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Čas je náš priateľ aj ne-
priateľ. Je príliš pomalý pre 
tých, ktorí čakajú, príliš rých-
ly pre tých, ktorí sú v smútku 
a príliš krátky pre tých, ktorí 
sa tešia. Pre tých, ktorí mi-
lujú, trvá celú večnosť. Koľkí  
z nás žijú v časovom strese 
a nepretržitom kolobehu dní?  
Chceme všetko stihnúť, vša-
de prísť načas a všetko vy-
baviť.  

Pred koncom roka akosi 
všetci cítime, že čas neuve-
riteľne rýchlo letí. Dni sú krat-
šie a kým nenapadne sneh aj 
pochmúrne. V nostalgii ne-
konečných zimných večerov 
máme viac času na hodno-
tenie pomaly sa končiaceho 
roka. 

Aj náš ľudský život má 
vymedzený čas. Ohraničujú 
a ozvláštňujú ho aj sviatky 
ako sú Vianoce, Silvester či 
Nový rok. Aj počas Vianoc 
hľadáme stratený čas. Chceli 
by sme, aby sa zastavil. Pre-
tože v kruhu rodiny sa cítime 
bezpečne a šťastne. Viano-
ce sú obdobím, kedy si viac 
ako inokedy uvedomujeme, 
že náš mikrosvet sa skladá  
zo vzťahov a príjemných po-
citov, ktoré v nás tieto stret-
nutia vyvolávajú. 

Milí čitatelia, želáme vám 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok 
2020. 

Ľudmila Synaková

O stratenom 
a nájdenom čase

Editorial

NITRA
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Na príprave Radničných 
novín sa podieľa odbor pro-
pagácie a komunikácie mest-
ského úradu. Tohto roku vyšli 
už tri čísla tohto nového mest-
ského mesačníka s podtitu-
lom Mesačník pre všetkých, 
ktorí majú radi Nitru. 

Po tom, ako mesto Nitra 
rozbehlo a skvalitnilo informá-
cie v internetovom prostredí – 
na mestskej stránke www.nit-
ra.sk a na Facebooku mesta 
Nitry, je toto ďalší krok k lep-
šej informovanosti všetkých 
obyvateľov mesta. 

P o č a s 
uplynulých ro-
kov silneli hla-
sy, aby radnica 
komunikovala 
otvorenejšie  

a častejšie, aby tu bol fungu-
júci dialóg medzi občanom  
a úradom. Nové periodikum 
je priamym nástupcom tra-
dičného kultúrno-spoločen-
ského mesačníka Nitra, ktorý 
v našom meste vychádza už 
43 rokov. Snahou redakčného 
tímu je zachovať kontinuitu  
a zároveň priniesť novú, mo-
dernejšiu formu a pestrejší 
obsah.

Mesačník Nitra vychádzal 
v náklade 1000 kusov a ob-
čania si ho museli kupovať za 
40 centov. Ešte pod pôvod-
ným názvom Život a kultúra 
mesta Nitry vychádzal od 
marca 1977, v tom čase stál 
1,50 Kčs. Od roku 1991 sa 
názov zmenil na Nitra. 

Svoju úlohu si plnil naj-
mä po roku 1990, v období 
transformácie verejnej správy  
a prenosu kompetencií  
zo štátu na obce a mestá. 
Prinášal informácie o dianí na 
mestskom úrade a napĺňal 
hlavné ambície nitrianskej sa-
mosprávy, prezentovať svoju 
prácu pred občanmi. 

V súčasnom období, pri 
konkurencii internetového 
prostredia, sa priamy zmysel 
mesačníka s jeho dosahom 
na občanov, z pochopiteľ-
ných dôvodov, stráca.

mesto Nitra

Držíte v rukách posledné číslo kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra. Na-
hrádza ho nový titul – Radničné noviny – mesačník pre všetkých, ktorí majú radi 
Nitru.

Mesačník Nitra končí, 
nahrádzajú ho modernejšie Radničné noviny
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Nitrianska radnica pripra-
vila tento rok veľké zmeny 

Vianočné mestečko otvo- 
rí svoje brány v nedeľu  
1. decembra. Celých dvad-
saťtri dní - do pondelka 23. 
decembra, bude pre domá-
cich a návštevníkov Nitry pri-
pravená pestrá gastronomic-
ká ponuka a bohatý kultúrny 
program.

Dvanásť dôkladne vybra-
ných predajcov, ktorí budú 
svoj sortiment predávať  
v mestských stánkoch a šty-
ria predajcovia vo vlastných 
stánkoch, sú zárukou sto-
percentného gurmánskeho 
zážitku. „Našim zámerom 
bolo zabezpečiť zvýšenie 
kvality jedál predávaných 
na vianočných trhoch a za-
bezpečiť servírovanie jedál 
ekologickým spôsobom,“ 
povedal viceprimátor Nitry 
Daniel Balko. „Tešíme sa, že 
medzi komisiou vybranými 
prevádzkami sú aj špeciality, 
ktoré v nitrianskom vianoč-
nom mestečku ešte neboli. 
Rovnako sa zvýšil aj počet 
stánkov, máme napríklad 
štyroch predajcov s vlastný-
mi stánkami,“ zdôraznil vice-
primátor Balko.
Gastronomické špeciality

Z jedál možno spome-
núť tradičné domáce lokše, 
ale aj lokše plnené makom, 
údeným mäsom, vianočná 
kapustnica, strásanka, po-
plamúchy, čo sú tradičné 
slovanské chlebové posú-
chy pečené na dreve v ručne 

zhotovenej hlinenej piecke. 
Návštevníci si budú môcť 
pochutiť na sedliackych 
chleboch s bravčovou mas-
ťou, zabíjačkových špeciali-
tách, ako sú klobásy, pečené 
jaternice či huspenina, ci-
gánska bravčová pečienka aj 
kuracia pečienka, podávaná 
s opečenou cibuľkou. V jed-
nom zo stánkov bude pravá 
slovenská zabíjačka podľa 
starých receptúr z Požitavia, 
inde si môžete zamaškrtiť  
na moravských koláčoch, 
kapustníkoch, palacinkách, 
strapačkách, makových a ore- 
chových šúľancoch, trdelní- 
koch, podpecníkoch, domá-
cich ťahaných štrúdľach, 
grilovanom hermelíne, podá-
vanom s polníčkom, na ze- 
miaku pečenom v šupke  

s maslom a kyslým mliekom 
- tradičnom jedle našich sta-
rých rodičov. Náročnejší gur-
máni si budú môcť pochutnať 
na vianočnom prasiatku. 

Predajcovia sa vyberali 
po novom

Poskytovatelia gastrono- 
mických služieb vo vianoč-
nom mestečku sa vyberali 
po novom a nie formou elek-
tronickej aukcie ako počas 
uplynulých dvoch rokov. 
Predajcovia sa prihlasovali 
prostredníctvom elektronic-
kého formuláru a ich výber 
mala na starosti dočasná ko-
misia.

Tentokrát nerozhodovala 
iba cena. Hlavným kritériom 
bola kvalita a jedinečnosť 
vianočnej ponuky, pri ktorej 
sa bral ohľad na to, či gastro-

Vianočné trhy budú ekologickejšie, 
„chutnejšie“ a typické slovenské
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nomické špeciality a nápoje 
majú súvislosť s Vianocami 
v našom regióne. Podstatné 
pre výber bolo preukázanie, 
že jedlo a nápoje pochádza-
jú z regionálnych surovín. 
Nemenej dôležitým kritériom 
boli dôveryhodné referen-
cie z účasti na podujatiach 
podobného charakteru. Nuž  
a rozhodujúcim bolo i to, či 
predajca používa ekologic-
ké spôsoby servírovania, 
balenia a ponúkania jedál  
a nápojov.

Kompostovateľný 
riad aj príbory

„Stánkari majú nariadené 
používanie kompostovateľ-
ného riadu, z tohto materiá-
lu musia byť poháre, taniere 
aj príbory,“ vyhlásil hovorca 
mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Na predaj polievky môžu 
predajcovia používať vlastné 
zálohované keramické tanie-
re. Pri ich používaní sú však 
limitovaní tým, že v stánkoch 
nemajú teplú vodu, potrebnú 
na umývanie riadu.

Nová koncepcia 
vianočného mestečka
„Túto novú koncepciu 

mal v rukách útvar hlavného 
architekta mesta. Stánky sa 
budú rozprestierať na Svä-
toplukovom námestí a na 
časti pešej zóny. Novinkou je 
najmä to, že vstupná svetel-
ná brána, ktorou sa vchádza  
do vianočného mestečka, bude 
o niekoľko metrov predsunu-
tá dopredu – návštevníkov 
bude vítať už na pešej zóne,“ 
zdôraznil Tomáš Holúbek.

Hlavné pódium zostá-
va na rovnakom mieste ako 
bolo vlani. Zmenu však pri-
náša nové priestorové uspo-
riadanie stánkov. Jeden zo 
stánkov mesto už tradične 
vyhradilo pre zástupcov cha-
ritatívnych organizácií, kto-
ré počas týchto najkrajších 
sviatkov roka zvyknú myslieť 
na ľudí v núdzi, ľudí opuste-
ných či ťažko chorých. 

Novinkou bude veľký troj-
metrový vianočno-zimný fo-
topoint na začiatku Kupeckej 
ulice. Jeho autorom je Viliam 
Šulík, pedagóg ARS Studia, 
ktorý ho vytvoril v modrej far-
be – čo je farba mesta Nitra. 
Ľudia sa budú môcť ísť odfotiť 
aj do Turistickej informačnej 
kancelárie, kde v spolupráci 
s jedným predajcom nábyt-
ku, zariadia vianočnú izbu.

„Čo sa týka financií, 
mesto minulý rok zinkasovalo 
za 12 stánkov s občerstvením 
a nápojmi 72 871 eur. Tohto 
roku je táto suma na úrovni  
91 434 eur,“ informoval ho-
vorca mesta Tomáš Holúbek.

Ľudmila Synaková
foto: autorka
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Zdanlivo neriešiteľný problém v spolunažívaní väčšinového obyvateľstva  
s marginalizovanou menšinou pomáhajú postupnými krokmi eliminovať miestne 
občianske poriadkové služby (MOPS).

Radnica si od hliadok sľubuje zlepšenie situácie hlavne  
v Dražovciach a Krškanoch.

Problémy s neprispôsobi-
vými občanmi v nitrianskych 
mestských častiach Dražov-
ce a Krškany sa pred časom 
vyhrotili do takej miery, že 
radnica začala hľadať spô-
sob, ako situáciu normalizo-
vať a zároveň určiť mantinely 
pre spokojné a navzájom ak-
ceptovateľné spolunažívanie 
rómskej komunity s väčšino-
vým obyvateľstvom.

Podľa občanov a mest-
ských poslancov dochádzalo 
v týchto mestských častiach 
k viacerým problémom. Pred 
časom sa istý obchodný re-
ťazec v Krškanoch rozho-
dol kvôli častým krádežiam 
zatvoriť predajňu potravín. 
Predavačky už odmietali 
z vlastných vreciek platiť 
ukradnutý tovar. 

V Dražovciach sa ob-
čania sťažovali na krádeže 

ovocia a zeleniny zo záhrad. 
Poukazovali aj na neúnosné 
zhromažďovanie neporiadku  
vo dvoroch rómskej komu-
nity. Problémy pri spolužití  
s touto skupinou obyvateľ-
stva sa hromadili. Po dlhotr-
vajúcej kritike a petícii, ktorú 
tohto roku spísali nespokojní 
občania Krškán, sa radnica 
rozhodla zriadiť miestne ob-
čianske poriadkové služby 
(MOPS). Financie na zriade-
nie sa podarilo získať vďaka 
finančnej podpore Európske-
ho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Ľud-
ské zdroje. Po štyroch me-
siacoch pôsobenia prichá-
dzajú pozitívne skúsenosti  
a ohlasy. 

Prvé pozitívne ohlasy
Pôsobenie miestnych 

občianskych poriadkových 

Pred poriadkovými službami majú 
Rómovia rešpekt

Členovia MOPS Ján Lakatoš a Marek Lakatoš.      foto: Ľ. Synaková
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služieb v mestských častiach 
s prevahou rómskej komunity 
prináša prvé pozitívne ohlasy.

„Áno, je to tak. Obča-
nia sa spočiatku k zriadeniu 
hliadok stavali skepticky, no 
dnes už badáme prvé po-
zitívne výsledky. Ide to síce 
pomalými krokmi, no musím 
priznať, že situácia sa o po-
znanie zlepšila,“ hovorí po-
slanec za túto mestskú časť 
Pavol Varga. „Rómovia tieto 
hliadky rešpektujú a myslím 
si, že tu majú svoje miesto,“ 
dodal poslanec Varga, ktorý 
sa v uplynulých mesiacoch 
mimoriadne ostro zasadzo-
val za naliehavé riešenie tejto 
problematiky.

Rešpektovaní muži
V Nitre sú vytvorené dve 

dvojčlenné hliadky občian-

skej poriadkovej služby, kto-
ré sú v súčasnosti, po od-
bornom zaškolení Mestskou 
políciou v Nitre, nasadzované 
do lokalít, v ktorých majú tr-
valý, alebo prechodný pobyt 
členovia marginalizovanej 
rómskej komunity. Ich hlav-
nou úlohou v rámci projektu 
spolufinancovaného Európ-
skym sociálnym fondom cez 
Operačný program Ľudské 
zdroje je pozorovaním, vhod-
nou komunikáciou, poskyt-
nutím základného poraden-
stva, prípadným operatívnym 
nahlásením a následným do-
kumentovaním či aktívnym 
prístupom, alebo zásahom 
preventívne predchádzať 
eskalácii sociálnych problé-
mov v lokalitách Dražovce  
a Krškany.

Ján Lakatoš a Marek La-
katoš sú členmi miestnej ob-
čianskej poriadkovej služby 
od júla. Oboch ich možno na-
zvať ako skúsených a svojou 
komunitou akceptovaných 
mužov, ktorí už štvrtý mesiac 
pôsobia v kritizovaných loka-
litách. Spektrum ich rozsiah-
lej činnosti by vydal na útlej-
šiu knihu.

„V uliciach sa pohybujeme 
takmer počas celej pracovnej 
doby. Občanov upozorňuje-
me, aby pred domami nero-
bili divoké skládky. Usmer-
ňujeme ich, aby neparkovali  
so svojimi autami pred brá-
nami spoluobčanov a nebrá-
nili im tak výjazdu z dvorov. 
Toto sme riešili v Krškanoch,“ 
konštatujú bratranci Laka-
tošovci, z ktorých jeden je 
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členom rómskej rady v Nitre. 
Aj preto má „medzi svojimi“ 
rešpekt.

Sprevádzajú deti do školy
Ďalšou ich činnosťou je 

odprevádzanie školopovin-
ných detí z Orechovho dvora 
do Základnej školy v Nitre-
Krškanoch. „Vezieme sa spo-
lu s deťmi v autobuse a po-
pritom dohliadame, aby vošli 
priamo do budovy školy, kde 
ich od nás prevezme učiteľka 
alebo asistentka. Túto úlo-
hu máme aj v Dražovciach  
a na Borovej ulici v Nitre. 
Kontrolujeme aj dochádza-
nie detí do Špeciálnej školy  
na Mudroňovej ulici,“ dozve-
dáme sa do Mareka Lakatoša.

„Okrem toho kontroluje-
me, aby žiaci počas vyučo-
vania nechodili poza školu 
a nevznikalo záškoláctvo. 
Rodičov upozorňujeme, aby 
svojim deťom dávali do školy 
desiatu,“ dopĺňa rozsah ich 
činnosti Ján Lakatoš.

Riešia drobné nezhody 
majority s minoritou

„Riešime rôzne problé-
my. Napríklad nedávno nás 
ohlásila vedúca reštaurá-
cie na Ulici Jána Zelenáka  

v Dražovciach, že susedia 
hádžu „bodrel“ do jej záhra-
dy. Kritizovaných susedov 
sme navštívili, dohovorili sme 
im a – problém je vyriešený. 
Pani krčmárka je spokojná, 
susedia sa správajú slušne, 
neporiadok k nej nepreha-
dzujú,“ dodáva Ján Lakatoš.

Podľa Nade Šimovej, 
vedúcej odboru sociálnych 
služieb Mestského úradu  
v Nitre, nenávratný finančný 
príspevok poskytlo Minister-
stvo práce, sociálnych vecí  
a rodiny Slovenskej republiky 
v zastúpení Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky 
na základe splnomocnenia 
o vykonávaní časti úloh ria-
diaceho orgánu sprostred-
kovateľským orgánom cez 
Operačný program Ľud-
ské zdroje v celkovej výške  
93 239,59 eur, čiže 95%  
z celkových oprávnených vý-
davkov. Zvyšných 5 percent 
spolufinancuje mesto Nitra  
z vlastných zdrojov.

„Cítime sa užitoční. Spo-
lupracujeme s Mestskou po-
líciou v Nitre, s pani vedúcou 
odboru sociálnych služieb  
aj s pani Martinou Záhor-

covou z odboru sociálnych 
služieb. Obe sú k nám veľmi 
ústretové,“ chvália si muži 
spoluprácu s pracovníkmi 
úradu. V mnohých prípadoch 
spolupracovali aj so štátnou 
políciou. Dokonalá znalosť 
miestnych pomerov prináša 
prvé ovocie a pre ich prácu je 
mimoriadne dôležitá.

Ambasádorka pre 
rómske komunity
V Nitre sme v každom 

prípade ešte len na začiatku. 
V Dražovciach aj Krškanoch 
vznikajú komunitné centrá. 
Aj od ich činnosti sú veľké 
očakávania. Radnica začí-
na pomáhať znevýhodne-
ným skupinám obyvateľov 
aj prostredníctvom ambasá-
dorky pre komunity.

„Túto problematiku berie-
me naozaj vážne. Náročným 
a zložitým výberovým kona-
ním sme na pracovnú pozíciu 
ambasádorky našli skúsenú 
osobu. Nastúpila začiatkom 
novembra a od jej pôsobenia 
si veľa sľubujeme,“ povedal 
hovorca Nitry Tomáš Holú-
bek.

Ľudmila Synaková
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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, Ul. pri Synagóge
1. 12. (ne) 17.00     
Benefičný koncert HOMO NITRIENSIS – nitrianskej 
humanitnej spoločnosti. Bruno Walter Chamber Or-
chestra, Jack Martin Händler /dirigent/, Bíro Zsofia 
/flauta. Program:  Antonio Vivaldi: Koncert a mol pre 
dvoje huslí a sláčiky, RV 522, op.3, č.8,  Johann Sebastian 
Bach: Suita č.2 h mol, BWV 1067, Wolfgang Amade-
us Mozart: Divertimento D dur, KV 136. Organizuje: 
HOMO NITRIENSIS – Nitrianska humanitná spoloč-
nosť v spolupráci s  Priatelia Hudobných dní Bruna Wal-
tera a Mestom Nitra, vstup voľný
4. 12. (str) 18.00   
PÓDIUM MLADÝCH - koncert talentovaných žiakov 
nitrianskych umeleckých škôl s Komorným orchestrom 
ZOE , vstup voľný
5. 12. (št) 10.00   
Vianoce u Špecka VII - kultúrno-spoločenské podujatie 
žiakov  Spojenej školy, Mudroňova 1, Nitra   
9. 12. (po) 19.00   
Komédia 3 x 2 - divadelná komédia z manželského živo-
ta. Účinkujú: Csongor Kassai, Zuzana Martinková – Zná-
šiková, vstupné: 10,- €, predpredaj: TIC Nitra 
11. 12. (str) 18.00   
Vianočný koncert s Katedrou hudby PF UKF v Nitre 
účinkujú: študenti a pedagógovia Katedry hudby PF 
UKF v Nitre v spolupráci s Komorným orchestrom ZOE, 
hudobné naštudovanie:  Marek Štrbák. Program: Johann 
Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude BWV 147, 
Georg Philipp Telemann: Koncert pre priečnu flautu, 
zobcovú flautu, sláčikový orchester a basso continuo, 
Anonym: Malá vianočná omša pre cisárovnú a ďalšie via-
nočné skladby, vstup voľný 
12.12. (št) 17.00   
Adventný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Jozefa Ro-
sinského v Nitre. Usporiadateľ: ZUŠ Jozefa Rosinského v 
Nitre, vstup voľný   
13. 12. (pi) 17.30   
Vianočná akadémia SZUŠ ART PEGAS 
15. 12.  (ne) 18.00   
Strieborný vianočný večer Evy Pavlíkovej - 16. ročník
Hostia: Peter Lipa a Peter Lipa ml., Dominika Titková & 
Friends, Cimbalová hudba Zobor a Milan Veróny. Uspo-
riadateľ: Eva Pavlíková, vstupné:  15,- €; predpredaj: TIC 
Nitra 
18. 12. (str) 18.00   
Adventný koncert -  účinkujú: študenti Súkromného 
konzervatória v Nitre

VÝSTAVA
ŠESŤDESIATKA / SIXTY
Výber z tvorby: J. Baus, Ľ. Bereš, R. Bielik, J. Dobiš, E. 
Kleinová, A. J. Koprdová, M. Kratochvíl, V. Loviška, J. 
Mináriková, M. Nicz, P. Rónai, D. Szalai, J. Toman, M. 
Vrzgula, Ľ. Zabadal. Kurátorka: doc. PhDr. Adriana 
Récka, PhD. výstava potrvá do 15. 12.

STÁLE VÝSTAVY
História a tradície židov v Nitre. Shraga Weil: GRAFIKA
Nitrianske pohľady Aleny Bugárovej
Prehliadky:  ut: 13.00 – 18.00, st - št: 9.00 – 12.00, 13.00 – 
18.00, so-ne: 13.00 – 18.00, po-pi: zatvorené.
Vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia preuka-
zu ZŤP vstup zdarma. Informácie o možnosti prenájmu 
Synagógy za účelom organizovania kultúrnych a spolo-
čenských podujatí: 037/6502 140. 

NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie, Nitra, www.nitrianskagaleria.sk, 
otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00

REPREZENTAČNÉ SÁLY
Príbehy (p)o živote
Autori: K. Baron, D. Cajthaml, L. Čarný, Ž. Dubová, J. 
Ďurina, Ľ. Fulla, M. Gáberová, M. Havránková, Vl. Hav-
rilla, B. Hostiňák, M. Jakabčic, J. Jakoby, A. Jasusch, V. 
Kordoš, M. Kvetan, M. Kučišová, P. Nováková-Ondre-
ičková, P. Matejka, S. Masár, M. Paštéka, R. Podoba, V. 
Rónaiová, D. Sadovská, I. Sláviková, P. Sceranková, K. 
Sokol, J. Srna st., Toyen, V. Žilinčanová. Kurátorka: Ľud-
mila Kasaj Poláčková. 
Vernisáž : 12.12. (št) o 18.00. Trvanie výstavy: 13. 12.  
(pia) – 29. 3. 2020 (ne) . Výstavný projekt interpretuje 
pocity jedinca po prežití a spracovaní veľkej životnej 
zmeny (traumy). 
Zn.: Nová existencia
Autori: Iveta Bradáčová (ČR), Petr Brožka (ČR), Josef 
Lorenc (ČR), Daniel Szalai (SK), Petra Vichrová (ČR), 
Lenka Vilhelmová (ČR), Sun Young Kang (USA). Kurá-
torka: Zuzana Duchková (ČR). Trvanie výstavy: 29. 11.  
(pia) – 26. 1. 2020 (ne)
Výstava siedmich umelcov z Čiech, Slovenska a Spoje-
ných štátov.

BUNKER
F0-F5
Autor: David Přílučík (CZ), Kurátor: Zuzana Janečková
Trvanie výstavy: 29. 11. (pia) – 26. 1. 2020 (ne). Česko-
slovenský vlčiak – stvorenie, ktoré už nie je vlk a ešte nie 
je pes. Táto udalosť je východiskovým bodom, cez ktorý 
rozvádza úvahy o identite, teritóriu a dualistickom mys-
lení.  
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október – apríl: po: zatvorené, ut - št: vstupy 9.00, 11.00, 
pi - so - ne: zatvorené. Prehliadka je možná so sprievod-
com a trvá 90 minút. Vstupy len pre organizované sku-
piny návštevníkov v počte viac ako 5 osôb je potrebné 
nahlasovať minimálne 5 dní vopred.

AGROKOMPLEX

Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, Nitra
www.agrokomplex.sk
6.12. (pia) Mikulášsky beh Agrokomplexom
6. (pia) - 8. 12. (ne) Medzinárodná výstava psov
15.12. Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového 
tovaru pre chovateľov a farmárske trhy

ADVENT V NITRE

1.12. (ne) - 23. 12. (po)
NITRIANSKE ADVENTNÉ MESTEČKO
11.00 – 22.00 Svätoplukovo námestie.
1.12. (ne)
OTVORENIE ADVENTNÉHO MESTEČKA
SPRIEVOD SVETLA
18.00 Svätoplukovo námestie
8.12. (ne)
MIKULÁŠ A JEHO ANJEL
17.00 Svätoplukovo námestie
13.12. (pia)
LUCIJSKÝ SPRIEVOD A POKUS O REKORD
Pešia zóna a Svätoplukovo námestie,
17.30 Pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov v naj-
väčšom počte  masiek  v sprievode.
15.12. (ne)
XVI. STRIEBORNÝ VEČER EVY PAVLÍKOVEJ 
18.00 Synagóga
16.12. (po)
ČARO VIANOC
18.00 Mestská hala Klokočina. Vianočný koncert, vstup 
voľný
31.12. (ut)
NITRIANSKA SILVESTROVSKÁ NOC
23.00 Svätoplukovo námestie. Silvestrovská veselica a 
novoročný príhovor primátora
December 2019
MIKULÁŠSKE A ADVENTNÉ PROGRAMY V MESTS- 
KÝCH ČASTIACH

ADVENTNÁ NITRA 2019

SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE
1. (ne) -23.12. (po)
Nitrianske adventné mestečko. Čarovná atmosféra, vo-
ňavé dobroty, darčeky pod stromček, adventný kalendár 
a bohatý program
1.12. (ne)
18:00 Otvorenie adventného mestečka. Itcho Pčelár, 

FAREBNÁ GALÉRIA
Tvoriť môže každý! 
Koncepcia výstavy: Elena Tarábková. Vernisáž : 4. 12. (st) 
o 12.00, trvanie výstavy: 5.12. (št)– 31. 12. (ut) Výstava 
žiackych výtvarných prác.

KULTÚRNE PODUJATIA
Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX. so za-
meraním na GRAFIKU. Cyklus prednášok. Zámerom 
je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie 
prostredníctvom prednášok (prezentácií).
3. 12. (ut) o 18.00 Karol Felix: Ako vidím slovenskú 
grafiku. Vstup voľný.
4-3-2-1…
Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 
/13. ročník. Moderátor: DADO NAGY.
4. 12. (st) o 18.00 Mariana Čengel Solčanská, režisér-
ka, scenáristka a spisovateľka. Jej filmy získali mnoho 
ocenení na domácich aj zahraničných festivaloch. Vstup 
voľný.

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda 1, Nitra, www.muzeumnitra.sk, 
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/  
Otvorené: po – pi: 9.00 – 17.00, so – ne: 10.00 – 17.00 

STÁLA VÝSTAVA
Skvosty dávnovekého Slovenska. Expozícia vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov 
zhotovených predmetov.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Výstava približuje kultúrno-
historický vývoj historického Nitrianska od praveku až 
po stredovek.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava takmer 100 
kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry.

NOVÉ VÝSTAVY
6.12. (pia)– 26.1. (ne)
Starí majstri a my. Výstava rôznych variácií na biblické 
obrazy starých majstrov od detí z Orechovho dvora, prác 
účastníkov výtvarného workshopu z festivalu UNITED 
vo Vsetíne a práce hostí, výtvarníkov spriaznených so 
Združením výtvarníkov sv. Lukáša s použitím výtvar-
ných techník olejomaľba, suchý pastel, koláž, tavené sklo, 
keramika. Vernisáž 6.12. (pia)o 17.00
12.12. (št) – 2.3. 2020 (po)
Boli iní? (Židia a Rómovia v Nitre v rokoch 1939 - 
1945). Edukačná výstava „Boli iní?“ oboznámi s his-
tóriou mesta Nitry počas rokov 1939 - 1945. Vernisáž  
12. 12. (št) o 16.00

SLOV. POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM

Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk 
Info: muzeum@agrokomplex.sk, tel: 037/657 25 78
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Kristína Uhlíková, Juro Janík, Edita Andelová, Michal 
Cabala, Erika Strečková, Brigita, Nika Karch, Kristián 
Révay a ich vianočné vinše a želania
3.12. (ut)
15:00 Vianočné pozdravy detí zo ZŠ Benkova a ZŠ knie-
žaťa Pribinu
18:00 Večerníček. Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Vianočné melódie s FS Janíkovská studnička a Univerzit-
ný vianočný punč s UKF
4.12. (st)
18:00 Na Barboru so speváckou skupinou Nevädza a ka-
pelami Kitchen Grass a Country Domovina 
5.12. (št)
15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ Benkova, MŠ Ne-
dbalova a ZŠ Beethovenova
18:00 Večerníček. Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Hudobný večer so SZUŠ ART Pegas a speváčkou Katkou 
Šillerovou
6.12. (pia)
18:00 Mikulášsky večer s kapelami Dany M a Carpe 
Diem
7.12. (so)
18:00 Predvianočná pohoda s DFS Sílešánek a hudob-
nou skupinou FENIX 
8.12. (ne)
17:00 Mikuláš a jeho anjel.Príchod Mikuláša, ohňová 
show, veľkoplošná projekcia a pouličná performance s 
prekvapením
10.12. (ut) 
15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ Mostná, MŠ Plata-
nová a ZŠ Škultétyho 
18:00 Večerníček. Najkrajšie rozprávkové prekvapenia. 
Čarovné Vianoce s DFS Zbežanček a dvojicou Ľubica Šu-
líková & Števo Haládik
11.12. (st) 
18:00 Aktivizačná kampaň. Nitrianskych novín Sloven-
sko spieva koledy, DFS pri ZUŠ J. Rosinského, SS Viničky, 
SZUŠ ART Pegas, FS Koniarovčanka a speváčka Janissa 
12.12. (št)
15:00 Vianočné pozdravy detí z MŠ Za Humnami, MŠ 
Párovská, MŠ Staromlynská, MŠ Beethovenova, ZŠ Tuli-
pánová a ZŠ sv. Svorada a Benedikta 
18:00 Večerníček. Najkrajšie rozprávkové prekvapenia. 
Hudobná nádielka s kapelou PENGAGI
13.12. (pia)
18:00 Lucijská zábava s FS Tradícia Dražovce a kapelou 
WALK ON
14.12. (so) 
18:00 Vianočné tóny s kapelami Tomáš Gregor Band a 
Follow
15.12. (ne)
18:00 Skauti prinášajú betlehemské svetlo, detské di-
vadelné predstavenie Dvor Zázrakov a tretia adventná 
nedeľa s Chrisom Ellysom a zoskupením Martina Kerté-
szová & Ľudovo Dobročinná zbierka kníh a hračiek pre 
OZ Podaj mi ruku Nitra
17.12. (ut)

15:00 Vianočné pozdravy detí zo ZŠ Nábrežie mládeže 
a MŠ Štiavnická
18:00 Večerníček. Najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Vianočná koleda s FS Kamenec, speváčkou Martinou 
Uhrinovou a zoskupením Penco&Eifel&Danča
18.12. (st)
18:00 Šťastné a veselé Vianoce s FS Baranek, FS Furmani 
a dvojicou Kristína Uhlíková & Juro Janík 
19.12. (št)
18:00 Detské divadelné predstavenie DS Pampúšik, Dy-
chový orchester ZUŠ J. Rosinského v Nitre a zoskupenie 
Harvestri
20.12. (pia)
18:00 Vianočná besiedka s kapelami Rockin´ Two a HS 
FORUM 
21.12. (so)
18:00 Horúce rytmy kapiel See You Soon a Playground
22.12. (ne)
18:00 Detské divadelné predstavenie divadla Harry Tea-
ter, hudobné variácie kapely Looma a spevák a rozprávač 
Bilčo
31.12. (po)
23:00 Silvestrovská veselica s DJom M2 Martinom Ma-
dom.  ovoročný príhovor primátora

Zmena programu vyhradená

ADVENT NA NITRIANSKOM HRADE

13. 12. (pia) - 22. 12. (ne)
Nitriansky hrad - adventné mestečko, živá hudba
Farmy sv. Vendelína: živé ovečky, juhovýchodné nádvo-
rie - Vazulova veža: vianočné jedlá a koláče, výstava sta-
rých betlehemov z Bratislavského hradu sprievodné pod-
ujatia: sprevádzanie s lampášikmi. Výstup na katedrálnu 
vežu - sprevádzanie každý deň od 10.00 do 20.00 každú 
celú hodinu.  Viac informácií na www.visitnitra.eu 

DIVADLO A. BAGARA

Svätoplukovo námestie, Nitra, www.dab.sk
1.12. (ne) 18.00
Bez modrín. Centrum Slniečko, n.o. uvádza 19. ročník 
benefičného večera, pod záštitou prezidentky SR.
2.12. (po) 18.30
3.12. (ut) 0.00   
Hlava XXII. Štúdio.  
3.12. (ut) 18.30 
4.12. (st) 18.30
Tisícročná včela. Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál. 
5.12. (št) 18.30
6.12. (pi) 18.30
10.12. (ut) 18.30 
Meno. Štúdio. Francúzska komédia.
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Čarodejník z krajiny OZ. Veľká sála. Hudobná roz-
právka o putovaní malej Dorotky, jej verného psíka Tota, 
strašiaka Hastroša, plechového drevorubača Plecháča a 
zbabelého leva Bojka.
11.12. (st) 9.30 
Vianočná koleda. Štúdio Tatra
12.12. (št) 9.30  
13.12. (pi) 9.30
Čarodejník z krajiny OZ. Veľká sála

CINEMAX

Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská ul., Nitra
12.12. Troll: Príbeh o chvoste – premiéra, anim., MP, 
Nórsko/Kanada, slov. dab. 
12.12. Jumanji: Ďalší level - premiéra, dobrodružný/ko-
média, USA, MP-12, slov. dab.  
19.12. Star Wars: Vzostup Skywalkera – premiéra, sci-
fi/ dobrodružný, USA, MP-12, slov. dab./ slov. tit. 
19.12. Cats - premiéra, muzikál, USA, MP-12. slov. tit. 
26. 12. Maskovaní špióni - premiéra, anim., USA, MP, 
slov. dabing. 

NOVÉ DIVADLO

Predstavenia sa hrajú v sále Domu Matice slovenskej, Dol-
nočermánska 737/91, Nitra. Kontakt: www.novedivadlo.sk, 
https://www.facebook.com/novedivadlo/, tel.: 0903394138
3.12. (ut) 9:30 Proces. Sála DMS v Nitre.
4. 12. (str) 9:30 Kocúr v čižmách. Sála DMS v Nitre.
5. 12. (št) 9:00 Cisárove nové šaty. Sála DMS v Nitre.
6. 12. (pi) 9:30 Kocúr v čižmách. Sála DMS v Nitre.
9. 12. (po) 9:00 a 11.00 Cisárove nové šaty. Sála DMS v Nitre
10. 12. (ut) 17.00 Kozliatka a vlk. Sála DMS v Nitre
11. 12. (st)9:30 12. 12. (št) 9:30 Čarodejnice. Sála DMS v Nitre
13. 12. (pi) 19.00 4 ženy na konci sveta. Sála DMS v Nitre.
15. 12. (ne) 16.00 Kocúr v čižmách. Sála DMS v Nitre.
17.12. (ut) 9.30 Anna Franková. Sála DMS v Nitre.
18. 12. (str) 9.30 Pinocchio. Sála DMS v Nitre.
19. 12. (št) 10.00 Pinocchio. Sála DMS v Nitre.
20.12. (pi) 9.30 Slovensko v obrazoch. Sála DMS v Nitre

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Štefánikova trieda 63, Nitra, www.cvcnitra.edupage.org 
sekretariat@cvcdomino.com, cvcdomino@zoznam.sk
4.12. (st) 16.30 
Mikuláš. Vstup voľný.
10.12. (ut) 9.30 
Mikuláš u Lienočiek, elokované pracovisko CVČ, Topo-
ľová 1, Nitra.
10.12. (ut) 14.00 
Vianočný turnaj v stolnom tenise - elokované pracovis-
ko CVČ, Topoľová 1, Nitra
17.12. (ut)16.00 
Vystúpenie folklórnych súborov pre občanov mesta, 

7.12. (so) 18.30
9.12. (po) 18.30
Povolanie pápež. Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál.
11.12. (st) 18.30
16.12. (po) 18.30
Banalita lásky. Štúdio. Súčasná dráma. 
12.12. (št) 18.30 organizované
Dámska šatňa. Štúdio. Inscenácia.
13.12. (pi) 10.00, 18.30
17.12. (ut) 10.00, 18.30
Drotár. Veľká sála. Veselohra z roku 1860 
14.12. (so) 18.30
28.12. (so) 18.30
Syna, či dcéru. Veľká sála. Komédia.
18.12. (st) 18.30
Mechanický pomaranč. Štúdio. 
19.12. (št) 10.00, 18.30
Tisícročná včela. Veľká sála. Pôvodný slovenský muzikál.
20.12. (pi) 18.30 
Testosterón. Veľká sála. Komédia.
21.12. (so) 15.00, 19.00 
Od Jánošíka k Pápežovi. Veľká sála. Galaprogram pri 
príležitosti 70. výročia  divadla. 
27.12. (pi) 18.30 
Meno. Štúdio. Francúzska komédia.
30.12. (po) 18.30
31.12. (ut) 17.00 
Dámsky krajčír. Veľká sála. Komédia.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Staré divadlo K. Spišáka, Ul. 7. pešieho pluku 1, Nitra
1.12. (št) 15.00
3.12. (ut) 9.30
Veľká továreň na slová. Veľká sála. Režisér Ireneusza 
Maciejewsky, príbeh krajiny, v ktorej za slová treba platiť. 
Len bohatí si môžu kupovať tie najkrajšie. 
3.12. (ut) 9.30
Vianočná koleda. Štúdio Tatra. Slávny príbeh o lako-
mom Scroogovi. 
4.12. (st) 9.30
Veľká továreň na slová. Veľká sála.
4.12. (st) 9.30
Vianočná koleda. Štúdio Tatra.
5.12. (ut) 9.30
Veľká továreň na slová. Veľká sála.
5.12. (št) 9.30 
Vianočná koleda. Štúdio Tatra
6.12. (ut) 9.30
Veľká továreň na slová. Veľká sála
6.12. (pi) 9.30
Vianočná koleda. Štúdio Tatra
8.12. (ne) 15.00
Vianočná koleda .Štúdio Tatra
10.12. (ut) 9.30 
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CVČ, Štefánikova trieda 63, Nitra
19.12. (št) 9.00 
Mikulášku, Mikulášku - Centrum voľného času, Štefáni-
kova trieda 63, Nitra – pre deti MŠ

KINOKLUB TATRA

Staré divadlo K. Spišáka – štúdio Tatra, kinoklubnitra.sk, 
kinoklubnitra@gmail.com
2.12. (po) 18.00 
Osamelí bežci: ideme ďalej. Predfilm: Music Box / Cieľ 
je jeden. Spôsobov je veľa. Voľba je na nás. Animovaný 
príbeh režisérky Joanny Kožuch (SR, 2019, 6 min.) Doku-
mentárna road movie Martina Repku o básnickej skupine 
Osamelí bežci. SR, 2019, 83 min.
2.12. (po) 20.00 
Loli Paradička. Romantická komédia o láske dvoch „ne-
šťastníkov“ z východného Slovenska. SR, 2019, 89 min.
3.12. (ut) 18.30 
Nikdy neodvracaj zrak. Kurt sa po prvýkrát s moderným 
umením zoznámil ako dieťa na výstave „zvrhlého umenia“ 
usporiadanej nacistami. Nem.– Tal., 2018, 188 min.
9.12. (po) 18.00 
Volanie. Opustili svetský život, manželku, deti, prácu a 
vstúpili do kláštora.  SR, 2019, 70 min. 
9.12. (po) 
Bolesť a sláva. Slávny filmový režisér Salvator sa v spo-
mienkach vracia do detstva do 60. rokov. Španielsko, 2018, 
113 min.
10.12. (ut) 19.30 
Amnestie. Film Jonáša Karáska sa okrem príbehu troch 
rodín, venuje aj vzbure väzňov v Leopoldove. SR - ČR, 
2019, 130 min.
16.12. (po) 17.30 
Veľký zlý lyšiak a iné príbehy. Predfilm: Šarkan/anim.
príbeh o spomínaní, ČR-SR, 2019. Vhodné pre deti od 4 
rokov. Franc.- Belg., 2017, 83 min.
16.12. (po) 19.30 
Parazit. Čierna komédia. Južná Kórea, 2019, 132 min.

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Dolnočermánska 737, Nitra, dms.nitra@matica.sk
www.facebook.com/dmsnitra
2. (po) - 6. 12. (pia)
Slovensko farbami detí - výstava. od 9.00 do 14.00. Väč-
šie skupiny hlásiť vopred na tel.č.: 0918 113 212 alebo:  
dms.nitra@matica.sk. Otvorenie výstavy: 2. 12.(po) o 16.00. 
9.12. (po) 16.00 
Kurz zdobenia medovníkov. Čas od 17.00-20.00, cena 
kurzu: 25 € (v cene všetok materiál). Prihlásenie: 0917 
889 851
7.12. (so) 9.00 
Matičná stolnotenisová liga o putovný pohár DMS v 
Nitre. 4. ročník súťaže. Nahlásenie účastníkov na 0918 
113 212 alebo mailom: dms.nitra@matica.sk
7.12. (so) 9.00 

Matičný stolnotenisový turnaj pre žiakov 3. ročník pre 
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Nahlá-
senie účastníkov na 0918 113 212 alebo mailom: dms.
nitra@matica.sk. 
11.12. (st) 13.30 
Mikuláš – VMČ č. 3 Nitra - Čermáň
19. 12. (po) 16.00 
Vianočná akadémia – ZŠ sv. Marka
21.12. (so) 8.00 
Šachový turnaj. Bližšie informácie u p. Danka na tel. č. 
0908 448 356.

AKTIVITY PRI DMS 
Filatelisti /nepárny týždeň utorok 15.00 h/,
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový 
krúžok /streda 16.00 h/
Power joga s Monah /streda 18.00h/
Zdravé nôžky a telo /štvrtok 16.00h/
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia – viac 
na: www.facebook.com/novedivadlo /

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
1.12. (ne) 16.00 
Otvorme srdcia - prehliadka speváckych zborov Rím-
sko-katolíckom kostole vo Veľkom Cetíne
2.12. (po) 14.00 
4.12. (st) 14.00
Vianočné ozdoby. Kombinovaná technika, tvorivá diel-
ňa pre deti, vložné 0,50 €
17.00 Klub grafológie - pokročilí  
17.00 Fotoklub APF
5.12. (št) 16.00 
Zdobenie medovníkov - rôzne techniky, tvorivá dielňa 
pre dospelých, vložné 3,- €
17.00 Fotoklub Nitra
16.30 Pozorovanie oblohy 
vo hvezdárni do 18.30, vstupné 1 € 
18.30 Zimné súhvezdia a ich objekty prednáška pre ve-
rejnosť 
7.12. (so) 13.00 
Tradičné ochotnícke divadlo stretnutie divadelníkov, 
prezentácia ochotníckych divadelných predstavení, se-
mináre, miesto: KD Čierne Kľačany
8.12. (ne) 
Tradičné ochotnícke divadlo. Druhý deň podujatia
11.12. (st) 10.00 
Spevácke dielne. Pre deti z folklórnych súborov od 5 do 
10 rokov
10.00 Divadelné dialógy. Prezentácia detského divadla 
DS ModRé TRaKy, Vráble a ich víťaznej insenácie Zhav-
ranelí, spojené s diskusiou, miesto: KD Jelenec
17.00 Klub grafológie - začiatočníci 
13.12. (pi) 14.00-19.00 
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ne:  zatv. Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 
min. pred ukončením prev. doby. Zákazník si musí byť 
vedomý, že do uved. času musí opustiť prevádzku bez ná-
roku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA

Ulica Fraňa Mojtu 18, www.krajskakniznicanitra.sk
po–ut: 7.30–18.00, st: 7.00–19.00, št–pi: 7.30–18.00 
pobočka Klokočina – Jurkovičova: po–pi: 9.00–17.00
pobočka KD Zobor – Svätourbanská č. 184: po: 9.00 – 
11.00, st – št: 15.00 – 17.00 
Odborná a krásna literatúra pre dospelých a deti, špeci-
álne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, videokazety, 
CD platne. CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 
titulov a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých.
Celý mesiac: Zmysel to má aj bez zmyslov
- výstava kníh pre a o deťoch s postihnutím.
6.12. (pi) 9.00 – 17.00
Mikuláš v knižnici - určené pre širokú verejnosť
11. 12. (št) 8.00 – 19.00
Deň rómskej kultúry v knižnici - workshopy, tvorivé 
dielne, výstava prezentujúca rómsku kultúru - koncert 
Ľudovej hudby Michala Lazara (16.00 – 19.00)

KNIŽNICA AGROINŠTITÚTU

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

KNIŽNICA PRI SPU

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

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF

Dražovská cesta 4, www.uk.ukf.sk. 
Otv. hod. počas výučby v semestri: po – št: 9.00 – 18.00, 
pi: 9.00 – 16.00 so: 8.00 – 13.00. 
otv. hod. počas skúš. obdobia: po – pi: 9.00 – 16.00 so: 
8.00 – 13.00

KNIŽNICA SPM

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

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Štefánikova trieda 1, info@nitra.sk, www.nitra.eu. 
Info: tel. 037/16 186, tel.  037  7410 906. Otváracie ho-
diny: 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: 
informácie z cestovného ruchu, ubytovacích a stravova-

Anjelský deň - pozývame vás na návštevu KOS v Nitre, 
predstavíme vám výrobu vianočných ozdôb a darčekov, 
ponúkneme hotové tradičné i súčasné výrobky remesel-
níkov a výtvarníkov, vyžrebujeme súťaž Môj anjel

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA

Ul. Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@tra-
facka.sk Otvorená denne: po-št 11.00 - 22.00, pi: 11.00 
- 0.00, so: 15.00 - 0.00, ne: 15.00 - 22.00
1.12. (ne) o 17.00
Koncert Dust in the Groove. Žaneta Vítová – vokál, 
akordeon Radim Hanousek – saxofony, basklarinet Mar-
tin Opršál - marimba Jan Přibil – trumpeta Vlado Mi-
cenko – kontrabas 
3.12. (ut) o 19:00
Večerné debaty v Trafačke – Quentin Tarantino. Hosť: 
Juraj Malíček – Ústav literárnej a umeleckej komuniká-
cie, FF UKF v Nitre. Moderuje Adrian Michalík
5.12. (št) o 19.00
Lillyem - Akustický koncert. Speváčka Lívia a gitarista 
Zdenko. Vstupné: dobrovoľné
6.12. (pi) o 19.00
Vernisáž: Soňa Mrázová / Júlia Živčic / Róbert Miček /
Klaudia Kysler Demanková – Priama reč
7.12. (so) 9.00 – 15.00
Vianočný trafo TRH. Koncert: Števo Haládik & Ľubica 
Šulíková a študenti SZUŠ ARS STUDIO. Nitránsky de-
baččág: talkshow s Nikoletou Kováčovou a jej hosťami. 
Workshop výroby vianočných ozdôb
8.12. (ne) o 15.30
Science workshop v Trafačke. Určený pre všetky deti vo 
veku od 5 - 12 rokov. 
9.12. (po) o 19.00
Za hipíky a buddhisty do Himálaje
10.12. (ut) o 17.00
Zaujímavé stretnutie s autormi originálnej detskej 
knižky. 
11.12. (st) o 16.00
Linux stretnutie. Debata o Linuxe a iných otvorených 
slobodných softvéroch. Vstup: voľný
17.12. (ut) o 17.00
Na kávu s kariérovým poradcom - Sila a vplyv komu-
nikácie. 
18.12. (st) o 19.00
Kvíz v Trafačke. Čaká vás 56 otázok z 10 tém rozdelené 
do 5 kôl. Tímy prihlasujete v evente na facebooku alebo 
smskou na tel.čísle 0903 741 464.

MESTSKÝ KÚPEĽ

Kúpeľná ul. č.4, www.kupel.sk. 
Otvár. 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), 
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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. pia-
tok) Ne: 11.00 sviatok v deň prac. pokoja: 11.00, Sviatok 
v prac. deň: 18.30
Kostol sv. Imricha
Nitra – Štitáre so: 17.00, ne: 9.30
Kaplnka sv. Gorazda – starokatolícka cirkev
Chrenovská 15, ne: 9.00  
Kostol sv. Štefana – gréckokatolícke bohoslužby
Párovská 2 . ne: 10.00 
Evanjelický kostol Ducha Svätého
Sládkovičova 12 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, so: 9.45 
 Cirkev bratská
Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ulica 21, ne: 10.00
Kresťanský zbor
Dom kresťanského zboru
Podzámska 17, www.kz-nitra.sk, Ne:  9.30  Večera Páno-
va (pamiatka Pána Ježiša), bohoslužba: 16.00 
Besiedka pre deti: 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby. Pi: 17.30 Stretnutie mládeže
Apoštolská cirkev Kristus mestu
MediaHaus, Mozaika, Ul. Fraňa Mojtu 18
Ne: 10.00, pi: 18.00 mládež – Unlock

Zmena programov vyhradená

cích zariadení, poskytovateľov služieb, zdravotníckych 
zariadení. Zabezpečuje sprievodcovský servis špecializu-
je sa na predaj publikácií a propagačných materiálov o 
Nitre a Slovensku, pohľadníc a darčekových predmetov, 
je predajným miestom Ticketportalu. V TIC je možnosť 
voľného prístupu na internet.

BOHOSLUŽBY V NITRE

Rímskokatolícke bohoslužby
Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II., Nitra
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, Nitra
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, Nitra
Po– pi: 7.00, 12.00 (okrem práz.) a 18.00 so: 7.00 a 18.00. 
ne: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská) a 18.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00
Sviatok v prac. deň: 7.00, 12.00 (okrem soboty) a 18.00
Kostol Navšt. Panny Márie – kláštorný
Farská 18, Nitra
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 (det-
ská) 16.15
Sviatok v prac. deň: 6.00, 7.00, 9.00 a 16.15 
Kostol sv. Petra a Pavla – františkáni
Samova 2, Nitra
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. pokoja: 7.00, 8.30, 10.00 (detská)
11.30 (maďarsky) 18.30
Sviatok v prac. deň aj o 12.00 
Kostol sv. Gorazda
Ulica Pavla Straussa 3, Nitra
po - so: 6.30 a 18.00 Ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodi-
ny 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, Nitra
po - so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská) 17.30 (s 
vešperami), 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, Nitra
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, Nitra



16

www.nitra.sk

V uplynulom mesiaci - 19. 
novembra, sme si pripome-
nuli nedožité 90. narodeniny 
jednej z najvýraznejších he-
reckých osobností v histórii 
nitrianskeho divadla Jozefa 
Dóczyho.

Svoje rodné mesto Nit-
ru nadovšetko miloval a zo-
stal mu verný počas celého 
svojho života. Začínal ako 
obchodník, čomu sa prestal 
venovať, keď nastúpil do sú-
boru vtedajšieho Krajového 
divadla v Nitre. V divadelnej 
roli sa prvýkrát predstavil 
ako člen ochotníckeho krúž-
ku tovarišov, následne ho  
do svojho krúžku prijal Andrej 
Bagar. V tom období pôsobi-
li v nitrianskom divadle také 
osobnosti ako Vlado Müller, 
Pavol Haspra, Dušan Blaško-
vič, Viera Strnisková či Mag-
da Paveleková. Tak sa zača-
la jeho nitrianska divadelná 
dráha, v ktorej počas 50 ro-
kov stvárnil vyše 170 postáv. 
Svoju poslednú divadelnú 
rolu stvárnil v muzikáli Modrá 
ruža na doskách nitrianskeho 
DAB.

Jozef Dóczy bol v časoch 
svojej najväčšej slávy jedným 
z najobsadzovanejších her-
cov. Do sŕdc divákov sa za-
písal predovšetkým ako ko-
mik. Popri divadle účinkoval  
vo viacerých filmoch, televíz-
nych programoch a insce-
náciách, nezabudnuteľná je 
jeho postava Moráka v Svá-
kovi Raganovi či vo filmovom 

spracovaní Adama Šangalu, 
ale aj vo filmoch Rivers of 
Babylon, Šípková Ruženka, 
Pán a hvezdár, Sebechlebskí 
hudci, Milosrdný čas, či De-
mokrati...

Jozef Dóczy bol držiteľom 
viacerých ocenení. Za svoje 
herecké umenie mu udelili ti-
tul Zaslúžilý umelec a v roku 
2001 Cenu Jozefa Kronera.

V roku 1995 mu bola 
udelená Cena mesta Nitry za 
celoživotný prínos a výrazný 
rozvoj divadelného a filmové-
ho umenia.

Mesto Nitra ocenilo 11. 
decembra 2009 jeho herecké 
umenie udelením Čestného 
občianstva mesta Nitry za 
„celoživotné dielo obohacu-
júce ľudské poznanie a za 

originálne stvárnenie divadel-
ných a filmových postáv“.

V roku 2010 mu bol prezi-
dentom Slovenskej republiky 
udelený Rad Ľudovíta Štúra 
II. triedy za mimoriadne zá-
sluhy v oblasti umenia, oso-
bitne divadelného.

Do hereckého neba 
odišiel vo veku 83 rokov  
v pondelok 21. januára 2013.  
Na televíznych obrazovkách 
sme ho mohli naposledy vi-
dieť v decembri 2012 v pro-
jekte Adventných koncertov 
RTVS.  

Mesto Nitra si spomína 
na herca Jozefa Dóczyho ako 
na výraznú osobnosť svojich 
novodobých dejín. 

Ľudmila Synaková

Mesto Nitra ocenilo herecké umenie barda nitrianskeho divadla a celoživotnú 
vernosť jednému divadlu udelením Ceny mesta Nitry ako aj Čestného občianstva 
mesta Nitry.

Nedožité deväťdesiatiny Jozefa Dóczyho
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Do funkcie predsedníčky 
bola primátorom Marekom 
Hattasom menovaná mest-
ská poslankyňa Anna Lauri-
nec Šmehilová, ktorá je sú-
časne predsedníčkou komisie 
mestského zastupiteľstva pre 
sociálne veci, bývanie a pod-
poru verejného zdravia.

Členovia rady si tajným 
hlasovaním zvolili do funkcie 
podpredsedu Antona Chudí-
ka. Po prevzatí menovacích 
dekrétov sa zaoberali návr-
hom činnosti tohto nového 
poradného, koordinačného a 
iniciatívneho orgánu primáto-
ra mesta Nitry. 

Rada seniorov bude zasa-
dať trikrát v roku. Jej hlavným 
cieľom je ochrana práv senio-
rov, bude sa zaoberať zlepšo-
vaním ich životných potrieb. 
Rada seniorov mesta Nitry má 
spolu s predsedníčkou deväť 
členov. Aktuálne ešte v rade 
chýba zastúpenie všetkých 
mestských častí. Vyzvaní boli 
zástupcovia všetkých JDS  
v Nitre, ako ďalšie organizá-
cie, nevyužili však možnosť 
nominovať svojho zástupcu 
do Rady seniorov. 

Anton Chudík zastupuje 
seniorov žijúcich v Starom 
meste a na Chrenovej, Danie-
la Maceková Horné Krškany, 
Ján Divinec Dolné Krškany, 
Mária Martincová Klokoči-
na, Mária Molnárová sídlisko 
Diely, Oľga Bédiová Párov-
ské Háje. Helena Hlavačko-
vá Zobor,  Oľga Haringová 
Janíkovce, Marta Kočajdová 

zastupuje Združenie kres-
ťanských seniorov. Na prvom 
zasadnutí ju zastupovala 
podpredsedníčka združenia 
Anna Hindická. Prevažne 
ide o zástupcov seniorských 
organizácií, pôsobiacich na 
území Nitry.

Na zasadnutí Rady senio-
rov sa zúčastnili aj riaditeľka 
Správy zariadení sociálnych 
služieb v Nitre Zuzana Jančo-
vičová a vedúca odboru soci-
álnych služieb na Mestskom 
úrade v Nitre Naďa Šimová. 

V pracovnej časti stret-
nutia boli členovia rady in-
formovaní o dodatku č. 6  
k VZN mesta Nitry č.4/2014 
o sociálnych službách, kde 
ide  najmä o zmeny v úhra-
dách  za konkrétne sociálne 
služby: útulok pre jednotliv-
cov s deťmi, zariadenie opat-
rovateľskej služby, zariadenie 
pre seniorov, opatrovateľská  
služba, odľahčovacia služba, 
sociálna služba v jedálni, so-
ciálna  služba v dennom cen-

tre  a požičiavanie pomôcok. 
Tieto zmeny začnú platiť od 
1. januára a pretože sa budú 
týkať prevažne seniorov, bolo 
by potrebné ich o týchto 
zmenách informovať. Riadi-
teľka SZSS Zuzana Jančovi-
čová členov rady seniorov in-
formovala o tom, že v tomto 
zariadení na Baničovej ulici 
majú občania možnosť po-
žičať si rôzne kompenzačné 
pomôcky ako sú biolampa, 
sprchovacia stolička, invalid-
ný vozík a iné. 

Rada seniorov sa uznies-
la, že dostanú k dispozícii 
informácie o dodatkoch vo 
VZN č. 6, ako aj prehľad o 
týchto kompenzačných po-
môckach. Informovanosť 
by mala byť zabezpečená 
prostredníctvom letákov a 
Radničných novín. 

Ľudmila Synaková  
Foto: Roman Oravec

Primátor Nitry Marek Hattas privítal všetkých členov a slávnostne im odovzdal 
dekréty o členstve v Rade seniorov.

Prvé zasadnutie Rady seniorov

Členovia rady seniorov s primátorom Marekom Hattasom (upro-
stred) a odbornými pracovníčkami úradu a SZSS.
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Bezpríspevkových darcov 
krvi z okresu Nitra za obdobie 
prvého polroka 2019 oceni-
li vo štvrtok 21. novembra 
v Synagóge v Nitre. V spo-
lupráci s mestom slávnosť 
pripravil nitriansky Územný 
spolok Slovenského Červe-
ného kríža.

Pozvali 223 darcov krvi  
z Nitry a okolitých obcí, odo-
vzdali im 36 zlatých, 65 strie-
borných, 114 bronzových 
plakiet prof. Janského, 5 dia-
mantových plakiet a 3 medai-
ly MUDr. Kňazovického. 

Najvzácnejšiu medailu 
MUDr. Kňazovického za 80-
násobné darovanie krvi zís-
kala Jana Zabáková z Jarku 
a za 100-násobné darcov-
stvo Ľubomír Straňák z Nitry 
a Ivan Kozár z Mojmíroviec.  

Diamantové plakety prevzali 
Miroslav Abrhan z Nitry, Ro-
man Ács z Vrábeľ, Zdenko 

Luterančík z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec, Dušan Ťažár  
z Nitry a Andrea Žitná z Nitry,“ 
povedala riaditeľka Územné-
ho spolku SČK Beáta Miško-
vičová.

Medzi ocenenými darca-
mi boli aj Viera Gajdošová  
a Marek Dojčán z Mestského 
úradu v Nitre. Viera Gajdošo-
vá prevzala zlatú Jánskeho 
plaketu, Marek Dojčán strie-
bornú. Získanie plakety si 
obaja cenia a ako sa vyznali  
z bezprostredných pocitov, 
necítia sa byť preto niečo 
viac. Obaja sa zhodli, že po-
máhať druhým by mala byť 
prirodzená ľudská vlastnosť.

Ľudmila Synaková
Foto: autorka

Slovenskému Červenému krížu sa darí získavať dobrovoľných darcov krvi. Vý-
hodou sú najmä mobilné odbery v obciach, školách a nákupných centrách.

Darcom krvi sa poďakovali plaketami

Zlatú plaketu prof. Janského prevzala Viera Gajdošová.

Striebornú plaketu prof. Janského udelili aj Marekovi Dojčánovi.
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Výstava fotografickej 
tvorby, inštalovaná v Galérii  
Foyer v Starom divadle Karola 
Spišáka v Nitre, je prierezom 
jeho tvorby od roku 2004 až 
do roku 2017. Pod názvom 
OKA-MIHY – OKAMIHY, je 
vôbec prvou samostatnou 
fotografickou výstavou Ma-
riána Žilíka, realizovaná už 
in memoriam a zároveň bola 
spomienkou na druhé výročie 
umelcovho úmrtia. Na výsta-
ve mohli návštevníci vidieť 
fotografie, zachytávajúce ni-
trianske motívy s dominantou 
hradu i blízkeho okolia mes-
ta. Zaujímavé sú aj súbory  
inscenovaných záberov z je-
ho zahraničných ciest, zame-
raných nielen na známe, ale  
i neznáme historické archi-
tektonické pamiatky.

Ako na vernisáži uvie-
dla kurátorka výstavy Marta 
Hučková – Kociánová, aka-
demický maliar Marián Žilík 
sa v oblasti voľnej výtvarnej 
tvorby venoval aj fotografii, 
ktorú vyštudoval na Strednej 
škole umeleckého priemyslu 
v Bratislave. Autorova tvorba 
v rámci tohto média bola pre-
zentovaná počas jeho života 
skôr na kolektívnych výsta-
vách a len v malej miere indi-
viduálne. Nitrianska verejnosť 
má tak v súčasnosti možnosť 
prostredníctvom inštalovanej 
výstavy nazrieť do tvorivej 
„trinástej foto komnaty“ Ma-

riána Žilíka.
„Koncepcia celej výstavy 

je predstavená v znení umel-
cových prežitých momentov 
a v prelínaní tak, ako bežal, 
či prebiehal jeho život v tre-
ťom miléniu. Fotoaparátom 
zaznamenával  aj napohľad 
bezvýznamné detaily mests-
kého prostredia nielen našej 
Nitry, ale i svetových miest  
Mníchova, Berlína, či Bená-
tok. Pri ich návštevách ho 
zaujal chodník, stopa v dlaž-
be, schody, na ktorých niekto 
stratil podpätok,“ povedala 
Marta Hučková – Kociánová.

Akademický maliar Ma-
rián Žilík sa narodil v Mojmí-
rovciach pri Nitre 13. 6. 1948. 
Po absolvovaní SŠUP v Bra-
tislave študoval na VŠVU  
v Bratislave na Oddelení fi-
gurálnej a krajinárskej maľby  

u prof. Jána Želibského. Ab-
solvoval v r. 1976. V tom is-
tom roku mu bola udelená 
Cena Martina Benku a v roku 
1996 Cena Dušana Jurkovi-
ča. Počas svojho života získal 
viacero významných ocenení. 
V roku 2009 získal prestížnu 
Cenu za architektúru CE-ZA
-AR za Kríž, kamenný reliéf, 
inštalovaný v Pastoračnom 
centre UKF v Nitre. Bol za-
kladajúcim členom i predse-
dom Združenia nitrianskych 
výtvarníkov N 89. Cena mes-
ta Nitry mu bola udelená  
v roku 2018 in memoriam, 
ako aj Cena Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v roku 
2019. Marián Žilík celý svoj 
tvorivý život prežil v Nitre.

Ľudmila Synaková
foto: autorka

Výstava pri príležitosti Mesiaca fotografie pripomína fotografickú tvorbu význam-
ného maliara, sochára, fotografa - nositeľa Ceny mesta Nitry - Mariána Žilíka.

Trinásta komnata fotografa, sochára 
a maliara Mariána Žilíka

Na vernisáži účinkoval umelcov brat Róbert Žilík, ktorý zahral na fujare.
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Vyhláška č. 135/1943 zo 
dňa 13. júla 1943 č.212-10
/7-1/1943 sa týkala odstra-
ňovania nevhodných sôch, 
symbolov, obrazov, nápisov 
a pod. Touto vyhláškou bol 
daný príkaz zodpovedným 
osobám, aby všetky ozna-
čené nedostatky v určenej 
dobe odstránili. Nedodržanie 
vyhlášky budú stíhať štátne 
policajné orgány podľa záko-
nitého ustanovenia.

Pri koncipovaní uvedenej 
vyhlášky boli do poradného 
zboru pri ministerstve vnútra 
delegovaní aj zástupcovia cir-
kevných vrchností, aby hájili 
ortodoxné stanovisko cirkvi. 
Títo boli uistení, že vyhláška  
o odstránení nevhodných 
sôch, obrazov..., atď. nie 
je diktovaná proticirkevnou 
tendenciou alebo neúctou. 
Deje sa tak výlučne preto, 
aby čelila známym politickým 
tendenciám. Táto vyhláška 
nenašla patričnú odozvu  
na verejnosti. Odstránenie 
sôch a nápisov sa robilo ne-
ochotne, zdĺhavo a nakoniec 
sa vôbec neukončilo v stano-
venom termíne. 

Aj preto bola 5. októbra 
1943 vyhláška úradne dopl-
nená odsekom 2, v ktorom 
obdobie na odstránenie ne-
dostatkov predĺžili. Až po-
tom v nitrianskom kostole 
Navštívenia Panny Márie na 
Farskej ulici č. 18 vymenili 
maďarské texty na oboch ta-
buliach a to isté sa udialo aj  
v kostole sv. Petra a Pavla –  

u františkánov na Samovej 
ulici č. 2. 

Ani nitriansky Biskupský 
úrad sa nevyhol šikane kvôli 
obrazu sv. Ladislava, umiest-
nenom na hlavnom oltári  
v Piaristickom kostole. Požia-
davka premaľovania svätca 
bez Svätoštefanskej koru-
ny sa vyhla tým, že znalcovi 
dali oceniť túto zmenu, kto-
rý ju odhadol na 72 000 Kč. 
Keďže tieto peniaze neboli  
k dispozícii, Dr. Karol Kmeťko 
navrhol, aby to zaplatili z fon-
du ministerstva vnútra. Lenže 
peniaze nemalo ani minister-
stvo a týmto sa táto kauza 
skončila.

Vyhláška aj napriek predĺ-
ženej lehote sa minula účin-
ku, preto bola nariadená re-
vízia. Obvodný notársky úrad 
v Ujlaku (dnes Veľké Zálužie) 
do kompetencie ktorého spa-
dala obec Ireg (dnes Jarok) 
poslal dňa 20. októbra 1943 
pod č. 96/1943 prípis na Rím. 
kat. farský úrad v Iregu výzvu. 
V nej sa poukazuje na úrad-
nú vyhlášku 315/1943 s tým, 
že „socha sv. Štefana musí 
byť pokladaná za závadnú  
a ako taká má byť odstránená  
z moci zákona...” 

Miestny farár Dr. Gallo 
odpovedal po troch dňoch - 
23. októbra 1943 - notárske-
mu úradu prípisom, v ktorom 
vysvetľuje stanovisko cirkvi, 
že… „Odstrániť násilne sochu 
svätca je heréza a kacírstvo  
a toto mocnári katolíckeho 
štátu nevidia?! Slovenským 

obrazoborstvom sa podopie-
ra republika ?!“

Ďalej vysvetľuje, že žia-
den kňaz a veriaci katolík ne-
smie napomáhať odstraňovať 
sochy svätcov, lebo by hrešil 
proti článku viery o úcte svä-
tých. Ak má byť teda socha 
sv. Štefana odstránená mo-
cou zákona, „kľúče kostola 
nevydám a vyzvem veriacich,  
aby si svoju vieru proti bar-
barstvu bránili, toto mi diktuje 
moja kňazská povinnosť.”

Dňa 8. novembra 1943 
píše Dr. Gallo ďalší prípis, 
tento raz priamo na Minis-
terstvo vnútra – Poradnému 
zboru, kde v štyroch bodoch 
vysvetľuje svoje stanovisko. 
V prvom bode poukazuje  
na výzvu notárskeho úradu  
v Ujlaku na odstránenie so-
chy sv. Štefana… „je to zjav-
né znásilnenie svedomia, 
odporujúcemu ústavnému 
zákonu, ktorý zabezpečuje 
slobodu vierovyznania nielen 
Židom a evanjelikom ale I ka-
tolíkom… ja ani moji veriaci 
otáznu sochu neodstránime, 
lebo poprieť vieru a spá-
chať svätokrádež nik a nikdy  
od nás právom žiadať nemô-
že.” 

Druhý bod je venovaný 
zakúpeniu sochy veriacimi 
ešte asi v rokoch 1900 - 1906 
samotnými farníkmi obce. 
Odvtedy nikoho socha ne-
pohoršovala a neodporovala 
verejnému poriadku. V tre-
ťom bode poukazuje na to, 
že obec je čisto slovenská, 

V dávnej minulosti sa aj v Nitre diali zaujímavé udalosti, ktoré zapadli prachom 
dejín. Objaviť sa ich podarilo v listinách uložených v archíve.

Sv. Štefan a sv. Ladislav prežili v Nitre zemetrasenie
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teda o maďarónstve nemôže 
byť reči…

„Odkedy však prišlo  
na denný poriadok od-
straňovanie sôch, takéto 
kritiky počúvam z tretej - 
štvrtej ruky, že toto ani neve-
riaci Češi nerobili, a ak by sa  
na to odvážili, boli by ľudáci 
celý svet zaplnili krikom, že 
vraj berú vieru, ešte aj kato-
lícka a kňazská vláda siaha 
na svätých ?! Židom pobrali 
majetky, katolíkom berú svä-
tých. Židov vyhnali do Poľ-
ska, maďarských svätých vy-
háňajú do Pešti. Je ešte pán 
prezident kňazom, že toto 
trpí ?! Po maďarských pôjdu 
českí svätí a po nich ostatní, 
ešte aj sv. Jozef, Panna Má-
ria a Ježiš Kristus, lebo boli 
židmi. Neostane nám iba je-
den svätý: Jánošík, lebo Cyril 

a Metod boli Grékmi, sv. Be-
ňadik a Svorad ale Poliakmi 
atd. Samozrejme, boľševici 
sa rehúňajú a podobné po-
známky pestria dramatickými 
dodatkami, alebo zdôrazňu-
jú, že ani Stalin nebude horší 
od dnešných vladárov.”

V štvrtom bode potvr-
dzuje Dr. Gallo svoju zhodu 
so stanoviskom nitrianske-
ho ordinariátu aj biskupské-
ho zboru. Tento nezvyčajný 
ostrý ohlas vyvolal reakciu, o 
čom Prezídium ministerstva 
vnútra informovalo nitrian-
skeho župana viď č. príp. 
154-5/4-16/44. Nitriansky žu-
pan Dr. Štefan Haššík reaguje 
na to 10. mája 1944 pod. č. 
77/I-1/ŠB/1944 s pečiatkou 
Prísne dôverné! Prípis ob-
sahuje stručný životopis Dr. 
Galla s dôrazom, že... „Hoci 

je členom HSĽS, naďalej 
skrýva hungaristické názory 
a ideológiu. Zdôrazňuje, že…  
Dr. Gallo ako vzdelaný člo-
vek a politicky exponovaný 
kňaz zo staršej generácie má 
mnoho známych a priateľov 
v súčasnom verejnom živote 
a to i na miestach veľmi vy-
sokých.”

Dr. Štefan Gallo farár  
v Iregu (1935 – 1951), vždy 
vystupoval čestne a bránil 
veci Cirkvi a v čase prenasle-
dovania židovských občanov 
sa prejavila jeho humánnosť, 
keď ukrýval na svojej fare  
a zachránil pred smrťou 35 
židov. Za tento čin dostal 
ocenenie od Izraelského štá-
tu „Spravodlivý medzi národ-
mi In memoriam“.

Ing. Štefan Košovan
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V decembri oslávia životné jubileum títo Nitrania
75 ROKOV:
Silvia Bádovská, Helena 

Balková, Kristína Balková, 
Mária Bernátová, Ing. Ladi-
slav Brath, prof. Ing. Jozef 
Bulla, MUDr. Anna Čerma-
nová, Magdaléna Derková, 
Anna Dianová, Emília Ducho-
ňová, Ivan Gorž, Mária Guľo-
vá, Emília Haláková, Gabriela 
Halásová, Mária Hanová, 
Eva Hendrychová, Helena 
Horáková, Eva Hozlárová, 
Karol Jesenič, Oľga Kopec-
ká, Mária Koprdová, Ing. Eva 
Kostrejová, Jolana Kvaššay-
ová, Ing. Mária Máčajová, 
Ing. Roman Madluška, Ing. 
arch. Vladimíra Mikulášo-
vá,  Leopold Molnár, Margita 
Motešická, Vojtech Pavlovič, 
Jozefína Privitzerová, Oľga 
Rácová, Marta Rebrová, Jú-
lius Sedmák, Mgr. Štefan 
Sovík, Oskár Studený, Elena 
Šajtlavová, Ján Špaček, Emil 
Taliga, Alžbeta Tóthová, An-
ton Viršík, Zuzana Zaťková, 
Magdaléna Žilková 

80 ROKOV:
Marta Adamčíková, Mar-

ta Balážiová, Magdaléna 
Berndsen, Eva Bohunická, 
Jana Borská, Magdaléna 
Buchová, Lívia Bukoveno-
vá, Štefánia Dlháňová, Jiřina 
Dvornická, Alojz Ferenczy, 
Alžbeta Furková, Lívia Gáb-
rišová, Agnesa Galová, Elena 
Hlinická, Mária Ivanová, Ele-
na Kadlecová, Valéria Kopá-
čiková, Tomáš Kuruc, Václav 
Kutnar, Emília Mičíková, Vie-
ra Novotná, Ľubomír Pikna, 
Ing. Jozef Pintér, CSc., Mária 
Práznovská, Ján Šatura, Vla-
dislav Škrla, Mikuláš Turano-
vič, Ing. Mária Tureničová, 
Rudolf Václav, Štefa Vacula, 
Tomáš Vereš, Július Vrabec, 
Jiří Výmola, Ing. Alexander 
Židek

85 ROKOV:
Mária Bartová, Eva Be-

ňušková, Hedviga Broz-
manová, Elena Drozdová, 
Ing. Vladimír Dujíček, René 
Jančo, Jozefa Káčerová, 
Barbora Kováčová, Blažena 
Lampertová, MUDr. Ľudovít 
Lehoťák, Božena Mecnerová, 
Vilma Móriová, Mária Porub-
ská, Anna Smidáková, Júlia 
Szendreyová, Helena Štof-
ková, Valéria Urbanová, Šte-
fan Varchulík, Štefan Vartík, 
MUDr. Marta Veselská, Mária 
Vöröšová, Mária Woleková

86 ROKOV:
Ing. Nina Andrusová, Ing. 

Eva Balážová, Ema Blaťáko-
vá, Veronika Grácová, Edu-
ard Holčík, prof. Ing. Štefan 
Hraška, DrSc., Emília Hudí-
ková, Jolana Izakovičová, 
Mária Karabínová, Filomé-
na Karasová, Urban Kotora, 
Ing. Antonín Kučera, Helena 
Lieskovská, Helena Lohyňo-
vá, Emília Malovecká, Mária 
Opoldová, Margita Orlíková, 
Elena Poláková, Jolana Re-
háková, Valéria Smatanová, 
Imrich Sýkora, Viktória Ško-
ríková, Tibor Vereš, Eva Vol-
šíková 

87 ROKOV:
Emília Adamčeková, Jú-

lius Belány, Helena Čereš-
ňová, Anna Danišová, Michal 
Hanko, Marta Jakubičková, 
Viktor Jankovič, Mária Jano-
vičová, Mária Karasová, Te-
rézia Karasová, Ivan Kopec-
ký, Ing. Štefánia Lahová, Eva 
Smoláková, Irena Šupková, 
Cecília Tóthová, Františka 
Tóthová 

88 ROKOV:
Anna Adamovičová, Ľud-

mila Bebjaková, Ing. Ján 
Kubiš, Štefánia Maďarová, 
Mária Mráziková, Štefan Pa-
jer, Mária Škablová, Jaroslav 
Tároš

89 ROKOV:
Etela Burianová, Róbert 

Freund, Július Kollár, Mária 
Martišková, Jozef Maslena, 
Anton Michal, Terézia Popel-
ková, Helena Škorcová 

90 ROKOV:
Jozef Ballay, Božena 

Bónová, František Brázda, 
Mária Brtáňová, Terézia Du-
kátová, Štefánia Harmatová, 
Mária Jambrichová, Oľga Ju-
ranková, Mária Marenčáková, 
Margita Skovajová, Alžbeta 
Špaková, Žofia Talapková, 
Mária Vargová, PhMr. Augus-
tín Zachar

91 ROKOV:
Mária Bočková, Ján Föl-

deši, Ing. Anton Krištin, Di-
onýz Kurča, Ernestína Mar-
tišová, Helena Molnárová, 
Herta Steinerová

92 ROKOV:
Júlia Bistáková, Jozef 

Grác, Štefánia Kohutová, Jú-
lia Korienková, Ing. Vincent 
Malina, PhMr.  Mária Mrvová

93 ROKOV:
Mária Benková, Helena 

Hetmerová, Katarína Juhá-
rová, Magdaléna Magdole-
nová, Hedviga Pulmanová, 
Anton Štefanec

94 ROKOV:
Ing. Tomáš Kuzma, Fran-

tišek Málek
95 ROKOV:
Paulína Oberfranczová, 

Mária Tučná  
97 ROKOV:
Anna Ciglecká, Aurélia  

Šafáriková, Štefánia Valehra-
chová

99 ROKOV:
Doc. Ing. Juraj Havelka, 

CSc.
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V októbri nás navždy opustili títo Nitrania
Ernestína Drábiková vo veku 86 rokov
Jarmila Kriváková vo veku 73 rokov
PaedDr. Eva Hojčušová vo veku 74 rokov
Ľudmila Janošová vo veku 85 rokov
PhDr. Jozef Šulgan vo veku 92 rokov
Veronika Hudecová vo veku 90 rokov
RNDr. Daniel Palumbíny vo veku 81 rokov
Patrik Polin vo veku 47 rokov
Viliam Brezina vo veku 88 rokov
Richard Grupáč vo veku 49 rokov
Štefan Duchoň vo veku 66 rokov
Amália Melicherová vo veku 90 rokov
Ing. Ivan Meško vo veku 71 rokov
Edmund Newman vo veku 70 rokov
Margita Kubicová vo veku 87 rokov
Klaudia Salayová vo veku 65 rokov
Albína Šedíková vo veku 88 rokov
Ján Korienok vo vek 74 rokov
Marta Maťová vo veku 64 rokov
Estera Vartíková vo veku 85 rokov
Ľudmila Bečková vo veku 85 rokov
Pavel Brezina vo veku 64 rokov
Mária Demová vo veku 75 rokov
Darina Dvorská vo veku 70 rokov
Jozef Halmeš vo veku 63 rokov
Ladislav Horník vo veku 86 rokov
Albína Stojková vo veku 64 rokov
Jozef Zvalo vo veku 62 rokov
Marta Gergelová vo veku 79 rokov

19. októbra: 
Juraj Smutný a Ľubica Krajčovičová, obaja z Nitry
Ing. Juraj Halmo a Mgr. Erika Foltánová, obaja z Nitry
Marián Nemeš a Michaela Lacušková, obaja z Nitrianskych Hrnčiaroviec
25. októbra: 
Marek Zemko z Kamanovej a Slávka Čordášová z Nitry
26. októbra: 
Marek Rehák z Nitry a Zuzana Kurkinová z Volkoviec
9. novembra:  
Ing. Marek Petrovič  z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Barbara Ligačová z Nitry

„ÁNO“ si v Nitre povedali títo snúbenci

Konštantín Kobida vo veku 76 rokov
Anna Černošková vo veku 98 rokov
Michal Knapčík vo veku 73 rokov
Jana Dvornická vo veku 38 rokov
Lukáč Dobiš vo veku 85 rokov
Ján König vo veku 71 rokov
Ing. Anna Ronchettiová vo veku 68 rokov
Mária Hillová vo veku 81 rokov
Miloš Maciga vo veku 63 rokov
Eva Szabová vo veku 64 rokov
Ján Vajdiak vo veku 65 rokov
Ján Ehrenhold vo veku 82 rokov
Ladislav Klimeš vo veku 85 rokov
Emanuel Lahučký vo veku 73 rokov
Imrich Oravec vo veku 79 rokov
Katarína Tóthová vo veku 74 rokov
Ladislav Drahoš vo veku 72 rokov
Vasil Guba vo veku 74 rokov
Gabriela Kacinová vo veku 63 rokov
Vojtech Kozár vo veku 88 rokov
David Silly vo veku 27 rokov
Marta Rutkovská vo veku 73 rokov
Milan Halák vo veku 83 rokov
Avdonia Chalányiová vo veku 76 rokov
Helena Kisová vo veku 80 rokov
Ľudovít Kopček vo veku 68 rokov
Rudolf Tarko vo veku 65 rokov
Pavlína Jakušová vo veku 88 rokov



  

Adventná Nitra 2019
1.12.-23.12.2019
NITRIANSKE ADVENTNÉ MESTEČKO
Svätoplukovo námestie 11:00 - 22:00 
Voňavé dobroty, darčeky pod stromček a štedrý vianočný program, večerníčky, vianočné vinše
a koledy, ľudové zvyky a tradície, hudobné želania

OTVORENIE ADVENTNÉHO MESTEČKA
SPRIEVOD SVETLA
Svätoplukovo námestie, 18:00            
Vianočné vinše známych nitrianskych hudobníkov

MIKULÁŠ A JEHO ANJEL
Svätoplukovo námestie, 17:00 
Príchod Mikuláša, pouličná performance, veľkoplošná projekcia

13.12. 2019 / piatok
LUCIJSKÝ SPRIEVOD A POKUS O REKORD
Pešia zóna a Svätoplukovo námestie, 17:00 
Pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov v najväčšom počte  masiek  v sprievode

XVI. STRIEBORNÝ VEČER EVY PAVLÍKOVEJ 
Synagóga, 18:00 
Koncertný večer Evy Pavlíkovej a jej hostí

16.12.2019 / pondelok
ČARO VIANOC
Mestská hala Klokočina, 18:00 
Vianočný koncert známych sólistov Opery SND, vstup voľný

20.12.2019 / piatok
Turistické informačné centrum Nitra (zraz), 16.00
Vianočná prechádzka po nitrianskych kostoloch 

31.12.2019 / utorok
NITRIANSKA SILVESTROVSKÁ NOC
Svätoplukovo námestie, 23:00
Silvestrovská veselica s DJom M2 Martinom 
Madom a novoročný príhovor primátora

December 2019
MIKULÁŠSKE A ADVENTNÉ PROGRAMY V MESTSKÝCH ČASTIACH


