
6. – 30. september
Ponitrianske múzeum – prehliadky expozície a výstav
Prehliadaná príroda -  obyčajné i zvláštne prírodniny zo zbierok múzea: špeciálny výber, 
novootvorená expozícia
/Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr. 1/

8. september / piatok 
8.00 – 16.00  Deň otvorených dverí Štátneho archívu v Nitre, tvorivé dielne pre deti, 

výstava archívnych dokumentov na tému: Historické cestovné pasy
organizované skupiny na DOD sa môžu nahlásiť na: archiv.nr@minv.sk

12.30  odborná prednáška: Vysťahovalectvo na Slovensku v kontexte archívnych  
dokumentov

nahlásiť sa na: peter.kerestes@minv.sk
/Štátny archív v Nitre, Novozámocká 273, Ivanka pri Nitre, MAD č. spoja 12/

Krajský pamiatkový úrad v Nitre – komentované prehliadky metodikov
13.00 Kostol sv. Michala Archanjela/Na Vŕšku/ priebeh reštaurovania, nové poznatky  

z histórie

15.00  Hospodárska škola /NKP/ Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
/Tulipánová 7, pred hlavným vstupom /

17.00 Otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre, 
ICOMOS Slovensko, Mesto Nitra, AÚ SAV v Nitre, Biskupstvo Nitra

História pre všetkých – diskusia s odborníkmi o význame Nitrianskeho hradu 
Nitriansky hrad očami ZUŠ J. Rosinského, výstava výtvarných prác, hudobný program
 /Nitriansky hrad/

9. september / sobota 
Katedra archeológie FF UKF v Nitre a CHKO Ponitrie - Putovanie pamiatkami  
a prírodou Nitry a okolia 
interaktívne tvorivé dielne pre deti 3.-6. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií: Mladý archeológ  
objavuje starobylú Nitru, Mladý prírodovedec skúma prírodu okolia Nitry
 /CHKO Ponitrie, Samova ul. č. 3/

Ponitrianske múzeum v Nitre - Nitra, moje mesto 
výstava prác študentov Ateliéru Médea o historickej Nitre 
výstava potrvá do 30.septembra

10. september / nedeľa
Katedra archeológie FF UKF v Nitre a OZ Apponiana: Odhalené tajomstvá  
Oponického hradu
9.00 a 11.00  - komentované prehliadky spojené s prezentáciou archeologických nálezov 
/Oponický hrad/

 Slovenské poľnohospodárske múzeum – Nedeľný piknik v múzeu - Deň otvorených dverí 

13.00 – 17.00 pohodové popoludnie na dekách v areáli múzea spojené s kultúrnym  
programom, tvorivými dielňami a zábavou pre deti, jazda vláčikom a prehliadky  
expozícií

/ SPM, Dlhá ul./

12.  - 14. september / utorok – štvrtok
Nitrianska galéria: Cez okno -  tvorivé dielne zamerané na prírodu a pamiatky Nitry, 
práca s dielom zo zbierok NG 
 12.9. o 14.00 – 16.00 / pre verejnosť ( deti a mládež )

 13.9. o 14.00 – 16.00 / pre verejnosť ( dospelí a seniori)

 14. 9. od 10. 00 / pre školské skupiny ( MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ...)

 12.9. o 12.30 – 15.30 a 14.9. o 12.30 – 15.30 prehliadka depozitárov NG
/ Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra/

17. september/ nedeľa
Pamiatkový úrad SR, Štátna ochrana prírody SR-CHKO Ponitrie, Slovenská geologická 
spoločnosť
10.00 -  Terénna exkurzia za pamiatkami a prírodou Zoborských vrchov za účasti geológa, 

archeológa, botanika

trasa: Kostol sv. Michala v Dražovciach-Plieška-Meškov vrch-Zobor a Pyramída-Liečebný 
ústav pod Zoborom /10,5 km/

/zraz pred Kostolom sv. Michala v Dražovciach, MAD,č. spojov 2,4/

19. - 20. september / utorok- streda
Štátny archív v Nitre, medzinárodná konferencia: Dejiny archívov – archívy dejín
9. 30 – zahlásiť sa na: peter.kerestes@minv.sk
/ Regionálne múzeum Mojmírovce/

21. - 24.  september / štvrtok – nedeľa 
Mesto Nitra, ZUŠ J. Rosinského v Nitre - prezentácia projektu: Bartfay medzi nami
21. 9. –  10.00 a 22. 9. – 11.00 pre školské organizované skupiny, nahlásiť sa telefonicky:      

   037/7415629, 0903532548, alebo mailom: zusnitra@zusnitra.sk
23. 9.  – 24. 9.  o 16. 00 pre verejnosť
 /ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Vajanského ul./

22. september / piatok
Krajský pamiatkový úrad v Nitre – komentované prehliadky metodikov
10.00 Mestský cintorín v Nitre: miesta posledného odpočinku významných osobností Nitry 

a náhrobníkov – diel významných  slovenských sochárov
/zraz pred hlavnou bránou Mestského cintorína/

15.30 Mestský park na Sihoti: priebeh obnovy  pomníkov: Umierajúci vojak /NKP/ a Protest 
proti vojne, vodárne a Biskupského hostinca 

/zraz pred Biskupským hostincom/

23. - 24. september / sobota -  nedeľa
OZ Zoborský skrášľovací spolok, KPÚ Nitra - prehliadky ruín areálu Zoborského kláštora  
/NKP/ so sprievodcom „pátrom Filipom“
23.9. o 14. 00 - 17. 00, 20. 00 – 22. 00 nočná prehliadka s baterkami 
/zraz pri fontáne pred budovou Špecializovanej nemocnice sv. Svorada,  priniesť si baterky, MAD – č. spoja 9/

24. 9. o  14. 00 - 17. 00, o  15. 00 – komentovaná prehliadka metodika KPU o zaniknutom 
barokovom kláštornom komplexe  a o priebehu obnovy 

Kalvária v Nitre – Deň otvorených dverí
24. 9. o 14. 00 – 17. 00 prehliadky:  Kostola Božieho hrobu na vrchole Kalvárie,  Misijného 

múzea, krypty a farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie
odborný výklad správcu farnosti a historika architektúry o zaujímavostiach o vývoji areálu /MAD – č. spoja 7/

23. – 27. september /sobota – streda/
Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre  -   viac info: www.nitra.eu

29. september/piatok
Slávnostné ukončenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva  v Nitre,  
ICOMOS Slovensko, Mesto Nitra
18. 00  žiaci Spojenej katolíckej školy v Nitre - divadelné predstavenie:  

Od kolísky po hrob, pásmo zo života Svätopluka
/Nitriansky hrad, Gotická priekopa/


