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Mesto nitra, Súkromné konzer-
vatórium v nitre a Originál nitra 
pripravili pre milovníkov hudby je-
senný cyklus koncertov vážnej hud-
by nitrianska hudobná jeseň 2012, 
nad ktorým prevzal záštitu primá-
tor mesta nitry Jozef Dvonč. 

nitrianska Synagóga poskytne 
priestor na vzácne stretnutia s do-
mácimi, ale aj zahraničnými umel-
cami. Dňa 4. októbra o 18.00 hod. sa 
hudobnej verejnosti uvedie Sedláč-
kovo kvarteto z Českej republiky, 
o týždeň neskôr 11. októbra Aperta 
trio (Ronald Šebesta – klarinet, Jo-
zef Lupták – violončelo, nora Skuta 
– klavír). 

Vo štvrtok 25. októbra sa pred-
staví sopranistka Jana Kohútová 
s klavírnym sprievodom Milana Pa-
covského. Záverečný koncert bude 

patriť huslistovi Karolovi Danišovi 
a klaviristke Magdaléne Ondičovej. 

Súčasťou hudobného cyklu je aj 
30. Medzinárodný festival klasickej 
gitarovej hudby Cithara aediculae, 
ktorý sa uskutoční od 17. do 20. ok-
tóbra. Podujatie finančne podporil 
aj Nitriansky samosprávny kraj. 

Mesto nitra tradične spolu s jed-
notlivými športovými klubmi a ob-
čianskymi združeniami z mesta 
Nitry pripravuje v mesiacoch sep-
tember až december cyklus špor-
tových podujatí pod názvom „dni 
športu 2012“. Tieto podujatia sú za-
merané na rozvoj pohybových akti-
vít rôznych vekových a záujmových 
skupín s cieľom vštepiť účastníkom 
trvalý vzťah k športu. Zoznam všet-
kých podujatí bude uverejnený na 
plagátoch a na stránke www.nitra.
sk, kde si športoví nadšenci môžu 
vybrať akciu, ktorá ich zaujme.

Za najzaujímavejšie podujatia 
v mesiacoch september/október 
môžeme označiť Chodeckú nitru, 
Zatváranie neba nad Nitrou alebo 
Finále skateboardového pohára.

Podujatie Chodecká nitra pri-
pravuje Občianske združenie 
Harmónia pohybu a TJ Stavbár. 
Podujatie sa uskutoční 28. 9. 2012 
na Pešej zóne v nitre. Začiatok je 
naplánovaný o 15.00 hod., kedy si 
športovú chôdzu bude môcť vy-
skúšať široká verejnosť. Pretek 
bude za účasti reprezentantov SR 
a olympionikov z nitry M. Tótha 
a M. Czakovej.

Zatváranie neba nad Nitrou pri-
pravuje v spolupráci s mestom 
Nitra Paraglidingový klub Zobor 
air nitra. Jedná sa o uzatvore-
nie paraglidingovej sezóny, kedy 
si odvážni budú môcť vyskúšať aj 
tandemový zoskok. Zoskoky budú 
štartovať z pyramídy na Zobore 
s pristátím na Šindolke. Keďže je 

podujatie ovplyvnené poveternost-
nými podmienkami, tak nie je mož-
né určiť presný dátum skôr ako týž-
deň vopred. Dátum podujatia bude 
zverejnený v daný týždeň na strán-
ke www.zair.sk. 

Posledným podujatím je Finále 
skateboardového pohára. Partii zo 
skupiny Sk8 klub Nitra sa podarilo 
po prvýkrát priniesť do nitry finále 
skateboardového pohára na novo 
vytvorenú skateboardovú dráhu, 
ktorá vznikla v rámci Športovo-re-
kreačného komplexu Popradská- 
Kmeťova nitra-Diely. Podujatie sa 
uskutoční 6. 10. 2012 od 10.00 hod. 
na skateboardovej dráhe. Pozývame 
všetkých divákov, ktorí chcú vidieť 
slovenskú skateboardovú špičku 
v Nitre.

I počas tejto jesene sa môžu študenti i širšia nit-
rianska verejnosť tešiť na viacero pozoruhodných 
kultúrnych podujatí v univerzitnom tvorivom ate-
liéri v rámci projektu Vzdelávanie divadlom. 

Ojedinelá, výnimočná inscenácia Chránené úze-
mie (Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, Banská 
Bystrica) je naplánovaná hneď na začiatok zimné-
ho semestra 2012/2013 dňa 3. 10. 2012 v univer-
zitnom tvorivom ateliéri. Inscenácia hovorí medzi-
národným divadelným jazykom – metaforickými 
obrazmi bez slov o tom, čo pre človeka predsta-
vuje jeho chránené územie – atribúty, ktoré spô-
sobujú, že sa ako človek cíti, a keď sú ohrozené, je 
ohrozená jeho samotná ľudská podstata.

Pozoruhodná a svojím spôsobom raritná je aj 
inscenácia KuCA PACA (Divadlo bez domova, Bra-
tislava), ktorá je naplánovaná ako ďalší bonus dňa 
7. 11. 2012. Inscenácia vznikla v produkcii divadla, 
ktoré sa ako jediné na Slovensku zaoberá aj prá-
cou s ľuďmi bez domova. Vznikla prostriedkami 
dramatoterapie a je aj typom dokumentárneho 
divadla, pretože jej základnú príbehovú líniu tvoria 
skutočné zážitky a problémy hercov inscenácie.

Do programovej skladby univerzitného tvorivé-
ho ateliéru pribudnú i početné divadelné dielne 
s renomovanými osobnosťami: s Luciou Koval-
číkovou (Divadelná výchova: 28. 9. – 30. 9. 2012), 
Vierou Dubačovou (Liečba divadlom: 12. 10. – 15. 
10. 2012), Patrikom Krebsom (ARTERA – Drama-
terapia v sociálnej praxi: 26. 10. – 28. 10. 2012), 
Jurajom Benčíkom (Pantomimická dielňa: 9. 11. – 
11. 11. 2012), Petronelou dušovou (bábkoherecká 
dielňa: 23. 11. – 25. 11. 2012) a Kamilom Žiškom 
(Režijná dielňa: 7. 12. – 9. 12. 2012).

Všetky dielne i hosťujúce inscenácie realizuje 
Filozofická fakulta univerzity Konštantína Filozo-
fa v nitre s podporou Európskych štrukturálnych 
fondov, a to pod vedením prof. PhDr. Dagmar In-
štitorisovej, Phd.

*Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov eÚ

Aj nitra má svoj Októberfest, ktorý každoročne organizuje Štu-
dentský parlament uKF nielen pre študentov, ale pre všetkých, 
ktorí majú radi dobrú hudbu. Tento rok sa podujatie uskutoční  
3. októbra 2012 o 18.00 hod. na Dražovskej ceste pred Študent-
ským domovom Zobor v Nitre. 

Hlavnými hviezdami večera budú skupiny Polemic a Zóna A. Spolu 
s nimi vystúpia aj Alone, Fishing Strip a Spins. 
Okrem toho, samozrejme, nebudú chýbať rôzne pivné súťaže 
a dobré pivo.
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slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre spolu s Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove, Poľsko, organi-
zovali od 25. júna do 8. júla medzinárodnú letnú vyšehradskú školu Potravinárstvo, technológie a manažment 2012:  
Z globálnej, regionálnej a lokálnej perspektívy (Food science & Business studies - Global - Regional - Local approach) 
eURUs aGRi 2012, ktorá bola jednou z aktivít Vyšehradskej univerzitnej asociácie podporovanej medzinárodným 
vyšehradským fondom. 

Prvý týždeň letnej školy (LŠ) v rámci pro-
jektu Sustainability in Agrisector of V4 
Countries and Cooperating Regions (č. 
31110007) sa konal v Nitre, druhý v kra-
kove. koordinátorom projektu je rektor 
SPu Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Úspešné podujatie ponúklo tridsiatim 
študentom zo šiestich krajín V4 a koo-
perujúcich regiónov užitočné informá-
cie z oblasti potravinárskeho priemyslu, 
spotrebiteľského správania a obchodu, 
ktoré viedli k pochopenie marketingo-
vých princípov, potravinárskych štúdií, 
ale aj prístupov k zákazníkovi. Pre štu-
dentov boli pripravené interdisciplinárne 

prednášky odborníkov z pätnástich part-
nerských univerzít v anglickom a rus-
kom jazyku. 
Program LŠ bol rozdelený na dve pri-
bližne rovnaké časti - odborné pred-
nášky a exkurzie, pričom obe časti boli 
navzájom úzko prepojené. To znamená, 
že cieľom exkurzií nebolo len zoznámiť 
sa s kultúrnymi pamiatkami, ale navští-
viť aj zaujímavé odborné pracoviská na 
partnerských univerzitách či podnikoch. 
takto zameraná bola napr. návšteva 
Viedne. Účastníci LŠ v dopoludňajších 
hodinách navštívili univerzitu BOKu, 
kde si vypočuli prednášku prof. Dietmara 

Haltricha o štruktúre a pôsobení univer-
zity a jej fakúlt, navštívili moderné sen-
zorické laboratórium a odborné praco-
viská zamerané na testovanie výrobných 
procesov potravín a v popoludňajších 
hodinách absolvovali prehliadku histo-
rického centra Viedne. Po každej exkur-
zii sa konala diskusia o nadobudnutých 
poznatkoch a dojmoch. 
V rámci programu LŠ bola predstavená 
aj nová učebnica Food Sciences & Busi-
ness Studies, Global – regional – Local 
Approach, vydaná vo Vydavateľstve SPu 
v Nitre.

Renáta Chosraviová

Účastníci letnej vyšehradskej školy na 
exkurzii v univerzite BOKu vo Viedni.

Letná škola pod záštitou VUa




