viedni.

 V tomto období sa Radlinský 
podieľal na vydávaní Sloven-
ských novín, časopisu Cyrill a 
Method a od roku 1857 s ním 
splynuli Katolícke noviny. V 
Budíne pracoval ako prekla-
dateľ krajinského zákonníka v 
rokoch 1850 - 1861. Neskôr sa s 
ním stretávame ako so spoluza-
kladateľom Matice slovenskej aj 
Spolku svätého Vojtecha.
Jazykovedec vydal počas svojho 
života vyše 40 kníh a spolupra-
coval, dokonca bol i priamo 
vydavateľom množstva novín a 

časopisov. Nebola mu ľahostaj-
ná ani výchova mládeže a rozvoj 
vzdelanosti. Po Priateľovi školy 
a literatúry, ktorý začal vychá-
dzať v roku 1859 vydal roku 
1861 letopis Tatran s pestrým 
pedagogickým, vedeckým, zá-
bavným i politickým obsahom. 
Dielo pod názvom Školník vy-
dal v roku 1871. Obsahovalo in-
formácie z oblasti astronómie, 
zemepisu, fyziky, prírodopisu, 
poľnohospodárstva, ovocinár-
stvo, včelárstva, hodvábnictva 
a nechýbala v ňom ani náuka 
o právach a povinnostiach ob-
čianskych pre katolícke elemen-
tárne školy. 

 Radlinský sa venoval aj za-
kladaniu Spolkov striezlivosti, 
zakladaniu nedeľných škôl, vie-
dol ľudí k potrebe čítania, zria-
ďoval tiež knižnice, čitateľské a 
iné vzdelávacie spolky, pričinil 
sa o založenie prvého stáleho 

slovenského ochotníckeho di-
vadla v Banskej Štiavnici. 

 K bohatej a rôznorodej čin-
nosti národného buditeľa patrí 
aj obnova Farského kostola sv. 
Jozefa Pestúna v Kútoch pomo-
cou organizovania zbierok od 
veriacich, založenie Priemysel-
ného spolku. Zaslúžil sa o vznik 
Spolku svätého Vojtecha, posla-
ním ktorého až do dnešných dní 
je vydávanie slovenských kato-
líckych kníh. Národný buditeľ 
Andrej Radlinský zomrel 26. 
apríla 1879 vo veku nedožitých 
62 rokov. Pochovaný je na cinto-
ríne v Kútoch.   

Spracovala: (sy)

Pozývame vás na benefičný koncert Hoj, vlasť moja 
 Pri príležitosti štátneho 
sviatku, Dňa Ústavy Slovenskej 
republiky sa v Estrádnej hale 
PKO uskutoční v pondelok 4. 
septembra o 19. hodine bene-
fičný koncert Hoj, vlasť moja. 
V programe bude účinkovať 
Orchester Jána Berkyho-Mre-
nicu, sólisti Jolana Fogašová, 
Jana Bernáthová, Martin Bab-
jak, Otokar Klein a Ján Babjak. 
Spoluúčinkujú nitrianske spe-
vácke zbory.    

 Diváci sa budú môcť započú-
vať do diel našich a svetových 
majstrov. Na úvod zaznejú v 
zborovom prevedení hymnické 
piesne. V druhej časti progra-
mu diváci vypočujú ľudové 

piesne v podaní sólistov Opery 
SND. Tretí blok prinesie naj-
krajšie skladby a árie majstrov. 
Koncert organizuje Mesto Nitra 
a Nadácia Konštantína Filozofa 
v Nitre. Autorom programu a 

režisérom je Ladislav Švihel. 
Vstupné na podujatie je dobro-
voľné. 

(SY)

Na benefičnom koncerte Hoj vlasť moja budú účinkovať sólisti SND. 
Foto: (SY)
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Povedali si ÁNO

1. júla: Viliam Lehocký z Nitry a Dominika Chlebcová z Babindolu, Juraj Borot a Svetlana Rajčá-
niová, obaja z Nitry, Ivan Kvasňovský z Lužianok a Martina Zabáková z Nitry, Martin Elgyütt zo 
Žirian a Michaela Daubnerová z Hornej Vsi, Roman Duchoň z Nitry a Denisa Tomaľová z Popradu, 
Dominik Repka a Katarína Brňová, obaja z Nitry, Štefan Zuzik a Ingrida Supuková obaja z Cabaja
7. júla 2017: Roman Weidling a Beáta Ivančíková, obaja z Nitry, Štefan Cirok z Nitry a Žofia Uhri-
nová z Novej Vsi nad Žitavou, Martin Bittner z Lužianok a Michaela Dávidová z Nitry, Ing. Ivan 
Deglovič a Ing. Nora Šomšáková, obaja z Nitry, Ing. Juraj Štrkolec  a Ing. Erika Cehulová, obaja z 
Malého Lapáša 
8. júla 2017: Martin Vaško a Mgr. Barbora Sobotková, obaja z Alekšiniec, Ing. Dušan Čačik z Veľkej 
Doliny a Ing. Natália Bullová z Alekšiniec, Egon Zorád z Levíc a Bc. Katarína Nichtová z Nitry
15. júla: Ľuboš Siklienka zo Zlatých Moraviec a Lenka Dankovičová z Nitry, Ľuboš Seneši z Kolty a 
Ing. Mária Bagocká z Nitry 
22. júla: Gabriel Kozák a Sabrina Karvanová, obaja z Bratislavy, Patrik Cirók z Tlmáč a Lucia Šinská 
z Nitry 
28. júla: Ing. Marcel Mondočko a RNDr. Vladimíra Krajčovičová PhD., obaja z Nitry, Ján Šmid  a 
Nicol Mikolajová, obaja z Nitry, Peter Urban a Ľubomíra Hudecová, obaja z Nitry
29. júla:  Peter Hitka z Levíc a Ing. Soňa Hupková z Jelšoviec, Martin Franz Graßl z Rakúskej 
republiky a Ing. Viktoria Megová z Bratislavy, Michal Dovičovič a MUDr. Martina Sýkorová, obaja 
zo Zbehov
5. augusta: Juraj Járek z Nitry a Zuzana Korytárová z Partizánskeho, Jakub Mócik a Nikola Čer-
náková, obaja z Nitry, Pavol Michalík  a Oľga Gyurgyonovicsová, obaja z Nitry, Tomáš Šedivý zo 
Žemberoviec a Oľga Michalková z Nitry

Jubilanti v roku 2017

 75 ROKOV: Oľga Antošová, Mária Bebková, 
Ondrej Bednárik, Gertrúda Beköová, Eva Benková, 
Pavol Borot, Irena Čentéšová, Ladislav Demeter, 
Emília Ďuriančíková, Eugen Farkaš, Mária Helmová, 
Marta Hudáková, Mária Ivanicsová, Jozef Jasan, 
Anna Karabová, Mária Karvayová, Vladimír Kasala, 
František Koščialik, Marta Košičárová, Ing. Baltazár 
Kováč, Pavol Kovalinka, Mária Križalkovičová, 
Ľudovít Križanovič, Pavlína Kukučková, Alžbeta 
Lačná, Jozef Liko, Ida Liková, Vladislav Lučan, Anna 
Macháliková, Júlia Maťašovská, Eugen Michael 
Molnár, Mária Molnárová, Juraj Pančuška, Eva 
Pillerová, Zoltán Porubský, Mária Račková, Margita 
Rafaelová, Leonard Stümpel, MVDr. Oľga Šnircová, 
Margita Váradyová, Ing. Viera Vaváková, Irena 
Verešová, František Vestenický, Magdaléna Zimová 
 80 ROKOV: Margita Beňová, Alexander Bihary, 
Anna Budayová, Zdenek Depeš, Oľga Došeková, 
Slavomíra Dovičovičová, doc. RNDr. Juraj Dunca, 
CSc., Milan Frišo, Imrich Galo, Alžbeta Halásová, 
Ing. Karol Hausner, Margita Holanová, Genovéva 
Hudecová, Mária Charizopulosová, Mária 
Christovová, Magdaléna Janečková, Mária Krajčírová, 
Alexandra Levyňová, Anna Martinková, Jozef 

Matušek, Vincent Mikláš, Jozef Ondruška, Helena 
Plutová, Ing. Ján Regiec, Eva Richtárechová, Mária 
Rolincová, Melánia Srnková, Emília Sršňová, Hedviga 
Szabová, Klára Szulányiová, Magdaléna Štibríková, 
Mária Verešová
85 ROKOV: MVDr. Václav Benca, Ing. Jozef 
Brunclík, Margita Danielová, Rozália Dežerická, 
Mária Fajčíková, Magdaléna Hellebrandtová, Valéria 
Ivanková, Jozefína Jeleneková, Michal Krivošík, 
Ľudmila Krošláková, Helena Krumpárová, Walter 
Larisch, Irena Levčíková, Viera Majerčiaková, Eva 
Moravcová, Anna Mošatová, Mária Nagyová, Mária 
Pappová, Oľga Psotná, Vojtech Révaj, František Slíška, 
doc. PhDr. Michal Šemetka, CSc., Františka Štetinová, 
Angela Tóthová, Jolana Vargová, Pavlína Vargová
 86 ROKOV: doc. Ing. Július Bíly, Anna Čančová, 
Margita Duchoňová, Marie Ďurčová, Marína Gallová, 
Filip Gendiar, Mária Hlavinová, Jozefína Jančovičová, 
Mária Oľga Judy, Kvetoslava Karhanová, Valéria 
Kiačková, Anna Kilianová, Vojtech Kozár, Václav 
Krišák, Viliam Lohyňa, Šimon Malý, Ing. Michal 
Marko, Marta Matúšková, Helena Nováková, Jozef 
Orel, Jozef Ravinger, Irena Sobčáková, Magdaléna 
Zjarová, Anna Žiaková

V septembri sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:
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Navždy odišli

V júni nás navždy opustilo týchto  57 občanov mesta Nitry:
Oľga Arpášová, 61-r., Nitrianska 30
Elena Bánovská, 71-r., Prešovská 15
Martin Bečica, 34-r., Tichá 9
Helena Bojdová, 77-r., Ul. Ľ. Okánika 4
Mária Bolechová, 67-r., Zvolenská 7
Karol Brat, 85-r., Hydinárska 38  
Ing. Milan Čepela, 59-r., Bazovského 3
Marta Červeňanská, 90-r.,Mariánska 6
Michal Daniš, 28-r., Hviezdna 4
Božena Danková, 63-r., Mikovíniho 2
Ing. Ján Dzunka, 98-r., Považská 14
Margita Godárová, 59-r., Holubyho 22
Vendelín Gramblička, 79-r., Malíkova 32
Zdenek Grečner, 51-r., Hlavná 93
Terézia Grečnerová, 75-r., Hlavná 93
Ing. Ivan Gregor, 72-r., Škultétyho 34
Veronika Gregušová, 76-r., 
Martinská dolina 20
František Harangozó,  67-r., Lomnická 12
Juliana Horňáková, 88-r., P. Benického 9
PaedDr. Soňa Hrivňáková, PhD., 68-r., 
Dunajská 5
Anna Chabanová, 87-r., Jelenecká 36
Samuel Ivančík, 11-r., Mikovíniho 18
Milan Jančík, 69-r., Novomeského 65
Emil Jurkovič, 84-r., Sv. Beňadika 16
Emília Kelemenová, 63-r., Golianovská 41
Anna Kollárová, 95-r., Bulharská 38

Vlastislav Košecký, 69-r., Vajanského 8
Prof. Doc. Ing. Štefan Kováč, CSc., 72-r., 
Sitnianska 2
Ing. Marián Križan, 70-r., Hlohová 8
Jozef Kušnirík, 79-r., Dlhá 40
Agáta Libaiová, 77-r., Chalupkova 24
Helena Liková, 67-r., Janka Kráľa 2
Mária Lukášová, 93-r., Hlboká 55
Daniel Majšík, 84-r., Tríbečská 15
Doc. PhDr. Viera Marková, PhD., 59-r., 
Kasalova 39
Anna Michalíková, 70-r., Považská 14
Valéria Miklášová, 83-r., Výstavná 37
Nadežda Pápežová, 56-r., Petzwalova 17
Ing. Juraj Pavlík, 74-r., Kamenná 17
Ing. Klaudia Pivková, 71-r., Kodályova 5
Terézia Podhorná, 83-r., Piesková 6
Vladimír Rábek, 48-r., Partizánska 77
Edita Rácová, 84-r., Čulenova 6
Viliam Rondoš, 82-r., Schurmannova 7
Ivan Sečanský, 82-r., Rázusova 4
Ján Szombay, 63-r., Partizánska 83
Emília Šajbidorová, 85-r.,  Čajkovského 10
Anton Šrank, 80-r., Tr. A. Hlinku 39
Vladimír Štefánik, 51-r., Škultétyho 3
Ladislav Štefanka, 88-r., Piešťanská 38
Ing. Imrich Thúróczy, 77-r., Podjavorinskej 7
Hildegarda Tóthová, 69-r., Sadová 13

 87 ROKOV: Alžbeta Bálintová, Margita Bencová, 
Irena Čanakyová, Ľudmila Čápeková, Mária 
Deményová, Helena Fačkovcová, Bohumír Harvan, 
Gizela Kalmanová, Mária  Karenovičová,  Imrich  
Kóňa,  Edita  Kopná, Ľudmila Petrusová, Magdaléna 
Sklenárová, Mária Štubňová, Matilda Švecová, 
Henrich Tinák, Emília Valachová, Paula Vargová, Ján 
Žákovič
 88 ROKOV: Edita Bútorová, Anna Drenková,Valéria 
Ďurčeková, Vilma Halmešová, doc.  RNDr. František 
Hanzelík, Csc., Mária Holobradá, Matilda Horváthová, 
Štefan Kollár, Mária Koreňová, Anna Krajčíková, Emil 
Mada, Ľudmila Nemešová, Ing. Juraj Trnovec,
 89 ROKOV: Zuzana Adámiová, Irena Gogová, 
Anna Hrnčárová, Štefánia Lahučká, Mária Madová, 
Emília Martošová, Imrich Maťašovský, Jozefa Maťová, 
Ľudmila Pavlechová, Alžbeta Soósová, Margita 
Szárazová
 90 ROKOV: Karol Belák, Alžbeta Čibíková, Ľudovít  

Farkaš, Helena Guzmická, Mária Jeneyová, Helena 
Kamenská, Ľudmila Kováčová, Mária Kováčová, Jozef 
Kubica, Rozália Kubičková, Jolana Martišová, Helena 
Poláková, prof. PhDr. Michal Soták, PhD., Mária 
Zaujecová
 91 ROKOV: Antónia Buranská, Katarína Fogelová, 
Ladislav Gáži, Margita Korčeková, Ján Krčmár
 92 ROKOV: Margita Brunzová, Terézia Kopecká, 
Zlatica Sýkorová, Ing. Ján Virág
 93 ROKOV: Bruna Korcová, Štefan Mihálik, Mária 
Pňačeková, Mária Sýkorová, Alžbeta Waksmanská, 
Jozefína Zábradiová
 94 ROKOV: PaedDr. Ľudmila Melišová, Helena 
Rybárová, Mária Ščasná, Edita Tlapová 
 95 ROKOV:Gertrúda Eichlerová, Františka 
Fajerová, Jozefína Mrštinová, Mária Tóthová
 96 ROKOV: Michal Krajčo, Margita Repková 
 98 ROKOV:  Augustín Grman, 
 101 ROKOV: Anna  Dvorská
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V júli nás navždy opustilo týchto  51 občanov mesta Nitry:
Františka Ivaničová, 94-r., Vikárska 1
Štefánia Slančíková, 91-r., 
Wilsonovo nábrežie 36
Helena Ivančíková, 80-r., Zoborská 14
Ján Magyar, 67-r., Novomeského 41 
Eva Kostolaniová, 71-r., Janka Kráľa 49
Ivan Lieskovský, 78-r., Dubíkova 39
Zita Slamková, 71-r., Tr. A. Hlinku 26
Zuzana Surová, 56-r., Staničná 7
Peter Ragala, 76-r., Tr. A. Hlinku 8
Helena Rišková, 72-r., Široká 12
MUDr. Timot Briedik, CSc., 90-r.,
Staromlynská 31
Alžbeta Liková, 91-r., Slamkova 1
Valéria Sližová, 78-r., Cabajská 26
MVDr. Ľudmila Gombošová, 59-r., 
Tr. A. Hlinku 20
Jozef Tomčiak, 61-r., Ulica A. Žarnova 16
Ing. Tibor Fabiš, 61-r., Golianova 56
Anna Kušnírová, 97-r., Záborského 16
Edita Molnárová, 85-r., Novomeského 13
Milan Nemček, 68-r., Novozámocká 182  
Anna Karhanová, 84-r., Murániho 10
Daniela Mikušová, 71-r., Za Ferenitkou 6
Anna Šikovancová, 76-r., Za Humnami 51
Igor Bihary, 54-r., Štúrova 24 
Miroslav Markovič, 70-r.,  Za Humnami 43
Milan Žák, 79-r., Bazovského 10

Anna Káplocká, 85-r., Novozámocká 18
Anna Veselovská, 73-r., Levická 100
Rudolf Burcl, 95-r., Banská 17
Kristína Csóková, 15-r., Brezová 4
Gustáv Horvát, 73-r., Ul. J. Kráľa 2
Alžbeta Ižová, 78-r., Lúčna 2
Serafína Baková, 79-r., Železničiarska 52
Cecília Biliková, 81-r., Párovská 13
František Deglovič, 94-r., Látečkovej 19
Henrich Gulka, 47-r., Viničky 3
Ladislav Žember, 78-r., Párovská 22
Jozef Dragúň, 78-r., Dolnohorská 6
Alžbeta Krištofová, 98-r., Párovská 30
Jana Pružincová, 35-r., Šúdolská 53
Matilda Gyepešová, 88-r.-, Párovská 10
Rudolf Haček, 84-r., Schurmannova 5
Žofia Tenkelová, 82-r., Komenského 19
Mária Gergelyová, 90-r., Janského 7
Eduard Urík, 67-r., Ďurková 22
Ľudmila Juhásová, 75-r., Podhorská 12
Mária Karhanová, 79-r., Párovská 12
PaedDr. Valéria Folkmanová, 51-r., 
Javorová 11
Viliam König, 63-r., Na Hôrke 9
Mária Madariová, 72-r., Štúrova 40
Martinka Buranská 25-r., Pri Dobrotke 25 
Božena Kulichová, 76-r., Chalupkova 12

Oľga Valková, 66-r., Ďurčanského 4
Ing. Ondrej Váňa, 76-r., Metodova 33
Viliam Vnučko, 75-r., Vansovej 35

Mária Zarnecká, 80-r., Štúrova 49
Ivan Zelenay, 79-r., Považská 17 



Primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja Milan Belica a nestor nitrianskej cyklistiky Vladimír Došek 
s najlepšími cyklistami pretekov Okolo Slovenska.   

Šéf slovenskej cyklistiky Peter Privara daroval na prijatí v Obradnej 
sieni  primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi pamätný dres a 
poďakoval mu za podporu podujatia. 

Pohľadnica z mestských slávností
V dňoch 3. až 5. júla sa konali mestské slávnosti Nitra, milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské 
slávnosti. Ich súčasťou bol trojdňový Nitriansky jarmok remesiel. Tohtoročné slávnosti sa 
vydarili aj vďaka skvelému programu, ktorý prilákal tisícky návštevníkov. Plné ulice, hrad aj 
námestie pod hradom, Svätoplukovo námestie i pešia zóna organizátorom signalizovali, že 
výberom programu ulahodili všetkým vekovým skupinám.             

                                                                               Text a foto: (sy)

Milovníkov bohatej histórie nášho mesta zaujala konferencia o cyrilo-metodskom 
dedičstve v Ponitrianskom múzeu v Nitre, na ktorej sa zúčastnili i (zľava) predseda 
NSK Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, viceprimátor Nitry Ján Vančo a rektor 
UKF Ľubomír Zelenický.

Remeselníci boli tohto roku rozložení aj na Pribinovom námestí. Návštevníci si tu mohli  
pozrieť zručnosť hrnčiara.

Pred koncertom Gladiátora sa naskytla aj chvíľka na rozhovor primátora Jozefa 
Dvonča s lídrom kapely Gladiator Mikom Hladkým.

Po Svätoplukovom námestí prešiel sprievod s účastníkmi medzinárodného folklórneho festivalu Slavica fest -  súbormi z Ruska, Bieloruska, Poľska, Česka a Slovenska.

Na Svätoplukovom námestí sa uskutočnila národná púť. Hlavným celebrantom 
bol Dávid Bartimej Tencer z Reykjaviku. (J) 




