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 Pomáhať iným, či pomáhať 
si navzájom, je hádam naj-
krajšia vlastnosť, ktorú do-
stáva človek do vienka už pri 
narodení. Len na nás záleží, 
ako s ňou naložíme. V Mesiaci 
úcty k starším si oveľa viac 
ako inokedy uvedomujeme, 
čo naši rodičia, ale aj starí 
rodičia urobili počas svojho 
života pre nás, pre svoje deti, 
vnúčatá, pre mesto či pre celú 
spoločnosť. I keď úloha pomá-
hať starším prislúcha samo-
správe i zo zákona o sociálnej 
pomoci, mesto Nitra sa snaží 

skôr narodeným občanom 
vyjsť v ústrety nad rámec tohto 
legislatívneho nariadenia. 

 Realizácia záujmov a uspo-
kojovanie oprávnených po-
trieb občanov tretieho veku 
patrí k strategickým cieľom 
mesta Nitry. 

 K spríjemneniu jesene ži-
vota najstarších občanov 
Nitry sa mesto snaží prispieť 
realizáciou ako i podporou 
rozličných aktivít, podporova-
ním činnosti denných stacio-
nárov na sídliskách Klokočina 
i Chrenová, ako i klubov dô-
chodcov v jednotlivých mest-
ských častiach. 

 Som preto veľmi rád, že 
sa nám v uplynulom období 
podarilo zabezpečiť klubové 
priestory, ako aj stravovanie 
dôchodcov v priestoroch by-
tového domu Olympia, kde 
seniori našli aj vyhovujúce 
priestory na svoju činnosť. 
Rovnako ma teší, že i skôr 
narodení spoluobčania, si 

sami organizujú a vykonávajú 
rôzne aktivity podľa svojich 
osobných záujmov. Opráv-
nene patrí október Mesiacu 
úcty k starším. 

 Dovoľte mi  vysloviť myš-
lienku, že starší ľudia si zaslú-
žia našu lásku, úctu, pocho-
penie, trpezlivosť a pomoc. Ja 
osobne si veľmi vážim a ctím 
starších ľudí, najmä za životné 
skúsenosti, ktoré sú nezaplati-
teľné. Svojimi radami pomá-
hate všetkým, ktorí to potre-
bujú, rozdávate radosť a lásku 
svojim najbližším, deťom, 
vnúčatám i pravnúčatám. 

 Preto mi dovoľte, aby som 
vám pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším z úprimného 
srdca zaželal pevné zdravie, 
veľa blízkych priateľov a len 
tie najlepšie medziľudské 
vzťahy, dlhý život, vďačnosť a 
pomoc vašich detí. To vám zo 
srdca prajem.                  

JOZEF DVONČ
primátor mesta Nitry

Október mesiac úcty k starším
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 A to aj na základe skutoč-
nosti, že viaceré spoje (najmä 
počas augusta) nepremávali. 
Hlavným dôvodom je výpa-
dok vodičov. Momentálne ich 
podľa generálneho riaditeľa 
spoločnosti Juraja Kuseho 
chýba 27. Dôvodom sú nízke 
mzdy. 

 „Existuje časť spojov v 
Nitre, ktoré nie sú napl-
no využité, je v nich málo 
cestujúcich a bolo by dobré 
pouvažovať o zrušení týchto 
spojov, aby sme mohli navý-
šiť základné platy hlavne vo-
dičom mestskej autobusovej 
dopravy. Súhlasím s tým, že 
tie mzdy sú nízke. Úprava 
grafikonu je ale v rukách 
dopravcu ARRIVA Nitra, “ 
uviedol primátor Nitry Jozef 
Dvonč.  

 Po schválení finančných 
prostriedkov vo výške 3,7 
mil. eur z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu (IROP) na cyk-
lotrasy sa mesto bude uchá-
dzať aj o ďalšie tri cyklotra-
sy. Zastupiteľstvo potvrdilo 
predloženie žiadosti o ne-
návratný finančný príspe-
vok z IROP-u na projekty 

cyklotrás Mlynárce – Diely 
– Klokočina, autobusová sta-
nica – Štúrova ulica a Nit-
ra – Dražovce. Mesto bude 
spolufinancovať výstavbu 
cyklotrás 5 % z oprávnených 
výdavkov. 

 Poslanci schválili základné 
východiská pre ďalšie etapy 
prípravy Kreatívneho centra 
Nitra, ktoré má vzniknúť v 
niekdajšom kine Palace a na 
Martinskom vrchu. Zamera-
né by malo byť na vizuálne 
umenie, hudbu, scénické 
umenie, dizajn, reklamu a 
marketing – so zreteľom na 
európske kultúrne dedičstvo.

 V ďalšej časti rokovania 
schválili aktualizáciu II. 
Komunitného plánu sociál-
nych služieb v meste Nitra 
na roky 2016 – 2020. Odsú-
hlasený bol návrh na stano-
venie priorít pre podporu 
projektov v zmysle VZN č. 
1/2001 o poskytnutí dotácií z 
rozpočtu mesta Nitry na rok 
2018 i návrh dodatku č. 2 k 
VZN mesta Nitry č. 4/2014 o 
sociálnych službách. 

 Schválený bol aj návrh na 
doplnenie člena VMČ Klo-

kočina, keď po vzdaní sa 
členstva Kataríny Petrášovej 
bol za člena zvolený Miloš 
Murančík. Takisto vo VMČ 
Čermáň sa vzdal členstva 
z dôvodu pracovnej zane-
prázdnenosti Dalibor Petráš. 
Za novú členku zvolili Luciu 
Bagúňovú. Schválený bol ná-
vrh dodatku VZN mesta Nit-
ry č. 1/2014 o určení názvu 
novovzniknutej ulice v časti 
mesta Nitry Staré mesto na 
Wilsonovo nábrežie. 

 Schválené bolo tiež Memo-
randum o spolupráci medzi 
Nitrou a nemeckým mestom 
Roding, na základe ktorého 
sa obe mestá rozhodli na 
spolupráci v oblasti kultú-
ry, vzdelávania a športu, 
cestovného ruchu a sociál-
nej oblasti. 

 Dôležitým momentom za-
sadnutia mestského zastupi-
teľstva bolo potvrdenie sku-
točnosti, že výstavbu nových 
objektov ubytovní na území 
mesta je možné umiestňovať 
iba so súhlasom mesta Nitry. 
Mesto Nitra zároveň evidu-
je a mapuje všetky iniciatívy 
smerujúce k výstavbe objek-
tov dočasného ubytovania s 
tým, že dôraz kladie najmä 
na bezpečnosť, komfort  bý-
vania a života občanov mesta 
Nitry. 

 (J, ĽS)

 V uplynulých dňoch sa vo veľkej zasadačke mestského 
úradu uskutočnilo 31. zasadnutie mestského zastupi-
teľstva. Poslanci prerokovali a schválili doplatok prí-
spevku za poskytovanie služieb vo verejnom  záujme 
voči dopravcovi ARRIVA Nitra, a.s. za rok 2016 v sume 
516 805 eur a zároveň odporučili spracovanie nového 
grafikonu MAD, ktorý by mala ARRIVA Nitra predložiť 
zastupiteľstvu do konca septembra 2017. 
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 Pri príležitosti významné-
ho sviatku mesta Nitry - 769. 
výročia udelenia mestských 
výsad mestu Nitre kráľom 
Bellom IV. sa vo štvrtok 7. 
septembra  uskutočnilo v Ob-
radnej sieni mesta Nitry sláv-
nostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Primátor Nitry 
Jozef Dvonč ocenil pri tejto 
príležitosti štyri osobnosti, 
ktoré svojím dielom prispeli 
k rozvoju mesta, obohateniu 
kultúrneho či spoločenského 
života. 

 Cenu primátora mesta Nit-
ry prevzali predseda Miestne-
ho odboru Matice slovenskej v 
Nitre a významný nitriansky 

ortopéd MUDr. Ján Petruš-
ka, stredoškolská profesorka 
a editorka publikácií PhDr. 
Janka Svítková, dirigent Mi-
lan Ševčík a mecenáš kníh 
Ing. Stanislav Šimko. 
 Ocenená PhDr. Janka Svít-
ková je učiteľkou francúzštiny 
a slovenčiny na Piaristickom 
gymnáziu sv. Jozefa Kalazan-
ského v Nitre. Cenu primátora 
získala za propagáciu a zvidi-
teľňovanie mesta prostredníc-
tvom kultúrnych aktivít n. o. 
Čakanka. Ocenenie jej bolo 
udelené za 13-ročnú spoluprá-
cu s neziskovou organizáci-
ou Čakanka. Jej vedomosti a 
skúsenosti sú využívané naj-
mä pri editorskej činnosti či 
prekladaní literatúry. Okrem 
toho je riaditeľkou literárnej 
súťaže, ktorá sa neskôr zmeni-
la na literárnu cenu Čakanky. 
 Vďaka druhému ocenené-
mu – Ing. Stanislavovi Šim-
kovi, mohla nezisková orga-
nizácia Čakanka prispieť k 
rozvoju, šíreniu a zachovaniu 

duchovných hodnôt v meste 
Nitra. Stanislav Šimko sa za-
slúžil o vydanie kníh Laca 
Zrubca, sponzoroval autobio-
grafickú knihu o Františkovi 
Krištofovi Veselom – Dedinka 
v údolí. 
 Cenu primátora získal za 
celoživotný prínos v oblasti 
kultúry, založenie a vedenie 
speváckeho zboru Emerám 
aj dirigent a organista Milan 
Ševčík. Jeho majstrovstvo si 
môžu vypočuť návštevníci 
nitrianskej katedrály počas 
bohoslužieb. V súčasnosti 
pôsobí ako organista v Piaris-
tickom kostole sv. Ladislava v 

Cenu primátora získali osobnosti, ktoré prispeli k obohateniu 
kultúrneho a spoločenského života Nitry

Cenu primátora prevzala z rúk primá-
tora Jozefa Dvonča Janka Svítková. 

 Foto: (ĽS)

V popredí ocenený dirigent a organista Milan Ševčík so speváckym zborom Emerám.  Foto: (ĽS)

Cenu primátora prevzal z rúk primáto-
ra Jozefa Dvonča Milan Ševčík.

 Foto: (ĽS)
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Požičovňa bicyklov – bikesharing – si získala mimoriadnu obľubu   
 Od začiatku spustenia služby 
- od 28. júla registruje doprav-
ná spoločnosť ARRIVA Nitra 
mimoriadny záujem o prená-
jom bicyklov arrive bike tzv. bi-
kesharing. Od spustenia služby 
do začiatku septembra sa regis-
trovalo viac ako 2 000 užívateľov 
bikesharingu. Registrácia je aj 
naďalej možná prostredníctvom 
webovej stránky arriva.bike ale-
bo prostredníctvom aplikácií 
dostupných na Google Play a 
App Store.
 „Celkový počet prenájmov 
presiahol začiatkom septembra 
hranicu 3 500 od spustenia služ-
by. V priemere si naši zákazníci 
požičajú bicykle 140-krát, zále-
ží to však od poveternostných 
podmienok – počas pekných sl-
nečných dní je toto číslo vyššie, 
pri daždivých dňoch toto číslo 

prirodzene klesá. Vyšší záujem 
o bikesharing je aj počas víken-
dov,“ uviedla hovorkyňa spo-
ločnosti ARRIVA Petra Helecz. 

Zo siedmich stojísk registrujú 
najväčšiu frekvenciu výpožičiek 
v Mestskom parku na Sihoti a na 
Triede Andreja Hlinku pri OC 
Centro Nitra.  
 Nitrania i návštevníci náš-
ho mesta si možnosť prenájmu 
bicyklov mimoriadne obľúbili. 

Rodiny s deťmi by uvítali mož-
nosť umiestniť na bicykle sedač-
ky pre deti. Od hovorkyne spo-
ločnosti ARRIVA Petry Helecz 
sme sa však dozvedeli, že kon-
štrukcia aktuálne používaných 
bicyklov umožňuje cestovanie 
iba jednej osoby. 
 Na otázku, či spoločnosť 
ARRIVA neuvažuje o zavedení  
tandemového bicykla, ktorý by 
uvítali nevidiaci a slabozrakí, 
nám Petra Helecz odpovedala 
negatívne. 
 Pokiaľ ide o novinky Petra 
Helecz informovala, že začiat-
kom októbra majú pre študentov 
v Nitre naplánovanú zaujímavú 
akciu. Na dvoch stanovištiach si 
budú môcť arriva bike vyskúšať 
a súťažiť o zaujímavé ceny“. 

(SY)

Ceny mesta Nitry boli udelené na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo v Obradnej sieni mesta Nitry. 

Foto: autorka

Nitre a spolupracuje s Rehoľou 
piaristov. Jeho hra na organ v 
minulosti zaujala aj hudobné-
ho skladateľa a pedagóga Jána 
Cikkera. 
 Cenu primátora udelil 
primátor aj MUDr. Jánovi 
Petruškovi, významnému 
nitrianskemu ortopédovi, kto-
rý je členom Matice sloven-

skej od roku 1990 a od roku 
1995 je predsedom Miestne-
ho odboru Matice slovenskej 
v Nitre. Pod jeho vedením sa 
organizujú podujatia ako Vat-
ra zvrchovanosti pri drážov-
skom kostolíku, Matičný ples 
či besedy s historikmi. Cena 
primátora mu bola udelená za 
dlhoročnú aktívnu činnosť v 
prospech mesta Nitry.  

(ĽS)

Cenu primátora prevzal z rúk primáto-
ra Jozefa Dvonča Stanislav Šimko. 

 Foto: (ĽS)

Cenu primátora prevzal z rúk primáto-
ra Jozefa Dvonča Ján Petruška.

 Foto: (ĽS)

Bicykle si vyskúšali aj primátor Jozef 
Dvonč a riaditeľ ARRIVA Juraj Kusy

 Foto: (SY)
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Kreatívne centrum poskytne podporu aj umelcom či 
rozvíjajúcim sa talentom  
 Do konca tohto roka chce mať 
mesto Nitra vypracovaný projek-
tový zámer výstavby nového kre-
atívneho centra, ktoré vznikne v 
bývalých kasárňach pod Zoborom 
a v bývalom kine Lipa. Celkové ná-
klady na zriadenie centra dosiah-
nu sumu viac ako 20 miliónov eur. 
Väčšinu z nich chce mesto získať z 
európskych fondov, zvyšné 5-per-
centné spolufinancovanie zabez-
pečí mesto z mestského rozpočtu.

 Podľa primátora Jozefa Dvonča 
by mala činnosť kreatívneho cen-
tra zabezpečovať podmienky na 
kultúrnu činnosť v Nitre. „Musíme 
vytvoriť organizáciu, ktorej štatút 
dovolí aj podnikanie, aby dokázala 
generovať peniaze, ktoré by potom 
išli do kultúry. Predpokladám, že 
činnosť centra by mohla byť zame-
raná na dizajn, nahrávacie štúdiá, 
možno na požičiavanie rôznych 
zariadení určených na realizáciu 
kultúrnych podujatí, na ozvučova-
nie a podobne,“ uviedol primátor 
Jozef Dvonč.

 Investície budú smerovať pre-
dovšetkým do opravy objektu 

bývalého kina a rekonštrukcie 
ďalších troch budov v niekdajších 
kasárňach. Ďalšie zdroje budú ur-
čené aj na prevádzkové náklady. 
Projekt je zameraný na vybrané 
kreatívne odvetvia, akými sú na-
príklad umelecké vizuálne ume-

nie, scénické umenie, reklama a 
marketing, dizajn i rozvoj reme-
siel, tradičnej, ľudovej a mestskej 
kultúry a ostatných odvetví krea-
tívneho sektora. 

 Kreatívne centrum by okrem 
toho malo poskytovať podporu 
umelcom, rozvíjajúcim sa talen-
tom, osobám v slobodnom po-
volaní a tiež malým a stredným 
podnikom v oblasti kreatívneho 
priemyslu, ale aj neziskovým or-
ganizáciám či akademickému 
sektoru. Centrum by malo tiež 
poskytovať služby otvoreného 
ateliéru, kreatívneho inkubátora 
a akcelerátora pre fyzické aj práv-
nické osoby.

 Potenciál lokality je v spojení 
vzdelávania, výchovy a kreatív-
no-kultúrneho priemyslu spolu 
s obnovou zelene, dobudovaním 
cyklotrás a s vyriešením infraš-
truktúry. Budova bývalej vojen-
skej ubytovne by mala v budúc-

nosti slúžiť ako co-workingový 
openspace, konferenčná sála, 
workshopová miestnosť, kaviareň 
s detským kútikom s prepojením 
na vonkajšie priestory, oddycho-
vá zóna s knižnicou a čitárňou, 
dizajnshop a ako administratívne 
priestory. Bývalá kasárenská diel-
ňa je určená na nahrávacie štúdio, 
skúšobňu pre hudobníkov a štúdio 
pre malé divadelné formy. V bý-
valom sklade majú zasa vzniknúť 
dielne pre prácu s kovom, drevom, 
kožou a 3D laboratórium spolu 
tréningovými a workshopovými 
miestnosťami.  

(RM)

Možno aj v tejto budove, ktorá zostala prázdna po odchode armády zo zoborských 
kasární, nájdu priestor tvoriví ľudia v kreatívnom centre.

V budovách na Martinskom vrchu by 
malo byť kreatívne centrum.

Foto: (SY)
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V Zielonej Góre diskutovali o moderných riešeniach 
pre bicyklovú infraštruktúru
 Zástupcovia mesta Nitry, po-
slanec mestského zastupiteľstva 
Milan Burda a pracovník mest-
ského úradu Štefan Lančarič sa v 
dňoch 8. až 9. septembra zúčast-
nili na návšteve poľského part-
nerského mesta Zielona Góra. 

 V rámci 22. fóra sesterských 
miest s témou „Moderné rieše-
nia pre bicyklovú infraštruktú-
ru“ mesto Nitra prezentovalo 
Koncepciu cyklo-dopravných 
trás v Nitre, projekt zdieľaných 
mestských bicyklov, realizovaný 
v spolupráci s firmou Arriva a.s., 
a projekty budovania cyklo-do-
pravných komunikácií, podpo-
rených z fondov ERDF – Integro-
vaným regionálnym operačným 
programom. Ku vzájomnej vý-
mene skúseností na fóre prispeli 
i prezentácie hostí z Nemecka 
(mestá Cottbus, Verden, Zittau), 
Rumunska (Bistrita), Ukrajiny 
(Ivano-Frankivsk), Srbska (Kral-
jevo) a Číny (Wuxi). Zástupcovia 
partnerským miest sa taktiež 
zúčastnili slávnostného prijatia 
primátorom mesta Zielona Góra 

Januszom Kubickim. V sobotu 
9. septembra 2017 sa v Zielonej 
Góre uskutočnili mestské sláv-
nosti spojené so slávnostným 
sprievodom alegorických vozov, 
spolkov, organizácií, škôl, viná-
rov, umelcov, hasičov a vojakov. 
Zástupcovia mesta Nitry spolu s 
delegáciami ostatných partner-
ských miest boli čestnými hos-

ťami slávností. V rámci bilaterál-
nych rozhovorov s hostiteľmi sa 
prerokovali možnosti potenciál-
nej spolupráce medzi strednými 
školami a univerzitami v oblasti 
vinárstva a vinohradníctva, ako 
i v oblasti budovania projektu 
zdieľaných mestských bicyklov. 

(ŠL)

Poslanec mestského zastupiteľstva Milan Burda s primátorom Zielonej Góry.

Spevokol Emerám putoval k hrobu sv. Emeráma
 Ešte koncom augusta putoval 
spevokol Emerám do Regens-
burgu k Bazilike svätého Emerá-
ma. Splnil sa tým sen mnohých 
členov zboru, a to nielen navští-
viť, ale aj zaspievať pri hrobe a 
relikviách patróna sv. Emeráma 
v Nemecku. Na svoju púť sa 
vybrali na čele so sídelným nit-
rianskym biskupom Viliamom 
Judákom. Otec biskup a konce-
lebranti - veľprepošt Štefan Vallo 

i rektor kňazského seminára 
Pavol Zahatlan pri slávení bo-
hoslužieb v kláštornej bazilike 

Nanebovzatia Panny Márie vo 
Waldsassene, v Bazilike sv. Eme-
ráma v Regensburgu a v Kostole 
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Nitrianska hudobná jeseň ponúka bohatý program
 Mesto Nitra a Súkromné kon-
zervatórium v Nitre  pripravili  
pre priaznivcov vážnej hudby 
cyklus koncertov Nitrianska 
hudobná jeseň. Festival sa usku-
toční pod záštitou primátora  
Nitry Jozefa  Dvonča. Neoddeli-
teľnou súčasťou podujatia bude i 
tento rok  gitarový festival, ktorý 
pripravilo občianske združenie 
Originál. 

 Na otváracom koncerte 12. 
ročníka  festivalu sa vo štvrtok 
5. októbra o 18. hod. predstaví 
špičkový Slovenský komorný 
orchester pod umeleckým vede-
ním Ewalda Danela. V jeho po-
daní odznejú diela A. Vivaldiho, 
J. A. Bendu a P. I. Čajkovského. 

 Na druhom koncerte 8. ok-
tóbra odznejú diela. L. van 
Beethovena, R. Clarka a J. 
Brahmsa. ENSEMBLE LUMI-
NEUX z Českej republiky uvedie 
vo štvrtok 12. októbra diela A. 
Vivaldiho, J. S. Bacha, J. J. Quan-
tza, G. F. Händla, I. Hurníka, B. 
Martinů, J. Nováka a V. Godára. 
V podaní popredného českého 
komorného súboru Kinsky Trio 
Prague  odznejú 15.októbra die-
la W. A. Mozarta, B. Smetanu a 

D. Šostakoviča. Na poslednom 
koncerte 22. októbra predstavia 
svoj „Projekt Elgar“ Mucha Qu-
artet s Komorným orchestrom  
ZOE a harfistkou Máriou Kme-
ťovou. 

 Tohtoročný 34. medzinárod-
ný festival klasickej gitarovej 
hudby Cithara  Aediculae 2017  
i. m. Pavol Sika sa uskutoční 19. 
až 21. októbra a predstavia sa 
na ňom gitaristi: Mateusz Ko-
walski; Zsófia Borosová a Goran 
Krivokapić. Počas gitarového 
festivalu sa v Súkromnom kon-

zervatóriu v Nitre uskutočnia 
gitarové workšopy, ktorých cie-
ľom bude zdokonalenie sa v hre 
na gitare, v rôznych štýloch,  ako 
i možnosť  spoznať hudbu vý-
znamných skladateľov. Účastníci 
budú môcť svoje interpretačné 
problémy prekonzultovať s pe-
dagógmi a významnými aktív-
nymi umelcami ako sú Ján La-
bant; Ryszard Bałauszko; Goran 
Krivokapić a Zsófia Borosová.

(ĽB)

Cyklus jesenných koncertov v minulom roku otvoril komorný orchester Musica Minore  
z Českej republiky.  

Foto: (ĽS)

starobylého premonštrátskeho 
kláštora v Teplej sa určite cítili 
ako doma, keďže spevokol Eme-
rám účinkoval na všetkých tých-
to miestach. 

 Predniesli skladby v latin-
skom, slovenskom, ale aj nemec-
kom jazyku. Hlasy spevokolu sa 
striedali s organovými dielami, 
ktorými prispel organista a di-
rigent v jednej osobe Milan Šev-

čík. Malým umeleckým vystú-
pením potešil účastníkov púte 
ešte v koncertnej sále kláštora 
v Teplej a následne si prezreli 
knižnicu, ktorá je druhou naj-
väčšou kláštornou knižnicou v 
Čechách.

 Spevokol Emerám má za 
sebou už tri desiatky rokov 
účinkovania v nitrianskej ka-
tedrále, ktorá nesie patrocínium 

sv. Emeráma. Za toto obdobie 
spevokol Emerám predniesol 
mnoho skladieb vo svojej „ma-
terskej“ bazilike, ale aj vo via-
cerých domácich, či zahraničných 
chrámoch, či na svetských podu- 
jatiach.    

Milan Šajgalík



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

3. 10. (ut) 17.00 vernisáž-Synagógy stredovýchodnej 
Európy  autor fotografií: prof. Rudolf Klein,
hudobný program: MOJŠE BAND, výstava potrvá do 14. 
11. 2017, usporiadateľ: Mesto Nitra v spolupráci s OZ 
ATID, vstup na vernisáž voľný      
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 pre-
ukazu ZŤP vstup zdarma. Informácie o možnosti pre-
nájmu Synagógy za účelom organizovania kultúrnych a 
spoločenských podujatí: 037/6502 140

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

REPREZENTAČNÉ SÁLY 
21. 9.  – 19. 11 hmotel Hybe
Autor: Erik Binde, kurátor: Omar Mirza
Stráviť detstvo v horskom hoteli v Hybe, ktorý vyzerá 
ako horizontálny panelák, je určite jedinečná skúsenosť. 
V hoteli obklopenom hlbokým lesom sa striedalo množ-
stvo domácich hostí i valutových cudzincov, komunis-
tických papalášov, škôl v prírode, či post-revolučných 
mafiánov. Erik Binder bude pre svoju prvú samostatnú 
výstavu v Nitrianskej galérii čerpať námety z tohto pro-
stredia, jeho histórie, tajných zákutí a príbehov.
GALÉRIA MLADÝCH 
14. 9. – 22. 10. Na začiatku nie je začiatok
Autor: Kristián Németh, kurátor: Ľuboš Lehocký
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. Jednotlivé krištáľové predmety nie sú 
k sebe prilepené a môžu sa rozbiť už len otrasmi, ktoré 
spôsobujú okoloidúci návštevníci.
SALÓN
14. 9.  – 22. 10.  František Perger
Autor: František Perger
Jubilejná výstava tohto významného slovenského scénické-
ho výtvarníka predstaví verejnosti autorovu tvorbu. Umel-
cove scénografie boli súčasťou nielen  nitrianskeho diva-
delného 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, Kurátorka: Martina Vyskupová
Heslo „Kinder, Küche, Kirche“ (Deti, Kuchyňa, Kos-
tol) 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  reaguje na atmosféru 
úzkosti vládnucu v súčasnej spoločnosti a bude ju pre-
mieňať na niečo pozitívne. 
KULTÚRNE PODUJATIA:

Galéria hudby / Cyklus komorných koncertov 
historickej a súčasnej vážnej hudby

18. 10.  o 19.00 hod.Trio Mediæval (NO)
Program: Aquilonis / stredoveká a renesančná hudba
z Islandu, Nórska, Talianska, Anglicka
25. 10.  o 19.00 hod. Nora a Miki Skuta - dve kon-
certné krídla Steinway&Sons a Fazioli
Program: J. S. Bach, B. Bartók, I. Stravinskij, D. Šostakovič
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

4-3-2-1... / Cyklus besied so súčasnými 
slovenskými spisovateľmi

Moderátor: DADO NAGY
4. 10.  o 18.00 hod.Pišta Vandal
12. 10. o o 18.00 hod.Juraj Šebesta

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

STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiá-
lov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú 
činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby 
kamennej až do 18. storočia.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického 
Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po 
stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe,resp. v 9.-10. storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch

KAM ZA KULTÚROU V NITRE
Múzeá - výstavy – veľtrhy – koncerty – klubová činnosť
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Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a ci-
cavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a vod-
né prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa 
v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.
Do 29.10. Ľudmila Cvengrošová - sochárka sloven-
skej histórie. Zobrazenie postáv a udalostí z najstarších 
dejín Slovenska s využitím archeologických nálezov.
NOVÁ VÝSTAVA:
5.10 – 19.11. Slovenské čipkovanie. Výstava čipiek 
Klubu priadky pri regionálnom centre remesiel UĽUV v 
Bratislave predstavuje techniky paličkovania z viace-
rých regiónov Slovenska.

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
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

5. 10. – 8. 10. AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA
Prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automo-
bilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej 
i garážovej techniky
13. – 15. 10. OKTÓBERFEST 2017 
Pivný festival a bohatou kultúrnou ponukou a súťažami 
pre deti a dospelých
14. – 15. 10. PIGEON EXPO – MARKET 2017 
28. – 29. 10. NOVÁ VETERINÁRIA 
Najväčšie stretnutie veterinárskej obce na Slovensku

NITRIANSKY HRAD
Námestie Jána II. 7, P.O. Box 46/B, 950 50 Nitra, 
www.nitrianskyhrad.sk, č. tel.: 037/772 17 47
mobil: 0903 982 802
Otváracie hodiny: Hradný areál: po – ne: 6.00 – 19.00, 
Diecézne múzeum: po: zatvorené, ut – ne: 10.00 – 
18.00, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma: po – so: 9.00 
– 12.00, 13.00 – 18.00 ne: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 
17.00, Katedrálna veža: ut – ne: 10.00 – 18.00 , Biskup-
ské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00, Kazematy: ut – ne: 
10.00 – 18.00 (posledný vstup 17.45)
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DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 
www.dab.sk

2. 10. (po) 10.00 Štyria v ringu Štúdio. Trpká čierna ko-
média o zúfalom boji o prežitie v nadnárodných podnikoch.
3. 10. (ut) 18.30 4.10. (str) 10.00 Kým kohút nezaspieva 
Veľká sála. Dramatický príbeh desiatich obyvateľov oku-
povaného mesta, ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú ruko-
jemníkmi vysokého dôstojníka nepriateľskej armády, ktorý 
chce pomstiť svojho vojaka zabitého bodnutím do chrbta.
5.10. (št) 18.30 11. 10. (st) 18.30 Syna či dcéru? Veľká 
sála. Komédia s pesničkami z prostredia ženských kúpeľov 
z 80-tych rokov 20. storočia. 
6. 10. (pi) 18.30 Žltým včelám žlté slzy Štúdio. Poézia 
Miroslava Válka.
7. 10. (so) 18.30 9. 10. (po) 18.30 10. 10. (ut) 18.30
14. 10. (so) 18.30 Povolanie pápež Veľká sála. 
Pôvodný slovenský muzikál o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II.
12. 10. (št) 18.30 18. 10. (ut) 18.30 26. 10. (št) 10.00
Štefánik – slnko v zatmení Veľká sála. Pôvodná divadelná 
hra zachytáva jeho prerod z mladíka, ktorý sa vzoprel otco-
vi , na zrelého muža zomierajúceho vo chvíli, ako sa dotkol 
zeme republiky, ktorú sám založil. Réžia Eva Borušovičová
13. 10. (pi) 18.30 25. 10. (st) 18.30 Dobro Štúdio. Trpká 
čierna komédia o zúfalom boji o prežitie v nadnárodných 
podnikoch.
16. 10. (po) 18.30 21. 10. (so) 18.30 Testosterón – (16.10)  
Divadlo hosťuje v Piešťanoch,  Divadelná komédia o tom, 
čo si muži myslia o ženách. Manifest mužskej prapodstaty. 
Svadobná oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... 
Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie.
17. 10. (ut) 18.30 Podivný prípad so psom Štúdio. Humor-
ný a dojímavý príbeh pätnásťročného Christophera, naj-
mladšieho detektíva v histórii. 19. 10. (št) 18.30  Z rúčky 
do rúčky Veľká sála. Iskrivá komédia o jednom malom 
podvodníkovi, réžia: Stano Slovák
20. 10. (pi) 18.30 Štyria v ringu Štúdio. Súčasná španiel-
ska komédia s prvkami psychothrilleru, réžia: Michal Spišák
21. 10. (so) 18.30 Testosterón Veľká sála. Divadelná komédia o 
tom, čo si muži myslia o ženách. Manifest mužskej prapodstaty.
23. 10. (so) 18.30 Dámska šatňa Štúdio. Skvelá komédia, 
ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne -vidiecke-
ho divadla v meste ako je napríklad Nitra
25. 10. (st) 12.00 Ferdo Mravec Veľká sála. Úsmevné dob-
rodružstvá Ferda Mravca sú určené pre našich najmenších divá-
kov a ich rodičov, ktorí sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva
27. 10. (pi) 19.00 Jánošík Veľká sála. Súčasná interpretácia 
mýtického príbehu. Obraz ľudového zbojníka odhodlaného 
napraviť sociálnu nerovnosť DAB hosťuje v SND Bratislava
28. 10. (so) 18.30 Panikári Štúdio. Muži na pokraji ner-
vového zrúteniam súčasná komédia s pesničkami, réžia 
Svetozár Sprušanský 

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

1.10. (ne) 8.10. (ne) 15.10. (ne) 29.10. (ne) 10.00 hod. HOP Študovňa, 
Milé dojčatá a batoľatá! Konečne je v Starom divadle niečo 
pre vás! Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť do hry. Užite 
si svoj prvý divadelný zážitok naplno.
1.10. (ne) 15.00 hod. Môj malý princ
Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov… Náš Malý princ 
má rád život, zábavu, bláznivých priateľov a hlavne – TA-
NEC. Vydajte sa s ním na putovanie po vesmíre a pretan-
cujte sa do radosti
4.10. (st) 5.10. (št) 6.10. (pi) 9.30 hod.  O psíčkovi a mačičke Štúdio Tatra
Psíček a Mačička od spisovateľa Josefa Čapka  sú kamaráti 
a chcú žiť ako veľkí ľudia. Nie vždy sa im všetko darí podľa 
plánov a tak zažijú veľa veselých dobrodružstiev. Buďte pri 
tom aj vy a  príďte sa na nich pozrieť do divadla! Čaká na vás 
smiech, zábava aj malé poučenie.
5.10. (št) 6.10 (pi) 7.10. (so) 10.10. (ut) 12.10. (št) 9.00 hod. 
Stretnutie s Veľkou Moravou Študovňa
Program pozostáva z inscenovaného workshopu s interak-
tívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo 
života starých Slovanov a prehliadky veľkomoravskej Nitry. 
Ponuka je určená pre žiakov základných a stredných škôl
12.10. (št) 9.30 hod. – verejná generálka
13.10. (pi) 18.00 hod. - PREMIÉRA, 17.10. (ut) 9.30 
Farma zvierat Veľká sála, Zvieratá sa rozhodnú z farmy 
vyhnať ľudí, ktorých považujú za svojich tyranov a zotročo-
vateľov. Ich jediným cieľom je žiť a pracovať na farme, ktorá 
by patrila iba im. Heslo znie: „Všetky zvieratá sú si rovné!“  
15.10. (ne) 15:00 
Ako išlo vajce na vandrovku Štúdio Tatra
Predstavte si, že existuje vajce, ktoré sa jedného dňa vydá na 
vandrovku. A aby toho nebolo málo, tak so sebou stiahne ešte 
aj sliepočky a kohútika. To je partia, čo? Tak neváhajte a vydajte 
sa s nimi na cestu, kde na vás čakajú iba samé dobrodružstvá.
20.10. (pi) 9.30 hod. 22.10. (ne) 15.00 hod.
Kohútik a sliepočka – Divadlo Žihadlo Veľká sála 
Klasická rozprávka o chamtivom kohútikovi a obetavej slie-
počke v celkom novom šate…
22.10. (ne) 10.00 hod. Lili – Féder Teáter Študovňa
Počas predstavenia deti spoločne s malou Lili objavia svet, 
skutočne okúsia štyri ročné obdobia a spoznajú silu priateľ-
stva. Interaktívne obrazové predstavenie.
25.10. (st) 26.10. (št) 9.30 hod. 
Čarodejník z krajiny Oz Veľká sála
Hudobná rozprávka podľa legendárnej knižnej predlohy 
amerického spisovateľa L. Franka Bauma o zázračnej kra-
jine Oz.
29.10. (ne) 15.00 hod. Janko a Marienka Štúdio Tatra
Príbeh dvoch najslávnejších súrodencov na svete. Rozpráva 
sa v ňom o perníkovej chalúpke, o zlej a pažravej ježibabe.
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FILMOVÝ KLUB
Staré divadlo K. Spišáka
Štúdio Tatra, Ulica 7. pešieho pluku, Nitra

2.10. (po) 18.30. ÚNOS     
Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy stratiť ilúzie. Fiktívny 
príbeh podľa skutočných udalostí je nahliadnutím do ab-
surdného politicko-mafiánskeho zákulisia  našej nedávnej 
minulosti. SR, 2017, 102 min.
2.10. (po) 20.30.ČERVENÁ     
Režisérka Olga Sommerová  zachytáva príbeh unikátnej ženy, 
herečky a opernej speváčky  Soni Červenej. ČR - SR, 2017, 
83 min.
3.10. (ut) 19.30 NA MLIEČNEJ CESTE *Be2Can   
Emir  Kusturica  (ako  režisér  i predstaviteľ  hlavnej  úlohy)  
a  Monica  Bellucci  v  divokej  balkánskej  komédii s prvkami 
modernej rozprávky. Srbsko - VB - USA., 2017, 125 min.
9.10. (po) 18.30 DRUHÁ STRANA NÁDEJE  *PROJEKT 100   
Najnovšia  snímka  Akiho  Kaurismäkiho  sa  venuje  stále  
aktuálnej  téme  utečencov. Fínsko - Nemecko, 2017, 98 min.
9.10. (po) 20.30 NINA *sk
Bibiana Nováková, Robert Roth a Petra Fornayová v hlav-
ných úlohách filmu Juraja Letotského. SR - ČR, 2017, 82 
min.
10. 10. (ut) 19.30 ŠTVOREC *Be2Can 
Christian je kurátorom švédskeho múzea moderného umenia. 
Úspešný, atraktívny, rozvedený otec dvoch dcér spĺňa ideál  
vzdelaného mestského  liberála,  ktorý sa snaží citlivo  vní-
mať aktuálne spoločenské problémy. Švéd. – Nem. – Franc.- 
Dán., 2017, 142 min.
16.10. (po) 18.30  ŤAŽKÁ DUŠA  *sk 
Film o Rómoch a ich smutných piesňach. SR, 2017, 71 min.
16.10. (po) 20.00 ODRAZY  *PROJEKT 100 
Rok  1945.  Slávny  maliar  Wladyslaw  Strzeminski  (Bo-
gusław  Linda)  odmietne  robiť  v stalinskej  dobe  umelecké 
kompromisy a tak sa stane prenasledovaným. Poľsko, 2017, 
98´, 3 € / 4 €
17.10. (ut) 19.30 “120 TEPOV ZA MINÚTU *Be2Can  
Začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia. Francúz-
sko, 2017, 140 min.
23.10. (po) 18.30 STRÝČKO TONI, TRAJA BLÁZNI A TAJ-
NÁ SLUŽBA  *KineDok     
V 60. a 70. rokoch pôsobil  v  bulharských štúdiách ani-
movaného  filmu  slávny  majster animácie Doňo Donev.  
Bulharsko, 2014, 86 min.
23.10. (po) 20.15 KŘIŽÁČEK *PROJEKT 100  *sk      
Film  na motívy Vrchlického  básne zvíťazil na MFF v  Karlo-
vych Varoch 2017. Česko – Slovensko, 2017, 90 min. 
24.10. (ut)19.30 BEZ LÁSKY *Be2Can          
Andrej Zvjagincev prináša majstrovsky vystavanú drámu o 
ľuďoch, ktorí sú zamilovaní do vlastného odrazu v mobiloch. 
Rusko - Francúzsko., 2017, 127 min.
30.10. (po) 18.30 PRÍKAZ ZHORA   +   ONI   *KineDok

Dokument  PRÍKAZ  ZHORA  hovorí  o hranici, ktorú z maďar-
skej strany strážia dobrovoľníci, aby  nikto neprenikol na  ich 
územie. Maďarsko, 2013 / 2015, 50 min. + 28 min.  
30.10. (po) 20.00 HAPPY END *PROJEKT 100     
Zatiaľ  čo  svet  okolo  sa  nepostrehnuteľne,  ale  zásadne  
mení,  jedna  lepšia  francúzska  rodina  žije  vo  svojej 
uzavretej  bubline. Franc.-Nemec.-Rakúsko, 2017, 107 min.
31.10. (ut) 19.30 O TELE A DUŠI *Be2Can 
„Dvaja  ľudia,  jeden  sen”.  Nekonvenčná  love  story  dvoch  
odlišných  ľudí:  starnúceho  finančného  riaditeľa bitúnku  
a  mladej  uzavretej  kvalitárky  mäsa. Maďarsko., 2017, 
116 min.

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

Premiéry v októbri
5. 10. Blade Runner 2049, premiéra (Blade Runner 2049) 
sci-fi/thriller, hrajú: Harrison Ford, Ana de Armas, Ja-
red Leto, Mackenzie Davis, Robin Wright, Ryan Gosling, 
USA/Kanada/Veľká Británia, 163 min., MP-15, slov. tit.
19. 10. My little Pony vo filme (My little Pony: Movie),
animovaný/komédia/rodinný, hrajú: Emily Blunt, Zoe 
Saldana, Tara Strong, Michael Pena, Liev Schreiber, 
Kristin Chenoweth, Uzo Aduba, Taye Diggs, USA/Kana-
da, dĺžka: 99 min., MP, slov. dabing.EE
19. 10. Matka! (Mother!),  psychologický thriller, hrajú: 
Jennifer Lawrence, Javier Bardem atď. USA, 115 min., 
MP-15, slov. titulky.
26. 10. Bajkeri,  hudobná romanca, hrajú: Adam Mi-
šík, Vojta Machuta, Jan Komínek, Celeste Buckingham, 
Hana Vagnerová, Tomáš Matonoha, ČR, 109 min., MP 
– 12, orig.verzia.
26. 10. Jigsaw (Saw: Legacy),  horor/thriller, hrajú: To-
bin Bell, William R Phillips, Josh Scott Bentley, Hannah 
Anderson, Laura Vandevoort, Calum Keith Rennie, Matt 
Passmore, Brittany Allen, Michael Boisvert , USA/Kana-
da, 91 min., MP – 15, slov. titulky.

NITRIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ
XII. Nitrianska hudobná jeseň 2017, Synagóga Nitra 
Začiatky koncertov o 18.00 hod. Pod záštitou primátora 
mesta Nitry Jozefa Dvonča
5. 10. SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
Ewald Danel / umelecký vedúci 
Program: A. Vivaldi, J. A. Benda, P. I. Čajkovskij
8. 10. Martin Ruman / viola ,Alena Hučková / klavír 
Lukáš Polák / violončelo   (Česká republika)
Program: L. van Beethove, R. Clarke, J. Brahms
12. 10. ENSEMBLE LUMINEUX   (Česká republika)
Irena Troupová / soprán ,Petr Pomkla / flauta, Katarína 
Madariová / violončelo ,Lucie Fišerová / čembalo
Program: A. Vivaldi, J. S. Bach, J. J. Quantz, G. F. 
Händel, I. Hurník, B. Martinů, J. Novák, V. Godár
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15. 10. KINSKY TRIO PRAGUE (Česká republika)
Veronika Böhmová / klavír, Lucie Sedláková Hůlová / 
husle,Martin Sedlák / violončelo
Program:  W. A. Mozart, B. Smetana, D. Šostakovič
22. 10. MUCHA QUARTET KOMORNÝ ORCHESTER ZOE
Mária Kmeťková / harfa
Program: E. Elgar

XXXIV. Cithara aediculae 2017 i. m. Pavol Sika
19. 10. Mateusz Kowalski  (Poľsko
20. 10.  Zsófia Boros  (Maďarsko)  
21. 10. Goran Krivokapić (Macedónsko/Nemecko)
Gitarové workshopy: Súkromné konzervatórium 
v Nitre 9.00 h – 12.00 h;  14.00 h – 16.00 hod.
Ján Labant /19.10. – 21. 10. 2017
Ryszard Bałauszko (Poľsko) / 19.10. – 21. 10. 2017
Goran Krivokapić (Macedónsko/Nemecko) / 20. 10. 2017
Zsófia Boros (Maďarsko) / 21.10.2017
Vstupné na všetky koncerty: 4,- €
Deti, študenti, dôchodcovia a ZŤP: 2,-€ (po predložení 
dokladu predpredaj vstupeniek: NISYS; 30 minút pred 
koncertom Synagóga

OKTÓBERFEST
Remeselné a kočovné pivovary zo Slovenskej a Českej 
republiky. Pre najmenších nafukovacie ihrisko, pre väč-
ších a dospelých budú k dispozícii rodeo býk, gladiátori, 
kladivo. Každý deň súťaže, možnosť výhry zaujímavých 
cien.  Bohatý sprievodný hudobný program:

AMFITEÁTER - AGROKOMPLEX 
13.10. (piatok)

15:15 hod. Kristián Dufinec & Iconito
16:45 hod. Frequency
18:30 hod. Samuel Tomeček & band
19:45 hod. Juraj ŠOKO Tabaček stand-up comedy show
20:45 hod. Ukulele Troublemakers (ČR)
22:30 hod. Kmeťoband Igor Kmeťo ml.
00:00 hod. DJ Volume Plus & B-Complex

14.10. (sobota)
12:30 hod. Levitate (ČR)
14:30 hod. Max Bazowski
16:15 hod. Sanchez Amsterdam
18:30 hod. HEX
20:30 hod. Kmeťoband Igor Kmeťo st.
22:30 hod. Heľenine oči
00:00 hod. DJ Milan Lieskovský

15.10. (nedeľa)
12:30 hod. Folklórny súbor ZOBOR z Nitry
14:00 hod. DH Chabovienka
15:30 hod. Vlasta Mudríková
17:00 hod. Svedkovia Liehovovi stand-up comedy show
17:45 hod. Kysucký prameň
19:30 hod. Nebeská muzika

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com
6. 10. (pi) 8.30 Festival vedy a techniky pre Nitrian-
sky kraj – súťaž v 11 kategóriách pre žiakov 2. stupňa 
ZŠ a gymázií

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra,
www.dms.nitra.sk
3.10. (ut) 17.30 hod. DOMOV – Juraj Lavroš, Vladimír 
Galas. Vernisáž diela insitných maliarov. 
Trvanie výstavy: 3. 10. - 28. 10. Názov výstavy DOMOV 
je metaforou, ktorá odzrkadľuje vzťah presídleného oby-
vateľstva vo všeobecnosti k súčasnému domovu ako aj 
ku koreňom, k sebaurčujúcej identite a domovine svojich 
predkov.  Autori sú členmi Galérie insitného umenia v Ko-
vačici, natrvalo zapísaní do kultúrneho dedičstva Európy. 
Ich olejomaľby sú oveľa známejšie v Európe a vo svete, 
ako na Slovensku. Kurátorka: Mgr. Veronika Bilicová. 
Otvorené po – pi: 9.00 – 15.00 hod. Záujem o výstavu v 
pracovné dni po 15.00 hod., počas víkendov a pre väčšie 
organizované skupiny je nutné nahlásiť vopred na tel.č.: 
0918/113 212 alebo e-mail: bilicova.dmsnitra@gmail.com
Miesto konania: Výstavná miestnosť - poschodie
20. 10. (pi) 18.00 hod. Tanečný večer 
Tanečná zábava so živou hudbou, ktorú organizuje mesto 
Nitra a VMČ Nitra – Klokočina.
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/novedivadlo) 
Teatro Moliére – divadelné skúšky
Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.
com/dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, 949 01 Nitra,
www.trafacka.sk, info@trafacka.sk
Otvorená denne: po - št:  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 Nit-
ra bezplatná konverzácia španielčiny s rodeným Španielom. 
2.10. (po) o 18:00 SPOLU v Nitre Príďte sa porozprávať s 
Miroslavom Beblavým, Vierou Dubačovou a ďalšími hosťa-
mi. Prednedávnom predstavili silný tím poslancov a odbor-
níkov pre zlepšenie životov ľudí v našej krajine. Teraz Vám 
predstavia ich víziu pre Slovensko
5.10. (št) o 20:00 hod.Počomže SA JUNCE
K brehom slobodného ostrova Nitra opäť prirazia Junce - 
Tomáš Gregor (gitara, spev) a Martin Barinec (bicie).
6.10. (pi) o 18:00 hod.  Mach Lukas: Ve středu + Paralelní svět
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Výstava mladého českého fotografa Lukáša Macha z Uher-
ského Hradišťa, ktorý sa venuje analógovej fotografii. Hu-
dobný hosť: Ondrej Vydarený (gitara). Výstav potrvá do 3.11. 
7.10. (so) o 9:00 hod. Workshopy nielen pre grafických 
dizajnérov: Tajomstvo dobrého loga I.               
Prvý zo série workshopov zameraných na tvorbu loga sa 
sústredí na najdôležitejší krok pri navrhovaní loga - na 
proces hľadania a rozvíjania silnej idei. Pomocou interak-
tívnych hier, skicovania a osobných konzultácií si na konci 
workshopu odnesieš vypracovanú ideu, ktorá čaká už len 
na finalizáciu v grafickom programe. Registrácia na www.
malinastudio.sk
7.10. (so) o 20:00 hod. Stango a Nongoma
Stango & Nongoma je hudobné duo zo Zimbabwe. Nena-
podobiteľný duchovný zvuk afrického hudobného nástroja 
Mbira s gitarou a jedinečné spojenie impozantných hlasov 
odvodených od Ndbelejskej tradície vokálnej hudby. Duo hrá 
hudbu, ktorú cítiť ako spojenie s niečím, čo je mimo ľud-
ského. Čistota a novosť, ktorá sa dotýka ľudí duchovným 
spôsobom.
9.10. (po) o 20:00 hod. Szabó/Turcerová/Maceček
Tvorbu tria môžeme charakterizovať ako rôznorodú, v ktorej 
sa nachádzajú interpretácie ich autorských kompozícií, ale 
aj diela súčasných skladateľov alebo menej známych jazzo-
vých štandardov.
13.10. (pi) o 16:30 hod. Stretnutie architektov západo-
slovenského regiónu
14.10. (so) o 20:00 hod.Gabo Jonáš - Samko Hošek - Miro Polák
Ich repertoár tvoria jazzové štandardy, časovo aj autorsky 
interpretujú široký záber, ktorý je zvukovo, technicky, aran-
žérsky moderne podaný. Používajú hlasové loopery, efekty 
a vrstvenia, improvizácie, rytmy.
17.10. (ut) o 19:00 hod. Hudobný večer Juraja Turteva a Eri-
cha „Boboša“ Procházku s poéziou Judity Kaššovicovej
Juraj Turtev, doprevádzaný harmonikárom Erichom „Bobo-
šom“ Procházkom hrá a spieva piesne zo „Šamorínskej tri-
lógie“ Judity Kaššovicovej. Do hudobných improvizácií číta 
autorka básne z novej básnickej zbierky „Dokonalá modrá“. 
19.10. (št) o 20:30 hod. Vypočuj si nemý film: Sher-
lock Holmes, 1922
Štvrtá séria filmových večerov, počas ktorých premietame 
nemé filmy. Pripravená je projekcia so živou hudbou v po-
daní Števa Haládika.                                                                                      
26.10. (št) o 18:00  hod. Miroslav Pollák a hostia: Ploty, 
múry, hranice 
Kniha je „neformálnou učebnicou“ predmetu „občianskej 
zrelosti“ a podporou kritického myslenia.  
28.10. (so) o 9:00 hod. Workshopy nielen pre grafických 
dizajnérov: Tajomstvo dokonalej typografie I. 
Prvý zo série workshopov tématicky venovaných praktickej 
typografii, čiže úprave textu a tvorbe layoutu je zameraný na 
tvorbu knižného layoutu. V programe Adobe Indesign sa na-
učíte do detailov pracovať so všetkými textovými funkciami. 
Registrácia na www.malinastudio.sk

28.10. (so) o 20:00 hod. Lívia & Band
Mladá speváčka a gitaristka Lívia Doležalová spolu so svo-
jou sprievodnou kapelou hrajú jej autorské piesne ale i co-
very v štýle folk, folk-rock. 

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 pre-
vádzku 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.
2. 10. o 10. hod. Mária Nagyová a Martin Papp. Výstava 
insitného umenia s prednáškou na tému Vysťahovalectvo.
3.10. o 15.30 hod. Odborná prednáška s Margitou Gries-
bachovou
3.10., 17.10., 24.10., 31.10. o 10.00 hod. Tréningy pamäti 
seniorov – IX. kurz 
11.10. o 10.00 hod. Bystrý až do 100 – vzdelávací program
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23.10. o 10.00 hod. Škriatkovia, rytieri a vodníci. Autorská 
beseda so Svetlanou Majchrákovou. Určené pre žiakov I. 
stupňa.
25.10. Detskí knihovníci z Česka. Zábavný vorkšop z Kraj-
skej knižnice Havlíčkov Brod
25.10. o 17.00 hod. Martin Rajner a Petr Stančík. Autorská 
beseda s českými spisovateľmi.
26.10. o 10.00 hod. Káva – dokonalý pôžitok z tejto pochu-
tiny. Odborná prednáška k Svetovému dňu kávy. Určené pre 
študentov SŠ.
27.10. o 9.30 hod. Balada o poľných vtákoch. Beseda o 
živote a tvorbe speváka Mira Žbirku pri príležitosti 65. na-
rodenín.

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 semestri: 
po – št: 9.00 – 18.00, pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00, 
Otv. hod. počas skúš. obdobia:
po – pi: 9.00 – 16.00, so: 8.00 – 13.00
Ústredná knižnica UKF,  vedecko-informačné, bibliogra-
fické, koordinačné a poradenské pracovisko UKF. Zabez-
pečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pe-
dagogických a vedeckých pracovníkov a 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 
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. pokoja: 
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 (det-
ská) 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, sviatok v deň 
prac. pokoja: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15, 
sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla - františkáni
Samova ul. 2, po – pi: 6.30, 18.30 so: 7.00, 18.30 ne: 
7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 18.30, 
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 
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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 Krškany 
Pi: 17.00, ne: 9.00, sviatok v deň prac. pokoja: 9.00, svia-
tok 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 pod-
ľa 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. piatok), 
ne: 11.00, sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, sviatok v 
prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra - Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej 
Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 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 prázdnin)
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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Opäť sa stretli susedia na Dlhej ulici v Nitre
 Na konci letných prázdnin, 
poslednú augustovú sobotu, 
sa po roku opäť stretli susedia 
obytných domov na Dlhej ul. 
č. 64-70 v Nitre. Na stretnutí 
sa zúčastnili súčasní obyvatelia 
tejto lokality, ich deti a vnúčatá, 
ale prišli aj ďalší, ktorí tu býva-
li v období od roku 1975, keď 
boli domy postavené. Stretnutie 
troch generácií tu zažilo očaru-
júcu atmosféru. 

 Postaral sa o to organizačný 
tím v zložení M. Vargová, A. 
Bruchterová, D. Daňko, M. Ab-
rhan a K. Muziková. Pre susedov 
pripravili zaujímavý program. 
Ľudové piesne zaspievali spe-

váčky zo speváckeho súboru 
Senior - Matičiar, ktorý pôsobí 
pri Mestskej organizácii Jed-
noty dôchodcov v Nitre. Piesne 
na počúvanie, ale aj do tanca 
zaspievala speváčka Elena Nagy-
ová, mimochodom tiež susedka. 

 Nezabudlo sa ani na deti. 
Mohli si zahrať na hudobných 
nástrojoch Rockovej školy a 
mohli si súťažiť. Skákali vo 
vreciach, loptičku posúvali ho-
kejkou a pritom bežali okolo 

farebných kužeľov, alebo triafali 
loptičkou do bránky. 

 Vôňa gulášu sa šírila okolím. 
Dva druhy gulášov urobili svoje 

čaro. Kuchári neboli súperi, vzá-
jomne si pomáhali pri varení. 
Pri jedle sa rozprúdila diskusia a 
spomínalo sa, čo sa za ten jeden 
rok v ich živote zmenilo. Susedia 
sa častovali dobrými koláčikmi 
až do večera. Zábavu spojenú s 
očakávaním spestrila tombola a 
blší trh. 

 Stretnutie susedov sa usku-
točnilo po druhýkrát pod garan-
ciou projektu SUKSU – BLIKSU, 
čo znamená „Sused k susedovi 

– bližšie k susedom“. Splnenie 
jeho cieľa tešilo členov orga-
nizačného tímu s myšlienkou, 
že sa opäť uskutočnila dobrá 
akcia. A čo je krásne na celom 
stretnutí? Čas strávený so svoji-
mi blízkymi a so susedmi aj po 
skončení akcie. Môže to byť aj 
účasť na inom podujatí, napr. 
pozrieť si dobrý futbal. A tak sa 
aj stalo. Pred domom na Dlhej 
ul. č. 64 večer zastalo veľké auto, 
vystúpili mladí muži, účastníci 
susedského stretnutia a zvolali 
„Nitra vyhrala“. Pri otázke prí-
tomných: „Vy ste boli na futba-
le“? Áno, znela odpoveď: „Ešte 
sme aj všetci spolu sedeli“.  

 Podujatie navštívil aj A. Kre-
tter, poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Nitre, ktorý vyslovil 
presvedčenie, že takéto susedské 
stretnutia prispievajú k rozvíja-
niu medziľudských vzťahov a 
k zvýšenému záujmu o prostre-
die, v ktorom ľudia žijú.   

Mária Vargová

                                            Foto: M. Abrhan                                           

Foto: M. Abrhan
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Nitra nadviazala spoluprácu s nemeckým Rodingom
 Mesto Nitra nadviazalo spolu-
prácu s nemeckým mestom Ro-
ding. Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Nitre túto spoluprácu 
schválili na svojom zasadnutí 7. 
septembra  odsúhlasením znenia 
Memoranda o spolupráci. Pred-
stavitelia Nitry ako i Rodungu 
veria, že vzájomná spolupráca 
napomôže rozvoju kultúrnych a 
ekonomických vzťahov. Na zák-
lade podpísaného memoranda 
bude spolupráca zameraná na ob-
lasti vzdelávania, kultúry, športu, 
cestovného ruchu, obchodu, ma-
nažmentu a rozvoja miest, ako aj 
na ochranu životného prostredia.

 „Spolupráca je pre nás dôleži-
tá. Zvlášť, keď si uvedomíme, že 
práve v tomto meste je aj centrá-
la spoločnosti Mühlbauer Tech-
nologies, ktorá má svoj závod v 
nitrianskom priemyselnom par-
ku Juh,“ uviedol primátor Jozef 
Dvonč. 

 Na základe memoranda sa obe 
mestá zaviazali spolupracovať v 
obchodno-ekonomickej oblasti, 
kde sa obe strany zaviazali pod-

porovať prílev investícií do ino-
vačných a investičných projektov. 
Ďalej chcú spolupracovať v oblasti 
výstavníctva a veľtrhov.

 Pri spolupráci v oblasti kultú-
ry, vzdelávania, športu a cestov-
ného ruchu a v sociálnej oblasti 
sa mestá zaviazali pomáhať si pri 
vytváraní a budovaní vzťahov, 
vzájomne podporovať spoluprácu 
medzi vzdelávacími, športovými, 
sociálnymi a turistickými zariade-
niami a inštitúciami oboch miest. 
Popritom prisľúbili účasť oficiál-
nych delegácií miest na význam-

ných kultúrnych a športových 
podujatiach. Vzájomne si budú 
podporovať spoluprácu v oblasti 
výmeny umeleckých kolektívov, 
detských a mládežníckych súbo-
rov a ich účasti na podujatiach. 

 Na základe memoranda budú 
vzájomne podporovať rozvoj ces-
tovného ruchu medzi obyvateľ-
mi oboch miest. Memorandum 
podpísali primátor mesta Roding 
Franz Reichold a primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč.

(ĽS)

Primátor Nitry J. Dvonč, primátor Rodingu Fr. Reichold, zakladateľ spoločnosti 
Mühlbauer Group J. Mühlbauer a riaditeľ spoločnosti Mühlbauer technologies v Nitre 
L. Paškrta počas návštevy mestského úradu                                              Foto: autorka

Nová kniha o Nitre s hádankou 
 Minulý mesiac sme vám v člán-
-ku Nová kniha o Nitre položili  
otázku s možnosťou vyhrať druhý 
diel knihy Nitra – Ako si ťa pa-
mätáme? Publikácia obsahuje 
zaujímavé príbehy, cenné foto-
grafie,  autentické  spomienky  a  
udalosti  z druhej  polovice  20.  
storočia.  Knihu  opäť  napísal 
Vladimír Bárta s kolektívom, do 
života ju spolu s autorom uvied-
li primátor Nitry Jozef Dvonč 
a jeho zástupca Ján Vančo. Na 
otázku: „Ktoré známe osobnosti 

sú na obálke tejto knihy ešte ako 
dve bábätká v starobylých ko-
číkoch?“ čitatelia identifikovali, 
že týmito osobnosťami sú bratia 
Marián a Jozef Mikloškovci.  

 Vyžrebovaným výhercom kni-
hy Nitra – Ako si ťa pamätáme 2 
je Tomáš Fintor z Nitry, ktorému 
srdečne blahoželáme. Knihu si 
môže prísť prevziať do redakcie. 

(RM)
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 Seniori plaveckého oddie-
lu Slávia SPU Nitra sa v dňoch 
7. až 20. augusta zúčastnili na 
majstrovstvách sveta v plávaní 
seniorov (masters) v Budapešti. 
Predviedli, že ešte stále sú vyni-
kajúci plavci a môžu dosiahnuť 
výborné výsledky vo svojich ve-
kových kategóriách. 

 Na majstrovstvách sveta štar-
tovali stovky plavcov z 82 štátov 
sveta a 4 slovenských klubov. 
Za Sláviu SPU Nitra súťažila v 
disciplíne 50 m motýlik Magda-
léna Griesbachová v kategórii od 
70 do 74 rokov, Peter Zákopčan 
reprezentoval farby Slovenska v 
disciplíne 100 a 200 metrov na 
voľný spôsob v kategórii od 60 
do 64 rokov. Obaja sa na svetový 
šampionát klasifikovali s časom, 
ktorý zaplávali na medzinárod-
ných majstrovstvách Maďarska.  

Nitrania na majstrovstvách sveta v plávaní

Lepšie sa darilo Petrovi Zákop-
čanovi, ktorý zo 70 plavcov v 
disciplíne 100 m voľným spôso-
bom skončil na 48. mieste a na 
200 m voľným spôsobom obsa-
dil 39 priečku.

 „Nemáme už takú pružnú 
silnú postavu, alebo nadľudskú 
aeróbnu kapacitu mladých plav-
cov, ale snažili sme sa pohybovať 
ako oni. Práve preto je plávanie 
vhodné pre seniorov, že je to 

v prvom rade tréning nervového 
systému. 

 Neplávali sme kilometre, ani 
sme sa nepretekali s časom. Za-
merali sme sa v prvom rade na 
techniku,“ povedala Magdaléna 
Griesbachová, ktorá zároveň do-
dala: „Nás seniorov môže tešiť i 
to, že naša schopnosť zdokona-
ľovať  sa  neupadá ani po sedem-
desiatke  a vždy sa dá získať lep-
šia svalová múdrosť a vedomosť 
o správaní nášho tela.“ Okrem 
zástupcov mesta Nitry sa na 
majstrovstvá sveta v plávaní se-
niorov prebojovali reprezentanti 
mesta Bratislavy, Košíc a Žiliny. 

(ĽS)

Ulica, po ktorej kráčaš: 

Matušincova ulica 
 Pred sto rokmi sa narodil 
významný nitriansky umelec, 
akademický maliar Vojtech Ma-
tušinec.  V mestskej časti  Nit-
ry - Janíkovciach pomenovali 
jednu z ulíc práve podľa tohto 
významného  nitrianskeho ro-
dáka, ktorý svoje detstvo strávil 
pod Nitrianskym hradom, v ro-
dinnom dome neďaleko Župné-
ho domu. 

 Už ako školák sa zaujímal o 
históriu svojho rodiska. Jeho 
detstvo ovplyvnila smrť otca. 
Vojtech mal iba dvanásť rokov. 
Aby matka vychovala vyše pol 
tucta nezaopatrených detí, ži-
vobytie rodine zabezpečovala 

krajčírskym remeslom. Nadaný 
Vojtech od detstva inklinoval 
k výtvarnému umeniu. Matka 
jeho snahy podporovala. Ako 

16-ročný sa zúčastnil v Nitre na 
Pribinových oslavách. Osvojil si 
tam výzvu Otca  národa Andre-
ja Hlinku k mladým, ktorý ich 
na tomto mieste vyzýval, aby 
nezabudli, že sú Slováci. Tieto 
Hlinkove slová sa mu často vy-
nárali z pamäti.

 V rokoch 1937 – 1941 študo-
val na škole umeleckého prie-
myslu v Bratislave, kde maturo-
val u prof. F. Troslera. Mladého 
umelca lákal slovanský svet. Po 
maturite začal študovať v Be-
lehrade na Výtvarnej akadémii 
u prof. Sojanoviča a prof. Ro-
sandiča: V rokoch 1942 – 1944 
v Sofii u významného prof. Le-

Peter Zákopčan a Magdaléna Griesba-
chová mali počas MS v plávaní čas aj na 
prehliadku Budapešti.  

Foto: (A)
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zaroviča. Vojnové udalosti pri-
mäli Matušinca v rokoch 1945 
– 1946 doštudovať v Prahe na 
Akadémii výtvarných umení u 
prof. K. Dvořáka. Po štúdiách 
krátko pôsobil v Nitre a od roku 
1949 v Bratislave. Venoval sa 
najmä vytvoreniu sôch, búst a 
reliéfov staroslovenských a slo-
venských dejateľov. Samostatne 
vystavoval neraz v Bratislave a 
v Nitre, ale aj v Martine, Brne, 
Dunajskej Strede, Komárne... 
Mutušincove diela sa nachádza-
jú v Piešťanoch (beva v parku), 
v obci Cerové – Lieskové, na 
Myjave (štyri reliéfy na budove 
nákupného strediska), v Tatran-
ských Matliaroch, Tatranskej 
Polianke, ba aj v New Yorku (so-
cha Matky), v českom Čáslave (J. 
Žiška), pamätné tabule realizo-
val v rakúskom Traismaueri (na 
pamiatku krstu kniežaťa Pribi-
nu), v Bytči, Černovej... Žiaľ, v 
Nitre na verejnom priestranstve 
niet ani jednej Matušincovej so-
chy. Desiatky umeleckých diel 
vlastní Slovenská národná galé-
ria, Slovenské národné múzeum 
Matice slovenskej v Martine, 
Slovenské národné múzeum v 
Bratislave, Nitrianska galéria v 
Nitre, Slovenské poľnohospo-
dárske múzeum v Nitre, Žitno-
ostrovské  múzeum v Dunajskej 
Strede....

 Dominantou umeleckej tvor-
by majstra Matušinca bolo tvár-
niť dejiny starých Slovákov. Jeho 
snom bolo vybudovať v Nitre 
monument staroslovenských 
dejín. Sníval o tom, že by tento 
výtvarný komplex mohol byť 
na nitrianskej Kalvárii, alebo 
čermánskom kopci, či na Zobo-
re. Žil a tvoril v Bratislave pod 
Slavínom, kde mal svoj ateliér. 
Domnieval sa, že ak by sa pre-
sťahoval z Bratislavy do Nitry, 
bude mať medzi vtedajšími 
funkcionármi mesta viac po-
chopenia. V roku 1987 opustil 
svoj veľký bratislavský ateliér a 
presťahoval sa do Nitry, kde na 

Kláštorskej ulici, na Zobore kú-
pil bývalú gabmayerovskú vilku 
a pustil sa do práce.

 Dominantou nitrianskeho 
Panteónu mal byť Pribina na 

koni v nadživotnej veľkosti. 
Toto dielo začal majster Matuši-
nec tvoriť ešte v Bratislave. Mo-
nument do Nitry premiestnili 
helikoptérou. Matušinec chcel 
mať v Panteóne zobrazenú his-
torickú minulosť Slovákov od 
najstarších čias počnúc kráľom 
Samom, kniežaťom Pribinom, 
Koceľom, Rastislavom, Mojmí-
rom, kráľom Svätoplukom, Ma-
tejom Čákom Trenčianskym, 
Ľudovítom Štúrom, Jozefom 
Miloslavom Hurbanom...Tieto 
diela mali byť dominantné. 

 Vilu na Kláštorskej ulici na 
Zobore začal podľa daných fi-
nančných možností prestavovať 
na Múzeum staroslovenských 
dejín. Pracoval od skorého rána, 
do neskorej noci. Chcel pre Slo-
vensko a Nitru zanechať svoj tr-
valý odkaz. 

 Zomrel nečakane 27. septem-
bra 1992. Chcel byť pochovaný v 
Nitre, s čím však jeho dcéry ne-
súhlasili. Jeho telesnú schránku 
dali previezť do Bratislavy, kde 
majstra Vojtecha Matušinca po-
chovali 6. októbra 1992 v cinto-
ríne v Slávičom údolí. 

 (ĽS)
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5. augusta: Juraj Járek z Nitry a Zuzana Korytárová z Partizánskeho, Jakub Mócik a Nikola 
Černáková, obaja z Nitry, Pavol Michalík  a Oľga Gyurgyonovicsová, obaja z Nitry, Tomáš 
Šedivý zo Žemberoviec a Oľga Michalková z Nitry

11.augusta: Marek Windiš  a Lucia Nováková, obaja z Nitry, Viktor Balažovjech a Zuzana 
Chobotová, obaja z Nitry

12. augusta: Lukáš Bíro z Veľkého Zálužia a Silvia Ďurfinová z Cabaja – Čápora, Juraj Sedlaček 
z Bratislavy a Lenka Féderová z Lehoty

18. augusta: Martin Gurčík a Barbora Babjaková, obaja z Nitry, Tomáš Šabík a Ing. Monika 
Milová,  obaja z Nitry, Mária Čírová a Marián Kachút, obaja z Bratislavy, 

19. augusta: Peter Šemelák a Marta Maruniaková, obaja z Nitry, Mgr. Peter Száraz a 
Mgr. Lucia Vykoukalová, obaja z Nitry 

25. augusta: Ing. Mário Humenský z Nových Zámkov a JUDr. Mária Vaššová z Nitry

26. augusta: Peter Slivka z Bratislavy a Iveta Ciroková z Nitry, Miroslav Kovalinka z Nitry a 
Lucia Molnárová z Horného Pialu, Jozef Antala z Bratislavy a Henrieta Vestenická z Nitry, 
Róbert Králik z Nitry a Mária Kredátusová zo Zbehov, Róbert Lőbb a Silvia Sládečková, obaja 
z Nitry, Lukáš Volár z Lužianok a Erika Krištofovičová z Nitry, Peter Páleník z Veľkého Zálužia 
a Anna Sedliaková z Brezna, Ján Michalovič  z Kátova a MUDr. Mária Majerčiaková z Nitry

Povedali si ÁNO

 V nedeľu 17. septembra zomrel 
vo veku 84 rokov Ing. Ján Mania-
ček. Bol zakladateľom a dlhoroč-
ným predsedom Spoločnosti M. 
R. Štefánika (spoločnosť vznikla 
2. marca 2005), zanieteným pro-
pagátorom myšlienok tejto vý-
znamnej osobnosti našich dejín. 
 Bol tiež dlhoročným iniciáto-
rom dvoch zbierok na pomník 
M. R. Štefánika v Nitre, ktorý mal 
byť inštalovaný pred budovou 
Krajského súdu na Štúrovej ulici. 
Prvá zbierka sa konala od 1. sep-
tembra 2010 do 31. augusta 2011, 
druhá od 1. septembra 2011 do 31. 
augusta 2012.  Obe boli neúspeš-
né, nepodarilo sa mu zaktivizovať 
verejnosť, aby finančne podporila 
realizáciu a inštaláciu sochy M. R. 

Zomrel Ján Maniaček, bývalý predseda Spoločnosti 
M. R. Štefánika  

Štefánika v nadživotnej veľkosti.
 V roku 2012 napísal knihu 
Posol hviezdnych diaľav – Osudy 
pamätníkov Milana Rastislava 
Štefánika na Slovensku. Ako ro-
dák zo Štefánikovho kraja začínal 
článkami v časopisoch, ale až v 
tejto publikácii zúročil svoj dlho-
ročný záujem a zberateľské úsilie. 

 Verný svojmu cieľu  zhromaž-
dil dostupné dokumenty, fotogra-
fie a ďalší materiál o pamätníkoch 
na 57 miestach na Slovensku. Za 
40 rokov zberateľskej aktivity sú-
stredil viac ako 300 pohľadníc a 
fotografií a vyše 75 kníh a brožúr 
o Štefánikovi a tiež nespočetné 
množstvo článkov. Zhotovil dve 
expozície na podporu zbierok na 
sochu generála Štefánika, ktoré 
si mohla nitrianska verejnosť po-
zrieť v Ponitrianskom múzeu. 
 Posledná rozlúčka so zosnulým 
bola v stredu 20. septembra 2017 
na Mestskom cintoríne v Nitre. 

(SY)
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V októbri sa významného životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry:

 75 ROKOV: Štefan Supek, Mária Vážanská,  
Helena Kováčová, Daniela Kuníková, Šimon 
Halgaš, Věra Kománeková, František Miškolci, 
Anna Parvanová, Michal Mažár, Libuša 
Sedmáková, Peter Janík, Mária Pálffyová, Helena 
Turanovičová, Margita Vágaiová, Anna Huterová,   
Ing. Georgína Sabová, Antónia Holičková, Pavel 
Vajda, Ing. Mária Gabriela Ostrolucká, CSc., 
Edita Kolodzejová, Helena Baginová, Milada 
Paseková, Barbora Pospíšilová,  Stanislav Čoknay, 
Milan Molnár, Valéria Ďurinová, Ivan Králiček, 
Ing. Mária Lebiedziková, Emil Rebič, Dáša 
Grznáriková, Ing. Ivan Liday, Anna Novotná, 
Hana Babušíková, Katarína Kmeťová, Ing. Milan 
Mačala, MUDr. Július Strmeň, MUDr. Zdenka 
Galisová
 80 ROKOV: Ľudovít Takáč, Margita Zaoralová, 
Alžbeta Patkolová, Emília Petergáčová, Emília 
Krasuľová, Jarolím Varga, Michal Ondruška, Ján 
Bosorád, Jozef Gross, Elvíra Löbbová, Valéria 
Peterková, Mária Jamrichová, Emil Jančo, Anna 
Madajová, Monika Meszárošová, František 
Košťál, Katarína Nitrianská, Terézia Sitárová, 
Helena Zábranská, MUDr. Mária Hanzlíková, 
Štefan Košovič, Božena Mahútová, Jolana Filová, 
Jozefa Kuklová, Ernest Šebík, Izidor Meleg, 
Vojtech Varga, Alžbeta Pokorná, Anna Sedláková, 
Terézia Kiššová,  Antónia Vaňová, Ján Žigrai, 
Božena Šulanová, JUDr. Mária Ďurkovičová, 
Janka Hanušová, Alžbeta Janáková, Gabriel 
Rábek, Oľga Kňažíková, Mária Bartová, Mária 
Herodeková, Alojzia Soldánová, Mária Ďuricová,  
Terézia Kažimírová, Mária Belenčíková, Lukáč 
Karlubík, Michal Benc,  Anna Bezáková, Terézia 
Botková, Magdaléna Kamenická, Katarína 
Feríková, prof. Ing. Bohumil Procházka, CSc., 
Ružena Struhárová, Mária Klenková, Jozefína 
Hubinská, Miroslava Kalužáková, doc. Ing. Viliam 
Jánoš, CSc., Ing. Jozef Šimko, Milina Poliačeková, 
Štefan Hudec, Anna Klbiková, Margita Švecová, 
Veronika Bizová, Helena Fedorkovičová, Gabriela 
Ölvecká, Brigita Kováčová
 86 ROKOV: Jozef Tanka, Ing. Milan Vavrovič, 
Terézia Horňáková,  Vojtech Sordyl, Irena Šiková, 
František Halama, Mária Bajanová, Erika 
Bánošová, Jolana Nekoranecová, František Čeri, 
Alžbeta Kuková, Mária Uhláriková
 87 ROKOV:  Helena Vargová, Ing. Viliam 
Halla, Jana Vlachovská, Mária Bojdová, Jarmila 
Kochanská, Alžbeta Polyáková, Františka 

Pácalová, Božena Michalová, Helena Pappová, Ján 
Machút, Ján Hrnčár, Terézia Mrakičová, Mária 
Marková, Katarína Čagalová, Helena Čapuchová, 
Irena Karkošková, Jozef Vnučko, Ľudmila 
Habalčíková, Blanka Magdinová, Alžbeta 
Núdziková, Viliam Babka, Marcela Vitteková, 
Ondrej Mala, Matej Kalužák
 88 ROKOV: Alžbeta Balážiová, Anna 
Dobríková, Sidónia Ďurfinová, Gizela 
Fridrichová, Amália Hodúlová, Jozef Hulala, 
Vítězslav Matiaska, Anna Milová, Gabriela 
Popelková, Alžbeta Šajdáková, Alžbeta Vargová, 
Alžbeta Vlachovičová, Otília Vykoukalová, Vlasta 
Zajačková, Anna Zlámalová
 88 ROKOV: Mária Beňovská, Anna Gibeľová, 
Terézia Turanovičová, Štefánia Mišaniová, Viera 
Kurucová, Miloslav Štefunko, Mária Latečková, 
Jana Jedličková, Mária Halgašová, Mária Eliášová, 
Cecília Vašová, Ing. Pavel Behul, Elena Bottová, 
Pavol Fazekaš, Anton Deglovič, Adela Kováčiková 
 89 ROKOV: Emília Kuklová, Elena 
Benčuríková, Katarína Fronzová, Rozália 
Khunová, Jozef Zabloudil, Anna Cabalová, Mária 
Širáková, Mária Čičmancová, Jozef Holka, Helena 
Grácová, Mária Máleková
 90 ROKOV: Anna Ambrozová,  Terézia 
Zelinková, Lýdia Vlčková, Helena Mojská, JUDr. 
Oleg Rjabinin, CSc., Ing. Zinaida Kuzinová, CSc., 
Justína Koncová,
 91 ROKOV: Eugen Péczy, Anna Gatciová, 
Anton Bezák, Anna Hudecová, Viliam Novotný, 
Július Vörös 
 92 ROKOV: Mária Viglášová, Anna Drobová, 
Mária Koncová, Anna Simonidesová, Amália 
Civáňová, Alžbeta Porubská,  Johanna Dianová, 
Dezider Páleník
 93 ROKOV: Helena Majerčíková, Karol Čanaky, 
Bedrich Hecht, Valéria Bakalová, Anastázia 
Boháčiková, Helena Majerská
 94 ROKOV: Mária Nagyová, Mária Bajová, 
Mária Teremová, Jarmila Bugarová   
 95 ROKOV: Margita Maďarová, Mária 
Gondová
 96 ROKOV: Oliver Juhari, Zuzana Máhriková, 
Rozália Miškolciová, Emil Bušovský, Zuzana 
Králiková 

Jubilanti v roku 2017



Navždy odišli

V auguste nás navždy opustilo týchto 71 občanov mesta Nitry:

Štefan Benďák, 54-r., Schurmannova 1
Emil Bernadič, 66-r., Dlhá 31
Natália Boháčová, 93-r., Kraskova 3
JUDr. Alžbeta Bohátová, 60-r., Alexyho 8
Igor Britan, 65-r., Jurkovičova 21
Ján Cintula, 82-r., Dlhá 32
Marko Červenka, 70-r., Štiavnická 3
Žaneta Čeryová, 43-r., Golianova 95
Štefánia Danišová, 83-r., Parkové nábr. 23
Rozália Danková, 97-r., Oravská 10
Anna Darnadyová, 72-r., Výstavná 37
Anna Dobríková, 88-r., Piesková 2
Oľga Eliašová, 77-r., Ďurčanského 14
Peter Faško, 44-r., Jazerná 17
Mária Franková, 88-r., Hollého 2
Mária Galusová, 78-r., Topoľčianska 8
Anna Glezgová, 87-r., Oravská 10
Mária Grolichová, 52-r., Turistická 8
Ladislav Hegedüs, 60-r., Vašinova 49
Magdaléna Hellebrandtová, 84-r., Hornočermánska 57
Eduard Hřib, 80-r., Schurmannova 1
Helena Chválová, 91-r., Dlhá 13
Alena Ivanová, 58-r., Misionárska 2
Karol Jurenka, 81-r., Dolnočermánska 9
Anna Karabínošová, 59-r., Železničiarska 52
Ladislav Kéry, 78-r., Štefánikova tr. 64
Mária Kiricová, 83-r., Hodžova 10
MUDr. Igor Kišška, 74-r., Tehelná 50
Ján Kmeťo, 67-r., Považská 14
Jaroslav Konečný, 84-r., Trnavská 64
František König, 70-r., Bajkalská 2
Margita Kotuľáková, 80-r., Považská 14
Emília Kováčová, 82-r., Komenského 11
Bernardína Krajčíková, 88-r., Oravská 11
Mária Kráľovičová, 82-r., Golianova 32
MUDr. Marta Kučerová, 75-r., Kamenná 63

Albína Kunová, 94-r., Bernolákova 2
Ing. Darina Kunová, 70-r., Tr. A. Hlinku 36
Helena Majerčíková, 91-r., Dlhá 155
Mária Makovická, 87-r., Poľná 36
Gabriel Martinec, 67-r., Žilinská 58
Irena Martišková, 70-r., Topoľčianska 33
Ing. Peter Maruniak, 71-r., Kukučínova 11
Marta Maslenová, 65-r., Krivánska 4
René Matejovie, 64-r., Jarmočná 16
Ing. František Mik, 62-r., Nitrianska 46
Jozef Nikodým, 68-r., Bazovského 8
Július Novotný 79-r., Javorová 6
Kamil Palmár, 83-r., Štefánikova tr. 72
Emília Paulovičová, 88-r., Tr. A. Hlinku 26
Jozef Peniaško, 83-r., Nábr. mládeže 65
Jozef Póčik, 66-r., Kmeťova 16
Arnošt Pospíšil, 84-r., Vinohradnícka 14
Metod Pristach, 70-r., Vinohradnícka 7
PaedDr. Vladimír Ragan, 62-r., Škultétyho 20
Mária Saková, 86-r., Považská 14
Július Solnica, 85-r., Za Ferenitkou 1
Peter Strakoš, 61-r., Hornozoborská 70
Zuzana Summerová, 63-r., Bajkalská 2
Milica Šišková, 62-r., Párovská 9
Lýdia Tummová, 74-r., Gorazdova 13
František Tyapus, 75-r., Bizetova 41
Ing. Ondrej Upohlav, 38-r., Mariánska dol. 3
Jolana Vargová, 84-r., Železničiarska 52
Mária Vargová, 72-r., Vodná 11
Milan Vereš, 22-r., Stavbárska 16
Jozef Viskup, 68-r., Tr. A. Hlinku 30
Július Vrábel, 65-r., Richt. Peregrina 13
Gabriela Vulganová, 85-r., Martinská dolina 74
Michal Zeleňák, 86-r., Považská 14
Jozef Žák, 62-r., Škultétyho 3 
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Na ZŠ Nábrežie mládeže členov komisie pozdravil aj 
bývalý žiak tejto školy a olympijský víťaz Matej Tóth. 
                Foto: (J)

Telocvičňa na ZŠ Tulipánová bola tiež jednou zo zastávok hodnotiacej komisie ACES Europe pod 
vedením prezidenta G. F. Lupatelliho. 

Členovia komisie dostali hokejové dresy s vlastným menom.

Nitra bude tretím slovenským Európskym mestom športu

     Nitru v septembri navštívila hodnotiaca komisia ACES Europe, ktorá rozhodla, že Nitra bude 
Európskym mestom športu v roku 2018.  Komisia v sprievode primátora Nitry Jozefa Dvonča 
navštívila hokejový a futbalový štadión, kde jej boli prezentované zrealizované i plánované 
rekonštrukčné práce ako aj úspechy najpopulárnejších nitrianskych kolektívnych športov, ktorý-
mi akiste futbal aj hokej sú.  Počas prehliadky Mestského parku na Sihoti si členovia komisie 
prezreli bežecké trasy, horolezeckú stenu, cyklotrasy i ďalšie športoviská, zaujal ich aj projekt 
zdieľaných bicyklov, o ktorý je v meste veľký záujem.  Projekt Nitry prezentoval pred komisiou 
primátor Nitry Jozef Dvonč.  Členovia komisie si počas návštevy prezreli aj novú telocvičňu na ZŠ 
Tulipánová i vynovený atletický ovál na ZŠ Nábrežie mládeže. V Mestskej hale na Klokočine zažili 
výbornú atmosféru na volejbalových zápasoch a deň zavŕšili vzhliadnutím prvoligového futbalo-
vého zápasu, v ktorom Nitra, na domácom trávniku zdolala Podbrezovú.                                                                                 

Text a foto: (AJ)
9 771336 468000 01

Na štadióne FC Nitra boli členovia komisie informo- 
vaní o úspechoch klubu i o termíne modernizácie 
štadióna. 


