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Deň učiteľov je vzácnou 
chvíľou, kedy si uctievame 
náročnú prácu našich peda-
gógov. Pre celú spoločnosť 
sa tento deň spája s príle-
žitosťou poďakovať sa im 
za  nasadenie a každodenné 
úsilie, ktoré vynakladajú pri 
výchove a vzdelávaní  našej 
mladej generácie.

Učiteľ – toľkokrát skloňo-
vaná profesia, životné 
poslanie, osobnosť, nosi-
teľ hodnôt, pre niektorých 
jednoducho len obyčajné 
zamestnanie. Sami učitelia 
však najlepšie vedia, že pro-
fesia učiteľa kladie na člove-
ka obrovské požiadavky. Od 

pedagóga sa zároveň očaká-
va, že bude aj akýmsi umel-
com, ktorý svojich žiakov v 
tom dobrom zmysle slova 
nainfikuje láskou k hľada-
niu, objavovaniu múdrosti 
a poznaniu. Neraz sa ocitá 
v pozícii psychológa či sta-
rostlivého rodiča. V jeho 
osobnosti  sa musia skĺbiť 
hodnoty, ku ktorým musí 
viesť i svojich žiakov, a to je 
múdrosť, tolerancia, empa-
tia či férovosť. 

S plnou vážnosťou mô-
žem povedať,  že toto povo-
lanie bude patriť k tým, na 
ktorom stojí budúcnosť na-
šej spoločnosti. Chcem vás 
preto ubezpečiť, že mesto 
Nitra bude presadzovať kon-
krétne kroky ku zvyšovaniu 
kvality  školstva, a to mate-
riálnymi i technickými vy-
moženosťami, úsilím o po-
stupnú rekonštrukciu budov 
ZŠ, a tiež tým, aby sa práca 
pedagóga stala v spoločnos-
ti akceptovanou so všetkou 
úctou a vážnosťou. 

K vášmu sviatku – ku 
Dňu učiteľov, vám vážení 
pedagógovia, želám, aby 
vaše ďalšie pedagogické 
pôsobenie bolo naplnené 

tvorivosťou, podnetným 
prostredím a inšpiráciou. 
Želám vám veľa energie, op-
timizmu a úspechov, oporu 
zo strany vašich blízkych a 
pochopenie zo strany rodi-
čov, vašich žiakov.

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

Poďakovanie učiteľom za ich prácu
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Primátor mesta Nitry Jo-
zef Dvonč prijal 20. februára 
na pôde mestského úradu 

mimoriadneho a 
splnomocneného 
veľvyslanca Ukra-
jiny v SR J. E. Juri-
ja Mushku. Počas 
stretnutia si obe 
strany vymenili 
názory na sloven-
sko-ukraj inskú 
regionálnu spo-
luprácu, ktorá sa 
úspešne rozvíja po 
linke Nitrianske-
ho samosprávne-
ho kraja, známa je 
dlhotrvajúca spo-
lupráca SPU s po-

dobnou univerzitou v Kyjeve.
Primátor J. Dvonč pred-

stavil ukrajinskému amba-

sádorovi klientske centrum 
služieb mestského úradu. Na 
tomto pracovisku sa vybaví 
denne približne 400 klientov. 
Jeho Excelenciu zároveň in-
formoval, že fyzické a najmä 
právnické osoby nemusia na 
úrad chodiť osobne, pretože 
môžu využiť formu elektro-
nickej komunikácie s úradom.  

J. E. Jurij Mushka sa primá-
torovi mesta Nitry J. Dvon-
čovi poďakoval za prijatie. 
Zaujímal sa o partnerskú spo-
luprácu Nitry s európskymi 
mestami, o zloženie mestské-
ho zastupiteľstva a ďalší rozvoj 
mesta.   

    
Text a foto: (SY)

Na prvom tohtoročnom 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva poslanci schválili inves-
tičný zámer výstavby 33 nájom-
ných bytov na Kmeťovej ulici 
na Dieloch. Tridsaťpäť nájom-
ných bytov bude postavených aj 
v bývalej ubytovni na Hlbokej 
ulici na Čermáni. 

Zastupiteľstvo schválilo i 
návrh rozpisu finančných pro-
striedkov pre súkromné a cir-
kevné školy a školské zariade-
nia na rok 2018, ktoré podporí 
sumou 1,82 mil. eur. Mesto Nit-
ra tiež na základe schváleného 
uznesenia  neuplatní v roku 
2018 valorizáciu nájomného. 

Zastupiteľstvo schválilo  aj 
dodatok k VZN mesta  Nitry  č. 
21/2009  o hospodárení s majet-
kom mesta, ktoré upravuje sa-
dzby nájomného v kultúrnych 
zariadeniach, kultúrnych do-
moch, klubových priestoroch i 
v plavárni ako aj úpravu návrhu 

dodatku k VZN mesta Nitry č. 
26/2007 o určení pravidiel času 
všetkých nočných prevádzok. 
Pohostinstvá a krčmy budú mať 
prevádzky otvorené od pon-
delka do štvrtka do 22. hodiny 
s tým, že doteraz boli otváracie 
hodiny do 24.00 h. Uznesenie 
mestského zastupiteľstva k to-
muto VZN nadobudne účin-
nosť od 1. apríla 2018. 

Čo sa týka ďalších bodov, 
schválený bol návrh na pride-
lenie dotácií nad 2-tisíc eur pre 
20 klubov z rozpočtu mesta 
Nitry na rok 2018 pre cieľovú 
oblasť telesnej kultúry, ktorá 
zahŕňa fond prenájmu trénin-
gových objektov, fondy vrcho-
lového a mládežníckeho športu 
a športových podujatí. 

Poslanci tiež boli infor-
movaní o pridelení dotácií 
pre oblasť telesnej kultúry do 
2-tisíc eur, keď v tejto oblasti 
bolo podporených 31 klubov. 

Niektoré kluby, ktoré dotácie 
ešte nedostali, boli zaradené do 
zoznamu klubov - a tie môžu 
byť podporené v rámci aktivít 
EMŠ. 

V tomto roku, pravdepo-
dobne od mája, bude v Nitre 
premávať nový turistický vlá-
čik. Známa turistická atrakcia 
pre Nitranov i návštevníkov 
mesta bude stáť 128-tis. eur s 
tým, že mesto, podobne ako pri 
projekte zdieľaných bicyklov 
bude spolupracovať s doprav-
com ARRIVA. „Projekt so zdie-
ľanými bicyklami s dopravcom 
ARRIVA Nitra sa vydaril a pre-
to s ním plánujeme spolupraco-
vať aj na projekte turistického 
vláčika. Ten predchádzajúci už 
nespĺňal technické normy na 
prevádzku,“ uviedol, okrem 
iného, na tlačovej besede s no-
vinármi primátor Nitry Jozef 
Dvonč.  

(J)

Návšteva ukrajinského veľvyslanca v Nitre

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Primátor Nitry Jozef Dvonč prijal veľvyslan-
ca Ukrajiny v SR J. E. Jurija Mushku.
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Odbor sociálnych služieb 
Mestského úradu v Nitre vy-
tvoril pre obyvateľov Nitry 
brožúru Sprievodca sociálnymi 
službami v meste Nitra s odvo-
laním na plnenie II. Komunit-
ného plánu sociálnych služieb v 
meste Nitra na roky 2016-2020. 
Sprievodca sociálnymi služba-
mi v meste Nitra je pomôckou, 
ktorá má pomáhať bežnému 
občanovi zorientovať sa v spleti 
služieb, inštitúcií a organizácií, 
ktoré sú určené na riešenie ťaž-
kých životných situácií.

„Ak sa ocitnete pre vás v 

neriešiteľnej situácii, netreba 
sa báť osloviť tých, ktorí vám 
môžu pomôcť alebo poradiť. 
Sprievodca sociálnymi služba-
mi v Nitre  je súhrnom služieb 
v sociálnej oblasti  a pomôckou 
pri hľadaní pomoci v našom 
meste, je prostriedkom na efek-
tívnejšiu komunikáciu s organi-
záciami vo verejnom i neverej-
nom sektore,“ uviedol primátor 
Jozef Dvonč.   

V brožúre sa dá ľahko orien-
tovať podľa kapitol Deti a rodi-
na, Osoby ohrozené sociálnou 
inklúziou, Bývanie v meste Nit-

ra, Seniori a Úmrtie. Občania 
tu nájdu  informácie v podka-
pitolách Narodenie dieťaťa, Sta-
rostlivosť o dieťa, Nepriaznivá 
životná situácia v rodine, Deti, 
mládež, rodina s výchovnými 
problémami, Náhradná rodin-
ná starostlivosť a Rodina so 
zdravotne postihnutým členom 
rodiny. 

Pre zvládaní situácie so 
zdravotne postihnutým členom 
rodiny – telesným, psychickým 
či kombinovaným sa občania 
môžu obrátiť na odbor sociál-
nych služieb mestského úradu, 
kde dostanú základné sociálne 
poradenstvo a môžu si podať 
žiadosť na posúdenie odkáza-
nosti na sociálnu službu – den-
ný stacionár či využitie odľah-
čovacej služby. K dispozícii sú 
pre nich aj ďalšie inštitúcie či 
neziskové organizácie.   

Seniori tu nájdu informá-
cie o tom, čo robiť po dovŕšení 
dôchodkového veku, o pod-
porných sociálnych službách a 
peňažných príspevkoch.

(SY) 

O nadviazanie spolupráce s 
Nitrou prejavilo záujem mesto 
Medan z exotickej Indonézie. 
Neoficiálna delegácia navštívi-
la v uplynulých dňoch mestský 
úrad, kde rokovala so zástup-
com primátora Jánom Vančom. 
Delegáciu tvorili zástupcovia 
podnikateľských a obchodných 
kruhov, sprevádzal ich zástup-
ca veľvyslanectva Indonézie v 
SR. Medan je tretím  najväčším 
mestom Indonézie, rozprestiera 
sa na severe Sumatry, žije tu 2,3 
milióna obyvateľov, má bohatú 
históriu. V súčasnosti  spolu-

pracuje s mestami v Japonsku, 
Číne, Indii, Kórei, Malajzii, 
Singapure, USA a hľadá part-
nerov v Európe. Navrhovanými 
oblasťami spolupráce s Nitrou 
by mohli byť kultúra a umenie, 
šport, vzdelávanie, cestovný 
ruch a ďalšie oblasti. Zástupca 
primátora Ján Vančo delegáciu 
informoval, že návrh na part-
nerskú spoluprácu prerokuje 
komisia pre cestovný ruch a za-
hraničné vzťahy pri MZ, ktorá 
posúdi jej prospešnosť. 

(SY)

Sprievodca sociálnymi službami mesta Nitra

Návšteva z indonézskeho mesta Medan 

O klientov je postarané na vysokej profesionálnej úrovni

Zástupcu primátora Jána 
Vanča obdarovali šálom aký  
v Indonézii prinášajú svojim 
hostiteľom návštevy. Foto: (SY)
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Počas tohtoročných fašian-
gov sa v sobotu 10. februára 
v rámci Svetového dňa sprie-
vodcov cestovného ruchu 
uskutočnila aj fašiangová pre-
hliadka, ktorej organizátori 
– Turistické informačné cen-
trum dali názov „Nitra, pra-
dávne centrum kresťanstva“.

Ako informovala odborná 
referentka útvaru propagácie 
a cestovného ruchu Tereza 
Zaujcová, približne 60 náv-
števníkov si okrem rozpráva-
nia o kresťanstve a jeho pôso-
bení v Nitre mohlo prezrieť aj 
interiér Kaplnky sv. Michala 
na Vŕšku, Kostol Navštívenia 
Panny Márie a krypty na Far-
skej ulici, ako aj obnovený in-
teriér Piaristického kostola sv. 
Ladislava. 

Turistov sprevádzala slu-
žobne najstaršia turistická 

sprievodkyňa Mária Danko-
vá, ktorá je znalkyňou starej 
Nitry a dobrou rozprávačkou 
príbehov. Pútavá prehliadka 
sa skončila na Svätopluko-
vom námestí, kde sa účastníci 

prehliadky mohli presunúť na 
program Nitrianskych fašian-
gov, ktorý otvorila hudobným 
vystúpením skupina Funny 
Fellows. 

(SY)  

Koncom júla 2017 začala 
v Nitre fungovať nová služba 
bikesharingu  ako výsledok 
spolupráce spoločnosti Arri-
va, a.s. Nitra a Mesta Nitra, v 
záujme poskytnúť cestujúcim 
komplexné riešenie mobility a 
zlepšenie dopravnej situácie v 
Nitre. Do konca novembra si 
občania mohli v Nitre vybrať zo 
70 zdieľaných bicyklov na sied-
mich stanovištiach. 

Počas štyroch mesiacov od 
spustenia služby  sa zaregistro-
valo takmer 5 000 užívateľov 
a celkový počet prenájmov 
presiahol hranicu 8 000. Služ-
ba arriva bike bola priemerne 
denne využívaná takmer 100-
krát. Najfrekventovanejšie zo 
siedmich stanovíšť boli počas 
prvých štyroch mesiacov Mest-
ský park, Trieda A. Hlinku 
– Centro Nitra a Chrenovský 

most. Na týchto troch 
stanovištiach zároveň 
užívatelia najčastejšie 
ukončovali svoj pre-
nájom.

Od decembra do 
konca februára absol-
vovali bicykle dôklad-
ný servis, aby mohli 
počas ďalšej sezóny 
ďalej slúžiť. Zdieľa-

né bicykle by sa do našich ulíc 
mali vrátiť 1. marca v závislosti 
od počasia. Arriva, a.s. Nitra 
pripravuje pre občanov no-
vinky, ale aj zaujímavé súťaže s 
cieľom spríjemniť aj druhú se-
zónu bikesharingu v meste pod 
Zoborom.

Stanovištia bicyklov sú 
umiestnené v blízkosti autobu-
sovej stanice, neďaleko pošty 
na Svätoplukovom námestí, na 
Župnom námestí, v Mestskom 
parku pri hokejovej aréne, pri 
obchodnom dome Centro Nit-
ra zo strany, kde sa nachádza 
cyklistický chodník a neďaleko 
ŠD Mladosť a Chrenovského 
mosta. Bicykle je možné po-
žičať si na jednom a vrátiť na 
inom stanovišti. 

(SY)

Fašiangová prehliadka po pradávnom centre kresťanstva

Druhá sezóna požičovne bicyklov ARRIVA BIKE

Približne 60 záujemcov si pozrelo nitrianske kostoly

Jedno zo 7 stanovíšť je na Svätopluko-
vom námestí
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Mesto Nitra si oslavami v 
nedeľu 2. septembra pripo-
menie 770. výročie udelenia 
mestských výsad kráľom Be-
lom IV. Získala ich ako jedno 
z prvých miest v našej krajine. 
Na dôstojné pripomenutie si 
tohto dôležitého medzníka v 
dejinách Nitry sa pripravuje 
niekoľko významných podu-
jatí. Štátny archív v Ivanke pri 
Nitre v spolupráci s Mestom 
Nitra a Ponitrianskym múze-
um v Nitre pripravia výstavu 
znovuobjaveného starého ar-
chívu mesta Nitry.

Riaditeľ Štátneho archívu 
v  Ivanke pri Nitre PhDr. Peter 
Keresteš, PhD. na pracovnom 

stretnutí organizátorov a spo-
luorganizátorov  informoval, že 
pri tejto príležitosti by rád pre-
zentoval po prvýkrát v histórii 
archívne dokumenty mimo-
riadnej výpovednej hodnoty 
mesta Nitry od roku 1632 poč-
núc originálom odpisu mest-
ských privilégií, mestských 
zápisníc od konca 17. storo-
čia, pozemkových a daňových 
kníh, či kníh evidujúcich kúpu 
a predajov domov.

„Ide o doteraz neznáme 
a po prvýkrát prezentované 
písomnosti magistrátu mes-
ta Nitry, o ktorých sa mylne 
sedemdesiat rokov tvrdilo, že 
boli zničené. Jedinečnosť tejto 

výstavy bude spočívať v tom, že 
tieto dokumenty doteraz nebo-
li prezentované na verejnosti a 
ich obsah nepoznajú ani histo-
rici, ktorí ich tak nemohli vyu-
žiť pri výskume dejín Nitry.“

Okrem toho, Peter Keresteš 
pripravuje vydanie publikácie 
Najstaršia kniha mesta Nitry 
(1671) 1681 – 1693, Pramenná 
edícia najstaršej úradnej knihy 
mesta. Táto publikácia predsta-
ví najstaršiu zachovanú úradnú 
knihu mesta Nitry, obsahujúcu 
jedinečné a doposiaľ neznáme 
fakty z dejín mesta a jeho oby-
vateľov, o ktorých sme doposiaľ 
iba málo vedeli. Súčasťou pub-
likácie budú aj úvodné štúdie 
prinášajúce nové informácie z 
dejín mesta v 16. a 17. storočí 
spracované aj na základe úda-
jov publikovanej mestskej kni-
hy a vlastného výskumu.

„Ako profesionálny histo-
rik a archivár si uvedomujem, 
že výskum dejín mesta Nitry v 
16. - 19. storočí  je stále nedo-
statočne spracovaný a - aj pre 
neznalosť nenájdených písom-
ností ako primárneho prameňa 
na ich výskum a je potrebné 
iniciovať nové výskumy star-
ších dejín mesta. Táto publiká-
cia by mohla byť tiež súčasťou 
pripomenutia si udelenia mest-
ských výsad v septembri 2018. 

 (SY)

Darovanie krvi je prejavom 
ľudskosti a malo by byť bežnou 
súčasťou nášho života. Veď 
nikto z nás nevie, kedy bude 
on alebo niekto z jeho blízkych 
krv potrebovať. Pod záštitou 
primátora mesta Nitry Jozefa 
Dvonča a Národnej transfú-

znej služby SR - pracovisko 
Nitra sa dňa 12. marca 2018 
od 8.00 h do12.00 h uskutoč-
ní na Mestskom úrade v Nitre 
primátorská kvapka krvi. Od-
ber krvi mobilnou jednotkou 
Národnej transfúznej služby 
sa bude realizovať na prvom 

poschodí Mestského úradu v 
Nitre v kongresovej sále úradu, 
číslo dverí 634. Pozývame všet-
kých, ktorým nie je ľahostajný 
osud chorých a ťažko osudom 
skúšaných ľudí. 

 (rm)

Znovuobjavený starý archív mesta Nitry

Primátorská kvapka krvi

Znovuobjavené archívne dokumenty predstavil Peter Keresteš, 
riaditeľ Štátneho archívu v Ivanke pri Nitre primátorovi Nitry 
Jozefovi Dvončovi.         Foto: autorka               
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Okresný výbor Slovenské-
ho zväzu  záhradkárov v Nitre 
ocenil primátora Nitry Jozefa 
Dvonča na svojom slávnost-
nom zasadnutí v priestoroch 
nitrianskeho Agroinštitútu v 
Nitre pri príležitosti 60. vý-
ročia založenia zväzu. Výroč-
ná schôdza sa uskutočnila za 
účasti predsedov základných 
organizácií SZZ okresu Nitra. 
Zaslúžilí členovia a funkcionári 
zväzu boli ocenení pamätnými 
listami Republikového výboru 
SZZ pri príležitosti 60. výročia 
založenia zväzu. 

Predseda Okresného výbo-
ru SZZ Peter Farkaš odovzdal 
primátorovi Jozefovi Dvon-
čovi pamätný list RZ SZZ za 
podporu organizácie. „Po dl-
hotrvajúcej stagnácii OV SZZ 
v Nitre, ktorá trvala viac ako 
šesť rokov, došlo v roku 2015 k 
zvoleniu nových funkcionárov. 
Našli sme podporu u primáto-
ra Nitry Jozefa Dvonča a bola 
nám pridelená miestnosť na 
mestskej tržnici na stretávanie 
a činnosť,“ konštatoval Peter 
Farkaš.

Primátor Jozef Dvonč sa po-

ďakoval za ocenenie a prisľúbil 
záhradkárom ďalšiu podporu. 
Okrem toho im ponúkol - v 
prípade, že majú trvalý pobyt v 
Nitre, bezplatné dodanie kom-
postu z mestskej kompostárne. 

 
Záhradkári si zároveň  urči-

li ciele  na  tento  rok,  medzi  
ktoré patrí hlavne organizo-
vanie výstav ovocia, zeleniny 
a kvetov, ale aj školenia rezu 
viniča a degustátorov, odborné 

prednášky o príprave sadenia  
a pestovania priesad zeleniny. 

Predseda zväzu OV SZZ  
v Nitre Peter Farkaš  vo svojom 
príhovore zdôraznil,  aké je  
dôležité  dopestovať si vo vlast-
nej réžii  ekologické a  zdravé  
produkty,  aj  keď  supermar-
kety  ponúkajú  lacnú  zeleninu   
a ovocie z dovozu.

(SY)

Materská škola na Sta-
romlynskej ulici v Nitre - Hor-
ných Krškanoch je jednou z 
málo slovenských ZŠ, ktorým 
sa podarilo získať certifikát 
Zelená škola. Stala sa súčasťou 
veľkej rodiny zelených škôl na 
svete.   

Zelená škola je najväč-
ší certifikačno-vzdelávací 
ekoprogram na svete so zapo-
jením 58 krajín sveta. V rámci 
12. ročníka súťaže bolo celkovo 
zapojených 314 škôl, z ktorých 
94 získalo certifikát. „Na škole 

sa realizuje pro-environmen-
tálna výučba, vďaka ktorej si 
deti osvojujú témy týkajúce sa 
životného prostredia zaujíma-
vou formou začlenenou do vy-
učovania. „Výučba je v Zelenej 
škole prepojená s praktickými 
činmi a tak sa environmentálne 
témy stávajú súčasťou bežného 
života,“ uviedla riaditeľka MŠ 
Martina Veseľková. Tie vedú 
žiakov a celú školu k šetrnej-
šiemu prístupu voči životné-
mu prostrediu. Program získal 
uznanie  Environmentálneho 

programu OSN a Cenu minis-
tra ŽP v roku 2017. Certifikát 
programu Zelená škola je ude-
ľovaný školám, ktorým sa po-
darí úspešne zrealizovať  sedem 
krokov“ k Zelenej škole  do-
siahnuť viditeľné zmeny v škole 
alebo jej okolí a splniť  certifi-
kačné kritériá. Diplom Na ces-
te k Zelenej škole je udeľovaný 
školám, ktoré čiastočne  splnili 
kritériá programu a „vykročili 
na cestou tou správnou nohou.“ 

(SY)

Ocenenie za podporu zväzu záhradkárov

MŠ Staromlynská s certifikátom Zelená škola  

Predseda OV SZZ Peter Farkaš odovzdal primátorovi Jozefovi 
Dvončovi pamätný list.    Foto: autorka
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Svetové hodiny prišli do Nitry z nemeckého partnerského 
mesta Bernburg

Na malom námestí pred 
Domom kultúry Orbis trónili 
ešte donedávna hodiny sve-
tového času. Začiatkom feb-
ruára ich však mesto Nitra na 
pokyn majiteľa budovy INPEK 
Nitra demontovalo a odnieslo. 
Mnohí ľudia sa iste zamýšľali 

nad tým, skade sa tieto hodiny 
vzali? Pri pátraní po ich rod-
nom liste sme v staršom vydaní 
časopisu Život a kultúra mesta 
Nitry našli nasledovný text:

„V dňoch 11. – 18. mája 
1988 pripravili vo vtedajšom 
nemeckom družobnom meste 

Nitry v Bern- 
burgu (kraj 
Halle) Dni 
slovenskej kul-
túry. Nemec-
kým priateľom 
sa predstavili 
nitrianski hu-
dobníci, s veľ-
kým úspechom 
ú č i n k o v a l a 
dychová hudba 
Nitrianka. V 
rámci týchto 
„Dní sloven-
skej kultúry“ sa 

konali Dni slovenskej kuchyne. 
Nemci mohli spoznať ako chu-
tia bryndzové halušky, perkelt, 
či držková polievka. Po štyroch 
mesiacoch sa v Nitre v dňoch 
19. – 25. augusta 1988 uskutoč-
nili recipročné Dni nemeckej 
kultúry v Nitre. Stalo sa tak pri 
príležitosti 15. výročia podpí-
sania družobnej dohody medzi 
okresom Bernburg a Nitra. Ke-
ďže v Bernburgu majú (pozn. 
redakcie: v tom čase mali) 
identické hodiny svetového 
času, ich duplikát venovali pri 
tejto príležitosti mestu Nitra.“

Bernburg bolo družob-
né mesto Nitry. Toto okresné 
mesto má 35 000 obyvateľov a 
leží na rieke Saale, 45 km od 
známejšieho mesta Halle a 45 
km od Magdeburgu. Domi-
nantou mesta je rozsiahly rene-
sančný zámok.

Hodiny svetového času sú darom z nemeckého 
mesta Bernburg, ktoré bolo v minulom režime 
partnerským mestom Nitry.             Foto: (SY) 

Dnes je už takmer sa-
mozrejmosťou, že niektorí 
seniori aj napriek svojmu 
pokročilému veku, patria k 
iniciatívnym ľuďom, ktorí 
svoj voľný čas venujú aj na 
prospech svojich spoluobča-
nov. Takýmto človekom je aj 
90-ročný Jozef Grác z Nitry. 
Jeho aktivity nezostali bez po-
všimnutia a prednedávnom 
bol za ne ocenený titulom 
Zlatý senior za rok 2017.

Toto vzácne ocenenie, kto-
ré každoročne udeľuje Fórum 
pre pomoc starším (FpPS), 
prevzal v Zlatej sieni Bojnic-
kého zámku z rúk štátneho 
tajomníka Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR 
Ivana Švejnu a prezidentky 

FpPS Ľubice Galisovej, spolu 
s ďalšími ocenenými dôchod-
cami z celého Slovenska. 

Zlatý senior roka 2017 
pracoval počas svojich aktív-
nych pracovných rokov ako 
účtovník v Zariadení sociál-
nych služieb v 
Kovarciach, ne-
skôr pôsobil ako 
ekonomický ná-
mestník v Opra-
vovni poľno-
hospodárskych 
strojov v Nitre. 
V súčasnosti 
ako jediný muž 
vystupuje v spe-
váckej skupine 
v Zariadení so-
ciálnych služieb 

„Viničky“  v Nitre,  kde spieva 
a hrá na harmonike. Spolu so 
svojou manželkou Helenou si 
v ZSS nedávno pripomenuli 
70. výročie sobáša. 

(SY)

Zlatým seniorom roka je Jozef Grác 

Zlatým seniorom roka sa stal Jozef Grác  
z Nitry. Foto: (JM)
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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

NA SLOVÍČKO O SLOVE cyklus  literárnych večerov
8. 3. (št) 16.00 predstavenie básnickej zbierky 
EPIGRAMOFÓN autor: Ing. Milan Hodál    
usporiadateľ: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovate-
ľov, Literárny klub Janka Jesenského a KSJaL FF UKF v spoluprá-
ci s Mestom Nitra,  vstup voľný         
19. 3. (po) 16.00 S hlbokou vierou v človeka - prezentácia 
knihy o živote Jaroslava Rezníka, čestného predsedu Spolku 
slov. spisovateľov. autor: doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
usporiadateľ: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisova-
teľov a KSJaL FF UKF v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný
11. 3. (ne) 18.00 Ľubomír Gašpar, Cimbal Project  
Ľubomír Gašpar / cimbal, Jakub Tököly / piano, Peter Korman 
/ konntrabas, Kristián Kuruč / bicie - ľudové piesne rôznych 
národov, v aranžmánoch inšpirovaných jazzom, funky, pop, 
klasickou hudbou, ale aj rytmami štýlov hip hopu a R´n´B  
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 5,- €, predpredaj: Turistické 
informačné centrum Nitra (NISYS)
14. 3. (st) 18.00 Slávnostné uvedenie publikácie Karol Felix: 
Medzičas. Hostia: Eva Pavlíková, Laco Réti, usporiadateľ: Mesto 
Nitra v spolupráci s autorom, vstup voľný      
15. 3. (št) 17.00 Slávnostné oceňovanie športovcov mesta 
Nitry za rok 2017. Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky
20. 3. (ut) 18.00 Vokálny koncert. Ružena Baloghová, Monika 
Leššová, Dominika Szabóová / spev, Béla Balász / husle, Agá-
ta Csehiová / klavír. Program: H. Purcell, L. Koželuh, F. Abt, G. B. 
Bononcini, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, N. Rimskij Korsakov, G. 
Puccini, J. Massenet, V. J. Novotný, D. Kardoš. Usporiadateľ: Ka-
tedra hudby PF UKF v Nitre, vstup voľný
21. 3. (str)  18.00 Ander z Košíc a Traja z Raja 
... spojenie slovenskej legendy humoru a mladého spevác-
keho tria z Košíc, premiérový program, usporiadateľ: JK PRO-
MOTION, vstupné: 10,- €, predpredaj: Ticketportal
22. 3. (št)  17.00 Koncert pedagógov ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre. Usporiadateľ: ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný
25. 3. (ne) 18.00 koncert Henrich Tatar /husle, Junko Ki-
noshita Tatar (Japonsko) / klavír. Usporiadateľ: Nadácia Aspekt 
v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný
27. 3. (ut) 17.00 vernisáž CIRKUS CIRCULUS
prezentácia tvorby členov skupiny PLAY - art.
Elena Nittnausová, Oľga Plačková, Marián Poliak, Miloslava 
Salanciová, kurátorka: PhDr. Marta Hučková, hostia: Darina 
Režová, Drahomír Valach, potrvá do 6. 5. 2018. Usporiadateľ: 
PLAY-art v spolupráci s Mestom Nitra, na vernisáž vstup voľný                                                       
28. 3. (st) 10.00 Slávnostné oceňovanie pedagog. zamest-

nancov škôl a školských zariadení mesta Nitry pri príleži-
tosti Dňa učiteľov. Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky     

STÁLE VÝSTAVY
História a tradície  Židov v Nitre 
Shraga Weil: GRAFIKA 
Nitrianske pohľady Aleny Bugárovej
                                                                                                                                                  
Prehliadky                                                                                                      
utorok   13.00 – 18.00
streda, štvrtok  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa  13.00 -18.00 
pondelok a piatok zatvorené 
vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia preukazu ZŤP 
vstup zdarma.
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom orga-
nizovania kultúrnych a spol. podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA

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

rEprEzEnTAčné SÁLY
8. 3. – 29. 4. Bez nenávisti? Autori: Ivanka M. Čonková, Magda 
Fabyańczyk, Francesca a Sára, Lukáš Houdek, Kundy Crew, Moje 
Ralsko, Tamara Moyzes, Milan Kohout, Csaba Nemes, M. Pospí-
šilová Králová, Tomáš Rafa, Romane Kale Panthera, R. Wiesner a 
ďalší. Kurátorka: Zuzana Štefková (ČR). Koncepcia výstavy vychá-
dza z presvedčenia, že neutešené postavenie rómskej menšiny v 
spoločnosti je dôsledkom zlyhávania mechanizmov.
Salón - 22. 3. – 22. 4. Detected Landscape. Autorka: Petra 
Mešša Kurátorka: Miroslava Urbanová. Absolventka maľby 
na VŠVU v Bratislave Petra Mešša (rod. Vojteková) predstaví vo 
svojej samostatnej výstave svoje najnovšie práce na tému krajiny 
a krajinomaľby.
Galéria mladých - 22. 2. – 8. 4. Po rádiu. Autori: Michal Cáb 
(ČR), Marek Hlaváč (ČR). Kurátorka: Katarína Gatialová
Výstava sa zaoberá rádiovým vysielaním akoformy jednosmer-
ného prenosu informácii. Rádio v klasickej podobe pomaly mizne 
– výstava by chcela prispieť k skúmaniu možností rádia po rádiu.
Bunker - 15. 2. – 4. 3.  TA BU BU. Autori: Študenti Katedry 
výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. Kurátor: Martin 
Kratochvil. Výstava reflektuje problematiku osobných i spoločen-
ských tabuizovaných tém – osobné fóbie, komplexy a predsudky. 
Výtvarné práce budú realizované v priestorových médiách (so-
cha, objekt, inštalácia) a budú reagovať na priestory Bunkra.
15. 3. – 15. 4. Ateliér IM. Autori: Študenti Ateliéru intermédií 
na Fakulte umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kurá-
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tor: Matej Rosmány. Výstava Ateliéru intermédií, vedeného doc. 
Miroslavom Niczom, má ambíciu ukázať aktuálnu tvorbu študen-
tov a reagovať tak na diskurz okolo súčasného umenia.

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuze-
um. 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 kovových predmetov, dokumentu-
júcich tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších 
čias na našom území od staršej doby kamennej až do 18. stor.
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.
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.
2.1. – 31.5. Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo 
bronzového veku. Výstava trojrozmerných originálnych arche-
ologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštruk-
ciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si 
budete môcť vziať do rúk, priblíži život človeka v dobe bronzovej. 
nOVé VÝSTAVY
Do 3.3. Krása dreva. Ukážka tvorby ľudových rezbárov používa-
júcich drevo ako výrazový prostriedok výtvarného umenia. 
23.3. – 22.4. Trofeje poľovnej zveri.  XXXII. ročník výstavy trofejí 
poľovnej zveri ulovenej v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľov-
níckej komory Nitra. Na výstave je možné vidieť trofeje raticovej 
zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem 
ulovených v poľovníckej sezóne r. 2017/2018.  
Vernisáž 23.3. o 15.00 hod.

Galéria FOYER

Staré divadlo Karola Spišáka, Ul. 7. Pešieho pluku, 949 01 
Nitra, www.sdn.sk, Otvorené: (po – pi)  9.00 – 15.30  

17.1. - 16.3. et novum - výstava akad. mal. Jozefa Dobiša – čle-
na Umeleckej besedy slovenskej. Kurátorka: Dr. Marta Hučková

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.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE

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

19. – 29. 3. Veľkonočné prechádzky v múzeu. Výstava kraslíc, 
tradičná veľkonočná výzdoba, prestretý veľkonočný stôl. Tvorivé 
dielne pre školy. Prejdite sa veľkonočne vyzdobeným skanzenom.
Prehliadky múzea: 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 náv-
števníkov v počte viac ako 15 osôb nahláste  min. 2 dni vopred, 
sprevádzanie v cudzom jazyku je potrebné nahlásiť vopred.
Objednávky a info: 421 911 404 001, 421 37 657 25 78

MISIJNÉ MÚZEUM

Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.svd.sk 
Otv. hod.: 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 vý-
stave si môžete prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred telefonicky. 

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
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov plazov (ko-
rytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli predmetom pašeráctva a nele-
gálnej držby a sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej správy. 
Prednostne odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu

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. Nachádza sa v priesto-
roch firmy TOMKA. Okrem muzeálnych exponátov fliaš a listín 
môžu návštevníci absolvovať ochutnávku rôznych druhov medo-



www.nitra.sk 11

vín a to aj z replík historických pohárov, reprezentujúcich rôzne 
obdobia vývoja ľudstva a gastronómie.

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
13. - 18. 3. Nábytok a bývanie – 28. ročník medzinárodného 
veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry
13. - 18.3. Moderné drevodomy – 3. ročník modernej a tradič-
nej architektúry

DIVADLO ANDREJA BAGARA

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

1.3. (št) a 2.3. (pi) 18:30. Štefánik - slnko v zatmení. Veľká 
sála. Pôvodná divadelná hra zachytáva prerod z mladíka, ktorý sa 
vzoprel otcovi, na zrelého muža zomierajúceho vo chvíli, ako sa 
dotkol zeme republiky, ktorú sám založil. Réžia Eva Borušovičová
3.3. (so) 18:30 Panikári. Veľká sála. Muži na pokraji nervového 
zrútenia. Komédia s pesničkami, réžia Svetozár Sprušanský
5.3. (po) 10.00 a 20.3. (ut) 18.30. Veľký zošit. Štúdio. Príbeh o 
krutosti a zvieracej podstate človeka a tiež o malom semienku 
ľudskosti, ktoré dokáže v každom človeku prežiť aj v tej najtvrdšej 
dobe. Réžia: Ján Luterán 
6.3. (ut) 19.00. Dobro. DAB hosťuje v Horáckom divadle v Jih-
lave. Dobroslav bol trpák, obyčajná nula. Snažil sa však ľuďom 
otvárať srdcia. Prostredníctvom skutočných hodnôt a umenia.
7.3. (st) 8.3. (št) 9.3. (pi) 18.30 a 10.3. (so) 17.30. Zaľúbený 
Shakespeare. Veľká sála. Pozývame vás do Londýna roku 1593, 
do fascinujúceho sveta alžbetínskeho divadla. William Shakespe-
are stojí ešte len na prahu svojej slávy... 
13. 3. (ut) 10.00 a 14.3. (st) 10.00. Ľudia, miesta, veci. Tra-
gikomédia súčasného významného britského autora Duncana 
Macmillana. Strhujúci príbeh drogovo závislej herečky Emmy. Pre 
lekárov je tvrdým orieškom. Réžia: Marián Amsler.
13. 3. (ut) 10:00 a 14.3. (st) 10.00. Hoax. Hrá sa v SOŠ gastro-
nómie a cestovného ruchu, Levická ul. Nitra. Hra sa venuje téme 
konšpiračných teórii a mediálnej výchovy a ako sa mladí ľudia 
nevedia orientovať v správach na internete.
16.3. (pi) 18:30, 17.3. (so) 18:30 a 19.3. (po) 18:30. Povolanie 
pápež. Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál o Jánovi Pavlovi II.
21.3. (st) 10:00 a 18:30 Kým kohút nezaspieva. Veľká sála. 

Dramatický príbeh desiatich obyvateľov okupovaného mesta, 
ktorí sa na jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi vysokého dôs-
tojníka nepriateľskej armády.
24.3. (so) 18.00 a 27.3. (ut) 18.30. Syna či dcéru? Veľká sála. 
Komédia s pesničkami z prostredia ženských kúpeľov z 80-tych 
rokov 20. storočia.
26.3. (po) 18.30. Žltým včelám žlté slzy. Štúdio Javisková koláž 
z veršov Miroslava Válka vás zavedie do príťažlivých svetov diva-
delnej imaginácie.
28.3. (st) 18.30. Dámska šatňa. Štúdio. Skvelá komédia, ktorá 
odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne -vidieckeho divadla v 
meste ako je napríklad Nitra.
29.3. (št) 18.30. Testosterón. Veľká sála. Komédia o tom, čo si 
muži myslia o ženách. Svadobná oslava, na ktorej chýba nevesta. 
Ale prečo...? Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie.
 

Staré divadlo Karola Spišáka

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, www.staredivadlo.sk

1.3. (št) 9.30, 2.3. (pi) 9.30, 4.3. (ne) 15.00. MÔJ MALÝ PRINC
Veľká sála. Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov… Náš Malý 
princ má rád život, zábavu, bláznivých priateľov a hlavne – TA-
NEC. Mimochodom, kedy naposledy ste v divadle tancovali?
4.3. (ne) 11.3. (ne) 25.3. (ne) 10.00. HOP. Študovňa. Milé dojčatá 
a batoľatá! Milí rodičia! Konečne je aj vo Vašom Starom divadle 
niečo pre Vás! Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť do hry. 
13. – 16.3. (ut-ne) 9.30. FARMA ZVIERAT. Veľká sála. Zvieratá 
sa rozhodnú z farmy vyhnať ľudí, ktorých považujú za svojich ty-
ranov a zotročovateľov. Heslo znie: „Všetky zvieratá sú si rovné!“ 
Postupom času sa však i zvieratá začnú rozdeľovať do „spolo-
čenských tried“. Niektoré zvieratá žijú a pracujú ešte v horších 
podmienkach, než tomu bolo pod „vládou“ človeka. Predstavenie 
je vhodné pre žiakov 8. - 9. ročníka a študentov ŠS. 
18.3. (ne) 15.00, 20.3. - 23.3. (ut-pi) 9.30. KRÁSKA A ZVIERA. 
Veľká sála. Nesmrteľný príbeh o láske, odpustení a jednej kliatbe. 
Krásna Belle sa ocitá sama so Zvieraťom na opustenom zámku, 
ktorý pod vplyvom dávnej kliatby ožíva. Kliatbu môže zlomiť iba 
pravá láska. Podarí sa kúzlo zlomiť skôr, ako sa miestni muži roz-
hodnú zviera zabiť a vyslobodiť Belle zo zajatia?
17.3. (so) 19.00. SCREEN DANCING – TANEC S OBRAZOM. 
Veľká sála. Miroslav Bruise Žilka, tanečník a choreograf skupiny 
Old School Brothers, pripravil unikátne tanečné predstavenie. 
Životné dielo, v ktorom diváci môžu vidieť výnimočné tanečné 
choreografie inšpirované aj skutočnými udalosťami.
25.3. (ne) 15.00, 27.-28.3. (ut-st) o 9.30. JANKO HRAŠKO.
Predstavte si čo sa stalo... Z malého hrášku sa narodil človiečik. 
Je síce maličký, ale silu má ako ten najväčší zbojník.

NOVÉ DIVADLO

DOM MATICE SLOVENSKEJ V NITRE
Dolnočermánska ul., Nitra. e-mail: info@novedivadlo.sk, 
www.facebook.com/novedivadlo, www.novedivadlo.sk
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4. 3. (pi) 10.00 a 5. 3. (so) 17.00. Pinocchio. V sále Domu Matice 
slovenskej. Autorský projekt Ivana Martinku na motívy príbehu C. 
Collodiho Pinocchio o tom, ako sa z obyčajnej bytosti stáva nao-
zajstný človek. Bábková inscenácia pre deti od 5 rokov.
16.3. (pi) 9.30 a 17.3. (so) 17.00. Cisárove nové šaty.  
V sále Domu Matice slovenskej. Klasická rozprávka svetoznáme-
ho klasika rozprávok Hansa Christiana Andersena.
18. (ne) 16.00. Kozliatka a vlk. V starej vodárni v Mestskom par-
ku na Sihoti. Príbeh o kozliatkach, v ktorom spoznáte naozajstnú 
podobu „hrôzostrašného“ vlka. Rozprávka pre deti od 3 rokov. 
19. (po) 11.00, 19.30, 20. (ut) 9.30, 21.3. (st) 9.30, Anna Fran-
ková. Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste, ktorý za-
znamenala 13-ročná Anna. Určené pre mladých ľudí od 12 rokov. 
28.3. (st) 19.00. Štyri ženy na konci sveta. V Life House Nitra. 
Štyri ženy na malom javisku majú čo stratiť, lebo nič neskrývajú. 
Pre divákov od 15 rokov. 

CINEMAX NITRA

Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 30, Nitra
www.cine-max.sk
Premiéry v marci
1.3. Tlmočník dráma / komédia, hrajú: Jiří Menzel, Peter Simo-
nischek, Zuzana Mauréry, Réka Derzsi, Anna Rakovská, Eva Kra-
merová, Atilla Mokos, Česko/Slovensko, 113 min., MP-12, slov./
český. Svojrázne roadmovie o dvoch pánoch, ktorí cestujú krížom 
cez Slovensko, aby spoznali pravdu o vlastnej minulosti.
1.3. Včielka Maja 2: Sladké hry (Maya the bee 2) anim. roz-
pr., Nemecko, 84 min., slov. dabing. Hrajú: Martinka Kapráliková, 
Lukáš Frlajs, Táňa Kulíšková, Eva Matejková, Juraj Predmerský, 
Bianka Bucková, Betla Dvoranová. Krátky obsah: Včielka Maja 
poletí za Jej Veličenstvom včeľou Cisárovnou poprosiť o to, aby 
sa jej úľ mohol zúčastniť slávnych Sladkých Hier.
8.3. Otcova Volga (Tátova Volha), Komédia, hrajú: Eliška Balze-
rová, Tatiana Vilhelmová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Emilia 
Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová, 
Jana Plodková, Václav Neužil, Česko, dĺžka: 90 min., MP-7, 
čeština. Eva je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka 
šarmantného Ludvíka, ktorý však veľmi nečakane umrie. Nestačí  
jej povedať, že okrem ich spoločnej dcéry Terezy (Tatiana Vilhel-
mová) mal ešte rovnako starého nemanželského syna. Eva je 
rozhodnutá nečakané odhalenie veľkoryso ignorovať.  
22. 3. Pacific Rim: Povstanie (Pacific Rim: Uprising), akčný/
sci-fi, USA, 111 min., MP-12, slov. tit., hrajú: John Boyega, Scott 
Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, 
Adria Arjona, Charlie Day. Pokračovanie sci-fi Guillerma del Tora 
Pacific Rim – Útok na Zemi. Jake Pentecost sa spojí s Mako Moti, 
aby mohli veliť novej generácii Jeagerov proti ničivej Kaiju hrozbe. 
29.3. Ready player one: hra sa začína (Ready player one), akč-
ný/sci-fi, hrajú:Tye Sheridan, Simon Pegg, T.J. Miller, Ben Men-
delsohn, Mark Rylance, Hannah John-Kamen, USA, MP-12, slov. 
tit. Krátky obsah: V roku 2045 je svet veľmi nehostinné miesto. 
Stredoškolák Wade Watts, uniká pred bezútešnou realitou do vir-
tuálnej utópie OASIS, kde môže byť každý, kým len chce. Existujú 

tu tisíce planét, na ktorých sa dá žiť, hrať, ale aj zamilovať.

Sviatky jari

25.3. SVIATKY JARI – program v aule UKF, Trieda A. Hlinku, Nitra. 
Tradičné vynášanie Moreny.

Krajské osvetové stredisko v Nitre 

Fatranská ul. 3, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk,
Peter.bakay@kosnr.sk
1.3. (št) 10.00 Zvonky  
regionálna postupová súťaž a prehliadka hud. folklóru detí                                                                                                                                     
 17.00 Fotoklub Nitra
7.3. (st) 17.00 Klub grafológie - pokročilí 
 17.00 Fotoklub APF 
12.3. (po)   10.00 Vesmír očami detí 
výstava výtvarných súťažných prác, od 10.00 - 17.00 v pracov-
ných dňoch okrem utorka, potrvá do 28.3. 
13.3. (ut)  17.30 Astro-klub 
pre deti, mládež a dospelých  
14.-16.3. (st-pi) 9.00 Hviezdoslavov Kubín  
obvodné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí, 
obvod Nitra  
 14.00 Veľkonočná ovečka 
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 € 
 17.00 Klub grafológie - začiatočníci 
 17.00 Fotoklub APF 
15.3. (št) 16.00 ART klub 
klubové stretnutie v Nitrianskej galérii, vložné 2 €
 17.00 Fotoklub Nitra 
18.3. (ne) 16:00 Deň hvezdárne v KOS 
do 20:00 pozorovanie oblohy, prednášky, filmy, meteority, modely, 
ďalekohľady firmy Tromf, astro-programy, foto poradenstvo, mô-
žete si vyrobiť a odpáliť raketu - prineste si umelú fľašu 0,5 l, 
vstupné 0,50 € 
19.3. (po) 14.00 Veľkonočná ovečka 
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 € 
20.3. (ut)   9.00 Hviezdoslavov Kubín  
obvodné kolo súťaže v ZŠ s MŠ Lúky, Vráble  
 10.00 Nauč sa remeslo 
drotárska dielňa pre deti, ZŠ Lužianky
21.3. (st)   8.30 Môj tanečný krúžok 
workshop pre vedúcich tanečných krúžkov, téma: Choreografia 
ku Dňu matiek, lektor: Mgr. Michaela Borčinová, vložné 3 €
 15.00 Drôtované kraslice 
tvorivá dielňa pre dospelých, vstupné 5 € 
 17.00 Klub grafológie - pokročilí 
 17.00 Fotoklub APF 
22.3. (št)   9.30 Vesmír očami detí 
ocenenie víťazov výtvarnej súťaže, okres Nitra 
 15.00 CINEAMA 
regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby
23.3. (pi)   9.00 Hviezdoslavov Kubín  
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okresné kolo súťaže v ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
 10.00 FAD - Festival amatérskeho divadla
festival neprofesionálneho divadla mladých a dospelých,  
v kultúrnom dome Párovské Háje
 10.00 Literárno-hudobný program 
z diel Jánosa Aranya, predstaví sa krúžok priateľov poézie z Taty
24. – 25. (pi,so,ne) 10.00 FAD - Festival Amatérskeho Divadla
26.3. (po)  9.00 Hviezdoslavov Kubín  
regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
mládeže a dospelých
27.3. (ut) 17.30 Astro-klub 
pre deti, mládež a dospelých  
 19.45 pozorovanie oblohy vo hvezdárni
do 21.45 Mesiac a Venuša, vstupné 0,50 €
28.3. (st)   9.00 Čo vieš o hviezdach? 
okresné kolo vedomostnej súťaže
 17.00 Klub grafológie - začiatočníci 
 17.00 Fotoklub APF 
29.3. (št) 9.00 K prameňom tradícií 
seminár pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com

21. 3. o 9.30  SUPER DANCE. Tanečná súťaž - sólo, duo pre žia-
kov ZŠ, vstup na pozvánky
23.3. o 9.00 Verejná súťažná prehliadka plastových a papie-
rových modelov žiakov ZŠ a Gymáziá. 
Do 23.3. (termín uzávierky) Svet patrí mladým - súťaž pre 
žiakov 7.- 9. roč. ZŠ vo vlastnej literárnej tvorbe - na pozvánky 
-termín uzávierky je 23.3.
Do 23.3. (termín uzávierky) Svet fantázie  - výtvarná súťaž pre 
deti MŠ a žiakov 1.- 4. roč. ZŠ - na pozvánky 
26.3. o 9.00 STORY -miesto konania: Centrum voľného času, 
Štefánikova trieda 63, Nitra - súťaž pre žiakov ZŠ v um. prednese 
poézie a prózy v nemeckom a ruskom jazyku - na pozvánky
27.3. o 9.00 STORY – miesto konania: Centrum voľného času, 
Štefánikova trieda 63, Nitra - súťaž pre žiakov ZŠ v umeleckom 
prednese poézie a prózy v anglickom jazyku - na pozvánky
27.3. o 10.00 Hôrka hľadá talent – miesto konania: elokované 
pracovisko CVČ, Na Hôrke 30, Nitra - súťaž od 7-15 rokov v pre-
zentovaní talentu v umeleckej, kultúrnej a športovej oblasti
28.3. o 8.30 Scrabble – miesto konania: Centrum voľného času, 
Štefánikova trieda 63, Nitra - súťaž pre žiakov ZŠ - na pozvánky
5. - 9 .3. Jarný tábor – Centrum voľného času, Štefánikova trie-
da 63, Nitra - informácie na sekretariáte CVČ

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra
www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra

9.3. (pi) 16.00 MDŽ – miestny odbor Nitra. Miestny odbor MS 

Nitra organizuje posedenie spojené s kultúrnym programom  pri 
príležitosti medzinárodného dňa žien. Organizátor: Miestny odbor 
MS Nitra. Miesto konania: Dom MS v Nitre, sála
12.3. (po) 17.00 Stretnutie s občanmi. Organizátor: Výbor 
mestskej časti Nitra – Klokočina. Miesto konania: Dom MS v Nitre
13.3. (ut) 15.00 Filatelistická výročná schôdza. Klub filatelis-
tov 52-51 Nitra organizuje výročnú schôdzu členov. Organizátor: 
Klub filatelistov 52-51 Nitra. Miesto konania: Dom MS v Nitre
25.3. (ne) 9.00-19.00 BIBLIOTÉKA SLAVICA. Projekt je zame-
raný na propagáciu a podporu knižných vydavateľstiev zamera-
ných na slovanskú kultúru, Slovensko, históriu a prírodu, folklór a 
tradície. Organizátor: SLAVICA o. z. Miesto: Dom MS v Nitre
28.3. (st) od 9.00 Knižkovanie. 2. ročník projektu určeného pre 
deti a mládež. Návštevníci spoznajú proces tvorenia knihy od 
prvotného impulzu, cez tvorbu knihy až k samotnej dramatizácii 
knižného diela. Väčšie skupiny je nutné vopred nahlásiť. Informá-
cie na: bilicova.dmsnitra@gmail.com alebo na tel. č. 0918/113 
212, www.facebook.com/dmsnitra. Organizátor: Dom MS v Nitre 
v spolupráci s Novým divadlom. Miesto konania: Dom MS v Nitre.
Aktivity pri DMS. Pondelok: od 16.00 Stolnotenisový krúžok, 
18.30 Mladá Matica Nitra – šerm. Utorok od 14.30 Filatelisti (ne-
párny týždeň), 18.30 Mladá Matica nitra – šerm. Štvrtok: 18.00 
Dobový spolok Satyros. Nové divadlo – divadelné skúšky a pred-
stavenia. Teatro Moliére – divadelné skúšky.
Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/
dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212. 
Úradné hodiny v DMS: denne od 9.00 do 15.00. Zapojte sa aj vy! 
Máte chuť niečo zorganizovať, ale chýba vám priestor? Radi vám 
pomôžeme, ozvite sa na: bilicova.dmsnitra@gmail.com

PIPE CLUB NITRA

1.3. (št) od 18.00 Miesto stretnutia: Hemingway bar, Mostná 32, 
Nitra. Pipe Club Nitra vás pozýva na 78. stretnutie členov a sym-
patizantov klubu zaoberajúcich sa zberateľstvom a uchovávaním 
tradícií súvisiacich s výrobou a používaním fajok. www.pipeclub.sk

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA

Ulica Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@trafac-
ka.sk
Otvorená denne:  po-štv:  11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 0.00, so: 
11.00 - 00.00, ne: 15.00 - 23.00
2.3. (pi) o 18:00. Deň krásy s Mary Kay
4.3. (ne) o 16:00. Babský blšák. Ten kto povedal, že za peniaze 
sa šťastie kúpiť nedá, ešte nevedel, že v Trafačke bude Babský 
blšák. Príďte sa pozrieť čo sa stane keď sa tri baby rozhodnú, že 
predajú všetko, aby si ráno naozaj nemali čo obliecť.
7.3. (st) o 19:00. Cyklus hispánskych filmov: Todos están 
muertos (r.Beatriz Sanchís, 2014)
8.3. (št) o 19:00. Ako som v Keni namiesto divokej safari sa-
dil stromčeky. Prednáška o tom, ako som sa last minute zbalil a 
vydal na 2,5 týždňa do Kene bez akýchkoľvek plánov, cestoviek či 
očkovaní. A vrátil sa plný zážitkov a nových priateľov.
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9.3. (pi) o 18:00. Vernisáž: Lucia Huňadyová - Existencie by-
tia. Prvá samostatná výstava multimediálnej autorky zobrazuje 
série fotografií, kúsok z maľby, kresby a sochy, pre ktoré je spo-
ločná črta ľudského bytia a ľudských vzťahov.
10.3. (so) o 20:00. Premietanie filmu Curanderos 
Curanderos - filmovy trip za ayahuascou. Premietanie dokumen-
tárneho filmu Egora Indianiho, spolu s diskusiou a koncertom 
hudobníka Miloslava Kollára. 
14.3. (st) o 16:00. Pravidelné stretnutie priaznivcov Linuxu
14.3. (st) o 19:00. Španielska konverzácia 
15.3. (št) o 20:00. Vibrácie #1. Hudobný producent Ingrediens 
zahrá svoj hudobný set v štýle chillhop, lofi, lounge. 
16.3. (pi) o 20:00 Koncert Chris Ellys. Vypredané debutové EP 
„Lonely Tree“, zachytávajúce pocity a myšlienky, mu vynieslo no-
minácie na domácich Radio_Head Awards, európskych Indepen-
dent Music Awards a víťazstvo na Tootoot Music Award.
17.3. (so) o 9:00 Van Dyke  - fotografické tvorivé dielne. Evla 
Vlašičová vás vtiahne do tajov spracovania vami nafotených 
predlôh technikou van Dyke. 
17.3. (so) o 18:30. Večer s klasickou gitarou. Od renesancie 
až po skladby súčasných svetových skladateľov v podaní študen-
tov konzervatória v Bratislave, ktorí predstavia klasickú gitaru po 
svojom. Martin Martinček, Zuzana Székelyová a Cindy Stehlová. 
20.3. (ut) o 19:00 Ozveny Antropofestu 2018. 
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre pozýva na po-festi-
valovú filmovú projekciu výberu snímok z 9. ročníka Medzinárod-
ného festivalu filmov s antropologickou tematikou Antropofest. 
21.3. (st) o 19:00. Cyklus hispánskych filmov: Las ovejas no 
pierden tren (Álvaro Fernández Armero, 2015)
22.3. (št) o 20:30 Vypočuj si nemý film: Kabinet doktora Ca-
ligariho (1920, r. Robert Wiene)
23.3. (pi) o 20:00. Koncert PJUR a Martin Brečko PJUR je šesť 
ľudí z Paritzánskeho, prinášajúcich autorskú hudbu a texty o sebe 
a o všetkých. M. Brečko je spevák z Košíc, nedávno vydal album 
Prvý, ktorý obsahuje 11 autorských piesní. Jeho štýl možno zara-
diť niekde medzi pop, folk a blues. 
26.3. (po) o 18:00 Ako žiť bez odpadu. Petra z blogu Zero Was-
te Slovakia porozpráva ako žiť bez odpadu v modernom pulzujú-
com veľkomeste. Dozvieš sa konkrétne tipy a triky ako radikálne 
znížiť množstvo odpadu vo svojej domácnosti.
29.3. (št) o 10:30. Veľkonočné maľovanie kraslíc. AFS INTER-
CULTURA SLOVAKIA organizuje veľkonočné maľovanie kraslíc pre 
zahraničničných študentov, ich hostiteľských súrodencov a AFS 
dobrovoľníkov.

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

KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1 Str: 17.00 - 20.00 Čitáreň, 
stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér
KSC Nitra – Janíkovce,Hlavná ul. 17 Po: 17.00 – 19.30 Voľná 
zóna - stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej
Po: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates
Str: 18.30 – 19.30 Kondičné cvičenia a pilates

MESTSKÝ KÚPEĽ

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

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

Verejné korčuľovanie

Zimný štadión HK Nitra – vedľajšia ľadová plocha
Sobota: 15.00 – 16.00, Nedeľa: 14.00 – 15.00 
Hokejová hala, Škultétyho ul.,  Nitra-Klokočina
Sobota: 9.00 – 10.00, Nedeľa: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

Krajská knižnica Karola 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 
po – pi: 9.00 – 17.00, pobočka Klokočina –  Jurkovičova ul.
ut, st – št: 16.00 – 18.00 pobočka KD Zobor:

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  knižni-
ca ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, vide-
okazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 
titulov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. 
VÝSTAVY
100. výročie ukončenia prvej sv. vojny - výstava na paneloch
Sovy Slovenska - výstava na paneloch 
Jozef Miloslav Hurban - 130. výr. úmrtia - výstava na paneloch 

pODUJATIA
1., 15., 29. 3. o 8.00 Trénujeme pamäť ďalej - cvičíme 5 Ti-
beťanov – pre prihlásených účastníkov (úsek odbornej literatúry 
pre dospelých)
13., 22., 27. 3. o 10.00 Tréning pamäti pre seniorov - cvičíme 
5 Tibeťanov – pre prihlásených účastníkov
13.-14.3. o 10.00 Kam po maturite – prezentácia UKF – určené 
pre študentov SĎ
14.3. o 8.00 Týždeň mozgu – Pohni mozgom – kognitívne tré-
ningy, tvorivé dielne a cvičenia – určené pre čitateľskú verejnosť
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12.3. o 9.00 Voda, čo ma drží nad vodou – rozprávanie o fingo-
vaní legendárnej slovenskej skupiny Elán – 50. výročie založenia
14.3. o 10.00 Tisíckrát krásnejší – rozprávanie o živote a tvorbe 
českého speváka Dalibora Jandu, spojené s audionahrávkami  – 
65. výročie narodenia – pre Senior klub pedagógov a Zariadenie 
pre seniorov Zobor
16.3. o 9.00 Repete – rozprávanie o hudobno-zábavenj relácii, 
ktorá sa vysielala v 90-tych rokoch v Slovenskej televízii 
19.3. o 10.00 Môj život ako sen – rozprávanie o živote a tvorbe 
kanadskej speváčka Celine Dion – 50. výročie narodenia 
26.3. o 9.30 Cesta do rozprávky – rozprávanie o živote a diele 
Mira Jaroša – 40.výročie narodenia
Týždeň slovenských knižníc (5. - 9. 3.)
6.3. o 15.30 Bezpečnosť občanov a práca príslušníkov MsP 
- odborná prednáška Mgr. Z. Bucheňovej z Mestskej polície Nitra
7.3. o 10.00 Architektúra 20. storočia v Nitre – prednáška Ri-
charda E. Pročka a Juraja Nováka
8.3. od 8.00 do 17.00 Krása ukrytá v umení – výstava ručných 
prác klientov Denného stacionára so zdravotným postihnutím a 
Denného stacionára pre autistov
27.3. o 17.00 – 20.00 Večer s Andersenom – zábavný večer s 
rozprávkami   a súťažami

Knižnica Agroinšitútu

Akademická 4, www.agroinstitut.sk/kniznica
Výp. hodiny: po – pi: 9.00 – 14.00   
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu poľno-
hospodárstva, pedagogiky a psychológie prístupná pre verejnosť

Slovenská poľnohospodárska

knižnica

SPK pri SPU, Štúrova 51. www.slpk.sk, 949 59 Nitra
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00 pi: 8.00 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00 pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30
Knižnica SPU - verejná vedecká knižnica so zameraním na poľ-
nohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 700 titulov ča-
sopisov a zbierku technických noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty a široký okruh informač-
ných služieb.

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
Ústredná knižnica UKF, vedecko-informačné, bibliografické, koor-

dinačné a poradenské pracovisko UKF. Zabezpečuje bibliografic-
kú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 
pracovníkov a doktorandov UKF.

Knižnica SPM

Dlhá ul.  92, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št:  8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00 Štúdium kníh len 
v prezenčnej forme. Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea má konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva slo-
venskú, českú, nem., maď. a lat. knižnú produkciu so zameraním 
na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a etnológiu. Obsa-
huje vyše 44 000 knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, slovní-
kov, časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, fotokópií a 
mikrofilmov poľnohospodárskej spisby zo 17. - 21. storočia.

Turistické informačné centrum

Turistické informačné centrum Nitra (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

Otvár. hod.:  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-
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; mož-
nosť 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
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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 (det-
ská), 11.30 (maďarsky) 18.30, Sviatok v deň prac. pokoja:, 7.00, 
8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky) 18.30
Sviatok v prac. deň aj o 12.00 
Kostol sv. Gorazda, 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
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. Alžbety Uhorskej, Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 
po – pi: 15.30, so: 10.30, ne: 10.30
Sviatok v deň prac. pokoja: 10.30, Sviatok v prac. deň: 15.30 
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry), Dražovská 15, 
Šindolka
Po: – so: 6.45, ne: 8.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00
Sviatok v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily (vincentky), 
Oravská 10, Šindolka
po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, Sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriáni) 
Nitrianska ulica
Po, str, pi, so: 8.00, Ut, št: 18.00, Ne: 9.00, Sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00
Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ulica
Ne: 10.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 10.00, Sviatok v prac. deň: 
16.00 
Kaplnka sv. Andreja Svorada, Kláštorská ulica (nemocnica na 
Zobore), Str: 15.15, Pi: 15.15 (iba 1. piatok), Ne: 10.30 
Kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 22
Str, pi, ne: 16.00
Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova ulica 4
Ne: 16.00 (pre nepoč., okrem prázdnin)
Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), Špitálska 
13
Po – pi: 12.00, ne: 20.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 20.00 
sviatok v prac. deň: 12.00

Kaplnka sv. Gorazda – starokatolícka cirkev, Chrenovská 15, 
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, 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 Ježiša), bohoslužba: 
16.00, Besiedka pre deti: 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby, Pi: 17.30 Stretnutie mládeže
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Výstavná a koncertná sieň 
mesta Nitry - Synagóga sa v 
uplynulých dňoch stala dejis-
kom ďalšieho koncertu, kto-
rý už po deviatykrát slovom 
i svojou majstrovskou hrou 
sprevádzal slovenský husľový 
virtuóz, profesor Peter Mi-
chalica. Koncert pod názvom 
Peter Michalica predstavuje 
talenty Nitry sa konal pod 
záštitou ZUŠ J. Rosinského 
v Nitre. Svoju interpretačnú 
vyspelosť na ňom predviedli 
profesionálni umelci a štu-
denti umeleckých škôl, kto-
rých v predošlých ročníkoch 
predstavil ako talentované 
deti. 

Na koncerte sa predstavilo 
šesť mladých umelcov z pre-
došlých ročníkov. Vystúpili 
nielen ako sólisti, ale účinko-
vali i v rôznych komorných 
zoskupeniach. Úvod koncertu 
patril kvintetu  -speváčke Do-
minika Rais(ovej), flautistke 
Márii Pindešovej, huslistke 
Andrey Ševčíkovej, violonče-
listke Lujze Ďurišovej, čemba-
listke Magdaléne Pažitnej. V 
sólovom speve sa predstavila 

Dominika Rais(ová) a Matej 
Benda s klaviristkami Mag-
dalénou Pažitnou a Lýdiou 
Kulichovou. Ako sólistky-kla-
viristky vystúpili Zuzana Ša-
bíková a Bibiana Miškolciová. 
V inštrumentálnom duu  na 
akordeóne hral Andrej Pleš-
tinský s klaviristom Júliusom 
Fujakom. Ďalšie inštrumen-
tálne duo vystúpilo v zostave 
dvoch klaviristov: Martinou 

Janegovou a opäť s profeso-
rom Júliusom Fujakom, ktorí 
pri hre použili rôzne akustické 
nástroje. Svojou majstrovskou 
hrou opätovne obohatil dra-
maturgiu programu i profesor 
Peter Michalica. 

Nastupujúca generácia 
nitrianskych hudobných 
interpretov sa úspešne za-
čleňuje do širokého spektra 
umeleckých smerov a žánrov. 
Rok pred prvým významným 
jubileom tejto série hudob-
no-slovných  večerov nazna-
čuje výnimočnosť vystúpení 
mladých umelcov, ktorých vy-
chovala ZUŠ J. Rosinského a 
ďalšie umelecké školy v Nitre.  

Ďalšou významnou uda-
losťou tohto večera bolo uve-
denie nového koncertného 
krídla japonskej značky SHI-
GERU KAWAI do umelec-
kej praxe. Krásny nástroj s 
mäkkým, ušľachtilým zvu-
kom poskytol akustický zá-
žitok nielen účinkujúcim na 
pódiu, ale i publiku.

Mária Hroncová

Peter Michalica a talenty Nitry

Husľový virtuóz Peter Michalica

Riaditeľka ZUŠ J. Rosinského  v Nitre Anna Fintová sa na záver 
poďakovala všetkým účinkujúcim.
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Ulica, po ktorej kráčaš

Kluchova ulica
Kluchova ulica nepatrí k 

dlhým uliciam. Nájdete ju v 
blízkosti Fakultnej nemocni-
ce v Nitre. Nadväzuje na Špi-
tálsku a Kasalovu ulicu. Nesie 
meno po Jozefovi Kluchovi, 
ktorý bol významným cirkev-
ným hodnostárom, profeso-
rom morálky a uni-
verzitným kazateľom, 
ale aj podporovateľom 
chudobných a cho-
rých. Bol známy tým, 
že vlastné finančné 
prostriedky venoval 
na obnovu či budova-
nie sakrálnych stavieb 
a rozvoj školstva.

Biskup Jozef Kluch 
sa narodil 30. marca 
1748 v Kláštore pod 
Znievom. Pochádzal 
z chudobnej roľníckej 
rodiny. Od mladosti 
sa vyznačoval veľkou 
pobožnosťou, preto 
ho – už ako úplnú si-
rotu – prímas Franti-
šek Barkóci prijal me-
dzi svojich klerikov. V 
roku 1766 zmaturoval 
na gymnáziu v Ostri-
home a o rok neskôr 
sa stal magistrom filo-
zofie. Bol mimoriad-
ne nadaný, takže už 
v roku 1770 dosiahol 
titul bakalára teológie. Štú-
dium ukončil v Trnave a na 
Veľkonočný pondelok 1771 
bol vysvätený za kňaza. V 
septembri potom nastúpil do 
seminára už nie ako študent, 
ale ako študijný prefekt. Od 
roku 1773 pôsobil ako pro-
fesor morálky a univerzitný 
kazateľ a v roku 1775 sa stal 
vicerektorom trnavského se-
minára. O dva roky neskôr už 

pôsobil ako tajomník a apoš-
tolský protonotár.

Túžbou Jozefa Klucha však 
bolo byť kňazom v pastorácii 
a pomáhať chudobným. Ten-
to sen sa mu splnil sa mu v 
roku 1779, keď sa stal fará-
rom vo Veľkých Ludaniciach. 

Okrem farnosti dostal aj titul 
assesor Svätej stolice. Pobu-
dol tu niekoľko rokov. Jeho 
dráha ako duchovného bola 
veľmi bohatá: v roku 1786 
ho vymenovali za kanonika 
a diecézneho pokladníka, v 
roku 1798 sa stal komárňan-
ským archidiakonom, v roku 
1806 kapitulným vikárom a v 
roku 1807 titulárnym bisku-
pom bosnianskym a vikárom 

ostrihomského arcibiskup-
stva.

Nitrianske biskupstvo 
bolo po smrti Františka II. 
Fuchsa v roku 1804 niekoľko 
rokov bez biskupa. Na dlhší 
čas uprázdnený biskupský 
stolec pápež 17. júla 1808 me-

noval Jozefa Klucha. 
Konsekrovaný bol 
28. augusta 1808 v 
Bratislave.

Biskup Ján Kluch 
mal rád Nitru, no 
veľmi blízky vzťah 
ho viazal aj k Mo-
čenku. Už v čase, 
keď bol nitrianskym 
kanonikom, daro-
val pre Kaplnku sv. 
Kríža strieborný re-
likviár vtedy obľú-
beného svätca Jána 
Nepomuckého. Ako 
biskup sa veľmi často 
zdržiaval v močen-
skej biskupskej rezi-
dencii – v kaštieli a 
úradoval tu, o čom 
svedčia mnohé jeho 
zachované oficiál-
ne i súkromné listy 
s presným udaním 
miesta, kde ich napí-
sal. Biskupov vrúcny 
vzťah k obci potvr-
dzuje rozhodnutie, 

aby po smrti jeho srdce zo-
stalo tu. Keď 31. decembra 
1826 zomrel vo svojom sídle 
v Močenku, veriaci toto jeho 
rozhodnutie naplnili a jeho 
srdce uložili v krypte Kapln-
ky sv. Kríža v Močenku.

Do dejín Slovenska, ale pri-
rodzene, aj Rakúsko-Uhorska 
sa Jozef Kluch zapísal ako vý-
znamný cirkevný hodnostár 
i panovníkov radca. Veriaci 
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Nevädza prináša radosť a povzbudenie do života

ho poznali ako podporova-
teľa chudobných a chorých. 
O jeho mimoriadne štedrých 
finančných daroch na rôzne 
dobročinné účely sa zachova-
li písomné svedectvá. Traduje 
sa aj to, že bol veľkodušný pri 
odmeňovaní svojich zamest-
nancov. Nemálo prostriedkov 

venoval na obnovu či budo-
vanie sakrálnych stavieb a 
rozvoj školstva. Jozef Kluch 
nebol Slovákom iba rodom, 
ale mal aj silné slovenské cíte-
nie. Podporoval národno-ob-
rodenecké aktivity a hnutie 
bernolákovcov. Tí ho vnímali 
priam ako svojho mecéna. 

Zaplatil vydanie viacerých 
náboženských kníh v sloven-
čine.

Pomenovanie tejto ulice 
po Jozefovi Kluchovi je vy-
jadrením úcty Nitranov k tej-
to významnej  osobnosti.

Spracovala: (SY)

V minulých dňoch oslávi-
la desaťročné jubileum spe-
vácka skupina Nevädza. Pô-
sobí v Centre pre seniorov na 
Baničovej ulici v Nitre, kde 
nachádza nielen strechu nad 
hlavou, ale aj porozumenie a 
podporu. Rodný list Nevädzy 
má dátum 28. januára 2008. 
Vznikla spontánne pri mest-
skom klube dôchodcov, ktorý 
vedie Mária Lietavová. Ve-
dúcou skupiny je od začiat-
ku  skúsená folkloristka Ing. 
Miroslava Zaujcová, ktorá 
okrem Nevädzy vedie aj zná-
mu Folklórnu skupinu Tradí-
cia v Nitre-Dražovciach. 

Nevädza sa zameriava 
na interpretovanie  menej 
známych ľudových  piesní z 
Nitry -  jej mestských častí, 
blízkeho okolia Nitry, oko-
lia Vrábľov, ale aj niektorých 
iných lokalít Nitrianskeho 
kraja,“ vysvetľuje vedúca sku-
piny Ing. Miroslava Zaujcová. 
Účinkuje na rôznych podu-
jatiach usporiadaných Cen-
trom pre seniorov, mestom 
Nitra, Krajským osvetovým 
strediskom, NSK a Miestnym 
odborom Matice slovenskej 
Nitra - Klokočina. 

„Pozývajú nás na rôzne 
podujatia  aj do obcí a miest, 
nielen v Nitrianskom kraji, aj 
do  iných častí Slovenska, a to 
aj mimo Slovenska. Viackrát 
sme účinkovali aj v Maďar-
sku,“ povedala M. Zaujcová.

Za desať rokov sa  skupina 
postupne vypracovala a do-
siahla úspechy. V roku 2016 
získala strieborné pásmo na 
regionálnej prehliadke hu-
dobného folklóru, ktorú or-
ganizovalo Krajské osvetové 
stredisko v Nitre. Ján Barto-
len, ktorý je členom a sólis-
tom Nevädze, získal na tomto 
podujatí zlaté pásmo v hre na 
ľudové dychové nástroje, kto-
ré aj sám vyrába. 

Kladného hodnotenia sa 
skupine dostalo aj na Okres-
nej prehliadke speváckych 
skupín usporiadanej OV 
Jednoty dôchodcov v Nitre, 
ktorá sa konala v roku 2016 v 
Nitre  - Janíkovciach. 

„Členov skupiny spája 

vzťah k ľudovej piesni, spo-
lupatričnosť a snaha aj v se-
niorskom veku využiť svoje 
schopnosti zmysluplnou 
činnosťou, ktorá teší a spes-
truje život nielen im samým, 
ale hlavne publiku, ktorému 
sú ich vystúpenia určené.  
V Centre pre seniorov na Ba-
ničovej ulici v Nitre, ktoré je 
mestským zariadením, na-
chádzame  priestor pre svoju 
činnosť a svojimi vystúpe-
niami spríjemňujeme pobyt 
klientov denného stacionára, 
za čo patrí vedeniu tohto za-
riadenia veľká vďaka,“ zdô-
raznila vedúca skupiny Ing. 
Miroslava Zaujcová. 

(SY)

Spevácka skupina Nevädza pod vedením Ing. Miroslavy Zaujcovej.
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V druhej polovici februára 
sa začalo s búraním, no pre-
dovšetkým s vyprázdňovaním 
pôvodného zariadenia niek- 
dajšieho Domu kultúry Orbis, 
ktorý slúžil Nitranom od roku 
1990. Nachádzalo sa tu kino 
Orbis, istý čas tu sídlilo rádio, 
na prízemí boli drobné pre-
vádzky, svoje začiatky tu malo 
mestské infocentrum - NISYS. 

Stavebníkom a zároveň 
generálnym dodávateľom sta-
vebných prác je stavebná firma 
INPEK, ktorá je od roku 2008 
majiteľom budovy Orbisu. 
Namiesto chátrajúcej budovy 
vznikne polyfunkčný komplex 
s luxusnými bytmi, kancelár-
skymi priestormi, kaviarňou, 
fitnescentrom, či inou mož-
nosťou na zriadenie služieb. 
Celkovo tu bude 37 veľkomet-
rážnych bytov s rozľahlými 
terasami či balkónmi. Jeden z 
objektov bude ponúkať vlastnú 
oddychovú zónu pre zamest-
nancov administratívnej bu-
dovy, ako aj pre verejnosť, na-
koľko bude dopĺňať spojovacie 
schodisko medzi Piaristickou 
ulicou a Štefánikovou triedou. 

Búracie práce by mali trvať 
približne dva mesiace. Projekt 

je postavený tak, že zostane a 
nebude zbúraná vstupná ob-
chodno-administratívna časť 
Orbisu v smere zo Štefánikovej 
triedy. Časť tvorená bývalou 
kinosálou sa odstráni, pretože 
zasahuje do pôdorysu budú-
cich garáží v podzemnej časti 

s 237 parkovacími miestami, z 
toho 23 miest bude určených 
pre imobilných, 8 státí vznikne 
pre motorky a 12 miest bude 
určených na nabíjacie stanice 
pre elektromobily,“ informoval 
obchodný riaditeľ spoločnosti 
INPEK Jozef Bóňa. 

Na vykonanie búracích 
prác, ako aj na samotnú reali-
záciu výstavby majú schválené 
dva dočasné vjazdy na par-
kovisko z Piaristickej ulice a 
zo Štefánikovej triedy. Podľa 
obchodného riaditeľa Jozefa 
Bónu predpokladajú, že v apríli 
začnú s vybavovaním staveb-
ného povolenia na výstavbu 
polyfunkčného objektu. Vý-
stavba by mala trvať 18 mesia-
cov. 

 (SY)

Bývalý Dom kultúry Orbis prestavajú na polyfunkčnú 
budovu

Obchodný riaditeľ Inpek Nitra Jozef Bóna (vľavo) a projektanti 
Michal Tačovský a Adrián Mórocz informovali o pripravovanej 
výstavbe polyfunkčného objektu Orbis.                 Foto. autorka
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6. januára 2018: Giuseppe 
Teoli z Malty a Monika Jun-
gová z Nitrianskych Hrnčia-
roviec

11. januára 2018: Milan 
Lenčéš z Nitry a Palina Vla-
dimirovna Biazrohava z Bie-
loruskej republiky

20. januára 2018: Michal  

Boudiš a Mária Fintová, oba-
ja z Nitry, Eduard Ivančík a 
Simona Mudráková obaja z 
Nitry

27. januára 2018: Jozef 
Burda z Nitry a Jana Rigová 
z Bratislavy

9. februára 2018: Mgr. 
Michal Lavo a Eva Gürbüz, 
obaja z Nitry

10. februára 2018: Juraj 
Finta z Nitry a Lucia Tajnaio-
vá z Beladíc, Marek Koňan z 
Lužianok a Renáta Šreyero-
vá z Nitry, Michal Zaujec z 
Jarku a Martina Šoporová z 
Nitry

Na galavečere Slovenskej 
hokejbalovej únie v hoteli 
Slovakia v Žiline vyhlásili 5. 
februára nového kráľa slo-
venského hokejbalu za rok 
2017. Podľa očakávania sa 
ním stal brankár Stanislav 
Petrík, ktorý patril na sve-
tovom šampionáte v českých 
Pardubiciach k hlavným 
strojcom slovenského zlaté-
ho hetriku. 

„Som veľmi rád, že ľudia, 
ktorí o tejto cene rozhodova-
li, mi dali hlas a veľmi pekne 

im za to ďakujem. Som rád, 
že som získal toto ocenenie 
a veľmi si to cením. Bola to 
vlastne posledná vec, kto-
rú som v hokejbale doteraz 
nezískal,“ usmieval sa Sta-
nislav Petrík a dodal: „Prav-
depodobne to znamená aj 
koniec mojej reprezentačnej 
kariéry. Ďalšie majstrovstvá 
budú až o rok a pol, čo je 
ešte veľmi ďaleko. Tento rok 
navyše ani nechytám hokej-
bal, skôr pomáham nitrian-
skemu tímu z lavičky, so 

zabezpečením vecí okolo zá-
pasov. Som veľmi vďačný za 
kariéru, ktorá sa mi podarila 
a dúfam, že sa nájde niekto 
namiesto mňa, kto bude stáť 
v bráne a ťahať Slovensko k 
ďalším medailám.“ Okrem 
laureátov ankety Hokejba-
lista roka bolo do Siene slá-
vy SHBÚ uvedených desať 
nových členov – medzi nimi 
aj hokejista Jozef Stümpel. 

(ĽS)

Brankár Stanislav Petrík – najlepší hráč slovenského  
hokejbalu, Jozef Stümpel uvedený do siene slávy

Novým kráľom slovenského hokejbalu sa stal Stanislav Petrík.

Do Hokejovej siene slávy bol 
uvedený aj hokejista Jozef 
Stümpel.Foto: (A)

Povedali si ÁNO
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Navždy odišliJubilanti v roku 2018

V marci si významné životné jubileum pripomínajú títo ob-
čania mesta Nitry:

75 ROKOV: Peter Antoš, 
Eva Bacskorová, Mária Bašti-
gálová, Jozef Bednárik, Olym-
pia Bíliková, Jozefa Čeligová, 
Jozef Čergeť, Eva Demeterová, 
Helena Dufeková, Magdaléna 
Fejesová, Viera Franková, Ete-
la Fúsková, Elena Heineman-
nová, Eva Hlaváčová, Mária 
Horehajová, Pavlína Hrivňá-
ková, Emília Hudoková, Valé-
ria  Hudoková, Jozef Jankulár, 
Oľga Križanová, Šarlota Ma-
gová, Anna Magulová, Ing. 
Ivan Marko, Marta Miháliko-
vá, Ján Minárik, Dušan Nevín, 
Alžbeta Petrovičová, Veronika 
Porubská, Anton Porubský, 
Julianna Pustaiová, Emília 
Rákošiová, Júlia Schulteová, 
Eva Sochová, Ing. Ivan Stráňai, 
CSc., Elemír Šášik, Ing. Ľubo-
mír Šiller, Katarína Takáčová, 
Peter Ťapušík, RNDr. Ľudovít 
Tóda, František Tóth, Michal 
Viskup

80 ROKOV: Anna Bačová, 
Tibor Belan, MUDr. Paulí-
na Bencová, Mária Berecová, 
Ladislav Bíro, Rudolf Čá-
pek, Anna Danová, Jaroslav 
Dubeň, Matilda Földešiová, 
Viliam Fraňo, Jozefína Gyur-
kovičová, Jaroslav Kliha, Teré-
zia Komárová, Ernestína Ko-
zíková, Anna Kožená, Mária 
Larischová, Ing. Július Láznik, 
Alena Lehmanová, Rozália 
Maťašovská, Mária Mikulová, 
Gabriela Mokrá, Matej Ni-
kel, Katarína Ordódyová, Ing. 
Margita Podoláková, Ing. Jozef 
Rigoci, Mária Sláviková, Eva 
Sopóciová, Helena Stančí-
ková, Mária Straková, Mária 
Strapková, Jozef Šefčovič, Jozef 
Šiška, Mária Šulganová, Juraj 

Žifčák, Elena Žoldošová
85 ROKOV: Benedikt 

Bajla, Ondrej Baráth, Jarmi-
la Benceová, Elena Bérešo-
vá, Emília Dubajová,  Jozefa 
Fančovičová, Ing. Ján Fecák, 
Anna Francistyová, Štefan 
Gerši, Veronika Jedličková, 
Matej Jurák, Etela Karkošová, 
JUDr. Ľudmila Kochová, Ing. 
Imrich Krcho, Viola Kučerová, 
Gabriela Libová, Oľga Manda-
lová, Ing. Viliam Nosáľ, CSc., 
Valéria Ondrušková, Terézia 
Opoldusová, Albína Pavelko-
vá, Ing. Jozef Potančok, Júlia 
Svateníková, Anna Šerfözövá, 
Ing. Miroslav Škultéty, doc. 
Ing. František Špánik, Jozefí-
na Šubová, Anna Vachtlová, 
Gabriela Vargová, Hedviga 
Vičanová                    

86 ROKOV: Božena Ba-
loghová, Anton Částa, Božena 
Feješová, Jozef Havetta, Hele-
na Jurkovičová, doc. Ing. Ľud-
mila Kopčanová, CSc., Otília 
Macková, Antónia Muchová, 
Gizela Rožková, doc. RNDr. 
Mária Slamečková, CSc., Jaro-
slav  Švarc

87 ROKOV: Jozef Babka, 
Magdaléna Bartalská, Emília 
Bartošová, Anna Belenčíko-
vá, Mária Gabašová, Antónia 
Golasová, Matilda Habayová, 
Jolana Ivančíková, Dana Ja-
kubcová, Mária Jamborová, 
Juraj Kotrady, Anna Kýšková, 
Imrich Matúška, Ján Pintér, 
Rozália Pintérová, Anna Tká-
čová, PhMr. Gabriela Zacha-
rová  

88 ROKOV: Jozef Bóňa, 
Margita Galgánková, Joze-
fína Holáková, doc. Ing. Ján 
Hubinský, CSc., Margita Kre-

káňová, Oľga Miklúšová, Joze-
fína Oriešková, Mária Sásiko-
vá, Mária Špániková, Jozefína 
Zajková    

89 ROKOV: Františka Ben-
cová, Alica Bogyová, Ružena 
Čepeláková, Augusta Farská, 
Irena Gajdošová, Mária Hu-
binská, Matilda Karabínová, 
Anna Karabová, Mária Kysuc-
ká, Mária Maťová, Alžbeta Mi-
náriková, Ľudmila Peciarová, 
Jozef Porubský, PhMr. Katarí-
na Šurániová, Vilma  Vöröšová

90 ROKOV: Jozef Berky, 
Miroslav Kohout, Veronika 
Lörinczová 

91 ROKOV: Johana Bahel-
ková, Anna Gregorová, La-
dislav Hajtinger, Magda Ho-
lenková, Jozef Matuška, doc. 
Ing. Vlastimila Pevná, CSc., 
Irena Stašková, PhDr. Jozef  
Šulgan  

92 ROKOV: Viktória Di-
mová, Jozef Hora, Paulína 
Martonová, Gregor Szolár,  Jo-
zef Šebök

93 ROKOV: Anna Jerigo-
vá, František Porubský, Vilma 
Uváčiková

94 ROKOV: Hermína Hil-
debrandová, Mária Mesárošo-
vá, Jozef Pagáč, Rozália Tom-
ková

95 ROKOV:  Helena Fri-
drichová, Anna Havelková, 
Anna Marková, Margita Po-
láková, Juraj Štefánik, Ľudovít 
Zaujec

96 ROKOV: Jolana Fábryo-
vá

97 ROKOV:  Anna Černo-
šková, Jozefína Hanulová, Má-
ria Tancíková

98 ROKOV: Emília Du-
choňová
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Navždy odišli

V januári nás navždy opustili túto občania mesta Nitry
Alexander Arpáš, 65-r., Za humnami 55
Helena Bakošová, 90-r., Považská 14
Juraj Baraník, 62-r., Čajkovského 12
Vladimír Bartoň, 69-r., Janského 9
Marta Bíliková, 78-r., Hollého 2
Edita Blahunková, 88-r., Nábr. mládeže 33
Karol Brezina, 85-r., Nezábudková 8
Janka Cigáňová, 82-r., Považská 14
Gréta Czaková, 70-r., Kozmonautov 7
Milan Čibík, 77-r., Potravinárska 4
Ivan Čitáry, 32-r., Škultétyho 38
MUDr. Karol Daňo, 88-r., Klinčeková 49
Mária Dudášová, 90-r., Krčméryho 4
Helena Dudíková, 59-r., Dvorčanská 9
Justína Ďuriačová, 88-r., Železničiarska 52 
Cyril Fronc, 76-r., Podhorská 7
Jozef Fuchs, 73-r., Párovská 10
Emil Galamboš, 64-r., Novomeského 23
Alžbeta Glesgová, 96-roč., Schurmannova 19
Marta Hečková, 85-r., Dlhá 21
Emília Hrinková, 86-r., Párovská 9 
Peter Ivančík, 65-r., Vihorlatská 4
Peter Ivančík, 67-r., Pri škole 15
Ján Janíček, 55-r., Na Hôrke 3
Alžbeta Jaššová,  94-r., Na Hôrke 35
Tatiana Jedličková, 62-r., Fraňa Mojtu 38 
Anna Juráková, 84-r., Gorazdova 5
Alžbeta Karasová, 88-r., Samova 6
Alžbeta Karvayová, 69-r., Jurkovičova 24 
Viola Kiková, 71-r., Ľudovíta Okánika 2
Tibor Kordáč, 63-r., Kollárova 2
Anna Kostková, 86-r., Kozmonautov 12
Irena Kováčiková, 81-r., Párovská 22
Ing. Juraj Kuzma, 68-r., Ružová 103

Gabriela Kyselicová, 75-r., Dolnočermánska 62
Roman Lakatoš, 45-r., Borová 21
Katarína Lauková, 95-r., Janka Kráľa 2
Milan Lavo, 80-r., Hollého 4
Ing. Karol Lieskovský, 74-r., Tr. A. Hlinku 11 
Hedviga Madová, 76-r., Pri Dobrotke 21
Ján Makovínyi, 86-r., Pod Zlatým brehom 24
Ivan Mandinec, 52-r., Južná 8
Mária Maninová, 61-r., Ľ. Čuláka
Mária Medovarská, 87-r., Svätourbanská 3
Peter Mikláš, 66-r., Sitnianska 4
Pavol Mikulášik, 64-r., Nitra
Peter Miškovič, 61-r., Chmeľová dol. 66
Jozef Mlynek, 92-r., Hviezdna 2
Tibor Morvay, 54-r., Rabčekova 17
Božena Ondrušková, 90-r., Janského 7
Viktor Oravec, 82-r., Palackého 8
Daniel Pargáč, 45-r., Tokajská 11
Stanislav Pavlovič, 55-r., Piesková 3
František Pažický, 73-r., Štefánikova tr. 70  
Angela Porubská, 90-r., Na Priehon 71
RNDr. Anna Preťová, DrSc., 72-r., Dunajská 18
Peter Rumančík, 70-r., Vodná 2
Helena Rybárová, 94-r., Považská 14
Ľubomír Salva, 51-r., Na Hôrke 12
Peter Stoklas, 71-r., Javorová 11
Edita Šabová, 85-r., Trieda A. Hlinku 27
Štefan Šenkírik, 50-r., Orechov dvor 3
Irena Švecová, 88-r., Dlhá 59
Emil Tóth, 89-r., Jelenecká 40
Ing. Jozef Tupý, 74-r., Metodova 67
Štefan Varga, 55-r., Škultétyho 8
Marta Varchulíková, 72-r., Petzvalova 10
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Pochovávaním basy vyvrcholi-
li druhú februárovú sobotu fašian-
gy v Nitre. Tohto roku boli krátke, 
trvali len päť týždňov. Ich súčasťou 
bol jarmok a kultúrny program, 
ktorý pripravilo mesto Nitra. O 
navodenie fašiangovej atmosféry 
sa na pódiu postarali dychovka 
Kozárenka a kapela Funny Fellows 

so sólistom Romanom Féderom. 
Na čele sprievodu pochodo-

vali mažoretky I. NIMA, bubeníci 
Tambores, chodúliari z Harry Tea-
ter, FS  Tradícia z Nitry-Dražoviec, 
Janíkovská studnička, Zbežan-
ček, Nevädza a Senior Matičiar. 
Fašiangový sprievod, lemovaný 
bohatou diváckou kulisou prešiel 

na námestie, kde ich na tribúne 
čakal  primátor Jozef Dvonč, aby 
im podľa tradície dal „povolenie 
na fašiangovanie“. Celodenný 
program ukončilo pochovávanie 
basy. 

Text a foto: (SY)

Fašiangy v Nitre


