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Mesto Nitra vyhlásilo grant
„Mením Moje Mesto“
 
Nitrianska hudobná jar 
prinesie recitál 
Mariána Lapšanského



Začína sa najkrajšie obdo-
bie roka – jar a veľkonočné 
sviatky sú nepochybne naj-
krajšími sviatkami tohto roč-
ného obdobia. Sú symbolom 
znovuzrodenia života a ob-
dobím, keď máme možnosť 
intenzívne pozorovať tajom-
stvo prebúdzajúcej sa prírody, 
ktoré sledujeme rok čo rok a 
predsa nás vždy znovu fasci-
nuje, ako nás tešia rozkvita- 
júce stromy, kvety a všetky tie 
omamné vône prírody. 

Toto slávnostné obdobie 
sa aj v našom meste spája 
so zvykmi Veľkej noci. Sta-

ré dobré zvyky sa pomaly 
vytrácajú, ale v našich srd- 
ciach ostáva kresťanský odkaz 
Veľkej noci. Ten pravý odkaz 
by mal zostávať v našich srd- 
ciach nielen počas veľkonoč-
ného obdobia, ale počas celé-
ho roka. Dovoľte mi, aby som 
Vás oslovil a zaželal Vám prí-
jemné prežitie veľkonočných 
sviatkov.

Optimizmus, radosť a oh-
ňostroj farieb - to sú veľko-
nočné sviatky. Rodinné 
stretnutia okolo sviatočného 
stola, kde má svoje miesto 
pohoda, veselosť a vedomie, 
že kedykoľvek pri tomto sto-
le nájdeme svoje miesto. To 
všetko umocňujú staré ľudo-
vé tradície. Je dobre, že im 
všetci dobrovoľne podlieha-
me. V hektickej dobe, ktorú 
prežívame, tieto zastavenia 
predstavujú nádej ako svet-
lý bod v živote. Je dobré, že 
duch tradícií a bohaté zvy-
koslovie jarných sviatkov 
sprostredkúvame našim na-
jmenším ako odkaz, ktorý by 
mali prijať za svoj a odovzdať 
ho ďalším pokoleniam.  

Jozef Dvonč,
primátor Nitry

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
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Vážený pán primátor, ob-
čania Nitry registrujú výraz 
Smart City, no nie každý, a 
najmä staršia generácia, nero-
zumie tomuto pojmu. Mohli 
by ste objasniť čo je hlavným 
cieľom tohto konceptu?

- Cieľom konceptu Smart je 
zvýšenie komfortu pre občanov. 
Zdieľané bicykle, osviežovače 
vzduchu, wi-fi lavičky, výmena 
časti verejného osvetlenia, za-
teplenie budov, modernizácia 
osvetlenia na tenisových kur-
toch a ZŠ Cabajská sú aktivity, 
ktoré chceme zrealizovať v tom-
to roku. Spracovaná bude kon-
cepcia a realizácia inteligentné-
ho a integrovaného dopravného 
systému, generel zelene, plán 
udržateľnej mobility, rozšírenie 
kamerového systému, regene-
rácia parkov a vnútroblokov s 
tým, že pokračovať by mala ob-
nova verejného osvetlenia.

Bike sharing – zdieľané bi-
cykle sa stretli s výnimočným 
záujmom verejnosti. Tohto 
roku majú pribudnúť k pôvod-
ným siedmim ďalšie stanoviš-
tia pre zdieľané bicykle. Kde 
všade pribudnú stanovištia?

- Po schválení v mestskom 
zastupiteľstve by  ďalšie stano-
vištia mali byť pri vysokoškol-
skom internáte pod Zoborom, 
na Chrenovej pri Lipe, na Klo-

kočine pri Bille, pred hlavným 
vstupom na výstavisko Agro-
komplex, parkovisko  pred atle-
tickým štadiónom - v blízkosti 
zastávky autobusu.

Čo ďalšie pripravuje mesto 
pre občanov v sociálnej oblas-
ti?

- Pomáhame sociálne slab-
ším občanom, seniorom pri-
spievame na stravovanie. Mesto 
spravuje zariadenie pre seniorov 
na Zobore, pre ľudí bez domova 
sme pred dvomi rokmi vybudo-
vali nový azylový dom. Plánuje-
me tiež nadviazať na občanmi 
žiadanú výstavbu nájomných 
bytov, ktoré by mali byť na Čer-
máni a Dieloch.

Nitra sa v tomto roku stala 
Európskym mestom športu. 
Čo môže verejnosť v tomto 
smere očakávať?

- Zisk titulu Európske mesto 
športu nie je založený na dota-
čnej schéme, preto musí Nitra 
povinnosti spojené so ziskom 
titulu hradiť z vlastného roz-
počtu. Ak chceme, aby ľudia 
športovali a športovali v kul-
túrnejších priestoroch, musíme 
robiť opatrenia. Chceme im 
vytvoriť možností na športo-
vanie dobudovaním športovej 
infraštruktúry, rekonštrukciou 
športových zariadení alebo za-

kúpením športových potrieb 
pre základné a materské školy.

Aké nové športové aktivity 
môže športovo zameraná ve-
rejnosť očakávať?

- V marci sa rozbehlo ve-
rejné korčuľovanie na vedľajšej 
ploche zimného štadióna. Ob-
čanov sme vyzvali, aby si prišli 
zašportovať. Pre deti do 8 rokov 
je pripravená škola korčuľova-
nia pod vedením mládežníc-
kych trénerov HK Nitra a je 
zadarmo.

  
Aké podujatia sa budú or-

ganizovať?

- V priebehu roka sa usku-
toční viacero zaujímavých 
športových akcií, priebežne 
o nich budeme informovať aj 
prostredníctvom N. Echa – na 
stranách mesto Nitra informuje. 
Teraz najbližšie, 14. a 15. apríla 
sa v mestskej hale budú konať 
majstrovstvá Slovenska mužov 
a žien v kulturistike a klasickej 
kulturistike, fitnes, bodyfitnes, 
welnes fitnes.

Mesto získalo od vlády SR 
tri milióny eur na výstavbu a 
rekonštrukcie športovísk. Čo 
bude z týchto finančných pro-
striedkov vybudované?

- Tieto finančné zdroje sú 
určené na opravu, rekonštruk-
ciu a modernizáciu športovej 
infraštruktúry - na projekt Nit-
ra Európske mesto športu 2018. 
Účelovo sú viazané na mo-
dernizáciu zimného štadióna, 
výstavbu športovej haly, rekon-

V Nitre sa v poslednom období udialo mnoho zmien. Od 
nového roka je Európskym mestom športu, ako slovenský líder 
napreduje v realizácii konceptu Smart City, v polovici marca 
oslovilo občanov s ponukou získať grant vo výške 5000 eur z cel-
kového balíka 50 000 eur. Oslovili sme primátora Nitry Jozefa 
Dvonča, aby našim čitateľom ozrejmil aktivity mesta Nitry. 

Mesto Nitra sa pred našimi očami viditeľne  
mení k lepšiemu

Rozhovor s primátorom Nitry Jozefom Dvončom
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štrukciu športových povrchov a 
objektov tenisových kurtov a na 
dofinancovanie modernizácie 
futbalového štadióna v Nitre.

Zimný štadión bol rekon-
štruovaný už v roku 2016,  
urobilo sa tam kus práce. Čo 
všetko je ešte potrebné zmo-
dernizovať? 

- Financie na rekonštrukciu 
štadióna sme získali z rezervy 
predsedu vlády a pri rokovaní 
vlády v septembri 2015 v Nitre. 
Za tieto peniaze sa vykonalo 
množstvo práce, urobilo sa nové 
odsávanie, osvetlenie, časť seda-
čiek, nové mantinely, zateplené 
boli tri strany štadióna. Vďaka 
tomu štadión v súčasnosti šetrí 
denne 1500 kWh na prevádzke. 
Na dokončenie modernizácie 
zimného štadióna a vedľajšej 
hokejovej haly je určených cel-
kovo 400 000 eur.

Ako sa pokračuje s výstav-
bou športovej haly na Čermá-
ni a s rekonštrukciami ďalších 
športových objektov?

- Na vybudovanie športovej 
haly na Hlbokej ulici odsúhla-
sila vláda 700-tis. eur, ďalších 
200-tisíc. eur je určených na 
rekonštrukciu športových po-
vrchov a objektov tenisových 

kurtov na Chrenovej. Pre Nit-
riansku investičnú, s. r. o., ob-
chodnú spoločnosť v zaklada-
teľskej pôsobnosti mesta Nitra 
je určených 1,5-milióna eur na 
dofinancovanie modernizácie 
futbalového štadióna FC Nitra 
a 200 000 eur na dofinancova-
nie modernizácie futbalového 
štadióna Čermánskeho futbalo-
vého klubu. 

V týchto dňoch mesto vy-
hlásili grant Mením Moje 
Mesto, kde záujemcovia môžu 
získať 5 000 eur z 50 000 balí-
ka. Čo si od tohto grantu sľu-
bujete?

- Cieľom  programu  je  
zlepšenie  kvality  verejných 

priestranstiev v Nitre s tým, že 
budú zapracované nápady ob-
čanov Nitry. Program chce mo-
tivovať k aktívnej spolupráci pri 
vytváraní a obnove verejných 
priestranstiev a zaujímavých lo-
kalít. Celková podpora projektu 
bude 50-tisíc eur, maximálna 
podpora jedného projektu je vo 
výške 5-tisíc eur. Všetky pro-
jekty bude realizované v Nitre. 
Oprávnené oblasti podpory sú v 
oblastiach Smart a vylepšeniach 
v rámci verejných priestranstiev. 
Chceme, aby sa občania do 
projektov zapojili, pretože oni  
najlepšie  poznajú  problémy  
a  možnosti  zlepšenia okolia a 
prostredia, v ktorom žijú.

Ďakujem za rozhovor.

Zápisom detí do materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Nitry budú pred-
chádzať dni otvorených dverí. 
Uskutočnia sa vo všetkých 26 
materských školách v dňoch 
24. apríla a 25. apríla v čase od 
14.30 hod. do 16.30 hod. Rodi-
čia si tak budú môcť na vlastné 

oči pozrieť prostredie, ktorému 
zveria svoje deti. 

Žiadosti o prijatie  detí  do 
materských  škôl budú prijímať 
riaditeľky MŠ  na Mestskom 
úrade v Nitre v kongresovej sále 
(č. dverí 634 - 1. poschodie) v 
dňoch 2. až 4. mája a 9. až 10. 

mája (podľa harmonogramu 
zverejnenom na www.nitra.sk) v 
čase od 8.00 hod. do 16. 00 hod. 
Zákonní zástupcovia dieťaťa pri 
zápise predložia žiadosť o prija-
tie do materskej školy. Formulár 
žiadosti si rodičia môžu stiahnuť 
z webovej stránky mesta, alebo 
si ho vyzdvihnú v deň zápisu na 

Zápisom do materských škôl budú predchádzať dni  
otvorených dverí

Nitra je jediným mestom na Slovensku, kde ARRIVA rozbehla 
bike sharing.       Foto: autorka
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Primátor Nitry Jozef 
Dvonč prijal v uplynulých 
dňoch splnomocneného 
veľvyslanca Bieloruskej re-
publiky na Slovensku Igora 
Leščeňa, ktorý v sprievode 
obchodného radcu Denisa 
Sidorova zavítal na návštevu 
mesta pod Zoborom. 

Bieloruský veľvyslanec sa 
zaujímal o život a dianie v 
Nitre. Primátor Jozef Dvonč 
hosťa informoval, že Nitra v 
tomto roku získala titul Eu-
rópske mesto športu. V tejto 
súvislosti sa v Nitre začala 
výstavba a rekonštrukcia vi-
acerých športovísk. Bielorus-
kého ambasádora oboznámil 
s fungovaním mestského 
úradu, predstavil mu kon-
cept Smart City. Bieloruský 
veľvyslanec sa zaujímal o 
partnerské vzťahy Nitry.

Primátor Jozef  Dvonč 
previedol hosťa klientskym 
centrom, kde mu predstavil 
zjednodušený 
systém vybavo-
vania úradných 
záležitostí na 
tomto moder-
nom praco-
visku. Veľvy-
slanec Igor 
Lečšeň v rámci 
pobytu v Nit-
re navštívil aj 
predsedu NSK 
Milana Beli-
cu, prehliadol 
si Nitriansky 
hrad a navští-
vil výstavisko 
Agrokomplex, 
kde práve pre-
biehala výstava 
Nábytok a bý-

vanie.

 (SY)

HOMO NITRIENSIS – 
nitrianska humanitná spo-
ločnosť organizuje v Parku 
kultúry a oddychu v pondelok 
30. apríla od 17.00 h druhý 
ročník charitatívneho majále-
su NITRA V KROJI. Súčasťou 
programu bude stavanie mája 
a prehliadka krojov regiónu 
Nitrianskeho kraja. Do tanca 
bude hrať hudobná skupina 

PROFIL, v programe účinku-
je Mužská spevácka skupina 
LIDOVEC zo Solčian a He-
ligonkári zo Zvolenskej Sla-
tiny. Záštitu nad podujatím 
prevzali predseda NSK Milan 
Belica primátor mesta Nitry 
Jozef Dvonč. Ak prídete ob-
lečení v kroji, organizátori vás 
odmenia darčekom. Vstupné 
na majáles je 15 eur a zahŕňa 

večeru, víno a občerstvenie. 
Predpredaj a rezervácia vstu-
peniek na viera.zaujecová@
gmail.com, tel.: 0902 960 670. 
Výťažok z majálesu sa použije 
na zakúpenie zdravotných po-
môcok pre Zariadenie opatro-
vateľskej služby pre seniorov 
na Jánskeho ulici v Nitre.  

(SY)

mestskom úrade. Musia tiež do-
ložiť potvrdenie o zdravotnom 
stave dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a dorast a k na-
hliadnutiu rodný list.

Podmienky prijímania detí 
do materskej školy stanovujú 
riaditeľky MŠ po prerokovaní s 
pedagogickou radou a sú zverej-

nené v každej materskej škole. V 
prípade, ak chce rodič umiestniť 
v materskej škole dieťa so špe- 
ciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami, musí predložiť aj 
vyjadrenie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva a 
prevencie. Pre deti so špeciálny-
mi potrebami sú vytvorené pod-
mienky v troch materských ško-

lách. V MŠ Nábrežie mládeže je 
trieda pre deti s mentálnym po-
stihnutím, v MŠ Piaristická trie-
da pre deti s poruchami zraku a 
v MŠ Štiavnická môžu zapísať 
deti s poruchami sluchu a do 
MŠ Nedbalova môžu navštevo-
vať deti s diabetes melitus. 

(SY)

Návšteva bieloruského veľvyslanca v Nitre

Nitra bude aj tohto roku v kroji   

Veľvyslanec Bieloruskej republiky na Slo-
vensku Igor Leščeň sa podpísal do pamätnej 
knihy mesta.   Foto: autorka
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Mesto Nitra - v spoluprá-
ci s Nitrianskou komunitnou 
nadáciou - vyhlasuje  výzvu 
na predkladanie žiadostí o 
grant v  grantovom programe 
- Mením Moje Mesto. Cieľom  
grantového programu je pod-
pora zlepšenia kvality verej-
ných priestranstiev v Nitre s 
tým, že budú zapracované na-
jmä potreby, záujmy a nápady 
občanov Nitry.  

Program chce motivovať k 
aktívnej participácii  pri vy-
tváraní a obnove verejných 
priestranstiev a zaujímavých 
lokalít. Celková podpora 

projektu bude 50-tisíc eur, 
maximálna podpora jedného 
projektu je vo výške 5-tisíc 
eur. Všetky projekty budú re-
alizované v Nitre. Oprávnené 
oblasti podpory sú napríklad 
zlepšenia v drobnej záhrad-
nej a parkovej architektúre na 
verejných priestranstvách a 
vyhliadkových miestach, vy-
tváranie a obnova priestran-
stiev športovo-rekreačného 
charakteru, obnova kultúrno-
historických lokalít,  výsadba 
a revitalizácia zelene, tvor-
ba a zveľaďovanie verejných 
záhrad, vytvorenie a úprava 

náučných chodníkov a cyk-
lochodníkov, vytvorenie 
mobilných Smart aplikácií - 
zameraných na zlepšenie kva-
lity verejných priestranstiev, 
či aplikácie v oblasti  marke-
tingových nástrojov v rámci 
zvýšenia informovanosti a 
popularizácie života obyva-
teľov Nitry.  

Kompletné informácie o 
grantovom programe Me-
ním svoje mesto - sú zverej-
nené na www.nitra.sk   

(J)

Dvadsiate výro-
čie založenia Klubu 
dôchodcov a tri roky 
od vzniku  pobočky 
Denného centra si 
pripomenuli senio-
ri v Nitre-Dolných 
Krškanoch. Pred-
seda Ján Divinec 
predniesol správu 
o činnosti denného 
centra v uplynulom 
roku. Konštatoval, 
že centrum sa teší 

v tejto mestskej časti 
mimoriadnej obľube 
a má sto členov. Zá-
roveň sa poďakoval 
primátorovi Jozefovi 
Dvončovi za podporu 

a vytvorenie vhodných pod-
mienok pre činnosť seniorov. 

Neoddeliteľnou súčasťou 
denného centra je  miešaný 
spevácky zbor LIPKA. Jeho 
vedúca Mária Mišunová po-
dala správu o vystúpeniach a 
účastiach na súťažiach. I ona 
sa poďakovala primátorovi 
Nitry Jozefovi Dvončovi za 
finančnú a morálnu podporu. 
Lipka sa tohto roku chystá na 
turné po pobaltských štátoch. 

Na záver slávnostnej čas-
ti výročnej schôdze ocenili 
zakladajúce členky denného 
centra a tiež jubilantov, ktorí 
sa v tento rok dožívajú vzác-
neho životného jubilea 80 
rokov. V rámci denného cen-

Mesto Nitra vyhlásilo grant „Mením Moje Mesto“

Denné centrum slúži seniorom tri roky,  
klub dôchodcov dvadsať 

Na fotke zľava poslanec MZ Miroslav 
Gut, vedúci denného centra Ján Di-
vinec a v pozadí primátor Nitry Jozef 
Dvonč poďakovali a zablahoželali 
jubilantom a zakladajúcim členkám 
Klubu dôchodcov v Nitre – Krška-
noch.                  Foto: (SY)
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tra sú aktívni seniori – stolní 
tenisti, ktorí si pravidelne or-
ganizujú turnaje so stolnote-
nisovým klubom v susedných 
Horných Krškanoch.  

Primátor Nitry Jozef 
Dvonč ocenil činnosť senio-
rov, keď povedal, že vedenie 
mesta Nitra dlhodobo pod-
poruje aktivity seniorov. Za-
blahoželal dennému centru 
k výročiu a seniorom zaželal 
najmä veľa zdravia, aby sa ešte 
dlho mohli takto schádzať.

Predseda klubu Ján Divi-
nec sa v mene krškanských 
dôchodcov poďakoval primá-
torovi a vedeniu mesta za pod-
poru a vytvorenie vhodných 
podmienok a zabezpečenie 
činnosti v priestoroch Kultúr-

neho domu v Nitre - D. Krš-
kanoch. V rámci kultúrneho 
programu vystúpil Miešaný 
spevácky zbor Lipka, oficiálnu 
časť výročnej členskej schôd-
ze zakončili svojím vystúpe-

ním Nitrianski heligonkári. 
Ich profesionálne vystúpe-
nie spestrila rozprávaním 
vtipov Ľudmila Koláriková.  

(SY)

Návštevníci môžu obja-
vovať mesto pod Zoborom a 
blízke okolie vďaka prvému 
modernému cestovateľské-
mu sprievodcovi po Nitre. V 
cestovateľskej edícii Veľko-
lepé Slovensko (Spectacular 
Slovakia) ho vydalo Mesto 
Nitra v spolupráci s Nitrian-
skou organizáciou cestovné-
ho ruchu a vydavateľstvom 
The Slovak Spectator. 

Do života ho uviedli v 
priestoroch zoborského kláš-
tora pri príležitosti osláv 
Svetového dňa sprievodcov 
cestovného ruchu. 

Záujemcovia si ho môžu 
kúpiť v Turistickom infor-
mačnom centre Nitra za 
cenu 4,50 €.

Plnofarebná 80-stranová 
publikácia v slovenčine obsa-
huje profily pamiatok, prak-
tické informácie, 3D animá-
cie, mnoho článkov a viac 
ako 250 fotografií. Vyznačuje 

sa tým, že zavedie turistu aj 
na miesta, ktoré často nepoz- 
najú ani domáci. Praktický 
vreckový formát je obo-
hatený o rozkladaciu 
mapu. Okrem klasických 
turistických miest sprie-
vodca približuje 21 tém, 
medzi ktorými napríklad 
sú Ako chutí Nitra, Ex-
trémne zážitky, Nitra ako 
ju nepoznáte, alebo Tipy 
pre rodiny s deťmi. Čita-
teľom odhaľuje tajomstvá 
nitrianskych chrumiek, 
čokolády a medoviny, 
ponúka najlepšie výhľa-
dy na mesto a zavedie ich 
aj na alternatívne miesta 
ako sú Trafačka či Hide-
park. 

Dozvedia sa, pred 
ktorou z relikviíí sa 
klaňalo v Bulharsku celé 
letisko ako aj to, že na 
slávnu cestu do Santiago 
de Compostela sa môžu 

vydať priamo z Nitry. 

(AP)

Nový sprievodca po Nitre zavedie návštevníkov  
na mnohé nové miesta

V programe účinkoval miešaný spevácky zbor Lipka pod vede-
ním Márie Mišunovej.
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Otvárací koncert 45. roč-
níka festivalu Nitrianska 
hudobná jar 2018 sa usku-
toční vo štvrtok 5. apríla v 
Synagóge. Na koncerte Viva 
la Diva - Pani profesorke z 
lásky zaznejú slávne operné 
a operetné melódie v podaní 
sólistov – žiakov Magdalé-
ny Blahušiakovej. Účinkovať 
bude Symfonický orchester 
Vác z Maďarska pod dirigent-
skou taktovkou Pála Farkasza 
a predstavia sa 9 sólisti. Na 
programe sú diela G. Verdi-
ho, J. Straussa, W. A. Mozar-
ta a E. Kálmána. Na druhom 
koncerte, 10. apríla, uvedie 
Solamente Naturali Thesau-
rus hebrejských orientálnych 
melódií. Vo štvrtok 12. apríla 

účinkujú Natalie  &  Martin 
Bies s programom „Klasik 
soul a flamenco“. Vo štvrtok 
19. apríla program NHJ vy-
vrcholí klavírnym recitálom 
Mariána Lapšanského, na 
ktorom uvedie diela E. Sucho-
ňa, J. Brahmsa, E. Griega a F. 
Liszta. Všetky koncerty budú 
v Synagóge o 18. hodine. 

Nitrianska hudobná jar 
ZUŠ Jozefa Rosinského v 
Nitre - festival mladých in-
terpretov zo základných 
umeleckých škôl sa začne 23. 
apríla 2018. Prvý program 
pod názvom Tóny srdca bude 
spomienkovým hudobným 
večerom, venovaným Mar-
tine Čiefovej a účinkovať na 
ňom budú žiaci a pedagógo-

via ZUŠ Jozefa Rosinského v 
Nitre a ich hostia. 

V utorok 24. apríla v pro-
grame Po stopách dávnej 
hudby sa predstavia žiaci ZUŠ 
J. Rosinského v Nitre a Musi-
cantica Slovaca. Ďalší koncert 
25. apríla bude stretnutím 
pri strunách - IX. ročníkom 
gitarového koncertu žiakov 
a študentov slovenských a 
zahraničných umeleckých 
škôl. Vo štvrtok 26. apríla sa v 
programe „Hudba nás spája“ 
predstaví Komorný sláčikový 
orchester Junior zo ZUŠ Joze-
fa Kresánka Bratislava a Slá-
čikový orchester ZUŠ Jozefa 
Rosinského Nitra. 

(SY)

Projekt Educate Slovakia 
2018 aj tohto roku spojil štu-
dentov ôsmich štátov sveta so 
žiakmi základných a študentmi 
stredných škôl. Uskutočnil sa 
vďaka iniciatíve AIESEC Nitra 
a záštitu nad projektom prevzal 
primátor Nitry Jozef Dvonč. Za-
pojilo sa doň štyritisíc mladých 
ľudí, z nitrianskych ZŠ, na pro-
jekte aktívne participovali ZŠ 
Benkova, ZŠ Nábrežie mládeže, 
ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Škulté-
tyho, ZŠ kráľa Svätopluka, ZŠ 
Na Hôrke a ZŠ sv. Marka. 

Projekt pozostával z týždňo-
vého učebného plánu, v rámci 
ktorého viedli lektori z rôznych 
častí sveta prednášky a interak-
tívne workšopy. Všetko sa dia-
lo v anglickom jazyku, vďaka 
čomu žiaci mohli rozvíjať seba-
reflexiu a zodpovednosť a tole-
ranciu k rozmanitosti. Program 

viedla dvojica medzinárodných 
študentov, ktorí boli trénovaní 
v programe Global Volunteer. 
Učebný plán sa viedol v závis-
losti od veku vzdelávanej sku-
piny, špeciálne bola pripravená 
edícia projektu pre základné 
školy.

Zahraniční študenti boli 
ubytovaní priamo v slovenských 
rodinách. Tieto hosťovské rodi-
ny zohrávali pre každého stážis-

tu unikátnu úlohu v jeho spo-
znávaní bežného života rodín 
počas jeho pôsobenia ako dob-
rovoľníka na Slovensku. Prijatie 
stážistu ako nového člena rodi-
ny je obohatením aj pre tieto ro-
diny. Na oplátku im poskytuje 
možnosť oživiť si každodenné 
aktivity, spoznať novú kultúru a 
precvičiť si cudzí jazyk. 

(SY)

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

Nitrianska hudobná jar prinesie aj klavírny recitál  
Mariána Lapšanského

Žiaci ZŠ sa zdokonalili v anglickom jazyku
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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
45. Nitrianska hudobná jar 2018
5. 4. (štvrtok) 18.00 Viva la Diva / Pani profesorke z lásky. 
Slávne operné a operetné melódie v podaní sólistov, žiakov Mag-
dalény Blahušiakovej  Účinkujú: Symfonický orchester Vác  diri-
gent: Pál Farkasz (HU) Klaudia Dernerová, Robert Smiščík, Jana 
Bernáthová, Marek Tokoš, Blanka Jílková, Stanislav Bartko, Silvia 
Stenchláková , Ivana a Ján Rusko. Program: G. Verdi, J. Strauss, 
W. A. Mozart, E. Kálmán ...
10. 4. (ut) 18.00 SOLAMENTE  NATURALI. Program: Thesaurus 
hebrejských orientálnych melódií
12.4. (št) 18.00 NATALIE  &  MARTIN  BIES. Program: klasik 
soul a flamenco.
19.4. (št) 18.00 MARIÁN  LAPŠANSKÝ / klavírny recitál. Pro-
gram: E. Suchoň, J. Brahms, E. Grieg, F. Liszt. Vstupné 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia, ŤZP 2 €, predpredaj vstupeniek: TIC Nitra.
Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Festi-
val mladých interpretov zo základných umeleckých škôl.
23. 4. (po) 17.00 Tóny srdca. Spomienkový hudobný večer 
venovaný Martine Čiefovej. Účinkujú: žiaci a pedagógovia ZUŠ 
Jozefa Rosinského v Nitre a ich hostia.
24. 4. (ut) 17.00 Po stopách dávnej hudby. Koncert žiakov  ZUŠ 
Jozefa Rosinského v Nitre a Musicantica Slovaca.
25. 4. (st) 17.00 Stretnutie pri strunách. IX. ročník gitarového 
koncertu žiakov a študentov slovenských a zahraničných ume-
leckých škôl
26. 4.  (šť) 17.00 Hudba nás spája. Účinkujú: Komorný sláčikový 
orchester Junior  / ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava. Diriguje: Jana 
Spálová. Sláčikový orchester ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra. Diri-
guje: Jana Csámpaiová. Vstup voľný, zmena programu vyhrade-
ná. Hlavní usporiadatelia: Mesto Nitra a Základná umelecká škola 
Jozefa Rosinského v Nitre

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
Do 29. 4. Bez nenávisti? Autori: Ivanka M. Čonková, Magda Fa-
byańczyk, Francesca a Sára, Lukáš Houdek, Kundy Crew, Moje 
Ralsko, Tamara Moyzes, Milan Kohout, Csaba Nemes, Michaela 
Pospíšilová Králová, Tomáš Rafa, Romane Kale Panthera, Richard 
Wiesner a ďalší.Koncepcia výstavy vychádza z presvedčenia, 
že neutešené postavenie rómskej menšiny v našej spoločnosti 
je dôsledkom systematického zlyhávania mechanizmov, ktoré 
by mali zabezpečiť dôstojné podmienky pre život všetkým ľu-
ďom žijúcim v tejto republike bez ohľadu na ich farbu či etnický 
pôvod.

SALóN
Do 22. 4. Detected Landscape. Autorka: Petra Mešša.Absol-
ventka maľby na VŠVU v Bratislave Petra Mešša (rod. Vojteková) 
predstaví vo svojej samostatnej výstave svoje najnovšie práce – 
pokračuje v nich v rozvíjaní svojho autorského programu na tému 
krajiny a krajinomaľby. Sústredí sa na tzv. banálnu krajinu, ktorú 
spracúva v rámci výstupov v rozličných médiách – olejomaľby, 
fotografie a videoinštalácie. 

GALÉRiA mLAdÝch
Do 8. 4. Po rádiu Autori: Michal Cáb (ČR), Marek Hla-
váč (ČR). Výstava sa zaoberá rádiovým vysielaním ako prí-
značnej formy jednosmerného prenosu informácii a jeho 
rozdelením medzi „verejným“, „súkromným/komerčným“ 
a „pirátskym“. Rádio v klasickej podobe pomaly mizne – vý-
stava by chcela prispieť k skúmaniu možností rádia po rádiu. 

BuNkER
22.3. - 15. 4. Ateliér IM. Autori: študenti Ateliéru intermédií na 
Fakulte umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava 
Ateliéru intermédií, vedeného doc. Miroslavom Niczom, má am-
bíciu ukázať aktuálnu tvorbu študentov a reagovať tak na diskurz 
okolo súčasného umenia. Vystavené diela sú formálne, ideovo 
aj koncepčne rôznorodé a majú ambíciu podať ucelený pohľad 
na tvorbu v ateliéri a jeho smerovanie za posledné obdobie. Viac 
informácií na www.nitrianskagaleria.sk
26. 4. – 10. 6. Vertical Limit. Autorka: Diana Cencer Garafová. 
Výstava prezentuje autorkine práce z obdobia jej doktorského 
štúdia na VŠVU (prof. Daniel Fischer). Zmenšené modely galérií, 
každá s inou inštaláciou vo svojom vnútri, sú zavesené nad sebou 
v priestore galerijného schodiska. Divákovi je takto znemožnené 
priame fyzické priblíženie a možnosť bližšieho skúmania, modely 
pozoruje hlavne zvonka.
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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 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 ná-
vštevníkov 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-
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

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, dokumentuj-
úcich 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.
NOVÉ VÝSTAVY
Do 31.5. Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo bron-
zového veku. Výstava trojrozmerných originálnych archeologic-
kých nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštrukciou 
odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si bude 
môcť zobrať do rúk návštevník, priblíži život človeka v dobe bron-
zovej. Žiaci základných škôl si budú môcť vypracovať pracovné 
listy a vyskúšať si niektoré techniky výroby predmetov.
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.

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  
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Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
7. – 8. 4. Medzinárodná výstava psov
19. – 22. 4. GARDENIA – 22. ročník medzinárodnej predajnej vý-
stavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov 
a životného prostredia
19. –  22. 4. DOMEXPO – 13. ročník kompletnej stavebnej výsta-
vy pre fotovoltiku a solárnu techniku 
22. 4. BURZA EXOTOV A FARMÁRSKEJ TRHY  
25. – 27. 4. MLADÝ TVORCA – 26. ročník prezentačnej výstavy 
stredných odborných škôl 

DIVADLO ANDREJA BAGARA

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

4.4. o 18.30 DÁMSKA ŠATŇA. Štúdio. Skvelá komédia, ktorá 
odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne -vidieckeho divadla v 
meste ako je napríklad Nitra
12.4., 13.4. o 18.30 OTEC GORIOT Veľká sála. Román Otec 
Goriot je súčasťou rozsiahleho cyklu Ľudská komédia, vďaka kto-
rému sa Balzac zapísal do dejín literatúry ako prenikavý analytik 
spoločenského života. V Otcovi Goriotovi zobrazil silu otcovskej 
lásky, ktorá nepozná hranice. Goriot obetoval všetko svojim dcé-
ram a tomu, aby im zabezpečil šťastný a bezstarostný život. Nee-
xistovalo nič, čo by nebol schopný urobiť pre šťastie svojich dcér, 
a predsa sa mu nedostala späť ich oddanosť a láska. Zomiera v 
absolútnej chudobe a opustený. Réžia: Roman Polák
16.4. o 10.00 VEĽKÝ ZOŠIT Štúdio. Príbeh o krutosti a zviera-
cej podstate človeka a tiež o malom semienku ľudskosti, ktoré 
dokáže v každom človeku prežiť aj v tej najtvrdšej dobe. Réžia: 
Ján Luterán
16.4. o 18.30 ŠTEFÁNIK – SLNKO V ZATMENÍ Veľká sála. 
Pôvodná divadelná hra zachytáva jeho prerod z mladíka, ktorý sa 
vzoprel otcovi, na zrelého muža zomierajúceho vo chvíli, ako sa 
dotkol zeme republiky, ktorú sám založil. Réžia Eva Borušovičová
18.4. , 19.4. o 18.30 POVOLANIE PÁPEŽ Veľká sála. Pôvodný 
slovenský muzikál o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. 
20.4. o 18.30 SYNA, ČI DCÉRU Veľká sála. Komédia s pesnička-
mi z prostredia ženských kúpeľov z 80-tych rokov 20. storočia.
21.4. o 15.00 PANIKÁRI Štúdio. Muži na pokraji nervového zrú-
teniam súčasná komédia s pesničkami, réžia Svetozár Sprušan-
ský
23.4. o 18.30 ĽUDIA, MIESTA, VECI Veľká sála. Tragikomédia 
súčasného významného britského autora a režiséra Duncana 
Macmillana. Strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa ocitne v 
liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, kým v 
skutočnosti je. Pre lekárov a terapeutov je tvrdým orieškom a 
drogy sú pre ňu stále jediným spôsobom, ako prežiť v tejto šiale-
nej dobe. Réžia: Marián Amsler.
25.4. o 10.00, 25.4. o 18.30 JÁNOŠIK Veľká sála. V každej ná-
rodnej dramatickej literatúre sú diela, ktoré svojím jedinečným 
formálnym uchopením či ideovým poňatím zaujímajú rozhodu-
júce, nezameniteľné miesto. Za jednu z takýchto významných 
slovenských divadelných hier možno považovať aj veršovanú hru 

Jánošík z pera spisovateľky, prekladateľky a dramatičky Márie 
Rázusovej-Martákovej. Divadlo Andreja Bagara vám tento text, 
napísaný v pohnutej dobe druhej svetovej vojny, predstavuje v 
rýdzo súčasnom spracovaní popredného slovenského režiséra 
Rastislava Balleka.
26.4. o 18.30 ŽLTÝM VČELÁM, ŽLTÉ SLZY Štúdio. Javisková 
koláž z veršov Miroslava Válka vás zavedie do príťažlivých svetov 
divadelnej imaginácie. Budete zasiahnutí elektrickými výbojmi, 
ktoré vznikajú pri stretoch scénickej akcie s veršami najvýzna-
mnejšieho básnika novodobej slovenskej literatúry.
28.4., 30.4. o 18.30 ZAĽÚBENÝ SHAKESPEARE Veľká sála. 
Pozývame vás do Londýna roku 1593, do fascinujúceho sveta 
alžbetínskeho divadla. William Shakespeare stojí ešte len na pra-
hu svojej slávy...

STARÉ DIVADLO KAROLA SPIšáKA

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

4.4., 5.4., 6. 4. o 9.30 ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ Veľká sála. 
Hudobná rozprávka podľa knižnej predlohy amerického spisova-
teľa L. Franka Bauma o zázračnej krajine Oz, o putovaní malej 
Dorotky, jej verného psíka Tota, strašiaka Hastroša, plechového 
drevorubača Plecháča a zbabelého leva Bojka, ktorí svojou odva-
hou, rozumom a srdcom porazia zlú čarodejnicu Elfabu.
8.4. o 15.00 ÚSMEV AKO DAR. Už po devätnásty krát sa v Sta-
rom divadle Karola Spišáka v Nitre uskutoční umelecká prezen-
tácia talentovaných detí z detských domovov a  náhradných rodín 
Nitrianskeho kraja.
10.4., 11.4., 12.4. o 9.30 KRÁSKA A ZVIERA Veľká sála. Ne-
smrteľný príbeh o láske, odpustení a jednej kliatbe. V osamelej 
dedine žije kupec so svojou dcérou. Na poslednej ceste nájde 
kupec na opustenom zámku trojružu, ktorú chce zobrať svojej 
dcére ako darček. Netuší však, že zámok obýva hrôzostrašné 
zviera, ktoré ho postaví pred neľahké rozhodnutie: alebo si vez-
me ruku jeho dcéry alebo jeho život. Krásna Belle sa ocitá sama 
so Zvieraťom na opustenom zámku, ktorý pod vplyvom dávnej 
kliatby ožíva. Práve tá kedysi zmenila krásneho princa na hrô-
zostrašného netvora. Kliatbu môže zlomiť iba pravá láska. Podarí 
sa kúzlo zlomiť skôr, ako sa miestni muži rozhodnú zviera zabiť a 
vyslobodiť Belle zo zajatia?
11. 4. o 13.00 KLAMMOVA VOJNA (zájazd). Na škole sa stala 
tragédia. Istý študent sa obesil, lebo nebol pripustený k maturite. 
Jeho spolužiaci našli vinníka. Je ním profesor Klamm. Študenti 
chcú pomstu a tak Klammovi vyhlasujú vojnu. Ako na to zareagu-
je on? Strhujúca súčasná monodráma, ktorá si berie na mušku 
nie len vzťah učiteľa k žiakom, ale aj celé školstvo. Hráme priamo 
v školských triedach alebo v Štúdiu Tatra.
15.4. o 15.00 ČIN-ČIN Štúdio Tatra. Romantická komédia pre 
najmenších podľa veršovanej rozprávky Ľudmily Podjavorinskej. 
Ak si myslíte, že vrabec je obyčajný vták, ktorý vás nemôže ni-
čím prekvapiť, tak se veľmi mýlite. Pravda je taká, že taký vrabec 
môže mať život oveľa pestrejší, než ktokoľvek z nás. A keď sa 
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a cena za Najlepší ženský herecký výkon v sezóne 2016/2017. 
ASSISTEJ Praha. Medzinárodná organizácia divadiel pre deti a 
mládež.
22.4. o 16.00. Predstavenie v mestskom parku na Sihoti 
Kozliatka a vlk. V starej vodárni v Mestskom parku na Sihoti 
Príbeh o malých, hlúpučkých, neposlušných, no milých kozliat-
kach, v ktorom spoznáte naozajstnú podobu „hrôzostrašného“ 
vlka. Rozprávka pre deti od 3 rokov.

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Fatranská ul. 3, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk,
Peter.bakay@kosnr.sk
4. 4. 17:00  Klub grafológie - pokročilí               
      17:00  Fotoklub APF                             
5. 4.  10:00  Nauč sa remeslo                         
drotárstvo, tvorivá dielňa pre deti, Lužianky                                                      
 17:00  Fotoklub Nitra                            
6. 4.  11:00  Tanečný kolotoč - regionálne kolo
postupová súťaž pre neprofesionálnych tanečníkov, Mestská 
športová hala Klokočina                         
9. 4. 09:00  Štúrovo rečnenie
workshop pre deti, mládež a dospelých, získate zručnosti pre 
vypracovanie  a prezentáciu rečníckeho prejavu
10.4.     17:30  Astro-klub pre deti, mládež a dospelých   
vložné 0,50 €
11. 4. 9:00  Hviezdoslavov Kubín                       
regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 
detí - okres Nitra 
 17:00  Klub grafológie - začiatočníci            
 17:00  Fotoklub APF                              
12. 4.  17:00  AMFO
vernisáž a vyhodnotenie regionálneho kola postupovej súťaže 
amatérskej fotografickej tvorby 
14. 4.    14:00  Nositelia tradícií                        
regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín, Vý-
čapy-Opatovce 
16. 4.  11:00  Tanečný kolotoč - krajské kolo             
postupová súťaž pre neprofesionálnych tanečníkov, Mestská 
športová hala Klokočina   
 14:00  Quiling - blahoželania 3D      
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 € 
18. 4.  14:00  Quiling - blahoželania 3D      
tvorivá dielňa pre deti, vstupné 0,30 €                                                                           
 17:00  Klub grafológie - pokročilí               
 17:00  Fotoklub APF                              
19. 4.  10:00  Nauč sa remeslo                           
textilné hračky, tvorivá dielňa pre deti, Lužianky                                              
 09:00  K prameňom tradícií                       
seminár pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov, KOS v Ni-
tre
 17:00  Fotoklub Nitra                            
23. 4.      09:00  Štúrovo rečnenie                          
workshop pre deti, mládež a dospelých, získate zručnosti pre 

taký mladý vrabčiak zaľúbi do mladej vrabčice, tak nastane sku-
točná kuca-paca a trma vrma a nakoniec happy end.
19.4. o 9.30 LEGENDA O SVORADOVI A BENEDIKTOVI – ve-
rejná generálka
20.4. o 18.00 LEGENDA O SVORADOVI A BENEDIKTOVI – I. 
premiéra
22.4. o 15.00 LEGENDA O SVORADOVI A BENEDIKTOVI – II. 
premiéra
24.4., 25.4., 26.4. o 9.30 LEGENDA O SVORADOVI A BENE-
DIKTOVI. Príbeh nitrianskeho svätca a patróna svätého Svora-
da inšpirovaný jednou z najstarších uhorských legiend z druhej 
polovice 11. storočia z pera päťkostolného biskupa Maura, ktorá 
dokumentuje proces christianizácie Uhorského kráľovstva.  Prí-
beh o svätom Svoradovi a jeho žiakovi Benediktovi ukazuje, že 
aj z obyčajných mladých ľudí sa vďaka pevnej viere v Boha a 
neochvejnej vytrvalosti  môžu stať svätci.
15.4., 29.4. o 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. Užite si svoj prvý 
divadelný zážitok naplno. (A teraz, milí rodičia, to svojim ratolesti-
am preložte! Ďakujeme!)
24.4. o 9.30 ZAJKO LAJKO. Zajko Lajko je nová rozprávka Di-
vadla Žihadla, pripravovaná pre deti predškolského veku. Ale isto 
aj pre tie väčšie deti, pretože jej hlavný hrdina, malý lesný i poľný 
zajac Ľudovít, zvaný Lajko, je veľmi zvedavý a učenlivý. A tak mu 
jeho kamaráti, zvieratká zo záhoráckeho lesa medzi Malackami 
a Rohožníkom, lesa plného zvierat a aj hubárov z celého kraja, 
žaba, ježko a sova približujú život v lese.
25.4. o 9.30 FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ. Rozprávka plná farbi-
čiek, pesničiek a dobrej nálady. hrajú: Farbičková princezná, kráľ, 
trojhlavý drak, Jano – Sabina Zeteková a Vlado Zetek. Divadlo 
Žihadlo.

NOVÉ DIVADLO

DOM MATICE SLOVENSKEJ V NITRE
Dolnočermánska ul., Nitra. e-mail: info@novedivadlo.sk, 
www.facebook.com/novedivadlo, www.novedivadlo.sk

5. 4., 6.4.o 10.00. V sále Domu Matice slovenskej. Pinocchio.  
Autorský projekt Ivana Martinku na motívy svetoznámeho roz-
právkového príbehu C. Collodiho Pinocchio o tom, ako sa z oby-
čajnej bytosti stáva naozajstný človek. Bábková inscenácia pre 
deti od 5 rokov.
Štyri ženy na konci sveta. Štyri ženy na malom javisku majú čo 
stratiť, lebo nič neskrývajú. Pre divákov od 15 rokov.
10.4., 11.4., 12.4. o 9.30. Sála Dom Matice slovenskej
Cisárove nové šaty. Klasická rozprávka svetoznámeho klasika 
rozprávok Hansa Christiana Andersena
25.4.  o 9.30 a 19.00. Sála Domu Matice slovenskej .
26. - 27.4. o 9.30. Sála Domu Matice slovenskej.
Anna Franková. Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste, 
ktorý zaznamenalo 13-ročné dievča – Anna Franková. Určené pre 
mladých ľudí od 12 rokov. DOSKY 2017 - 3 x nominácia v ankete 
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boli podobne zmutované. 
19. 4. Pepa (komédia/dráma). Čes. rep. Hlavný hrdina Pepa 
čaká na skutočne šťastný život, v škôlke nebol práve obľúbeným 
a v škole sa s ním takmer nikto nekamarátil, na gymnáziu patril 
medzi absolútnych outsidrov. V súčasnosti pracuje ako obyčajný 
úradník a žije so svojou ženou Zdenou a dcérou Zdeničkou. Vedie 
však úplne obyčajný život. Príde zvrat, ktorý jeho život zmení?
12. 4. Fakjú pán profesor 3 (Fack Ju Goethe 3). Komédia. Ne-
mecko, český dabing, MN – 12, 120 min., Samozvaný učiteľ Zeki 
Müller je späť. Silnejší než predtým, plný odhodlania a túžby do-
stať zo svojich študentov na čele so Chantal to najlepšie, čo v nich 
ešte zostáva. Ale už toho veľmi veľa v nich na vyžmýkanie nie je. 
Uspeje pri záchrane školy a jej chovancov? 
26. 4. Nekonečná vojna, premiéra (Avengers: Infinity war – Part 
1). Akčný, sci-fi, fantasy, USA, slov. tit., MN-12. Film Avengers: 
Infinity War prinesie na plátna kín najsmrtonostnejšiu a najepic-
kejšiu vojnu všetkých čias. Film je zavŕšením desaťročnej cesty 
filmovým svetom štúdia Marvel. Avegners a ostatní superhrdino-
via sa musia spojiť, aby skúsili poraziť mocného Thanosa skôr, 
ako jeho útok navždy zničí celý vesmír. 
 

DOM MATICE SLOVENSKEJ

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

13.4. 17.00 Čermáňske červené
 17.00 Vyhodnotenie pre vystavovateľov vín
 18.00 Degustácia vín pre verejnosť
Mesto Nitra, Výbor mestskej časti č. 3 Nitra - Čermáň a Dom 
Matice slovenskej v Nitre pozývajú na 8. ročník degustácie vín 
pestovateľov z vlastnej produkcie. Miesto konania: Dom MS v 
Nitre, sála.
16.4. o 15.00 Starobylá Nitra - výstava obrazov Vojtecha 
Kertésza (olejomaľba). Otvorenie výstavy sa uskutoční 16. 4. o 
16.00. Výstava potrvá do 2. 5. 2018. Organizátor: MO MS Nitra - 
Chrenová. Miesto konania: Dom MS v Nitre, výstavná miestnosť.

29.4. o 10.00 Beh o pohár Domu MS v Nitre. 12. ročník kroso-
vého Behu o pohár Domu Matice slovenskej v Nitre. Po trase: Ni-
tra - Párovské Háje a späť. Prezentácia: od 8.00 do 9.30 v Dome 
MS. Presun súťažiacich na miesto štartu (križovatka Golianovej a 
Kmeťovej ulice) 9.40. Začiatok podujatia: 10.00. Bližšie informá-
cie: Dom MS v Nitre, tel. č. 0918/113 212: email: bilicova.dmsni-
tra@gmail.com. Organizátor: Dom MS v Nitre, Atletický klub ŠK 
ŠOG Nitra, Športový odbor MS.
Aktivity pri DMS: Pondelok: od 16.00 Stolnotenisový krúžok, 
18.30 Mladá Matica Nitra – šerm. Utorok od 14.30 Filatelis-
ti (nepárny týždeň), 18.30 Mladá Matica nitra – šerm. Štvr-
tok: 18.00 Dobový spolok Satyros. Nové divadlo – divadelné 
skúšky a predstavenia  . Teatro Moliére – divadelné skúšky. 
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 

vypracovanie  a prezentáciu rečníckeho prejavu
24. 4.  17:30  Astro-klub pre deti, mládež a dospelých   
vložné 0,50 €
 20:00  Kométy                                    
astronomická prednáška                                                                                            
      20:30-22:30 Pozorovanie oblohy vo hvezdárni           
Mesiac, Jupiter,Venuša, priblíženie Mesiaca a hviezdy Regu-
lus,vstupné 0,50 € 
25. 4.   15:00  Šijeme pre potešenie                      
tvorivá dielňa pre dospelých, vstupné 5 €                                                                      
 17:00  Klub grafológie - začiatočníci            
 17:00  Fotoklub 
26. 4.  10:00  Nauč sa remeslo                           
textilné hračky, tvorivá dielňa pre deti, Lužianky
27. 4. 09:00  Na scénu                                 
krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a 
dospelých, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre                                       
28. 4. 09.00  Na scénu                                  
2. deň podujatia      
29.4. 16.00  Znie pieseň Podzoboria 
10. ročník prehliadky hudobného folklóru, Veľký Cetín

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com

212. 4. o 9.30 Rozprávkové vretienko - súťaž v dramatizácii 
rozprávok pre žiakov ZŠ 1.- 6. roč. - na pozvánky
18.4. o 9.30 English drama - jazyková súťaž pre žiakov ZŠ -na 
pozvánky 
19.4. o 14.00 Svet patrí mladým, Svet fantázie - vyhodnotenie 
literárnej a výtvarnej súťaže
20. 4. o 9.00 Technické minimum - okresná súťaž pre žiakov 
ZŠ - na pozvánky

CINEMAX NITRA

Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 30, Nitra
www.cine-max.sk
5. 4. Stratili sme Stalina (The Death of Stalin). Dráma/komédia, 
Veľká Británia/Francúzsko, MP- 15, čes. tit., 106 min. Veľký vod-
ca padol. Priamo na koberec. Volá sa Stalin. Nad jeho mŕtvolou 
začína tragikomický boj o nástupníctvo. Súdruhovia z politbyra 
sa pomaly zbavujú mnohoročného strachu. Ak sa vám to nezdá 
ako dostatočne dôvtipná zápletka, tak verte, že film Stratili sme 
Stalina vo svojej tradičnosti a schopnosti uťahovať si z veľkých 
vecí je vtipný veľmi. V Rusku tento film zakázali.
12. 4. Besnenie, premiéra (RAMPAGE). Akčný/dobrodružný, MP 
– 12, slov. tit. Primatológ Davis Okoye, ktorý si drží ľudí od tela, 
zdieľa nepochybnú väzbu s Georgeom, mimoriadne inteligentnou 
gorilou, o ktorú sa stará od jej dvoch rokov. Ale vykonaním ne-
bezpečného experimentu, ktorý sa vymkne spod kontroly, zmení 
miernu opicu na zúrivé monštrum obrovských rozmerov. A aby 
toho nebolo málo, čoskoro sa objavia aj iné druhy zvierat, ktoré 
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23.4. (po) o 20:00. Nice (Taliansko). Sila, oheň, energia sú 
slová, ktoré vystihujú ich živé vystúpenia. NiCE je rockové trio z 
Talianska. V roku 2017 nahrali nový album Tap Tempo v štúdiu 
Formicaudio Studio, neďaleko Milána a jeho producentom je 
Taketo Gohara.
25.4. (st) o 19:00. Premietanie filmu La lengue de las mari-
posas (José Luis Cuerda, 1999).

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 Čitá-
reň, 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 
možný vstup do zariadení je možný 60 min. pred ukončením prev. 
doby. Zákazník si musí byť vedomý, že do uved. času musí opus-
tiť 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 kniž-
nica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, 

zorganizovať, ale chýba vám priestor, spolupráca? Radi vám 
pomôžeme, ozvite sa na: bilicova.dmsnitra@gmail.com. 

PIPE CLUB NITRA

5.4. (št) od 18.00. Miesto stretnutia: Caffe Platan, Štefánikova 61, 
Nitra. Pipe Club Nitra vás pozýva na 79. 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
4.4. (st) o 19:00. Premietanie filmu Miguel y William (Inés 
París, 2007)
6.4. (pi) o 20:00. Bad Karma Boy - Prekrásny Nový Svet Tour.   
Podľa mienkotvorného slovenského časopisu .týždeň pri nich 
stráca význam recenzentská skratka „na slovenské pomery“.
7.4. (so) o 13:00 (rod)INÉ SOBOTY s Cuketou. Projekt založený 
na zážitkovom neformálnom vzdelávaní, ktorý podporuje aktívne 
trávenie voľného času detí a rodičov.
7.4. (so) o 20:00. Cesta za krásami Provensálska. Cestova-
teľské kino Miša Gaja. Cesta po francúzskej azúrovej riviére, ktorá 
Vám zaručene prehreje dušu. Stihneme si ešte skočiť na Korziku, 
či Katalánska? Záleží len na Vás.
11.4. (st) o 19:00. Španielska konverzácia 
12.4. (št) o 18:00. Literárny večer s Mirom Pollákom. Ľudské 
práva a slobody na Spiši v minulosti a ďalšie tituly OZ Krásny 
Spiš. 
13.4. (pi) o 18:00. Ateliér Médea: Vernisáž študentov odboru 
Štúdia pre dospelých. Samostatná výstava študentov navšte-
vujúcich kurzy kresby, maľby a grafiky na Súkromnej základnej 
umeleckej škole Ateliér Médea.
14.4. (so) o 14:00. Súťaž HOMEBREWerov 2018. 3.ročník ne-
formálnej degustačnej súťaže nitrianskych homebrewerov, ktorá 
je určená pre všetkých domácich varičov piva. 
18.4. (st) o 13:00. SPIŠSKÝ HRHOV - Ako na to? Diskusia so 
starostom obce Vladimírom Ledeckým a tvorcom rozvojových 
stratégií Michalom Smetankom. 
18.4. (st) o 19:00. Karaoke v španielskom rytme
19.4. (št) o 20:30. Vypočuj si nemý film Metropolis (r. Fritz 
Lang, 1927). Piata séria filmových večerov, počas ktorých premi-
etame nemé filmy. Projekcia je doplnená o živú hudbu v podaní 
Števa Haládika.
20.4. (pi) o 20:00. Szabó/Turcerová/Maceček. Mladé trio pre-
zentuje vlastné kompozície, osobité aranžmány jazzových štan-
dardov a taktiež tvorbu súčasných autorov.
21.4. (so) o 16:00. Buy now or Cry later. Handry! Máme pre vás 
kopec handier. Riadime sa heslom: Slow fashion is the new black. 
Nepodporujte fast fashion, ale príďte spolu s nami zrecyklovať 
oblečko, ktoré sme si pre vás pripravili za symbolické ceny.
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videokazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 
400 titulov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozra-
kých.

3.4. o 15.30 Pľúcne ochorenia, príznaky, vyšetrenia, liečba 
- odborná prednáška MUDr. Bohumila Matulu  (hudobný úsek)
5.4. o 10.00 Písmo a grafológia - odborná prednáška Mgr. Pet-
ra Bakaya (úsek odbornej literatúry pre dospelých)
18.4. o 10.00 Hviezda slovenskej operety František Krištof 
Veselý - rozprávanie o živote a diele slovenského speváka spo-
jené s audio nahrávkami  - 115. výročie narodenia  (hudobný 
úsek)
19.4. o 10.00 Fajčenie, alkoholizmus a iné závislosti - odbor-
ná prednáška Mgr. Ivana Hodeka (úsek odbornej literatúry pre 
dospelých)
26.4. o 14.00 Najväčšie tajomstvá tretej ríše - prednáška Mi-
lana Zacha-Kučeru spojená s ukážkami filmov (úsek odbornej 
literatúry pre dospelých)
 

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 verej-
nosť

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, 
koordinačné a poradenské pracovisko UKF. Zabezpečuje bibli-
ografickú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a ve-
deckých 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
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
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ska 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), Špi-
tálska 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, 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 Ježiša), bohoslužba: 
16.00, Besiedka pre deti: 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby, Pi: 17.30 Stretnutie mládeže

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
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, Špitál-
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Chrenovský most v Nit-
re sa v noci z 1. na 2. apríla 
rozsvieti na modro. Mesto 
pod Zoborom týmto spôso-
bom vyjadrí spolupatričnosť 
s osobami postihnutými 
autizmom a osobami, kto-
ré s nimi žijú a starajú sa o 
nich. Vonkajším prejavom 
celosvetovej kampane Light 
It Up Blue – Rozsvieť modrú 
sú na modro vysvietené sve-
tovo známe objekty. 

OSN vyhlásila 2. apríl za 
Svetový deň povedomia o 
autizme v roku 2007. Záme-
rom celosvetovej kampane 
je rozbehnúť spoločenskú 

diskusiu o autizme a pouká-
zať na to, že autisti sú medzi 
nami a nesmieme ich vytlá-
čať mimo nášho záujmu. 

Cieľom musí byť inte-
grovať ich a prijať ich ako 
jedinečné osobnosti. Modrá 
farba je symbolom dôvery, 
tradície, oddanosti a tiež 
komunikácie, s ktorou majú 
autisti často veľký problém. 
Ich nedostatky v sociálnej 
interakcii a predstavivosti 
ich často posúvajú na okraj 
záujmu spoločnosti.

Porucha autistického 
spektra (ASD) je rodina 
vysoko genetických hetero-

génnych ochorení charak-
terizovaných deficitom v 
oblasti sociálnej interakcie a 
komunikácie a neobvyklým 
opakovaným správaním. 
Podľa odhadov má ASD jed-
no percento všetkých detí. 
V krajinách Európskej únie 
žijú s autizmom tri milióny 
pacientov, v USA 1,5 mi-
lióna pacientov a desiatky 
miliónov na celom svete. Je 
pravdepodobné, že sa táto 
záťaž choroby zvýši, pretože 
prevalencia ASD sa zvyšuje 
o desať až 17 percent ročne. 

(RM)

Chrenovský most sa rozsvieti na modro

Nesmrteľný príbeh o lás-
ke, odpustení a jednej kliat- 
be pripravilo Staré divadlo 
Karola Spišáka v Nitre. Au-
torom hry s pesničkami a 
podtitulom Rozprávková 
úvaha o láske je Tomáš Pro-
cházka, ktorý hru spolu s au-
torkou hudby Andreou Buč-
kovou zrežíroval. 

Rozprávka prináša zná-
my príbeh o tom, ako kupec 
nájde na opustenom zámku 
trojružu, ktorú chce zobrať 
svojej dcére ako darček. Ne-
tuší však, že zámok obýva 
hrôzostrašné zviera, ktoré 
ho postaví pred neľahké roz-
hodnutie – vezme si ruku 
jeho dcéry, alebo jeho život. 
Krásna Belle sa ocitá sama 
so zvieraťom na opustenom 
zámku, ktorý vplyvom dáv-
nej kliatby ožíva. Kliatba ke-
dysi zmenila krásneho princa 
na netvora a zlomiť ju môže 
iba pravá láska. Úlohy krás-

ky sa zhostila Jana Labajová, 
ako Zviera zaujal Radovan 
Hudec. Ďalšie postavy stvár-
nili Lukáš Púchovský, Michal 
Kalafut, Henrieta Kolláriko-
vá a Ivan Gontko. Inscenáciu 

z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, 
ktorý je hlavným partnerom 
projektu. 

(RM)

Staré divadlo K. Spišáka uviedlo premiéru rozprávky 
Kráska a zviera

Staré divadlo K. Spišáka uviedlo veľmi úspešne rozprávku 
Kráska a zviera.
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Nielen v Nitre v spodnej 
časti sídliska Klokočina, ale 
aj v Bratislave a Košiciach 
je ulica, pomenovaná podľa 
národného umelca Janka 
Borodáča. Bol hercom, dra-
matikom,  divadelným reži-
sérom, spoluzakladateľom 
slovenského profesionálne-
ho divadla, ale aj  preklada-
teľom a pedagógom.

Narodil sa 18. júna 1892 
v Prešove. Povolaním bol 
učiteľ. Na pražskom kon-
zervatóriu absolvoval dva 
roky štúdií herectva. Bol 
prvým Slovákom študujú-
cim herectvo v Prahe. Tu sa 
zoznámil aj so svojou budú-
cou manželkou Oľgou Or-
szághovou - Borodáčovou. 
Spolu prijali angažmán v 
Propagačnom súbore SND, 
tzv. Marške (1921-1922, 
zájazdovom súbore, ktorý 
propagoval vznik slovenské-
ho profesionálneho divadla, 
ale po prvej sezóne sa roz-
padol). Po zániku Maršky sa 
obaja vrátili do Bratislavy, 

ale SND nemalo peniaze na 
platy hercov. Mladá Ors-
zághová sa teda vrátila do-
mov do Záturčia a Borodáč 
sa načas vrátil k povolaniu 
učiteľa v Sabinove. Boli však 
do seba zaľúbení, a tak sa 
ešte v roku 1922 zosobášili 
vo Vrútkach. Spolu odišli do 
Sabinova, kde založili Dra-
matický krúžok J. Palárika 
(za dva roky naštudoval se-
demnásť hier). V roku 1924 
zavolal riaditeľ SND Oskar 
Nedbal Borodáčovcov na-
späť do Bratislavy. Borodáč 
sa stal dramaturgom a ume-
leckým šéfom Činohry SND 
(1929).

Dominantou Borodáčo-
vej činnosti sa stala réžia, 
ktorá prevýšila herectvo.  
K rozvoju slovenského pro-
fesionálneho divadla pristu-
poval uvážlivo, inicioval 
štúdium herectva a vznik 
dramatického odboru na 
vtedajšej bratislavskej Hu-
dobnej škole pre Slovensko.

V roku 1945 zbavil nový 

intendant a riaditeľ SND 
Andrej Bagar Borodáča 
funkcie v divadle a poslal ho 
do Košíc budovať Východo-
slovenské národné divadlo. 
Tu sa zanietene pustil do 
obnovy vojnou zničeného 
divadla. Cennejšie umelec-
ké hodnoty rozporuplného 
obdobia rokov 1949 až 1956 
zanechali predovšetkým 
Borodáčove zrelé košické 
inscenácie Čechovových 
Troch sestier a Gogoľovho 
Revízora. V Košiciach pôso-
bil spolu s manželkou osem 
rokov (1945-1953).

Po košickom období sa 
Janko Borodáč vrátil do Bra-
tislavy, kde pôsobil ako stály 
hosťujúci režisér v SND. Vý-
znamne zúročil svoje dlho-
ročné praktické skúsenosti 
v odbornej príprave budú-
cich divadelníkov na Vyso-
kej škole múzických umení 
(VŠMU) v Bratislave. Pô-
sobil ako pedagóg a akade-
mický funkcionár – dekan 
divadelnej fakulty VŠMU.

Janko Borodáč bol aj 
priekopníkom slovenskej 
rozhlasovej hry. S rozhlasom 
spolupracoval od roku 1926. 
Vydal režijnú knihu Tajov-
ského Ženského zákona. 
Knižne vyšli aj jeho úpravy 
hier slovenských klasikov a 
výber článkov o divadelnej 
problematike. V roku 1957 
vyšla o manželoch Boro-
dáčovcoch monografia. Ján 
Borodáč zomrel 18. februá-
ra 1964 v Bratislave vo veku 
71 rokov.

Spracovala: (SY)
Národný umelec Ján Borodáč so svojou manželkou zaslúžilou umel-
kyňou Oľgou Országhovou-Borodáčovou.        Foto: M. Slosiariková

Ulica, po ktorej kráčaš

Borodáčova ulica - Janko Borodáč bol prvým Slovákom, 
študujúcim herectvo v Prahe
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Vo štvrtok 8. marca uvied-
li v Synagóge do života naj-
novšiu, v poradí už piatu kni-
hu nitrianskeho spisovateľa a 
epigramatika Milana Hodála 
s názvom Epigramofón. Autor 
sa tvorbe epigramov venuje od 
stredoškolských rokov a svoji-
mi trefnými a ostro vypointo-

vanými textami hovorí do duše  
a do svedomia všetkých nás. 

Útlu, ale myšlienkovo bo-
hatú knižku posypali soľou a 
korením spisovateľka Draho-
míra Pechočiaková a predseda 
literárneho klubu Ivan Godál. 
Pri uvádzaní asistoval Peter 
Koscelanský, krstu svojho pia-

teho dieťaťa sa prizeral i sám 
autor.  

Jeho verše majú spoločné-
ho menovateľa - sú eticky an-
gažované, satirické i bojovné, 
ktoré autor zaradil do troch 
samostatných kapitol. Zbierka 
obsahuje kapitoly dvojveršia, 
štvorveršia i veršovance.

„Skúsený glosátor  aj tento 
raz s vybrúsenou mysľou a ja-
zykom výstižne, presne a pa-
tričnou údernosťou nastavuje 
zrkadlo dobe i nám ľuďom.  
Každý, kto si Epigramofón 
prečíta zaručene nájde  v jeho 
textoch aj kúsok seba,“ uviedla 
recenzentka Drahomíra Pe-
chočiaková. V poradí piatou 
knižkou autor potvrdzuje, že 
je zrelým básnikom s utriede-
nými hodnotami. Po slávnost-
nom uvedení knihy nasledova-
la autogramiáda.

(SY)

V minulých dňoch sa  v Nitre 
uskutočnil v poradí už 2. ročník  
vedomostnej dejepisnej súťaže 
Medzníky 2. svetovej vojny. Sú-
ťaž po celom Slovensku pripra-
vujú Oblastné výbory Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov. V Nitre sa súťaž 
konala  pod záštitou prednostu 
Okresného úradu v Nitre Karola 
Borika.

Do súťaže sa zapojilo de-
väť trojčlenných družstiev zo 
ZŠ Alekšince, ZŠ Benkova, ZŠ 
Beethovenova, ZŠ Kniežaťa 
Pribinu, ZŠ Nábrežie mládeže, 
ZŠ Topoľová a ZŠ Topoľčian-
ky. Niektoré školy mali po dve 
družstvá. Záujem prejavili aj žia 
-ci ZŠ z Topoľčianok a Alekši-

niec. Aj z tohto dôvodu nado-
budla súťaž regionálny charak-
ter. Aj napriek tomu, že učivo 
o 2. svetovej vojne a SNP majú 
žiaci 9. ročníka zaradené v osno-
vách až koncom školského roka, 
kedy zároveň prebieha monitor 
a prijímacie pohovory na stred-
né školy, porota bola veľmi milo 
prekvapená ich vedomosťami 
z tohto historického obdobia. 
Predseda poroty bol Slavomír 
Fijalka, člen Historicko-doku-
mentačnej komisie pri Oblast-
nom výbore SZPB, druhým čle-
nom poroty  bol Peter Demeter.

Ceny víťazom odovzdal 
predseda Oblastného výboru 
SZPB Jozef Havel a prednosta 
Okresného úradu v Nitre Karol 

Borik. „Prvé miesto a Putovný 
pohár získali žiaci z družstva č 2. 
zo ZŠ na Topoľovej ulici v Nitre, 
druhé miesto obsadili žiaci zo ZŠ 
Alekšince a tretia priečka patrila 
družstvu č. 1 zo ZŠ Topoľová v 
Nitre. Okrem kníh získali víťaz-
né družstvá spoločnú odmenu a 
tou bude sprievodcovský výklad 
o bojoch počas 2. svetovej vojny 
v Nitre spojený s návštevou Ni-
trianskeho hradu a výstupom 
na hradnú vežu. Aj takýmto 
spôsobom sa SZPB snaží škols-
kej mládeži priblížiť históriu, na 
ktorú by sme nemali zabúdať,“ 
informovala A. Zabáková ta-
jomníčka Oblastného výboru 
SZPB v Nitre.                                                                                                                                 

(AZ)

Nová kniha Milana Hodála triafa do živého  

Súťaž o medzníkoch druhej svetovej vojny

Autor Milan Hodál a krstní rodičia Peter Koscelanský, Draho-
míra Pechočiaková a Ivan Godál.                          Foto: (SY)
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Historické priestory nitrian- 
skej Synagógy sa 14. marca 
zaplnili desiatkami obdivo-
vateľov a milovníkov umenia 
nitrianskeho grafika Karola 
Felixa. Dôvodom bolo vydanie 
vzácnej publikácie s názvom 
„Medzičas / Karol Felix v Sy-
nagóge“. 

Kniha zachytáva vzácnu 
udalosť - výstavný projekt toh-
to výnimočného nitrianskeho 
umelca, akademického malia-
ra Karola Felixa v historických 
priestoroch Synagógy a záro-
veň obrazovo - fotografiami z 
inštalácie, vernisáže, samotnej 
výstavy a reprodukciami vy-
stavených diel s dôrazom na 
ich vyznenie v atmosfére vý-
nimočnej architektúry miesta, 
ako aj sprievodnými textami 
zdokumentovali tento projekt, 
s dôrazom na fakt, že výstava 
bola prvýkrát vďaka pochope-
niu mesta Nitra realizovaná vo 
všetkých verejnosti prístupných 
priestoroch budovy Synagógy. 
Týmto bola svojim spôsobom 
výnimočná. 

Na uvedení knihy sa zú-
častnil i primátor Nitry Jozef 
Dvonč, ktorý autorovi diel 
zložil poklonu a prezradil, že 
každé ráno ho víta desať gra-
fík Karola Felixa, ktoré visia na 
stene jeho pracovne už jedenásť 
rokov. „Každý deň mi pripomí-
najú výnimočné umenie Karo-
la Felixa,“ povedal primátor. 

„Toto je vzácna sála. Ko-
najú sa tu viaceré významné 

podujatia a 2. septembra tu 
bude slávnostné mestské za-
stupiteľstvo pri príležitosti 770. 
výročia udelenia mestských vý-
sad. Medzi ocenenými bude i 
Karol Felix, významný nitrian- 
sky umelec,“ dodal primátor 
Jozef Dvonč a zároveň vyzval 
prítomných, aby posielali tipy 
na ocenenia ďalších význam-
ných nitrianskych osobností. 

Knihu uviedli do života 
fúkaním bublín štyri sudičky 
Zuzana Felixová, Eva Pavlíková,  
Jana Ondrejičková a Katarína 
Hrivňáková. S knihou pomohli 
i kurátor Martin Vančo a  Ludo 
Petránsky a samozrejme, foto-
grafi, ktorí fotili diela umiest-
nené v synagóge vždy za iných 
svetelných podmienok.

V programe účinkovali he-
rečka Eva Pavlíková, líder ka-
pely Horkýže Slíže Peter Hriv-
ňák, na klavíri hral Laco Réti 
z Tralaškoly. Báseň pre autora 
zložil a zarecitoval básnik Erik 
Ondrejička. Podujatie ukon-
čila autogramiáda, na ktorej si 
záujemcovia o podpis museli 
vystáť dlhý rad.   

(SY)

Medzičas Karola Felixa – z výstavy vznikla publikácia

Primátor Jozef Dvonč zablahoželal k vzniku tejto vzácnej publiká-
cie Karolovi Felixovi (vpravo) a spoluautorovi umeleckému tlačia-
rovi, vydavateľovi a galeristovi Martinovi  Štepánkovi.     Foto: (SY)

Knihu uviedli do života bublinami Zuzana Felixová, Eva Pavlíko-
vá, Katarína Hrivňáková a Jana Ondrejičková. 
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Priaznivci histórie a nu-
mizmatiky mali jedinečnú 
príležitosť zúčastniť sa na sláv-
nostnom uvedení striebornej 
zberateľskej mince, vydanej 
pri príležitosti 1150. výročia 
uznania slovanského litur-
gického jazyka. Podujatie sa 
uskutočnilo v Aule Kňazského 
seminára svätého Gorazda v 
Nitre za prítomnosti predsedu 
NSK Milana Belicu, nitrian-
skeho primátora Jozefa Dvon-
ča a guvernéra Národnej ban-
ky Slovenska Jozefa Makúcha. 
Mincu vydala Národná banka 
Slovenska v spolupráci s Nit-

rianskym biskupstvom 
a Mincovňou v Krem-
nici. 

Mons. Viliam Judák 
v krátkom príhovore 
spomenul historické 
udalosti spojené s ro-
kom 868 a objasnili ich 
význam pre vtedajšiu 
kresťanskú Európu. 
Strieborná zberateľská 
minca nominálnej 
hodnoty 10 eur pri-
pomína uznanie sta-
roslovenského jazyka 
ako štvrtého bohoslu-
žobného jazyka pápe-

žom Hadriánom II. 
v roku 868. Pápež-
ským schválením 
dostalo úsilie solún-
skych bratov Kon-
štantína a Metoda 
počas ich misie na 
Veľkej Morave naj-
vyššie uznanie, aké 
vo vtedajšej kresťan-
skej Európe mohlo 
získať. Zberatelia a 
ďalší záujemcovia si 
mohli túto mincu 
kúpiť spolu s cer-
tifikátom, ako aj s 
autogramom autora 
výtvarného návrhu 
mince Romana Lu-
gára.  

(SY)

Maketa mince, vydanej pri príležitosti 
uznania staroslovenského jazyka ako 
štvrtého bohoslužobného jazyka pápe-
žom Hadriánom II. v roku 868.

Zberatelia a ďalší záujemcovia si mohli túto mincu kúpiť spolu s certifikátom, 
ako aj s autogramom autora výtvarného návrhu mince Romana Lugára.  
                 Foto: autorka

9. februára: Mgr. Michal 
Lavo a Eva Gürbüz, obaja z Ni-
try

10. februára: Juraj Finta z 

Nitry a Lucia Tajnaiová z Bela-
díc, Marek Koňan z Lužianok a 
Renáta Šreyerová z Nitry, Mi-
chal Zaujec z Jarku a Martina 
Šoporová z Nitry

3. marca: Lukáš Javor z Hlo-
hovca a  Mgr. Martina Třísková 
z Bratislavy

Povedali si áno

Nová minca na počesť 1150. výročia uznania slovanského 
liturgického jazyka
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Jubilanti v roku 2018

75 ROKOV: Tibor Babó, 
Ing. Barbora Bálešová, Ing. 
Anton Benčík, Michal Bíro, 
Eva Bottková, Mgr. Anna  
Craigová, Koloman Csámpai, 
Ing. Rudolf Čerešňa, Viliam 
Černák, Jozef Černička, Tibor 
Danek, Veronika Domianová, 
Věra Drgoňová, Zlatica Du-
bošová, Ing. Pavel Fľak, DrSc., 
Vladimír Galbavý, Eva Gánoc-
zyová, Rudolf Horka, Viola 
Hrubíková, Jolana Chorvátová, 
Rudolf Jančiar, MUDr. Zuza-
na Janečková, Mária Jašková, 
Margita Jenisová, Miloslav Kĺ-
bik, Marta Knoblochová, Anna 
Kostelanská, PaedDr. Ján Ko-
šovan, Blažej Križan,  Irena Kr-
palová, Mária Kuníková, Viera 
Lapáková, Jaroslav Lodňan, 
Ing. Ján Macek, PhDr. Hedviga 
Marcinková, Žofia Mičudová, 
Ing. Elena Naundorfová, Ro-
zália Pilková, Marta Podbehlá, 
Mária Podlucká, MUDr. Mária 
Pudmerová, Emília Rácová, 
Oľga Račková, František Ra-
pan, Terézia Rosenbergová, 
Helena Sentivanová, Bernardí-
na Slezáková, Anna Sovíková, 
Mária Sýkorová, Ing. Juraj Sza-
bó, Oľga Ševčíková, Emília Šte-
fáková, doc. Ing. Anton Uhrin, 
Jozef Uhrina, Július Uhrina, 
Lukáš Zabák, Svatava Zeleňa-
ková, Ing. Anna Žemberová 

80 ROKOV:  Mária Absolo-
nová, Vladimír Cibulka, Oľga 
Čalkovská, Ľudmila Černá, 
Jozef Čuhák, Rozália Fusková, 
Ing. Ľudovít Gašparovič, Milan 
Gavula, Mária Gibalová, Vlasta 
Glišová, Magdaléna Halmešo-
vá, Alžbeta Hradecká, Magda-
léna Kajanová, Rudolf Kecskés, 
Anna Králová, Viera Krchová, 

Emília Kučeráková, Vendelín 
Kuna, Tibor Lehoťák, Anastá-
zia Levčíková, Mária Lietavová, 
Drahomíra Mačurová, Jozef 
Magát, Margita Mendrejová, 
Pavel Miskóczy, prof. Ing. Igor 
Repka, PhD., Zlatica Slezáko-
vá, Ing. Viera Stollárová, Mar-
ta Synáková, Emília Šimková, 
Františka Šišková, Ing. Ladislav 
Švihel, Marta Tibenská, prof. 
Ing. Rudolf Tolnai, CSc., Emí-
lia Tóthová, Anna Vašeková, 
Anna Vašková, Drahomíra Vy-
skočová       

85 ROKOV: Ľudmila Buj-
nová, Apolónia Cviková, Ma-
rie Čičová, Anna Demanková, 
Ernestína Drábiková, Barbora 
Haláková, Vladislav Horňáček, 
PhDr. František Horňák, Gi-
zela Hubinská, Pavol Jelenák, 
Emília Juríčková, Mária Kr-
šáková, Ing. Michal Melicher, 
Mária Mesárová, Ing. Aurel 
Slamečka, Angela Stančíková, 
Anastázia Stodolová, Július 
Uváček, Helena Vargová, Hele-
na Záhorcová, Dr. Juraj Zima, 
Jozef Žigrai

86 ROKOV:  Judita Beszé-
desová, Ľudovít Drahoš, Lídia 
Ernstová, Ján Gašparovič, Ing. 
Rudolf Husár, Mária Ivanko-
vá, Ján Kolenčík, Ing. Mária 
Krausková , Anna Kraváriková, 
Vilma Machovicová, Helena 
Mikulášiková, Margita Odzga-
nová, Irena Pavlíková, Margita 
Šinkovičová, Vladimír Štrbavý, 
Jozef Vaško

87 ROKOV: Mária Belko-
vá, Alžbeta Bosorádová, Mária 
Čábelková, Anna Dvorská, He-
lena Havlíková, Irena Holečko-
vá, Imrich Matula, Elena Sche-
ibenreifová, Oľga Sidorová, 

Ing. František Srnka, Božena 
Starovičová, Katarína Straňá-
ková, Juliana Šimanská, Oľga 
Špačeková, Zita Viršíková

88 ROKOV: MVDr. Ján 
Černek, Anna Dobrovská, 
Jaroslava Fitková, Július Gaš-
parovič, Ing. Klára Grígelová, 
Vladimír Chmelík, Antónia 
Chrenková, Anna Kabinová, 
Jozefína Košťálová, Helena 
Moravčíková, Alžbeta Sokolo-
vá, Mária Tóthová

89 ROKOV: Oľga Dovičo-
vičová, Rudolf Kratochvíl, Ing. 
Koloman Országh, Margita Pa-
pírniková

90 ROKOV: Anna Brezi-
nová, Helena Hucíková, Ferdi-
nand Karner

91 ROKOV: Helena Gráči-
ková, Margita Krištofovičová, 
Zuzana Kundraciková, Anna 
Nitranská, Anna Štullerová

92 ROKOV: Ing. Miloslav 
Blaho, MVDr. Rudolf Heč-
ko, Michal Labuda, Karolína 
Longhinová

93 ROKOV: Irena Blašková, 
Jozefína Dubecká, Jozef Foltán, 
Valéria Fraňová, Anna Gáliko-
vá, Pavel Klenko, Žofia Koriba-
ničová, Ing. Anton Košík, prof. 
Ing. Ján Plesník, DrSc., Anna 
Rojková, Helena Vencelová

94 ROKOV: Ľudmila Pru-
žinová, Juraj Vilček

95 ROKOV: Magdaléna Vi-
lemová

97 ROKOV: Júlia Petreková
98 ROKOV: Helena Volte-

marová
99 ROKOV:  Michal Kori-

banič
100 ROKOV: Jolana Bitte-

rová

V apríli oslávia významné životné jubileum títo občania 
mesta Nitry:
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navždy odišli

Vo februári nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
Ladislav Borbély, 58-r., Nitra
Rozália Jakabová, 89-r., Spojovacia 16
Štefan Sobčák, 87-r., Piešťanská 2
Júlia Zákopčanová, 98-r., Lomnická 22
Mária Jakušová, 72-r., Za Humnami 47
Jozef Jelenák, 66-r., Vodná 5
Jozef Kukla, 81-r., Stračia 2
Viliam Lačný, 79-r., Stodolova 7
Vladimír Švec, 79-r., Párovská 12
Jozef Valko, 68-r., Novomeského 1
Anna Godorová, 75-r., Dunajská 12
Gabriela Hajniková, 50-r., Nitra
Juraj Molčan, 85-r., Ľ. Okánika 14
Viliam Benc, 59-r., Dunajská 8
Jarmila Ďugová, 71-r., Tr. A. Hlinku 47
PaedDr. Elena Paulová, 75-r., Čajkovského 18
Štefan Šinkovič, 76-r., Hattalova 11
Ján Beňuška, 54-r., Vodná 3
Jozef Pastier, 85-r., Štefánikova tr. 64
Henrich Tinák, 87-r., Tr. A. Hlinku 3
Mária Dorová, 89-r., Mikovíniho 16
Helena Takáčová, 72-r., Jurkovičova 23
Katarína Goldnerová, 73-r., Vašinova 9
Ondrej Takáč, 74-r., Vodná 1
Július Ambrózi, 52-r., Štúrova 28
Jozefína Gyurkovičová, 79-r., Kláštorská 92
Martin Kubuš, 78-r., Výstavná 15
Daniel Mada, 55-r., Tríbečská 10
Ľudmila Nosálová, 83-r., Alexyho 4
Jozef Novák, 82-r., Trieda A. Hlinku 16
Ľudmila Jakubičková, 62-r., Janka Kráľa 2
Emília Jagdwirthová, 80-r., Metodova 37
Ladislav Kubatka, 53-r., Jurkovičova 18
Anastázia Žiaková, 78-r., Výstavná 33

Alžbeta Košová, 88-r., Štúrova 52
Marta Bečková, 76-r., Ďumbierska 9
Magdaléna Horváthová, 84-r., Kláštorská 16
Michal Kukla, 75-r., Wilsonovo nábr. 10
Edita Švéciová, 90-r., Na Hôrke 5
Ing. Emil Kasperkevič, 78-r., Ružová 38
František Padúch, 85-r., Trieda A. Hlinku 18
Klára Trgiňová, 88-r., Piesková 2
Darina Černeková, 81-r., Vodná 13
Blažej Moravčík, 60-r., Škultétyho 12
Ing. Adriana Némethová, 64-r., Dlhá 58
Andrea Pelešková, 47-r., Vikárska 13
Ján Ďuriš, 72-r., Orechová 11
Juliana Horváthová, 73-r., Nitra
Ľudmila Jakubičková, 91-r., Doležalova 3
Mária Kelemenová, 92-r., Dvorčanská 39
Ladislav Riška, 79-r., Považská 14
Anna Čuláková, 95-r., Železničiarska 52
Ing. Viktor Vilmon, 82-r., Čajkovského 40
Valéria Hallová, 83-r., Bohúňova 37
Vladimír Hrabec, 68-r., Výstavná 35
Anna Prokipčáková, 95-r., Pod kostolíkom 25
MUDr. Vladimír Vrtal, 72-r., Hodžova 44
Terézia Antošová, 88-r., Novozámocká 16
Magdaléna Juríková, 83-r., Čajkovského 11
Teofil Rosinský, 82-r., Železničiarska 52
Emil Kollárik, 81-r., Dlhá 3
Jozef Kulla, 57-r., Jedlíkova 7
Pavlína Martišková, 83-r., Topoľčianska 9
Juraj Bene, 62-r., Petzwalova 32
Vladimír Benedikovič, 74-r., Výstavná 37
Martin Godár, 40-r., Čajkovského 32
Vieroslav Klenko, 45-r.,Hlboká 63
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