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Vážení občania, ani tohto 
roku nepoľavujeme z úsilia byť 
v pravidelnom kontakte s vami. 
Záleží nám na tom, aby ste boli 
informovaní o všetkom, čo sa 
v meste pripravuje a realizuje. 
Aj počas jesene a pred sviatka-
mi absolvovalo vedenie mesta 
s poslancami MZ stretnutia s 
vami. Podnetné diskusné prí-
spevky a vaše pripomienky sme 
si dôkladne zaznamenali. Poslú-
žia nám ako tipy na zlepšovanie 
vášho života. Niektoré z nich 
sme zapracovali do investičných 
zámerov na tento rok.  

Ako iste viete, mesto Nitra sa 
v tomto roku stalo Európskym 
mestom športu, čo znamená, 

že podpora športu a športových 
aktivít bude pre nás na prvom 
mieste. V tomto roku budeme 
pokračovať v aktivitách v rámci 
konceptu SMART CITY, kto-
rého cieľom je zmeniť Nitru na 
moderné a environmentálne 
mesto 21. storočia. O všetkých 
týchto aktivitách vás chceme in-
formovať a zároveň čakáme na 
vaše podnety.  

Nespoliehame sa len na 
osobné stretnutia, pretože si 
uvedomujeme, že v súčasnej 
hektickej sú najmä pracujúci 
občania zaneprázdnení a jed-
noduchšia je komunikácia pro-
stredníctvom internetu. Svoju 
pozornosť zameriavame na 
webové stránky mesta www.
nitra.sk, ktoré sú dôležitým in-
formačným zdrojom. Už jede-
násty rok sa k vám prihovárame 
prostredníctvom schránkových 
inzertných novín Nitrianske 
Echo. V ňom máme vyhrade-
né dve strany: Mesto Nitra in-
formuje, z ktorých sa dozviete 
o aktuálnom dianí na úrade či 
v mestských častiach. Ďalším 
významným informačným 
zdrojom je SMS informačný 
systém, prostredníctvom ktoré-
ho vám posielame SMS správy 
o významných akciách a uda-

lostiach. V minulom roku sme 
týmto spôsobom poslali dva-
násť SMS správ. Vyhľadávaným 
informačným zdrojom sa stal 
newsletter. Tento sa pravidelne 
každý štvrtok dostáva do e-ma-
ilových schránok k občanom, 
ktorí o to prejavili záujem. Všet-
ky vydania sú zverejnené aj na 
webovej stránke mesta. 

Ako som spomenul, chceme 
byť s vami aj naďalej v priamom 
kontakte, najmä na stretnutiach 
VMČ, kam sa na jar tohto roku 
znovu vyberieme. Máme veľký 
záujem pracovať na ďalšom roz-
voji mesta a zlepšovaní života 
občanov. Na stretnutiach s vami, 
okrem riešenia bežných problé-
mov, chceme hľadať spoločné 
riešenia na zlepšenie a skvalit-
nenie vášho života. Našou pra-
covnou metódou bude neustály 
dialóg. Priestor na návštevy 
máte v klientskom centre úra-
du. Diskusie, transparentnosť a 
využitie konkrétnych podnetov 
občanov budú aj naďalej trvalou 
súčasťou práce vedenia mesta, 
mestských poslancov a pra-
covníkov mesta. Verím, že nás 
podporíte tak ako doteraz, za čo 
vám úprimne ďakujem. 

JOZEF DVONČ,
primátor mesta Nitry

Vzájomná komunikácia a informovanie na prvom mieste
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V Estrádnej hale Parku 
kultúry a oddychu v Nitre sa v 
piatok 12. januára uskutočnil 
Mestský reprezentačný ples 
2018. Slávnostne ho otvorili pri-
mátor Nitry Jozef Dvonč, prezi-
dentka Nitrianskej humanitnej 
spoločnosti Homo Nitriensis 
Margita Štefániková a prezident 
Lions Clubu Daniel Ivančík. 
Plesovým večerom sprevádzal 
moderátor Vlado Vondrák. V 
plesovom programe účinkovali 
Big Band Jula Selčana, DES-
MOD, Duo La Femme, Taneč-
ná škola Stella, Ľudová hudba 
Folklórneho súboru Jaročan a 
DJ Spartak. Plesoví hostia mohli 
ochutnávať vína z produkcie 
Chateau Topoľčianky a Chateau 

Kvalita života v Nitre a 
celom nitrianskom regióne, 
strategická priemyselná zóna 
v Nitre – riešenia dopravnej in-
fraštruktúry, spolupráca stred-
ných a základných škôl s kľúčo-
vými zamestnávateľmi v kraji a 
príchod ďalších investorov do 
priemyselného parku boli hlav-
nými témami stretnutia s pred-
sedom NSK Milanom Belicom. 

Podujatie sa uskutočnilo v 
Župnom dome v Nitre, organi-
zátorom bola sieť regionálnych 
týždenníkov MY a ECHO. Na 
diskusiu, moderovanú šéfre-
daktorkou MY – Nitrianske 
noviny Miriam Hojčušovou, 
boli okrem župana Milana 
Belicu pozvaní Jozef Dvonč, 
primátor Nitry, Peter Varga, 
generálny riaditeľ sekcie ciest 
a pozemných komunikácií Mi-
nisterstva dopravy a výstavby 
SR, Roman Sabo, generálny 
riaditeľ HM Invest a László 
Ivan, generálny riaditeľ ARRI-
VA Slovensko. 

Rúbaň. Mestský reprezentačný 
ples finančne podporili tieto 
spoločnosti:  Cesty Nitra, a.s., 
Groupe Colas, Elcomp, s.r.o., 
Cora Geo, s.r.o., Lemus, s.r.o., 
Cesty, s.r.o. – Štefan Zaujec, 
Firstin, s.r.o.,  Funny Sport  Slo-
vensko, s.r.o., Megaspol, s.r.o. 
Ceny do zlosovania vstupeniek 
venovali: Microcomp – Com-
putersystém, s.r.o.,  Ján Richter, 
minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, Nitrianske komunál-
ne služby, s.r.o., OZ Integrácia, 
Ing. Margita Štefániková, Mue-
hlbauer Technologies, s.r.o., Ti-
bor Glenda, poslanec Národnej 
rady SR, Martin Nemky, posla-
nec Národnej rady SR, Talian-
ka-butik, Nitrianska tepláren-

Na stretnutí sa hovorilo naj-
mä o zložitej situácii v doprave 
a možných riešeniach tohto ne-
duhu, ktorý komplikuje dopra-
vu v ranných a odpoludňajších 
hodinách. Prítomní občania, 
medzi ktorými boli starostovia 

ská spoločnosť, a.s., Ľubomír 
Zelenický, rektor UKF v Nitre, 
Mesto Nitra, Katleen, požičovňa 
spoločenských šiat, Nitriansky 
samosprávny kraj, Arriva Nitra, 
a.s., Lions Club Nitra, Drevar 
– Ing. Gejza Varga,  Pelzleder, 
s.r.o., Audiolight, s.r.o., Albex 
Plus Nitra, Peter Lavo, COOP 
Jednota, Nitrazdroj, a.s., Kraj-
ská knižnica K. Kmeťka, Ikaros 
- centrum voľného času, Status 
Alfa, s.r.o., Práčovne a čistiarne, 
s.r.o. Nitra. Organizátori plesu 
aj touto cestou ďakujú všetkým, 
ktorí ples podporili, prispeli k 
naplneniu humanitného posla-
nia plesu a vytvoreniu neopako-
vateľnej plesovej atmosféry.

(SY)

i podnikatelia, odchádzali zo 
stretnutia obohatení o infor-
mácie, ktoré samosprávny kraj, 
a i mesto Nitra, plánujú zreali-
zovať v priebehu nasledujúcich 
piatich rokov.        

(SY)

Mestský reprezentačný ples 2018 sa opäť vydaril

Témou besedy kvalita života a dopravná infraštruktúra

Pohľad na časť predsedníckeho stola – zľava Peter Varga, Milan 
Belica, Miriam Hojčušová, Jozef Dvonč a Roman Sabo.

Foto: (autorka)
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Záver roka patril v PKO Nit-
ra koncertu Čaro Vianoc.

Podujatie slávnostne otvo-
rili primátor Nitry Jozef Dvonč 
a iniciátor koncertu Ladislav 
Švihel. Súčasťou koncertu bolo 

udeľovanie finančných gran-
tov. Primátor Jozef Dvonč sa 
v spolupráci so spoločnosťou 
GRANDEN rozhodli podpo-
riť projekt Zahrajme sa spolu 
neformálnej skupiny troch štu-
dentiek UKF v Nitre – Tatiany 
Golskej, Victórie Lepáčkovej 
a Dominiky Karnajovej, ktoré 
študujú odbor sociálne služby a 
poradenstvo na Ústave romolo-
gických štúdií. Študentky chcú 
projekt, zameraný na prácu s 
deťmi z rómskych komunít, re-
alizovať na ZŠ Ščasného v Nitre. 
Cieľom je prebudiť medzi deťmi 
záujem o školu, motivovať ich k 
aktívnemu prístupu a prostred-
níctvom zážitkových aktivít 
podporovať v deťoch sebadô-
veru, sebaovládanie, rozvíjať ich 
tvorivosť a schopnosti. 

Ďalším podporeným projek-
tom je podujatie organizované 
Rockovou školou - Koncert – 

Nitránsky Rock´n´Roll. Pôjde 
o jednodňový „open air“ kon-
cert pôvodných nitrianskych 
hudobných skupín. Kapely vy-
stúpia bez nároku na honorár 
v pôvodných zostavách a s pô-

vodnou tvorbou z obdobia 90. 
rokov. Súčasťou koncertu budú 
besedy so známymi nitrian-
skymi hudobníkmi a projekcia 
archívnych fotografií a videí z 
obdobia, kedy sa rodila nitrian-
ska rocková scéna. 
Cieľom projektu je 
spestriť kultúrny život 
v centre Nitry tra-
dičným podujatím, 
prezentáciou nitrian-
skych hudobníkov v 
netradičnom preve-
dení. 

Už po ôsmykrát sa 
v Nitre konal turnaj 
v americkom futbale 
- Memoriál Viktora 
Kincela, na V. Kin-
cela, ktorý tragicky 
zahynul v službe ako 
člen pohotovostného 
policajného útvaru. 

Primátor Jozef Dvonč sa rozho-
dol venovať finančnú podporu 
jeho 8-ročnému synovi Samue-
lovi. Darčekový šek na koncerte 
prevzal Samkov strýko –  To-
máš Kincel.

Mesto Nitra podporilo i 
Zväz Slovákov v Chorvátsku – 
Maticu slovenskú v zastúpení 
prof. Andreja Kurica, predse-
du zväzu v partnerskom meste 
Osijek. Darčekový šek prebral 
poslanec  MZ v Nitre Ján Greššo 
a riaditeľka DMS v Nitre Vero-
nika Bilicová. 

Na galakoncerte sa predsta-
vili Jana Bernáthová, Mariana 
Hochelová, Martin Babjak a Ján 
Babjak, Orchester Ľudových 
nástrojov Slovenského rozhlasu 
v Bratislave pod vedením Mi-
roslava Dudíka, Ľudová hudba 
Dudíci a Katedrálny spevácky 
zbor Emerám, spevácke zbory 
Nitria a Lipka pod taktovkou 
dirigentky Mária Mišunovej. 
Koncert pripravilo mesto Nitra 
a Nadácia Konštantína Filozofa.

(SY)

Finančná podpora správnych a dobrých myšlienok

Darčekový šek prebrali z rúk primátora Jozefa Dvonča autorky 
projektu študentky Tatiana Golská a Victória Lepáčková.

Darčekový šek prebral mestský poslanec 
Ján Greššo a riaditeľka DMS Veronika 
Bilicová. 
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Koncom roka 2017 bolo na 
trvalý pobyt v Nitre prihlásených 
79 125 obyvateľov, z toho 37 748 
mužov a 41 377 žien. Pred rokom 
- 1. januára 2016 mala Nitra 80 
074 obyvateľov. Počas minulého 
roka sa prisťahovalo 1063 obča-
nov, odsťahovalo 1491 občanov, 
narodilo 749 detí a zomrelo 694 
občanov. V Nitre žije 2175 obča-
nov bez bydliska na konkrétnej 
adrese (v r. 2016 to bolo 1659 

osôb). Najväčšou mestskou čas-
ťou je sídlisko Klokočina s 18 835 
občanmi (v r. 2016 tam žilo 19 
694 osôb). Druhé najpočetnejšie 
je sídlisko Chrenová s 15 410 ob-
čanmi (v r. 2016 - 16 110 osôb) a 
sídlisko Diely s 8 366 občanmi (v 
r. 2016 - 8 804 obyvateľov).

Mesto Nitra zaznamenáva 
nepriaznivý demografický vývoj, 
pretože celkový počet obyvateľov 
každým rokom klesá, najmä z 
dôvodu migrácie obyvateľstva na 
vidiek. Podľa údajov z evidencie 
obyvateľstva sa Nitrania vysťaho-
vali najmä do obcí v okolí, kde si 
postavili rodinné domy. Viacerí 
obyvatelia Nitry odišli do zahra-

ničia – najviac do Českej repub-
liky, Veľkej Británie a Írska, Ra-
kúska, Talianska, Grécka a USA. 

            
Zvýšil sa záujem o sobáše  

V roku 2017 bolo v Nitre uza-
tvorených 494 sobášov, z toho 
291 cirkevných a 203 civilných. 
Najviac sobášov bolo v septem-
bri, keď do manželského zväz-
ku vstúpilo 100 párov. Druhým 

najfrekventovanejším mesiacom 
bol jún, keď bolo uzavretých 61 
manželstiev, v júli si povedalo 
„áno“ 58 párov. 

S cudzincami bolo uzatvore-
ných 22 sobášov. Zhodne po 2 
obrady boli v roku 2017 v Nitre 
uzavreté so snúbencami z Poľ-
ska, Talianska, Veľkej Británie, 
Turecka, Ukrajiny, Srbskej re-
publiky, Rakúska, Macedónska, 
Egypta, Portugalska a Argentíny. 

Mimo obradnej siene sa zo-
sobášilo 39 párov. Najviac sobá-
šov mimo určenej obradnej sie-
ne mesta Nitry bolo v reštaurácii 
Artin na Zobore - 11, v Hoteli 
Zlatý kľúčik na Zobore – 10, v 
reštaurácii U Grófa na Zobore – 

3, v Botanickej záhrade – 2. Snú-
benci si „áno“ povedali v novom 
Hoteli Fraňo, v Hoteli Autojas na 
Čermáni, v Biskupskom hostinci 
v mestskom parku, v Hoteli Ri-
ver pri rieke Nitre a na nádvorí 
Župného domu. Pri porovnaní 
miery sobášnosti za posledných 
5 rokov môžeme konštatovať 
vzostup záujmu mladých ľudí o 
potvrdenie svojho partnerského 
zväzku sobášom. Napriek tomu 
ešte veľa dvojíc žije v tzv. part-
nerstve, tvrdiac, že „papier“ pre 
spokojný život nepotrebujú. 

Pôrodnosť  klesla

V roku 2017 sa vo Fakultnej 
nemocnici narodilo 1787 detí, 
čo bolo o 147 menej ako v roku 
2016. V tomto údaji sú započíta-
né deti z celého spádového úze-
mia nielen z Nitry. Z celkového 
počtu prišlo na svet 930 chlapcov 
a 857 dievčat. Matrika evidovala 
aj 20 viacpočetných pôrodov, z 
nich najviac detí sa narodilo v 
decembri. Narodili sa iba dvoj-
čatá, z toho 7-krát dvaja chlapci 
a 7-krát dievčatá a 6-krát jeden 
chlapec a jedno dievča.  

 
Obľúbené mená

Najobľúbenejšími mužskými 
menami boli v roku 2017 mená 
Jakub (40), Matúš (39) a Samuel 
(36). Do desiatky najpopulár-
nejších mien patrili Adam (33), 
Oliver (31), Tomáš (30) Matej 
(30), Filip (28), Michal (28) a 
Šimon (27). Rebríček popula-
rity ženských mien viedli Nina 
(37), Hana (33) a Ema (27).  Do 
desiatky obľúbených mien pat-
rili Sofia (26), Natália (25), Mia 
(25), Eliška (24), Tamara (21), 
Nela (18) a Kristína (17). Rodičia 
dávali svojim deťom aj netradič-
né mená, ako napr. z mužských 

Fakty z demografického vývoja obyvateľstva za rok 2017

Časť Nitry Muži      Ženy   Chlapci Dievčatá     Spolu

Čermáň 2 279 2 588 381 338 5 586

Diely 3 373 3 837 585 571 8 366

Dol.Krškany 891 909 180 129 2 109

Dražovce 813 840 146 131 1 930

Hor.Krškany 411 429 77 91 1 008

Chrenová 6 176 7 376 938 920 15 410

Janíkovce 778 795 138 164 1875

Klokočina 7 670 8 551 1 360 1 254  18 835

Kynek 320 350 82 62 814

Mlynárce 241 245 31 28 545

Párov. Háje 298 303 75 78 754

Staré Mesto 4 901 5 825 830 776 12 332

Zobor 3 050 3 482 437 417 7 386

Občania bez 
trval. pobytu

1 105 713 182 175 2 175

Nitra spolu 32 306 36 243 5 442 5 134 79 125
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mien – Elliot, Cassiano, Demir, 
Elias, Zak a Ozan, zo ženských 
mien – Aurora, Venezia, Leon-
tína, Betina, Eanessa, Asu, či Ni-
han. Matrika zaznamenala ústup 
od dávania dvoch krstných mien 
novorodencom. V roku 2017 
zaznamenali zdvojené mená pre 

pre chlapcov: Lucas Maxim, To-
biáš Milan a pre dievčatá Lívia, 
Ivana, Sofia, Neli, či Emily Asu.

Nitrianska matrika zazname-
nala v tomto roku 1550 úmrtí, čo 
je o 83 menej ako v roku 2016. 
Z celkového počtu zomrelo 

786 mužov a 764 žien. V Nitre 
zomrelo 1538 občanov, v Nit-
rianskych Hrnčiarovciach 9 a v 
Štitároch 3 občania. Obe tieto 
obce majú matričný úrad na 
Mestskom úrade v Nitre.

(SY)

V stredu 13. decembra deti z 
Orechovho dvora, v prítomnos-
ti nitrianskeho biskupa Viliama 

Zväz slovenských filatelistov, 
Slovenská pošta a galéria Mly-
ny pripravili v dňoch 16. až 31. 
januára v priestoroch Galérie 
ZOC Mlyny výstavu „25 rokov 
slovenskej známkovej tvorby“. 
Na slávnostnom otvorení sa zú-
častnil podpredseda NR SR An-
ton Hrnko, primátor Nitry Jozef 
Dvonč, vedúca odboru kultúry 
MsÚ v Nitre Dagmar Bojdo-
vá, predseda Klubu filatelistov 
Slovenska Miroslav Ňaršík a 
predstavitelia Slovenskej pošty, 
a.s. Nechýbali významní autori 
poštových známok, akad. ma-
liari Martin Činovský, Karol Fe-
lix, Igor Benca a rytec poštových 
známok František Horniak. 

Súčasťou podujatia bolo 
uvedenie poštovej známky, vy-
danej pri príležitosti 25. výročia 

Judáka, predviedli v Komunit-
nom centre svoju Vianočnú 
hru. Bol to veľký výkon! Ďaku-

vzniku Slovenskej republiky v 
nominálnej hodnote 1,60 € s 
názvom „25. výročie vzniku 

jeme všetkým, ktorí sa na jej prí-
prave s deťmi podieľali. Vidíme, 
že vzdelávanie a záujmová čin-
nosť majú zmysel. Vždy.

Touto cestou tiež ďakujeme 
pracovníkom Mesta Nitra, re-
hoľným sestrám a pedagógom 
našich základných škôl, ako i 
Cirkvi, dobrovoľníkom Maltéz-
skeho rádu i všetkým ostatným, 
že každý svojím spôsobom a 
dielom prejavujú záujem o akti-
vity na Orechovom dvore.

Ján Vančo, Anton Kretter, 
Štefan Štefek   

poslanci MZ v Nitre

SR“. Jej autorom je akademický 
maliar Martin Činovský.

(SY)

Vianočná hra v Komunitnom centre na Orechovom dvore

Poštová známka putovala do poštového sveta spod Zobora 

Primátor J. Dvonč (vľavo), akad. maliar – autor známky M. 
Činovský (v strede), vedúci POFIS M. Vančo (vpravo) slávnost-
ne pokrstili novú poštovú známku.     Foto: autorka
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Vianočné sviatky sú nielen 
o štedrosti, hojnosti, láske, ale 
aj o pomoci druhým. V tomto 
období preto ani na Mestskom 
úrade v Nitre nezabudli na ob-
čanov zo sociálne slabých rodín 
a bezdomovcov.

Primátor Nitry Jozef Dvonč 
prijal 19. decembra na Mest-
skom úrade  v Nitre zástupcov 
rodín a jednotlivcov a venoval 
im  potravinové vianočné ba-
líčky. Prítomný bol aj prednosta 
mestského úradu Igor Kršiak. 
Päť dní pred Vianocami sa tak 
z vianočných potravinových 
balíčkov potešilo osemnásť nit-
rianskych rodín. Balíčky boli v 

celkovej hodnote 569 eur. Ro-
diny vybrali pracovníci odboru 
sociálnych služieb mestského 
úradu zo zoznamu tých, ktorým 
bola v priebehu roka  poskytnu-
tá od mesta sociálna pomoc.

„V priebehu roka sme šetrili, 
z ušetrených peňazí z položky 
reprezentačné sa nám podarilo 
zabezpečiť tieto balíčky,“ pove-
dal primátor Jozef Dvonč. „Bu-
dem rád, spríjemnia vianočné 
sviatky.“

 
(SY)

Potravinové balíčky pre sociálne slabé rodiny

Na MsÚ rodiny prijal primátor Nitry Jozef Dvonč a prednosta 
mestského úradu Igor Kršiak.

Primátor Jozef Dvonč odovzdal za prítomnosti prednostu Igora 
Kršiaka potravinové balíčky zástupcom sociálne slabých rodín a 
jednotlivcom.

Foto: (autorka)
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Oslávili 120. výročie narodenia Jozefa Rosinského

Koncom minulého roka 
si ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
uctila 120. výročie narodenia 
slovenského hudobníka, kto-
rého meno nesie vo svojom 
názve. Jozef Rosinský bol 
významný skladateľ, zbor-
majster, organista, hudob-
ný pedagóg a člen kuratória 

Mestskej hudobnej školy v 
Nitre, ktorý 47 rokov vý-
razne ovplyvňoval hudobný 
život v meste Nitra. Na po-
česť tohto jubilea sa konal v 
Bazilike svätého Emeráma v 
Nitre slávnostný koncert, na 
ktorom zazneli vokálne a in-
štrumentálne skladby majstra 
v interpretácii žiakov a peda-
gógov ZUŠ J. Rosinského a 
mestského speváckeho zboru 
Nitria. Sprievodné slovo v 
podaní Jána Hrmu obsiahlo 
významné medzníky v osob-
nom a umeleckom živote 
skladateľa.

Osobnosť Jozefa Rosinské-
ho škola dostáva stále viac do 
povedomia nitrianskej verej-
nosti. Svoj úmysel napĺňa od 

r. 2000, kedy jej bol udelený 
čestný názov s menom tohto 
umelca. Hoci Jozef Rosinský 
nebol rodákom z Nitry, väč-
šinu svojho osobného i profe-
sijného života prežil v tomto 
meste, kde je i pochovaný. Tu 
študovali aj jeho dvaja syno-
via Eduard a Teofil a tu boli 

uvedené v premiére aj niekto-
ré z jeho inštrumentálnych 
skladieb. V Nitre bol majster 
neúnavným organizátorom 
hudobného života. Viedol 
orchester zložený zo žiakov 
stredných škôl, zhromažďoval 
nadšených spevákov v spevo-
koloch, ktoré sám dirigoval. 
Vykonával funkciu regen-
schoriho v katedrálnom chrá-
me, s katedrálnym zborom 
naštudoval mnoho význam-
ných sakrálnych skladieb, 
premiérovo uvádzal svoju sa-
králnu tvorbu a v rámci chrá-
mových koncertov obozna-
moval nitriansku verejnosť s 
hudobnou tvorbou svetových 
aj slovenských skladateľov. 
Zvyšoval všeobecný záujem 

širokej verejnosti o hudbu a 
podporoval miestnych hu-
dobníkov v ich aktivitách. 
V Nitre sa tešil veľkej úcte 
obyvateľov a stal sa výraznou 
osobnosťou. Bol plodným 
hudobným skladateľom. Jeho 
dielo obsahuje 811 skladieb 
s opusovým číslom, z kto-
rých je 269 svetských a 542 
duchovných. Je autorom 11 
opier a 1 detskej spevohry. 
Obdobie umeleckého vzdelá-
vania, ktoré absolvoval v Ta-
liansku u významných talian-
skych hudobných osobností, 
sa prejavilo v jeho tvorivej 
skladateľskej invencii. Najmä 
jeho zborové skladby nesú 
výrazné prvky talianskej me-
lodiky. 

Na slávnostnom koncer-
te zaznelo 10 inštrumentál-
nych i vokálnych skladieb 
z jeho rozsiahlej tvorby. V 
úvode sa predstavil sláčiko-
vý orchester pod vedením 
Jany Csámpaiovej. Nádher-
ný zvuk obnoveného kated-
rálneho barokového organu 
rozozvučali ukážkami z jeho 
organovej tvorby Patrik Ku-
kučka, Christián Kvasňovský 
a Alžbeta Miklášová. Martina 
Zaťková s klavírnou spolu-
prácou Eduarda Lennera a.h. 
zaspievala pôsobivé piesne z 
cyklu Slovenské lyrické pies-
ne. Záver koncertu patril 
speváckemu zboru Nitria pod 
vedením Ondreja Šaraya. 

Škola si týmto slávnost-
ným podujatím nielen uctila 
meno nitrianskej umeleckej 
osobnosti, ale zároveň prispe-
la k tomu, aby nitrianska 
umelecká obec spoznala ďal-
šie diela z bohatej majstrovej 
tvorby. 

Mária Hroncová

Škola si týmto slávnostným podujatím uctila meno nitrianskej 
umeleckej osobnosti a zároveň prispela k tomu, aby nitrianska 
umelecká obec spoznala ďalšie diela z bohatej majstrovej tvorby.

Foto: Jozef Peniak
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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 Nitry, Ul. pri Synagóge

VÝSTAVY

20. 2. (ut) 16.00 vernisáž Tvorivosťou k umeniu   
grafiky, maľby, keramika, fotografie tvorba žiakov  Súkrom-
nej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch
výstava potrvá do  18. 3. 2018. usporiadateľ: Súkromná škola 
úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch v spolupráci s Mestom 
Nitra, na vernisáž vstup voľný  
       
22. 2. (št) 18.00 
Martin Geišberg & Daniel Špiner SANDONORIKO      
projekt, v ktorom sa prirodzene spája pesničkársky prístup s im-
provizáciou, poéziou a s magicko - realistickými textami 
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 6,- €, predpredaj: Nisys    
                         
28. 2. (st) 18.00 Záverečný koncert študentov Katedry hudby 
PF UKF v Nitre 
Richard Bánsky / saxofón, Adriana Mikulášeková, Eva Poláková 
/ spev, Alena Nemčeková / klavír, Katarína Lukšicová / flauta, 
Marek Štrbák, Agáta Csehiová, Eszter Fehérová / klavírna spo-
lupráca. usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, vstup voľný    

VÝSTAVY
Do 14. 2.  Josef Černý (CZ)  - výber z tvorby (maľba)
         
STÁLE VÝSTAVY

História a tradície  Židov v Nitre. Shraga Weil: GRAFIKA 
                                                                                                                                                  
Prehliadky                                                                                                      
utorok   13.00 – 18.00
streda, štvrtok  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa  13.00 -18.00 
pondelok a piatok zatvorené 

vstupné: 1,- €/osoba, deti do 6 rokov a držitelia preukazu ZŤP 
vstup zdarma.
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za účelom or-
ganizovania kultúrnych a spoločenských podujatí: 037/6502 
140

NITRIANSKA GALÉRIA

Župné námestie, 949 01 Nitra, www.nitrianskagaleria.sk

Otváracie hodiny: ut – ne: 10.00 – 18.00
VÝSTAVY
Reprezentačné sály - Do 18. 2. Príbehy (o) smrti Autori: Róbert 
Bielik, Peter Barényi, András Cséfalvay, Bety Majerníková, Kata-
rína Walshe Janečková, Maroš Rovňák,Mira Gáberová,Vladislav 
Zabel,Cyprián Majerník, Eugen Nevan, Vincent Hložník, Mira Gá-
berová, Rudolf Sikora, Filip Jurković, Boris Perfecký a iní. Kurátor: 
Ľudmila Kasaj Poláčková. Tematický kurátorsky projekt, ktorý re-
flektuje na neoddeliteľnú časť nášho ľudského života – na smrť. 

Salón - Do 11.2. Vietor bolo počuť už tisíckrát. Autorka: Lu-
cia Papčová, kurátor: Erik Vilím. Fotografka Lucia Papčová je 
súčasnosti doktorandkou na Vysokej škole výtvarných umení. 
Jej výstavná činnosť je skôr zameraná na zahraničie. Výstava je 
ojedinelou prezentáciou v domácom kontexte – Zobudil som sa 
v údolí má ambíciu prezentovať nitrianskemu divákovi aktuálne 
polohy autorkinej práce. 

Galéria mladých - 14. 12. 2017 – 4. 2. 2018 Vtedy a tam. 
Autori: Peter Mezei & Juraj Toman. Výstava s názvom „Vtedy a 
tam“ predstavuje tvorbu dvoch mladých maliarov – Petra Mezeia 
a Juraja Tomana. I keď tvorba oboch autorov sa na prvý pohľad 
môže zdať odlišná, spája ich viacero vnútorných parametrov, ako 
aj samotný proces maľby.  

Bunker - Do 4. 3.  TA BU BU Autori: Študenti Katedry výtvarnej 
tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. Kurátor: Martin Kratochvil. Vý-
stava bude reflektovať problematiku osobných i spoločenských 
tabuizovaných tém. Výtvarné práce budú realizované v priesto-
rových médiách (socha, objekt, inštalácia) a budú reagovať na 
priestory Bunkra.

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra 
www.muzeumnitra.sk, www.facebook.com/ponitrianskemuze-
um. Otváracie hodiny: po:  9.00 – 15.00, ut – pia:  9.00 – 17.00, 
so – ne: 10.00 – 17.00                          
                                     
STÁLE VÝSTAVY
Skvosty dávnovekého Slovenska Expozícia klenotnicového 
typu predstavuje vyše 2300 zlatých, strieborných i kovových a 
z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú 
tvorivú činnosť  a umelecké cítenie človeka od najstarších čias 
jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej 
až do 18. storočia.

VÝSTAVY
Nitriansko v zrkadle dejín Výstava približuje kultúrno-historic-
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ký vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú 
dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej 
dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch Výstava takmer 100 
kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry obývajú-
cich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy 
hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.
2.1. – 23. 2. Tisícročia s mincami. Výstava archeologických 
nálezov mincí z Nitry a širšieho okolia, zo zbierok Ponitrianskeho 
múzea  v Nitre, Archeologického ústavu SAV v Nitre a Mestského 
múzea v Šuranoch.
2.1. – 31.5. Po stopách pravekých metalurgov. Svedectvo 
bronzového veku. Výstava trojrozmerných originálnych arche-
ologických nálezov, doplnená obrazovými prílohami, rekonštruk-
ciou odevov, replík šperkov, nástrojov, zbraní a keramiky, ktoré si 
budete môcť vziať do rúk, priblíži život človeka v dobe bronzovej. 
Žiaci ZŠ si budú môcť vypracovať pracovné listy a vyskúšať si 
niektoré techniky výroby predmetov.  
                                            
NOVÉ VÝSTAVY
9.2. – 5.3. Oživené drevo Ukážka tvorby ľudových rezbárov po-
užívajúcich drevo ako výrazový prostriedok výtvarného umenia. 
Vernisáž 9. 2. 2018 o 16.00 hod.

Galéria FOYER

Staré divadlo Karola Spišáka, Ul. 7. Pešieho pluku, 949 01 
Nitra, www.sdn.sk
Otvorené: (po – pi)  9.00 – 15.30  

17.1. - 16.3. et novum - výstava akad. maliara Jozefa Dobiša 
– člena Umeleckej besedy slovenskej 

DIECÉZNE MÚZEUM

Námestie Jána Pavla II, 950 07 Nitra
www.nitrianskyhrad.sk/diecezne-muzeum/
Otváracie hodiny: Apríl - október / ut – ne: 10.00 – 18.00, novem-
ber - marec / so – ne: 10.00 – 15.00

Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych dokumentov (úry-
vok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako napr. 
potvrdenie Pribinovej  donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža 
Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Metodovi, 
ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, ukážky z hlaho-
lík). V druhej časti múzea je sprístupnená klenotnica s liturgickým 
pokladom.

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE

MÚZEUM

Dlhá ul. 92, Nitra, www.spmnitra.sk
Otváracie hodiny:  máj - september: po – št: 9.-17.00 pi: 

9.-15.00 so: 9.-17.00 ne: 13.-17.00
október - apríl: po – št: 9.-17.00 pi: 9. - 15.00 so – ne: 
zatvorené

Prehliadka je možná iba so sprievodcom a trvá 90 min, pravidel-
né vstupy každé 2 hodiny, posledný vstup o 15.00, v piatok o 13., 
vstupy pre organizované skupiny návštevníkov v počte viac ako 
15 osôb je potrebné nahlásiť min. 2 dni vopred, sprevádzanie v 
cudzom jazyku je potrebné nahlásiť vopred.
Kontakty pre objednávky a informácie: +421 911 404 001, +421 
37/ 657 25 78, muzeum@agrokomplex.sk

MISIJNÉ MÚZEUM

Kalvária 3, 949 01 Nitra, www.svd.sk 
Otv. hod.: po – so: 14.00 – 18.00, ne: 10.00 – 16.00 
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých predmetov, 
ktoré misionári dostali do daru v misiách po celom svete. Na vý-
stave si môžete prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred telefonicky. 

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
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených druhov plazov (ko-
rytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli predmetom pašeráctva a nele-
gálnej držby a sú tu dočasne umiestnené orgánmi štátnej správy. 
Prednostne odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu

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. Nachádza sa v priesto-
roch firmy TOMKA. Okrem muzeálnych exponátov  fliaš a listín 
môžu návštevníci absolvovať ochutnávku rôznych druhov medo-
vín a to aj z replík historických pohárov, reprezentujúcich rôzne 
obdobia vývoja ľudstva a gastronómie.

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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AGROKOMPLEX

Národné výstavisko, Výstavná ul. 4, www.agrokomplex.sk
Otváracie hodiny počas výstav: po – so: 9.-18.00, ne: 9.-
17.00

10. – 11.2. (pi – so) Medzinárodná výstava psov
23. – 25. 2. (pi – ne) Rybárstvo, Poľovníctvo - 9. ročník kon-
traktačno-predajnej výstavy, 
Včelárstvo - 4. ročník predajnej výstavy včelárskych potrieb, 
včelích produktov a súťaže v medovine
13. – 18. 3. Nábytok a bývanie - 28. ročník medzinárodného 
veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry
Moderné drevodomy – 3. ročník mod. a tradičnej architektúry

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, www.dab.sk

1.2. (št) 10:00 Hoax Veľká sála Hra sa venuje téme konšpirač-
ných teórii a mediálnej výchovy. Prostredníctvom mladých pro-
tagonistov chce mladým divákom ukázať, ako vznikajú hoaxy a 
falošné správy na internete, ako jednoducho sa dá manipulovať s 
informáciou aj obrazom a ako sa mladí ľudia nevedia orientovať 
v správach na internete.
6.2. (ut), 7.2. (st) 18:30 Zaľúbený Shakespeare Veľká sála. 
Pozývame vás do Londýna roku 1593, do fascinujúceho sveta 
alžbetínskeho divadla. William Shakespeare stojí ešte len na pra-
hu svojej slávy ...
8.2. (št) 18:30 Testosterón Veľká sála. Divadelná komédia o 
tom, čo si muži myslia o ženách. Manifest mužskej prapodstaty. 
Svadobná oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... Záhada, 
ktorá čaká na vaše rozlúštenie
12.2. (po) 18:30, 13.2. (ut) 10:00  Ľudia, miesta a veci Tra-
gikomédia súčasného významného britského autora a režiséra 
Duncana Macmillana. Strhujúci príbeh herečky Emmy, ktorá sa 
ocitne v liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, 
kým v skutočnosti je. Réžia: Marián Amsler
14.2. (st) 10:00 Kým kohút nezaspieva Veľká sála Dramatic-
ký príbeh desiatich obyvateľov okupovaného mesta, ktorí sa na 
jednu dlhú noc stávajú rukojemníkmi dôstojníka nepriateľskej 
armády. Ten chce pomstiť vojaka zabitého bodnutím do chrbta.
15.2. (št) 18:30 a 26.2. (po) 18:30 Z rúčky do rúčky Veľká sála 
Situačná komédia zo súčasnosti – o tom, ako to dopadne, keď 
kontrola zo sociálneho úradu nečakane prepadne človeka, ktorý 
v sociálnom systéme objavil diery a prešmyčky a  bohato ich pre 
seba využíva.
16.2. (pi) 18:30 17.2. (so) 18:30 (organizované) Syna či dcé-
ru? Veľká sála. Organizované. Komédia s pesničkami z prostredia 
ženských kúpeľov z 80-tych rokov 20. storočia.
19.2. (po) 18:30 a 28.2. (st) 18:30  Veľký zošit Príbeh o krutosti 
a zvieracej podstate človeka a tiež o malom semienku ľudskosti, 
ktoré dokáže v každom človeku prežiť aj v tej najtvrdšej dobe. 

Réžia: Ján Luterán
20.2. (ut) 18:30 a 21.2. (st) 18:30 Povolanie pápež Veľká sála 
Pôvodný slovenský muzikál o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II.
22.2. (št) 18:30 a 23.2. (pi) 10:00 Štefánik - slnko v zatmení 
Veľká sála. Pôvodná divadelná hra zachytáva prerod z mladíka, 
ktorý sa vzoprel otcovi, na zrelého muža zomierajúceho vo chvíli, 
ako sa dotkol zeme republiky, ktorú sám založil. Réžia Eva Bo-
rušovičová
23.2. (pi) 18:30 Dámska šatňa Štúdio Skvelá komédia, ktorá 
odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne -vidieckeho divadla v 
meste ako je napríklad Nitra
24.2. (so) 18:30 Panikári Veľká sála Muži na pokraji nervového 
zrúteniam súčasná komédia s pesničkami, réžia Svetozár Spru-
šanský
27.2. (ut) 10:00 Dobro Štúdio Trpká čierna komédia o zúfalom 
boji o prežitie v nadnárodných podnikoch.
27.2. (ut) 19:00 Dámska šatňa DAB hosťuje v Topoľčanoch

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, www.staredivadlo.sk

1.2. (št) 9.30 KLAMMOVA VOJNA Štúdio Tatra. Strhujúca súčas-
ná monodráma, ktorá si berie na mušku nie len vzťah učiteľa k 
žiakom, ale aj celé školstvo. Hráme priamo v školských triedach 
alebo v Štúdiu Tatra.
 4.2. (ne) 10.00 a 18.2. (ne) 10.00 HOP Študovňa. Milé dojčatá 
a batoľatá! Milí rodičia! Konečne je aj vo vašom Starom divadle 
niečo pre vás! Príďte do divadla a nechajte sa zapojiť do hry.
 4.2. (ne) 15.00, 6.2. (ut) 9.30, 7.2. (st) 9.30 AKO ŠLO VAJCE 
NA VANDROVKU Štúdio Tatra. Tak toto tu ešte nebolo! Predstavte 
si, že existuje vajce, ktoré sa jedného dňa vydá na vandrovku. A 
aby toho nebolo málo, tak so sebou stiahne ešte aj sliepočky a 
kohútika. To je partia, čo? Tak neváhajte a vydajte sa s nimi na 
cestu, kde na vás čakajú iba samé dobrodružstvá.
 8.2. (št) 9.30, 9.2.(pi) DANKA A JANKA Štúdio Tatra. Danka a 
Janka sú dvojičky a sú celkom rovnaké. A teraz si predstavte, 
že vás tieto dievčiská vezmú do rozprávky: bude to dobrodružná 
zábava alebo zábavné dobrodružstvo?
15.2. (št) 9.30 (verejná generálka) 16.2. (pi) 18.00 – I. pre-
miéra, 18.2. (ne) 15.00 – II. premiéra, 20. – 23. 2. (ut - pi) 
9.30,  25.2. (ne) 15.00 KRÁSKA A ZVIERA Veľká sála. Nesmrteľ-
ný príbeh o láske, odpustení a jednej kliatbe. V osamelej dedine 
žije kupec so svojou dcérou. Na poslednej ceste nájde kupec na 
opustenom zámku trojružu, ktorú chce zobrať svojej dcére ako 
darček. Netuší však, že zámok obýva hrôzostrašné zviera, ktoré 
ho postaví pred neľahké rozhodnutie.
 27.2. (ut) 9.30, 28.2. (st) 9.30 MÔJ MALÝ PRINC Veľká sála. 
Koľko veľkých ľudí, toľko Malých princov… Náš Malý princ má 
rád život, zábavu, bláznivých priateľov a hlavne – TANEC. Vydajte 
sa s ním na putovanie po vesmíre a pretancujte sa do radosti. 
Mimochodom, kedy naposledy ste v divadle tancovali?
28.2. (st) 19.00 KONTRABAS Veľká sála. SKD Martin ponúka 
nový pohľad na slávny Süskindov text, ktorého naštudovanie v 
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réžii Romana Poláka je divadelným predstavením i koncertom 
zároveň. V hlavných úlohách sa predstavia František Výrostko – 
herec a riaditeľ divadla v Martine a jeho syn František Výrostko 
mladší – hudobník, kontrabasista, koncertný umelec pôsobiaci 
v mnohých domácich i zahraničných telesách so zameraním na 
súčasnú vážnu hudbu. Vstupné 10 €.

NOVÉ DIVADLO

DOM MATICE SLOVENSKEJ V NITRE
Dolnočermánska ul., Nitra. e-mail: info@novedivadlo.sk, 
www.facebook.com/novedivadlo, www.novedivadlo.sk

1.2. o 9.30 Pinocchio V sále Domu Matice slovenskej. Autorský 
projekt Ivana Martinku na motívy svetoznámeho rozprávkového 
príbehu C. Collodiho Pinocchio o tom, ako sa z obyčajnej bytosti 
stáva naozajstný človek. Bábková inscenácia pre deti od 5 rokov.
5.-6.2 o 9.30 Anna Franková. Svetoznámy príbeh o dospievaní 
a holokauste, ktorý zaznamenalo 13-ročné dievča – Anna Fran-
ková. Určené pre mladých ľudí od 12 rokov. DOSKY 2017 - 3 x 
nominácia v ankete a cena za Najlepší ženský herecký výkon v 
sezóne 2016/2017. 
8.a 10.2. o 19.00, 28.2. o 19.00 Štyri ženy na konci sveta. 
Štyri ženy na malom javisku majú čo stratiť, lebo nič neskrývajú. 
Pre divákov od 15 rokov. Zájazd do Banskej Bystrice, Liptovského 
Mikuláša a Žiliny
11.2. o 16.00 Hosťovanie v Liptovskom Mikuláši, 12.2. o 9.30, 
13.2. o 9.30 Kozliatka a vlk. V sále Domu Matice slovenskej. Prí-
beh o malých, hlúpučkých, neposlušných, no milých kozliatkach, 
v ktorom spoznáte naozajstnú podobu „hrôzostrašného“ vlka. 
Rozprávka pre deti od 3 rokov. ND hosťuje 11. 2. v Liptovskom 
Mikuláši 
19.2. o 9.30, 25.2. o 17.00, 26.- 27.2. o 9.30 Cisárove nové 
šaty V sále Domu Matice slovenskej. Klasická rozprávka sve-
toznámeho klasika rozprávok Hansa Christiana Andersena

Filmový klub

Staré divadlo Karola Spišáka, Ulica 7. pešieho pluku, Nitra
FK počas skúšobného obdobia nepremieta. 

CINEMAX NITRA

Obchodné centrum MAX, Chrenovská cesta 30, Nitra. www.
cine-max.sk
Premiéry vo februári 
Od 1.2. Niť z prízrakov (Phantom Thread) dráma, hrajú: Daniel 
Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps ( USA), 130 min, MP od 
12 rokov, české tit. Krátky obsah: Príbeh o mužovi posadnutom 
zničujúcou dokonalosťou. Úspešný tvorivý tandem Paul Thomas 
Anderson a Daniel Day-Lewis si zopakovali spoluprácu a po 
oscarovej lahôdke Až na krv stvorili ďalší film, ktorý sa môže za-
radiť medzi nezabudnuteľné. 
Od 8. 2. Názov filmu: 15:17 Paríž (The 15:17 to Paris) dráma, 

hrajú:  Judy Greer, Jenna Fischer, Thomas Lennon, Jaleel White 
(USA), 93 min., MP od 15 rokov, slov. tit., Krátky obsah: Americký 
herec a režisér Clint Eastwood nakrútil svoj ďalší film opäť na zá-
klade skutočnej udalosti. 21. augusta 2015 si celý svet v ohrome-
ní vydýchol, keď médiá ohlásili zmarený teroristický útok na vlak 
# 9364 smerujúci do Paríža. Za obdivuhodným hrdinským činom 
stála trojica mladých Američanov cestujúcich po Európe, ktorí 
premohli ťažko ozbrojeného Maročana pripraveného zabíjať...
Od  8.2. 50 odtieňov slobody (Fifty shades freed), erotický thril-
ler, hrajú: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise 
Mumford, Rita Ora (USA), 105 min., MP od 18 rokov, slov. tit.  
Krátky obsah: Fenomén Päťdesiat odtieňov vstupuje do závereč-
nej fázy. Anastasia Steele a Christian Grey si pred svadobnými 
svedkami povedali rozhodné “Áno”. Žiť šťastne až do smrti im 
ale dopriate nebude. 
Od 15.2. Maze runner: Black Panther
akčný/dobrodružný, hrajú: Chadwick Boseman, Michael B. Jor-
dan, Lupita Nyong’o (USA), 132 min., MP od 12 rokov, slov. titulky. 
Krátky obsah: Po udalostiach, opísaných vo filme Captain Ame-
rica: Občianska vojna, sa bojovník T‘Challa po smrti svojho otca, 
vládcu Wakandy, vracia domov, aby sa stal novým kráľom tejto 
skrytej, avšak technologicky vyspelej africkej krajiny. 
Od 22.2. The Post: Aféra v Pentagone (The Post) dráma, hrajú: 
Tom Hanks, Maryl Streep, Sarah Paulson, Alison Brie, Bruce Gre-
enwood (USA), 116 min., MP od 15 rokov, jazyková verzia: české 
tit.,  Krátky obsah: Keď vláda klame, noviny sa musia postaviť na 
stranu pravdy.

Krajské osvetové centrum

Fatranská ul. 3, 949 01 Nitra, www.kosnr.sk

1.2. (št) 17.00 Fotoklub Nitra                                                                                                                                           
5.2. (po) 10.00 K prameňom tradícií
tvorivá dielňa pre spevákov do 10 rokov z detských folklórnych 
kolektívov
7.2. (st) 17.00 Klub grafológie - pokročilí
 17.00 Fotoklub APF
 9.2. (pi) 10.00 K prameňom tradícií
tvorivá dielňa pre spevákov 10 až 15 ročných z detských folk. 
kolektívov
12.2. (po) 14.00 Záložky do knihy 
tvorivá dielňa pre deti, vložné 0,30 €                                                                            
13.2. (ut) 17.00 Astro-klub pre deti a mládež                                                                                                                                 
14.2. (st) 14.00 Záložky do knihy
tvorivá dielňa pre deti, vložné 0,30 €                                                                            
 17.00 Klub grafológie - začiatočníci
 17.00 Fotoklub APF
15.2.  (št)   16.00 Region art
rozborový seminár regionálnej súťaže
 17.00 Region art
vernisáž a vyhodnotenie regionálnej súťaže pre neprofesionál-
nych výtvarníkov, výstava potrvá do 28.2.2018
 17.00 Fotoklub Nitra
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20.2. (ut) 18.00 Pozorovanie oblohy vo hvezdárni
ponúkame možnosť do 20,00 pozorovať Mesiac, vstupné 0,50 €                                                                                   
 18.30 Hodiny v prírode
prednáška Márii Záborskej
21.2. (st) 15.00 Kvety z textilu, silónu a  mašlí - ozdoby
tvorivá dielňa pre dospelých, vložné 3,00 €                                                                       
 17.00 Klub grafológie - pokročilí               
 17.00 Fotoklub APF
27.2. (ut)  17.00 Astro-klub pre deti a mládež                                                                                                                                 
28.2. (st) 8.30 Javiskový škriatok
prvý deň regionálnej súťaže a prehliadky detského divadla a di-
vadla dospelých hrajúcich pre deti v MsKS - Dome kultúry Šaľa
 17.00 Klub grafológie - začiatočníci            
 17.00 Fotoklub APF

Fašiangová prehliadka

10.2. o 13.00 Fašiangová prehliadka mesta 
Pozývame na bezplatnú prehliadku Nitry, ako dávneho centra 
kresťanstva pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovné-
ho ruchu spojenú s návštevou Kaplnky sv. Michala alebo aj krýpt 
pod kostolom Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici.
Prihlásenie vopred v TIC Nitra, Štefánikova tr.1, 037/16 186, 
7410 906 alebo info@nitra.sk , zraz pred TIC Nitra

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Štefánikova trieda 63, www.cvcdomino.com

11. 2. o 15.30 Karneval
Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra, vstupné 1,-€
27.2. o 11.00 Teenage Fashion
Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra - súťaž pre 
žiakov ZŠ - na pozvánky
Do 23. 2. Jarný tábor - uzávierka prihlášok, info na sekretariáte 

Nitrianske fašiangy 2018

10. 2. (sobota) Svätoplukovo námestie a pešia zóna
10:00-17:00 FAŠIANGOVÝ JARMOK 
Ľudovoumeleckí remeselníci z celého Slovenska, tradičná domá-
ca zabíjačka a špeciality, šišky a iné pochúťky, gazdovský dvor z 
Detskej farmy Humanita  
13:00  Fašiangová prehliadka mesta
Prihlásenie vopred v TIC Nitra, Štefánikova tr.1, 037/16 186, 7410 
906 alebo info@nitra.sk , zraz pred TIC Nitra
14:00 Dychová hudba KOZÁRENKA
15:00 A zima nám nebude... Zatancujte si s nami a zabavte sa 
v tento zimný čas na veselé pesničky skupiny FUNNY FELLOWS
16:00 VESELÝ FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD A MAŠKARÁDA
Zamaskujte sa aj Vy a pridajte sa k bubeníkom, chodúliarom, 
mažoretkám, folklórnym skupinám a najrôznejším maškarám 
vo veľkom nitrianskom fašiangovom sprievode, čaká na vás fa-
šiangová odmena. Stretneme sa na začiatku pešej zóny spolu s 

bubeníkmi Tambores, mažoretkami I-NIMA, chodúliarmi z Harry 
Teater, študentským divadlom VYDI, dychovou hudbou Kozáren-
ka,  Nitrianskou heligónkou, folklórnymi súbormi a skupinami 
Tradícia Dražovce, Janíkovská studnička, Zbežanček, Nevädza a 
Senior Matičiar. TRADIČNÉ POCHOVÁVANIE BASY

Fašiangové stretnutia v mestských častiach:
2.2. (pia) 18:00 KD Párovské Háje Fašiangový karneval
3.2. (so) 13:00 Klokočina, Mikovíniho ulica Fašiangy na Kloko-
čine, zabíjačkové špeciality
7.2. (str) 18:00 Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska 737
Fašiangová tanečná zábava
10.2. (so) 13.00 KD Dražovce  UŽ SA FAŠÁNG KRÁTI, detský 
karneval, fašiangová veselica, pochovávanie basy
10.2. (so) 15:00 KD Mlynárce  Fašiangové stretnutie s harmoni-
kou Milana Humpolca
11.2. (ne) 15:30 CVČ Domino, Štefánikova 63,  Fašiangový kar-
neval pre všetky deti, najkrajšie masky budú ocenené
13.2. (so) 18:00 KD Dolné Krškany Fašiangová zábava so sku-
pinou FENIX a pochovávanie basy 
 
Zmena programu vyhradená.

DOM MATICE SLOVENSKEJ

Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra
www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/dmsnitra

3. 2 . (so) 19.00 Hidepark PLESK. Kultúrne centrum Hidepark 
pozýva na fašiangovú zábavu plnú masiek a výborného občer-
stvenia, o ktoré sa postará strýco Janco z Podplamúchy. Nebude 
chýbať tanečný workshop v podaní Martiny a Petra Hrabovských, 
vedúcich FS Ponitran a iní. Cena vstupenky je 33,00 €. Vstupen-
ky si môžete zakúpiť Pod Vŕškom - kníhkupectvo, antikvariát a 
libresso alebo na tel. číslach: +421 902 288 566 (rezervácie a 
vyzdvihnutie NR) a +421 911 116 644 (rezervácie a vyzdvihnutie 
BA). Organizátor: Hidepark Nitra, miesto konania: Dom MS v Nitre   
10.2. (so) 19.00 Matičný reprezentačný ples Hrá skupina 
Memfis z Lehoty. Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome MS v Nitre 
denne od 9.00 do 14.00 hod. Cena 1 lístka je 23 €,  cena 1 lístka 
pre členov Matice slovenskej 18 €. Organizátor: Okresná rada MS 
v Nitre, miesto konania: Dom MS v Nitre
24.2. (so) 15.00 Návrat ku svojim koreňom divadelné pred-
stavenie. Premiéra popularizačného predstavenia Odboru Mladej 
Matice Nitre a na motívy povesti O troch prútoch. Predstavenie 
pre všetky vekové skupiny a prezentuje tradičný spôsob života 
našich predkov v oblastiach hudba, spev, tanec, bojová kultúra, 
sokoliarstvo a remeslá v spojení s bábkovým divadlom (tradičné 
javajky). Podujatie sa uskutoční vďaka finančnej podpore Matice 
slovenskej. Organizátor: Odbor Mladej Matice Nitra
30.1. - 25.2. Ornamenty Štefana Leonarda Kostelničáka 
Výstava významného maliara – ornamentalistu, ale aj vlastenca 
Štefana Leonarda Kosteničáka. Jeho ornamentálnu tvorbu mož-
no nájsť na viacerých historických dokumentoch, ako napríklad 
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na Martinskej deklarácii či Pittsburskej dohode, ktorých kópie sú 
súčasťou výstavy. Väčšie skupiny a záujem o prehliadku mimo 
pracovného času je nutné nahlásiť vopred na tel.č.: 0918/113 
212. Miesto konania: Výstavná miestnosť Domu MS v Nitre
   
Aktivity pri DMS:
Pondelok: Stolnotenisový krúžok, 19.00 Mladá Matica Nitra - 
šerm, utorok od 14.30 Filatelisti /nepárny týždeň/ 19.00  Mladá 
Matica Nitra - šerm, štvrtok 18.00 Dobový spolok Satyros 
Nové divadlo – divadelné skúšky a predstavenia /harmonogram 
podľa aktuálneho mesačného programu predstavení – viac na: 
www.facebook.com/novedivadlo /Teatro Moliére – divadelné 
skúšky

Viac informácií na www.dms.nitra.sk, www.facebook.com/
dmsnitra, tel. č. 037/381 28 50, 0918/113 212

PIPE KLUB

1.2. (št) od 18.00 Miesto stretnutia:  Žalár PUB, Karpatská 7, 
Nitra - Pipe Club Nitra vás pozýva na stretnutie členov a sym-
patizantov klubu zaoberajúcich sa zberateľstvom a uchovávaním 
tradícií súvisiacich s výrobou a používaním fajok.
www.pipeclub.sk

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA

Ulica Janka Kráľa 65, Nitra. www.trafacka.sk, info@trafac-
ka.sk
Otvorená denne:  po-štv:  11.00 - 23.00, pi: 11.00 - 0.00, so: 
11.00 - 00.00, ne: 15.00 - 23.00
7.2. (st) o 18:00 Španielska konverzácia 
9.2. (pi) o 18:00 Vernisáž: MÉDEA SPOLU
Výber tvorby pedagógov zo Súkromnej základnej umeleckej ško-
ly Ateliér Médea. Na výstave prezentujú výber zo svojej ostatnej 
tvorby Mariana Pauková, Peter Pauko, Mária Valčová, Ján Kurinec 
a Katarína Jahnová.
14.2. (st) o 16:00 Pravidelné stretnutie priaznivcov Linuxu 
14.2. (st) o 18:00 Španielska konverzácia 
15.2. (št) o 20:30  Vypočuj si nemý film: Unavená smrť (1921, 
r. Fritz Lang) 
Piata séria filmových večerov, počas ktorých premietame nemé 
filmy. Projekcia je doplnená o živú hudbu v podaní Števa Haládika. 
16.2. (pi) o 15:00 Krst knihy Zmyselné nežnosti 
Katarína Demeterová vťahuje čitateľov do básní plných ľúbost-
ného citu. Čítanie plné emócií a spoznávania vnútorného ja. Pre-
svedčivé slová o tom, že poézia a láska sú úzko späté. 
17.2. (so) o 20:00 Projekcia filmu Varga (2017) 
Filmový portrét legendy československej hudobnej scény sleduje 
Mariána Vargu (1947–2017) na sklonku jeho života, v dobe, kedy 
mu bolo diagnostikované smrteľné ochorenie. 
21.2. (st) o 19:00 Cyklus hispánskych filmov: El ángel de Bu-
dapest (2011, r.Luis Oliveros) 
23.2. (pi) o 18:30 Pivná cesta v Trafačke 

Riadená ochutnávka tradičných i špeciálnych piv českých a za-
hraničných pivovarov a minipivovarov. 
28.2. (st) o 18:00 Španielska konverzácia

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 Nitrian-
skeho šachového klubu. 
KC Zobor
Svätourbanská ul. 31, Ut, str, štv:  16.00 – 18.00  
Pobočka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre
KD Nitra - Párovské Háje, Ulička č. 1 Str: 17.00 - 20.00 Čitáreň, 
stolný tenis, bežecký pás, cyklotrenažér
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, 949 01 Nitra, www.kupel.sk
Otváracie 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 mož-
ný vstup do zariadení je možný 60 min. pred ukončením prev. 
doby. Zákazník si musí byť vedomý, že do uved. času musí opustiť 
prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

Verejné korčuľovanie

Zimný štadión HK Nitra – vedľajšia ľadová plocha
Sobota: 15.00 – 16.00, Nedeľa: 14.00 – 15.00 
Hokejová hala, Škultétyho ul.,  Nitra-Klokočina
Sobota: 9.00 – 10.00, Nedeľa: 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

Krajská knižnica Karola 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 
po – pi: 9.00 – 17.00, pobočka Klokočina –  Jurkovičova ul.
ut, st – št: 16.00 – 18.00 pobočka KD Zobor:

Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých a deti  knižni-
ca ponúka špeciálne dokumenty (gramoplatne, mg kazety, vide-
okazety, CD platne, CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 
titulov periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých. 
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VÝSTAVY
Čo by sa stalo keby...- rozhovor o tom, čo by sa udialo, keby 
sa zrazu pokazili všetky mobily... Svetový deň bez mobilu  ( úsek 
literatúry pre deti a mládež)
Sovy Slovenska - výstava na paneloch (úsek odbornej literatúry 
pre dospelých)
Jozef Miloslav Hurban - 130. výročie úmrtia - výstava na pa-
neloch (úsek odbornej literatúry pre dospelých)

PODUJATIA
1.2. o 8.00 Tréning pamäti - cvičíme 5 Tibeťanov - precviču-
jeme pravú a ľavú hemisféru, koncentráciu a sústredenosť  (úsek 
odbornej literatúry pre dospelých)
6.2, 8. 2., 13.2.,15.2.,20.2., 27.2. o 10.00 Bystrý až do 100 - tré-
novanie pamäti pre seniorov určený - vzdelávací program (úsek 
odbornej literatúry pre dospelých)
8.2. o 10.00 Fašiangový duel – pre V. a VI. kurz tréningu pamäti 
pre seniorov
12.2., 16.2., 19.2. o 10.00 Normálny život – rozprávanie o živote 
mladej slovenskej speváčky Simony Martausovej – 30. výročie 
narodenia
21.2. o 10.00 Človečina – rozprávanie o tvorcoch a hercoch Ra-
došinského naivného divadla, spojené s videoprojekciou  
22.2. o 10.00 Voľby do slovenského parlamentu –  prednáška 
o organizovaní volieb v spolupráci s Agroinštitútom, š.p. v Nitre

Knižnica Agroinšitútu

Akademická 4, www.agroinstitut.sk/kniznica
Výp. hodiny: po – pi: 9.00 – 14.00   
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu poľno-
hospodárstva, pedagogiky a psychológie prístupná pre verejnosť

Slovenská poľnohospodárska

knižnica

SPK pri SPU, Štúrova 51. www.slpk.sk, 949 59 Nitra
Otváracie hod.: po – št: 8.30 – 18.00 pi: 8.00 – 17.00
SIPK – čitáreň, Trieda A. Hlinku 2
Otváracie hod.: po – št: 8.00 – 17.00 pi: 8.00 – 15.30
Mimo semestra: 8.00 – 15.30
Knižnica SPU - verejná vedecká knižnica so zameraním na poľ-
nohospodárstvo a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru z 
iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 700 titulov ča-
sopisov a zbierku technických noriem. Čitatelia majú k dispozícii 
elektronický katalóg (vystavený tiež na www stránke knižnice), 
elektronické plnotextové dokumenty a široký okruh informač-
ných služieb.

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
Ústredná knižnica UKF, vedecko-informačné, bibliografické, koor-
dinačné a poradenské pracovisko UKF. Zabezpečuje bibliografic-
kú registráciu publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých 
pracovníkov a doktorandov UKF.

Knižnica SPM

Dlhá ul.  92, www.spmnitra.sk/kniznica
Otv. hod.: po – št:  8.00 - 15.00 pi: 8.00 - 12.00 Štúdium kníh len 
v prezenčnej forme. Knižnica Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea má konzervačno-retrospektívny charakter, uchováva slo-
venskú, českú, nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu 
so zameraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, históriu a 
etnológiu. Knižnica obsahuje vyše 44 000 knižných jednotiek - 
kníh, encyklopédií, slovníkov, časopisov, novín, zborníkov, rukopi-
sov, prekladov, fotokópií a mikrofilmov poľnohospodárskej spisby 
zo 17. - 21. storočia.

NISYS

Mestské informačné stredisko NISYS
Štefánikova trieda č. 1,  info@nitra.sk, www.nisys.sk, 
www.nitra.eu, Infotel: 037 / 16 186, tel.: 037/ 741 09 06

Otvár. hod.:  december – 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 

NISYS poskytuje:  informácie o podnikoch a firmách v meste Nit-
ra, o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o službách všet-
kého druhu, o pamätihodnostiach a zaujímavostiach, predaj máp, 
publikácií o Nitre a Slovensku, kultúrno-spoločenského mesač-
níka NITRA, spomienkových a darčekových predmetov, tričiek, 
znakov, pohľadníc, ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE

Rímskokatolícke bohoslužby
Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma
Nitriansky hrad, Námestie Jána Pavla II.
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
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
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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
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 (detská) 16.15, Sviatok v prac. deň: 
6.00, 7.00, 9.00 a 16.15 
Kostol sv. Petra a Pavla – františkáni, Samova 2
Po – pi: 6.30, 18.30, so: 7.00, 18.30, Ne: 7.00, 8.30, 10.00 (det-
ská), 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
Po – so: 6.30 a 18.00, Ne: 6.30, 8.00, 9.30 a 11.15 (pre rodiny 
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
Po – so: 7.00 a 17.30, ne: 7.00, 8.30, 10.30 (detská) 17.30 (s veš-
perami), 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
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
Ut, št, pi: 18.00, so: 8.00, ne: 8.00, 11.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 
8.00 a 11.00, Sviatok v prac. deň:, 18.00
Kostol narodenia Panny Márie, Nitra – Horné Krškany
Pi: 17.00, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00
Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Ondreja, Nitra – Dolné Krškany
Po, ut, št, pi: 18.00, str: 7.00, so: 7.00, ne: 7.30, 10.30
Sviatok v deň prac. pokoja: 
7.30, 10.30, Sviatok v prac. deň:, 18.00 
Kostol sv. Františka Xaverského, Nitra – Dražovce
Po, str, pi: 17.00, Ut: 7.00, št: 7.00, So: 7.00, ne: 8.00 a 10.00
Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00 a 10.00
Kostol sv. Petra a Pavla, Nitra – Janíkovce
Ut – pi: 17.00, so: 7.30, (ut a št možná zmena na 7.30 podľa 
oznamov), Ne: 7.30 a 11.15, Sviatok v deň prac. pokoja: 
9.00, Sviatok v prac. deň: 17.00  
Kostol Všetkých svätých, Nitra – Kynek
Pi: 18.00, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 9.00
Sviatok v prac. deň: 17.00
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Nitra – Mlynárce
Po, pi: 18.00, ne: 8.00, 10.30, Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00, 
10.30, Sviatok v prac. deň: 18.00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nitra – Párovské Háje
Str: 17.30, pi: 16.30 (iba 1. piatok), 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. Alžbety Uhorskej, Fakultná nemocnica, Špitálska 6, 
po – pi: 15.30, so: 10.30, ne: 10.30
Sviatok v deň prac. pokoja: 10.30, Sviatok v prac. deň: 15.30 
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (ružové sestry), Dražovská 15, 
Šindolka
Po: – so: 6.45, ne: 8.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 8.00
Sviatok v prac. deň: 6.45
Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily (vincentky), 
Oravská 10, Šindolka
po – št: 6.30, pi: 18.00, so: 6.30, ne: 9.00, Sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00, Sviatok v prac. deň: 6.30
Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriáni) 
Nitrianska ulica
Po, str, pi, so: 8.00, Ut, št: 18.00, Ne: 9.00, Sviatok v deň prac. 
pokoja: 9.00
Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ulica
Ne: 10.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 10.00, Sviatok v prac. deň: 
16.00 
Kaplnka sv. Andreja Svorada, Kláštorská ulica (nemocnica na 
Zobore), Str: 15.15, Pi: 15.15 (iba 1. piatok), Ne: 10.30 
Kaplnka sv. Bernadety (v hospici), Chrenovská 22
Str, pi, ne: 16.00
Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova ulica 4
Ne: 16.00 (pre nepoč., okrem prázdnin)
Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), Špitálska 
13
Po – pi: 12.00, ne: 20.00, Sviatok v deň prac. pokoja: 20.00 
sviatok v prac. deň: 12.00

Kaplnka sv. Gorazda – starokatolícka cirkev, Chrenovská 15, 
slovenski-katolici.sk, Ne: 9.00  
Kostol sv. Štefana – gréckokatolícke bohoslužby, Párovská 2, 
www.grkatnr.sk, Ne: 10.00 

Evanjelický kostol Ducha Svätého
Sládkovičova 12, www.ecavnr.sk, 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, www.casd.sk, www.nitra.casd.sk
So: 9.45  

Cirkev bratská, Dom Cirkvi bratskej, Nitrianska ulica 21
www.cbnr.sk, Ne: 10.00

Kresťanský zbor, Dom kresťanského zboru, Podzámska 17
www.kz-nitra.sk
Ne:  9.30  Večera Pánova (pamiatka Pána Ježiša), bohoslužba: 
16.00, Besiedka pre deti: 16.00, ut: 18.30 Biblické štúdium a 
modlitby, Pi: 17.30 Stretnutie mládeže
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Narodenie malého človie-
čika vyvoláva radosť rodičov 
a celej širokej rodiny, zrod 
knihy či výtvarného diela 

v y v o l á v a 
radosť pre-
dovšetkým 
u samot-
ného au-
tora. Tento 
raz bola 
potešenie 
obojstran-
né. Autori 
A l m a n a -
chu „Tu 
ž i j e m e “ 
členov Li-

terárneho klubu Dúha v Levi-
ciach sa do Kultúrneho centra 
na Zobore prišli o svoju ra-
dosť podeliť s výtvarníčkami 

zo združenia BODG/2014, so 
spevákmi z folklórneho sú-
boru Prameň z Poľného Ke-
sova, detským tanečným sú-
borom Svetlušky, s literátom 
Jozefom Jelenákom a deťmi z 
Liečebno-výchovného sana-
tória Nitra – Kynek. Súčasťou 
podujatia bol krst almanachu 
i vernisáž diel výtvarníčok – 
členiek výtvarného združenia 
BODG/2014. Svedkami tejto 
milej udalosti boli viceprimá-
tor Martin Nemky a mestskí 
poslanci Peter Oremus, Pavel 
Varga a Renáta Kolenčíková. 

 
Text a foto: (SY)

Kultúrnymi podujatiami žije aj centrum na Zobore

Prvou výstavou v synagóge boli diela Josefa Černého

Návštevníci Synagógy - kon-
certnej a výstavnej siene mesta 
Nitry si v tomto roku ako prvú 
môžu pozrieť výstavu diel čes-
kého maliara Josefa Černého, 
pražského rodáka, ktorý v deň 
vernisáže oslávil životné ju-
bileum – 75 rokov. Dielo tohto 
autora na vernisáži v sobotu 13. 
januára predstavila kurátorka  
Marta Hučková.

„Autor v súčasnosti žije a 
tvorí v Dlouhej Vsi neďaleko 
mestečka Sušice a svojou tvor-
bou vyjadruje svoj intímny 
vzťah k prírode. V jeho prácach 
upútavajú pokojné lesné záku-
tia, samotami či skupinkami 
murovaných chalúp ukrytých 
vo venci krajiny,“ povedala 
kurátorka Marta Hučková. V 
druhom tematickom okruhu 
u autora dominujú lyrické pes-
trofarebné kvetinové zátišia. 
Na ďalších obrazoch možno 
obdivovať jeho záznamy zo  
študijných ciest z  Juhoslávie 
a Francúzska. Z francúzskeho 
prostredia návštevníka zaujmú 

pohľady na historické mest-
ské zákutie v Cannes,  prístav 
Bretaň a ďalšie  panoramatické 
motívy z južného Francúzska. 
Impozantne je zobrazený praž-
ský Chrám sv. Mikuláša, por-
trét prvého Československého 
prezidenta  Tomáša. G. Masa-
ryka, či obľúbeného herca Jana 
Wericha  a viacero významných 

osobností. Svojimi ilustráciami 
obohatil viacero knižných  titu-
lov v oblasti poézie a románovej 
tvorby. Výstava Josefa Černé-
ho je výberom z jeho bohatej 
takmer 50-ročnej komornej 
maliarskej tvorby a určite stojí 
zato si ju pozrieť. Sprístupnená 
bude do 14. februára.

Text a foto: (SY)

Krajinné scenérie Josefa Černého (vľavo) obdivuje aj jeho blízky 
priateľ, básnik a filozof Milan Vinco Částa (vpravo).
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Ulica, po ktorej kráčaš

Ščasného ulica v mestskej časti Dražovce
V našich kultúrnych deji-

nách je Jozef Ščasný známy ako 
podporovateľ národného života 
a mecén slovenskej kultúry, kto-
rému vzdali básnický hold P. O. 
Hviezdoslav aj S. H. Vajanský. 
Keby ste sa súčasníkov  spýtali 
na osobnosť Jozefa Ščasného, 
ktorý pôsobil v Nitre a ako farár 
v Dražovciach, ktovie, koľkí by 
jeho osobnosť poznali.   

Narodil sa 10. apríla 1813 v 
Borskom Svätom Petre, kde bol 
jeho otec notárom. Po absolvo-
vaní strednej školy v Ostrihome 
a Nitre, katolíckej teológie na 
peštianskej univerzite kapláno-
val v Drietome, Uhrovci, v Nitre, 
ako farár pôsobil v Dražovciach, 
Močenku, ale znechutený bojmi 
s maďarónskymi šovinistami sa 
predčasne s podlomeným zdra-
vím vzdal fary. Kratší čas sa zdr-
žiaval v rodných Búroch, potom 
žil na penzii v Bratislave až do 
úmrtia 1. decembra 1889.

Pre Jozefa Ščasného mal veľ-
ký význam jeho uhrovský po-
byt. Tu sa spriatelil s Ľudovítom 
Štúrom a jeho starším bratom 
Karolom. Prostredníctvom nich 
sa zapojil do mladoslovenského 
hnutia (mal aj slovanské príme-
no Borislav) a pracoval v tajnej 
spoločnosti Vzájomnosť, kto-
rú založil Skaličan Alexander 
Boleslavín Vrchovský. Takto sa 
stal významným reprezentan-
tom katolíckeho duchovenstva 
v národno-zjednocovacích 
snahách. Jeho meno nájdeme 
v podpisovej akcii za povole-
nie Štúrových novín, zo strany 
mladých bernolákovcov patril 
medzi prvých podporovate-
ľov spolku Tatrín - predobrazu 
budúcej Matice slovenskej, bol 
členom jeho výboru i pravopis-
nej komisie, horlivo propagoval 

spolky miernosti (napísal o nich 
články do Slovenských národ-
ných novín i Orla tatránskeho).

K významnému postaveniu 
a autorite medzi slovenský-
mi národovcami mu vo veľkej 
miere okrem vlastných zásluh 
prispelo aj dlhoročné priateľstvo 
s Jánom Hollým, 
ktorý ešte počas 
svojho života sa 
stal pre národne 
cítiacu inteligen-
ciu symbolom 
slovenskosti a 
všeobecne uzná-
vaná autorita. 
Ako obdivovateľ 
svojho vzácneho 
priateľa Ščasný 
inicioval po skon-
čení revolúcie 1848 - 1849, po-
čas ktorej Hollý na Dobrej Vode 
zomrel, v slovenskej verejnosti 
otázku postavenia pomníka a 
celonárodnej zbierky naň. Z jej 
výnosu, do ktorej sám výdatne 
prispel, sa skutočne dobrovod-
ský pomník vybudoval a jeho 
odhalenie 11. mája 1854 bolo 
celoslovenskou slávnosťou.

Jozef Ščasný vydal vlastným 
nákladom na storočnicu jeho 
narodenia brožúru Ignáca Ka-

viaka (Slaničana) o Hollého 
živote a diele. Keď v roku 1863 
začala rozvíjať činnosť Matica 
slovenská, Ščasného meno opäť 
nachádzame ako člena jej výbo-
ru a podporovateľa jej vydava-
teľského úsilia. 

Ako mecén sa Jozef Ščasný, 
sám skromne žijúci, prejavil aj 
v ďalších prípadoch. Pre Die-
céznu knižnicu v Nitre zanechal 
päťsto zväzkov a 1000 zlatých 
v hotovosti a pre samotnú nit-
riansku diecézu 100 účastnín 
železníc. Na sklonku svojho ži-
vota (v roku 1888) podporil su-
mou 600 zlatých ako odmenou 
za tridsaťšesťročnú literárnu 
činnosť a za preklad Biblie do 
slovenčiny F. V. Sasinka.

Básne Hviezdoslava a Vajan-
ského sú práve poctou za tento 
čin.

Osobnosť Jozefa Ščasného si 
ešte za jeho života vážili tí, ktorí 
ho poznali a vedeli o jeho aktivi-
te a bohumilej činnosti. Sloven-
ské cítenie prebúdzal Jozef Ščas-
ný aj vo vedomí slovenských 
obyvateľov Dražoviec. Aj z vďa-
ky za jeho národnobuditeľskú, 
kultúrnu i pastoračnú činnosť 
pomenovali v Nitre-Dražov-
ciach po ňom jednu z ulíc.

(SY)

Žes Šťastný - čítam v duchu z Tvojej tváre:
šediny Tvoje svätý venčí kráž.

Môž´! Zhubci šliapli svetla na oltáre,
Ty odpúšťaš a nové zakladáš.

Veď berú nám i biedne šlabikáre,
a sprevracali i ten „Otčenáš,

“ hej, hrôza! No Ty predbehols´ jich v stihu:
ňouž svetlo trvá, ľudu podals´knihu!

P. O. Hviezdoslav (Úryvok z básne ME-
CENÁŠOVI JOZEFOVI ŠČASNÉMU).
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Hra Ľudia, miesta a veci hovorí o túžbe uniknúť z reality

Vo Veľkej sále Divadla An-
dreja Bagara v Nitre uviedli 
19. januára premiéru bri-
lantne napísanej tragikomé-
die súčasného významného 
britského autora a režiséra 
Duncana Macmillana Ľudia, 
miesta a veci. 

Inscenácia divákom ponú-
ka strhujúci príbeh herečky 
Emmy, ktorá sa ocitne v lie-
čebni pre drogovo závislých 
a je prinútená priznať si, kým 
v skutočnosti je. Pre lekárov a 
terapeutov je Emma tvrdým 
orieškom a pre Emmu sú dro-
gy stále jediným spôsobom, 
ako prežiť v tejto šialenej 
dobe. Po všetkom, čo preži-
la, je najťažšie mať rada samu 
seba. Po odchode z liečenia sa 
Emma vracia domov. O tom, 
či zvládne túto poslednú tvr-
dú skúšku hovorí inscenácia. 

Hra bola vo svetovej pre-
miére uvedená v auguste 
2015 v Národnom divadle v 
Londýne, na javisku Dorfma-

novho divadla a pre obrovský 
úspech bola inscenácia pre-
nesená na West End na scénu 
Wyndham´s Theatre. Dráma 
o závislostiach, ktorá balan-
suje na hranici reality a noč-
nej mory, priniesla jedinečnú 
hereckú príležitosť predstavi-
teľke hlavnej postavy Emmy 
Barbare Andrešičovej. 

V réžii Mariána Amslera 
sa v inscenácii predstavili už 
spomínaná Barbora Andreši-
čová, Eva Pavlíková, Branislav 
Matuščin, Roman Poláčik, 
Martin Nahálka, Daniela 
Kuffelová, Peter Oszlík, Anna 
Rakovská, Martin Šalacha a 
Lenka Barilíková.

(SY)

Zomrel herec Vladimír Bartoň
Vo veku 69 rokov zomrel 

v utorok 16. januára večer 
herec Vladimír Bartoň, dlho-
ročný člen umeleckého súbo-
ru Divadla Andreja Bagara. 
Rodák z Bratislavy (narodil sa 
19. augusta 1948) účinkoval v 
Divadle Andreja Bagara vyše 
40 rokov, spolu s Dušanom 
Kaprálikom a Jozefom Bed-
nárikom tvorili po príchode 
do Nitry nerozlučných „Troch 
mušketierov“.

Vladimírovi Bartoňovi sa 
Nitra po Bratislave stala no-
vým domovom, s rodinou 
žil v domčeku pod Zoborom. 
Na doskách DAB vytvoril 
rad nezabudnuteľných po-

stáv v mnohých inscenáciách 
(Báthoryčka, Divotvorný hr-

niec, Piargy, Macbeth, Mod-
rá ruža, Pacho sa vracia, S 
láskou sa neradno zahrávať, 
Fidlikant na streche, Kabaret, 
Grék Zorba, Prefíkaná vdova, 
Mŕtve duše, Adam Šangala, 
Tisícročná včela a mnohých 
ďalších).

Vidieť sme ho mohli aj v 
mnohých televíznych insce-
náciách, seriáloch a filmoch, 
napríklad Ako divé husi, 
Obrus s monogramom, Jede-
náste prikázanie, Prípad Evy 
Burdovej, Zbojníci, Sváko Ra-
gan, Alžbetin dvor, Keby bolo 
keby, V mene zákona, Mesto 
tieňov, Panelák, Ordinácia v 
ružovej záhrade a ďalších.

Na inscenácii Ľudia, miesta a veci sa podieľa tento tvorivý kolektív, 
vedený režisérom Mariánom Amslerom (šiesty sprava).
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Jubilejný 30. ročník Zoborského silvestrovského behu
s takmer 300 bežcami

Tridsať rokov, vek jednej  
generácie a vek Zoborského sil-
vestrovského behu. Je to veľa, je 
to málo? Všetko závisí od uhla 

pohľadu a hodnôt, ktoré uda-
losti prisudzujeme... Bežci, kto-
rí sa zúčastnili prvého ročníka 
ZSB v r. 1988 ako  mladíci, sú 
dnes zrelí muži, iní sa zaradili 
do seniorských kategórií pre 
vyšší vek, kde si  merajú sily so 
svojimi rovesníkmi, ďalší už 
bežecké tretry zavesili na kli-
nec a ZSB zostali verní len ako 
fanúšikovia alebo ponúkli svoje 
bežecké skúsenosti a topánky 
mladším nasledovníkom. Nech 
je to akokoľvek, 30 rokov ZSB sa 
nezmazateľne zapísalo do histó-
rie bežeckých podujatí nielen v 

Nitre a okolí, ale aj na 
Slovensku. Každý roč-
ník sa zapísal do kroni-
ky behov ako jedinečný 
a neopakovateľný poč-
tom účastníkov, prí-
rodnými podmienka-
mi, počasím, kvalitou 
bežeckých výkonov, 
atmosférou aj celko-

vou organizáciou pretekov. Aký 
bol 30. ročník? Určite unikátny, 
neobyčajný  a  predovšetkým 
náročný. 

Novinkou jubilejného  roč-
níka sa stalo odovzdávanie me-
dailí – plakiet v cieli  na Pyra-
míde. Plaketa vytvorená pre 30. 
ročník ZSB predstavovala bron-
zové jazykové nákončie opaska 
z veľkomoravského obdobia, 
ktoré bolo  vytvorené technikou 
zvanou vruborez. Je potrebné 
dodať, že k úspešnému priebehu 
30. ročníka ZSB prispeli všetci 
spoluorganizátori: Mesto Nitra, 
CKVB – Mestská knižnica Blat-
ná, ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., 
Športové gymnázium Nitra, AC 
TJ Stavbár Nitra a Čakanka, n. 
o. Aký bol unikátny, neobyčajný 
a hlavne náročný jubilejný roč-
ník v číslach? 

Na 30. ročníku ZSB sa  zú-
častnilo celkom 245 pretekárov, 
ale náročný beh absolvovalo 
úspešne 241 pretekárov a z toho 
44 žien. Najstarším účastníkom 
pretekov bol Alojz Podolák vo 
veku 81 rokov. Najrýchlejším 
bežcom tohto ročníka sa stal 
Peter Ursíny (juniori) s časom 
19:39. Titulom najúspešnej-
šia bežkyňa sa môže pochváliť 
Mária Rodáková (ženy nad 50) 
s časom 28:37. ZSB sa zúčast-
nili aj bežci zo zahraničia: Nór 
Andrew Burr (muži nad 50) a 

Medzi účastníkmi Zoborského silvestrovského behu bola asi tretina 
žien. I tie sa úspešne popasovali s náročnými podmienkami a dobe-
hli do cieľa.       Foto: Edita Hanzelíková
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Nemci: Ulrich Hänel (muži nad 
40) a Stephan Hardt (muži nad 
35). Pretekárov v ťažkých pod-
mienkach podporovali turisti, 
ktorí sa nezľakli nepriazne po-
časia a na Pyramíde si mohli dať  
označiť  svoje kartičky turistu 
pečiatkou 137 priaznivci turisti-
ky a Zoborského silvestrovské-
ho behu.
Víťazi jednotlivých kategórii 30. 
ročníka ZSB: ženy – dorasten-
ky – Michaela Ferusová, ženy 
– juniorky – Tatiana Benďá-

ková, ženy do 35 rokov – Petra 
Krošláková, ženy nad 35 rokov 
– Katarína Kopecká, ženy nad 
40 rokov – Dana Sýkorová, ženy 
nad 45 rokov – Ivona Kolláro-
vá, ženy nad 50 rokov – Mária 
Rodáková – víťazka behu žien, 
ženy nad 55 rokov – Iveta Bilic-
ká, ženy nad 60 rokov – Margita 
Rusnáková, muži – dorastenci 
– Roman Šajter, muži – juniori 
– Peter Ursíny – celkový  víťaz  
ZSB, muži do 35 rokov – Šimon 
Ţáčik, muži nad 35 rokov – Ivan 

Urcikán, muži nad 40 rokov – 
Peter Gajdoš, muži nad 45 ro-
kov – Anton Ţáčik – víťaz behu 
B, muži nad 50 rokov – Roman 
Petrikovič, muži nad 55 rokov – 
Štefan Gibala, muži nad 60 ro-
kov – Ján Pobuda, muži nad 65 
rokov – Rudolf Petrikovič, muži 
nad 70 rokov – Pavol Matuška, 
muži nad 80 rokov –  Alojz Po-
dolák.

PhDr. Janka Svítková
Ing. Dana Stančevová

Dychový orchester PKO Nitra nechýbal na žiadnom
významnejšom podujatí 

Dychová hudba v súčas-
nosti nepatrí medzi vychytené 
hudobné žánre. V minulosti 
však nebolo mesto, kde by 
dychovka nejestvovala. Inak 
tomu nebolo ani v Nitre. V 
archívnych dokumentoch sme 
našli informácie, že dycho-
vá hudba v Nitre fungovala 
už v roku 1885. Organizačne 

patrila Dobrovoľnému hasič-
skému zboru a jej dirigentom 
bol profesor hudby Edmund 
Autman. Aj v období medzi 
svetovými vojnami účinkovala 
pod patronátom Dobrovoľné-

ho hasičského zboru. Bola na 
veľmi dobrej úrovni a viedli ju 
podľa vzoru vojenskej posád-
kovej hudby.

Po oslobodení v roku 
1945 Mestský národný výbor 
(MsNV) v Nitre pre formujúci 
sa dychový súbor nové nástro-
je. V roku 1959 pričlenili ka-
pelu k Závodnému klubu pri 

výbore Revolučného odboro-
vého hnutia zamestnancov 
MsNV a v roku 1959 pod Park 
kultúry a oddychu v Nitre. Tu 
dostali hudobníci rovnošaty. 
Dlhé roky v tomto období, až 

do roku 1977 – viedol dychov-
ku dirigent Zigmund Kozák.

V roku 1979 vstúpil Dy-
chový orchester pri Parku 
kultúry a oddychu do 55. roku 
svojej činnosti. Počas tohto 
obdobia sa v ňom vystriedalo 
niekoľko generácií dobrovoľ-
ných členov, ktorí tu účinko-
vali z osobnej zanietenosti a 
lásky k hudbe. V spomínanom 
roku 1979 boli vytvorené pre 
Dychový orchester PKO veľmi 
dobré podmienky, a to nielen 
organizačného, ale aj materiál-
neho charakteru.

Dychová hudba sa v Nit-
re ešte aj v 80-tych rokoch 20. 
storočia tešila medzi občanmi 
veľkej obľube. Hudobná pro-
dukcia dychovky bola súčasťou 
podujatí, organizovaných PKO, 
účinkovala aj na spoločenských 
akciách Zboru pre občianske 
záležitosti, na oslavách rôznych 
jubileí a výročí, na promenád-
nych koncertoch v mestskom 
parku či v PKO, bola súčasťou 
otváracích ceremoniálov na 
medzinárodnej poľnohospo-
dárskej výstave Agrokomplex a 
ľudia si ju žiadali na tanečné zá-
bavy. Ale to je už všetko vzdiale-
ná minulosť.

(SY)

Dychový orchester PKO Nitra v roku 1984.
Foto: archív Antona Fáberu
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Navždy odišliJubilanti v roku 2018

Vo februári si pripomenú životné jubileum títo občania:

75 ROKOV: Eleonóra Bajto-
šová, Eva Baranovičová, Eva 
Beňová, Ivan Dominka, Er-
nest Duchoň, Júlia Jusková, 
Oľga Kacianová, Ing. Imrich 
Karabínoš, Edita Kertészová, 
Ing. Jozef Kička, PhDr. Ing. 
Rached Kichi, MSc., Franti-
šek Kincses, Mgr. Marta Ko-
čajdová, Eva Koledová, Mária 
Kováčová, Margita Kudriová, 
Marta Lieskovská, Ing. Jozef 
Lindner, Darina Magátová, 
Tomáš Masaryk, Ing. Helena 
Michalíková, Alexander Or-
viský, Božena Petranská, Bo-
žena Pintérová, Eva Raffayo-
vá, Ing. Pavel Ratkovský, 
Marta Rauschová, Zdenka 
Rollerová, Antónia Sadecká, 
Juliana Slamková, Augustín 
Sokol, Mária Sopková, Vlasta 
Šimová, Ondrej Takáč, Má-
ria Tarková, Helena Valábi-
ková, Ing. Dušan Vaňo, Ing. 
Kamil Vaško, Eva Vlasáková, 
Veronika Vnučková, Helena 
Vraniaková, Mária Zaťková, 
Helena Žúžiová

80 ROKOV: Veronika Balu-
šíková, Jozef Blažek, Mária 
Čerňanová, Ing. Ladislav Ču-
rilla, Antónia Daňová, Alžbe-
ta Depešová,  Milan Drug, 
Emília Hajduková, Zoltán 
Hlaváč, Margita Hrnčiříko-
vá, Klotilda Kimleová, Viliam 
Koprda, Jozef Kováč, Edita 
Kováčová, Irena Kováčová, 
Mária Krbúšiková, Anna 
Lichnerová, Imrich Madarás, 
Emília Musilová, Zdenka Nit-
ryová, Jaroslav Rajčan, Eleo-
nóra Šimková, Jarolím Štur-
dík, doc. Ing. Elena Vargová, 
PhD., Helena Vencelová

85 ROKOV: Anna Barac-
ká, Ema Bazalová, Ing. Pa-
vel Buch, František Čurgaly, 
Vladimír Doktor, Ján Gábriš, 
Lýdia Gajdošíková, Ing. Mar-
tin Halaj, Mariana Hraško-
vá, Mária Hupková, Elvíra 
Karafová, Margita Kmeťová,  
Ján Marko, Mária Martišo-
vá, Štefánia Močková, Irena 
Nedeľková, Mária Nemčeko-
vá,  František Padúch, Karol 
Šimanský, Helena Šranková, 
Veronika Štefáková, Júlia Ur-
cikánová, Ján Vittek

86 ROKOV: MUDr. Ľubi-
ca Daňová, Mária Hajdáko-
vá, Marta Hečková, Helena 
Holecová, Klára Houdková, 
Klára Ivaničková, Jozef Ma-
lec, Magdaléna Moravčíková, 
Margita Raškovičová, doc. 
Ing. Peter Sisák, Ing. Milan 
Smolka, Ľudovít Svateník

87 ROKOV: Ľudovít Babik, 
Margita Cintulová, Rozália 
Fábriová, Oľga Hriadeľová, 
Emília Hrinková, Mária Hu-
bačková, Helena Kočišová, 
Irena Kolečániová, Aurélia 
Kozicová, MUDr. Katarína 
Liebenbergerová, Pavlína Ná-
nyová, Anna Slamková, Má-
ria Surmová, Jolana Šišková, 
Ján Turanovič, Anna Vančov-
ská, Agnesa Zimáková 

88 ROKOV: ThDr. Ladislav 
Belás, Júlia Darnadyová, 
Helena Fintorová, Mária Lan-
gpaulová, Helena Lupricho-
vá, Emília Mikulová, Anton 
Molnár, MUDr. Vendelín 
Palkovič, Magdaléna Peštová, 
Magdaléna Petríková, prof. 
Ing. Ján Pšenica, CSc., Jozef 

Sollár, Pavla Vráblová, Žofia 
Zabloudilová   
  
89 ROKOV: Matilda Abaf-
fyová, Ružena Bačová, 
MUDr. Alexander Čerba, Ju-
raj Gombík, Mária Illášová, 
Jozefa Lacová, Jozef Lieskov-
ský, Amália Melicherová, Šte-
fan Mihalka, Mgr. Hedviga 
Náhlovská, Anna Remeňová, 
PhMr. Jolana Šepitková, Gi-
zela Turňová, PhDr. Štefan 
Vragaš

90 ROKOV: Hedviga Belano-
vá, Mária Čačiková, Veroni-
ka Guttmanová, Ing. Michal 
Horváth, Stanislava Stúpalo-
vá, Anna Švecová

91 ROKOV: Mária Bačko-
vá, Alžbeta Kováčová, Anna 
Krčmárová, Gabriela Lacková 
- Bartošová, Irena Ostertágo-
vá, Ján Ozorovský, Katarína 
Reptíková, Anna Šimeková, 
Mária Velčická  

92 ROKOV: František Dano, 
MUDr. Jozef Garaj, Monika 
Gulášová, Aurélia Kotorová, 
Adriana Oravcová, Alojzia 
Šuhajdová, Zuzana Velčická

93 ROKOV: Katarína Dube-
ňová, Edita Marišová, Helena 
Wattová

94 ROKOV: Elma Ivánková, 
Anna Zrníková

95 ROKOV: Irena Beňovská, 
Jozef Maťo

96 ROKOV: Alexander Hrap-
ko
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Navždy odišli

V decembri 2017 zomrelo týchto 58 občanov mesta Nitry:

Ing. Anton Bačinský, 72-roč., Dlhá 58 
Emília Bírová, 89-roč., Novomeského 5
Roman Brázda, 63-roč., Hattalova 14 
Martin Brestovský, 39-roč.,
Wilsonovo nábrežie 178
Karel Burdil, 83-roč., Žilinská 65  
Helena Bystrická, 87-roč., Oravská 10 
Jozefína Černeiová, 82-roč., Ľ. Okánika 8 
Helena Dobrotová, 84-roč., Železničiarska 52 
Ing. Vladimír Filo, 85-roč., Škultétyho 12 
Paulína Fišerová, 82-roč.,Trieda A. Hlinku 45
Jolana Fúsková, 83-roč., Kmeťova 1
Eleonóra Galová, 82-roč., Roľnícka 42
Ladislav Gáži, 91-roč., Ul. Jána Galbavého 8
Ľubica Gombíková, 65-roč., Hlavná 112
Emília Hajašová, 59-roč., Čulenova 12
Jozef Haver, 91-roč., Hornostavská 4
Hedviga Hechtová, 92-roč., Kmeťkova 8
Helena Himlerová, 93-roč., Považská 14
Ľubomír Horňák, 66-roč., Novomeského 15
Kornélia Hrončeková, 83-roč., Stračia 76
Jozef Hudáč, 74-roč., Ďumbierska 25
Ing. Ervín Hulák, 80-roč., Podzámska 32
Ing. Juraj Ivanička, 56-roč., Chmeľová dolina 37
Jozef Jašušák, 68-roč., Bazovského 6
PaedDr. Ivan Javorník, 66-roč., Dlhá 9 
Karol Karvay, 79.-roč., Cintorínska 2
Štefan Krajčo, 62-roč., Zvolenská 17
Dominik Králik, 73-roč., Nitra
František Kudlacík, 81.-roč., Murániho 15 

Anna Lackóová, 84-roč., Rýnska 6
Jozef Lakatoš, 64.-roč., J. Zelenáka 40 
Ľudmila Lazníková, 76-roč., Štúrova 14
Jozef Leskovský, 77-roč., Dolnočermánska 62 
Mária Macečková, 70-roč., Dlhá 62 
Vladimír Machaj, 68-roč., Staromlynská 8 
František Maťo, 69-roč., Hattalova 41 
Amália Mihalíková, 91-roč., Železničiarska 52
Ing. Pavel Mihályi, 58-roč., Dolnohorská 96 
Lýdia Michalčeková, 82-roč., Ul. Janka Kráľa 9 
Ľudmila Miklóšová, 83-roč., Nitra
Miloš Minárčiny, 69-roč., Štefánikova tr. 64 
Jaromír Nosál, 56-roč., Kollárova 2 
Ladislav Oravec, 92-roč., Pri strelnici 25
Blanka Paulisová, 47-roč., Čajkovského 20
Imrich Pleidel, 74-roč., Janského 7 
Viera Pôbišová, 61-roč., Mostná 3 
Ing. Pavel Puobiš, 72-roč., Jurkovičova 1 
Vojtech Révaj, 85-roč., Tr. A. Hlinku 33 
Justína Richtáriková, 79-roč., Černicová 10
Mária Rolincová, 80-roč., Hlboká 45
Zdenek Rumanovský, 73-roč., Stračia cesta 30 
Štefánia Sochorová, 81-roč., Zvolenská 10
Milan Studený, 58-roč., Dolnohorská 2
Terézia Suchá, 84-roč., Tríbečská 10 
Ján Švihorík, 70-roč., Dlhá 28 
Pavlína Turčanová, 68-roč., Novomeského 4
Emília Vajdová, 78-roč., Štiavnická18 
Ján Žákovič, 87-roč., Železničiarska 52
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Otužilci z celého Slovenska zavítali do Nitry

Druhá januárová nedeľa 
bola aj tohto roku zasvätená 
otužilcom – ľadovým medve-
ďom. Do Nitry ich prišlo 304, 
čo bol rekord v porovnaní s 
vlaňajškom. Na transparen-
toch, ktoré otužilci pri pochode 
od PKO do parku držali v ruke 
boli logá otužileckých klubov 
z Bratislavy, Banskej Bystri-
ce, Trnavy, Senice, Hlohovca, 

Topoľčian, Martina, Vranova, 
Košíc, Kolárova, či Detvy. Naj-
viac otužilcov prišlo z Trnavy. 
V meste pod Zoborom, ktoré 
sa v tomto roku stalo Európ-
skym mestom športu ich pri-
vítal primátor Jozef Dvonč a 
Marek  Pozdech, organizátor 
podujatia, predseda OZ Ľa-
dové medvede spod Zobora. 
V poradí 8. celoslovenskému 

zrazu otužilcov pod Zoborom 
počasie prialo, teplota vody vo 
Veľkej Hangócke mala približ-
ne 4,5°C a vzduch okolo nuly. 
Ľadové medvede sa bez bázne 
ponorili do studeného jazera 
Veľká Hangócka a našli sa aj 
takí, čo  v pohode preplávali aj 
na opačný koniec jazera. 
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