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Nitra si pripomína 770. výročie 
udelenia kráľovských výsad

 Diskusia o debarierizácii Nitry
 

Tomáš G. Masaryk navštívil 
Nitru pred 95 rokmi



Začiatkom septembra 
si naše mesto Nitra pri-
pomenie pri príležitosti 
770. výročia udelenia 
kráľovských výsad ďalšiu 
kapitolu svojej slávnej 
histórie. Širokým cent-
rom mesta budú rezo-
novať oslavy tohto jubi-
lea. Slávnosti sú pre nás 
možnosťou symbolického 
dotyku s bohatými deji-
nami Nitry, sú previaza-
né s históriou Slovenska, 
slovanského sveta a stre-

dovekej Európy.
Práve pri príležitosti 

výročia udelenia toh-
to feudálneho právneho 
privilégia, ktoré jej 2. 
septembra 1248 listinou 
potvrdil kráľ Belo IV., by 
sme si mali uvedomiť, že 
Nitra je najstarším a na-
jvýznamnejším mestom 
včasného stredoveku na 
Slovensku. Od roku 1248 
s výsadami kráľovského 
mesta a je jediným mes-
tom na Slovensku, o kto-
rom máme hodnoverné 
písomné správy už z 9. 
storočia. 

Teraz nastáva čas na 
spoznávanie ďalšej his-
tórie. Veď kto nepozná 
svoju históriu, nepozná 
seba. V rámci slávností 
bude uvedená do života 
vzácna publikácia – sú-
hrn pramenného bohat-
stva z mestského archí-
vu, obsahujúca archívne 
dokumenty k základným 
dejinám mesta od posled-
nej tretiny 17. storočia. 

Teší ma, že sa našli ti-
eto vzácne dokumenty a 
vzniklo dielo s ambíciou 
odhaliť nové zaujímavé 

fakty, zrkadliť fenomén 
genia loci mesta rozpres-
tierajúceho sa  pod maje-
státnym Zoborom. 

Dovoľte mi preto, vá-
žení občania, pozvať vás 
na tieto slávnosti, súčas-
ťou ktorých bude  udeľo-
vanie mestských ocenení  
významným osobnos- 
tiam, ktoré sa zaslúžili o 
rozvoj nášho mesta alebo 
šírili dobré meno nášho 
mesta ďaleko za hranica-
mi Nitry, ako aj bohatý 
kultúrny program, ktorý 
nadviaže na Dni európ-
skeho kultúrneho dedič-
stva.  

Vyslovujem svoje 
úprimné poďakovanie 
všetkým, ktorí prispeli k 
príprave a realizácii tejto 
udalosti či už finančnou, 
materiálnou, mediálnou 
podporou, dobrovoľnými 
aktivitami či osobným 
zanietením. Verím, že 
tieto slávnostné septem-
brové dni zostanú každé-
mu natrvalo uchované v 
pamäti. 

Jozef Dvonč 
primátor Nitry

Na svoju slávnu minulosť nezabúdame
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V bohatom programe 
bude dominovať slávnostné 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 2. septembra v Sy-
nagóge s hlavným bodom 
programu - udelením ocene-
ní významným osobnostiam 
mesta Nitry. 

Odpoludnia do večera sa 
na Vŕšku rozloží historický 
trh, nebudú chýbať ukážky 
dobového života z čias ude-
lenia mestských výsad. Sláv-
nostné odpoludnie spestrí 
historický sprievod. 

Zlatým klincom progra-
mu bude večerný benefičný 
koncert Hoj, vlasť moja na 
Svätoplukovom námestí. V 
programe bude účinkovať 
Slovenský ľudový umelecký 
kolektív (SĽUK), Orchester 
Jána Berkyho-Mrenicu a só-
listi Opery SND Jolana Foga-
šová, Jana Bernáthová, Mar-
tin Babjak, Otokar Klein, Ján 
Babjak a herec Dušan Jam 
rich.

Na pešej zóne a Svätoplu-
kovom námestí sa uskutoční 
jarmok ľudových remesiel a 
výtvarných diel, tvorivé diel-
ne pre deti a zároveň bude na 
pešej zóne vyhrávať detská 
ľudová hudba.   

Súčasťou osláv a Dní eu-
rópskeho kultúrneho de-
dičstva (DEKD), ktorých 
slávnostné otvorenie sa usku-
toční v nedeľu 2. septembra 
o 19.00 hodine pred koncer-

tom Hoj vlasť moja na Sväto-
plukovom námestí. V rámci 
DEKD bude 4. septembra v 
Synagóge uvedená publikácia 
Najstaršia kniha mesta Nitry 
1681 – 1693, Pramenná edí-
cia najstaršej úradnej knihy 
mesta z pera Petra Keresteša. 
Spolu s uvedením publikácie 
bude otvorená výstava doku-
mentov Štátneho archívu v 
Nitre a zároveň sa uskutoční 
vernisáž filatelistickej výsta-
vy 100 rokov československej 
poštovej známky. V Kňaz-
skom seminári sv. Gozarda 
na Samovej ulici sa 6. a 7. 
septembra uskutoční medzi- 
národná konferencia, orga-
nizovaná Archeologickým 
ústavom SAV v Nitre, ktorá 
si dala za cieľ zhodnotiť 30 

rokov výskumu Nitrianskeho 
hradu.  

Koncertná sála Župného 
domu bude 7. septembra de-
jiskom významnej udalosti 
– odovzdávania výročných 
cien revue Pamiatky a mú-
zeá. Slávnostný večer zakon-
čí koncert operného tria LA 
GIOIA v Synagóge.  

Oslavy 770. výročia udele-
nia kráľovských výsad Nitre a 
Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva ponúkajú návštev-
níkom bohatý sprievodný 
program s ponukou výstav, 
prehliadok, prednášok a tvo-
rivých dielní. Milovníci his-
tórie a umenia si určite prídu 
na svoje, stačí si len vybrať.  

(SY)

Nitra si pripomína 770. výročie udelenia  
kráľovských výsad

V zasadačke mestského úradu sa stretli hlavní organizátori a 
spoluorganizátori osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad 
a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.    Foto: autorka

V uplynulých dňoch sa za účasti zástupcu primátora Jána Vanča, vedú-
cej odboru kultúry mestského úradu Dagmar Bojdovej a ďalších hostí usku-
točnilo na mestskom úrade  pracovné stretnutie hlavných organizátorov  
a spoluorganizátorov osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad Nitre 
a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 
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Počas letných prázdnin pre-
biehal zber podnetov a názorov 
občanov Nitry formou online 
dotazníka na tému prístupnosť 
mesta pre všetkých. Na webe 
mesta bol do 31. augusta 2018 
dotazník vytvorený expertmi 
z Únie nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska v spolupráci s 
ďalšími odborníkmi, ktorí po-
máhajú sluchovo, mentálne a 
fyzicky postihnutým. Dotazník 
spoluvytvárali aj hendikepova-
ní, preto mapuje celú škálu ba-
riér, s ktorými sa vo verejných 
priestranstvách, doprave, ko-
munikácii a službách v našom 
meste stretávame. Cieľom je 
tieto bariéry identifikovať, zma-
povať, v pripravovanej Stratégii 
prístupnosti pre všetkých (2019) 
navrhnúť konkrétne riešenia na 
ich odstránenie v nadväznosti 
na Akčný plán Nitra pre všet-
kých (2013). 

Pilotný projekt Návrh straté-
gie prístupnosti pre všetkých sa 
v súčasnosti prehupol do svo-
jej druhej realizačnej polovice. 
11. septembra 2018 sa o 16,30 
uskutoční verejná diskusia na 
tému debarierizácie mesta. 
Podujatie je určené pre širokú 
verejnosť, uskutoční sa pod 
záštitou primátora mesta Nitra 
Jozefa Dvonča, ktorý odovzdá 
darčekové balíčky vyžrebova-
ným respondentom, ktorí vypl-
nili online dotazník. Účastníci 
diskusie dostanú priestor, aby 
sa vyjadrili k súčasnému sta-

vu debarierizácie mesta a jeho 
mestských častí v oblasti archi-
tektonických, komunikačných 
a informačných bariér, konkre-
tizovali bariéry a navrhli možné 
riešenia. Diskusia bude nadvä-
zovať na doterajšie snahy iden-
tifikovať bariéry v meste: online 
dotazník pre verejnosť, ankety 
pre špecifické skupiny (senio-
ri, rodičia s kočíkmi, ľudia so 
zrakovým a fyzickým postih-
nutím), miniaudity vybraných 
budov z hľadiska prístupnosti 
(lekáreň, TIC, Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny), audity 
vybraných trás, ktoré realizovali 
študenti Strednej priemyselnej 
školy stavebnej na Cabajskej 
ulici v Nitre. Uzatvorí sa tak 
fáza zberu a sumarizácie pod-
netov, ktorej podstatou bol par-
ticipatívny prístup a mapovanie 
potrieb občanov.

Počas verejnej diskusie budú 
predstavené výsledky online 
dotazníka aj vyhodnotenie an-
kiet, rozhovorov a auditov. Už v 
tejto fáze je možné zhrnúť naj-
častejšie bariéry, ktoré obyva-
teľov Nitry trápia: rozbité chod-
níky, obrubníky a schody, ktoré 
treba opraviť a sprístupniť aj pre 
hendikepovaných, ľudí s barla-
mi, nadrozmernou batožinou 
alebo s kočíkmi, rovnako ako 
aj vstupy do verejných budov 
(úrady, pošty, nemocnice). Na-
jväčšia pozornosť by sa podľa 
obyvateľov Nitry mala venovať 
koncepčnému odstraňovaniu 

architektonických a fyzických 
bariér v prostredí a dopra-
ve. Uvítali by zvýšenie počtu 
bezbariérových autobusov vo 
verejnej doprave, viac bezpeč-
ných priechodov pre chodcov 
s ozvučením a dostatočným 
osvetlením. Mnohí upozorňu-
jú na neexistenciu fungujúcich 
verejných toaliet v meste, napr. 
aj na Klokočine, špeciálne na 
nedostatok toaliet pre hendi-
kepovaných. V oblasti služieb a 
informácií upozornili občania 
na nedostatok zrozumiteľných 
a jasných orientačných tabúľ 
na úradoch a v nemocnici, na 
informátorov, ktorí nevedia re-
agovať na potreby a otázky hen-
dikepovaných a na nedostatok 
informácií v tlačenej forme pre 
seniorov, ktorí preferujú print 
pred internetom. 

Po verejnej diskusii začína v 
rámci projektu fáza analytická, 
ktorej výsledkom bude Straté-
gia prístupnosti pre všetkých – 
materiál, dokument, ktorý bude 
predložený poslancom MZ na 
schválenie. V ideálnom prípade 
by mala nasledovať implemen-
tačná fáza, resp. fáza odstraňo-
vania identifikovaných bariér. 
Mesto už v tomto období hľadá 
dotačné schémy, ktoré by sa 
podieľali na spolufinancovaní 
konkrétnych debarierizačných 
opatrení v oblastiach, ktoré 
obyvatelia Nitry považujú za 
prioritné.      

Irena Lehocká

 Diskusia o debarierizácii Nitry - potreby a možnosti
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Aj počas tohtoročného 
leta mohli obyvatelia i náv- 
števníci Nitry navštevovať 
bohatý kultúrny program 
Nitrianskeho kultúrne-
ho leta, ktorý pozostával 
z umenia rôznych žánrov, 
od tradičných detských di-
vadelných predstavení, cez 
filmy, operetné a muziká-
lové melódie i dychovky až 
po rockové a komorné kon-
certy. Cieľom bolo obohatiť 
letnú dovolenkovú sezónu 
kvalitnou ponukou progra-
mov a vytvoriť tak priestor 
pre relax rôznych vekových 
a záujmových skupín. 

Nitrianske kultúrne leto 
sa začalo v nedeľu 1. júla 
piknikom „Raňajky v trá-

ve“ na kopci nad mestskou 
časťou Dražovce v blízkosti 
vzácneho románskeho kos-
tolíka. Začiatkom júla obo-
hatili kultúrny život v Nitre 
tradičné mestské slávnosti 
Nitra, milá Nitra. Väčšina  
programov NKL bola situo-
vaná do obľúbeného miesta 
Nitranov a návštevníkov Nit- 
ry, do Mestského parku na 
Sihoti. Tu sa každú nedeľu 
podvečer konali pod koru-
nami stromov obľúbené det-
ské divadelné predstavenia 
pre najmenších. V priebehu 
letných mesiacov účinkovali 
Divadlo Tyjátr, Harry Tea-
ter, HOTELMARIA, Divad-
lo pod balkónom a Divadlo 
Dunajka. 

Dospelí návštevníci si 
mohli prísť na svoje vystúpe-
niami hudobných skupín, 
ktoré nasledovali po roz-
právke. Na scéne sa po ne-
deliach vystriedali hudobné 
kapely Jindro band Blue No-
tes, E.G.O. Group, Forum a 
Dychová hudba Lieskované. 
Svojím umením program 
spestrila bubenícka kape-
la Campana Batucada pod 
vedením Igora Holku, kto-
rá pripravila pre verejnosť 
bubenícky vorkšop. Ďalšie 
letné dni vyplnila Tanco-
vačka na Svätoplukovom 
námestí v nedeľu 27. júla za 
účasti kapiel SEMATAM, 
LUVVER, PUDING PANI 
ELVISOVEJ. 

Do pestrej palety podu-
jatí kultúrneho leta patril 
koncert kapely I.M.T. Smile 
v polovici júla na Amfiteát-
ri a vystúpenie Slovenského 
mládežníckeho orchestra 
v koncertnej sále Župného 
domu. 

Leto v Nitre by nebolo le-
tom, keby sa nekonali Chre-
novské dožinky a čoraz obľú-
benejší Klokočinský jarmok. 
Dožinkami ožil priestor pri 
výstavisku AX počas pred-
posledného augustového ví-
kendu, Klokočinský jarmok 
si naplno užili Nitrania po-
čas posledného augustového 
víkendu.

Bodku za kultúrnym le-
tom v Nitre urobí v nedeľu 
9. septembra Podzoborské 
vinobranie, tradičné podu-
jatie propagujúce prácu vi-
nohradníkov, vinárov a zá-
hradkárov. 

(SY)

Návštevu pikniku ani tohto roku nevynechal primátor Nitry 
Jozef Dvonč, ktorého sprevádzala jeho partnerka Margita Šte-
fániková s rodinkou. 

Nitrianske kultúrne leto prinieslo atraktívny program  
a zábavu pre všetky generácie
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Nitra je našim najstarším 
a najvýznamnejším mestom 
včasného stredoveku, od roku 
1248 s výsadami kráľovského 
mesta a jediným mestom na 
Slovensku, o ktorom máme 
hodnoverné písomné správy 
už z 9. storočia. V roku 1288 
sa síce jej právne postavenie 
výrazne zmenilo darovaním 
do vlastníctva nitrianskym 
biskupom, vďaka húževnatos-
ti mešťanov v ich obdivuhod-
nom boji  proti odbúravaniu 
ich výsad zemepánom  si však 
ich mesto udržalo postavenie 
slobodného mesta (čo hrdo 
deklarovalo svojim prívlast-
kom libera civitas). Drastické 
vyplienenie mesta v zápase o 
babenberské dedičstvo v po-
slednej tretine 13. storočia 
českým kráľom Přemyslom 
Otakarom II. a na začiatku 
14. storočia uhorským oli-
garchom Matúšom Čákom a 

zároveň jeho exponovanosť 
vo vojenských udalostiach 
16. a 17. storočia, keď sa stalo 
jedným z najvýznamnejších 
sídiel protitureckej obrany na 
pohraničnej línii a zadržia-
valo postup Turkov na sever, 
privodili jeho postupnú stag-
náciu. Tento regres mestu ne-
umožnil konkurovať s našimi 
najvýznamnejšími slobod-
nými kráľovskými mestami. 
Dostať sa medzi ne bolo však 
neustálou  ambíciou Nitry, 
avšak tieto  snahy vždy nara-
zili na odpor zemepána – ni-
trianskych biskupov. Vážnosť 
si toto starobylé mesto za-
chovalo vďaka tomu, že mes-
to s dávnou históriou bolo 
sídlom biskupstva, kapituly, 
vojenskej pevnosti a jednej z 
najväčších žúp v Uhorsku. Po 
vyhnaní Turkov nastala od 
poslednej tretiny 17. storočia 
rýchla obnova Nitry, ktorá 

jej prinavrátila zašlú slávu a 
opätovne ju zaradila medzi 
naše najvýznamnejšie mest-
ské sídla. Hoci boj o udelenie 
výsad slobodného kráľovské-
ho mesta v druhej polovici 
18. storočia prehrala, hospo-
dársky sa zaradila medzi naše 
najvýznamnejšie remeselníc-
ke centrá a zároveň aj medzi 
centrá národného hnutia Slo-
vákov.

Ako profesionálneho ar-
chivára a historika ma vždy 
mrzelo, že moje rodné mes-
to Nitra malo iba veľmi sla-
bo spracované staršie dejiny 
mesta. Súviselo to so sku-
točnosťou, že podľa niekoľko 
desaťročí tradovanej správy, 
šíriacej sa medzi slovenský-
mi historikmi, sa jej mest-
ský archív pred rokom 1918 
nezachoval a bol nenávratne 
zničený v 50. rokoch 20. sto-
ročia v zberných surovinách. 
Mesto Nitra tak prišlo doslo-
va o zlatý poklad k výskumu 
svojich starších dejín, pretože 
podrobné skúmanie starších 
dejín každého mesta je ťažko 
realizovateľné bez pramenné-
ho bohatstva jeho mestského 
archívu, najmä mestských 
administratívnych a súdnych 
zápisníc. Tie sú nenahradi-
teľným zdrojom informácii 
o živote v meste, o jeho oby-
vateľoch a elitách. Až doteraz 
sa zdalo, že k starším dejinám 
mesta sa už nedá priniesť nič 
nové.

Opak je však pravdou 
- starý mestský archív Nit-
ry existuje. Pre znalých po-
merov šokujúca informácia 
o to viac, že prakticky po-
sledných sedemdesiat rokov 
„odpočíval“ zabudnutý v 
jednom archívnom depote. 
Nie je tak bohato zachovaný 

Stratené dejiny Nitry dostali knižnú podobu

Vzácne historické dokumenty nájdené v ivanskom archíve pred-
stavil Peter Keresteš primátorovi mesta Nitry Jozefovi Dvončovi.  
             Foto: (SY)  
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ako magistráty významných 
kráľovských miest, ale treba 
aj zdôrazniť, že nie je ani tým 
najmenším mestským archí-
vom u nás. Doposiaľ odborne 
nevyužitých 11 bežných ar-
chívnych metrov archívnych 
dokumentov obsahuje zá-
sadné informácie k dejinám 
mesta od poslednej tretiny 
17. storočia  a ešte len čaká na 
svoje odborné využitie.

O existencii mestského ar-
chívu Nitry som sa dozvedel 
ešte ako študent archívnic-
tva, keď som ho mal mož-
nosť vidieť na vlastné oči v 
archívnom depote bývalého 
okresného archívu. Ležal tam 
neusporiadaný, bez záujmu a 
už vtedy som vedel, že nebol 
ani nikým odborne využitý. 
Odvtedy som sa vnútorne 
pripravoval, že tento zabud-
nutý poklad dejín mesta Nit-
ry raz odokryjem a začnem 
vedecky bádať. Pre iné odbor-
né povinnosti som sa k tomu 
dostal až teraz – je trochu aj 
smutné, že za tých 15 rokov, 
čo odvtedy ubehlo, ho naďa-
lej nikto neštudoval a pre his-
torickú vedu neobjavil.

Napísanie tejto knihy vo 
mne teda dozrievalo nie-
koľko rokov. Zhodou okol-
ností táto príležitosť nastala v 
roku 2018, keď si moje rodné 
mesto Nitra pripomenie 770. 
výročie udelenia výsad slo-
bodného kráľovského mesta 
(1248). V tejto knihe som sa 
rozhodol odborne priblížiť 
formou pramennej edície jej 
najstarší zachovaný mestský 
protokol – úradnú knihu 
mesta Nitry z rokov 1681 
až 1693, ktorú som objavil 
v roku 2017 pri usporiadaní 
písomností magistrátu mes-
ta medzi úradnými spismi z 
18. storočia. Už usporiadané 
mestské zápisnice začínali 
až rokom 1703 a tento objav 

posunul zachované úradné 
knihy mesta ešte do staršieho 
obdobia. Síce medzi úradný-
mi knihami iných starých slo-
venských miest i niektorých 
mestečiek to nie je nijaká 
zvláštnosť či rarita – tie naj-
staršie pochádzajú už z konca 
14., zväčša sú však zachované 
od 16. storočia, pre Nitru a 
zaiste aj odborníka znalého 
problematiky je to akási malá 
senzácia – je to objavená naj-
staršia kniha azda jediného 
významného slovenského 
mesta, ktoré dovtedy „nema-
lo“ zachovaný mestský archív. 
Vydanie tejto mestskej knihy 
má preto z vyššie uvedených 
dôvodov aj hlbší symbolic-
ký zámer, má „vrátiť“ Nitru 
medzi naše mestá so zacho-
vanými starými mestskými 

zápisnicami a stáť na začiatku 
objavovania doposiaľ nespra-
covaných písomností starého 
mestského archívu.

Dovolím si vysloviť poďa-
kovanie Mestu Nitra, ktoré 
prijalo ponuku na vydanie 
tejto publikácie a so zaniete-
ním jej viacerých zamestnan-
cov ju vydalo v tejto podobe.

Je mojim veľkým želaním, 
aby táto edícia najstaršej 
úradnej knihy mesta nie-
lenže prispela k objasneniu 
podceňovaných starších de-
jín mesta, ale v prvom rade 
naštartovala novú etapu výs-
kumu dejín Nitry na základe 
pramenného bohatstva jej 
pre  vedu „znovuobjaveného“ 
mestského archívu. 

PhDr. Peter Keresteš, PhD.

V rámci DEKD bude 4. septembra v Synagóge uvedená pub-
likácia Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693, Pramenná 
edícia najstaršej úradnej knihy mesta z pera Petra Keresteša.
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Archeologický workshop v ZŠ Škultétyho

DADO NAGY Vstup voľný.

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

Mesto Nitra sa aj tento rok 
stalo súčasťou najväčšieho 
podujatia firemného dobro-
voľníctva v strednej Európe s 
názvom Naše Mesto, ktorého 
organizátorom je Nadácia Pon-
tis. Toto podujatie už 12 rokov 
prepája firmy, samosprávy a 
mimovládny sektor s ušľach-
tilým cieľom – vyčistiť, skrášliť 
a viditeľne prispieť k zlepšeniu 
prostredia miest po celom Slo-
vensku. Každoročne si tisíce 
dobrovoľníkov z firiem oblie-
kajú rovnaké tričká a počas 
dvoch júnových dní sa zapájajú 
do množstva dobrovoľníckych 
aktivít po celom Slovensku pro-
stredníctvom darovania svojho 
času, práce a entuziazmu. 

V rámci projektu Naše Mes-
to sa v Nitre dňa 8. júna 2018 
realizovala za pomoci dobro-
voľníkov revitalizácia vybra-
ných častí Mestského parku na 
Sihoti. Priestor parku využíva 
množstvo obyvateľov aj náv-
števníkov mesta na oddych a 
relaxáciu. Dobrovoľníci v rám-

ci podujatia zabezpečili čistenie 
zelených plôch hrabaním alebo 
zbieraním odpadkov, časť dob-
rovoľníkov sa tiež venovala re-
novácii detských ihrísk, ktoré 
potrebovali nové nátery. Vyčis-
tenie priestorov a natretie det-
ských ihrísk prispelo k vytvore-
niu vhodných podmienok pre 

návštevníkov parku na relax a 
zábavu. 

Podujatia sa zúčastnilo 
celkovo 40 dobrovoľníkov zo 
spoločností Dell s.r.o, Foxconn 
Slovakia, spol. s r.o., Orange 
Slovensko, a.s., Philip Morris 
Slovakia s.r.o., SLOVNAFT, 
a.s., TESCO STORES SR, a.s.

V Základnej škole na 
Škultétyho ulici v Nitre sa 
počas projektového stretnu-
tia STEM konali rôzne sprie-
vodné akcie. Jednou z nich 

bol workshop realizova-
ný Katedrou archeológie 
UKF, ktorý simuloval 
archeologický výskum 
prispôsobený veku detí. 
V rámci tohto worksho-
pu boli žiaci oboznáme-
ní s viacerými metódami 
práce archeológa, s ori-
ginálnymi archeologic-

kými nálezmi, ktoré si mohli 
pozrieť, nakresliť, odfotiť, 
pochytať,... Spoznali aj prá-
cu archeozoológa pomocou 
zvieracích kostičiek sa nauči-

li spoznávať praveké zvieratá 
a ich význam pre človeka v 
minulosti. Oboznámili sa s 
najnovšími technológiami 
spracovania archeologických 
situácií, s vizualizáciami a 
rekonštrukciami nálezov a 
lokalít. Dostali archeologické 
pexeso s poučným charak-
terom. Každý workshop bol 
prispôsobený vekovej kate-
górii detí,“ uviedla riaditeľka 
ZŠ Henrieta Martincová. 

(SY)

Nitra súčasťou najväčšieho firemného dobrovoľníctva  
v strednej Európe
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DADO NAGY Vstup voľný.

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

SYNAGÓGA

Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, Ul. pri Synagóge
2. 9. (ne) 16.00 Synagóga. SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MES-
TSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRE. UDEĽOVANIE OCENENÍ 
MESTA NITRY
4. 9. (ut) 17.00 Vernisáž s uvedením publikácie: Najstaršia 
kniha mesta Nitry 1681 – 1693. Pramenná edícia najstaršej 
úradnej knihy mesta.
Nitra v období vzniku Československej republiky. Výstava 
dokumentov Štátneho archívu v Nitre, do 31. 10. 
100 rokov československej poštovej známky. Filatelistická 
výstava, do 23. 9. 
7. 9. (št) 18.00 Galakoncert operného tria LA GIOIA
8. 9.  (so) 10.00 – 13.00 Audiovizuálne prednášky 100 rokov 
prvej československej poštovej známky – Muchove Hradča-
ny - RNDr. Pavol Lazar, Slovenskí tvorcovia československých 
poštových známok Mgr. Antónia Paulinyová, 25. rokov slovenskej 
známkovej tvorby Ing. Jarmila Brichtová 
16. 9. (ne) 16.00 Rok v židovskej tradícii. Rozprávanie člen-
ky Židovskej náboženskej obce v Nitre o význame sviatkov pre 
židovskú rodinu, tradíciách a zvykoch s nimi spojenými, spolu s 
názornou ilustráciou predmetov.
28. 9. – 3. 10. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA    
28. 9. (pi) 9.00 – 17.00 Darujem ti tulipán - výtvarný a hudobný 
workshop pre zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a 
vidiace deti 
29. 9. (so) 18.00 – 24.00 Biela noc - nočné podujatia a prehli-
adka Synagógy    
MLADÉ DIVADLO 
20.00 – 21.45 NIČ / Súkromné konzervatórium v Nitre, réžia: 
Peter Oszlík 
22.30 – 23.30 Deti zo stanice ZOO / DS Slúchadlo pri ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre, réžia: Šimon Spišák  
30. 9. (ne) 19.00 – 20.00 Bež chlapče, bež/ DS HOP – HOP 
(Ostrava, CZ) , réžia: Irena Konývková  
21.15 – 22.15 Mami, čo si chcela? / Slovenské divadlo v Lon-
dýne, réžia: Jana Klimová, Juliana Sersenová 
22.30 – 23.10 Na krídlach / DS Divadelní Panteri pri ZUŠ J. Ro-
sinského v Nitre réžia: Marica Šišková
2. 10. (ut) 22.00 – 23.30 Pod lampou: REaktivizácia občanov (po 
vražde) Štefan Hríb a jeho hostia. Usporiadateľ: Asociácia Diva-
delná Nitra, Mesto Nitra, vstup voľný, www.nitrafest.sk   
STÁLE VÝSTAVY:
História a tradície Židov v Nitre
Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianske pohľady Aleny Bugárovej
Prehliadky: ut: 13.00 – 18.00, st-št: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00, 
so-ne: 13.00 -18.00, po a pi: zatvorené

NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie, 949 01 Nitra, www.nitrianskagaleria.sk
Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00
REPREZENTAČNÉ SÁLY
13. 9. – 4. 11. Veronika Bromová Šrek. V aktuálnej prierezo-
vej výstave významnej českej fotografky a performerky Veroniky 
Bromovej Šrek (1966) predstavíme túto výraznú osobnosť súčas-
ného českého umenia.
SALóN
28. 6. – 16. 9. Záh(r)ada? Autorka: Alžbeta Malcová. Snívať s 
otvorenými očami o obyčajných veciach, ktoré sú vlastne najkraj-
šie… len tak za bieleho dňa… Maliarka Alžbeta Malcová (1983) 
otvorí kus zo svojho vizuálneho sveta, v ktorom sa môžeme nájsť 
i strácať zároveň.
GALÉRiA mLAdÝch
13. 9. – 28. 10. Kým nás… nerozdelí. Autori: Martina Chudá, 
Peter Lančarič. Výstava už svojim názvom odkazuje k súčasnej 
problematike vzťahov. 
BuNkER
14. 6. – 9. 9. Desať morí. Autori: Miroslav Chochlík (CZ), Alžbě-
ta Kočvarová (CZ), Pavel Matoušek(CZ), Daniela Šrámková (CZ).
Výstavný projekt prezentuje súčasných mladých autorov – ab-
solventov ateliéru Fotografie Fakulty umenia a designu v Ústí nad 
Labem, v súčasnosti vedeného Lukášom Jasanským. 
27. 9. – 28. 10. Der Ausnahmezustand. Autorky: Aylin Leclaire 
(DE), Palina Vetter (DE), Jana Zatvarnická. Skupinová výstava štu-
dentiek a absolventiek Akadémii umení v Düsseldorfe predstaví 
tri odlišné umelecké prístupy vo vzájomnej interakcii k špecific-
kému výstavnému priestoru. 

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuze-
um. Múzeum je otvorené: po – pi: 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 materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú 
tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej 
až do 18. storočia.
VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúrno-historic-
ký vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú 
dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe, resp. v 9.-10.storočí.
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MISIJNÉ MÚZEUM
Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.svd.sk
Otv. hod.: po – so: 14.00 – 18.00, ne: 10.00 – 16.00
Bohatá zbierka umel. predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete a predmety zo zberateľskej činnosti 
misionárov. Návštevy hláste vopred. 

VIVáRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 949 01 Nitra
vivarium.nitra@gmail.com
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. 70 chránených druhov 
plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli predmetom paše-
ráctva a nelegálnej držby a sú tu dočasne umiestnené orgánmi 
štátnej správy. 

MÚZEUM MEDOVINY
Farská ulica č. 28, 949 01 Nitra, www.muzeummedoviny.sk
e-mail tomka@tomka.sk, kontakt: +421 907 404 989
Prvé múzeum medoviny na Slovensku v priestoroch firmy TOM-
KA. Muzeálne exponáty  fliaš a listín, ochutnávka rôznych druhov 
medovín, aj z replík historických pohárov.

BOTANICKá ZáHRADA
Areál SPU, Trieda Andreja Hlinku 2, www.bz.uniag.sk
Otv. hodiny: Okrasné skleníky: 8.-15.00 okrasná škôlka: 8.-
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.- 14.00. V letných 
mesiacoch (1.5. - 31.9.), po – pi: 8.-17.00. So – ne: 10.-18.00.
Skupinové návštevy si dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
18. – 21.9. LIGNUMEXPO – LES 2018

DIVADLO A. BAGARA
5., 6.9. o 18.30 Povolanie pápež Veľká sála. Pôvodný sloven-
ský muzikál o Svätom otcovi Jánovi Pavlovi II.
8.9.  o 18.30 Syna či dcéru? Veľká sála. Komédia s pesnič-
kami z prostredia ženských kúpeľov Lúčky z 80-tych rokov 20. 
storočia
11., 14.9. o 18.30 Ľudia, miesta a veci. Veľká sála. Tragikomé-
dia súčasného významného britského autora a režiséra Duncana 
Macmilana. Strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa citne v lie-
čebni pre drogovo závislých a je nútená priznať si, kým vlastne 
v skutočnosti je. 
20., 21., 22., 24.9. o 18.30 Mechanický pomaranč. Štúdio. 
Alex a jeho svorka si vedia užívať mladosť. Násilie uctievajú ako 
adrenalínový šport. Po nociach plnia ulice svojou desivou zába-
vou a cez deň chodia tak, ako všetci chalani ich veku, do školy. 
Nová divadelná adaptácia klasiky literárneho aj filmového sci-fi 
20. storočia v podaní šiestich mladých hercov. 

Život v lesných a vodných biotopoch Výstava takmer 100 
kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajú-
cich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy 
hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.
29.6. - 31.10. Ozveny rodnej zeme. Výstava výtvarnej tvorby pri 
príležitosti životného jubilea akad. arch. Ing. Ladislava Švihela.
6.7. – 31. 10. Znovuobjavený archív mesta Nitry. Výstava 
predstavuje neznáme písomnosti zo „znovuobjaveného“ archí-
vu mesta Nitry z rokov 1632-1922, o ktorom sa mylne tvrdilo 
takmer 70. rokov, že neexistuje. Odhaľuje reprezentatívnu a do-
posiaľ neznámu vzorku písomností mestského magistrátu a zá-
roveň prispieva k prehĺbeniu poznania starších dejín mesta.
NOVÉ VÝSTAVY
5.9. – 27. 9. Obnovené reštaurovaním. Reštaurátorské práce 
Mgr. Lívie Šumichrastovej v múzeu. Výstava zreštaurovaných 
predmetov zo zbierok Ponitrianskeho múzea v rámci Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva.
Vernisáž 5.9. o 17.00 hod.
7.9. – 14.10. Svet pod mojimi štetcami“. Výstava celoživotnej 
tvorby Beáty Kabíčkovej-Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až 
po súčasnosť. Autorka predstaví širokú paletu techník ako maľ-
ba, ručne tkaná tapiséria, makramé, ČB fotografia z obdobia 80. 
rokov 20. storočia, sieťotlač, dekoratívne dezény a keramické 
artefakty.

DIECÉZNE MÚZEUM

Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny: Apríl - október / ut – ne: 10.00 – 18.00, novem-
ber - marec / so – ne: 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych dokumentov (úry-
vok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako napr.
potvrdenie Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža 
Jána VIII. Svätoplukovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te 
zelo fidei, ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprístupnená 
klenotnica s liturgickým pokladom.

SLOV.  POĽNOHOSP. MÚZEUM

Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk
Otváracie hodiny: máj - september: po – št: 9.-17.00  
pi: 9.-15.00 so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00, október - apríl: po – št: 
9.-17.00 pi: 9.00 – 15.00 so – ne: zatvorené.
Prehliadky múzea: Prehliadka iba so sprievodcom, 90 min, prav. 
vstupy každé 2 hod., posledný o 15.00, v pi: o 13.00. organ. skup. 
návštevníkov – viac ako 15 osôb nahláste 2 dni 
9. 9. o 14:00 - 18:00 NEDEĽNÝ PIKNIK V MÚZEU. Tvorivé dielne, 
prehliadky skanzenu, hudobná produkcia, detské divadlo, jazda 
parnou železnicou, zľavnené vstupné, info: muzeum@agrokom-
plex.sk 
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25., 26. 9. o 18.30 Otec Goriot. Veľká sála. Román Otec Goriot 
je súčasťou rozsiahleho cyklu Ľudská komédia, vďaka ktorému 
sa Balzac zapísal do dejín literatúry ako prenikavý analytik spo-
ločenského života. V Otcovi Goriotovi zobrazil silu otcovskej lásky, 
ktorá nepozná hranice

STARÉ DIVADLO K. SPIšáKA

13. 9. o 9.30 Danka a Janka verejná generálka Štúdio Tatra.
14. 9. o 9.30, 16.9. o 15.00 Danka a Janka obnovená pre-
miéra. Štúdio Tatra. Danka a Janka sú dvojičky a sú celkom 
rovnaké. Sú také rovnaké, že keď sa Danka pozrie do zrkadla, tak 
nevie, či vidí seba, alebo Janku. Aby v tom aspoň ony mali jasno, 
začali sa inak dívať na svet. Ak jedna povie, že zebra je biela s 
čiernymi pruhmi, podľa tej druhej bude čierna s bielymi pruhmi. 
A teraz si predstavte, že vás tieto dievčiská vezmú do rozprávky: 
bude to dobrodružná zábava alebo zábavné dobrodružstvo?

18.9., 19.9., 20.9. o 9.30, 23.9. o 15.00 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, stra-
šiaka Hastroša, plechového drevorubača Plecháča a zbabelého 
leva Bojka.
21.9. o 19.00 Básne múzické – koncert Štúdio Tatra / Klub 
Tatra
23.9. o 10.00 HOP Študovňa. Milé dojčatá a batoľatá! Milí rodi-
čia! Konečne je aj vo Vašom Starom divadle niečo pre Vás! Príďte 
do divadla a nechajte sa zapojiť do hry. Užite si svoj prvý diva-
delný zážitok naplno. (A teraz, milí rodičia, to svojim ratolestiam 
preložte! Ďakujeme!)
25.9. o 9.30 Legenda o Svoradovi a Benediktovi Štúdio Tatra.
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre prináša ako prvé profesio-
nálne divadlo na Slovensku príbeh nitrianskeho svätca a patróna 
svätého Svorada inšpirovaný jednou z najstarších uhorských le-
giend z druhej polovice 11. storočia z pera päťkostolného biskupa 
Maura.
26.9. o 9.30 Sám a Esmeralda. Veľká sála. Vo veľkom byte 
býva Sám veľmi často sám. Jeho otec sa viac zaujíma o udržia-
vanie poriadku v hrncoch a vo vlastnom živote. Sámove sny a 
predstavy mu spôsobujú starosti. V dome našťastie žije Sámova 
stará mama, ktorá má skúsenosti z predajne s rybami a má za 
sebou záhadnú futbalovú kariéru. Tá otvorí Sámovi dvere do no-
vého sveta. Chlapec v ňom stretáva  slávnu cirkusovú umelkyňu 
Esmeraldu, ktorá ho naučí všetko o tom, ako vojsť do fantastic-
kého sveta obrazov a príbehov.

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Dolnočermánska ul., Nitra, www.facebook.com/dmsnitra

10. - 23.9.  Výstava poľovníctva 9.00 – 15.00. Výstava pre-
zentuje  bohatú zbierku  exponátov  zvierat  poľovníka  Júliusa 
Šišku.

22.9. (so) Šachový turnaj o pohár primátora mesta Nitry.
Viac info na tel.: 0908 448 356, D. Danko
26.9. (st) Matičný stolnotenisový turnaj ku Dňu Ústavy SR.
Určené pre žiakov a 8-ročných gymnázi

PROGRAM OSLáV 770. VýROčIA 
UDELENIA KRáĽOVSKýCH VýSAD NITRE

Otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 v Nitre
                                      
2. 9. (ne) 16.00 Synagóga. SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MEST-
SKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRE 
UDEĽOVANIE OCENENÍ MESTA NITRY 
18.00 Ponitrianske múzeum, Veľká dvorana, Štefánikova tr.1. 
KRÁĽ BELO IV. A  JEHO RODINA. Divadelná inscenácia v podaní 
súboru DRIM ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Netradičné spracovanie 
osudov kráľovskej rodiny v kontexte historických udalostí na úze-
mí strednej Európy 
19.00 Svätoplukovo námestie. Otvorenie Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva 2018. HOJ, VLASŤ MOJA. Benefičný koncert 
ku Dňu ústavy a  770. výročiu udelenia kráľovských výsad Nitre.
Účinkujú: umelecký súbor SĽUK, Orchester Jána Berkyho-Mre-
nicu,  Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, Martin Babjak, Otokar 
Klein, Ján Babjak, Dušan Jamrich.
14.00 – 20.00 NA VŔŠKU. Historický trh s ukážkami dobového 
života z čias udelenia mestských výsad a historický sprievod.
NA KORZE. Jarmok ľudových remesiel a výtvarných diel, tvorivé 
dielne pre deti, ľudová detská hudba na pešej zóne a Svätoplu-
kovom námestí.

4. 9. (ut) 17:00 Synagóga. Vernisáž s uvedením publikácie.
NAJSTARŠIA KNIHA MESTA NITRY 1681 – 1693. Pramenná 
edícia najstaršej úradnej knihy mesta.
NITRA V OBDOBÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. 
Výstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre, do 31. 10. 2018
100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKY. Filate-
listická výstava, do 23. 9. 2018 
6. - 7. 9. (št-pi) 13.00 Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14
30 ROKOV VÝSKUMU NITRIANSKEHO HRADU. Medzinárodná 
konferencia Archeologického ústavu SAV v Nitre, vstup voľný.
7. 9. (pi) 14.00 Župný dom, koncertná sála, Župné námestie 3
ODOVZDÁVANIE VÝROČNÝCH CIEN REVUE PAMIATKY A MÚ-
ZEÁ. Vstup na pozvánky.
18.00 Synagóga. GALAKONCERT OPERNÉHO TRIA LA GIOIA
Sprievodné podujatia:
1. - 30. 9. / 8.00 – 18.00. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, 
Fraňa Mojtu 18. NITRA V TOKU DEJÍN. Výstava kníh a časopisov 
k 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Nitra.
2. - 30. 9. Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3                                                                              
2. - 7. 9. / 10.00 – 17.00 okrem utorka. VÝSTAVA ZLATÝ ČEPI-
EC, KVETOVANÁ STUHA
2. - 30. 9. / 10.00 – 17.00 v pracovných dňoch okrem utorka         
Galéria po schodoch. VÝSTAVA ZDIEĽANÉ KULTÚRNE DEDIČ-
STVO
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PUTOVANIE PAMIATKAMI A PRÍRODOU NITRY. Dva bloky ak-
tivít určených pre deti vo veku 6 až 15 rokov. Spoznávanie krás 
prírody okolia Nitry a zaujímavostí pamiatok Horného mesta 
spolu s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov. Pre 
obmedzenú kapacitu je potrebné sa vopred prihlásiť na: alena.
zacharova@sopsr.sk, zborzova@ukf.sk, michaela.niklova@pa-
miatky.gov.sk
13.30 – 17.00         
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8. DEŇ NA 
KRAJSKOM PAMIATKOVOM ÚRADE NITRA
Cyklus prednášok o architektonických a výtvarných hodnotách 
našej minulosti. Ukážka a objasnenie problematiky reštaurovania. 
Hravé spoznávanie pamiatok pre najmenších. Pre obmedzenú 
kapacitu je potrebné sa vopred prihlásiť na: richard.procka@
pamiatky.gov.sk
13.30 – 18.00 Pribinovo námestie, pred sochou Pribinu. NEHYB-
NÍ STRÁŽCOVIA V MESTE POD ZOBOROM. Zážitková forma 
využitia sôch Horného mesta ako prostriedok neformálnej pre-
zentácie dejín Nitry.
23. 9. / 13.00 – 17.00 Kalvária DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA 
KALVÁRII. Piknik vo farskej záhrade, oboznámenie s dejinami 
farnosti a misijnej činnosti SVD, Kostolík Božieho hrobu / komen-
tovaná prehliadka historikom architektúry.
25. – 27. 9. Nitrianska galéria, Župné námestie 3. Výtvarný ate-
liér. NITRIANSKA GALÉRIA – CEZ OKNO, TVORIVÁ VÝTVARNÁ 
DIELŇA. 25. 9. / 14.00 / pre verejnosť a organizované skupiny, 
deti a mládež. 26. 9. / 14.00 / pre verejnosť, dospelí a seniori. 
27. 9. / 10.00 / pre školské skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ. Prihlasovanie: 
pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.:037/657 96 41, maximálny 
počet: 25 detí
DEPOZITÁRE 27. 9. / 10.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 / sprístup-
nenie depozitárov NG pre verejnosť: školské skupiny, individuálne 
návštevy pre všetky vekové kategórie, www. nitrianskagaleria.sk
26. 9. / 15.00 Aula SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2. AREÁL 
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE 
- NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA. Doc. Ing. arch. Roberta 
Štěpánková, PhD. Prednáška o histórii areálu Vysokej školy poľ-
nohospodárskej, jeho významu pre mesto Nitra a následný ur-
banistický rozvoj,  výstava malieb z obdobia výstavby areálu a 
historických fotografií,  prehliadka objektov NKP.
26.9. / 16.00 Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3. TVORIVÉ 
DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL PRE DOSPELÝCH.

27. 9. / 10.00. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Moj-
tu 18. Prednáška DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV
28. 9. / 18.00 Kostol sv. Ladislava, priestory gymnázia a Rehole 
piaristov v Nitre. A. GRASSALKOVIČ, MÁLO ZNÁMY MECENÁŠ... 
Život a dielo A. Grassalkoviča v prepojení s Nitrou a piaristami v 
podaní študentov Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v 
Nitre. Prednášky, vernisáž prác k téme, spevácky zbor Psallite 
Deo, scénický tanec.
27. 9. - 1.10. OSLAVY SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU
Bližšie info: www.nitra.eu.
27. 9. / 17.00 Turistické informačné centrum Nitra, Štefánikova 

5. 9. – 30. 9.
Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr.1. VÝSTAVA „ZNOVUOB-
JAVENÝ“ ARCHÍV MESTA NITRY. Prezentácia písomností archí-
vu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu 
v Nitre.
5. 9. / 16.00  OBNOVENÉ REŠTAUROVANÍM. Otvorenie výstavy 
reštaurátorských prác Mgr. Lívie Šumichrastovej. Výstava potrvá 
do 27. 9. 
7. 9. VÝSTAVA „SVET POD MOJIMI ŠTETCAMI“. Prezentácia 
celoživotnej tvorby Beáty Kabíčovej – Vinceovej od 70. rokov 20. 
storočia až po súčasnosť. Výstava potrvá do 14. 10. 
8. 9. / 10.00 – 13.00 Synagóga. AUDIOVIZUÁLNE PREDNÁŠKY
100 rokov prvej čs. poštovej známky - Muchove Hradčany / 
RNDr. Pavol Lazar. Slovenskí tvorcovia čs. poštových známok / 
Mgr. Antónia Paulinyová. 25 rokov slovenskej známkovej tvorby 
/ Ing. Jarmila Brichtová
8. 9. – 28. 9. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – KOMEN-
TOVANÉ PREHLIADKY
8. 9. / 15.00  MESTSKÝ CINTORÍN V NITRE. Pred hlavnou brá-
nou. Mgr. Richard E. Pročka, PhD., miesta posledného odpočinku 
významných osobností mesta a diela známych sochárov.
21. 9. / 16.00  FUNKCIONALISTICKÁ VILA KOLLMANNOVCOV, 
NKP. Pred bránou vily, Kmeťkova 22. Ing. arch. Zuzana Kramá-
rová, prezentácia pamiatkových hodnôt vily pred komplexnou 
obnovou.
26. 9. / 17.30  SECESNÁ ARPÁSSYHO VILA, NKP. Pred bránou 
vily, Kamenná 8. Ing. arch. Zuzana Kramárová
28. 9. / 16.00  NÉCSEYHO DOM PRED UKONČENÍM OBNOVY, 
NKP. Pred bránou KPÚ Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8. Ing. arch. 
Rudolf Viršík, PhD., Mgr. Tatiana Danieličová
9. 9. / 14.00 – 18.00 Slovenské poľnohospodárske múzeum, 
Dlhá 92. NEDEĽNÝ PIKNIK V MÚZEU. Tvorivé dielne, prehliadky 
skanzenu, hudobná produkcia, detské divadlo, jazda parnou že-
leznicou, zľavnené vstupné, info: muzeum@agrokomplex.sk 
13. 9. / 9.00 – 16.00 Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3.  
K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ. Seminár pre vedúcich folklórnych 
kolektívov
16. 9. / 16.00 Synagóga. ROK V ŽIDOVSKEJ TRADÍCII. Rozprá-
vanie členky Židovskej náboženskej obce v Nitre o význame svi-
atkov pre židovskú rodinu, tradíciách a zvykoch s nimi spojenými, 
spolu s názornou ilustráciou predmetov 
17. 9. a 19. 9./ od 14.00. Krajské osvetové stredisko, Fatranská 
3. TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL PRE DETI.
21. 9. / 13.00 – 16.00. SPU Nitra, tr. A. Hlinku 2, A pavilón, KUPH
VIA MAGNA. Slávnostné zasadnutie spoločnosti angažujúcej sa 
v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva. Záujem o účasť je po-
trebné nahlásiť 2 dni vopred na: doc.huska@post.sk 
18.00 – 18.15 RINGING THE BELLS. Rozozvučanie zvonov na 
území mesta, zapojenie sa do medzinárodnej aktivity a podpo-
ra myšlienky prehĺbenia záujmu verejnosti o kultúrne dedičstvo. 
Bližšie info: https://sharingheritage.de/projekte/friede-sei-ihr-er-
st-gelaeute-ringing-the-bells/.
22. 9. / 9.00 – 13.00 Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3. Krajský 
pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8
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trieda 1. KDE SA MINULOSŤ STRETÁVA S BUDÚCNOSŤOU. Zá-
žitková prehliadka, info: info@nitra.sk, www.nitra.eu 
29. 9. / 15.00 – 18.00 ZOBORSKÝ KLÁŠTOR. Divadelné pred-
stavenie: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, tvorivé dielne 
pre deti, prehliadky so sprievodcom, jazda konským povozom, 
otvorenie lapidária archeologických nálezov v areáli kláštora.
30. 9. / 15.00 – 17.00 Chrenová I, Nábrežie mládeže, trávnatá 
plocha medzi blokmi  A a B. PIKNIK PRI RUKÁCH. Slávnostné 
vyvrcholenie spoločného projektu ZUŠ J. Rosinského v Nitre a 
Mesta Nitry pod názvom Bartfay medzi nami a odhalenie sochy. 
Pocta hudbe (Ruky), jej návrat do verejného priestoru. Zmena 
programu vyhradená

CINEMAX

Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 
1661/30, Nitra, www.cine-max.sk
 
6. 9. Cesta za láskou (Destination Wedding), komédia/dráma/
romantický, hrajú: Keanu Reeves, Winona Ryder, USA, MP-12, 90 
min., české tit. Priaznivci uštipačného humoru a romantických 
komédií si prídu na svoje. Romantická atmosféra, všeobecné ve-
selie, smiech a šťastie sú im protivné, ich obranou je sarkazmus.
6.9. Mníška (THE NUN) horor/mysteriózny/thriler
hrajú: Taissa Farmiga, Demián Bichir. USA, slov. tit., Kňaz s tem-
nou minulosťou bol Vatikánom vyslaný do Rumunska, aby tam 
vyšetril smrť mladej mníšky a postavil sa zlu v podobe démo-
nickej mníšky.
13. 8. Predátor: Evolúcia, dobr. /horor/sci-fi, hrajú: Yvonne Stra-
hovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Lochlyn Munro, Sterling K. 
Brown, USA, slov. tit. Obsah: Quinn McKenna  je veliteľ elitnej 
skupiny vojakov, ktorá uskutočňuje tajnú operáciu na mieste, kde 
havarovala loď Predátora.
20. 9. Po čom muži túžia, komédia, Česká rep., 95 min., MP – 
12, obsah: Charizmatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu 
šovinista a sarkastický sympaťák, na ktorého ženy letia, je šéfre-
daktorom časopisu Playboy. Jedného dňa jeho nezáväzný spôsob 
života utŕži hneď niekoľko rán.
27. 9. Piadinôžka (SMALLFOOT), anim., hrajú: Zendaya, Chan-
ning Tatum, Danny DeVito, Gina Rodriguez, USA, slov. dabing. Ani-
mované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus 
hore nohami, keď mladý šikovný Yeti nájde niečo o čom si myslel, 
že neexistuje, človeka – piadinôžku.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

2.9. o 14.00 - 20.00 Na korze - prezentácia ľudových remesiel 
a výtvarných diel
5.9. o 17.00  Klub grafológie - začiatočníci 
5.9. 17.00 Fotoklub APF 
6.9. o 17.00 Fotoklub Nitra 
7.9. o 10.00 Slovo ako ikona - divadelný workshop   
8.9. o 9.00 Slovo ako ikona - 2. deň workshopu
9.9. o 9.00 Slovo ako ikona - 3. deň workshopu

11.9. o 17.30 Astro-klub pre deti, mládež a dospelých, vložné 
0,50 € 
12.9. o 17.00 Klub grafológie - pokročilí 
12.9. o 17.00 Fotoklub APF 
13.9. o 8.30 K prameňom tradícií - seminár pre vedúcich det-
ských folklórnych kolektívov 
13.9. o 16.30 Art klub - otvorený klub pre neprofesionálnych 
výtvarníkov téma: Súčasná neprofesionálna výtvarná tvorba na 
Slovensku,  vložné 2,00 €
14. - 28. 9.o Pohľady do umenia, výstava výtvarných prác z 
medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov
14.9. o 18.30 Večer s astronómiou v Šali, do 22:00 v MsKS 
Večierka pozorovanie oblohy, prednáška, filmy
17.9. o 9.00 Kreativita a inovácia v kultúre, vzdelávanie  pra-
covníkov v kultúre
17.9. 14.00 Postavičky zo šúpolia, tvorivá dielňa pre deti, vložné 
0,30 €
17. 9. 10.00 Špecko - výstava prác detí zo Spojenej školy, Mud-
roňova 1,  potrvá do 28.9., sprístupnená v pracovných dňoch 
okrem utorka 10.00-17.00 
18.9. o 9.00 Kreativita a inovácia v kultúre - druhý deň vzdelá-
vania pracovníkov v kultúre
18.9. o 19.00 Môže umelá inteligencia ovplyvniť kozmický 
výskum? Prednáška, lektor: Matej Pecháč 
18.9. o 19:30 Pozorovanie oblohy vo Hvezdárni, do 21.30 Me-
siac, Mars a Saturn, vstupné 0,50 € 
19.9. o 14.00 Postavičky zo šúpolia - tvorivá dielňa pre deti, 
vložné 0,30 € 
19. 9. o 17.00 Klub grafológie - začiatočníci 
19.9. o 17.00 Fotoklub APF 
25.9. o 17:30 Astro-klub pre deti, mládež a dospelých, vložné 
0,50 € 
26.9. o 16.00 Na našu nótu - hudobné tvorivé dielne pre detské 
a mládežnícke ľudové 
hudby, Duchonka 
26.9. o 16.00 Prútik k prútiku - tvorivá dielňa pre dospelých, 
základné techniky pletenia z pedigu, vstupné 5,00 € 
26. 9. o 17.00Klub grafológie - pokročilí  
26.9. o 17.00 Fotoklub APF 
27.9. o 9.00 Na našu nótu - 2. deň  tvorivých dielní 
28.9. o 9.00 Na našu nótu - 3. deň  tvorivých dielní 
28.9. o 9.00 Rekvizita, rekonštrukcia, realita, sprievodný pro-
gram Divadelnej Nitry 2018, prezentácia detských divadelných 
predstavení 
29.9. o 9.00 Na našu nótu - 4. deň  tvorivých dielní 
29.9. o 9.00 Pieseň srdca, workshop pre neprofesionálne det-
ské a mládežnícke spevácke zbory, ZŠ Žitavany, lektorka: Mgr. 
art. MgA. Oľga Budínska
29.9. o 14.00 KOS v Zóne radosti - retroremeslá,  divadelné 
predstavenia, výstava na motúze, amatérske filmy zo Cineamy 
2018, interaktívne fotografovanie, pri DAB
30.9. o 9.00 Na našu nótu - 5. deň  tvorivých dielní 
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(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:  zatv.. 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

Ulica Fraňa Mojtu 18, www.krajskakniznicanitra.sk.
po – ut: 7.30 – 18.00, st: 7.00 – 19.00, št – pi: 7.30 – 18.00 
pobočka Klokočina –  Jurkovičova: po – pi: 9.00 – 17.00
pobočka KD Zobor: ut, st – št: 16.00 – 18.00 
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  knižnica 
ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, videoka-
zety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titu-
lov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
Celý september 8.00 - 16.00
Nitra v toku dejín (výstava kníh a časopisov k 770. výročiu ude-
lenia kráľovských výsad mestu Nitra
27.9. o 10.00 Dedičstvo našich otcov - prednáška PhDr. Petra 
Keresteša,PhD v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

KNIžNICA  AGROINšTITÚTU
Akademická 4, www.agroinstitut.sk/kniznica. Výp. hod.: po 
– pi: 9.00 – 14.00   

SLOVENSKá POĽNOHOSPODáRSKA 
KNIžNICA

SPK pri SPU, Štúrova 51, www.slpk.sk. Výpožič. hod.: po – št: 
8.30 – 18.00 pi: 8.00 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2. Otv. hod.: po – št: 8.00 – 
17.00 pi: 8.00 – 15.30. Výpožič. hod. mimo semestra: 8.00 – 
15.30

UNIVERZITNá KNIžNICA UKF
Dražovská cesta 4, 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

KNIžNICA SPM
Dlhá ul.  92, www.spmnitra.sk/kniznica. Otv. hod.: po – št:  
8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00 

TURISTICKÉ INFORMAčNÉ CENTRUM
Štefánikova trieda 1, info@nitra.sk, www.nitra.eu. Info: tel. 
037/16 186, tel.  037  7410 906. Otváracie hodiny: november  
– 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.
Turistické informačné centrum Nitra poskytuje: regionálne infor-

FOTOGALÉRIA TRAFAčKA
Ul. Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@trafacka.
sk. Otvorená denne:  po -št:  9.00 - 22.00, pi: 9.00 - 0.00, so: 
11.00 - 0.00, ne: 15.00 - 22.00
1.9. (so) o 11:00 (rod)INÉ SOBOTY so Svetom medu: Včelár-
sky workshop 
6.9. (št) o 19:30 a 20.9. (št) o 19:30 Kvízové večery so Slavom 
Hlásnym. Preverte svoje vedomosti s rekordmanom zo súťaže 
Duel. 
7.9. (pi) o 18:00 Výstava: Ľubor Benkovič - Inzeráty
16.9. (so) o 10:00 Jesenný trafo. TRH. Jesenné stretnutie pri-
nesie sezónny trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, 
susedské stretnutia, rozhovory a dobrú hudbu. 
13.30 - Nitránsky debaččág: Talkshow s Nikoletou Kováčovou 
a jej hosťami o trafo. TRHu a lokálnej handmade tvorbe. 
15.00 - Koncert Chris Ellys.
17.9. o 19:00 Koncert: Šimon Peták /CZ/ 
22.9. o 10:00 ZVUKY: Koncert na ležanie 
24.9. o 19:00 Stick and Bass Tour Pt. 2. Tomás Díaz a Mauricio 
Nader.
25.9. o 18:00 Diskusia: Ženy. V politike. 
27.9. o 20:00 Vypočuj si nemý film: Dobrý vojak Chaplin 
(1918) 
28.9. o 20:00 Koncert gitaristu Ondreja Zajaca 

LETNÉ KÚPALISKO
Mestský park na Sihoti. Návštevníkom je k dispozícii plavecký 
bazén s dĺžkou 50 m a hĺbkou vody max. 150 cm. K relaxačné-
mu plávaniu slúžia bazén s dĺžkou 37,5 m a bazén pre deti s 
dĺžkou 2 7m. Oba bazény sú vyhrievané na teplotu približne 25 
°C. Kúpalisku dominuje tobogán s dĺžkou dráhy 83 m. V areáli 
sa nachádza detské ihrisko a beachvolejbalové ihrisko. Kapacita 
kúpaliska je 3200 osôb. Otvár. hodiny: po: 12:00 - 19:30, ut – ne.: 
10:00 do 19:30

KULTÚRNE DOMY
KD Nitra – Mlynárce, Dubíkova ul. 35. Po: 16.30 – 18.30 Tréning 
mladých šachistov - Nauč sa hrať šach ako profesionál. Vstup 
voľný. Ne: 9.00 – 15.00.Nedeľné šachové dopoludnie, turnaje 
Nitrianskeho šachového klubu. 
KC Zobor, Svätourbanská ul. 31, 949 01 Nitra. Ut, str, štv: 16.00  
– 18.00  Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre.
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1, Nitra – Párovská Háje.Str: 
17.00 - 20.00. Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér.
KSC Nitra – Janíkovce, Hlavná ul. 17. 
Po: 17.00 – 19.30 Voľná zóna - stolný tenis, airhockey, stolný 
futbal, stolný hokej. 
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates. 
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

MESTSKý KÚPEĽ
Kúpeľná ul. č.4, www.kupel.sk. Otvár. hod. – plaváreň, po: za-
tvorené, 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 
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Kostol sv. Urbana, Čermáň, Kostolná ulica
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
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. 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 sv. Gorazda – starokatolícka cirkev, Chrenovská 
15, slovenski-katolici.sk, Ne: 9.00
Kostol sv. Štefana – gréckokatolícke bohoslužby, Párov-
ská 2, www.grkatnr.sk, Ne: 10.00
Evanjelický kostol Ducha Svätého
Sládkovičova 12, www.ecavnr.sk, Ne: 10.00
Reformovaná kresťanská cirkev
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínsky)
Ulica Fr. Mojtu 10, Ne: 9.30
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Modlitebňa za kostolom, 
Ulica Fraňa Mojtu 10, www.casd.sk, www.nitra.casd.sk
So: 9.45
Cirkev bratská, Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ulica 21
www.cbnr.sk, Ne: 10.00 
Kresťanský zbor, Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
www.kz-nitra.sk. Ne: 9.30 Večera Pánova (pamiatka Pána Je-
žiša), bohoslužba: 16.00, Besiedka pre deti: 16.00, ut: 18.30 
Biblické štúdium a modlitby, Pi: 17.30 Stretnutie mládeže
Apoštolská cirkev Kristus mestu, MediaHaus, Mozaika, Ul. 
Fraňa Mojtu 18. Ne: 10.00, pi: 18.00 mládež – Unlock

mácie z oblasti cestovného ruchu,  disponuje databázou ubyto-
vacích a stravovacích zariadení, poskytovateľov služieb, firiem, 
organizácií, inštitúcií, zdravotníckych zariadení, ktoré sú neustále 
aktualizované. Poskytuje informácie o telefónnych číslach, ad-
resách, e-mailových kontaktoch, otváracích hodinách a ďalších 
potrebných údajoch, zabezpečuje sprievodcovský servis, skeno-
vanie, kopírovaciu službu a vylepovanie plagátov na mestských 
informačných skružiach,  špecializuje sa na predaj publikácií a 
propagačných materiálov o Nitre a Slovensku, pohľadníc a dar-
čekových predmetov, je predajným miestom Ticketportalu. V TIC 
je možnosť voľného prístupu na internet.

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 Nanebovz. 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 práz.) a 18.00 so: 7.00 a 18.00
ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská) a 18.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00
Sviatok v prac. deň: 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navšt. Panny Márie – kláštorný, Farská 18
Po – pia: 6.00, 9.00 a 16.15, So: 6.00  a 16.15
Ne: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15
Sviatok v deň prac. pokoja:
6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská) 16.15, Sviatok v prac. deň:
6.00, 7.00, 9.00 a 16.15
Kostol sv. Petra a Pavla – františkáni, Samova 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. poko-
ja:, 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky) 18.30
Sviatok v prac. deň aj o 12.00
Kostol sv. Gorazda, Ulica 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 ulica 25
Po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská) 17.30 (s veš- 
perami), 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 ulica
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
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Po prvej a druhej časti ob-
razovo-textovej publikácie Ni-
tra – Ako si ťa pamätáme vyšiel 
v uplynulých dňoch tretí diel 
tohto knižného zaujímavého 
diela. Z klenotnice svojich spo-
mienok do nej zaujímavé prí-
behy vyberajú rodáci i obyva-
telia, ktorí strávili v meste viac 
či menej dlhý čas, alebo v Nitre 
bývajú dodnes.

Čitatelia sa v treťom dieli 
dočítajú najmä o tom, ako sa 
mesto menilo v 2. polovici 20. 
storočia. Pomôže im k tomu 
okrem príbehov znovu aj Ni-
trianske kalendárium, v kto-
rom nájdu prehľadne zoradené 
udalosti už od roku 1848 po 
súčasnosť. 

Autori knihy si spolu s pa-
mätníkmi zaspomínajú na to, 
aké príjemné bolo kúpanie v 
rieke Nitre, ako sa oslavova-
li prvé máje, ako bolo kedysi 
populárne nitrianske korzo, 
aká bola v minulosti dámska a 
pánska móda a spomenú si aj 
na otvorenie pešej zóny. 

V knihe si čitatelia môžu 

pripomenúť aj také osobnosti 
mesta, akými boli Jozef Dvonč 
starší, Pavel Vančo a Ján Majko, 
objaviteľ nitrianskej kvapľovej 
jaskyne. Oživia si spomienky 
na bohatý nitriansky športo-
vý život či už futbal, hádzanú 
alebo tenis. Oboznámia sa tiež 
s dvomi významnými nitrian-
skymi školami s dlhoročnou 
pôsobnosťou ako sú párovské a 
piaristické gymnázium. Tieto, 
ale aj ďalšie príbehy sú v knihe 

doplnené vzácnymi fotografia-
mi z osobného archívu autorov, 
alebo pútavými historickými 
pohľadnicami. Pokračovanie 
nitrianskych spomienok bude 
ozdobou knižnice každého či-
tateľa, ktorý má toto historické 
a zároveň moderné mesto rád. 
Ak ste si knihu ešte doteraz 
nekúpili, môžete ju vyhrať. Sta-
čí, ak na adresu redakcie na-
píšete do 17. septembra mená 
aspoň troch spoluautorov kni-
hy Nitra – Ako si ťa pamätáme 
3.a budete zaradený do žrebo-
vania.

Kniha vyšla s podporou 
mesta Nitry a môžete si ju kúpiť 
v nitrianskych kníhkupectvách 
a v Turistickom informačnom 
centre (bývalý NISYS) na Štefá-
nikovej triede č. 1. 

(SY)

Pokračovanie úspešnej edície kníh 

Dražovčania reprezentovali Nitru v partnerskom Osijeku

Folklórna skupina Tradícia 
z Nitry-Dražoviec sa v partner-
skom meste Osijek v Chorvát-
sku zúčastnila na oslavách 25. 
výročia založenia Matice slo-

venskej v Osijeku a zároveň i na 
prehliadke slovenského folkló-
ru v Chorvátskej republike. 

Program osláv sa začal 
slávnostnou bohoslužbou v 

Kapucínskom 
kostole v Osije-
ku, ktorú celeb-
rovali v sloven-
skom jazyku. 
Dražovčania sa 
na omši aktívne 
podieľali  spe-
vom sakrálnych 
piesní. Nasledo-
val veľmi bohatý 

kultúrny program v ZŠ A. Mi-
hanoviča, kde bolo vystúpenie 
Dražovčanov prijaté s veľkou 
priazňou a ohlasom publika.

„Prehliadka slovenského 
folklóru sa začala slávnostným 
sprievodom účinkujúcich sú-
borov.

Dražovčanom sa dostalo 
pocty byť na čele tohto sprie-
vodu. Ten deň bol výnimočný. 
Plný hudby, slovenského slova 
a tanca,“ povedala vedúca sú-
boru Miroslava Zaujcová. 

(RM)

Kupón

Vyhraj knihu



17www.nitra.sk

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník SEPTEMBER 2018

Bronzový olympijský 
medailista z OH 1980 v 
Moskve Július Strnisko 
by sa bol 6. augusta tohto 
roku dožil významného 
životného jubilea - 60 
rokov. Tento legendár-
ny zápasník, prezývaný 
Drobček, bol nielen 13-
násobným majstrom Čes-
koslovenska, ale zo žine-
niek si odniesol aj tri vzácne 
medaily z medzinárodných 
podujatí a to – bronzovú 
medailu z olympijských hier 
a dve strieborné  medaily z 
majstrovstiev Európy.

Július Strnisko sa narodil 
6. augusta 1958 v Nitre ako 
najmladší zo šiestich bratov. 
V meste pod Zoborom aj 
zápasnícky vyrástol. Najprv 
pod vplyvom brata Petra 
Strniska, ktorý zápasil za Te-
lovýchovnú jednotu AC Nit-
ra. Ten si na mladšom brato-
vi skúšal zápasnícke hmaty a 
chvaty a ťahal ho aj na tré-
ningy. Na žinenky TJ AC 
Nitra ho definitívne pritia-
hol až uznávaný tréner Jozef 
Svitač, ktorý z neho urobil 
československého šampióna 
v zápasníckej voľnoštýliars-
kej kategórii do 100 kg.

Devätnásťročný Július 
odišiel po maturite z rodnej 
Nitry do Prahy na základ-
nú vojenskú službu. Ako 
22-ročný zápasník oddielu 
Rudá hvězda (RH) Praha sa 
v roku 1980 kvalifikoval na 
Olympijské hry do Moskvy, 
kde získal vzácnu bronzovú 
medailu. V roku 1982 si vy-
bojoval na majstrovstvách 
Európy vo Varne bronzovú 
medailu a rovnakú medailu 
si priniesol aj v roku 1983 z 

majstrovstiev Európy z Bu-
dapešti.

Svoju skvelú formu ne-
mohol Strnisko predviesť 
na Olympijských hrách v 
Los Angeles (1984) z poli-
tických dôvodov. Vtedajšia 
československá komunistic-
ká vrchnosť totiž rozhodla, 
že svojich športovcov na 
olympijské hry do USA ne-
pustí. Išlo o odplatu za to, že 
západné krajiny sa nezúčast-
nili na OH v Moskve v roku 
1980.

S aktívnou zápasníckou 

kariérou sa 13-násobný 
majster Českosloven-
ska rozlúčil v roku 1988 
na olympiáde v Soule. 
V roku 1989 neskôr sa 
vrátil z Prahy do Nitry. 
Najprv sa živil ako zvá-
rač na montážach. Bol 
tiež krupierom v kasíne 
a prevádzkoval aj vlast-
nú kaviareň v rodnom 

meste. Na zápasenie však 
nezanevrel. Dlhé roky pôso-
bil v Nitre ako dobrovoľný 
tréner. 

Július Strnisko patrí k 
tým málo športovcom, ktorý 
počas svojej športovej karié-
ry dosiahli výrazné športové 
úspechy. V Nitre je na jeho 
počesť pomenovaná Zápas-
nícka hala Júliusa Strnisku 
na Sihoti, kde svoj talent 
môžu rozvíjať mladé zápas-
nícke talenty. 

(rm)

Nedožité šesťdesiatiny úspešného 
olympionika Júliusa Strniska 
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Tomáš G. Masaryk, prvý 
československý prezident, sa 
stal 12. augusta 1923 čest-
ným občanom Nitry, hovorí 
o tom záznam z kroniky 
mesta Nitra aj s vlastnoruč-
ným podpisom prezidenta. 
Tomáš Masaryk trávil od 
roku 1887 prázdninové po-
byty na slovenskom vidie-
ku, pravidelne chodieval do  
Bystričky pri Turčian-
skom sv. Martine, kde 
sa, kde zoznamoval so 
slovenskou inteligenci-
ou , napríklad so Sve-
tozátorom Hurbanom 
Vajanským, Pavlom Or-
szágom Hviezdoslavom 
a Vavrom Šrobárom. Na 
jeho prednáškach na Fi-
lozofickej fakulte v Pra-
he sa zúčastnili mnohí 
vtedajší študenti vrátane 
Milana Rastislava Štefá-
nika. 

Od roku 1923 pri-
chádzal prezident Ma-
saryk na Slovensko 
pravidelne; Zámok v 
Topoľčiankach sa mu 
popri zámku v Lánoch 
stal jeho druhým letným 
sídlom, v ktorom trávil 
spravidla koniec leta a 
začiatok jesene. Z preziden-
tových návštev Slovenska si 
pripomeňme jednu  z najvý-
znamnejších, a to návštevu 
Nitry, jedného z najstarších, 
najvýznamnejších a najma-
lebnejších centier krajiny, na 
ktorú sa vybral v nedeľu 12. 
augusta 1923. 

O tejto významnej uda-
losti prirodzene informovali 
miestne noviny s predsti-
hom: „Áno, prichádza k nám 
génius, Osloboditeľ vlasti, 
muž vysokého štátnického 
rozhľadu, muž prísne veria-

ci v Boha, muž, ktorý nie so 
zbraňou v ruke, ale svojou 
vzdelanosťou a snahou pre 
vzdelanie sa vypracoval z 
kováčskeho učňa na filozofa 
a na autoritu, uznávanú ce-
lým vzdelaným a vedeckým 
svetom.“

 Masaryk dorazil do sl-
nečnej Nitry okolo 16. hodi-
ny z Topoľčianok. Neprišiel 

však sám, sprevádzali ho ďal-
šie štyri osoby: minister za-
hraničia a blízky Masarykov 
priateľ Eduard Beneš, veľvy-
slanec ČSR v Paríži a schop-
ný diplomat Štefan Osuský, 
prezidentov tajomník Vla-
dimír Kučera a dvorný cere-
moniál kancelárie prezidenta 
republiky Viktor Hoppe. Pre-
zidenta  republiky slávnostne 
privítala čata nitrianskeho 
jazdného Sokola ešte pred 
jeho vjazdom do samotného 
mesta. V ich sprievode a pri 
jasote prizerajúceho sa davu, 

dorazil prezident na bohato 
vyzdobené Štefánikovo ná-
mestie (dnešné Svätoplukovo 
námestie), kde ho uvítali fan-
fáry zo Smetanovej opery Li-
buša a tóny národnej hymny. 
Prezidenta T. G. Masaryka 
po vystúpení z automobilu 
uvítal sám nitriansky župan, 
advokát a spisovateľ Ján Je-
senský a zástupcovia jednot-

livých ministerstiev. 
Po týchto slávnost-

ných formalitách sa 
slova ujal starosta mes-
ta Emil Šebesta, ktorý 
prezidenta pozdravil a 
poďakoval sa mu za jeho 
práci v prospech národa 
a štátu. Stredu námestia 
dominovali ženy v tra-
dičných krojoch, ktoré 
umocňovali slávnostný 
nádych celej udalosti. 

Na vrelé pozdravy 
Masaryk odpovedal sta-
rostovi slovami: „Pán 
starosta, ďakujem vám 
zo srdce za vaše pri-
vítanie. Už jako malý 
chlapec slýchával jsem o 
Nitře. Později jako žák a 
student zpíval jsem Nit-
ra, milá Nitra a nyní jako 
váš prezident hovořím: 

Nitro, milá Nitro, společnou 
prací, vy všichni občané a já 
s vládou bohdá to vykonáme, 
co nás ještě čeká. Je toho dost, 
ba moc, velmi moc. Ale dou-
fám, věřím pevně, že – opa-
kuji ¬– společnou prací vy-
konáme všechno pro Nitru, 
pro Slovensko, pro Českoslo-
venskou republiku. Všechno 
dobré přeji vám, pane staros-
to, a vašemu městu.“ 

Následne mu bol predsta-
vený nitriansky biskup Karol 
Kmeťko, signatár Martin-
skej deklarácie a poslanec 

Tomáš G. Masaryk navštívil Nitru pred 95 rokmi
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Národného zhromaždenia. 
Krátko potom sa T. G. Ma-
saryk stretol so zástupcami 
nitrianskych evanjelikov na 
čele s farárom a spisovateľom 
Ladislavom Novomeským, 
legionárom a tajomníkom 
poľnohospodárskych odbo-
rových organizácií Severí-
nom Korybaňom. 

V mene nitrianskej so-
kolskej Svätoplukovej župy 
pozdravil T. G. Masaryka i 
župný starosta Ján Kettner a 
zástupcovia organizácií čes-
koslovenských socialistov, 
československých sociálnych 
demokratov, kresťanských 
socialistov a židovskej obce. 
Z námestia sa Masaryk presu-
nul do Mestského / Meštian- 
skeho domu (dnes stojace-
ho na začiatku Štefánikovej 
triedy). Tu sa slova ujal opäť  
starosta Šebesta a informoval 
prezidenta Masaryka, že ho 
mestské zastupiteľstvo zvoli-
lo za Čestného občana mesta 
a na pamiatku mu bude ve-
novaný obraz Nitry. 

O sedemnástej hodine 
sa pán prezident presunul 

automobilom z Mestského 
domu do Župného domu 
(na dnešné Župné námestie), 
kde bolo na jeho počesť pri-
pravené posedenie pri čaji a 
recepcia, na ktorej sa zúčast-
nili predstavitelia širokých 
spoločenských vrstiev mesta 
Nitry. 

Odtiaľ sa po krátkom čase 
vydal, opäť v sprievode so-
kolskej jazdy, po Špitálskej 

ulici k stavenisku mestského 
chudobinca, na stavbu kto-
rej  Masaryk neskôr venoval 
stotisíc československých ko-
rún. Okolo 19. hodiny odces-
toval pán prezident Masaryk 
z Nitry späť na letné sídlo do 
Topoľčianok. 

Marek Šmíd,  
Masarykov ústav  
a Archív AV ČR

Počas tohto leta mali náv- 
števníci možnosť navštíviť 
najstarší známy kláštor na Slo-
vensku – kláštor sv. Hypolita, 
ktorý založili v lesoch blízko 
Nitry na západnom svahu 
Zobora. Hoci sa o založení 
kláštora nezachovali  žiadne 
písomné správy, podľa väčši-
ny historikov bol založený už 
v 9. storočí. išlo o benedik-
tínsky kláštor, ktorý v období 
medzi 11. a 13. storočím plnil 
dôležitú funkciu jedného z 
centier duchovného, verejno-
právneho a kultúrneho života 
v Uhorsku. Aj teraz ho však 

ľudia mohli navštíviť, aj keď  
z neho zostali len ruiny. O to 
bohatší bol však program, kto-
rý ich čakal na mieste. Každú 
sobotu 11., 18., 25. augusta 
čakal na návštevníkov zaují-
mavý program v čase medzi 
15.00 a 19.00 hodinou. Účast-
níci sa stretli pri fontáne pred 
budovou Špecializovanej ne-
mocnice sv. Svorada na Zobo-
re a odtiaľ spolu so sprievod-
com prešli k ruinám kláštora. 
Špeciálne 18. augusta mohli 
návštevníci absolvovať večer-
nú prehliadku kláštora, ktorá 
bola spojená s prednáškou na 

tému „Svätý Andrej-Svorad, 
patrón Nitry“ a od 17.00 ho-
diny si mohli pozrieť aj diva-
delné predstavenie Kohútik 
a sliepočka v podaní divadla 
Žihadlo. Zásluhu na oživení a 
oprave kláštora má predseda 
Zoborského skrášľovacieho 
spolu Ján Kratochvíl. V areáli 
kláštora otvorili aj malé tu-
ristické informačné centrum. 
Výhodou pre návštevníkov 
je, že od septembra začal ku 
kláštoru premávať aj turistic-
ký vláčik. 

(SY)

Leto na Zoborskom kláštore ponúklo nevšedné zážitky
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Krátka ulica 
medzi Čulenovou, 
Južnou a Kos-
tolnou ulicou na 
Čermáni, ktorá sa 
v minulosti volala 
Koševého ulica, 
nesie dnes meno 
profesora Michala 
Lukniša. Možno 
len málokto vie, 
že tento muž patrí 
k zakladajúcim osobnostiam 
modernej slovenskej geomor-
fológie, predovšetkým regio-
nálnej. Ako prvý u nás a jeden 
z prvých vo svete začal s po-
drobným geomorfologickým 
výskumom a mapovaním.

Narodil sa 26. februá-
ra 1916 sa v Zlatne v okrese 
Zlaté Moravce. Na jeho ro-
dičovskom dome umiestnili 
predstavitelia obce pamätnú 
tabuľu pri príležitosti 100. 
výročia narodenia svojho na-
jznámejšieho rodáka. V obec-
nom múzeu v Zlatne zria- 
dili od roku 2000 aj pamätnú 
izbu.

Michal Lukniš vyštudoval 
geografiu a geomorfológiu 

na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzi-
ty Komenského v 
Bratislave. Tomuto 
odboru sa venoval 
aj ako univerzitný 
profesor a vedecký 
pracovník. Vypra-
coval unikátny Re-
liéf Vysokých Tatier 
a ich predpolia a 
vyhotovil podrobnú 

geomorfologickú mapu Vyso-
kých Tatier. Významne sa po-
dieľal na spracovaní 
Slovenskej vlastive-
dy (1973), Encyklo-
pédie Slovenska 
(1970 - 1980), Atla-
su Slovenska (1980) 
a ďalších diel, ktoré 
sú piliermi príro-
dovedného pozna-
nia Slovenska. Jeho 
súpis vedeckých a 
publicistických prác 
obsahuje vyše 130 
titulov.

Ako vysokoškol-
ský profesor vycho-
val niekoľko gene-
rácií slovenských 

geomorfológov. Bol prvým 
predsedom Slovenskej ze-
mepisnej a geomorfologickej 
spoločnosti. V roku 1977 jeho 
vedeckú a pedagogickú čin-
nosť ocenili Národnou cenou 
Slovenska. Profesor Lukniš 
zomrel 20. septembra 1986 v 
Malackách. Jeho život a práca 
boli v roku 1991 ocenené ude-
lením Radu Tomáša Garrigua 
Masaryka in memoriam.                                     

Spracovala: (SY)

Stalo sa už dobrým zvy-
kom, že každoročne na začiat-
ku nového školského roka sa 
v Centre voľného času Domi-
no uskutoční Deň otvorených 
dverí. Nebude tomu inak ani 
tohto roku. Na pestrú čin-
nosť záujmových krúžkov sa 
do hlavnej budovy Domina 
na Štefánikovej triede môžu 
prísť záujemcovia pozrieť v 
dňoch 4. až 7. septembra v čase  

od 10. do 18.hodiny. Na elo-
kovanom pracovisku CVČ 
Domino na Topoľovej ulici na 
Chrenovej sa Deň otvorených 
dverí uskutoční 4. septembra 
v čase od 10. do 18.00 hodiny. 
V rovnakom čase bude otvo-
rené 5. septembra aj elokované 
pracovisko CVČ na Hôrke na 
sídlisku Klokočina.  

Domino napĺňa voľný čas 
deťom a mládeži už 60 rokov. 

Toto krásne jubileum oslávili 
bohatým program v Divadle 
A. Bagara v júni tohto roku. 
Deťom a mládeži Domino 
dlhodobo ponúka rôznoro-
dé možnosti využitia voľného 
času - technické, umelecké, ta-
nečné alebo aj športové krúžky 
si každoročne nachádzajú svo-
jich priaznivcov. 

(SY)

Ulica, po ktorej kráčaš

Ulica Michala Lukniša

Domino pozýva na Dni otvorených dverí

Na lokalite Hajloch pri Hlohovci v r. 1973, 
zľava prof. Lukniš, J. Kocián, M. Lehotský, 
Z. Hochmuth a V. Lauko. 
         Foto: archív Univerzity P. J. Šafárika
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Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: Ing. Eleonóra 
Babjáková, Valéria Benešová, 
Dušan Bocán, Gabriela  Bole-
ková, Marta Čerešňová, Má-
ria Dujíčková, MUDr. Mária 
Felsöciová, Anna Fülöpová, 
Juraj Gajdošík, Anton Hati-
na, Vladimír Chrastina, Bea-
ta Kabíčková, Ľubomíra Ke-
lemenová, Miroslav Košťál, 
Tomáš Križan, Mária Lacová, 
Kamil Ložek, René Magula, 
Jaroslav Maňák, Alexander 
Mitlík, Gizela Morávková, 
Ing. Helena Mošaťová, Marta 
Nováková, Alžbeta Panisová, 
František Pavlica, Zita Pavlo-
vičová, Ing. Dionýz Pecháček, 
Ján Rejda, Emília Sládečková, 
MUDr. Anna Spišáková, Eva 
Steineová, Valéria Stoklasová, 
Bernardína Šmigurová, Er-
nest Šranko, Mária Štyblová, 
Ing. Jozef Tóth, Mária Tótho-
vá, Monika Urbánková, Ján 
Vince, Katarína Višňovská, 
Valéria Žákovičová

80 ROKOV: Mária Bačo-
vá, Eliáš Brňo, Mitra Dobišo-
vá, prof. Ing. Ján Jech, PhD., 
Terézia Kotorová, Mária 
Križanová, Božena Kuťková, 
Juliana Marciová, Margita 
Michaličková, Otília Miková, 
Erika Ondrejčeková,  Vojtech 
Pintér, Mária Pochabová, Jo-
zefa Pomfyová, Terézia Pu-
cherová, Róbert Schmuck, 
Erika Žáčiková, Viktor Že-
žovský

85 ROKOV: Margita Bí-
liková, Melánia Brunovská, 
Pavol Gucký, Jolana Hallová, 
Mária Herdová, Gizela Hro-
bárová,  Terézia Hucíková, 
Helena Ivaničová, Ing. Tibor 

Mederly, Libuša Ocelková, 
Mária Tarková, Marta Tiná-
ková, Milan Zabadal   

86 ROKOV: MUDr. Vác-
lav Benca, Ing. Jozef Brunclík, 
Margita Danielová, Rozália 
Dežerická, Mária Fajčíková, 
Valéria Ivanková, Jozefína 
Jeleneková, Michal Krivošík, 
Ľudmila Krošláková, Helena 
Krumpárová, Walter Larisch, 
Irena Levčíková, Viera Ma-
jerčiarková, Eva Moravcová, 
Anna Mošatová, Mária Na-
gyová, Mária Pappová, Oľga 
Psotná, František Slíška, doc. 
PhDr. Michal Šemetka, CSc., 
Františka Štetinová, Angela 
Tóthová, Pavlína Vargová

87 ROKOV: doc. Ing. 
Július Bíly, Anna Čančová, 
Margita Duchoňová, Marie 
Ďurčová, Filip Gendiar, Má-
ria Hlavinová, Jozefína Jan-
čovičová, Mária Oľga Judy, 
Kvetoslava Karhanová, Va-
léria Kiačková, Anna Kilia-
nová, Vojtech Kozár, Viliam 
Lohyňa, Šimon Malý, Ing. 
Michal Marko, Marta Matúš-
ková, Helena Nováková, Jozef 
Orel, Jozef Ravinger, Irena 
Sobčáková, Magdaléna Zja-
rová, Anna Žiaková     

88 ROKOV: Alžbeta Bá-
lintová, Margita Bencová, Ire-
na Čanakyová, Ľudmila Čá-
peková, Mária Deményová, 
Helena Fačkovcová, Bohumír 
Harvan, Gizela Kalmanová, 
Mária Karenovičová, Imrich 
Kóňa, Edita Kopná, Magdalé-
na Sklenárová, Mária Štubňo-
vá, Matilda Švecová, Emília 
Valachová, Paula Vargová

89 ROKOV: Edita Búto-

rová, Anna Drenková,Valéria 
Ďurčeková, Vilma Halme-
šová, doc. RNDr. František 
Hanzelík, CSc., Mária Holo-
bradá, Matilda Horváthová, 
Štefan Kollár, Mária Kore-
ňová, Anna Krajčíková, Emil 
Mada, Ľudmila Nemešová, 
Ing. Juraj Trnovec

90 ROKOV: Zuzana Adá-
miová, Anna Hrnčárová, 
Štefánia Lahučká, Emília 
Martošová, Imrich Maťašov-
ský, Jozefa Maťová, Ľudmila 
Pavlechová, Alžbeta Soósová

91 ROKOV: Karol Belák, 
Alžbeta Čibíková, Helena 
Guzmická, Mária Jeneyová, 
Helena Kamenská, Ľudmila 
Kováčová, Mária Kováčová, 
Jozef Kubica, Rozália Kubič-
ková, Jolana Martišová, prof. 
PhDr. Michal Soták, DrSc., 
Mária Zaujecová

92 ROKOV: Antónia 
Buranská, Katarína Fogelo-
vá, Margita Korčeková, Ján 
Krčmár

93 ROKOV: Margita 
Brunzová, Terézia Kopecká, 
Zlatica Sýkorová, Ing. Ján 
Virág

94 ROKOV: Bruna Kor-
cová, Štefan Mihálik, Mária 
Pňačeková, Mária Sýkorová, 
Alžbeta Waksmanská, Jozefí-
na Zábradiová

95 ROKOV: PaedDr. Ľud-
mila Melišová, Mária Ščasná

96 ROKOV: Františka Fa-
jerová, Jozefína Mrštinová, 
Mária Tóthová

97 ROKOV: Margita Rep-
ková

99 ROKOV: Augustín Gr-
man

V septembri sa významného životného jubilea dožívajú 
títo občania mesta Nitry:
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V júni 2018 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
Peter Bača vo veku 58 rokov
Vincent Bali vo veku 84 rokov
Jozef Balšan vo veku 73 rokov
Irena Blisková vo veku 78 rokov
Helena Brathová vo veku 88 rokov 
Mária Brathová vo veku 91 rokov
Jana Bukerová vo veku 81 rokov
Ivan Čibík vo veku 77 rokov
František Dano vo veku 92 rokov
Helena Depešová vo veku 87 rokov
Ing. Ivan Dobák vo veku 65 rokov
Ľudovít Dóka vo veku 65 rokov
Margita Drahošová vo veku 82 rokov
Gertrúda Eichlerová vo veku 95 rokov
Ing. Rastislav Finta vo veku 73 rokov
Ivan FÖlkel vo veku 43 rokov  
Mária Grznárová vo veku 86 rokov
Jozef Halaburda vo veku 63 rokov
Magdaléna Hanková vo veku 84 rokov
Ivan Hatiar vo veku 84 rokov
Anna Havelková vo veku 95 rokov
Jozef Hora vo veku 92 rokov
Vlasta Horská vo veku 64 rokov
Ladislav Horváth vo veku 61 rokov

Tibor Hunka vo veku 60 rokov
Kamil Kečkéš vo veku 67 rokov
Ján Kohút vo veku 68 rokov
Helena Králová vo veku 90 rokov
Iva Krejčová vo veku 75 rokov
Milan Krištek vo veku 71 rokov
Ing. Ladislav Krumpál vo veku 74 rokov
Terézia Lehocká vo veku 67 rokov
Ing. Ivan Marko vo veku 75 rokov
Artúr Miškolczy vo veku 91 rokov
Ing. Alžbeta Móriová vo veku 63 rokov
Ľudovít Mrázik vo veku 75 rokov
Katarína Nagyová vo veku 70 rokov
Ing. Anna Oravcová vo veku 83 rokov
Veronika Ostrošková vo veku 68 rokov
Mária Osúchová vo veku 77 rokov
Anna Ottová vo veku 81 rokov
Mária Palatická vo veku 94 rokov
Rozália Rybanská vo veku 81 rokov
Ing. Jozef Skupin vo veku 70 rokov
Štefan Šmehil vo veku 69 rokov
Terézia Turanovičová vo veku 88 rokov
Doc. Ing. Jozef Uhlár , CSc. vo veku 85 rokov
Ján Varga vo veku 63 rokov 

Povedali si áno

navždy odišli

29. júna:  Roman Prusák 
z  Prešova a Jana Pasulkášo-
vá z Nitry, Andrej Kovačik a 
Patrícia Švelanová,  obaja z 
Nitry

30. júna:  Matej Fúska a 
Nikoleta Petrovičová, obaja 
z Nitry, Ing. Michal Hajdúch 
z Nitry a Ing. RNDr. Soňa 
Fekecsová, PhD., z Nových 
Zámkov, Marek Kozár z Vrá-
bel a Erika Kocmanová zo 
Žemberoviec

6. júla:  Anton Bagin a 

Marcela Škodrovová, obaja 
z Nitry

7. júla: Jakub Hrudík z 
Hlohovca a Mária Kišová z 
Veľkého Lapáša, Roman Kos-
tický a Andrea Neupauerová, 
obaja z Nitry, Ing. Kristián 
Berec a Ing. Zuzana Krato-
chvílová, obaja z Bratislavy, 
Juraj Páleník a Monika Kolá-
riková, obaja z Nitry

14. júla: Milan Branický a 
Daša Pavelová, obaja z Nitry, 
Jozef Pajer zo Žirian a Simo-

na Szabóová z Branču 
20. júla: Adam Ďuriš z 

Dolných Obdokoviec a Eva 
Kečkéšová z Nitry

22. júla: Štefan Macko a 
Frederika Vargová, obaja z 
Vajky nad Žitavou

28. júla: Martin Horák a 
Mgr. Magdaléna Halásová, 
obaja z Nitry, 

Benjamín Császta a Daša 
Ďurišová, obaja z Nitry, Da-
niel Pažitný a Ing. Lucia Svo-
radová, obaja z Nitry
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navždy odišli

V júli 2018 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
Nikoleta Abbatantuono vo veku 20 rokov
Ján Alexy vo veku 61 rokov
Oľga Bobušová vo veku 78 rokov
Imrich Brath vo veku 64 rokov
Ing. Ján Bystrický vo veku 75 rokov
Ing. Dušan Čanky vo veku 66 rokov
Ján Červenák vo veku 96 rokov
Ján Čorňák vo veku 76 rokov
Vladimír Duchoň vo veku 58 rokov
Emília Duchoňová vo veku 98 rokov
Bc. Mária Horňáčková vo veku 35 rokov
Ľudovít Farkaš vo veku 90 rokov
Mária Fridrichová vo veku 89 rokov
Dana Furková vo veku 57 rokov
Karol Gamboš vo veku 79 rokov
Tatiana Hollová vo veku 67 rokov
Štefánia Jareková vo veku 74 rokov
Irena Kadlubcová vo veku 89 rokov
Mikuláš Kišš vo veku 74 rokov
Mária Kertészová vo veku 96 rokov
Ing. Vladimír Korček  vo veku  78 rokov
Jozef Kozma vo veku 65 rokov
Jozef Lieskovský vo veku 89 rokov
MUDr. Jozef Mamrák vo veku 70 rokov
Paulína Martonová vo veku 92 rokov

Anton Meluš vo veku 65 rokov
Ing. Milan Miklovič vo veku 79 rokov
Mária Motešická vo veku 77 rokov
Ing. Mária Ondrejičková vo veku 77 rokov
Jozef Pagáč vo veku 94 rokov
Soňa Prekopová vo veku 74 rokov
Dušan Rehák vo veku 68 rokov
Štefan Richtárik vo veku 61 rokov
František Porubský vo veku 93 rokov
Afrodita Sedlárová vo veku 86 rokov
Dana Schronková vo veku 69 rokov
Helena Skaličanová vo veku 76 rokov
Tibor Sórád vo veku 56 rokov
Ján Špaček vo veku 70 rokov
Lýdia Špačeková vo veku 69 rokov
Matilda Štefunková vo veku 86 rokov
Anna Švecová vo veku 90 rokov
Marian Trebichalský vo veku 66 rokov
Helena Vajdová vo veku 78 rokov
Helena Vargová vo veku 87 rokov
Mária Verešová vo veku 80 rokov
Ing. Jozef Vernarec vo veku 73 rokov
Mgr. Jana Volentierová vo veku 51 rokov
PhDr. Štefan Vragaš vo veku 89 rokov
Otília Vykoukalová vo veku 88 rokov

NITRA kultúrno-spoločenský mesačník SEPTEMBER 2018



kultúrny program od cca 15.30 hod.

cyklistické exhibície

dojazd pretekov cca 17.00 hod.

vystúpenie HUDBA Z MARSU

vyhlásenie výsledkov

TOMBOLA

15.9.2018  
3. ETAPA
DUBNICA 

NAD VÁHOM 

NITRA

15:30 hod.  

OKOLO 
SLOVENSKAMedzinárodné 

cyklistické preteky

201812.–16.9.
2.1UCI

KATEGÓRIA

www.okoloslovenska.com

9 771336 468000
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