
NITRIANSKY
KRAJ

770. výročie udelenia 
kráľovských výsad nitre
2. september 2018
16.00
Synagóga
slávnostnÉ Zasadnutie 
mestskÉho Zastupiteľstva 
v nitre
udeľovanie ocenenÍ mesta 
NITRY
18.00
Ponitrianske múzeum, Veľká dvorana, 
Štefánikova tr.1
kráľ belo iv. a Jeho rodina
Divadelná inscenácia v podaní súboru DRIM  
ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Netradičné spracovanie osudov kráľovskej rodiny 
v kontexte historických udalostí na území strednej 
Európy

19.00 
Svätoplukovo námestie
SlávnoStné otvorenie 
Dní európSkeho 
kultúrneho dedičstva 
2018
hoJ, vlasŤ moJa
Benefičný koncert ku Dňu ústavy a 770. výročiu 
udelenia kráľovských výsad Nitre
Účinkujú: umelecký súbor SĽUK, Orchester Jána 
Berkyho-Mrenicu, Jolana Fogašová, Jana Bernátho-
vá, Martin Babjak, Otokar Klein, Ján Babjak, Dušan 
Jamrich

14.00 – 20.00
na vŔŠku
Historický trh s ukážkami dobového života z čias 
udelenia mestských výsad a historický sprievod
na korZe
Jarmok ľudových remesiel a výtvarných diel, tvorivé 
dielne pre deti, ľudová detská hudba
na pešej zóne a Svätoplukovom námestí

4. 9. / 17.00
Synagóga
Vernisáž s uvedením publikácie
naJstarŠia kniha mesta nitrY 
1681 – 1693
Pramenná edícia najstaršej úradnej knihy mesta
nitra v obdobÍ vZniku 
československeJ republikY
Výstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre,  
do 31. 10. 2018
100 rokov československeJ 
poŠtoveJ ZnámkY
Filatelistická výstava, do 23. 9. 2018

6. – 7. 9. / 13.00
Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14
30 rokov výskumu 
nitrianskeho hradu
Medzinárodná konferencia Archeologického ústavu 
SAV v Nitre, vstup voľný

7. 9. / 14.00
Župný dom, koncertná sála, Župné námestie 3
odovzdávanie 
výročných cien 
revue Pamiatky a múzeá
spojený s udeľovaním výročných cien revue Pamiat-
ky a múzeá, vstup na pozvánky

7. 9. / 18.00 
Synagóga
slávnostný koncert

sprievodnÉ poduJatia:
1. – 30. 9. / 8.00 - 18.00
Kraj. knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
nitra v toku deJÍn
Výstava kníh a časopisov k 770. výročiu udelenia 
kráľovských výsad mestu Nitra

2. – 30. 9. 
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
2. – 7. 9. / 10.00 - 17.00 okrem utorka
Zlatý čepiec, kvetovaná stuha
Výstava

2. – 30. 9. 
10.00 - 17.00 v pracovných dňoch okrem utorka
Galéria po schodoch
ZdieľanÉ kultÚrne dedičstvo
Výstava

5. 9. – 30. 9. 
Ponitrianske múzeum, Štefánikova trieda
„ZnovuobJavený“ archÍv mesta 
NITRY
Výstava, prezentácia písomností archívu mesta 
Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu 
v Nitre

5. 9. / 16.00
obnovenÉ reŠtaurovanÍm
Otvorenie výstavy reštaurátorských prác Mgr. Lívie 
Šumichrastovej. Výstava potrvá do 27. 9. 

7. 9. 
výstava „svet pod moJimi 
Štetcami“
prezentácia celoživotnej tvorby Beáty Kabíčovej – 
Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť. 
Výstava potrvá do 14. 10. 

8. 9. / 10.00 – 13.00
Synagóga
audioviZuálne prednáŠkY
100 rokov prvej čs. poštovej známky - Muchove 
Hradčany / RNDr. Pavol Lazar
Slovenskí tvorcovia čs. poštových známok / 
Mgr. Antónia Paulinyová
25 rokov slovenskej známkovej tvorby / Ing. Jarmila 
Brichtová

8. 9. – 28. 9. 
kraJský pamiatkový Úrad 
nitra – komentovanÉ 
prehliadkY
8. 9. / 15.00  
mestský cintorÍn v nitre
pred hlavnou bránou
Mgr. Richard E. Pročka, PhD., miesta posledného 
odpočinku významných osobností mesta a diela 
známych sochárov

21. 9. / 16.00 
Funkcionalistická vila 
kollmannovcov, nkp
pred bránou vily, Kmeťkova 22
Ing. arch. Zuzana Kramárová, prezentácia pamiatko-
vých hodnôt vily pred komplexnou obnovou

26. 9. / 17.30 
secesná arpássYho vila, nkp
pred bránou vily, Kamenná 8
Ing. arch. Zuzana Kramárová

28. 9. / 16.00 
nÉcseYho dom pred ukončenÍm 
obnovY, nkp
pred bránou KPÚ Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8.
Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD., 
Mgr. Tatiana Danieličová

9. 9. / 14.00 – 18.00
Slovenské poľnohospodárske múzeum, Dlhá 92
nedeľný piknik v mÚZeu
Tvorivé dielne, prehliadky skanzenu, hudobná 
produkcia, detské divadlo, jazda parnou železnicou, 
zľavnené vstupné, info: muzeum@agrokomplex.sk

13. 9. / 9.00 – 16.00
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
k prameŇom tradÍciÍ
Seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov

16. 9. / 16.00
Synagóga
rok v ŽidovskeJ tradÍcii
Rozprávanie členky Židovskej náboženskej obce 
v Nitre o význame sviatkov pre židovskú rodinu, tra-
díciách a zvykoch s nimi spojenými, spolu s názor-
nou ukážkou predmetov

17. 9. a 19. 9. / od 14.00 
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
tvorivÉ dielne ľudových 
remesiel pre deti
21. 9. / 13.00 – 16.00
1SPU Nitra, Trieda A. Hlinku 2, A pavilón, KUPH
via maGna
Slávnostné zasadnutie spoločnosti angažujúcej sa 
v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva
Záujem o účasť je potrebné nahlásiť 2 dni vopred 
na: doc.huska@post.sk

18.00 – 18.15
rinGinG the bells
Rozozvučanie zvonov na území mesta, zapojenie 
sa do medzinárodnej aktivity a podpora myšlienky 
prehĺbenia záujmu verejnosti o kultúrne dedičstvo.
Bližšie info: https://sharingheritage.de/projekte/ 
friede-sei-ihr-erst-gelaeute-ringing-the-bells/.

22. 9. / 9.00 – 13.00
Správa CHKO Ponitrie, Samova ulica 3
Krajský pamiatkový úrad Nitra, 
Námestie Jána Pavla II. č. 8
putovanie pamiatkami 
a prÍrodou nitrY
Dva bloky aktivít určených pre deti vo veku 6 až 
15 rokov. Spoznávanie krás prírody okolia Nitry 
a zaujímavostí pamiatok Horného mesta spolu 
s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov.
Pre obmedzenú kapacitu je potrebné 
sa vopred prihlásiť na: 
alena.zacharova@sopsr.sk, zborzova@ukf.sk, 
michaela.niklova@pamiatky.gov.sk

22. 9. / 13.30 – 17.00
Krajský pamiatkový úrad Nitra,  
Námestie Jána Pavla II. č. 8
deŇ na kraJskom pamiatkovom 
Úrade nitra
Cyklus prednášok o architektonických a výtvarných 
hodnotách našej minulosti
Ukážka a objasnenie problematiky reštaurovania
Hravé spoznávanie pamiatok pre najmenších
Pre obmedzenú kapacitu je potrebné sa vopred 
prihlásiť na: richard.procka@pamiatky.gov.sk

22. 9. / 13.30 – 18.00
Pribinovo námestie, pred sochou Pribinu
nehYbnÍ stráŽcovia v meste 
pod Zoborom
Zážitková forma využitia sôch Horného mesta ako 
prostriedok neformálnej prezentácie dejín Nitry

23. 9. / 13.00 – 17.00
Kalvária
deŇ otvorených dverÍ 
na kalvárii
Piknik vo farskej záhrade, oboznámenie s dejinami 
farnosti a misijnej činnosti SVD,
Kostolík Božieho hrobu / komentovaná prehliadka 
historikom architektúry

25. – 27. 9. 
Nitrianska galéria, Župné námestie 3
Výtvarný ateliér
nitrianska GalÉria – ceZ okno, 
tvorivá výtvarná dielŇa
25. 9. / 14.00 / pre verejnosť a organizované skupi-
ny, deti a mládež
26. 9. / 14.00 / pre verejnosť, dospelí a seniori
27. 9. / 10.00 / pre školské skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ,
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, 
tel.:037/657 96 41, maximálny počet: 25 detí

depoZitáre
27. 9. / 10.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 /
sprístupnenie depozitárov NG pre verejnosť: školské 
skupiny, individuálne návštevy pre všetky vekové 
kategórie. www.nitrianskagaleria.sk

26. 9. / 15.00
Aula SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2
areál slovenskeJ 
poľnohospodárskeJ 
univerZitY v nitre – národná 
kultÚrna pamiatka
Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,
Prednáška o histórii areálu Vysokej školy poľnohos-
podárskej, jeho významu pre mesto Nitra a násled-
ný urbanistický rozvoj, výstava malieb z obdobia 
výstavby areálu a historických fotografií, prehliadka 
objektov NKP.

26. 9. / 16.00
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
tvorivÉ dielne ľudových 
remesiel pre dospelých
27. 9. / 10.00  
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre,  
Fraňa Mojtu 18
dedičstvo naŠich otcov
Prednáška

28. 9. / 18.00
Kostol sv. Ladislava, priestory gymnázia a Rehole 
piaristov v Nitre
a. Grassalkovič, málo ZnámY 
mecenáŠ…
Život a dielo A. Grassalkoviča v prepojení s Nitrou 
a piaristami v podaní študentov Piaristického gymná-
zia sv. J. Kalazanského v Nitre
Prednášky, vernisáž prác k téme, spevácky zbor 
Psallite Deo, scénický tanec

27. 9. – 1. 10. 
oslavY svetovÉho dŇa 
cestovnÉho ruchu
bližšie info: www.nitra.eu

27. 9. / 17.00
Turistické informačné centrum Nitra,  
Štefánikova trieda 1
kde sa minulosŤ stretáva 
s budÚcnosŤou
Zážitková prehliadka, info: info@nitra.sk, 
www.nitra.eu

29. 9. / 15.00 – 18.00
Zoborský kláŠtor
Divadelné predstavenie: Legenda o sv. Svoradovi 
a Benediktovi, tvorivé dielne pre deti, prehliadky so 
sprievodcom, jazda konským povozom, otvorenie 
lapidária archeologických nálezov v areáli kláštora

30. 9. / 15.00 – 17.00
Chrenová I, Nábrežie mládeže, trávnatá plocha 
medzi blokmi A a B
piknik pri rukách
Slávnostné vyvrcholenie spoločného projektu ZUŠ 
J. Rosinského v Nitre a Mesta Nitry pod názvom 
Bartfay medzi nami a odhalenie sochy Pocta hudbe 
(Ruky), jej návrat do verejného priestoru



1. 9. / 10.00 – 18.00
Centrum obce Kravany nad Dunajom
tradičný Festival rYbárov 
a rýb (slávnosti dunaJskÉho 
rYbárskeho cechu)
Podujatie pripomínajúce tradíciu rybárstva v ob-
ciach, ktoré sa nachádzajú pozdĺž toku Dunaja. 
Súčasťou festivalu bude varenie rybárskych špecialít
(tel. kontakt: 0905 780 391)

3. 9. / 17.00 – 19.00
Spoločenská hala Šurany
slávnostnÉ uvedenie 
a preZentácia ŠtYroch nových 
publikáciÍ
Slávnostné uvedenie a prezentácia štyroch nových 
publikácií: Cesta dejinami mesta Šurany (Miroslav 
Eliáš), Kostolný Sek (Karol Kolečáni), Chlapci z ulič-
ky (Oľga Némethová), Šurany vo fotografii (Renáta 
Kozlíková).
(tel. kontakt: 0905 925 515)

4. 9. / 17.00 – 22.00
Spoločenská hala Šurany
GalaproGram k výročiu mesta 
s oceŇovanÍm osobnostÍ
Galaprogram k výročiu mesta s oceňovaním osob-
ností pri príležitosti 770. výročie prvej pís. zmienky 
o meste Šurany
(tel. kontakt: 0905 925 515)

4. 9. – 29. 9
mÚZeum Jána thaina v nových 
Zámkoch - thain János mÚZeum 
ÉrsekÚJvár
4. 9. – 29. 9. / 8.00 – 14.00
Bernolákovo námestie, Nové Zámky
a. bernolák – Život a dielo
Prehliadka turistických informačných panelov spoje-
ná s príležitostnými prednáškami
08.00 – 14.00 hod. Pri ohradovom múre v blízkosti 
kaplnky Najsvätejšej Trojice – miesta posledného 
odpočinku A. Bernoláka – Bernolákovo námestie, 
Nové Zámky
v prípade záujmu o sprevádzanie kontaktuj-
te pracovníkov múzea na tel. č.: 035/6400032, 
035/6400032

4. 9. – 29. 9. / 8.00 – 14.00
Stretnutie záujemcov v budove Múzea Jána Thaina, 
M.R. Štefánika 58, Nové Zámky
kde bolo tam bolo, bola 
raZ Jedna pevnosŤ – spolu 
po stopách turkov v nových 
Zámkoch
Prehliadky pamätihodností mesta Nové Zámky v prí-
pade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 035/6400032, 
035/6400032

4. 9. – 29. 9. / 16.00 – 18.00
audiovizuálnej miestnosti – Múzea Jána Thaina, 
M. R. Štefánika 58, Nové Zámky
novÉ ZámkY v obdobÍ 
tridsaŤročneJ voJnY
Prednášku pripravíme v prípade vášho záujmu. Kon-
taktujte nás na tel. č. 035/6400032, 035/6400032

4. 9. – 29. 9. / 16.00 – 18.00
audiovizuálnej miestnosti – Múzea Jána Thaina, 
M. R. Štefánika 58, Nové Zámky
mÚZeJnÍctvo v nových 
Zámkoch v minulosti 
a sÚčasnosti
Prednášku pripravíme v prípade vášho záujmu. Kon-
taktujte nás na tel. č. 035/6400032, 035/6400032

4. 9. – 29. 9. / 16.00 – 18.00
Múzeum Jána Thaina, M. R. Štefánika 58, 
Nové Zámky
pamÄtnÉ tabule a pamÄtnÍkY 
v nových Zámkoch do roku 
1945
prednáška pripravená v prípade záujmu na 16.00 – 
18.00 hod. v audiovizuálnej miestnosti – Múzea 
Jána Thaina, M. R. Štefánika 58, Nové Zámky
v prípade záujmu nás kontaktujte na: 035/6400032, 
035/6400032

5. 9. / 14.00 – 15.00
V priestoroch ROS v Nových Zámkoch, SNP 32, 
Nové Zámky
krst ZbierkY ľudových piesnÍ 
obce hostie
Podujatie je zamerané na propagáciu ľudovej piesne 
ako kultúrneho dedičstva obce Hostie. Je určené pre 
širokú verejnosť aj odborníkov v oblastiach národo-
pisu a folkloristiky.
(tel. kontakt: 0911 901 348, 0918 683 326)

8. 9. / 10.00 – 12.00
Priestranstvo s vápenkami nad obcou Skýcov
pec na pálenie vápna 
v skýcove – návrat 
k tradičným technolÓGiám
Komentovaná prehliadka so zástupcami Krajského 
pamiatkového úradu Nitra. Prezentácia obnovených 
vápenných pecí bude spojená s ukážkami premeny 
prírodnej horniny – vápenca cez vápno na omietku.
(kontakt: eva.gaziova@pamiatky.gov.sk 
anna.jurisova@pamiatky.gov.sk)

11. 9. / 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Poľovnícky kaštieľ a historická vodáreň,  
Lesná ulica 2, Palárikovo
deŇ otvorených dverÍ 
poľovnÍckeho kaŠtieľa 
a historickeJ vodárne 
v palárikove
Podujatie pre širokú verejnosť, ktorá má záujem 
oboznámiť sa dejinami kaštieľa v Palárikove a naj-
staršej drevenej vodárne v Európe.  
Vstupy do kaštieľa aj vodárne budú v počte max 15 
osôb so sprievodcami. 
(tel. kontakt: 0905 425 305, 0905 416 007)

13. 9. – 16. 9.
13. 9. / 17.00 – 20.00
14. 9. / 15.00 – 24.00
15. 9. / 10.00 – 24.00
16. 9./ 10.00 – 19.00
Obce Nová Dedina, Starý Tekov, Mýtne Lud…
takÍ sme! – Xi. medZinárodný 
FolklÓrnY Festival
Medzinárodný folklórny festival sa koná štyri dni na 
siedmich miestach okresu Levice.
Súčasťou slávností je Tanečná karavána po okrese 
Levice, keď každým dňom iné obce privítajú 
zahraničné kolektívy, čím zabezpečujeme vzájomné 
poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom predsta-
venia folklóru a tradícií.
(organizátor a prihlasovateľ : Regionálne osvetové 
stredisko v Leviciach, tel. kontakt: 0918 949 538)

14. 9. / 10.00 – 12.00
Pred kostolom sv. Mikuláša v Kovarciach
komentovaná prehliadka 
kostola sv. mikuláŠa 
v kovarciach
Komentovaná prehliadka zameraná na prezentáciu 
kostola a výsledkov archeologických výskumov (tor-
zá stredovekého kostola s ohradným múrom a vstup 
z exteriéru do krypty)
(kontakt: eva.gaziova@pamiatky.gov.sk, 
michal.grof@pamiatky.gov.sk, nraumbie@savba.sk)

15. 9. / 14.00 – 16.00
Hrad v Oponiciach
stredoveký hrad oponice
Prehliadky hradu s odborným výkladom zameraným 
na históriu a pamiatkovú obnovu hradu. Zabez-
pečený bude aj bohatý program pre deti. Starší 
sa zábavnou formou dozvedia niekoľko informácií 
o histórii a živote na hrade a môžu si vyskúšať aj 
prácu archeológa. Pre najmenších bude pripravené 
modelovanie, kreslenie či hod na terč.
(tel. kontakt: 0949 459 873)

15. 9. – 16. 9. 
15. 9. / 10.00 – 13.00
Hlavná ulica č. 188, Horné Lefantovce
dni otvorených dverÍ 
malÉho kaŠtieľa v horných 
leFantovciach
Prehliadka tzv. „ Kúrie“ a pripravovanej expozície de-
jín obce Horné Lefantovce spojená s výstavou prác 
detí obce v súťaži „Naše kultúrne dedičstvo“.

16. 9. / 10.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00
Hlavná ul. č. 188, Horné Lefantovce
deŇ umenia v horných 
leFantovciach
Vyhodnotenie súťaže detí s odovzdaním cien víťa-
zom v súťaži „Naše kultúrne dedičstvo“. Slávnostné 
otvorenie výstavy súčasných profesionálnych vý-
tvarných umelcov pod záštitou Flatgallery Brati-
slava – vstup pre verejnosť na základe ohlásenia 
sa v predchádzajúcom dni (kapacita je priestorovo 
obmedzená, tel. kontakt: 0904 416 007)

15. 9. – 16. 9. 
15. 9. / 10.00 – 18.00
16. 9. / 11.00 – 16.00
Hradná ulica č. 3692, Komárno
dni otvorených dverÍ 
v pevnostiach komárno
Podujatie pre širokú verejnosť, ktorá chce spoznať 
vojenské staviteľstvo a dejiny pevností v Komárne.
(tel. kontakt: 035 /2851 250, 0910 366 659)

16. 9. / 10.00 a 15.00 (dve prehliadky)
Pred vstupom do Kapitánskej budovy hradu 
v Leviciach
komentovaná prehliadka 
levickeho hradu
Komentovaná prehliadka pri príležitosti 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o hrade. Stavebný vývoj, 
históriu hradu a múzea priblíži zástupca Krajského 
pamiatkového úradu Nitra a historička Tekovského 
múzea v Leviciach.
(kontakt: martinak.matus@gmail.com  
nikola.mihalova@muzeumlevice.sk)

21. 9. / 18.00 – 18.15
rinGinG the bells – komárno
Rozozvučanie zvonov na území mesta Komárno, 
zapojenie sa do medzinárodnej aktivity a podpora 
myšlienky prehĺbenia záujmu verejnosti o kultúrne 
dedičstvo.(kontakt: L. Gráfel 035 2851264)

21. 9. – 22. 9. / 13. 00 – 19. 00 
(čas je iba predbežný)
centrum mesta Šurany
tradičný ŠurianskY Jarmok 
sa koná pravidelne a tento rok bude usporiadaný 
v znamení osláv 770. výročia prvej písomnej zmien-
ky o meste Šurany.
(tel. kontakt: 0905 925 515)

26. 9. / 26. 9. – 27.9 (dvojdňová konferencia)
priestory Podunajského múzea v Komárne, 
Palatínova č. 13, Komárno
voda v deJinných 
sÚvislostiach (Ôsme 
komárŇanskÉ kolokvium 
historikov a archivárov)
Medzinárodná konferencia organizovaná Komárňan-
ským archívom. Odborné prednášky budú zamerané 
na vodu ako prírodný živel, ktorý v každom historic-
kom období zasahovala do života ľudí a kladne či 
negatívne ovplyvňoval rozvoj spoločnosti, sídlisko-
vých lokalít, samosprávnych inštitúcií a štátov.
(podrobnejšie informácie Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky, Štátny archív v Nitre, pracovisko 
Archív Komárno)

29. 9. / 14.00 a 18.00
hrad Hrušov
pamÄtný deŇ na hrade hruŠov
Podujatie pripravené pri príležitosti 90 výročia zača-
tia prvej pamiatkovej obnovy a ďalších výročí. Náv-
števníci sa môžu tešiť na komentované prehliadky 
s členmi o.z Leustach a rôzne aktivity vzdelávacieho 
a relaxačného charakteru.
(tel. kontakt: 0905 361 803)


