
Cyrilo-metodská 
národná púť

 
5. júl | 10.00 Svätoplukovo námestie
Slávnostná sv. omša v priamom prenose 
RTVS, celebruje poznanský arcibiskup, 
metropolita a predseda Konferencie 
biskupov Poľska Mons. Stanisław Gądecki.

Putovanie 
po Cyrilo-
metodskej ceste

3. júl | 10.00 Kostol sv. Michala Dražovce – 
Zoborský kláštor - Nitriansky hrad
Zraz o 10.00 pri kostole sv. Michala 
v Dražovciach a putovanie s pasom pútnika, 
získanie certifikátu na Nitrianskom hrade.

Nitriansky hrad
Sprístupnenie hradného areálu,  
Diecézneho múzea, kazematy, katedrály

3.júl | 10.00 - 18.00  otvorené 
pre verejnosť (vstupné 1,– €)
13.00 - 15.00 pre účastníkov putovania bezplatne
4.júl | 10.00 - 18.00 otvorené pre verejnosť 
(hradný areál sprístupnený bezplatne; Diecézne 
múzeum, veža, kazematy podľa cenníka)

5.júl | 10.00 - 18.00 
Deň otvorených dverí, bezplatne
13.00 - 16.00 Sprístupnenie biskupského paláca

Vokálne koncerty  
Katedrála sv. Emeráma

3. júl | 18.00 Spevácky zbor 
slovenských učiteľov
Benefičný koncert pre Nadáciu 
POMOC NSK (vstup na pozvánky).

4. júl | 18.00 Zbor mníchov z Bigorského 
kláštora sv. Jána Krstiteľa (Macedónsko)
Koncert východného cirkevného spevu.

Koncerty na 
Svätoplukovom 
námestí

3. júl | 19.00  
Vesna, #Nitra pre Nitru

 
Vesna, nálož energie a návrat ku koreňom 
predstavuje vynikajúca česká dievčenská kapela. 
Prináša na scénu svieži, jedinečný prejav, folkovú 
podstatu spojenú so špecifickým popovým 
štýlom. Okúzli nielen oči a uši, ale predovšetkým 
dušu každého vnímavého návštevníka.

#Nitra pre Nitru, skvelí nitrianski hudobníci 
a speváci vytvorili „NMN Band“ a programom 
#NitrapreNitru opäť dokážu, že spolu máme 
stále šancu. Veď práve z Nitry obletela 
Slovensko pesničková výzva „spojme sa už raz, 
veď je to o nás...“ Tibor Seidl, Lukáš Slobodník, 
Tony Marko, Andrej Novotný, Michal Cabala, 
Martina Uhrinová, Kristína Uhlíková, Marek 
Kutnár, Dominika Titková, Šimon Lašák.

4. júl | 19.00  
Hrdza, Korben Dallas

 
Hrdza, obľúbená doma a čoraz známejšia 
vo svete, vnesie do nedeľného večera 
originálnu radostnú atmosféru. V apríli 2019 
sa táto známa slovenská kapela umiestnila 
s albumom Neskrotený na štvrtom mieste 
rebríčka World music charts Europe. 

 
Korben Dallas  jednoznačný prísľub kvalitného 
hudobného zážitku. Popartová tvorba spája 
alternatívnu a popovú hudbu. Jasne rozoznateľný 
hlas a duchaplné texty stručne charakterizujú 
toto nezvyčajné hudobné zoskupenie. 

5. júl | 17.00  
Akademická Nitra

 
42. Akademická Nitra, medzinárodný 
festival vysokoškolských folklórnych súborov: 
FS Zobor, Gymnik, Poľana, Trnavčan, Borinka.

20.00  
Skús veriť snom 
(galaprogram DAB)

 
Skús veriť snom, hudobný program 
zostavený zo skladieb známych muzikálov, 
ktoré boli a sú v repertoári DAB v Nitre. 
Účinkujú: sólisti umeleckého súboru DAB 
a orchester Júliusa Selčana. V premiére 
odznejú aj skladby z pripravovaného muzikálu 
Jozef a jeho zázračný farebný plášť.

Program  
na hradnom vrchu

Pocta Pribinovi
POD NITRIANSKYM HRADOM

 
4.–5. júl | 13.00-18.00
Dobový program pod hradbami pri príležitosti 
1160. výročia skonu nitrianskeho kniežaťa 
Pribinu, historická atmosféra, hudba, tanec, 
divadlo aj ukážky remeselníckej práce.
Divadelno-hudobno-tanečný program: 
skupina historickej lukostreľby Vinedi, 
Fekete Sólyom, skupina historického tanca 
Galthilion, Via Historica, Páni času, Stretnutie 
s Veľkou Moravou, šašo Aďo, živý šach.

PRIBINOVO NÁMESTIE
5.júl | 11.00-18.00
Na počiatku bolo slovo… potom písmo
Interaktívne stretnutie s grafológom, 
rozprávanie o písme (KOS Nitra).

OTVORENÉ DVORY HORNÉHO MESTA
4.-5.júl | 13.00 – 18.00, Dvor CHKO Ponitrie
Dedičstvo nášho regiónu - 
Gajdošská izba
Výstava gajdošskej tradície Nitry a okolia, 
gajdoš Jozef Antalík a jeho pokračovatelia 
vo Veľkom Záluží, živá hudba, fotokútik 
“Obleč sa do kroja”, predstavenie vzácneho 
zbierkového fondu a videoprojekcie MO 
MS Veľké Zálužie a Domu MS v Nitre.
Výstava Územia NATURA 2000 
v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie.

5.júl | 14.00 – 18.00, Dvor Malého seminára
Cyril a Metod očami dnešného človeka
Slovenský dom Centrope ponúka 
nový pohľad na lokality Hradisko 
Neštich (Svätý Jur) a kostol sv. Margity 
Antiochijskej (Kopčany) prostredníctvom 
3D okuliarov s aplikáciou virtuálnej 
reality a baner „Navštívte miesta, kde žili 
kultúrni Slovania“ s fotografiami lokalít 
kultúrneho cyrilo-metodského dedičstva.

Mesto Nitra

Nitriansky 
samosprávny 

kraj

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra

3. - 5. júla 2021 

Pribinove  
a Cyrilo-metodské  

slávnosti

 Cyrilo-metodská  
cesta – Kultúrna cesta 

Rady Európy

Hlavní usporiadatelia:



3.júla od 11.00

 
Prezentácia partnerov: Európska kultúrna 
cesta svätých Cyrila a Metoda, Europe Direct 
Nitra, Krajská organizácia cestovného ruchu 
(Bratislava Region Tourism), TIC Nitra.

Módny dizajn, posedenie a beseda 
s nitrianskym módnym návrhárom 
Andrejom Baraníkom o jeho práci, 
o tvorbe značky, aj najnovších dizajnoch, 
ktoré reflektujú dianie v spoločnosti.

Koncert skupiny RVHP, hudobné 
spestrenie sobotňajšej atmosféry.

 
Nitriansky komorný orchester  
„Best of classics“, známe melódie 
rozozvučia pešiu zónu.

4.júla od 10.00
Literárna Nitra, bohatý program pre 
malých aj veľkých (kompletný program 
na www.krajskakniznicanitra.sk).

 
17.00 Kocúr v čižmách, rozprávkový 
thriller Nového divadla pre celú rodinu.

5.júla o 15.30
Solúnski bratia - bábkový príbeh v podaní 
Divadla Harry Teater približuje známe 
i neznáme okolnosti príchodu Cyrila 
a Metoda na naše územie a ozrejmuje význam 
písma a kresťanstva pre duchovný život.

Nitriansky 
jarmok
3.-5.júl | 11.00-21.00, pondelok do 19.00

pešia zóna, Župné námestie, 
Pribinovo námestie, Hradný vrch

 
Zaujímavý aj zábavný program pre 
širokú verejnosť v centre mesta, 
výstavy, divadelníci verklikári.

Jarmok sa tento rok hadí z námestia až na 
hrad - šum a ruch v uličke jarmočníkov, 
obchodníkov a remeselníkov ponúka 
najrozmanitejší tovar a príležitosti na 
nevšedné objavy aj milé rozhovory.

 
4.–5. júl Pribinovo námestie Kúzlo 
umenia a remesla - prezentácia 
a ukážky vlastnej tvorby remeselníkov 
a výtvarníkov nitrianskeho kraja.

Živo na korze

 
3.-5.júla pešia zóna
Zrkadlenie, výtvarná expozícia skupiny Play 
art sa zrkadlí vo výkladoch na pešej zóne. 
Výzva! 1.) Spočítaj všetky vystavené obrazy. 
2.) Fotku aspoň s jedným obrazom zdieľaj 
s hashtagmi #NMN2021 a #zrkadlenie 
na sociálnych sieťach. 3.) Po splnení úloh si 
príď vyzdvihnúť malú odmenu do TIC Nitra.

Nitránsky flašinetár Ičo Gontko – 
tóny verklíka nemôžu na pešej chýbať.

Výstavy, 
semináre, 
projekcie
od 2.júla 

 
PONITRIANSKE MÚZEUM
Počas slávností 3.-5.júla otváracie 
hodiny 9.00 – 17.00
V sobotu a nedeľu tvorivé dielne na tému 
Zahrajme sa na archeológov a Výroba plakety.

3.júl Nitrianske slávnosti 
v záznamoch minulosti
Výstava kníh Krajskej knižnice Karola 
Kmeťka venovaných Nitre, regionálne 
články venované Pribinovým slávnostiam 
od roku 1933, staré pohľadnice Nitry.

5.júl Počiatky kresťanstva na Slovensku
Výstava unikátnych archeologických nálezov 
z územia Slovenska dokladajúcich šírenie 
a upevňovanie kresťanstva na našom 
území na počiatku stredoveku.

 
NITRIANSKY HRAD
3.júla o 13.00 Svätí sedempočetníci 
(Diecézne múzeum)
Rozšírená výstava Domu Matice slovenskej 
v Nitre, ktorá predstaví svätých Konštantína 
-Cyrila a Metoda spolu s piatimi svätými učeníkmi 
spoločne uctievanými ako svätí sedempočetníci.

3.júl Pribina (Katedrála sv. Emeráma)
Filatelistická výstava na tému Pribina a 
prvenstvá Nitry: prvý kresťanský chrám, prvé 
biskupstvo v Nitre (1.7. príležitostná pečiatka). 

SYNAGÓGA

 
2.júl 10.00 Pohľady do dejín 
divadiel v Nitre a jej okolí
Seminár venovaný Roku slovenského 
divadla a 100. výročiu založenia 
profesionálneho divadla na Slovensku.

 
2.júl o 17.30 Hlaholika – znaky, ktoré 
hovoria a spájajú a Modlitba za 
vykúpenie - Ikony Sonie Ruskov 
Vernisáž Bulharského kultúrneho inštitútu 
za účasti bulharského veľvyslanca.
Hrá Musicantica slovaca.

2.júl 18.00 Pěšky bez hranic 
(film 52 min., ČR, 2020)
Premietanie polohraného dokumentu 
režisérky Evy Toulovej o modernom 
pútnictve, nakrúteného na cyrilo-
metodských trasách v Česku a na Slovensku, 
spojené s besedou s tvorcami.

 
3.júl Cyrilometodský Velehrad
Výstava z archívu Slováckého muzea v Uherskom 
Hradišti približuje návštevníkom dejinné míľniky 
späté nielen s Veľkomoravskou ríšou, ale tiež 
Velehradom, ktorý patrí k najvýznamnejším 
pútnickým miestam na Morave. Autori: 
PhDr. Blanka Rašticová a prof. Miroslav Pojsl.

Poď do mesta 
na bicykli 
netradičné sprevádzanie 
po Nitre

 
3.júl 18.00 zraz pred TIC Nitra
Na bicykli za pamiatkami 
funkcionalizmu
Zraz pred TIC Nitra. trasa: Svätoplukovo 
nám. - Kmeťkova ul. – Ul. Fraňa Mojtu - Ul. 
Československej armády - Vajanského ul.

Zmena programu vyhradená.

Realizácia programu je podmienená 
dodržiavaním aktuálne platných opatrení 
Úradu verejného zdravotníctva.

Spoluusporiadatelia:
Archeologický ústav SAV
Bulharský kultúrny inštitút
Centrum voľného času Domino
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Dom Matice slovenskej v Nitre
Evropská kulturní stezka sv. 
Cyrila a Metoděje z.s.p.o.
Europe Direct Nitra
Kňazský seminár sv. Gorazda
Krajská knižnica Karola Kmeťka
Krajské osvetové stredisko v Nitre
MO Matice slovenskej Veľké Zálužie
Nitrianska galéria
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Play art
Ponitrianske múzeum v Nitre
Priatelia starého divadla o.z.
Slovenský dom Centrope
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie
Štátny archív v Nitre
Turistické informačné centrum Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre
Zoborský skrášľovací spolok
Zväz slovenských filatelistov - 
Klub filatelistov 52-51 Nitra

2021


