
Vitaj v Nitre!
Ahoj! Ja som Corgy. Rád ťa vidím v Nitre.

Vitaj! Volám sa Nitria. Teším sa, že ti s Corgym 
poukazujeme naše rodné mesto.

A tvoje meno je ? ………..………..…..……..………..………..

Si tiež z Nitry? ........................................................................

A odkiaľ k nám prichádzaš ? …....…………..….……..…..…..

Pridaj sa k nám na objaviteľskú cestu naším starobylým 
mestom ležiacim na siedmich  pahorkoch. Bude toho 
dosť, avšak nebudeš ľutovať. 

Hovorím o tom, že ten kostol nie je len takým obyčajným 
kostolom, ale Katedrálnym chrámom - Bazilikou sv. 
Emeráma. Jedinečný je tým, že sa skladá z troch
samostatných kostolov, ktoré sa stavali v rôznych 
historických obdobiach a každý z nich sa nachádza na inej 
úrovni podlažia. Keď stojím v Dolnom kostole a chcem 
prejsť do Horného kostola, musím schodami vystúpať
o 160 cm vyššie, čo je výška dospelého človeka.

Už rozumiem a dávam ti za pravdu.
Keď si chceš všetko poriadne popozerať, musíš rátať s 
časom aj na pol dňa. V lete sa dá totiž vystúpiť aj na vežu 
s úchvatným výhľadom na mesto, alebo zostúpiť do 
hradného opevnenia a pozrieť si archeologickú výstavu v 
kazematoch.

A nezabudla si na Diecézne múzeum?

Vôbec nie. Všetkých, čo majú radi dejepis, by som zobrala 
do tohto múzea pozrieť si kópie starých dokumentov. 
Boli písané rukou a nádherne zdobené. Hovoria ti niečo 
Zoborské listiny či Nitriansky evanjeliár? A na spodnom 
podlaží múzea treba preskúmať poklad!

Keď si to tak v duchu prechádzam, musím uznať, že náš 
hrad sa právom označuje za národnú kultúrnu pamiatku. 
A je super, že od jari do jesene k nemu jazdí turistický 
vláčik!
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Nitriansky hrad
Námestie Jána Pavla II. 1012/7, tel:. +421(0)910 842 991,
www.nitrianskyhrad.sk
 
Vieš čo je na našom hrade také výnimočné?

Mne sa zdá, že nepripomína iné stredoveké hrady, ktoré 
poznám z ciest po Slovensku. Kedykoľvek cestujem z 
Nitry a späť, vidím z diaľky vysokú vežu kostola.

To máš pravdu. A trošku to súvisí s tým, na čo som sa ťa 
pýtal. Náš hrad má svojho pána, ktorý v ňom dodnes žije. 
Vo väčšine hradoch na Slovensku nájdeš múzeá a z 
mnohých sú už len zrúcaniny.

Ale veď aj na našom hrade máme Diecézne múzeum!

Áno, máme tam múzeum, starobylý kostol a biskupský 
palác, kde žije a pracuje nitriansky biskup.

Nitrianska galéria
Župné námestie 962/3, tel.: +421(0)37657 96 41,
www.nitrianskagaleria.sk

Corgy, v tej katedrále na hrade to bolo skutočne veľko-
lepé, všetky tie sochy, obrazy, maľby na stenách….!

Pri tvojom nadšení by som ťa zobral do Nitrianskej 
galérie. Môžeme si na ich webke pozrieť aktuálne 
výstavy. Čo na to povieš? Majú tam dokonca i výtvarného 
učiteľa a cez letné prázdniny ponúkajú tvorivý ateliér. Je 
dosť populárny, treba si miesto v ňom včas rezervovať.

To by šlo! Ja som tam zažila už viackrát s rodičmi koncert 
vážnej hudby v nádhernej koncertnej sále. Páči sa mi 
počúvať takúto inú hudbu naživo od profesionálov. Aspoň 
ma to inšpiruje pri cvičení hry na klavír.

Ten koncert by som niekedy skúsil i ja!
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Sihoť
Ulica Janka Kráľa

Corgy, čo by si povedal na to, keby sme si riadne zašantili 
a ponaťahovali si kosti?

Tak to by sme sa mali vybrať do mestského parku, 
Nitrania ho volajú Sihoť. Rodičia si zatiaľ dajú kávičku a 
my prejdeme všetkými preliezkami, pozdravíme cestou 
daniele a muflóny a snáď nespadneme do fontány. 
A nezabudni si zobrať kolieskové korčule!

Nitria, vieš, kto bol Július Bártfay?

Nitriansky sochár.

A vedela si, že práve on vytvoril fontánu aj s vodníkom 
Žblnkom?

To som netušila. Ja však viem, prečo sa to tu volá Sihoť. 
Kedysi tadeto voľne tiekla rieka a zem okolo nej bola 
zarastená krovím a trávou, a tak sa hovorilo trávnatá 
sihoť alebo mokrá sihoť.

Ponitrianske múzeum
tel.: +421(0)37651 00 00, www.muzeumnitra.sk

Nitria, vieš koľko rokov má najstaršia dáma v Nitre?

90.

Neuhádla.. , musíš poriadne pridať.

105?

To je stále máličko. Pamätáš si z hodín dejepisu na 
Moraviansku venušu?

Tá je predsa stará 24820 rokov.

Túto ženu žien máme v Ponitrianskom múzeu a je taká 
maličká, že by sa celá zmestila do tvojej ruky.

To si ma dobehol! Ja zase viem, že v múzeu si môžeme 
pozrieť kostru človeka z obdobia paleolitu alebo hračky 
pravekých detí, alebo vzácne nálezy zlatých plakiet z 
neďalekej archeologickej lokality Bojná.
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A mne sa podarilo ten palác navštíviť, pretože býva 
výnimočne raz do roka otvorený! Každoročne 5. júla na 
sviatok Cyrila a Metoda si všetci môžeme pozrieť jeho 
reprezentačné priestory. Vtedy je voľne otvorený celý 
hrad.

Mne sa veľmi páči atmosféra kostola. Pôsobí to tam na 
mňa majestátne, pritom to nie je veľký priestor. Všetky 
tie maľby, umelecké diela a vitrážové okná, ktoré 
prepúšťajú farebné svetlo dovnútra, vytvárajú pocit 
tajomna. Ide o stavbu 3 v 1.

O čom to hovoríš?



V Nitre máme i DETSKÉ ZÓNY:
Time Out OC Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 35/61,
tel.: +421(0)904 282 955
Detská zóna Mikrosvet - OC Mlyny Nitra,
Štefánikova trieda 35/61
Hoplaland, OC Galéria Nitra - Bratislavská 5 b,
tel.: +421(0)37286 11 11, OC Max Nitra - Chrenovská 30,
tel.: +421(0)37655 44 33, OC Mlyny Nitra,  Štefánikova tr.35/6,
tel.: +421(0)37381 17 80, www.hoplaland.eu
Magicland, Slančíkovej 1, tel.: +421(0)910 399 500

RODINNÉ A DETSKÉ CENTRÁ:
Albacentrum, Štefánikova trieda 101, tel.: +421(0)907 240 429, 
www.albacentrum.sk
Materské centrum Klokanček, Nedbalova 17, 
tel.: +421(0)908 602 958, www.mcklokancek.sk
Motolino, Potravinárska 43, tel.: +421(0)905 552 115, 
www.motolino.sk

Najmešie DETI si ZACVIČIA:
Fun Fit Baby, Trieda A. Hlinku 34, (cvičí sa v Mestskej hale
a v Albacentre),  tel.: +421(0)905 118 814, www.funfitbaby.sk
Detský svet Happy bubi, Lehotská 2, Nitra - Kynek,
tel.: +421(0)903 690 727, www.happybubi.eu
Baby centrum Púpavienky, Dobšinského 15, 
tel.: +421(0)908 545 042

NITRA  DETI 
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MESTO
NITRA Misijné múzeum

Kalvária 3, tel.: +421(0)37776 94 11, www.svd.sk

Vedel by si nájsť v Nitre najväčšiu zbierku darčekov?

Asi nemáš na mysli hračkárstvo?!

Dobre na to ideš, nebudeme chodiť po obchodoch. 
Zavediem ťa na Kalváriu do Misijného domu Matky 
Božej, kde sa nachádza Misijné múzeum.

A čo majú spoločné Misijné múzeum a darčeky?

Misijné múzeum vzniklo z darčekov, ktoré si priniesli 
misionári zo svojich misijných ciest. Darčekov sa nazber-
alo toľko, že s nimi zaplnili vitríny v troch miestnostiach.

Tak to som zvedavý, aké darčeky si misionári priniesli! 
Nitria, a keď tam už budeme, mohli by sme vybehnúť aj 
na kalvársky pahorok, nie je to jeden z tých siedmich?

Výborný nápad! Je jedným zo siedmych. Je tam nádherný 
výhľad na mesto. Môžeš použiť miestny ďalekohľad, ale aj 
bez neho máš mesto ako na dlani.

Zoborský kláštor
Zoborský skrášľovací spolok, o. z., Kamenná 65,
tel.:+421(0)903 724 764, www.zoborskyklastor.sk

Corgy, zoberiem ťa do lesa, neboj, nenachodíme sa veľa! 
Navštívime Zoborský kláštor. Vyvezieme sa autobusom 
na konečnú Nemocnica Zobor a odtiaľ kúsok po žltej 
značke prejdeme pešo ku kláštoru.

Znie to dobre. Čo tam však budeme robiť?

Sú tam zábavné info panely pre deti i dospelých.  A cez 
apku si môžeme pozrieť, ako vyzeral príbytok mnícha.

Ja viem, že Zoborský kláštor bol PRVÝM kláštorom na 
území Slovenska. Vybudovali ho benediktíni v 9. storočí.

A vieš, že PRVÍ svätci z územia Slovenska patria k 
benediktínom zo Zobora?

A ty si vedela, že zo Zobora pochádza PRVÁ zachovaná 
písomná zmienka o škole?

Na Zobore pôsobili aj kamalduli. Jedným z nich bol 
Romuald Hadbavný a bol PRVÝ, čo preložil Bibliu z 
latinčiny do slovenčiny. A hovorí ti niečo meno lietajúci 
Cyprián? Aj ten tu kedysi pracoval!

Slovenské poľnohospodárske 
múzeum
Nitriansky skanzen a Relax park AX, Dlhá 92, 
tel.: +421(0)37657 25 78, www.spmnitra.sk
 
Väčšina našich prarodičov sa živila poľnohospodárstvom.

Ako si to mám predstaviť?

Ľudia mali polia, na ktorých pestovali rôzne rastliny. Časť 
úrody živila ľudí. Časť živila domáce zvieratá, ktoré 
chovali. Časť úrody využili na výrobu tkanín. A časť úrody 
museli dobre odložiť, aby mohli opäť siať na ďalší rok. 
Naši predkovia si sami dorábali všetko, čo potrebovali k 
životu. Bolo s tým veľa roboty.
Vieš čo? V Nitre máme jedinečné múzeum v prírode, 
skanzen. Volá sa Slovenské poľnohospodárske múzeum. V 
ňom si môžeme dopodrobna pozrieť, ako vyzeral život 
poľnohospodárov. 
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Corgy, ja som už unavená! Možností v Nitre je taaak veľa 
a dni vedia byť také krátke!

Chápem, Nitria! Čo keby sme si na záver dali zmrzku 
alebo zákusok na Kupeckej ulici či na pešej zóne? A 
môžeme si pritom rozmyslieť, čo so zajtrajškom. Ten 
nám patrí tiež!

Corgy, zajtra by sme mohli vyskúšať zdiaľané bicykle!
A čo TY, kámoška/kámoš? Ako si sa mala/mal?
Ja sa s tebou lúčim s tajničkou.
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Na koľkých pahorkoch sa 
rozprestiera mesto Nitra?

Aké je meno najznámejšieho 
nitrianskeho siláka?

Na ktorom z nitrianskych 
pahorkov nájdeš Misijné 
múzeum?

V ktorom z nitrianskych 
múzeí môžeš vidieť výstavu 
histórie a archeológie Nitry a 
okolia?

Ako sa volal jeden z 
vierozvestcov, ktorí prišli na 
naše územie za čias Veľkej 
Moravy?

Najväčšie výstavisko na 
Slovensku.

Kto dal postaviť prvý 
kresťanský kostol v Nitre?

Priestor na umiestnenie a 
vystavovanie umeleckých diel.

Mesto a rieka v jednom.

Ako sa volá mestská časť 
Nitry, v ktorej na úpätí kopca 
stojí starobylý kostolík?

Miesto na oddych pod 
hradom, vyhľadávané hlavne 
počas horúceho leta.

Panovník, podľa ktorého je 
pomenované námestie v 
Nitre.

Nitrania zvyknú svoj park 
nazývať aj…

Benediktín, ktorého meno 
nesie jaskyňa neďaleko 
Zobora.

Židovská modlitebňa na pešej 
zóne v Nitre.

Hovorí sa mu "dosky, ktoré 
znamenajú svet", kde sa 
magické stáva reálnym. Ide o 
….. Andreja Bagara.

Skratka pre turisticko-infor-
mačné centrum.

Je vysoký 587 nad morom. 
Týči sa nad Nitrou.

Meno biskupa, ktoré v sebe 
nesie katedrála na hrade.

Na konci zvolacej vety je….
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Nitria, koľko sme toho pochodili, videli, zažili!

A to nie je zďaleka všetko!
Keď PRAJE POČASIE, môžeme navštíviť aj:

Letné kúpalisko, Mestský park, Sihoť 1,
tel.: +421(0)37741 96 22
Botanická záhrada pri SPU v Nitre, 
Trieda A. Hlinku 2, tel.: +421(0)37641 47 37, www.bz.uniag.sk  
Vivárium, Trieda A. Hlinku, tel.: +421(0)37641 47 91
Detské dopravné ihrisko, Nábrežie mládeže (organizovanú 
dopravnú výchovu si treba dohodnúť s príslušníkmi Mestskej 
polície, tel.: +421(0)37692 25 11, +421(0)904 415 740
Jazda na koni - Jazdecká škola Nitrianskeho kniežatstva, 
Pri Kaštieli 102, Nitra - Kynek, tel.: +421(0)915 793 905
Jazdecký klub sv. Juraja - Ranč DD, Dlhá 120,
tel.:+421(0)907 424 411
Detský park Kolorka, Dlhá 533/120, Nitra - Mikova Ves
Vláčik Nitra

A keď POČASIE NEPRAJE, dá sa navštíviť:
Stará Vodáreň, Mestský park na Sihoti, 
tel.: +421(0)915 520 711, www.staravodaren.sk
Detské múzeum Severka, tel.: +421(0)908 706 287,
treba sa vopred objednať
Hvezdáreň pri KOS, Fatranská 917, tel.: +421(0)37733 59 88, 
www.kosnr.sk
Synagóga, Ul. Pri Synagóge 1387/3, tel.: +421(0)37652 53 20, 
+421(0)902 960 656
Gravity Laser Aréna, Levická 1631/7,
tel.: +421(0)944 412 005, www.gravitylaserarena.sk

A nezabudni navštíviť DIVADLO:
Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo námestie 4,
tel.: +421(0)37772 15 77, www.dab.sk
Staré divadlo Karola Spišáka, Ul. 7. Pešieho pluku 1,
tel.: +421(0)918 742 617, www.sdn.sk
Nové divadlo, Dolnočermánska 737/91,
tel.: +421(0)903 394 138, www.novedivadlo.sk © Mesto Nitra, TIC Nitra, 2020, autor: Lucia Juhásová, grafika: Roman Oravec, tlač: Peter Jánsky, náklad: 2000 ks






