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Herne a kasína. Las Ve-
gas vstúpil pred časom do 
našich obcí a miest. Za hráč-
skou vášňou už netreba ces-
tovať za hranice. Dostať sa 
do závislosti s hracími auto-
matmi sa dá veľmi rýchlo.„S 
hracími automatmi som začal 
ako pätnásťročný. Postupne 
som sa dostal do štádia, keď 
som nemohol prejsť okolo 
herne bez toho, aby som tam 
nevstúpil a nezahral si. Okrá-
dal som priateľov a rodinu, 
aby som mohol financovať 
svoj návyk,“ priznáva jeden z 
gamblerov.  

Obeťou ľstivých psycho-
logických trikov sa stávajú  
čoraz mladší ľudia. Je vzru-
šujúce zažiť sériu výhier a 
sprievodné stúpanie adrena-
línu. No nie je možné vyhrá-
vať stále. Hráč nakoniec aj 
tak prehráva. Dlhy a finančný 
krach sú iba začiatkom jeho 
problémov. Návyková zábava 
podobne ako návyková látka 
môže spôsobiť nevýslovnú 
duchovnú, citovú a morálnu 
škodu. Až z človeka urobí 
otroka. Návykoví hráči majú 
sklon k vážnym depresívnym 
a úzkostným poruchám a k 
mnohým telesným ťažkos-
tiam. Dostať sa von z objatia 
tohto démonu nie je ľahké.  
Ako zlomiť zvierajúce puto 
návyku? Pri pestovaní seba-
ovládania môže hráčovi vý-
raznou mierou pomôcť zákaz 
herní na území nášho mesta. 
Pomocnú ruku podáva VZN, 
za ktoré zahlasovali mestskí 
poslanci.   Ľudmila Synaková

Ako sa 
oslobodiť?

Editorial
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Prvé krajské mesto pove-
dalo jasné nie hazardu. Nitra 
už na svojom území nemieni 
tolerovať žiadne herne a ka-
sína. Rozhodli mestskí po-
slanci, ktorí prijali uznesenie 
zakazujúce herne a kasína.

Urobili tak na základe pe-
tície Zastavme hazard!, pod 
ktorú sa podpísalo 23 082 
ľudí. Ďalších 20 007 podpi-
sov sa zozbieralo ešte pred 
1. marcom počas platnosti 
predchádzajúceho zákona. 
Petíciu, o ktorej rokovali po-
slanci, podporila tretina oby-
vateľov mesta. Tým preká-
žalo narušovanie verejného 
poriadku a hluk spôsobený 
prevádzkou týchto zariadení. 
„Takáto petícia ešte v histórii 
Nitry nebola,“ povedal Martin 
Čepček z iniciatívy Zastavme 
hazard!

Kasína a herne nebudú 
môcť byť nikde – nariadenie 
ich zakazuje v bytových do-
moch, hoteloch, v priestoroch 
pre spoločenské udalosti.

V praxi bude uplatnenie 
nariadenia vyzerať tak, že 
existujúcim kasínam a her-
niam postupne zaniknú licen-
cie. V Nitre je teraz vydaných 
23 licencií, v tomto roku skon- 
čí platnosť trom podni-
kom, v nasledujúcom piatim  
a po roku 2024 všetkým ďal-
ším. Ak by sa VZN neprijalo  
do júla, začal by platiť nový 
zákon, podľa ktorého by her-
ne mohli požiadať až o päť-
ročné licencie.„Toto je len 

začiatok procesu, ako dostať 
hazard z mesta. Museli sme 
sa s tým popasovať sami, 
lebo legislatíva je v tomto 
veľmi slabá,“ povedal primá-
tor Nitry Marek Hattas.

Mesto odmieta argumen-
ty, že kvôli zákazu hazardu 
stratia prácu štyri stovky 
ľudí. „V Nitre je trojpercent-
ná nezamestnanosť, prácu 
si nájdu. Okrem toho, kasí-
na nezaniknú hneď, ale po-
stupne, majú teda dosť času  
na to, aby sa zaradili na trhu 
práce a našli si novú prácu,“ 
podotkol primátor.

Viceprimátor Daniel Bal-
ko zase pripomenul, že z 23 
podnikov s licenciou nie je 
ani jediný taký, ktorý by pre-

vádzkovala nitrianska firma. 
Navyše, v priestoroch po 
končiacich kasínach vzniknú 
nové prevádzky, ktoré budú 
tiež potrebovať zamestnať 
nových ľudí.

Prečo sa Nitra rozhodla 
k extrémnemu kroku a ne-
snažila sa skôr o reguláciu 
herní? Viceprimátor dôvodí 
správaním samotných herní. 
„Lobing majiteľov neumož-
ňuje mestu žiadnu reguláciu. 
Ak by sme dali podmienku, 
že nemôžu byť 200 metrov 
od škôl, boli by v širšom cen-
tre, kde je dosť miesta na to, 
aby tu bolo plno herní a aby 
sem prišli aj ďalšie,“ zdôvod-
nil Balko. 

Tomáš Holúbek

Z 25 prítomných poslancov hlasovalo za zákaz hazardu v Nitre 24. Návrh pod-
porila aj opozícia.

Nitra zakázala všetky herne a kasína

Viceprimátor Daniel Balko, primátor Marek Hattas s členmi petič-
ného výboru.                                                         Foto: Roman Oravec
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Radnica pripravila zme-
ny fungovania športu v Nitre. 
Opatrenia, ktoré nachystali, 
majú priniesť výraznejšie opra-
vy športovísk a tým skvalitne-
nie podmienok pre všetkých, 
ktorí sa chcú udržiavať fit.

Lepšie športoviská 
a podpora klubov

Úroveň športu sa má po-
zdvihnúť dvoma spôsobmi. 
Prioritnou úlohou vedenia 
mesta je postupne vylepšo-
vať športovú infraštruktúru 
- teda zabezpečiť, aby milov-
níci športu praktizovali svoje 
aktivity na kvalitných a dob-
re vybavených štadiónoch, 
kurtoch či telocvičniach. 
Druhým spôsobom podpory 
športu v Nitre je posilnenie 
športových klubov. Mesto si 
určí strategické športy, kto-
rým bude venovať najväčšiu 
pozornosť.  

Športoviská aj napriek 
zvýšeným vstupom

vytvárajú stratu
Nitra upravila aj ceny 

niektorých svojich športo-
vísk. Dôvodom sú úplne ne-
reálne nastavené ceny, ktoré 
sa napriek stúpajúcim nákla-
dom nemenili aj viac ako de-
saťročie.

„Porovnávali sme si ceny 
vstupov s inými mestami  
a zistili sme, že zaostávame 
o 100 až 300 % za sumami, 

ktoré pýtajú inde. Preto sa 
teraz snažíme zreálniť ceny 
vstupov. Aj napriek zvyšova-
niu vstupného sa nedosta-
neme na úroveň komerčných 
prenájmov, čo však nikdy 
nebolo a nikdy ani nebude 
našim cieľom. Obyvateľom 
sa stále veľmi oplatí zašpor-
tovať si na našich, mestských 
športoviskách,“ zdôraznil Da-
niel Balko, viceprimátor Nitry. 

 
Mestá, ktoré majú slabšie 

vybavené kúpaliská, pýtajú 
za vstup oveľa viac ako Nitra

Takáto situácia nastáva 
napríklad pri výške vstupov 
na nitrianske letné kúpalis-
ko či do krytej plavárne. Po-
slanci schválili, že vstupné  
na kúpalisko išlo hore z 2,50 
na 3,50 eura pre obyvateľov 
Nitry a na 4 eurá pre obyva-
teľov iných miest. 

Pre porovnanie – naše 
partnerské mesto Spišská 
Nová Ves má ceny kúpaliska 
na úrovni 4,50 €, pre oby-
vateľov mesta je tam vstup  
o euro lacnejší. Spišskono-
voveské kúpalisko má pritom 
len jeden veľký a jeden det-
ský bazén.

My v Nitre nebudeme mať 
ani po zvýšení vstupu sumu 
na tejto úrovni. Návštevníkom 
pritom nitrianske kúpalisko 
ponúka až šesť bazénov.

„Peniaze zo zvýšeného 
vstupného plánujeme vyu-

žiť na skvalitnenie služieb  
na kúpalisku aj na plavárni. Vy-
tvoríme tak kúpalisko, ktoré 
bude hodné krajského mes-
ta,“ dopĺňa Daniel Balko. 

Jednou z noviniek je na-
príklad prestrešenie detské-
ho bazéna trojuholníkový-
mi plachtami na kovových 
stojanoch, ktoré vytvoria  
na časti bazéna ochranu pred 
priamym slnečným žiarením.

Ďalšie vylepšenia pribud-
nú postupne, v budúcom 
roku k nim bude patriť viac 
stravných prevádzok na kú-
palisku, viac možností sede-
nia, zlepšenie ponuky jedál aj 
úprava food courtu.  

Tomáš Holúbek

Ceny prenájmov mestských športovísk sa ani len nepribližujú tomu, koľko si za 
svoje športové plochy pýtajú súkromníci. Mesto na to potom dopláca.

Mesto Nitra mení cenovú politiku,
plánuje modernizovať svoje športoviská

Tohtoročnou novinkou je 
prestrešenie detského bazéna 
trojuholníkovými plachtami na 
kovových stojanoch.
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Mesto už vypožičalo 
cyklochodníky aj parkovisko

Vyťažený most v centre 
Nitry sa dočká kompletnej 
rekonštrukcie. Univerzitný 
most, ktorý spravuje Slo-
venská správa ciest, nikto 
neopravoval od šesťdesia-
tych rokov minulého storo-
čia, kedy ho postavili. Teraz 
štát, ktorý je jeho vlastníkom, 
chystá rozsiahlu rekonštruk-
ciu, počas ktorej vymenia 
prakticky celý most.

Vypožičané chodníky musia 
dať do pôvodného stavu
Slovenskej správe ciest 

sme koncom júna vypožičali 
mestské pozemky, ktoré po-
užijú, aby sa počas rekon-
štrukcie Univerzitného mosta 
dostali s ťažkou technikou až 
priamo k mostu.

Správa ciest si od nás 
vypožičala cyklotrasy, parko-
visko aj chodníky. Zmluvou 
sa zaviazali, že po skončení 
rekonštrukcie musia ten-
to mestský majetok vrátiť  
do pôvodného stavu.

Most sa už pomaly pri-
pravuje na ostrú rekonštruk-
ciu, ktorá vyjde na 2,2 milióna 
eur. Najskôr uzavrú chod-
ník od reštaurácie a potom  
na opačnej strane, aby mohli 
preložiť vodovod.

K obmedzeniu dopravy 
príde až po skončení tradič-
ného veľtrhu Agrokomplex 
– čiže až úplne na konci au-
gusta. Most bude najme-
nej pol roka jednosmerný, 
pôjde sa po ňom z mesta  

na Chrenovú. Tri mesiace 
budú rekonštruovať stranu 
od reštaurácie a potom ďal-
šie tri mesiace stranu od in-
ternátu.

Hororové scenáre nehrozia
Rekonštrukcia mosta za-

siahne dopravu v meste spô-
sobom, aký Nitra ešte dote-
raz nezažila. No odborníci na 
dopravu z komisie mobility,  
s ktorými sme hovorili, sa zhodli 
na tom, že žiadne katastrofické 
scenáre nenastanú.

„Nitra má taký krehký do-
pravný systém, že čokoľvek 
sa tu robí, prinesie to obme-
dzenia, ktoré mesto pocí-
ti. Najhoršie budú prvé dni, 
kým si ľudia uvedomia, čo sa 
deje,“ povedal dopravný inži-
nier Andrej Sitkey.

Zmätky hlavne na začiat-
ku rekonštrukcie očakáva aj 
Vladimír Šimko z dopravnej 
spoločnosti Arriva. „Netreba 
však z toho robiť horor. Je 
ale fér povedať ľuďom, že 
nemôžu očakávať štandard, 

na aký sú zvyknutí. To súvisí 
s osobnou aj s verejnou do-
pravou. Aj tí, čo pôjdu mest-
skou hromadnou dopravou, 
by v čase rekonštrukcie mos-
ta mali zvážiť trošku skoršiu 
cestu a nespoliehať sa, že 
autobusy dorazia do cieľa 
presne v tú minútu, aká je na-
písaná v cestovnom poriad-
ku,“ upozorňuje Šimko.

Kolóny počas rekonštruk-
cie mosta budú vznikať, ale 
doprava by stáť nemala. Ex-
perti na dopravu sa zhodujú, 
že minimálne hlavná trasa 
(okruh od Univerzitného mos-
ta cez Slančíkovu a Chrenov-
ský most až po Wilsonovo 
nábrežie a Mlyny) bude vý-
borne zabezpečená.

V plnom nasadení bude 
polícia, očakáva sa, že  
na pomoc sem prídu aj poli-
cajti z iných okresov. Pozor-
nosť sa bude venovať aj tran-
zitnej doprave, ktorá bude 
odklonená od mesta.

Tomáš Holúbek
Foto: Roman Oravec

Rekonštrukciu mosta Nitrania zvládnu, 
upokojujú odborníci
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S realizáciou projektu, 
ktorého financovanie bude 
zabezpečené z nájomné-
ho obyvateľov, bývajúcich  
v spomínanej lokalite, súhla-
sil aj primátor Nitry Marek 
Hattas. 

O investičnej akcii i termí-
noch začatia prác informo-
vala  predsedníčka komisie 
Anna Šmehilová: „Inštalácia 
vodomerov na Orechovom 
dvore je jedno z aktívnych 
opatrení mesta, ako pred-
chádzať nedoplatkom jeho 
obyvateľov na vode. S reali-

záciou by sa malo začať už 
cez letné mesiace. Snažíme 
sa s odborníkmi hľadať rie-
šenia, ktoré sú spoločensky 
zodpovedné.“ 

Prioritou investičnej akcie 
je najmä ešte väčšie zníženie 
nedoplatkov a zvýšenie cel-
kovej zodpovednosti obča-
nov pri zabezpečovaní svojho 
bývania. Výsledky prináša aj 
dlhoročná terénna a sociálna 
práca na Orechovom dvore. 
„V danej lokalite evidujeme  
v súčasnosti historicky najniž-
šie nedoplatky na nájomnom. 

Preto som rada, že začíname 
mať v danej lokalite pozitívne 
výsledky. Samozrejme, bu-
deme hľadať aj ďalšie aktívne 
nástroje,“ dodala Anna Šme-
hilová. 

Cena za jeden vodomer je 
169 eur bez DPH. Ďalšími po-
ložkami k nastaveniu správ-
neho fungovania systému 
bude dodanie kariet pre ná-
jomcov s čítacím zariadením 
a softvérom. Montáž vodo-
merov zabezpečia pracovníci 
Službytu. 

Andrej Jančovič 

Stal sa ním uznávaný ar-
chitekt Viktor Šabík, ktorý je 
okrem iného trojnásobným 
laureátom ceny Slovenskej 
komory architektov CE.ZA.
AR., držiteľom Krištáľového 
krídla za architektúru, ceny 
Stavba roka a ceny Fénix 
– kultúrna pamiatka roka.  
V Nitre projektoval poly-
funkčný dom Cheese House 
na Mostnej ulici, Mestskú 
halu, pavilón ZŠ Tulipánova, 
vstupný vestibul Starého di-
vadla K. Spišáka a kazematy.

Nový hlavný architekt 
pripomína, že Nitra sa práve 
teraz nachádza v zlomovom 
období. Desaťročia bola po-
važovaná za mekku poľno-

hospodárstva, to však už 
neplatí. Dnes je z Nitry silne 
priemyselné mesto, ktoré 
sem pritiahlo mnoho veľkých 
firiem, vrátane britskej auto-
mobilky Jaguar.

 „Je tu potenciál na mape 
mesta pre úplne novú štvrť – 
Párovské Lúky. Keď spravíte 
kruh kružidlom a zapichnete 
špic kružidla do veže hradu 
a urobíte kružnicu, tak skoro 
celé Párovské Lúky sú v rá-
diuse kompaktného mesta. 
Mali by sme začať zmyslu-
plnú výstavbu v tejto časti, 
pretože nám polovica mes-
ta v podstate chýba – pod 
hradom rastie repka, akoby 
sme boli niekde v Transylvá-

nii a nie v meste,“ podotkol 
Viktor Šabík. „Centrum sme 
prenechali autám. Toto sa už 
nesmie diať. Mestá nie sú pre 
autá, mestá sú pre ľudí,“ vy-
hlásil architekt Viktor Šabík.

Tomáš Holúbek
Foto: Roman Oravec

Komisia mestského zastupiteľstva pre sociálne veci, bývanie a podporu verej-
ného zdravia navrhla montáž predplatných vodomerov na Orechovom dvore. 

Nitra má po šiestich rokoch hlavného architekta.

Plánujú zníženie nedoplatkov 
za vodu na Orechovom dvore

Nitra má šancu dostať sa na mapu Európy
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Nestalo sa tak. Marek 
pridal tento rok ešte väčšiu 
porciu kilometrov - a bez 
pár metrov najazdil počas 
mája skoro 1 500 kilometrov.  
K celkovému triumfu mu 
stačilo iba 46 jázd, nakoľko 
priemerne jedna jeho cesta  
do práce a domov mala viac 
ako 32 kilometrov.

Aj preto nie je prekva-
pením, že v súťaži družstiev 
vyhrali Autopsíci v zložení - 
Richard Kóša, Saimir Leka 
a Eva Nevická (na fotografii), 
ktorí spoločne s lídrom Ma-
rekom Pozdechom  najazdili 
spolu skoro 2 100 kilometrov.  

Do súťaže sa započítavali 
iba jazdy, ktoré súťažiaci ab-
solvovali do práce a z práce. 
Najviac spomedzi všetkých, 
viac ako 130, ich malo druž-
stvo Stíhačov v zložení - Jan-

ka Popovicsová, Juraj Bidel-
nica, Maroš Csinger a Ivan 
Janček. Medzi jednotlivcami  
dominovala Janka Popovic-
sová, ktorá ich absolvovala 
55. 

V celkovej štatistike všet-
ky nitrianske družstvá absol-
vovali skoro 24-tisíc kilomet-
rov a 2 711 jazdami šetrili aj 
ovzdušie - emisie  oxidu uh-
ličitého sa im podarilo znížiť  

o viac ako šesť ton.
Rekreačná cyklistika je  

v Nitre na vzostupe. Potvrdili 
to takmer všetci zúčastnení, 
ktorí unisono konštatovali, 
že na bicykli do práce nebu-
dú jazdiť iba počas mája, ale 
vždy, ak im to počasie a zdra-
votný stav dovolí. 

Andrej Jančovič
foto: Roman Oravec

Najlepšie družstvá aj  jednotlivcov súťaže Do práce na bicykli ocenil v parku 
primátor Marek Hattas. Medzi jednotlivcami by bol víťaz s iným menom ako Marek 
Pozdech, veľkým prekvapením.

Záujem o cyklistiku rastie,
najusilovnejší bol opäť Marek Pozdech

Materská škola sa hrdí je-
dinečnou záhradou, do ktorej 
nedávno pribudla EKO učeb-
ňa. Drevený domček vybavili 
rozličnými vlastnoručne vy-
robenými edukačnými po-
môckami,  ponúkajúcimi veľa 
možností na environmentálne 
vzdelávanie malých škôlka-
rov. Pri výučbe učiteľky uplat-
ňujú metódu Montessori, za-

meranú na podporu dieťaťa 
pri rozvíjaní jeho poznatkov  
a zručností.

 „Príroda je pre nás zdro-
jom energie i poznania. Vie-
me, že deň strávený v eko-
domčeku a záhrade je pre 
deti prínosom. Na vzduchu 
pookrejú a veľa sa naučia. 
Môžu tu maľovať, modelo-
vať, či riešiť logické hry, za-

čali sme si robiť herbár. V zá-
hrade sme vysadili vyvýšené 
záhony s bylinkami. Naším 
cieľom je, aby deti dokona-
le poznali prírodu i všetky 
jej krásy a vďaka tomu sa 
venovali ochrane životného 
prostredia,“ hovorí Martina 
Kramárová, riaditeľka MŠ.

(SY)

Inovatívny spôsob vyučovania o životnom prostredí uplatňujú v MŠ Golianova.

Ekologickú výchovu budú mať v malíčku
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Výsadbou zelene, revitali-
záciou existujúceho priestoru 
i doplnením mobiliáru chce 
radnica znížiť environmen-
tálne zaťaženie na Tokajskej 
ulici. 

Na Dieloch spravia sado-
vé úpravy aj výsadbu drevín. 
„Podľa projektu tu bude vy-
sadených viac ako deväťde-
siat stromov a tisícka krovín, 
ktoré budú doplnené popí-
navými rastlinami a novým 
trávnikom,“ spresnil hovorca 

nitrianskej radnice Tomáš 
Holúbek. 

Priestor vnútrobloku sa 
predelí na zóny – centrálnu  
s pergolou a lavičkami, od-
dychovú s piknikovými stolmi  
a športovú s trávnikom. Kom-
plex vnútrobloku doplní nový 
mobiliár. 

Hlavným prvkom projektu 
bude ale zeleň, ktorú vysadia 
za účelom vizuálneho rozčle-
nenia priestoru a jeho prepo-
jenia s okolím. 

Bodové solitéry, líniové 
stromoradia a skupinové vý-
sadby listnáčov a ihličnanov 
a krovín by mali výrazne zlep-
šiť mikroklimatické podmien-
ky riešeného priestoru. 

„Po finalizácii projektu, 
ktorá je naplánovaná na no-
vember, bude pre občanov 
Dielov k dispozícii priestor 
na oddych, športové aktivity 
aj posedenie,“ dodal Tomáš 
Holúbek. 

Andrej Jančovič

Nasledoval sľub malých 
športovcov s prísahou. Po 
ňom aj sľub rozhodcov, kto-
rí sa zaviazali, že budú na 
výkony malých olympioni-
kov prihliadať v duchu fair 
play. Pred plným nasadením  
do maximálnych športových 
výkonov sa deti rozcvičili  
s Dúhalkou.

Scenár, takmer navlas 

príbuzný k slávnostnému 
otvoreniu skutočnej letnej 
olympiády, mala športová 
olympiáda materských škôl. 
Uskutočnila sa na Atletickom 
štadióne TJ Stavbár Nitra.

Do olympijských súťaží 
sa zapojilo 84 malých špor-
tovcov z 21 materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Nitry. Pretekalo sa  
v troch disciplínach – člnko-
vý beh, skok do diaľky a hod 
loptou.

Súťažiace deti povzbu-
dzovali spolužiaci aj učiteľky. 
Bolo zážitkom sledovať ako 
malí športovci v sebe prebu-
dili svojho športového ducha. 
Obrovské odhodlanie pre 
dosiahnutie čo najlepšieho 
výkonu nenarušilo ani horúce 
počasie, keď ortuť teplome-
ra stúpala k tridsiatke. Mys-

lelo sa pritom na tieň ako aj  
na pitný režim.

Po urputnom športovom 
zápolení sa z prvého mies-
ta tešili malí športovci z MŠ 
Čajkovského. Druhé miesto 
patrilo deťom z MŠ Ľudovíta 
Okánika a na tretej priečke 
skončili škôlkári z MŠ Nábre-
žie mládeže. Víťazi sa tešili  
z medailí.  

Tohtoročný, v poradí už 
22. ročník športovej olympiá-
dy MŠ organizačne zabezpe-
čil odbor školstva, mládeže 
a športu Mestského úradu  
v Nitre a 10-členný orga-
nizačný štáb učiteliek MŠ. 
Olympijský klub v Nitre veno-
val malým športovcom tričká 
s olympijským emblémom.

Ľudmila Synaková
Foto: R. Oravec

Mesto získalo dotáciu viac ako 50-tisíc eur z Integrovaného regionálneho ope-
račného programu.

Prinesenie olympijského ohňa na štadión, slávnostný nástup olympijských bo-
hýň z MŠ Alexyho a slušné športové výkony malých olympionikov.

V auguste začnú s revitalizáciou vnútrobloku na Dieloch

Škôlkari mali svoju olympiádu
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SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta, Ul. pri Synagóge
5. 7. (pi) 13.00 – 18.00 Výstavy v rámci mestských sláv-
ností Nitra, milá Nitra
Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom. Výstava vý-
tvarných prác česko-slovenskej školskej súťaže. 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Ocenené výtvarné a lite-
rárne diela v celoslovenskej súťaži. 
Výstavy potrvajú do 31. 8. Usporiadateľ: Evropská kul-
túrní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o., Univerzita KF 
v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, vstup voľný 
10. 7. (str) 18.00 Záverečný koncert účastníkov medzi-
národných kurzov komornej hudby. Usporiadateľ: Kon-
vergencie – spoločnosť pre komorné umenie, vstup voľný.

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. Počas mestských slávností Nitra, 
milá Nitra 5. – 7. 7.  vstup voľný. 

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

REPREZENTAČNÉ SÁLY
16. 5. – 18. 8. Žatva. Poľnohospodárske motívy od 1965 
do roku 1989. Kurátorka: Mária Janušová. 

SALÓN
Do 25. 8 Skutočná história Slovákov. Autorka: Ivana Šá-
teková. Kurátor: Omar Mirza. Slovieni, Sloveni, Sloväni, 
Slovania – to všetko boli Slováci. Sme starobylý národ.

GALÉRIA MLADÝCH
Do 1. 9.  Limity a navigácie. Autorky: Ľudmila Hracho-
vinová, Merzedes Šturm Lie (BE/SE) Kurátorka: Zlatka 
Borůvková. 

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

STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska. Expozícia vyše 2300 
predmetov, ktoré dokumentujú činnosť človeka od staršej 
doby kamennej až do 18. storočia.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Kultúrno-historický vývoj 
historického Nitrianska od praveku až po stredovek.

Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava prepará-
tov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry.

NOVÉ VÝSTAVY
1.7. – 1.9. Nové predmety v zbierkach Ponitrianskeho 
múzea. Súbor pamätných mincí Slovenskej republiky, 
sakrálne skulptúry a starožitné lovecké pušky.
4.7. – 1.9. Poštové známky a pečiatky s cyrilo-metod-
skou tematikou vo filatelistických exponátoch a publi-
káciách MVDr. Milana Šajgalíka. Vernisáž 4.7. o 14.00 
hod.

DIECÉZNE MÚZEUM
Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny: apríl - október / ut – ne: 10.00 – 18.00, 
november - marec / so – ne: 10.00 – 15.00
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych doku-
mentov. V druhej časti múzea je sprístupnená klenotnica 
s liturgickým pokladom. 

SLOV. POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM
Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk, otváracie hodiny: 
http://spmnitra.sk/otvaracie-hodiny-a-vstupne/otva-
racie-hodiny/, Kontakt na objednávanie: muzeum@
agrokomplex.sk, tel: 037/657 25 78
Prehliadka je možná so sprievodcom a trvá 90 minút.
Vstupy len pre organizované skupiny návštevníkov v 
počte viac ako 5 osôb je potrebmníé nahlasovať mini-
málne 5 dní vopred.

MISIJNÉ MÚZEUM
Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.svd.sk
Otv. hod.: po – so: 14.00 – 18.00, ne: 10.00 – 16.00
Bohatá zbierka umel. predmetov zo zberateľskej činnosti 
misionárov. Návštevy hláste vopred.

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. 
70 chránených druhov plazov. 

MÚZEUM MEDOVINY
Farská ulica č. 28, 949 01 Nitra, www.muzeummedoviny.
sk, e-mail tomka@tomka.sk, kontakt: +421 907 404 989
Muzeálne exponáty fliaš a listín, ochutnávka. 

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
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20.00 Živica. Koncert retro kapely Divadla Andreja Ba-
gara v Nitre s retro fotografiami starej Nitry. Účinkujú: 
Juraj Ďuriš, Peter Oszlík, Jakub Rybárik, Andrea Sabová 
a Marián Viskup, Ivan Matejovič Ajala a Richard Vas. 
Projekcia: Erik Bartoš
21.30 Veľkomoravský orloj. Veľkoplošná videomappin-
gová projekcia a divadelná show. Realizačný tím: kon-
cept: Slavka Civáňová, Peter Oravec, scenár: Slavka Ci-
váňová, výber hudby: Peter Oravec, hudobná nahrávka a 
mix: Peter Vlčko, ilustrácie: Ján Kurinec, projekcia: Erik 
Bartoš, réžia: Peter Oravec

Nitriansky hrad
Historický deň otvorených dverí, záhrad a dvorov 
13.00-16.00 Hradný deň otvorených dverí. Voľný vstup 
do biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma, expozícií 
Diecézneho múzea,  celého hradného areálu,  kazematy 
a hradnej pivnice
Katedrála 16.00 Vernisáž Slávni otcovia. Výber z tvor-
by Beaty Krasňanskej – olejomaľby s cyrilo-metodskou 
tematikou

Gotická priekopa 
13.00 Historická módna prehliadka
17.00 Legenda o  Svoradovi a Benediktovi / Staré diva-
dlo Karola Spišáka v Nitre
Podhradie 11.00 – 21.30 Pribinova Nitrawa - historic-
ký festival ranostredovekého života. Vojenské ležoviská 
s dobovým trhom, historické tvorivé dielne, historické 
scénky a turnaj bojových zručností
13.30 Pribinov sprievodu od Župného domu 
14.30 Turnaj  družín
17.00 Turnaj lukostrelcov
19.00 Strigôň, Páni času 
21.00 Ohňová šou
Nitrawa deťom. Detská aréna a strelnica, 
13.00 Rozprávkarov stan
16.15 Dvor zázrakov – Palica, von z vreca!
Dejiny nás bavia / kreatívny stan Domu Matice sloven-
skej v Nitre. Interaktívna forma vzdelávania a osvety 
cyrilo-metodskej misie zameraná nielen na Konštantína-
Cyrila a Metoda, ale aj na sedempočetníkov, ktorí pokra-
čovali v ich odkaze.

Pribinovo námestie
13.00 -19.00 Nitriansky jarmok. Nezabudnuté remeslá 
/ Krajské osvetové stredisko v Nitre. Maľované tričká, 
tenisky, textilné tašky a bábiky, frivolitkovaná čipka, ko-
rálikované náramky a náhrdelníky, plstenie z ovčej vlny 
tašky, šperky a dekorácie, drevorezba, drôtované deko-
rácie, maľované obrázky na skle, keramika, saténové 
kytice a venčeky, pletené košíky z pedigu , maľovanie na 
hodváb, háčkované hračky a mojkadlá pre najmenších, 
perokresby 

Otvorené dvory a záhrady:
13.00 – 19.00 Krajský pamiatkový úrad v Nitre

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, Nitra
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
22. – 25. 8. Agrokomplex 
22. – 25. 8. Národná výstava hospodárskych zvierat 
22. – 25. 8. COOPEXPO
22. – 25. 8. ENVIRO
22. – 25. 8. EKOFESTIVAL

Nitra, milá Nitra...
Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
4. 7. / štvrtok
Ponitrianske múzeum v Nitre
9.00 Kultúrny a duchovný odkaz Konštantína - Cyrila
Konferencia venovaná 1150. výročiu smrti Konštantína 
filozofa. 
Otvorenie vedeckej konferencie - doc. Ing. Milan Belica, 
PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Pozdravný príhovor nitrianskeho biskupa - Mons., 
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Cyrilo-metodská tradícia a Slováci: Kontinuita, či di-
skontinuita - prof. Martin Homza, PhD.
Detstvo a roky dospievania Konštantína-Cyrila - prof. 
PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Konštantínova hlaholika a jej kultúrny význam - prof. 
PhDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
Vševlad Jozef Gajdoš a výskum Medicejského hlahol-
ského kóde - prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Tajomstvo hrobu arcibiskupa Metoda - doc. Mgr. Mar-
tin Pukanec, PhD.
Sv. Konštantín-Cyril, sv. Metod a sedempočetníci na 
poštových známkach - MVDr. Milan Šajgalík
Archeoskanzen Mikulčice – Kopčany - PhDr. František 
Synek
Diskusia a záver vedeckej konferencie
14.00 Vernisáž Poštové známky a pečiatky s cyrilo-
metodskou tematikou. Filatelistická výstava zo zbierok 
MVDr. Milana Šajgalíka, potrvá do 30. júla
15.00 Prezentácia knihy Vladimíra Bártu: Nitra na sta-
rých fotografiách – pamätihodnosti mesta. Zo zbierok 
Ing. arch. Vladimíra Libanta, Ponitrianskeho múzea v 
Nitre a ďalších

Piaristický kostol sv. Ladislava
19.00 Slovenské žalmy z Bojnej. Záverečný koncert 
medzinárodného festivalu sakrálnej hudby Musica sacra. 
Program:  Ľ. Horňák / M. Brezáni
Účinkujú: Sisa Lelkes Sklovská, mezzosoprán, Otokar  
Klein, tenor, Dušan Jarjabek, barytón, Marek Konček, sólo 
husle, Miešaný spevácky zbor, diriguje: Adrian Kokoš 
5. 7. / piatok

Svätoplukovo námestie
10.00 Cyrilo – metodská národná púť. Slávnostná svätá 
omša, hlavný celebrant František Rábek
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17.00„ Slnce nad Nitrou“, literárny večer pod hradom
Veľký seminár - Súkromná stredná umelecká škola di-
zajnu. Otvorenie barokovej kaplnky, prezentácia školy a 
jej ateliérov – do 16.00 
Malý seminár - Pamäť a premena – výstava Krajské 
osvetové stredisko v Nitre. Hlaholika, cyrilika, latinka – 
rozprávanie s grafológom o písme 
Charita sv. Rafaela – rozprávka Kmotra smrť a zázračný lekár
Kanónia, Kráľovská cesta 1
Dvor CHKO Ponitrie. Prezentácia ochrany prírody
15.00 Stretnutie s Veľkou Moravou / Inscenovaný vork-
šop Starého divadla Karola Spišáka
16.00 Prednáška Moderný archeologický výskum hradu 
Oponice (prednáša Mgr. Dominik Repka, PhD., UKF v 
Nitre)

Mestský park
15.00 Gašpariáda
Synagóga - Európska kultúrna cesta svätého Cyrila a 
Metoda- Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom. Vý-
stava výtvarných prác česko-slovenskej školskej súťaže
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Výstava ocenených vý-
tvarných, literárnych a elektronických diel v celosloven-
skej súťaži vyhlásenej FF UKF v Nitre.
Výstavy potrvajú do 31.8.

6. 7. / sobota
Nitriansky hrad
10.00 – 19.00 Pribinova Nitrawa. Historický festival ra-
nostredovekého života. Vojenské ležoviská s dobovým 
trhom, historické tvorivé dielne zamerané na tradičné 
remeslá, kuchyňu a vojenský výcvik, historické scénky a 
turnaj bojových zručností.
13.00 Živý šach
15.00 Trh s otrokmi
15.30 Turnaj bojovníkov
16.30 Súťaž o najkrajšiu devu a najkrutejšieho bojovníka 
17.30 Veľká bitka
Nitrawa deťom. Detská aréna a strelnica.
10.00 Skupina Bojar
10.30 Rozprávkarov stan
11.00 Skupina Galahad
11.30 Dvor zázrakov – Medovníková chalúpka
12.00 Baroková tanečná hodina so skupinou Biskupskí 
Manovia z Kroměříža
Pribinovo námestie
13.00 - 19.00 Nitriansky jarmok 
Otvorené dvory a záhrady:
Charita sv. Rafaela – rozprávka Kmotra smrť a zázračný lekár
Dvor CHKO Ponitrie - Katedra archeológie FF UKF v 
Nitre. Život a práca nitrianskych roľníkov za čias Pribi-
nu v zrkadle archeologických prameňov (prednáša doc. 
Mgr. Zuzana Borzová, PhD., UKF v Nitre)
Nitrianska galéria
Nitrianska stredoveká brána 
14.00 – 16.00 Prehliadka zachovaného torza monumentál-
nej nitrianskej stredovekej brány v suteréne Župného domu 

16.00 Vstupná brána do Nitrianskeho hradu
Diskusia s odborníkmi o možnostiach jej záchrany a 
prezentácie. 

Svätoplukovo námestie a pešia zóna
13.00 Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti 
15.00 – 19.00 Živo na korze. Výstavy, hudba, V. „Nitrán-
ska verklikáreň“, tvorivé dielne. Ľubica Šulíková a Števo 
Haládik, Be Well,  Horehigh
20.00 Itcho Pčelár a Rockenrolla, HEX

7. 7. / nedeľa
Cyrilo-metodské putovanie s Certifikátom pútnika Eu-
rópskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda pre všetkých 
účastníkov.

Kostol sv. Michala Archanjela v Nitre-Dražovciach 
9.00 Otvorenie putovania, prehliadka kostola
Zoborský kláštor
11.00 Svätá omša v zrekonštruovaných ruinách niekdaj-
šieho kostola sv. Jozefa

Archeopark Nitra - Martinský vrch
10.00 – 17.00 Otvorenie areálu 
13.00 Stretnutie pútnikov s archeológmi, vypaľovanie ke-
ramiky, historická kuchyňa, dobová hudba, Musicantica 
slovaca, Dejiny nás bavia / Kreatívny stan Domu Matice 
slovenskej v Nitre, sprístupnenie depozitáru archeologic-
kých nálezov, zážitkové aktivity, detský kútik
areál prístupný od 10.00 do 17.00

Svätoplukovo námestie a pešia zóna
13.00 Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti 
15.00 – 19.00 Živo na korze – výstavy, tvorivé dielne 
15.00 Šaško Fjodor
16.00 Túlavé divadlo. E. Rostand – J. Nvota:  Cyrano, 
alebo Bálabilé o Nose. Cyrano de Bergerac – veľká ro-
mantická hra o láske, odvahe a priateľstve. Alebo skvelá 
komédia?
18.00 4 ženy na konci sveta / Nové divadlo, kabaret v 
réžii Jakuba Nvotu. 
20.00 BUTY

Sprievodné podujatia
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
do 8. 7.
Narodil som sa vo Wadoviciach. Výstava pri príležitosti 
nedožitých 99. narodenín sv. Jána Pavla II. 
Výstavu pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky a 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre a koná sa vo foyeri DAB 
v Nitre. Autorka grafiky výstavy: Magdalena Klaja

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre
26.6. / streda 17.00 Objavujeme históriu nitrianskeho 
regiónu. Beseda s autorkou Beatou Pintérovou o knihe 
História Podzoboria 
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teáter pod Zoborom
8. 9. PODZOBORSKÉ VINOBRANIE. Mestský park na 
Sihoti
14.9. CAMPANA FEST. Svätoplukovo námestie

KULTÚRNE CENTRUM HIDEPARK
Hidepark - alternatívne kultúrne, komunitné a športo-
vé centrum, Štúrova 4675, 949 01 Nitra
www.hidepark.sk, info@hidepark.sk
2. 7. / 18:00 – 20:00 HideKnižnica: Tomáš Varga
Vstupné: 2€
3. 7. 2019 – 21:00 Divadlo: Pavol Seriš & Filip Teller – 
Čecháčci a Čoboláci. Vstupné: 7 € / 5 € *
5. 7. 2019 – 21:00 Koncert: Freakin‘ Disco (HU) + 
BDHS. Vstupné: 4 € / 3 € *
19. 7. 2019 – 20:00 Pecha Kucha Night Nitra, vol. 17: 
FESTIVE! Vstupné: 2 €
21. 7. / 15:00 – 20:00 Nedeľný ČIL #3. Vstupné: zdarma 
21. 7. Koncert: Shilpa Ray (US) – 21:00. Vstupné: 4 €/3 €*
UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV:
Augustový program počas júla spresníme, môžete ho sle-
dovať na stránke hidepark.sk alebo na našom FB.
3. 8. od 19:00 Horúčka jamajskej noci #13
16. 8. – 18. 8. Flaam festival 2019
20. 8. Divadlo Lišeň – Domovní requiem
Vstupné: 7€ / 5€ (študenti, dôchodcovia, ZŤP)
23. 8. Nu Sound of Visegrad. Vstupné: 9 €
24. 8. Koncert: Sisa Fehér a Vlado Mikláš - Bardo
30. 8. Pecha Kucha vol. 18
31. 8. Electro Night

CINEMAX
Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská ul., Nitra
3. 7. SPIDER-MAN: Ďaleko od domova (Spider-Man: 
Far From Home) akčný / komédia / fantasy. Vo svete, 
ktorý sa navždy zmenil, naňho číhajú aj nové hrozby. 
4. 7. Pavarotti, dokumentárny, USA, MP, české titulky. 
Pohľad na život a prácu Luciana Pavarottiho. 
4. 7. Mŕtvi neumierajú (The Dead Don´t Die) horor / 
komédia, USA, Švédsko. Krátky obsah: Vidiecke mesteč-
ko sa ocitá v centre vojny s hordami zombie.
18. 7. Leví kráľ (The Lion King) animovaný / dobrodruž-
ný /dráma, USA. Krátky obsah: Nové spracovanie legen-
dárneho príbehu. 
25. 7. Ibiza komédia. Ibiza je určená všetkým fanúšikom 
bláznivých dovolenkových filmov. 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Štefánikova trieda 63, Nitra, www.cvcnitra.edupage.org
sekretariat@cvcdomino.com, cvcdomino@zoznam.sk

LETNÁ ŠKOLA
V Centre voľného času, Štefánikova trieda 63 každý 
deň od 9.00 – 12.00 hod.
Cena: 15 eur za týždeň
8.7. – 12. 7. Letná výtvarná škola I. – pre deti od 5-13 ro-
kov – maľovanie, práca s prírodnými mat., batikovanie, 
8. 7. – 12. 7. Letná tanečná škola – pre deti od 6-15 ro-

1.7 - 31.7. Kultúrne pamiatky Nitry slovom aj obra-
zom, výstava kníh.
júl a august 
Európske rozprávky, výstava kníh a obrazov

Zoborský kláštor
6.7. a 7.7. 14.30 Bezplatné prehliadky areálu. Zraz pri 
fontáne pred budovou nemocnice sv. Svorada Zobor
do konca septembra 10.00, 14.00 Vláčik jazdí až k zo-
borskému kláštoru počas víkendov z nástupišťa na Svä-
toplukovom námestí

Archeopark Nitra - Martinský vrch
10.00 – 17.00 Otvorenie areálu. Stretnutie s archeológ-
mi, vypaľovanie keramiky, historická kuchyňa, dobová 
hudba, Musicantica slovaca, Dejiny nás bavia/Kreatív-
ny stan Domu Matice slovenskej v Nitre, sprístupnenie 
depozitáru archeologických nálezov, zážitkové aktivity, 
detský kútik. Areál prístupný od 10.00 do 17.00
Nitriansky hrad - Katedrála sv. Emeráma
7.7. o 18.00 Waverley Singers / UK/. Koncert spevácke-
ho zboru z Veľkej Británie

14.9.  o 18.00 – Katedrála sv. Emeráma
Musica cordis – Hudbou k srdcu
Účinkuje Slovácky komorný orchester pod vedením di-
rigenta Jiřího Pospíchala. Sólista Slovenského národ-
ného divadla Gustáv Beláček. Umelecký súbor - The 
Gospel Familie pod vedením Juraja Horta. Stretnutie 
je súčasťou cyklu hudobných stretnutí na pútnických 
miestach v rámci Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a 
Metoda 
Ďalšie koncerty: Skalné sanktuárium božieho milosr-
denstva na hore Butkov 2. 6. / 16.00, 
Svätý Hostýn 26.6., Velehrad 6.7.

Nitrianske kultúrne leto
5. - 7. 7. NITRA, MILÁ NITRA
14. 7. - 11. 8. DIVADELNÉ A HUDOBNÉ NEDELE. 
Mestský park na Sihoti
26.7.2019 TANCOVAČKA NA NÁMESTÍ. Svätopluko-
vo námestie
11. 8. KANDRÁČOVCI – MEGA TURNÉ OPEN AIR 
2019. Amfiteáter pod Zoborom
16. - 17. 8. FLAAM FESTIVAL. Hidepark Nitra
17. - 18. 8. NITRIANSKE HODY. Svätoplukovo námestie
23. - 27. 8. LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF. Svä-
toplukovo námestie
27. 8. NABUCCO OPEN AIR TOUR 2019. Amfiteáter 
pod Zoborom
28. 8. SLÍŽOVICA. Výstavisko Agrokomplex
29. - 31. 8. KLOKOČINSKÝ JARMOK. Mikovíniho ulica
31. 8. – 1. 9. KRÁĽOVSKÁ NITRA. Dolné mesto, Mest-
ský park na Sihoti
2. 9. HOJ, VLASŤ MOJA. Mestská hala Klokočina
7. 9. MICHAL DAVID – MEJDAN ROKU 2019. Amfi-
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kov – moderný tanec, street jazz, ...
15. 7. – 19.7. Letná škola mažoretiek – pre deti od 6-15r. 
– základy ovládania paličky, gymnastika, tanec, ...
5. 8. – 9. 8. Letná výtvarná škola II – pre deti od 5-13r. – 
kreslenie, práca s prírodnými materiálmi, batikovanie, 
Elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra-Chre-
nová: 22. 7. – 26. 7. Letná škola športu – pre deti od 
7-15 rokov – športové hry a súťaže, (futbal, florbal, bed-
minton, stolný tenis, ...)

MESTSKÝ LETNÝ TÁBOR V CVČ Nitra
Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra:
pre deti od 6 rokov - do 12 rokov
1. turnus – 1.7. - 4.7. ŠTVORLÍSTOK I.
2. turnus – 8.7. - 12.7. SLNIEČKO
4. turnus – 15.7.- 19.7. ŠTVORLÍSTOK II.
6. turnus – 22.7. - 26.7. HOPSASA
7. turnus – 29.7. - 2.8. ZAHRAJKO
8. turnus – 5.8. - 9.8. LÁROM - FÁROM
9. turnus – 12.8. - 16.8. KAMARÁTI
10. turnus – 19.8. - 23.8. VŠEVEDKO
Elokované pracovisko CVČ, Topoľová 1, Nitra - Chreno-
vá: pre deti od ukončeného 1. ročníka ZŠ - do 12 rokov
3. turnus – 8.7. - 12.7. A-LIENKA
5. turnus – 15.7. - 19.7. HARAVARA
Poplatok za turnus je 50 eur. Poplatok za jeden turnus – 
4-dňový je 40 eur. V cene je zahrnutý teplý obed, pitný 
program, vstupenky, cestovné a drobné ceny v súťažiach.
Program: športové, zábavné hry a súťaže, tvorivé vý-
tvarné dielne, celodenné a poldenné výlety, exkurzie, 
prehliadky, ukážky prvej pomoci, envirovýchova – zá-
bavné, výlet vláčikom na kúpalisko do Nových Zámkov, 
Nitrianska galéria, Krajská knižnica Karola Kmeťka Nit-
ra, Botanická záhrada SPU, dopravné ihrisko, kynológia 
– ukážky výcviku policajných psov, jazda na koníkoch, 
Mestský kúpeľ Nitra. 

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, Nitra, dms.nitra@matica.sk
www.facebook.com/dmsnitra
5.7. (pi) Cyrilo-metodská národná púť / Nitra, milá 
Nitra 2019
Program:
9.00 vystúpenie matičných folklórnych speváckych skupín 
10.00 slávnostná svätá omša/matičný krojový špalier
Miesto: pešia zóna, Svätoplukovo námestie, Kupecká ulica 
5.7. a 7. 7.
Dejiny nás bavia – kreatívny stan Domu MS v Nitre/
Nitra, milá Nitra 2019. Interaktívna forma vzdelávania 
o cyrilo-metodskej misie pokračuje aj vrámci Európskej 
kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Deti a mládež budú 
môcť navštíviť matičný zážitkový stan, kde im bližšie 
predstavia sedmopočetníkov – učeníkov sv. Cyrila a Me-
toda s možnosťou vytvorenia si upomienkového darče-
ka. 
5.7. (pi) 11.00 Dejiny nás bavia – kreatívny stan Domu 
MS v Nitre, Pribinova Nitrawa
Miesto: Nitriansky hrad - podhradie

7.7. (ne) 13.00 Dejiny nás bavia – kreatívny stan Domu 
MS v Nitre. Cyrilo-metodské putovanie
Miesto: Archeopark Nitra – Martinský vrch
Viac informácií na www.facebook.com/dmsnitra, www.
matica.sk, Organizátor: Mesto Nitra, Matica slovenská, 
Dom MS v Nitre
20.7. (so) Vatra zvrchovanosti. Pripomenutie si 27. vý-
ročia prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR.
Organizátor: MO MS  Nitra, Miesto: Výstavisko Agro-
komplex Nitra
21. 7. - 28. 7. XXVII. ročník Celonárodného festivalu 
kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Organizá-
tor: OZ KREDIV, RKFÚ, MO MS Močenok. Miesto: 
Močenok

AKTIVITY PRI DMS: 
Filatelisti /nepárny týždeň utorok 15.00 h/,
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/,
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový 
krúžok /streda -16.00 h/ Intuitívny tanec a tanečná im-
provizácia  – /štvrtok 19.00h/

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
3.7. 17:00 Tradície a produkty MAS Dolná Nitra a pod-
zoborie, vystúpenie folklórnych skupín na podujatí, v 
Babindole
5. 7. 13:00 - 19:00 Nitra milá, Nitra. Prezentácia súčas-
ných a tradičných remesiel, miesto konania: Podhradie
5. 7. Pamäť a premena - výstava diel. Miesto konania: 
Malý seminár, Pribinovo námestie
5. 7. Hlaholika, cyrilika, latinka. Rozprávanie s grafoló-
gom o písme, Pribinovo námestie
7.7. 13:30 Festival dychovej hudby, 57.ročník, miesto: 
Hostie
12.7. 17:00-19:30 Hviezdy na dotyk. Zážitkové vesmírne 
aktivity pre deti, planetárium, vstupné 1€
12.7. 20:00 Prvé pristátie ľudí na Mesiaci - 50. výročie 
(prednáška)  
12.7. 21:15 - 23:15 Pozorovanie vo hvezdárni 
16.7. 22:00 - 1:00 Pozorujeme čiastočné zatmenie Me-
siaca
18.7. 18.00 – 21.00 VšehoKOS - letná kultúra pre mlá-
dež, súčasná hudba, spev, folklór, tvorivé remeselné ukáž-
ky, kreslenie, skicovanie, maľovanie, divadlo mladých, 
astronómia v praxi, písmo, podpis, grafológia, koskino a 
ďalšie zaujímavé aktivity
25. - 26. 7.  Gorazdov Močenok – celoslovenský festival 
biblických hier,

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Ul. Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@tra-
facka.sk Otvorená denne: po-št 11.00 - 23.00, pi: 11.00 
- 0.00, so: 15.00 - 0.00, ne: 15.00 - 22.00
4.7. (št) o 18:00 Vernisáž – Stará Nitra. Môžete sa na-
dýchať historickej Nitry prostredníctvom fotografií a po-
hľadníc prevažne z predchádzajúceho storočia. 8. ročník 
výstavy. Výstava potrvá do 23.8. 



14

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 
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti 
knižnica ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, 
mg kazety, videokazety, CD platne. CD ROM, DVD a 
patentové spisy), okolo 400 titulov a zvukové knihy pre 
nevidiacich a slabozrakých.
9x prázdninová streda v knižnici – Z každého rožka 
troška (zábavné dopoludnie s rozprávkami, hádankami, 
kvízmi, 
Kultúrne pamiatky Nitry slovom a obrazom – výstava 
kníh vo vitrínach
Kde bolo, tam bolo – dramatizované čítanie ľudových 
rozprávok (úsek literatúry pre deti a mládež)
Skúsime to opačne. Ako je to s pravou a ľavou rukou – 
dramatizované čítanie spojené s tvorivou dielňou (Me-
dzinárodný deň ľavákov 13. 8.) 
8. 7. (po) 14.00, 10. 7. (str) 11.00, 6. 8. (ut) 13.30 Ska-
diaľ som ? Európske rozprávky. Úsek literatúry pre deti 
a mládež. Mestský detský tábor v CVČ Domino, na Ul. 
Fraňa Mojtu

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, databáza ubytovacích 
a stravovacích zariadení, zdravotníckych zariadení, za-
bezpečuje sprievodcovský servis, skenovanie, kopíro-
vaciu službu a vylepovanie plagátov, predaj publikácií  

10.7. (st) o 16:00 Linux stretnutie. Debatu o Linuxe a 
iných otvorených softvéroch - vždy v druhú stredu v me-
siaci, od 16.00 hod.
10.7. (st) o 19:00 MORE THAN A QUIZ. Preverte svo-
je vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží.
Je potrebné prihlásiť svoj tím, maximálne 4 členovia, do 
eventu na Facebooku. Vstupné: 3 € / 1 os.
12.7. (pi) o 19:30 Večer (ne)známych filmových melódií. 
Tento večer vás prenesie do atmosféry rokov minulých, 
kedy bola hudba naozajstnou vzácnosťou. Vstupné: 5 €
13.7. (so) o 19:00 Šansónový večer. Katarína Bielická a 
Miloš Fojtík si pre vás pripravili šansónové piesne zo Slo-
venska, Česka, Francúzska, ... Vstupné: 2 €
17.7. (st) o 19:30 Souvrat v Trafačke. S novou gitarou a 
polovica aj s novým menom. Budú pesničky, pochutinky. 
Vzácny hosť Roman Fabian! Vstupné: dobrovoľné
20.7. (so) o 18:00 Conquet – jazzband (Jazz - Funk - 
Groove - Swing - Latin). Kvalitné hudobné výkony mla-
dých hudobníkov a známe svetové hity. Vstupné: 5 €
21.7. (ne) o 13:00 Letný blšák. Môžeš si  nakúpiť krásne, 
nevyužité, použité no použiteľné oblečenie, topánky a 
doplnky za symbolické ceny. Ak máš doma kúsky, kto-
ré už nenosíš, príď. Predajcovia sa môžu prihlasovať na 
mail: letnyblsakvtrafacke@gmail.com
24.7. (st) o 19:00 MORE THAN A QUIZ. Preverte svo-
je vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží. 
Vstupné: 3 € / 1 os.
25.7. (št) o 19:00 Mëtamorfoza. EMMITA sa venuje ho-
usovej hudbe od roku 2015. Vstupné: dobrovoľné

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 
Nitrianskeho šachového klubu. 
KC Zobor, Svätourbanská ul. 31, 949 01 Nitra. 
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre. Po: 9.00 - 
11.00, str, štv: 15.00 – 17.00  
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1, Nitra – Párovské 
Háje. 
Str: 17.00 - 20.00. Čitáreň, stolný tenis, bežecký pás, cyk-
lotrenažér 2.
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, 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), 
ne:  zatv. 
Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 min. 
pred ukončením prev. doby. Zákazník si musí byť vedo-
mý, že do uved. času musí opustiť prevádzku bez nároku 
na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!
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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

a propagačných materiálov o Nitre a Slovensku, pohľad-
níc a darčekových predmetov, je predajným miestom 
Ticketportalu. 

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
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: 
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Takmer sedem desaťročí 
sa o ňom medzi historikmi  
a bádateľmi tvrdilo, že bol 
zničený v prevádzke Zberné 
suroviny ešte v 50. rokoch 20. 
storočia. Našťastie sa táto in-
formácia ukázala ako neprav-
divá. Dokumenty tohto ar-
chívneho fondu z rokov 1632 
– 1922 obsahujú zásadné 
informácie k dejinám mesta  
od poslednej tretiny 17. storo-
čia, ktoré neboli doteraz nikdy 
využité pri skúmaní dejín mes-
ta. Okrem konfirmácie mest-
ských výsad z 5. mája 1632 
je tým najvzácnejším doku-
mentom z týchto písomností 
najstaršia zachovaná mest-
ská kniha Nitry z rokov 1681 

– 1693, ktorú sa v roku 2018 
podarilo Štátnemu archívu  
v Nitre dať zreštaurovať. Zá-
roveň sa tieto informácie  
v roku 2018 sprístupnili ve-
rejnosti formou knihy - pra-
mennej edície, vydanou mes-
tom Nitra pri príležitosti 770. 
výročia udelenia mestských 
výsad spolu so štúdiami  
k najstarším dejinám mesta  
v 16. až 17. storočí, ktoré 
doplnili doterajšie poznatky  
o starších dejinách mesta.

Kniha je najstaršou za-
chovanou úradnou zápisni-
cou mesta a začína ňou celý 
rad zápisníc až do roku 1922. 
Všetky staršie boli zničené 
pri veľkých požiaroch mesta 

v r. 1553 a 1679. V samot-
nom texte knihy sú priame 
odvolávky na ešte staršiu 
mestskú knihu vedenú pred 
r. 1681. V zápisoch z r. 1688  
a 1689 sa deklaruje, že pôvod-
ný mestský protokol sa stratil  
v „revolučných“ časoch a voj-
nách, a preto si pokonanie dali 
stránky pre istotu zapísať už  
do „nového“ mestského proto-
kolu z r. 1681 až 1692. Zo zá-
pisov vyplýva, že tento starší 
mestský protokol bol vedený 
minimálne od r. 1654, keď 
bol do nej v tom roku zapí-
saný istý majetkový prevod.  
Z obsahového hľadiska sú za-
písané záznamy v najstaršej 
zachovanej mestskej knihe  

V minulom roku výstavou Znovuobjavený archív mesta Nitry, inštalovanou  
v Ponitrianskom múzeum v Nitre, priblížil Štátny archív v Nitre verejnosti osudy sta-
rého archívu mesta Nitry, ktorý sa zachoval od roku 1632.

Nová šanca pre najstaršiu úradnú knihu mesta
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z r. 1681 – 1693 jednotvárne 
– ide najmä o majetkovopráv-
ne prevody medzi mešťanmi 
(predaje, kúpy, zálohy a vý-
meny) týkajúce sa ich nehnu-
teľností (domy, pozemky, ob-
chody atď.) v Dolnom meste, 
ojedinele aj v Hornom meste. 
Niektoré – týkajúce sa vlast-
ného majetku – zaznačilo  
do knihy samotné mesto. Ďal-
ším, síce menej častým, ale 
významným druhom zázna-
mov, sú záznamy týkajúce 
sa volieb mestskej rady  
a ostatných mestských funk-
cionárov (v knihe sú zapísané 
voľby z 10. januára 1681, 24. 
apríla 1681, 24. apríl 1689  
a 24. apríla 1692). Do knihy 
sa zapisovali aj iné druhy 
majetkovoprávnych doku-
mentov, najmä testamenty, 
kontradikcie a úradné prohi-
bície – zachovaná kniha ich 
však obsahuje iba niekoľko. 
Zápisy sa do mestskej kni-
hy zapisovali nerovnomerne, 
rôzna je aj periodicita zápisov 
v jednotlivých rokoch. Zázna-
my sa realizovali zväčša  
v dome richtára, kde sa až  
do roku 1690 uskutočňo-
vali zasadnutia mestskej 
rady (neskôr už v mestskom 
dome). Vo viacerých zázna-
moch sa tiež spomenulo, že 
súčasťou dohodnutej ma-
jetkovej transakcie, zapísa-
nej do mestskej knihy, bol  
na znak dobrého obchodu 
vykonaný oldomáš, teda za-
pitie predaja či výmeny. Zvy-
čajne sa výdavky zaň počítali 
do kúpnopredajnej ceny, nie-
kedy sa jeho hodnota uviedla 
osobitne. V jednom zázname 
sa napríklad uviedlo, že ma-
jetková transakcia bola po-

tvrdená priateľským oldomá-
šom za 25 grajciarov.

Samotná kniha je mimo-
riadne vzácnou pamiatkou 
pre dejiny mesta Nitry. Je 
nielen jeho najstaršou zacho-
vanou úradnou zápisnicou, 
ale mimoriadnym dokladom 
pre poznanie života mesta  
a jeho rodín a elít na konci 17. 
a v 18. storočí, o ktorých sme 
doteraz takmer vôbec ne-
vedeli. Po skončení výstavy  
a vydaní knihy o tejto najstar-
šej mestskej knihe na jeseň 
2018 sa podaril ešte jeden 

objav – zistilo sa, že kniha  
z rokov 1681 – 1693 má 
ďalšie pokračovanie, a to 
až do roku 1750. Podarilo 
sa totiž objaviť jej ostatnú 
časť z rokov 1709 – 1750,  
a tak konečne po storočiach 
spojiť celok do jednej knihy. 
Chýbajú len strany 86 – 129 
a 131 – 174 z rokov 1693 – 
1702, ktoré sa zrejme ešte  
v minulých rokoch stratili 
alebo zničili. Podarilo sa ob-
javiť aj index ku knihe z 18. 
storočia, ktorý potvrdzuje, že 
celok bol skutočne jednou 
knihou, ktorá sa začala písať 
v roku 1681 a ukončila sa až 
v roku 1750 (kniha mala 962 
strán). Pôvodná zápisnica 

bola v mimoriadne poškode-
nom stave, bez pevnej väzby. 
Jednotlivé listy boli poškode-
né, s rozstrapkanými listami, 
niektoré strany boli napadnu-
té plesňou. Po zreštaurovaní 
dostala kniha novú koženú 
väzbu, listy boli dezinfiko-
vané, vyrovnané, spevnené 
a chýbajúce časti doplne-
né. Knihu reštauroval v roku 
2018 vynikajúci slovenský 
reštaurátor Ivan Galamboš 
zo Slovenského národného 
archívu v Bratislave, ktorému 
patrí veľká vďaka za odvede-

nú prácu. 
Mesto Nitra tak má  

od roku 2018 svoju najstaršiu 
úradnú zápisnicu z rokov 
1681 – 1750 sprístupnenú  
v dôstojnej zreštaurovanej po-
dobe a definitívne v jednom 
celku. Je uložená v Štátnom 
archíve v Nitre, kde bude spo-
lu s ostatnými písomnosťami 
starého archívu mesta odbor-
ne spracovaná a sprístupne-
ná verejnosti na bádanie. 
Štátny archív v Nitre v spolu-
práci s Mestom Nitra plánuje 
zápisnicu sprístupniť čoskoro 
aj v digitálnej podobe.

Peter Keresteš
riaditeľ Štátneho archívu v Nitre
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Narodil sa 27. novembra 
1763 v Močenku v okrese 
Šaľa. Pochádzal z rodiny re-
meselníka. Teológiu študoval 
v Nitre a vo Viedni. Za kňaza 
ho vysvätili v r. 1788. Naj-
prv pôsobil ako ceremoniár  
a tajomník nitrianskeho sídel-
ného biskupa Františka Xa-
vera Fuchsa, od r. 1791 bol 
profesorom cirkevných dejín 
a cirkevného práva v kňaz-
skom biskupskom seminári.  
V r. 1804 ho vymenovali za 
kanonika i za zástupcu ria-
diteľa – vicedirektora vyšších 
škôl v Jágri. V r. 1810 ho vy-
svätili za titulárneho sardické-
ho biskupa. Súčasne sa stal 
radcom Uhorskej miestodr-
žiteľskej rady, v r. 1816 sídel-
ným biskupom v Stoličnom 

Belehrade, od r. 1821 vo Veľ-
kom Varadíne, napokon sa na 
vlastnú žiadosť od r. 1827 stal 
sídelným biskupom v Nitre. 

Bol významným cirkev-
ným dejateľom, mecénom 
cirkevných, školských a cha-
ritatívnych ústavov. Zaslúžil 
sa o výstavbu dievčenskej 
školy v Nitre. V čase cholery, 
ktorá v r. 1831 zúrila v Nit-
rianskej stolici, z vlastných 
peňazí platil dvanásť ošetro-
vateliek. Dal postaviť aj sto-
ličnú nemocnicu. Niekdajší 
jezuitský kláštor v Žiline dal 
v r. 1833 prebudovať a založil 
v ňom sirotinec („Sirotár“) pre 
deti, ktoré osireli počas epi-
démie cholery.

Patril medzi zakladajúcich 
členov Slovenského učeného 

tovarišstva i jeho nitrianskeho 
pobočného stánku. Neskôr 
sa ho pokúsil znovuoživiť,  
v r. 1838 priviezol z Bratisla-
vy do Nitry aj tlačiareň. Bol 
mecénom Spolku milovníkov 
reči a literatúry slovenskej. 
Venoval sa aj histórii. Uspo-
riadal veľkovaradínsky i nit-
riansky biskupský archív.

V r. 1836 ho vyznamena-
li stredným krížom Radu sv. 
Štefana a povýšili do šľach-
tického stavu. Zomrel 2. mája 
1838 v Močenku a pochova-
ný je v Nitre. Pre Nitranov je 
známy aj tým, že v mestskom 
parku dal r. 1831 postaviť 
biskupský hostinec.

Spracovala: (SY)

Ulicu, pomenovanú po historikovi, podporovateľovi bernolákovcov, mecénovi a 
nitrianskom biskupovi Jozefovi Vurumovi, nájdete na Vŕšku.

Ulica Jozefa Vuruma
Ulica, po ktorej kráčaš
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Boli sme pritom ako sláv-
ny Heinrich Schlieman objavil 
Tróju a z prachu dávnych dôb 
odkryl svet, ktorý sme dote-
raz poznali iba z kníh. Insce-
náciu s pesničkami, v ktorej 
účinkuje celý herecký súbor 
divadla, uviedlo Staré divadlo 
Karola Spišáka v Nitre.

Autorkou hry je Slavka Ci-
váňová, réžie sa zhostil Peter 
Oravec. Tento režisér už svo-
je kvality na tejto scéne pre-
ukázal pri réžii Čarodejníka  
z krajiny Oz. A nesklamal ani 
tentoraz.

Inscenácia predstavila 
celý príbeh o láske trójskeho 
princa Parisa a krásnej He-
leny. Rozprávačom príbehu 
je objaviteľa Tróje Heinrich 
Schliemann v podaní Ruda 
Kratochvíla. Jeho manželku 

stvárnila Michaela Liptáková 
ako hosť.  

Autorka scenára Slavka 
Civáňová priznala, že naj-
ťažšie bolo prispôsobiť ten-
to príbeh vnímaniu detského 
diváka. Tvorcovia sa museli 
vyrovnať aj s drsnosťou prí-
behu, zobrazujúceho nemilo-
srdné dobývanie Tróje.

Plusom veľkého výprav-
ného hudobného eposu 
sú chytľavé piesne. Je ich 
celkom dvadsať a zložil ich 
Peter Vlčko, spolu s ďalší-
mi viac ako 70 hudobnými 
motívmi. Vynikajúcu hudbu 
a úžasné výkony hercov do-
pĺňa veľká výprava scéno-
grafa Pavla Andraška. Scéna 
obsahuje fragmenty akoby 
práve objavených antických 
vykopávok v podobe časti 

stĺpov, tympanónu a sôch, 
ktoré predstavujú jednotlivé 
postavy z príbehu. Práve tie 
ožívajú, aby mohli vyrozprá-
vať príbeh. Autorkou kostý-
mov a gigantických masiek 
gréckych bohov na bájnom 
Olympe je výtvarníčka Tereza 
A. Hudáková.

Riaditeľ divadla Martin 
Kusenda vystúpil po pre-
miére na scénu, aby sa po-
ďakoval tvorcom aj hercom 
za vynikajúce výkony. Využil 
slávnostnú chvíľu premiéry, 
aby hercovi SDKS Ivanovi 
Gontkovi odovzdal ocenenie 
Lunica, ktoré z dôvodu jeho 
neprítomnosti prevzal v uply-
nulých dňoch na nitrianskej 
župe. 

Ľudmila Synaková

V Nitre sa dá pozrieť si známy príbeh o najkrajšej žene sveta, povestnom trój-
skom koňovi a jednej veľkej láske, ktorá rozpútala vojnu mýtických hrdinov.

Inscenácia s pesničkami o bájnej Tróji zožala úspech

Herci a autori eposu sa tešili dlhému potlesku.
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V rámci mestských sláv-
ností sa vo štvrtok 4. júla  
uskutoční v Ponitrianskom 
múzeu slávnostné uvedenie 
novej knihy Nitra na starých 
fotografiách − Pamätihod-
nosti mesta. Nová publiká-
cia, ktorá vyšla aj s podporou 
mesta Nitry, predstaví mesto 
pod Zoborom v premenách 
času prostredníctvom sta-
rých fotografií. Čitateľom po-
môže sprítomniť ako vyzeralo 
toto krásne historické mesto 
pod Zoborom v minulosti. 

V knihe nájdete historické 
fotografie najznámejších pa-
miatok, ale aj menej známe 
pohľady na nitrianske ulice. 
Nájdete tu aj starú podobu 
kostolov, niekdajšie nitrian-
ske hotely, už neexistujúce 
drevené plávajúce Gissero-
vo kúpalisko na rieke Nitra, 

ale aj Arnoldovo kúpalisko  
na Sihoti. Zaujímavé sú aj do-
bové pohľady na bývalé obce 
Párovce, Chrenovú, ktoré sa 
dnes zmenili na moderné síd-
liská, ako aj na osadu Šindol-
ka s výdatným prameňom,  
z ktorého na vozoch vo veľkých 
sudoch dovážali do mesta pit-
nú vodu, chýrečné nitrianske 
mlyny Arpádov, či Aujezské-

ho, ako i na romanticky sa 
kľukatiace meandre rieky 
Nitry, ktorá ešte pokojne tiek-
la vo svojom starom koryte. 
Unikátna je fotografia prvého 
nitrianskeho kina Meteor, ale-
bo podoba Miléniového stĺpa 
na vrchole Pyramídy. 

„Čitateľov možno pre-
kvapia pohľady na vinorodé 
stráne vrchu Zobor, kde vi-
nice i záhrady ešte prevlá-
dali nad dnešnou domovou 
zástavbou či panoramatické 
pohľady na mesto ešte bez 
sídliskovej výstavby,“ uviedol 
zostavovateľ knihy Vladimír 
Bárta a dodal: „Stačí si len 
zalistovať v tejto zaujímavej 
knihe a preniesť sa spolu  
s ňou do čias minulých.“  
Na prezentácii knihy sú  všetci 
Nitrania srdečne vítaní.

(SY) 

Koncerty, výstavy, historický festival, jarmok, celonárodná Cyrilo-metodskú púť, 
deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade a odborná historická konferencia.

Slávnosti ponúknu históriu, duchovné zážitky i zábavu

Nová publikácia prinesie staré fotografie

Mestské slávnosti Nit-
ra, milá Nitra ponúknu od 4. 
do 7. júla bohatý program. 
Ústredným motívom bude 
prezentácia histórie mesta  
a Nitrianskeho hradu ako naj-
väčšieho na Slovensku. Po 
prvýkrát  sprístupnia unikát-
nu a doteraz neprezentovanú 
stredovekú vstupnú bránu do 
hradného opevnenia, ktorú 
objavili v podzemí Župného 
domu a patrí medzi najmo-
hutnejšie v rámci celého 
stredoeurópskeho priestoru. 
Časť programu sa sústre-
dí na Pribinovom námestí  

a v priľahlých dvoroch. 
V Ponitrianskom múzeu sprí-
stupnia filatelistické výsta-
vy a predstavia novú knihu  
o Nitre.

Hlavný program slávností 
otvorí 5. júla Cyrilo-metodská 
národná púť na Svätopluko-
vom námestí, popoludní sa na 
Nitrianskom hrade uskutoční 
Deň otvorených dverí. Náv-
števníci budú môcť vstúpiť 
do Biskupského paláca, Die-
cézneho múzea, či kazemát. 
Piatok i sobota budú patriť 
festivalu rannostredovekého 
života Pribinova Nitrawa so 

170 účastníkmi z rôznych 
historických spolkov. Rozlo-
žia sa vo veľkom dobovom 
tábore so 40 stanmi.  Náv-
števníci si budú môcť pozrieť 
vojenské ležoviská s dobo-
vým trhom, historické tvorivé 
dielne, stredovekú krčmu, 
historické scénky, šermiar-
ske súboje i veľkú hromadnú 
bitku. Veľký zážitok sľubuje 
veľkoplošná videomappingo-
vá projekcia s názvom Veľko-
moravský orloj a koncerty Iča 
Pčelára a Rockenrolly, skupi-
ny Hex a českej kapely Buty.

(SY)
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Slávnosti ponúknu históriu, duchovné zážitky i zábavu V júli sa životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry

75 ROKOV:
Zdenka Bátovská, Julian-

na Behinská, Anna Bencová, 
Anna Bernáthová, RNDr. Mi-
kuláš Bockanič, Margita Bo-
humelová, Ing. Božena Bo-
reková, CSc., Pavol Brezina, 
Karola Cintulová, Edita Civá-
ňová, Magdaléna Čurgaliová, 
Ing. Vladimír Depeš, Kristína 
Dobiašová, Pavel Drábik, Pe-
ter Dubecký, PaedDr. Magda-
léna Felberová, Mária Filová, 
Vojtech  Földeši, Magdaléna 
Gajdošová, Hermína Hecze-
iová, Ján Horváth, Ivan Hrdý, 
Peter Chmel, Marián Janev 
Tomov, Michal Javor, Jozef 
Ješko, Emília Kavická, Oto 
Klenko, Gabriela Kopáčiková, 
Ľudovít Košťál, Peter Kovalin-
ka, Ivan Kučes, Július Kukla, 
Alojz Kytka, Milan Lörincz, 
PhMr. Marta Markovičová, 
Eva Mášiková, Oľga Mesáro-
šová, Anna Miháliková, Mária 
Miklášová, Etela Milkovičová, 
Milan Mišiak, Mária Orlíčková, 
Jozef Pálka, Daniela Petríko-
vá, Janka Pôbišová, MUDr. 
Vladimír Rumanovský, Ing. 
Viliam Schowanetz, Margita 
Slováková, Helena Solářová, 
Vojtech Strnisko, Oto Szorád, 
Karol Šeffer , MUDr. Mária 
Ševčíková, Eva Špačková, 
Karol Šuchter, Ing. Jozef Tom-
ko, Ing. Titus Tulinský, Klára 
Uhrinová, Marta Urbanová, 
Darina Veliková, Helena Vere-
šová, Ján Viglacký, Ivan Vlč-
ko, Mária Závodná, Helena 
Žifčáková, Anton Zorád 

80 ROKOV:
Anna Barusová, Jolana 

Bödörová, Alžbeta Boledovi-
čová, Cecília Butková, Mária 

Dubeňová, Michal Ďurický, 
Ivan Gavalovič Ing. Vincent 
Grék, Ladislav Hlavina, Janet-
ta Hrivňáková, Helena Kisová, 
Anna Koňanová, Michal Kó-
nya, Ing. Ladislav Nilaš, Mar-
ta Poláková, Júlia Sapárová, 
Mária Solárová, Anna Václa-
viková, Ján Vanko, Marta Za-
jíčková

85 ROKOV:
Mária Beneová, PhDr. Da-

rina Bialeková, CSc., Marta 
Bocanová, Anna Čeretková, 
Anton Foťko, Emília Gálová, 
Jozefína Garafiová, Paulína 
Gašparíková, Klára Hačková, 
Vlasta Chlebcová, Anna Jan-
čárová, Mária Konečná, Ing. 
Ivan Kováč, Ing. Anton Ora-
vec, Anna Pavkovičová, Belo 
Petnický, Ing. Jozef Pospíšil, 
Edeltrúda Révayová, Ladislav 
Rus, Štefan Sapár, Leonard 
Smutný, Jozef Šabík, Mária 
Takáčová, Zbyšek Tesárek, 
Vojtech Vikor, Michal Vrabec

86 ROKOV:
Valéria Bosá, Mária Čery-

ová, Emília Domanická, Mar-
cela Dúšková, Valéria Gyula-
iová, Ladislav Horník, Anna 
Hrnčiariková, Edita Kadišová, 
Ing. Mária Kováčová, Tomáš 
Lustig, Gabriela Matejovičo-
vá, Mária Palatická, Ľudmila 
Pintová, Ing. Michal Polák, 
Mária Polášková, Anna Po-
tančoková, Stanislav Šušla

87 ROKOV:
Júlia Andelová, Irma Bau-

manová, Jaroslava Branická, 
Jozef Daniš, Marta Gramblič-
ková, Ľudovít Halás, Marta 
Hotová, Mária Hromyová, 
Václav Jančovič, Magdalé-
na Kresanová, Anna Marko-

vičová, Helena Nemešová, 
Božena Penevová, František 
Rábara, Anna Špurnajová, 
Vincent Vartík  

88 ROKOV:
Alena Ambrosová, Irena 

Arpášová, Viliam Brezina, Je-
annine Drimalová, doc. Ing. 
Daniel Gunár, CSc., Hilda Ka-
renovičová, Magdaléna Ker-
tésová, Alica Kožová, Katarí-
na Králiková, Aurélia Pillerová, 
Jaroslava Pintérová, Anna 
Šalamonová, Júlia Točková, 
Michal Žáčik

89 ROKOV:
Ľudmila Beňová, Aurélia 

Branikovičová, Miroslav Hart-
man, Július Kevely, Helena 
Mihaličková, Anna Sládečko-
vá, Ing. Soňa Sotáková    

90 ROKOV:
Alžbeta Balážiová, Sidónia 

Ďurfinová, Amália Hodúlová, 
Jozef Hulala, Vítězslav Ma-
tiaska, Anna Milová, Gabriela 
Popelková, František Prelov-
ský, Alžbeta Vargová

91 ROKOV:
Emília Cigáňová, Viliam 

Karaba, Anna Svetlíková, Jú-
lia Škulová, Jozefína Tallová, 
Anna Vilhanová

92 ROKOV:
Helena Barabásová, Vilma 

Buchová, Františka Gatialová, 
Viliam Kolenčík, Júlia Rondo-
šová

93 ROKOV:
Ján Janikovič, Júlia Kris-

tianová, MUDr. Karol Kříž, 
Anna Nagyová, Leo Steiner   

94 ROKOV:
Jozef Pružinský
95 ROKOV:
Vincent Jamrich, Anna 

Zábojníková
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V auguste sa životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry

75 ROKOV:
Jaromíra Adámeková, Ale-

xandra Baboová, Ing. Jozef Bal-
la, Ing. Štefan Bodlala, Jarmila 
Budová, Eleonóra Čeligová, Ka-
tarína Čerňáková, Ľudovít Čery, 
Štefánia Čierna, Anton Dobro-
vodský, Štefan Drahoš, MUDr. 
Elza Ďurfinová, Ondrej Ferko, 
Marta Foschková, Edita Furdová, 
Emília Gitschinská, Marta Hege-
dušová, Marta Hrabecová, Mária 
Hrdlicová, Elena Hrotáková, Ing. 
Peter Chemez, Eva Ilavská, Du-
šan Ivan, František Kapusta, Má-
ria Estera Kiačeková, Anna Kol-
láriková, Ľudovít Konečný, Ing. 
Milan Kováč, Ing. Ladislav Križan, 
Jozef Lacina, Helena Laššová, 
Zdeněk Lubina, Mária Máčajová, 
Ing. Stanislav Mášik, Emília Me-
lišová, František Mercel, Jozef 
Mikač, Ing. Ján Miklík, Eva Mi-
narovičová, Marietta Mondočko-
vá, Mgr. Edita Nedeľková, Oľga 
Orešková, Mária Paukejeová, He-
lena Reichelová, Eva Sklenárová, 
Mária Srnková, Mária Strnadová, 
Mária Studená, PaedDr. Ladislav 
Sýkora, Anna Škablová, Mária 
Takáčová, Milan Tóth, Terézia 
Trabalíková, Ing. Štefan Urban, 
Emília Velčická, Marta Višňov-
ská, Miroslav Vozdecký, Ing. Otto 
Wachal, Milan Zimmermann, Ing. 
Anna Žajová, CSc.

80 ROKOV:
Anna Humajová, Magdalé-

na Hunáková, Margita Kluková, 
Mária Kozárová, Ladislav Kozma, 
Valéria Maťašovská, Mária Me-
sárošová, Anna Pálešová, Alica 
Pastierová, Mária Pénzešová, 
Helena Poláková, Anna Porub-
ská, Ing. Peter Priečinský, Bože-
na Pružincová, Helena Rácová, 
Antónia Ronecová, Ferdinand 

Ružový, Ján Stovička, Jozef 
Sýkora, Anna Šinkorová, Milan 
Štefánik, Ján Štefek, Zita Valeh-
rachová, Anna Valentová, Karol 
Varga, Oľga Vargová, Eva Vnuč-
ková,  Anna Vnuková, Ing. Karol 
Vrba, Ondrej Wenzl, Marta Záhor-
ská, Alojz Zaoral

85 ROKOV:
Hildegarda Augustovičová, 

Jozef Bališ, Mária Barusová, 
Mária Blíziková, Marián Bogyi, 
Zuzana Eršeková, Paulína Gal-
bová, prof. Ing. Ján Hrubý, PhD., 
Helena Hubinská, Božena Ištvá-
nová, Štefánia Jakabová, Vojtech 
Kertész, Oto Kimle, Ing. Štefan 
Košovan, Michal Láznik, Melánia 
Lenghartová, Magdaléna Neu-
mannová, Mária Ottová, Irena 
Psotová

86 ROKOV:
Helena Babiková, Emília Bla-

hová, Július Buday, Jozef Csász-
ta, Eva Černá, Júlia Demanková, 
Kvetoslava Dömöšová, Júlia 
Funtová, Alžbeta Gabulová, Má-
ria Gréková, Magdaléna Hrnková, 
Margita Chúťková, Vilma Izakovi-
čová, Valéria Jankalová, Oľga 
Kelešiová, Mária Kolenčíková, 
Anna Korunková, Ján Kostoláni, 
Alžbeta Martišková, Filoména 
Murančíková, Rudolf Pallya, Ing. 
Igor Polák, Ing. Milan Polák, Jola-
na Sťahelová, Helena Šustáková, 
MUDr. Karol Vindiš

87 ROKOV:
Terézia Fačkovcová, Ladislav 

Geró, Pavlína Godálová, Vilma 
Hlavajová, Valéria Kántorová, 
Mária Kertészová, Michal Kos-
tolanský, Rudolf Kováč, Milan 
Kuťka, Elvína Richterová, Judita 
Švelanová, Ľudmila Tatarkovičo-
vá, Tibor Turanovič, Ľudmila Va-
lachová, Valéria Vašáková 

88 ROKOV:
Kazimír Andrejka, Valéria 

Bečárová, MUDr. Bartolomej 
Čech, Ing. Ľudovít Čutrík, Ján 
Fedorkovič, Katarína Havlíková, 
Ludvík Kocián, Milan Mesároš, 
Janka Mudriková, Helena Ocel-
ková, Rozália Pavlovičová, Lídia 
Pilařová, Helena Slováková, Al-
bína Šedíková, Mária Všelková, 
Helena Žáková

89 ROKOV:
Mária Gašperanová, Štefánia 

Gatialová, Štefánia Košúthová, 
Sylvia Michaličková, Mária Mu-
rínová, Gustáv Nedeľka, Mária 
Spáčová, Vilma Vážanová  

90 ROKOV:
Emília Búgelová, Štefánia 

Civínová, Emília Danová, Emília 
Hancková, Karol Hrnčár, Alžbeta 
Chaloupková, Antónia Obrinčá-
ková, Augustia Volešínyiová

91 ROKOV:
Františka Bilická, Mária Čer-

venková, Mária Hrnčárová, Anna 
Krajčová, Pavel Vaškovský

92 ROKOV:
Doc. Ing. Mária Benková, 

CSc., Zefirín Fačkovec, Štefá-
nia Fujaková, Helena Kašičková, 
Anna Osifová, Mária Ševčíková, 
Irena Škorecová 

93 ROKOV:
Ing. Július Kuruc, MUDr. Eu-

gen Račkovič, Adela Števková 
94 ROKOV:
Anna Dobrovodská
95 ROKOV:
Mária Andelová, Ján Beláni, 

Mária Belanová, Helena Částová, 
Olívia Malinčíková

96 ROKOV:
Tomáš Pavlovič
97 ROKOV:
Vilma Hrabovská, Jolana Ko-

zodajefová
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V máji nás navždy opustili títo občania 
mesta Nitry:
Darina Bačinská, 73-ročná
Ružena Bačová, 90-ročná 
Mgr. Jana Balážová, 36-ročná
MUDr. Václav Benca, 86-ročný
Anna Bihariová, 74-ročná
Iveta Bihariová, 51-ročná
Alžbeta Čáliková, 89-ročná
RNDr. Justína Dubajová, PHMr., 88-ročná
Juliana Filová, 98-ročná
František Finta, 66-ročný
Štefan Fölkel, 79-ročný
Dušan Gajdošík, 91-ročný
Viliam Gálik, 82-ročný
Gizela Gálová, 93-ročná
Mária Gálová, 94-ročná
Augustín Grman, 99-ročný
Veronika Hájeková, 94-ročná
Bedrich Hecht, 94-ročný 
Eduard Hrnčár, 67-ročný
Ľudmila Christovová, 84-ročná
Anna Károlyová, 65-ročná
Jozef Kotúček, 65-ročný 
Ján Kováč, 74-ročný
MVDr. Jozef Kováč, 82-ročný
Mária Križanová, 80-ročná
Irena Kubinová, 79-ročná
Eva Kuklová, 67-ročná

Eva Labová, 91-ročná
Ladislav Ligač, 67-ročný
Jozef Michalička, 77-ročný
Mária Miľová, 54-ročná
Ján Mlynek, 78-ročný
Pavel Močko, 65-ročný
Ľubomír Moravčík, 66-ročný
Mgr. Hedviga Náhlovská, 90-ročná
František Nemeš, 84-ročný
Ing. Vincent Neščivera, 71-ročný 
Mária Novosadová, 67-ročná
Ladislav Paulík, 66-ročný
Ľudmila Pavlechová, 90-ročná
Zita Pavlovičová, 75-ročná
Jozef Porhajaš, 78-ročný
Jaroslav Rusovský, 84-ročný
Mária Sochacká, 75-ročná
František Solár, 88-ročný
Róbert Sopka, 47-ročný
Ľudmila Šemetková, 63-ročná
Július Šodel, 77-ročný
Júlia Urcikánová, 86-ročná
Helena Vargová, 82-ročná
Irma Vlasáková, 89-ročná
Margita Vnuková, 88-ročná
Vilma Vöröšová, 90-ročná

1. júna: 
Lukáš Ďuriš z Malých Chyndíc a Mgr. Simona Ďurková z Lehoty
4. júna: 
Peter Malík a Mgr. Nikoleta Záhonová, obaja z Nitry
7. júna: 
Erik Šalát a Veronika Gálová, obaja z Veľkého Zálužia
8. júna: 
Michal Gabriš a Dana Fridrichová, obaja z Nitry
16. júna: 
Oliver Novák z Nitry a Kristína Domaníková z Nových Sadov – Sila

V júni si povedali „áno“ títo snúbenci



4. - 7. júla 2019

Spoluusporiadatelia:

Hlavní usporiadatelia:

CYRILO – METODSKÁ NÁRODNÁ PÚŤ  I  HEX, BUTY    
KONFERENCIA  I  ŽALMY Z BOJNEJ  I  VEĽKOMORAVSKÝ ORLOJ    

 PRIBINOVA NITRAWA  I  BRÁNA DO  HRADU  I  PUTOVANIE     
  NITRIANSKY JARMOK  I  OTVORENÉ DVORY A ZÁHRADY

  

Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti 

Archeologický ústav SAV  I  Divadlo Andreja Bagara v Nitre  I  Divadelné spoločenstvo LeMon  I  Dom Matice slovenskej v Nitre  
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.  I  Európske fórum vínnej kultúry  I  Krajské osvetové stredisko v Nitre I Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre   
Krajský pamiatkový úrad Nitra Nitrianska galéria  I  Nitrianska organizácia cestovného ruchu  I  Nové divadlo  I Ponitrianske múzeum  I  Priatelia starého divadla o.z.   

 I  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre  I  Stredoveká taverna  I  Súkromná stredná umelecká škola dizajnu  Nitra  I  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre  I  Zoborský skrášľovací spolok  I  Zväz slovenských filatelistov -  Klub filatelistov 52-51 Nitra 

Viac info na:


