
23.9.  (sobota) 
Nitriansky hrad, Katedrála sv. Emeráma

18.00 Moravští madrigalisté, Dirigent: Michael Dvořák 

23. – 24.9. (sobota-nedeľa)
Areál bývalých kasární 

na Martinskom vrchu
sprístupnenie areálu od 9.00 do 18.00

14.00, 16.00, 17.00 komentované prehliadky 
zraz pri vstupnej bráne do areálu

23. – 24.9. | 14.00 Archeopark Nitra
Prehliadka objektov slovanských obydlí, ukážky pečenia v dobovej peci, vypaľovanie 

keramiky, lukostreľba, sprístupnenie depozitára
23.9. | 14.00 „Remeslá Slovanov“, slovanská kuchyňa, dobová lekáreň, ukážky 

textilnej výroby a spracovanie kože, šermiarske súboje | 
Družina dobových zvyklostí Tormenta

24.9. | 14.00 „Cestujeme s muzikou v priestore a čase“, výstavka historických 
replík a etnických hudobných nástrojov, hudobné a tvorivé dielničky pre deti | 

Musicantica Slovaca

23. – 24.9. | 14.00  Vojenská história v Nitre 
Prehliadka historickej výstroje, výzbroje a vojnovej techniky

ukážky života vojakov v dobových táboroch
23.9. | 15.00 – 16.00  ukážky historických bojov z II.sv. vojny,

dynamické ukážky z výcviku československej armády
24.9. | 13.00 dynamické ukážky z výcviku československej armády

23. – 24.9. (sobota-nedeľa)
Zoborský kláštor

14.00 – 17.00 Prehliadky ruín areálu Zoborského kláštora so sprievodcom 
„pátrom Filipom“ (prehliadky začínajú o 14.00, 15.00 a 16.00 h v presbytériu kostola)

23.9. | 20.00 Nočná prehliadka 
(zraz pri fontáne pred budovou Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, je vhodné si 

priniesť vlastné baterky), video-prezentácia, modlitba 

24.9. | 14.00 Tvorivé dielne pre deti 
výroba vtáčej búdky a iných výrobkov z dreva, kreslenie, archeologické nálezisko

14.00 Sprístupnenie 1. etapy zážitkovej expozície (Odfoť sa, Pribinov príbeh, 
Puzzle – Tri kniežatá, Pexeso – Dejinami kláštora, spoločenské hry dáma a mlyn)

14.00 – 17.00 Konským povozom po ZOBORE
bezplatná jazda (nástup na autobusovej zástavke pred nemocnicou 

o 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30)
15.00 Komentovaná prehliadka o zaniknutom barokovom komplexe 

Kláštora sv. Jozefa a o priebehu jeho obnovy 

23. – 24.9. (sobota-nedeľa)
Kyvadlová doprava, bezplatná jazda 

retrobusom
autobusová zástavka Palárikova – Martinský vrch – Zoborský kláštor – 

Martinský vrch – Palárikova
autobusová zástavka Palárikova: odchod 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

25.9. (pondelok)
17.00 Prechádzka dejinami umenia

*zraz pred NISYSom, maximálne 50 osôb 

26.9. (utorok)
17.00 Prechádzka technickými pamiatkami

*zraz pred Galériou Trafačka, maximálne 30 osôb 

 27.9. (streda)
17.00 Nitrianska secesia

*zraz pred Župným domom, maximálne 50 osôb 
*Komentované prehliadky so sprievodcom - je potrebné sa vopred prihlásiť 

v Turistickom informačnom centre - NISYS  

27.9. (streda) 
Cestovateľské prednášky

UKF v Nitre – ŠD Nitra, B106 – B107, B. Slančíkovej 1
9.00 doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.  |  

Kultúrne dedičstvo Slovákov v chorvátskej Slavónii
10.00 Jozef Banáš | Čaro spoznávania nových kultúr

11.00 Peter Pavlis | Aktuálne trendy v tvorbe konceptu kaviarní
12.00 Zuzana a Martin | Expedícia Sibír s domom na kolesách

13.00 Anna Tásler | Japonsko – nielen krajina vychádzajúceho Slnka
14.00 Ladislav Raček | Podstata projektu Slow Food Tatry

4. – 30.9.
OC Centro Nitra

Výstava „Reč nitrianskych pamiatok“ 
o Martinskom vrchu a Zoborskom kláštore

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka � nančnej podpore Nadácie SPP“  Zmena programu vyhradená.

www.nitra.eu | www.nisys.sk | www.ukf.� .kmkt.sk 
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