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Chladnejšie rána, kratšie 
dni a ústup horúčav nám pri-
pomínajú končiace sa leto. 
Pre školákov, ich rodičov a 
pedagógov je to jasný signál 
konca prázdnin. 

Druhý september je ma-
gický deň. Rozbieha sa pravi-
delne sa opakujúci desaťme-
sačný vzdelávací cyklus. Do 
všetkých vzdelávacích usta-
novizní prichádzajú usmiate 
a nedočkavé tváre. Prahnúce 
po nových vedomostiach.

Svet okolo nás sa rýchlo 
mení, k tomu by sa mal pri-
spôsobiť aj vzdelávací sys-
tém. Potrebujeme mladých 
ľudí s dávkou samostatnosti, 
tvorivosti, rýchlej orientácie, 
okamžitej aplikácie vedo-
mostí a zručností. K tomu je 
potrebné kvalitné vzdelanie, 
schopnosť používať infor-
mačné technológie a preuka-
zovať jazykové zručnosti. Či 
budú mladí ľudia v dostatoč-
nej miere ochotní prijať toto 
široké spektrum vedomostí? 
Zrkadlo im nastaví samotný 
život.   

Vychovávať a vzdelávať 
mladých ľudí je dôležitá a 
zodpovedná úloha. Pedagó-
govia budú opäť stáť pred 
náročnými úlohami – zapáliť v 
žiakoch pochodeň múdrosti 
a prebudiť túžbu po nasávaní 
vedomostí. 

Zostáva veriť, že žia-
ci i učitelia načerpali počas 
prázdnin dostatok síl do ďal-
šieho školského roka.  

Ľudmila Synaková

Zrkadlo im nastaví
sám život

Editorial

NITRA
KULTÚRNO -  SPOLOČENSKÝ  MESAČN ÍK



3

kultúrno - spoločenský mesačník september 2019NITRA

„Mne sa tu holuby za-
každým vyšpinia, každé ráno 
to tu umývam,“ rozčuľuje 
sa drobnejšia žena a ruka-
mi ukazuje na debničky so 
svojím ovocím a zeleninou. 
Rozložené ich má uprostred 
mestskej tržnice. „To sa takto 
nedá, aby som si zakaždým 
musela ovocie umývať, aby 
som ho vôbec mohla predať,“ 
ponosuje sa trhovníčka.

Svoje problémy opisuje 
mužovi v tmavej košeli a s 
taškou na pleci, ktorý sa jej 
predstavil ako Marek Hattas. 
„Viete, ja som primátor.“ Ve-
dela, viacerí trhovníci ho spo-
znali. „Vaša žena tu občas 
chodí, poznám ju,“ povedala 
pani predávajúca syry. Pri-
mátor jej podáva leták, v kto-
rom mesto vysvetľuje zmeny, 
aké chce na tržnici onedlho 
zaviesť.

O pár stánkov ďalej stojí 
viceprimátor Daniel Balko. 
Rovnako ako primátor, ani on 
nič nenakupuje. Nad melón-
mi diskutuje s trojicou trhov-
níkov.

Prví muži mesta pár de-
siatok minút úradovali priamo 
na tržnici. Prišli sem, lebo už 
nevedeli, ako inak povedať 
trhovníkom, že zmeny, ktoré 
mesto s tržnicou chystá, ich 
nezlikvidujú. „Tržnica je srd-
com Nitry a myslená je ako 
miesto pre trhy,“ hovoril Hat-
tas. „Zároveň chceme, aby 
sem chodilo viac ľudí, aby tu 

bol priestor pre kultúrne ak-
cie, aby sa vyriešilo parkova-
nie a zásobovanie.“

Kde odstavia svoje autá 
a ako a dokedy z nich budú 
môcť vykladať tovar, zaujíma-
lo trhovníkov úplne najviac. 
Spolu s otváracou dobou tr-
hoviska. 

„Nechceme ich nútiť pre-
dávať dlhšie, no možno aj 
sami trhovníci uvidia, že ľudia 
tu nakupujú aj neskôr a sami 
usúdia, že ak tu budú dlhšie, 
predajú viac. Bude to na ich 
uvážení, ako dlho ostanú 
predávať,“ reagoval Balko. 
Viceprimátor sa pousmial 
nad niektorými fámami, ktoré 
sa už stihli mestom rozletieť. 
Za jednu z najabsurdnejších 
mesto považuje zámer spra-
viť z tržnice miesto pre dis-
kotéky.

Čo teda mesto s tržnicou 
chce? Zachovať klasické trhy, 

rozšíriť predajný sortiment, 
zamerať sa na kvalitné lokál-
ne výrobky, skrášliť a opraviť 
priestory, nájsť parkovisko 
pre trhovníkov do 500 metrov 
od tržnice, vytvoriť zásobo-
vaciu líniu, ktorou by tovar 
na tržnicu prúdil celý deň, 
sprístupniť poschodie vozič-
károm a rodičom s kočíkmi, 
spraviť z tržnice pulzujúce 
miesto.

„Kultúrne podujatia na 
tržnici by mali byť doplnko-
vou záležitosťou, no mali by 
prilákať viac ľudí a viac klien-
tov,“ vravel primátor trhovní-
kom. 

Primátor sa na tržnicu plá-
nuje vrátiť. Trhovníkom sľúbil, 
že určite ešte pred tým, ako 
sa definitívne prijme akékoľ-
vek rozhodnutie o budúcnos-
ti tohto miesta.

Tomáš Holúbek
Foto: Roman Oravec

Primátor s viceprimátorom vysvetľovali priamo na tržnici, aké zmeny mesto 
chystá na obľúbenom predajnom mieste.

Primátor Hattas trhovníkom: 
Ste srdcom Nitry a ostanete tu

Primátor Marek Hattas vysvetľoval trhovníkom priamo na tržnici, 
aké zmeny mesto chystá na tomto predajnom mieste.



4

www.nitra.sk

Debariérizácia parčíka, mobilná zelená stena, vytýčenie čiar historických bu-
dov, vodný žľab, oddychový pavilón s galériou a kaviarňou, tieniace moduly, de-
barierizácia schodov od Mostnej ulice.

To sú zmeny, ktoré sa 
udejú so Svätoplukovým ná-
mestím tento a na budúci rok. 
Ohlásili sme ich na tlačovke 
k výsledkom participatívne-
ho workshopu Hackathon – 
Hlavné námestie.

Hackathon je koncept, 
ktorý spája odborníkov  
z viacerých oblastí. Využíva 
sa hlavne v technologických 
firmách. Na Slovensku sme 
prvou samosprávou, ktorá  
v takomto rozsahu rieši je-
den problém so skupinami 
odborníkov. Nitra sa pri pri-
navrátení života a príťažlivos-
ti verejným priestranstvám 
spojila s architektmi, krajin-
nými inžiniermi, ale napríklad 
aj so študentami.

„Skúšame prvky, kto-
ré dopomôžu pešej zóne  
a námestiu, aby boli živšie, 
atraktívnejšie a príjemnejšie. 
Potrebujeme funkčné rieše-
nia, ktoré dokážeme zaviesť 
okamžite, buď ešte v tomto 
roku alebo v budúcej sezóne. 
Ide o priestory, ktoré sú srd-
com Nitry a podľa toho by aj 
mali vyzerať,“ povedal primá-
tor Marek Hattas.

Počas hackathonu sme 
oslovili približne 850 res-
pondentov. Väčšina z nich 
si pochvaľovala, ako funguje 
Kupecká ulica, naopak, za 
najslabšie miesto v centre 
mesta považujú Radlinského 

ulicu. Osloveným sa podľa 
primátora nepáčia na pešej 
zóne hlavne tri veci – málo 
tieňa a s tým súvisiace pre-
hriatie pešej zóny, prílišná ve-
ternosť a nuda.

Hlavný architekt Nitry 
Viktor Šabík upozornil, že 
námestie nikto systematicky 
neriešil tridsať rokov. Pred 
desiatimi rokmi nastal síce 
jeden pokus – vypísaná bola 
medzinárodná architektonic-
ká súťaž, ktorá aj spoznala 
svojho víťaza, no výsledky sa 
nikdy nepremietli do územ-
ného plánu centrálnej mest-

skej zóny. Zmenu námestia 
a pešej zóny riešilo počas 
hackathonu päť tímov. Z nich 
si mesto vybralo tie najlepšie 
a najreálnejšie nápady a tie  
v priebehu nasledujúceho 
roka zrealizuje.

Prvou zmenou bude 
debarierizácia parčíka.
 „Ľudia vnímajú ako jeden 

z najväčších problémov, že 
na námestí chýba zeleň. Pri-
tom pomer dláždenej plochy 
k trávnatej je 1:1, len ľudia si 
to neuvedomujú, lebo parčík, 
ktorý tam je, je neprístupný,“ 
povedal Viktor Šabík. Dôjde 

Takto sa zmení Svätoplukovo námestie
Pozrite si, čo sa udeje s námestím tento a budúci rok. 

Náčrt znázorňujúci úpravy Svätoplukovho námestia.
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preto k odstráneniu prírod-
ných bariér, prerezaniu stro-
mov a kríkov tak, aby sa ľudia 
z centra námestia prirodzene 
dostali do zelenej oddycho-
vej zóny.

Mobilná zelená stena 
predstavuje druhý prvok, 

ktorý chceme využiť. 
Ide o vertikálnu priepust-

nú stenu, ktorá bude dotvá-
rať a poľudšťovať námestie. 
Celý priestor vznikol vybú-
raním historickej časti mesta  
a blok, ktorý tu vznikne, bude 
akoby pripomínať a vyme-
dzovať priestor pôvodného 
námestia.

Tretím prvkom 
bude vodný žľab. 

Na to, že na námestí je 
kopec, veľa ľudí nadáva. My 
chceme využiť túto nega-
tívnu konfiguráciu námestia  

a premeniť ju na čosi pozitív-
ne. Vytvoríme akýsi potôčik, 
ktorý bude fungovať pomo-
cou vodného čerpadla a vy-
užívať recykláciu vody.

Debarierizácia schodov 
od Mostnej ulice je štvrtou 

chystanou zmenou. 
„Má to byť forma rampy, 

ktorá pomôže prekonávať 
výškový rozdiel,“ povedal 
hlavný architekt Nitry Viktor 
Šabík. „Rampou sa naznačí 
aj prístup do parku – zatiaľ 
sú tu tri hlavné ťahy, ktorými 
ľudia len migrujú, my ich tu 
chceme zastaviť, aby si od-
dýchli a pobudli chvíľu na ná-
mestí,“ dodáva pán Šabík.

Piatym zásahom do ná-
mestia je úprava lokality, 
kde sa kedysi nachádzalo 

pôvodné empírové divadlo.
Je to miesto, ktoré bolo 

podľa Viktora Šabíka histo-
ricky určené na kultúru, a tú 
by mesto chcelo do tohto 
priestoru prinavrátiť. Vznikne 
tu tak časť námestia určená 
pre súčasnú kultúru. Priestor 
by sa mohol prirodzene na-
pojiť na dva kontajnery, kto-
ré dnes slúžia ako technické 
zázemie odboru kultúry pre 
rôzne podujatia. Bude tu  
i oddychový pavilón s galé-
riou a kaviarňou.

Šiestym vylepšením 
sú tieniace moduly.

Ide o variabilné priesto-
rové konštrukcie, ktoré budú 
riešiť zatienenie napríklad 
nových lavičiek a ktorými sa 
dajú vytvárať rôzne situácie 
na námestí.

Na námestí tiež vytýči-
me čiary historických budov, 
ktorými pripomenieme, že tu 

Takto sa zmení Svätoplukovo námestie
Pozrite si, čo sa udeje s námestím tento a budúci rok. 

Odborníci a poslanci na hackathone riešili zmeny námestia a pešej zóny.
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kedysi existoval celý blok, 
ktorý potom vybúrali.

Všetkých šesť zásahov 
zrealizujeme do roka. Je  
na ne vyčlenených stotisíc 
eur. Podľa poslanca Erika 
Krála, ktorý je predsedom 
komisie pre cestovný ruch  
a kultúru, prostriedky pre 
centrálnu mestskú zónu alo-
kovali výbory mestských čas-
tí. Primátor Hattas dodal, že 
záujem o financovanie zmien 
na Svätoplukovom námestí 
a na pešej zóne už prejavila 
aj nadácia, ktorá má v Nitre 
jedno zo svojich sídel.

Tomáš Holúbek
Foto: Roman Oravec

Dožinkový sprievod, hodové pochúťky, burčiak, víno, školu tanca – toto všetko 
a ešte všeličo iné mohli  Nitrania po dlhých rokoch zažiť, absolvovať a ochutnať  
na mestských hodoch a dožinkách.

Po dlhých rokoch sa  
do Nitry vrátili dožinky a spo-
lu s nimi aj tradičné mestské 
hody. Hodové oslavy sa kaž-
doročne spájajú so sviatkom 
Nanebovzatia Panny Márie 
a Mariánskou púťou k Mat-
ke Božej na Kalvárii a tiež 
so žatvou a poďakovaním za 
úrodu. 

„Súčasná generácia ne-
bola k mestským dejinám 
vychovávaná a práve z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli 
usporiadať hodové slávnos-
ti a spojiť ich s dožinkami, 
aby sme sa vrátili k sviatkom 
našich predkov,“ povedal nit-

Nitrania sa po rokoch vrátili k tradíciám
Hody a dožinky vytiahli ľudí do centra

Po pešej zóne prešiel dožinkový sprievod.

Účastníci hackathonu vyznačili pôdorys budov na pôvodnom námestí.
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riansky viceprimátor Daniel 
Balko. 

V stánkoch sa predávali 
lokše, drapáky pripravované 
zo zemiakového cesta, „strá-
sanka“ varená zo zemiakov, 
cibuľky, kyslej kapusty, do-
máckej klobásky a údeného 
kolena. „Mäsožravci“ si po-
chutnali  na kolene v pive, 
klobásach a rôznych zabí-
jačkových špecialitách. Pre 
vegetariánov bol pripravený 
vegetariánsky guláš, pečené 
ryby či vege-burger.

V čase, keď rastie trend 
podpory domácej produk-
cie, je obnova dožiniek dob-
rou cestou ako prinavrátiť 
Nitre imidž nadregionálneho 
centra zdravých produktov 
a kvalitnej lokálnej výroby. 
„Oslava hodov bola vždy aj  
o trhovníkoch, remeselníkoch 

a zábave, spojenie týchto 
dvoch sviatkov je prirodze-
ným krokom a vzájomne pros- 
pešným vyústením. Navyše 
tiež zvyšuje potenciál urobiť 
z hodových dožiniek novú 
nadregionálnu udalosť a tu-
risticky vyhľadávané poduja-
tie,“ konštatoval viceprimátor 
Daniel Balko. 

Nitrianske hody a dožin-
ky nielenže naplnili chuťové 
poháriky hodárov, ale zahnali 
aj ich hlad po informáciách  
a receptoch. Na námestí 
mohli ľudia obdivovať aj ku-
chárske umenie skupiny nad-
šencov z Poľného Kesova  
a Cabaja-Čápora pod vede-
ním šéfkuchára Martina Kriš-
šáka. 

Okrem jarmoku s výrobka-
mi remeselníkov bol hlavným 
bodom programu  sprievod. 

Diváci lemovali pešiu zónu  
a úsmevmi zdravili účastní-
kov sprievodu: mažoretky, 
bubeníkov a folkloristov. Naj-
viac sa páčil konský povoz 
so slávnostným postrojom. 

Po odovzdaní dožinko-
vého venca si diváci pozreli 
vystúpenia folklórnych súbo-
rov Jelenčan,  Žibrica a Če-
ľaďania. V tanečnom dome 
sa mohli naučiť kroky do tan-
cov, ktorými sa zabávali ľudia  
v minulosti. V zábave sa po-
kračovalo aj vďaka súborom 
Zobor a Ponitran. Večerný 
program vyvrcholil vystúpe-
ním skupiny Funny Fellows  
a pesničkami z polovice mi-
nulého storočia.

Ľudmila Synaková
Foto: Roman Oravec

Dožinkový veniec priviezli na koňoch.
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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

V Nitre by už čoskoro mali vzniknúť biodiverzitné lúky. Radnica sa týmto pri-
dáva k mestám, v ktorých sa časť mestskej zelene bude spravovať spôsobom 
šetrným k prírode. 

„V rámci projektu vybe-
rieme maximálne desať až 
pätnásť lokalít tak, aby boli 
zastúpené v každej mest-
skej časti. Tu sa bude kosiť 
menej intenzívne,“ infor-
movala iniciátorka zámeru, 
mestská poslankyňa Jarmila 
Králová, ktorá je predsed-
níčkou Komisie pre životné 
prostredie, verejný poriadok 
a komunálne činnosti. „Ide  
o projekt, v rámci ktorého sa 
na vybraných lokalitách vy-
sejú lúčne porasty. Na nich 
nájdu útočisko rôzne druhy 
hmyzu, ktoré v nízko kose-
ných trávnikoch neprežijú 
a tiež drobné vtáctvo a naj-
mä vymierajúce opeľovače 
– čmeliaky a včely. Lúčne 
porasty sa budú kosiť menej 
často ako trávniky. Lepšie 
tak budú zvládať vysoké tep-
loty, po ktorých často kosený 
trávnik vysychá. Biodivezitné 
lúky nestrácajú schopnosť 
zadržiavať zrážkovú vodu 

a pomôžu pri ochladzovaní 
okolitého prostredia,“ vy-
svetlila poslankyňa Jarmila 
Králová. 

„V rámci komisie zriadime 
pracovnú skupinu, ktorá sa 
bude systematicky zaoberať 
témou biodiverzitných lúk 
v mestskej zeleni. Skupina, 
pozostávajúca z odborníkov, 
vyberie vhodné lokality na 
výsadbu lúčnych porastov 
a určí stratégiu vzniku ta-
kýchto lúk v Nitre. Všetkému 
bude prechádzať osvetová 
kampaň a diskusie s občan-
mi Nitry, ktorú začíname od 
septembra,“ zdôraznila po-
slankyňa Králová. „Na disku-
siách budú odborníci z radov 
alergológov, klimatológov, 
vodohospodárov a včelárov 
vysvetľovať celkový prínos - 
so všetkými plusmi, mínusmi 
a rizikami. Privítame všetky 
dobré nápady a pripomien-
ky občanov,“ dodala Jarmila 
Králová. 

Biodiverzitná plocha pô-
sobí nielen dekoratívne, ale 
prispieva aj k ochrane bio-
diverzity. Poskytuje potravu 
včelám, motýľom a inému 
hmyzu. Môžu na nej rásť 
rozmanité kvitnúce byliny. 
Biodiverzitné lúky môžu po-
čas horúceho leta prispieť  
k ochladzovaniu prostredia 
vo vyššej miere ako bežne 
kosený trávnik. Budú za-
držiavať vlahu, obsahovať 
menej alergénnych druhov 
a teda chrániť biodiverzitu. 
Biodiverzitné lúky priamo  
v meste, vrátane sídlisk  
a vnútroblokov, sú jedným  
z dôležitých prvkov adaptácie 
mesta na klimatické zmeny. 

„Výber plôch pre biodi-
verzitné lúky bude podmie-
nený ich nekonfliktnosťou  
z pohľadu prevádzky, funk-
cie, dostupnosti a umiest-
nenia v lokalite. Určite nie je  
v záujme veci, aby nevhodný 
výber negatívne ovplyvnil ve-
rejnú mienku. Skôr naopak, 
projekt sa bude uchádzať  
o podporu verejnosti otvore-
nou komunikáciou, verejnými 
diskusiami a pozitívnou ar-
gumentáciou,“ dodal Štefan 
Lančarič z útvaru hlavného 
architekta. Vzhľadom na me-
niacu sa klímu musí samo-
správa reagovať a prinášať 
riešenia v prospech kvality 
života obyvateľov.

Ľudmila Synaková
Foto: Pixibay

Biodiverzitné lúky pod Zoborom?
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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

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA V NITRE

1. 9. (ne) 19.00
Slávnostný koncert pri príležitosti Európskeho dňa 
židovskej kultúry 2019. Účinkuje: Bruno Walter Sym-
phony Orchestra, Jack Martin Händler / dirigent, To-
máš Jánošík / flauta. Program: Johann Sebastian Bach  
Koncert d mol pre dvojo huslí a orchester, BWV 1043, 
Carl Philipp Emanuel Bach Koncert d mol pre flautu a 
sláčikový orchester, Wq 22, Wolfgang Amadeus Mozart 
Divertimento F dur, KV 138
Usporiadatelia: Pressburger Philharmoniker, Freunde 
der Bruno Walter Musiktage – Priatelia Hudobných dní 
Bruna Waltera  v spolupráci s Mestom Nitra a ŽNO v 
Nitre, vstup voľný 
23. 9. (po) 19.00   
„LAS CUATRO ESTACIONES“ (Čilská republika)  
Anemi Orth, Montserrat Prieto  - husle I, II
Maria Godoy – viola / Carla Serón – violončelo.
Program: V. Parra, V. Jara
Európske turné sláčikového kvarteta  s medzinárodnou 
prezentáciou albumu „Violeta - vinič na štyroch stru-
nách“. Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Čilskej republiky, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný. 
24. 9. (ut) 17.00
vernisáž CESTAMI PONAD HORIZONT  
Beáta Krasňanská / výtvarná tvorba, Peter Chmela / fo-
tografická tvorba. Prírodniny z Izraela zakomponova-
né do obrazov a objektov z dreva, fotografie z ciest, slo-
venských, európskych a svetových pamiatok UNESCO. 
Výstava potrvá  do 24. 10. Usporiadateľ: Mesto Nitra, v 
deň vernisáže vstup voľný
27. 9.  – 2. 10.  
Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra   - 28. 
ročník 
27. 9.  (pi) 9.00 – 15.00 
Darujem ti tulipán 
výtvarný a hudobný workshop pre zrakovo postihnuté 
deti, deti irackých azylantov a vidiace deti.
28. 9. (so) 18.00 – 24.00 
Biela noc  - nočné podujatia a prehliadka Synagógy    
19.30 – 20.15 Nebezpečná hra čiapočky s vlkom / Teáter 
Komika pri OZ AeRTé Mestské divadlo Levice réžia: Re-
nata Jurčová. Vhodné od 15 rokov 
22.30 – 23.45 Za veľkým zošitom / DS DRIM  pri ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre, réžia: Marica Šišková. Vhodné od 
13 rokov.
29. 9. (ne) 20.00 – 20.30 
Mladé divadlo. To, čo sme chceli (dokázali) povedať / 

súbor JEDNOSMERKA pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre   
réžia: Samuel Hornáček. Vhodné od 10 rokov.
1. 10. (ut) 19.00 – 20.00 
From Behind Horizons, Indigo – tanečný duet  
Koncept: Gianna Grünig & Roberta Legros Štěpánková. 
Usporiadateľ: Asociácia Divadelná Nitra. Vstup voľný
www.nitrafest.sk 

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
12. 9. – 24. 11. Podoby slobody | Faces of Freedom
Autori: vybraní na základe medzinárodnej výzvy. Kurá-
tor: Omar Mirza. Organizované ri príležitosti 30. výročia 
Nežnej revolúcie v spolupráci s medzinárodným divadel-
ným festivalom Divadelná Nitra.  

SALÓN
12. 9. – 10. 11. Transfigurácie. Autorka: Ľudmila Ma-
chová. Kurátorka: Marianna Brinzová. Projekt umelkyne 
Ľudmily Machovej (*1990), ktorým „mapuje“ (ne)kraji-
ny, hľadanie hraníc, (ne)nachádzanie osobného priestoru 
a pocit vykorenenia skrz stratu vlastnej identity. 

GALÉRIA MLADÝCH
19. 9. – 17. 11. (Un) Natural. Autori: Anna Ročnová 
ČR), Pavel Příkaský (ČR). Kurátorka: Veronika Čecho-
vá (ČR) Predstavuje výrazných zástupcov českej mladej 
umeleckej scény.  

BUNKER
19. 9. – 3. 11. Antihygge. Autorky: Ingrid Kepková, Viera 
Zubalová. Kurátor: Václav Janoščík (ČR). Progres vzni-
ká, keď je spoločnosť postavená výzve. Hygge je klamlivé 
utvrdzovanie sa v domnienke, že všetko je v poriadku. 
Hygge je stagnácia. Antihygge je autentická výpoveď o 
stave spoločnosti, ktorá sa nebojí prijať negatívne vnemy 
za prirodzené.

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 

Biodiverzitné lúky pod Zoborom?
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MÚZEUM MEDOVINY
Farská ulica č. 28, 949 01 Nitra, www.muzeummedoviny.
sk, e-mail tomka@tomka.sk, kontakt: +421 907 404 989
Prvé múzeum medoviny na Slovensku v priestoroch 
firmy TOMKA. Muzeálne exponáty  fliaš a listín, ochut-
návka rôznych druhov medovín, aj z replík historických 
pohárov.

BOTANICKÁ ZÁHRADA
Areál SPU, Trieda Andreja Hlinku 2, www.bz.uniag.sk
Otv. hodiny: Okrasné skleníky: 8.-15.00 okrasná škôlka: 
8.-15.00, Park (1.10. – 30.11.) a (1. 3. – 1.5.),po – pi: 8.00 – 
15.00. V zimných mesiacoch (1.12. - 28.2.), po – pi: 9.- 14.00.  
V letných mesiacoch (1.5. - 31.9.), po – pi: 8.-17.00. 
So – ne: 10.-18.00.
Skupinové návštevy si dohodnite vopred telefonicky

AGROKOMPLEX
Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, Nitra
www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-17.00
21. 9. Beh Agrokomplexom. 
Bežecké podujatie sa uskutoční v areáli novej športovo-
relaxačnej zóny. Podujatie je organizované v spolupráci 
so Slovakman. Beh na 5 km, 10 km, detské behy, 

DIVADLO A. BAGARA
Svätoplukovo námestie, Nitra, www.dab.sk
13.9. (pi) 18.30
14.9. (so) 18.30 (obnovená premiéra) 
16.9. (po) o 18.30 
17.9. (ut) 18.30 
Tisícročná včela. Veľká sála. Pôvodný slovenský muzi-
kál na motívy románu Petra Jaroša. Veľkolepá scénická 
freska vychádzajúca z magického a fantaskného videnia 
slovenskej reality. Rodinná sága rodu Pichandovcov a ich 
detí, vnukov, pravnukov. Osudy liptovských murárov, ich 
spletitých osobných príbehov, rôznorodej spoločnosti 
obyvateľov dedinky Hybe. 
17.9. (ut) 10.00
Hlava XXII. Štúdio. Divadelná adaptácia významného 
amerického autora Josepha Hellera. Patrí k najznámej-
ším a najpopulárnejším literárnym dielam 20. storočia. 
18.9. (st) 18.30 
Testosterón. Veľká sála. Komédia z pera súčasného 
poľského autora Andrzeja Saramonowicza, ktorá  dáva 
priestor pre brilantné herecké štúdie a strhujúce kome-
diálne výkony.
19.9. (št) 18.30
20.9. (pi) 18.30
Meno. Štúdio. Brilantná francúzska konverzačná komé-
dia s výborne napísanými dialógmi predstavuje priateľov 
patriacich k vyššej strednej vrstve Paríža, ktorých dekla-
rované liberálne postoje predsa len narazia na spoločen-
ské predsudky a stereotypy. 
21.9. (so) 18.30
23.9. (po) 10.00 
Drotár. Veľká sála. Príbeh veselohry z roku 1860 sa vý-
nimočne neodohráva na Slovensku, ale v Budapešti, kde 

STÁLA VÝSTAVA
Skvosty dávnovekého Slovenska. Expozícia predstavuje 
zlaté, strieborné i kovové predmety, ktoré dokumentujú tvo-
rivú činnosť človeka od najstarších čias na našom území.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín. Kultúrno-historický vývoj 
Nitrianska od praveku až po stredovek.
Život v lesných a vodných biotopoch. Výstava prepará-
tov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry.
22. 8. – 6. 10. 90 rokov slovenského hokeja. Výstava 
pripomenie prostredníctvom textov „deväť“ míľnikov 
sprevádzajúcich formovanie a rozvoj ľadového hokeja na 
Slovensku. Súčasťou sú predmety dokumentujúce roz-
voj a najvýznamnejšie úspechy slovenského hokeja, ako 
napr. olympijské medaily, medaily z majstrovstiev sveta, 
významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží, 
športová výstroj osobností ľadového hokeja od najstar-
ších čias až po súčasnosť. 

NOVÉ VÝSTAVY
1.9. – 6. 10. Všetky moje krajiny. Výstava výtvarných 
diel manželov Daniely a Michala Helienekovcov.

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 
Kontakt na objednávanie: muzeum@agrokomplex.sk, tel: 
037/657 25 78
máj – september: po: zatvorené, ut - št: vstupy 9.00, 
11.00, 13.00 pi: zatvorené, so-ne: vstupy 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00
október – apríl: po: zatvorené, ut - št: vstupy 9.00, 11.00, 
pi - so - ne: zatvorené 
Prehliadka je možná so sprievodcom a trvá 90 minút.
Vstupy len pre organizované skupiny návštevníkov v 
počte viac ako 5 osôb je potrebné nahlasovať minimálne 
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 (korytnačky, hady,  jašte-
ry), ktoré boli predmetom pašeráctva a nelegálnej držby 
a sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej správy. 
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sa v rodine továrnika Rozumného náhodne stretávajú 
slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat, poľský šľachtic, 
nemecký Žid a český žandár. 
24.9. (ut) 18.30 
Syna či dcéru? Veľká sála. Ľahkonohá komédia z 
prostredia ženských kúpeľov. Ako si splniť sen o dieťati, 
keď to nie je také celkom jednoduché? Pozývame vás do 
ženských kúpeľov Lúčky.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Staré divadlo K. Spišáka, Ul. 7. pešieho pluku 1, Nitra
10., 11.,12.,13.9. o 9.30 
Danka a Janka. Veľká sála. Sestričky – dvojičky a sú 
navlas rovnaké. Obe nosia rovnaké šaty, majú rovnako 
plavé vlasy a rovnako rady sa vydávajú do rozprávky. Vy-
dajte sa do nej s nimi – čerstvými prváčkami s nevídanou 
fantáziou. 
13.9. o 18.00 
Klammova vojna – Festival Sám na javisku. Zájazd do 
Trenčína. Na škole sa stala tragédia. Istý študent sa obe-
sil, pretože nebol pripustený k maturite. Jeho spolužia-
ci našli vinníka. Je ním profesor Klamm. Študenti chcú 
pomstu a tak vyhlasujú Klammovi vojnu. 
17., 18., 19.,20.9. o 9.30 
Janko Hraško. Veľká sála. Predstavte si, čo sa stalo... z 
malého hrášku sa narodil človiečik. Je síce maličký, ale 
silu má ako ten najväčší zbojník. Tento chlapec vám chce 
dokázať, že je najsilnejší na celom svete. 
25. - 26.9. o 10.00 
26.9. o 18.30
Trója. Veľká sála. Pri príležitosti Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva. Veľký epos rozprávajúci známe príbehy 
gréckych bájí  pre malých aj veľkých divákov – o najkraj-
šej žene na svete, povestnom trójskom drevenom koňovi 
a mocných bohoch a o jednej veľkej láske, ktorá rozpúta-
la najväčšiu vojnu mýtických dôb. 
26. 9. o 12.15 
Trójsky kôň. Veľká sála. Vzdelávací program
27.9. o 8.30 a 11.00 
28.9. o 16.00 
Medzinárodný festival – Divadelná Nitra 2019
Príbehy stieh – Bábkové divadlo Bratislava. Štúdio Tatra 
29.9. o 15.30
Medzinárodný festival - Divadelná Nitra 2019
Človek z Podolska – teatr.doc. Moskva. Štúdio Tatra
29.9. o 18.00
Medzinárodný festival – Divadelná Nitra 2019
Podoby slobody – Café Európa. Veľká sála
29.9. o 20.00 
Medzinárodný festival – Divadelná Nitra 2019
Človek z Podolska - teatr.doc. Moskva. Štúdio Tatra
30.9. o 9.30
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a medzi-
národného festivalu Divadelná Nitra  
Trója. Veľká sála.
30.9.  o 12.15 

Trójsky kôň – vzdelávací program. Veľká sála. Cieľom 
je predstaviť tvorivý proces, vznik a jednotlivé zložky ako 
aj zákulisie inscenácie Trója, historický a mytologický 
kontext témy, ktorá je dôležitou súčasťou Európskeho 
kultúrneho dedičstva 

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Téma: Umenie a zážitok
31. 8. (so) 10:00 - 21:00
1. 9. (nedeľa) 10:00 - 19:00 Mestský park, Sihoť
Kráľovská Nitra – historický festival 771. výročie ude-
lenia kráľovských výsad Nitre. Bohatý program premení 
Mestský park na Sihoti v Nitre na stredoveké predmestie 
s remeselnými trhmi, stredovekou kuchyňou, napínavým 
rytierskym turnajom a ďalšími zaujímavými atrakciami. 
Historický festival v takomto rozsahu sa v Nitre uskutoční 
po prvýkrát. Vstupné:  http://stredovekedni.sk/vstupenky
1.9. (ne) 19:00 Synagóga Bruno Walter Symphony Or-
chestra, Jack Martin Händelädler – dirigent. Slávnost-
ný koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kul-
túry 2019. Program: Johan Sebastian Bach, Carl Philipp 
Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. Vstup voľný
2. 9. (po) 18:00 Mestská hala, Dolnočermánska 105, 
Klokočina. Hoj, vlasť moja. Benefičný koncert ku Dňu 
ústavy. Účinkujú: Orchester Jána Berkyho-Mrenicu, 
Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, Martin Babjak, nit-
rianske spevácke zbory. Vstupné: dobrovoľné, finančné 
prostriedky budú použité na opravu Nitrianskeho hradu
1.9. – 6. 10. Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.1
Všetky moje krajiny. Výstava, výber z krajinárskej tvor-
by manželov Michala a Daniely Helienek 
2. – 30. 9. (po – pi) 7:30 - 18:00 Krajská knižnica Karola 
Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18. Dejiny nášho mesta v kni-
hách. Výstava kníh z fondu krajskej knižnice predstaví bo-
hatý fond regionálnej literatúry a publikácie, ktoré podrob-
ne opisujú históriu a súčasnosť Nitry a jej obyvateľov
3. – 30. 9. Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
3. – 30. 9. / 10:00 – 17:00 v prac. dňoch Kultúrne dedič-
stvo nášho regiónu. Výstava tradičných odevných súčas-
tí regiónu Ponitrie a Podzoborie
3. – 30. 9. / 10:00 – 17:00 v prac. dňoch
Galéria po schodoch v KOS v Nitre. Krásy katedrály. Vý-
stava fotografií Jána Macáka, AZSF, ktoré vznikli počas 
reštaurovania Katedrály sv. Emeráma v Nitre
6.9. / 9:00 – 17:00 K prameňom tradícií. Tanečné tvori-
vé dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov
12. – 27. 9. / 10:00 – 17:00 v pracovných dňoch okrem utorka
Veľká výstavná sála KOS v Nitre Pohľady do umenia
Výstava výtvarných diel zo 7. roč. medz. sympózia ne-
profesionálnych výtvarníkov s podtitulom Uhol pohľadu
7. 9. (so) 10:00 – 18:00
8. 9. (ne) 10:30 – 18:00
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi, Fr. Mojtu 10
Deň otvorených dverí. Komentovaná prehliadka areálu, 
výstava činnosti cirkevného zboru, jeho dejín, pamiatko-
vej obnovy, výstup na vežu
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13:15 – 13:45 prehliadka zákulisia, scény a bábok
26. 9. (st) 18:30 TRÓJA, predstavenie pre širokú verej-
nosť
30. 9. (po) 10:00 – 12:10 TRÓJA, predstavenie pre školy
12:15 – 12:45 
diskusia a stretnutie s účinkujúcimi hercami a tvorcami 
(Slávka Civáňová a Peter Oravec) predstavenie tvorivého 
procesu
26. 9. (št)
14:00 Aula SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2
Architektonické hodnoty Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre – Národná kultúrna pamiatka 
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. Prednáška 
o objektoch SPU v Nitre s významnými architektonic-
kými hodnotami (objekty Ing. arch. Dědečka, objekt 
na Hospodárskej ul., Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva  na Tulipánovej ul., Technická fakulta) a ko-
mentovaná prehliadka Komplexu univerzity autora Ing. 
arch. V. Dědečka 
28. 9. (so) 14:30 
Zoborský kláštor. 
Komentovaná prehliadka kláštora na Zobore – Ere-
mitka – Virtuálna prehliadka. Turistický vláčik jazdí po 
zoborskom okruhu až ku kláštoru z nástupišťa Svätoplu-
kovo námestie o 10:00 a 14:00
16:00 Dožinky očami detí, lúčne hry, spevy a tance /
scénické pásma. Vystúpenie folkórneho súboru „Zbe-
žanček“ pod vedením Anny Jankovičovej
28 – 29. 9. (so – ne)
19:30 Funkcionalistická vila Kollmannovcov, NKP (evi-
dovaná v Zozname národných kultúrnych pamiatok s 
prioritou ochrany a obnovy) 
Tanečný duet Gianny Grünig (Švajčiarsko) & Roberty 
Legros Štěpánkovej (SR), From Behind Horizons, Indi-
go. Unikátne tanečné predstavenie, ktorým umelkyne v 
tanci spracúvajú  architektúru výnimočného nedivadel-
ného priestoru. Duet vychádza z umenia instantnej kom-
pozície. Pre obmedzenú kapacitu 12 osôb/1 vystúpenie je 
potrebné sa vopred nahlásiť na: robi.stepankova@gmail.
com alebo telefonicky +421 908 769 096. Vstupné: 10 €
29. 9. (ne) 17:00 Gotická priekopa Nitrianskeho hradu
Maestro Nitriensis. Koncert venovaný tvorbe a životu 
Jozefa Rosinského a Bartolomeja Urbanca k príležitos-
ti 90. výročia založenia ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. 
Účinkujú žiaci, pedagógovia školy a ich hostia

KULTÚRNE CENTRUM HIDEPARK
Nezávislé kultúrne centrum, Nitra
1.9. o 15.00, 18.00
Teatro Tatro: Červená Čiapočka. Diváci sa ocitnú vo 
svete rozprávok, v lese plnom nudných zvieratiek, ale aj 
kde áno nie je vždy áno a nie nemusí byť nie. Rezervácia 
lístkov na: pr.filter@ hidepark.sk kapacita na predstave-
nie: 70 ľudí.
5.9. o 21.00
HideKino: Oni a Silvio
Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? Peniaze? Sex? 
Moc? film

11. 9. (st) 10:00 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, 
spoločenská miestnosť, Fraňa Mojtu 18
Vojnové pomníky v Nitre Mgr. Richard Erazmus Pročka, 
pamiatkar KPÚ Nitra. Odborná prednáška zmapuje lo-
kality Nitry, kde sa nachádzajú vojnové pomníky - nemí 
svedkovia hrôz a utrpenia ľudí počas I. a II. sv. vojny
14. 9. (so) 18:00 Nitriansky hrad, Katedrála sv. Emeráma
MUSICA CORDIS – HUDBOU K SRDCU
Účinkujú: Slovácký komorní orchestr /pod vedením di-
rigenta Jiřího Pospíchala, Gustáv Beláček /sólista Sloven-
ského národného divadla, The Gospel Familie /umelecký 
súbor pod vedením Juraja Horta
Podujatie v Nitre je súčasťou cyklu hudobných stretnutí 
na najvýznamnejších pútnických miestach v rámci Eu-
rópskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda
19. 9. (št) 17:00 Židovský cintorín v Nitre, Pražská 695
ZACHOR – PAMÄTAJ! Komentovaná prehliadka Ži-
dovského cintorína v Nitre. O náhrobkoch, symbolike a 
pohrebných zvykoch.
20. 9. (pi) 8:30 – 17:00 Štátny archív v Nitre, Novozá-
mocká 273. Deň otvorených dverí. Program pre deti, 
prehliadka priestorov archívu, archívnych depotov, vý-
stava dokumentov, konzultačná činnosť.
21. 9. (so) 15:00 – 20:00 Slovenské poľnohospodárske 
múzeum, skanzen, Dlhá 92. Podvečer v múzeu – Záži-
tok z umenia. „Hádankárska hra“ v objektoch skanzenu 
s umeleckými predmetmi z depozitárov pomocou indícií 
a lektora, výstavka umeleckých plastík, možnosť jazdy 
nitrianskou parnou železnicou. Vstupné: 4 €, deti do 3 
rokov zdarma
22. 9. (ne) 13:00 – 17:00 Kalvária, Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie. 
I. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku
II. Slávenie sviatku Sedembolestnej Panny Márie oča-
mi misionára v Brazílii. prednášky pod garanciou pátra 
Jozefa Strečku
24. 9. (ut) 17:00 Synagóga. Cestami ponad horizont / 
vernisáž. Beáta Krasňanská / výtvarná tvorba, Peter 
Chmela / fotografická tvorba. Prírodniny z Izraela za-
komponované do výtvarných diel a objektov, fotografie z 
ciest pamiatok UNESCO. Výstava potrvá do 24. 10.
Vstup: v deň vernisáže voľný
24. 9. (ut) 9:00 Študentský domov Antona Bernoláka, 
kongresová sála, Trieda A. Hlinku 38. VIA MAGNA -  
MAGNA VIA / Cesta veľká. Celoslovenská konferencia 
k 20. výročiu založenia združenia Via Magna angažujú-
ceho sa v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva. Zá-
ujem o účasť je potrebné nahlásiť 2 dni vopred na:doc.
huska@post.sk, alebo telefonicky +421 903 301 099
25. – 30. 9. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. 
pešieho pluku 
25. 9. - 26. 9. (streda – štvrtok) 10:00 – 12:10 TRÓJA
 predstavenie pre školy
12:15 – 12:45 diskusia a stretnutie s účinkujúcimi herca-
mi a tvorcami (Slávka Civáňová a Peter Oravec)
12:45 – 13:15 predstavenie historického a mytologického 
kontextu
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CINEMAX
Zábavno-obchodné centrum MAX, Chrenovská ul., Nitra
Septembrové premiéry
5. 9. To Kapitola 2 (IT: Chapter two) 
Horor, MP - 15 rokov, USA, hrajú: Bill Skarsgård, Jessica 
Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Sophia Lillis, Finn 
Wolfhard, Javier Botet, slov. titulky. Krátky obsah: Do 
mesta Derry vracia zlo a členovia Klubu núl budú musieť 
spojiť svoje sily. 
12. 9. Stehlík (The Goldfinch)
Dráma, USA, MP – 15, slov. tit. Krátky obsah: Theodore 
„Theo“ Decker mal 13 rokov, keď mu zabili mamu počas 
bombového útoku v Metropolitnom múzeu umenia.  
12. 9. Skutok sa stal. 
Dokumentárny film, Slovensko, hrajú: Oskar Fegyveres, Ró-
bert Remiáš, Peter Tóth. MP - 12 rokov. Krátky obsah: Doku-
mentárny film Skutok sa stal ponúkne pohľad a mapovanie 
slovenskej minulosti cez konkrétny príklad najväčšej spolo-
čenskej kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch kamarátov - 
Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha. 
19. 9. Angry Birds 2 
Animovaný, USA, MP pre všetky vekové kategórie, slov. 
dabing. Krátky obsah: Okrem vtáčieho Píplandu a sve-
ta ich úhlavných nepriateľov Krochkáčov existuje aj zá-
hadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia predstavujú pre 
všetkých novú hrozbu.
19. 9. Ad Astra
Sci-fi, USA, MP - 12 rokov, slovenské titulky, hrajú: Brad 
Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones. Krátky obsah: Astro-
naut (Brad Pitt) putuje na koniec slnečnej sústavy, aby 
našiel svojho otca. 

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dolnočermánska 737, Nitra, dms.nitra@matica.sk
www.facebook.com/dmsnitra
7.9. (so)
Ivanské babie leto – Športový deň. Miestny odbor MS 
v Ivanke pri Nitre pozýva do mestského parku na pod-
ujatie pre deti aj dospelých, počas ktorého sa bude ko-
nať výstava tekvicových strašidielok.  Nebudú chýbať ani 
športové hry, skákací hrad či živá hudba. 
14.9. (so) 
Šachový turnaj o pohár primátora mesta Nitry. Bližšie 
informácie u p. Danka na tel. č. 0908 448 356. Miesto: 
Dom MS v Nitre - sála. Organizátor: O. Z. Nitriansky 
šachový klub
21.9. (so) 8.00 
Ivanské babie leto – stolnotenisový turnaj. Miesto ko-
nania: kultúrny dom. Registrácia na turnaj - tel. č. 0903 
380 729 alebo 0902 141 400, štartovné: 3€. 
28.9. (so) 10.00  
Stolnotenisový turnaj. MO MS Janíkovce pozývajú na 
stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov. Re-
gistrácia: 9. 00 – 9.30. Miesto konania: Kultúrno-spolo-
čenské centrum Nitra-Janíkovce.
29.9. (ne) 15.00 
Janíkovské matičné slávnosti – 11. ročník. MO MS Janí-

kovce pozýva na 11. ročník Janíkovských matičných sláv-
ností. Program: FS z Močenku, Nitry-Dražoviec, Veľkých 
Loviec, Nitry-Janíkoviec, deti z MŠ a ZŠ Janíkovce a ma-
tiční hostia z Chorvátskeho partnerského mesta Osijek. 
Miesto: Kultúrno-spoločenské centrum
Aktivity pri DMS: 
Filatelisti /nepárny týždeň utorok 15.00 h/,
Tréningové stolnotenisové centrum - stolnotenisový 
krúžok /streda -16.00 h/
Dobový spolok Satyros /štvrtok 18:00 h/,
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia /harmo-
nogram podľa aktuálneho mesačného programu pred-
stavení – viac na: www.facebook.com/novedivadlo /

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská ulica, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk
4.9. o 17.00 Klub grafológie - začiatočníci  
4.9. o 17.00 Fotoklub APF  
5.9. o 17.00 Fotoklub Nitra
6.9. o 19.00 Jesenné súhvezdia a ich objekty - prednáška 
pre verejnosť 
6.9. o 20.00 Pozorovanie oblohy vo hvezdárni
8.9. o 14.00 Podzoborské vinobranie v parku na Sihoti. 
KOS je spoluorganizátor
10.9. o 16.30 Úvod do astronómie pre začiatočníkov od 6 
rokov. Začiatok 3-mesačného cyklu vzdelávania, vlož. 5 €
10.9. o 17.30 Úvod do astronómie pre mierne pokroči-
lých od 6 rokov. Začiatok 3-mesačného cyklu vzdeláva-
nia, vložné 5 €  
11.9. o 10.00  Odb. porota celoštátneho kola Amfo 2019
11.9. o 17.00 Klub grafológie - pokročilí  
12.9. o 10.00 Odb. porota celoštátneho kola Amfo 2019
Pohľady do umenia - Uhol pohľadu - výstava výtvarných 
diel účastníkov VII. ročníka medzinárodného sympózia 
neprofesionálnych výtvarníkov, výstava  je sprístupnená v 
pracovných dňoch okrem utorka do 17.00 a končí  27.9.
12.9. o 16.30 (vernisáž) Pod modrým nebom. Výstava 
výtvarných diel účastníkov Spolku priateľov výtvarného 
umenia Kroměřížska (ČR),výstava  je sprístupnená v 
pracovných dňoch, okrem utorka do 17,00 a končí  27.9.
12.9. o 16.30 Výtvarné dialógy - stretnutie neprofesio-
nálnych výtvarníkov zamerané na interpretáciu  výtvar-
ných diel 
13.9. o 9.00 K prameňom tradícií - tanečné tvorivé diel-
ne pre vedúcich folklórnych kolektívov   
17., 24. 9. o 9.00 Projektový manažment - vzdelávanie 
pracovníkov v kultúre  
18.9. o 17.00 Klub grafológie - začiatočníci  
18.9. o 17.00  Fotoklub APF  
19.9. o 16.00 Suché plstenie - tvorivá dielňa pre dospe-
lých, vložné 5,00 € 
23.9. o 14.00 Šúpoľové postavičky - tvorivá dielňa pre 
deti, vložné 0,50 €  
24.9. o 17.30 Vzdelávanie v astronómii pre pokročilých 
vložné na IX.-XI. 10 €
25.9. o 14.00 Šúpoľové postavičky - tvorivá dielňa pre 
deti, vložné 0,50 €         
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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.
2.9. (po) 15.00 Osteoporóza – novinky, vitamíny K2, re-
umatologické problémy – MUDR. Ivan Vaňo (Slovenská 
únia proti osteoporóze) 
4.9. (st) 17.00 Beseda so spisovateľom Štefanom Košlá-
bom – spojená s uvedením knihy Ring smrti do života 
9.9. (po) Seniori a seniorky proti korupcii – prednáška 
v spolupráci s Transparency International Slovensko
11.9. (st) 10.00 Pomníky v Nitre – prednáška Mgr. Ri-
charda Erazmusa Pročka
13.9. (pi) 9.00 Pamäťová opravovňa – trénovanie pamä-
ti s certifikovanou trénerkou Dankou Petrufovou – úsek 
literatúry pre dospelých
25.9. (st) 16.30 Hudobné pásmo S hudbou inak – bese-
da spojená s koncertom skupiny Souvrat

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: 
regionálne informácie z oblasti cestovného ruchu, ubyto-
vacích a stravovacích zariadení, poskytovateľov služieb, 
firiem, organizácií, inštitúcií, zdravotníckych zariadení, 
ktoré sú neustále aktualizované. Zabezpečuje sprievod-

25.9. o 17.00  Klub grafológie - pokročilí   
27.9. o 8.30 Ostrov  slobody v KOS - sprievodný program 
Divadelnej Nitry 2019
8.30 Pod nebom plných hviezd, 10.30 Les obesených 
líšok, 13.30 ECO
28.9. o 15.00 Rozvíjame a šírime slobodnú kultúru
sprievodný program Divadelnej Nitry 2019, prezentácia 
ľudových remeselníkov
28.9. o 16.00 Holden a my, tí ďalší - divadlo mladých na 
námestí premietanie filmov zo Cineama 2019, Divadlo 
ako prejav slobodnej amatérskej tvorby - výstava fotogra-
fií. Miesto : Svätoplukovo námestie
29.9. o 11.00 Na našu nótu - záverečný piaty deň hudob-
ných tvorivých dielní pre detské a mládežnícke   ľudové 
hudby,  koncert v Trávnici

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
6.9. (pi) o 18:00 Vernisáž: Oli Sklenková
Potulky Moravským Slováckom. Príďte objaviť krásy Mo-
ravského Slovácka, vnímané okom alebo fotoaparátom.
18.9. (st) o 18:00 Púšťame si Vinyly. 
Hudobný výber z platní v podaní FONOKRU.
21.9. (so) o 19:00 Magic Piano 
Unikátna šou, spojenie vrcholnej klasickej hudby, filmo-
vej a rockovej hudby, ako aj vlastných klavírnych kom-
pozícií popredného slovenského klavírneho virtuóza, 
Norberta Daniša. 
22.9. (ne) o 13:00 Letný blšák v Trafačke 3 
Za symbolické ceny si môžeš krásne spestriť šatník. 
26.9. (št) o 19:00 Večerné debaty v Trafačke 
Školstvo naše každodenné. V akom stave je slovenské 
školstvo? Učia sa deti v školách podstatné veci? Akých 
máme učiteľov? Ako by mala vyzerať škola 21. storočia?
27.9. (pi) o 19:00 Koncert: Ladislav Medvec a Patrícia 
Matušová. Klavír - nevidiaci Ladislav Medvec /spev - 
Patrícia Matušová. V ich repertoári nájdete zahraničné 
moderné piesne, ale aj slovenské evergreeny.
29.9. (ne) 10:00 – 16:00 trafo.TRH
Sezónny jesenný trh s ručnými výrobkami a domácimi 
produktmi, susedské stretnutia, rozhovory, hudba.13:00 
koncert: Giovy a Mina, pozn.: v prípade nepriaznivého 
počasia je náhradný termín 6.10.

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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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

covský servis, skenovanie, kopírovaciu službu a vylepo-
vanie plagátov na mestských informačných skružiach,  
špecializuje sa na predaj publikácií a propagačných ma-
teriálov 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
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 
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Aká bola vaša 
reakcia, keď ste sa 
dozvedeli, že sa ide 
oprášiť tento úspešný 
projekt?

Musím povedať, že 
pri novom naštudovaní 
tohto projektu som sa 
veľmi tešila na opätov-
né stretnutie s Marošom 
Slovákom. Predstavo-
vala som si, ako bude-
me znovu stáť spolu  
na javisku. Keď som ho 
počas uplynulých repríz 
držala za ruku, zakaž-
dým ma to dojímalo. 
Spomenula som si na 
jeho niekdajšie vážne 
zdravotné komplikácie  
a na to, čo sme preská-
kali spolu s jeho rodi-
nou. Teším sa, že žije  
a že budeme spolu stáť 
na javisku. Tiež sa teším 
na Gabiku Dolnú, Kris-
tínku Turjanovú, ktorá 
si odbehne z materskej od 
dvoch malých detí, na Klaudi-
ku Kolembusovú, ktorá je uči-
teľkou a bude chodiť hrávať 
ako hosť... V muzikáli došlo 
k mnohým preobsadeniam. 
Budú mi chýbať odídenci: 
Alenka Pajtinková, Roman 
Poláčik, či Maťko Šalacha..., 
ale držím prsty mladým, ktorí 
po nich prebrali roly... 

A čo vaša rola Včely - 
narátorky - sprievodkyne 
príbehom?

Úlohu Včely stvárňujem 
so cťou, je to krásna posta-
va. Tisíc rokov ešte nemám, 
no mám ich už požehnane. 
Viem, že budem spokojná, 
keď uvidím dojatých divákov.  

Stojíme na prahu novej 
divadelnej sezóny, no rada 

by som sa spýtala  
na uplynulú. Ako ju 
hodnotíte?

Pohrala som nie-
čo vyše stovky pred-
stavení, všetky naplno  
a s láskou. Bohužiaľ, 
vyšlo to tak, že som 
naštudovala iba jednu 
novú hru - Dámskeho 
krajčíra. Viac príležitos-
tí som nedostala. No 
ja som činorodý člo-
vek. Vo voľnom čase 
som chodila do kina, 
na koncerty, čítala som 
knižky, starala som sa o 
svojho muža, stretáva-
la som sa s priateľmi... 
Večer, keď som mala ísť  
do divadla, som bola 
rada, že môžem stúpiť 
na javisko. 

Ako ste prežili di-
vadelné prázdniny? 

Relaxačne, no tro-
chu aj pracovne. V Boj- 

niciach sme pripravili šansó-
nový večer. Od muzikantov 
som dostala ponuku oprá-
šiť tento typ programu, kto-
rý sme kedysi robili spolu  
s Beďom (pozn. aut.: Joze-
fom Bednárikom). Úplnou ná-
hodou som pri upratovaní na-
šla jeho moderátorské texty  
zo šansónových večerov, kto-
ré on uvádzal a mali obrovský 

V jubilejnej 70. divadelnej sezóne dostáva v Divadle A. Bagara v Nitre druhý ži-
vot Tisícročná včela - muzikál o Slovákoch a slovenskej náture. Prvú premiéru mal  
v roku 2013, po uvedení nových výpravných inscenácií ho v roku 2016 dočasne stiah-
li z repertoáru. V týchto dňoch finišujú prípravy na znovuobnovenú premiéru. Hlavnú 
postavu aj tentokrát stvárňuje členka hereckého súboru divadla Eva Pavlíková.

V muzikáli sa teším na všetkých kolegov.
Úlohu Včely stvárnim so cťou
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divácky úspech. Paradoxom 
je, že posledný koncert pred 
jeho smrťou sa uskutočnil 
práve v Bojniciach. Odvtedy 
ubehlo neuveriteľných šesť 
rokov, a tak mi napadlo, že 
ich prečítame, okomentuje-
me a pridáme zážitky s ním. 
Bolo to symbolické a šansó-
nový večer mal mimoriadny 
úspech.

Šesť rokov od jeho smr-
ti ubehlo veľmi rýchlo. Ako 
si naňho spomínate?  

S veľkou láskou a pritom 
stále opakujem, že ma v ži-
vote stretlo obrovské šťastie. 
Mala som možnosť s ním 
spolupracovať. Poznala som 
ho nielen ako umelca, ale aj 
ako človeka. Bol nesporne 
veľkým talentom a nevšed-
ným zjavom v česko-slo-
venskom divadelnom svete. 
Škoda, že tak rýchlo odišiel, 
mohol toho pre divadlo ešte 
veľa urobiť.

Objavili ste sa aj v nie-
koľkých častiach seriálu 
Oteckovia, kde ste si za-
hrali rolu nekompromisnej 
starej mamy a prísnej svok-
ry? Objavíte sa aj v ďalších 
častiach? 

Neviem, toto je pre mňa 
asi už uzavretá kapitola. Nie-
koľkokrát som sa pýtala, pár-
krát mi bolo prisľúbené, že 
áno a nakoniec sa to neusku-
točnilo. Keď sa scenáristky 
rozhodnú, že sa neobjavím, 
tak sa neobjavím. No podľa 
mňa bola táto postava po-
daná čierno-bielo a negatív-
ne. Ja byť scenáristom, dala 
by som jej ľudský rozmer  
a viac láskavosti, pretože 
ukázať starú mamu len v ta-
kejto negatívnej roli je nepo-

chopiteľné. Väčšina starých 
mám a svokier nie je až ta-
kých negatívnych. A hlavne, 
väčšina babičiek svoje vnú-
čatá ľúbi. 

A čo skutočný život? 
Nehrozí, že sa stanete sta-
rou mamou, prípadne svok-
rou?

Zatiaľ to nehrozí. Ak to 
začne hroziť, budem sa tešiť.

Pre mladých vraj už nie 
ste herečka, ale Katarziina 
mama... Katka však žije 
v Prahe, cestujete za ňou 
často?

Katka, bohužiaľ, nemá 
veľa času. Naposledy som 
bola za ňou v Prahe fotiť 
projekt Elpida pre seniorov. 
Išlo o projekt Matky a dcéry  
a z fotenia som si odniesla 
príjemné zážitky. Moja dcéra 
Katka je super, lebo sa o mňa 
vždy výborne postará. Neve-
deli sme sa od seba odtrh-
núť, rozlúčiť sa. Skoro som 
zmeškala vlak. Musela som 
utekať, ale nakoniec som 
ho stihla. Do Prahy chodím 
veľmi rada. Je to prekrásne 
mesto. Priznám sa, že som 

Čechoslovenka. Pre mňa sú 
Česi a Slováci blízke národy. 

Sledujete kariéru svojej 
dcéry?

Koncom júla som si 
bola pozrieť jej vystúpenie  
na festivale Viva musica, kde 
účinkovala spolu s Janou 
Kirchner, Jurajom Benetinom 
zo skupiny Korben Dallas 
a Danom Bártom. Dirigoval 
Braňo Kostka a bol to úžasný 
zážitok. Na Katku som veľ-
mi pyšná, že sa jej takto darí  
a že našla svoju cestu. Je ta-
lentovaná poetka, jej texty sú 
krásne, majú veľkú výpoved-
nú hodnotu. Preto má veľa 
fanúšikov, lebo mnoho mla-
dých ľudí v jej veku prežíva to 
isté čo ona. A o tom spieva.  

Dnes je „in“ žiť svoj 
druhý život na Internete  
a Facebooku. Podľahli ste 
tomuto trendu? 

Sociálne siete využívam 
s mierou, ale nefičím na nich 
od rána do večera. Tieto mé-
dia používam skôr na propa-
govanie svojej práce. Niektorí 
moji kolegovia si fotia všetko, 
čo celý deň robia a dávajú 

Eva Pavlíková v úlohe Tisícročnej včely. Foto: Collavino
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to na Instagram či 
FB. Sociálne siete 
vnímam ako veľký 
požierač času. FB 
občas využívam  
na kontaktovanie 
sa s priateľmi a ka- 
marátmi, žijúcimi 
mimo Európy. S pria- 
teľmi sa radšej stre-
távam naživo.

Okrem herec-
tva ste vyskúšali 
rôzne projekty. 
Pritom s obľubou 
hovoríte, že máte 
vrtuľu v... Fungu-
jete takto od naro-
denia?

Toto som zdedila po mo-
jej mame. Som znamenie 
Panny a to znamená: pra-
covitá, perfekcionalistka, na 
seba prísna, no proste som 
katastrofálne znamenie. A v 
práci som naozaj ako drak. 
Myslím si, že režiséri so 
mnou pracujú radi, pretože 
som tvorivý typ herca. Neča-
kám na pripomienky režiséra, 
ale vymýšľam, tvorím... ani 
doma sa nikdy nenudím. Stá-
le mám nejakú prácu. 

Čo také napríklad?
Rada varím, upratujem... 

Keď mám čas, navarím vy-
nikajúce jedlo. Môj muž na-
šťastie nevyžaduje teplé jedlo 
každý deň. No zasa vie, že 
keď budem mať čas, určite 
ho nenechám hladného. 

Košice, Nitra a Bratisla-
va sú hlavné mestá vášho 
života. Dá sa povedať, že 
sa väčšinou pohybujete na 
uhlopriečke týchto troch 
miest?

V Košiciach som sa na-
rodila a žijú tam moji rodičia. 

Mám to šťastie, že v mojich 
58. rokoch mám 85-ročnú 
mamičku a 91-ročného ocka. 
Nedávno mal narodeniny, tak 
som mu bola zagratulovať. 
Zároveň sme mali 40-ročné 
pomaturitné stretnutie. Na 
gymnáziu sme boli vynika-
júci kolektív a v tomto du-
chu sa niesla aj atmosféra 
stretnutia. Do Košíc pôjdem 
ešte v októbri,  pozvali ma  
na 50.výročie gymnázia, čo 
ma mimoriadne potešilo. 
Vždy si vychutnávam atmo-
sféru toho mesta, Košice sú 
prekrásne mesto. Naposledy, 
keď som tam bola počas maj-
strovstiev sveta v hokeji, som 
si pripadala, že som mimo 
hraníc Slovenska. Vládla 
tam prenádherná atmosféra. 
Všade plno ľudí rôznych ná-
rodností, plné krčmy, reštau-
rácie, všade koncerty... Bolo 
to pre mňa niečo, čo by som 
chcela zažiť aj v Nitre. 

Dnes je taký trend, že 
ľudia opúšťajú byty a sťa-
hujú sa na vidiek. Vo vašom 

prípade to nehro-
zí?

Na vidieku mám 
chalupu. Trávim 
tam čas od apríla 
do novembra. Svoj 
život si bez chalupy 
neviem predstaviť. 
Keby som mala byť 
v činžiaku počas 
celého roka – aj cez 
leto od rána do ve-
čera – asi by som 
sa zbláznila. Atmo-
sféra vidieka je pre 
mňa fascinujúca. 

Čo vás na vi-
dieku najviac fas-
cinuje?

Dedinský život je straš-
ne fajn. Ráno sa zobudím, 
dám si kávu... Nemusím mať 
zapnuté rádio, pretože spie-
vajú vtáky, vnímam zeleň  
a kvety. Mám rada zvuky 
dediny. Pestujem tu kvety, 
mám krásne muškáty, ruže, 
juku, levanduľu... Som životu 
vďačná za možnosť striedať 
dedinu s mestom. Keby som 
žila iba na dedine, určite by 
mi chýbal ruch mesta, preto-
že rovnako rada chodím ve-
čer do kina, do kaviarne, do 
reštaurácie... 

Ako podobu má váš re-
lax na dedine? 

So psom chodievam  
do polí a to je pre mňa naj-
väčší relax. Šport nepestujem 
žiadny, okrem rýchlej chôdze 
a plávania. Ale nikdy by som 
nepovedala, že budem zavá-
rať džemy a vypekať koláče, 
že nájdem radosť v takýchto 
obyčajných veciach.  

Nitra je mesto, do kto-
rého ste sa dostali zhodou 
okolností – zlanáril vás sem 

Eva Pavlíková s dcérou Katkou - Katarziou
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Jožko Bednárik. Ako vní-
mate momentálne dianie?

V našom meste je to pod-
ľa mňa veľmi komplikované. 
Držím palce novému vedeniu, 
aby sa im podarilo prinavrátiť 
Nitru medzi najkrajšie mestá 
Slovenska. Mám taký pocit, 
že sa to nejako začína me-
niť k lepšiemu. Aj čo sa týka 
centra, ktoré bolo doteraz 
prázdne. Keď porovnám Nitru  
s Košicami, tak v Nitre chý-
bajú stromy, potrebovala by 
viac zelene, parkov, fontán, 
v centre treba opraviť sta-
ré meštiacke domy. Myslím 
si, že rozhodnutie, postaviť  
v tejto lokalite veľké nákupné 
centrum  nebolo najsprávnej-
šie. To isté si myslím o Tabáni 
a Orbise, ktoré sa budujú. Bez 
zelene nebude ten priestor 
dýchať. Otepľovanie klímy 
môže centrum mesta zme-
niť na nepoužiteľný priestor  
s prehriatym vzduchom, kam 
nebude nikto chodiť za od-
dychom, ale nechcem robiť 
predčasné úsudky.

Ktoré miesta v Nitre 
máte rada?

Žijem tu už 35 rokov. Veľ-
mi mám rada hrad a chrám 
svätého Emeráma, je to 
nádhera. Často chodievam  
na dražovský kostolík. Škoda, 
že výhľad z neho je totálne 
zdevastovaný - automobilka 
Jaguar Land Rover a prie-
myselná zóna pokazili nád-
herný výhľad na polia a celú 
krajinu. Človek, čo rozhodol 
o umiestnení tohto závodu, 
necítil krásu a nectil si ju!  
A je smutné, že takéto miesto, 
ktoré má v sebe genius 
loci, je takto zdevastované.  
V Nitre mám ešte rada mest-
ský park na Sihoti, kde je to 

veľmi krásne a počas jesen-
ných a zimných mesiacov 
tam často chodím so psom. 
Ďalším takýmto miestom je 
Brezový hájik a tiež Zobor. 
Musíme v Nitre myslieť na ze-
leň, lebo ak všetko zastavia-
me a všade budú iba budovy, 
mesto zostane bez zelene 
a trávnikov, ak tam nebudú 
rásť stromy, pri otepľovaní 
zemského povrchu nebu-
de ten priestor dýchať a pre 
nás – pre ľudí zostane tento 
priestor neobývateľný. Takis-
to sídlisko Chrenová je krás-
ne naprojektované... Klokoči-
na už taká nie je. Tam by som 
tiež vysadila viac stromov 
a kvetov,  nechala by som 
voľné priestranstvá, aby to 
sídlisko dýchalo. Žiaľ, dnes je 
taká smutná doba, develope-
ri si všetko povybavujú, sta-
vajú, kde vlastnia alebo kú-
pia pozemok, je to bez ladu 
a kladu. Som však rada, že 
Viktor Šabík sa stal hlavným 
architektom a že sa tieto veci 
pohnú iným smerom. 

V nitrianskom divadle 
pôsobíte 36 rokov – od za-
čiatku svojej kariéry. Zosta-
ne to takto už navždy?

Je pravda, že som tu 
strávila celý život. Mala som 
šťastie robiť so šikovnými, 
profesionálnymi, umelecky 
hodnotnými a vzdelanými 
ľuďmi krásne postavy. Keď 
sa ráno zobudím, môžem 
sa pozrieť na seba do zrka-
dla, pretože viem, že to, čo 
som tu od roku 1983 spravi-
la, nebolo márne. No ako sa 
hovorí, nikdy nehovor nikdy. 
Životná šanca môže prísť ke-
dykoľvek.

Počas svojej kariéry 
ste absolvovali množstvo 

rozhovorov. Na čo sa vás 
ešte žiadny novinár nespý-
tal a vy by ste chceli, aby sa 
spýtal?

V poslednom období si 
všímam, že každého zaujíma 
iba vonkajšok človeka. Vší-
majú si a hodnotia, či je tá 
osoba štíhla, či je pekná, ako 
je oblečená. Žiadna módna 
ani iná polícia sa nezaoberá 
obsahom hlavy ani obsa-
hom srdca. Teraz to vidíme aj  
u našej pani prezidentky. 
Verejnosť skúma iba jej šaty  
a takto isto je to aj v našom 
– hereckej profesii. Myslím 
si, že nie je vôbec dôležité, či 
som štíhla, či mám vrásky... 
omnoho dôležitejšie je to, čo 
mám v hlave, ako hrám a aký 
som človek!

Prečo si myslíte, že to 
takto je?

Táto spoločnosť sa úplne 
pobláznila. Zaujíma sa iba o 
vonkajšie stránky človeka. 
Našťastie, nájde sa zopár 
ľudí, ktorí nie sú takí povrchní 
a sledujú aj vnútro človeka, 
čo je oveľa dôležitejšie. Ešte 
nedávno mnohí mladí ľudia si 
cibrili mozog, vzdelávali sa, 
pracovali na sebe... v súčas-
nosti sa viac dáva na vizuál. 
Aj správanie ľudí je dnes úpl-
ne mizerné, rastie počet aro-
gantných ľudí, ktorým chýba-
jú základy slušnosti. Niekedy 
sa nestačím čudovať, ako sa 
niektorí ľudia správajú a ako 
im to druhí tolerujú. Je to pre 
mňa nepochopiteľné, že ne-
majú zakotvené základné zá-
sady slušného správania. 

Ľudmila Synaková



20

www.nitra.sk

V prvej polovici 20. sto-
ročia sa medzi mladými za-
čali šíriť knihy od tohto čoraz 
obľúbenejšieho autora. Mali 
svoj generačný „drive“, po-
skytovali relax i poučenie. 
Branecký odkrýval histó-
riu mimoriadne zaujímavým 
spôsobom. 

Narodil sa 31. marca 
1882 v Skalici (vtedy Uherská 
Skalica). Gymnaziálne štú-
diá (1895 – 1903) absolvoval 
v Skalici, Levoči a Váci. Ma-
turoval v Kečkeméte v roku 
1903. Ešte počas gymna-
ziálnych štúdií sa prihlásil 
k piaristom. Teológiu a filo-
zofiu študoval v Budapešti, 
od roku 1917 pôsobil na pia-
ristickom gymnáziu v Tren-
číne, kde sa stal rektorom 
a tiež na Obchodnej akadémii. 
Od roku 1934 bol provinci-
álom slovenských piaristov 
a mal veľké zásluhy na re-
organizácii a pozdvihnutí 
piaristického rádu. Hneď po 
prevrate v roku 1919 spolu-
zakladal Miestny odbor Ma-
tice slovenskej v Trenčíne 
i miestny odbor Orla – kato-
líckej mládežníckej organizá-
cie. 

Najväčšiu popularitu mu 
však priniesla spisovateľ-
ská činnosť. Jeho historic-
ké a historizujúce literárne 
i dramatické diela s temati-

kou Trenčína a okolia číta-
la najmä mladá generácia. 
Z niektorých jeho kníh sa stali 
bestsellery. Trenčianskemu 
pátrovi sa tak podarilo to, čo 
nedokáže väčšina dnešných 
historikov – podávať dejiny 
zrozumiteľným a pútavým 
spôsobom. 

Pod úspech jeho kníh sa 
podpísala najmä skutočnosť, 
že dokázal pútavo sprístupniť 
príbehy z minulosti. Jeho naj-
známejším dielom (aj z hľa-
diska umeleckých kritérií) je 
román Fráter Johannes, ktorý 
vyšiel prvýkrát v roku 1929. 
Venoval sa v ňom tematike 
nájazdov tureckých vojsk. 
Medzi najúspešnejšie romány 
pre mládež v tom čase patrila 

kniha Poklady Matúša Čáka, 
ktorá vyšla v roku 1935, 
v ktorej experimentoval 
s prechodmi medzi minulos-
ťou a prítomnosťou.

V ďalších príbehoch 
umožnil nahliadnuť do živo-
ta zemanov, remeselníkov, 
lekárnikov, učiteľov, farárov, 
ale i katov a vydedencov 
spoločnosti. V tvorbe uňho 
neraz rezonoval sociálny 
podtón. Okrem toho napísal 
diela Vianoce chudobného 
žiaka (1920), Veselá kuchyňa 
(1922), Zo starého Trenčína 
(1926), Keď rumy ožijú (1931),  
Z tisícročia (1943) a ďalšie.

Po obnovení Českoslo-
venska v roku 1945 piaris-
tické gymnázium poštátnili 
a Braneckého postupne od-
stavili. V období českoslo-
venského stalinizmu nebolo 
miesta pre nič slovenské, 
katolícke a už vôbec nie pre 
výnimočné osobnosti, medzi 
aké páter nepochybne pat-
ril. V roku 1959 musel odísť 
z Trenčína do Pezinku, kde 
v roku 1962 v ústraní umrel. 
Pochovaný bol však v Trenčí-
ne – v jeho druhom „rodisku“, 
kde strávil 42 činorodých ro-
kov v práci.

Spracovala: (SY)

Braneckého ulica je dôležitá spojnica v smere na sídlisko Klokočina. Dostanete 
sa cez ňu na Hviezdoslavovu triedu, prípadne až do Párovských Hájov či Jarku. Uli-
ca je pomenovaná podľa spisovateľa a rehoľného kňaza Jozefa Braneckého.

Braneckého ulica
Ulica, po ktorej kráčaš

Jozef Branecký
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V septembri sa životného jubilea dožívajú títo občania mesta Nitry
75 ROKOV:
Alžbeta Bánovská, Danie-

la Bánovská, Jarmila Benco-
vá, Viliam Bihari, Ján Borec-
ký, Stanislav Borek, Terézia 
Civáňová, Mária Čurgaliová, 
Mária Demová, Ing. Štefan 
Drabant, Ing. František Du-
lík, Jolana Ďurovcová, Juraj 
Fabian, Katarína Galová, He-
lena Hadenová, Ing. Mária 
Heinischová, Alexander Hop-
pan, Róbert Hraška, Emília 
Hrnčárová, Magdaléna Jane-
vová, MUDr. Božena Ješko-
vá, Júlia Keuschová, Mária 
Košťálová, Stanislav Krčmár, 
Jozefína Kubíková, Gabriela 
Kuklová, Edita Kukučková, 
Emil Mako, Michal Matesko, 
Terézia Miklášová, Eva Mi-
kulášiková, Rozália Mláde-
ková, Zlatica Nagyová, Anna 
Nemčeková, Marta Oleárová, 
Daniela Orlová, Ing. Alžbeta 
Osuská, Gabriela Palčeková, 
Emília Pintérová, Helena Po-
rubská, Ružena Róžová, Ing. 
Ján Sabucha, Štefan Šilhavý, 
MVDr. Bohumír Šimovec, Júlia 
Škodová, Ing. Mária Šutková, 
Mária Tobiašová, Mária Vápe-
níková, Anna Vrtalová, Mária 
Výrosteková, Gabriela Žáková 

80 ROKOV:
Viktória Baková, Pavel 

Bernát,  Vincent Cibiček, 
Štefan Civáň, Anna Čerešňo-
vá, Margita Danišová, Ondrej 
Dano, Mária Deményová, 
Jolana Géringová, Veronika 
Gombošová, Anna Gorko-
vá, Jozef Heinemann, Mária 
Horváthová, Mária Janigová, 
Elena Jeneyová, Pavel Jilly, 
Július Kalinák, Vincent Karas, 
Milan Kulich, prof. Ing. Jozef 
Kulich, PhD., Irena Lörinco-
vá, Ján Mackovič, Júlia Mla-
dá, Mária Najšlová, František 
Novotný, Ján Pagáč, Emília 
Pintérová, Margita Rolincová, 

Oľga Rybanová, MVDr. Michal 
Spišák, Irena Strezenická, Ag-
neša Szökeová, Mária Šku-
lová, Edita Tóthová, Ing. Mi-
lan Tumpach, Zoltán Valášik, 
Vlasta Vnuková, Peter Žák

85 ROKOV:
Terézia Adámeková, Mar-

gita Benčíková, Oľga Ďat-
ková, Anton Fábera, Viera 
Fabiánová, Ľudovít Henček, 
Mária Homolová,  Rudolf Ivan, 
Darina Jozafová, Ing. Dezider 
Juhás, Anna Komžíková, He-
lena Krkošeková, František 
Líška, Emília Lörinczová, Irena 
Mráziková, Mária Privalinco-
vá, Eduard Rosinský, Helena 
Serafinová, František Marian 
Šebo, Mária Šinková, Helena 
Šipošová, Etela Šišková, Má-
ria Tomanková, Oto Trakovic-
ký, Anna Válová 

86 ROKOV:
Margita Bíliková, Melá-

nia Brunovská, Pavol Gucký, 
Mária Herdová, Gizela Hrobá-
rová, Helena Ivaničová, Ing. 
Tibor Mederly, Libuša Ocelko-
vá, Mária Tarková, Marta Tiná-
ková, Milan Zabadal

87 ROKOV:
Margita Danielová, Rozá-

lia Dežerická, Mária Fajčíková, 
Valéria Ivanková, Jozefína Je-
leneková, Ľudmila Krošláko-
vá,  Helena Krumpárová, Irena 
Levčíková, Viera Majerčiako-
vá, Eva Moravcová, Mária Na-
gyová, Mária Pappová, Oľga 
Psotná, František Slíška, doc. 
Ing. Michal Šemetka, CSc., 
Františka Štetinová, Angela 
Tóthová, Pavlína Vargová  

88 ROKOV:
Doc. Ing. Július Bíly, Anna 

Čančová, Marie Ďurčová, Filip 
Gendiar, Mária Hlavinová, Ma-
ria Judy, Kvetoslava Karhano-
vá, Valéria Kiačková,  Anna Ki-
lianová, Vojtech Kozár, Viliam 
Lohyňa, Ing. Michal Marko, 

Marta Matúšková, Helena No-
váková, Jozef Orel, Irena Sob-
čáková, Magdaléna Zjarová, 
Anna Žiaková

89 ROKOV:
Alžbeta Bálintová, Margita 

Bencová, Ľudmila Čápeková, 
Mária Deményová, Helena 
Fačkovcová, Bohumír Harvan,  
Gizela Kalmanová, Mária Ka-
renovičová, Imrich Kóňa, Edi-
ta Kopná, Magdaléna Sklená-
rová, Mária Štubňová, Emília 
Valachová, Paula Vargová 

90 ROKOV:
Edita Bútorová, Valéria 

Ďurčeková, Vilma Halmešová, 
doc. RNDr. František Hanze-
lík, Mária Holobradá, Matilda 
Horváthová, Štefan Kollár, 
Anna Krajčíková, Emil Mada, 
Ľudmila Nemešová, Ing. Juraj 
Trnovec

91 ROKOV:
Anna Hrnčárová, Štefánia 

Lahučká, Emília Marošová, 
Imrich Maťašovský, Jozefa 
Maťová,  Alžbeta Soósová

92 ROKOV:
Karol Belák, Alžbeta Čibí-

ková, Helena Guzmická, Mária 
Jeneyová, Helena Kamenská, 
Ľudmila Kováčová, Mária Ko-
váčová, Jozef Kubica, Rozália 
Kubičková, Jolana Martišová, 
Mária Zaujecová

93 ROKOV:
Antónia Buranská, Katarí-

na Fogelová
94 ROKOV:
Margita Brunzová, Terézia 

Kopecká, Zlatica Sýkorová
95 ROKOV:
Bruna Korcová, Mária 

Pňačeková, Mária Sýkorová, 
Jozefína Zábradiová 

96 ROKOV:
Mária Ščasná
97 ROKOV:
Františka Fajerová, Jozefí-

na Mrštinová
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V júni nás navždy opustili títo občania 
mesta Nitry:
Ladislav Harmath, 68-ročný
Peter Ruisl, 63-ročný
Magdaléna Bartalská, 88-ročná
Vladimír Čanky, 65-ročný
Pavol Košťál, 64-ročný
Vladimír Halás, 62-ročný
Jaroslav Paulovič, 57-ročný
Ladislav Stribula, 75-ročný
Jozef Šalman, 65-ročný
Magdaléna Hrnková, 85-ročná
Júlia Szalayová, 95-ročná
Igor Bachar, 58-ročný
Daniel Lehoťák, 63-ročný
Štefan Muzika, 72-ročný
Alžbeta Núdziková, 88-ročná
Mária Niňajová, 79-ročná
MUDr. František Kuzma, 51-ročný
Dušan Ostertag, 68-ročný 
Helena Kalivodová, 70-ročná
Štefan Krištof, 66-ročný
Štefan Ťapuš, 52-ročný
Margita Repková, 97-ročná
Jaroslav Struhár, 67-ročný
Ružena Fišárková, 85-ročná
Anna Šimeková, 92-ročná
Dušan Šrámek, 75-ročný
Ján Gubala, 65-ročný

Milan Krumpál, 64-ročný
Walter Larisch, 86-ročný
Ján Šimonides, 95-ročný
Štefánia Fujaková, 91-ročná
Irena Kubíková, 82-ročná
Milan Vaško, 65-ročný
Lýdia Šestáková, 75-ročná
Ing. Ivan Halás, 83-ročný 
Miloš Švihel, 51-ročný
Eva Bielešová, 64-ročná
Anna Szterenková, 83-ročná
Mária Vykoukalová, 62-ročná
Miroslav Morvay, 61-ročný
Marian Tvrdoň, 68-ročný
Mária Hauptvógelová, 73-ročná
Irena Poláčiková, 80-ročná
Anna Dobríková, 70-ročná
Anton Šebo, 62-ročný
RNDr. Mikuláš Bockanič, 74-ročný
Ľudovít Ďuran, 81-ročný
Ján Madleňák, 81-ročný
Ján Doboš, 62-ročný
Michal Javor, 74-ročný
Zdeněk Khun, 61-ročný
Jana Kováčová, 43-ročná
Ľudovít Takáč, 81-ročný
Mária Vöröšová, 77-ročná 

21. júna: 
Pavol Rakovský a Lucia Macúchová, 
obaja z Cabaja – Čápora
22. júna: 
Peter Boor a Mgr. Veronika Véghová, z Nitry
Matúš Tkáč z Lehoty a Lenka Herzanová 
z Nitry
Patrik Polonec z Nitry a Ing. Kristína Lošon-
ská z Bratislavy

13. júla:
Mgr. Samuel Bányi a Mgr. Zuzana Čapčíková, 
obaja z Cabaja-Čápora
Jakub Valient z Púchova a Veronika Plešivko-
vá z Mojmíroviec
Bc. Milan Gažo z Ivanky pri Nitre a Deana Fe-
dorkovičová z Nitry
19. júla: 
Krzysztof Adam Lapok, Nemecká spolková 
republika a Stanislava Domaracká z Nitry

V júni si povedali „áno“
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V júli nás navždy opustili títo občania 
mesta Nitry:
Mária Adámeková, 93-ročná
Rudolf Bálint, 89-ročný
Katarína Ballayová, 63-ročná
Kamila Barická, 90-ročná
Miroslav Belányi, 62-ročný
Rastislav Bódi, 41-ročný
Mária Bryndzová, 74-ročná
Štefan Bulák, 92-ročný
Vincent Deglovič, 84-ročný
Ľudovít Duchoň, 67-ročný
Veronika Duchoňová, 86-ročná
Ján Ďurka, 67-ročný
Milan Fehér, 46-ročný
Mgr. Ján Gaduš, 29-ročný 
Jozefína Holáková, 89-ročná
Alexander Chrapko, 97-ročný
František Hronec, 57-ročný
Štefan Hruška, 82-ročný
Zuzana Hullová, 37-ročná
Vladimír Humay, 54-ročný
Mária Ivanková, 87-ročná
Ján Jančo, 85-ročný
Jozefína Jančovičová, 87-ročná
Radoslava Kóňová, 41-ročná
Július Kováč, 78-ročný
Ing. Ľubomír Kováč, CSc., 76-ročný
Juraj Krištof, 82-ročný
Štefánia Lavová, 84-ročná
Eva Lehoťáková, 75-ročná

Milan Lipovský, 66-ročný
Jozef Magát, 81-ročný
Jana Martišová, 52-ročná
Štefan Matejka, 93-ročný
Ján Mesaroš, 76-ročný
Blažena Miškolczyová, 75-ročná
PaedDr. Marián Mravík, 66-ročný
Františka Mráziková, 85-ročná
Július Murín, 77-ročný
Štefan Németh, 83-ročný
Irena Ostertágová, 92-ročná
Ing. Ján Pecúch, 78-ročný
Jozef Privalinec, 51-ročný
Slavomír Procháczka, 40-ročný
Želmíra Proksová, 77-ročná
Vladimír Romanovský, 73-ročný
Juraj Sailer, 83-ročný
Ing. Jozef Sčensný, 70-ročný
Víťazoslav Srnec, 74-ročný
Marek Strápek, 38-ročný
Anna Šebíková, 76-ročná
Pavel Šuba, 64-ročný
Viera Timoščenko, 68-ročná
Ing. Jozef Urban, 90-ročný
Eva Vasiľková, 79-ročná
Ladislav Viecha, 70-ročný
Juraj Vilček, 95-ročný
Ida Zelenická, 84-ročná

20. júla: 
Jakub Grolich a Kristína Denkerová, obaja z 
Nitry
Dušan Maslen a Katarína Jančová, obaja z 
Nitry
MUDr.  Gurgen Apresian z Bratislavy a Mgr. 
Veronika Hippová z Močenku
27. júla: 
Štefan Barát a Lívia Rajčániová, obaja z Nitry
Mgr. Juraj Svrček z Nitry a Petra Olejárová z 
Bratislavy

3. augusta: 
Stanislav Petrík a Ing. Simona Holá, z Nitry,
Richard Marko a Ing. Lucia Szakmárová, oba-
ja z Nitry
9. augusta: 
Ing. Juraj Hanus z Nitry a Mgr. art. Gabriela 
Krásna Zlatná na Ostrove
17. augusta: 
Jens Volkmann zo Švajčiarska a Miroslava 
Bojdová z Lužianok
Marcel Helma a Andrea Piťová, 
obaja z Černíka
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