
Noc múzeí a galérií opäť v Nitre  

 

4. 5. 2015, Nitra – Mesto Nitra sa aj v roku 2015 zapojí do medzinárodného podujatia Noc 

múzeí a galérií. Počas tohto jedinečného večera, ktorý sa bude konať dňa 16. mája zažijete 

v múzeách a galériách netradičný program a môžete sa zapojiť do súťaže o atraktívne ceny. 

Stačí ak zozbierate najmenej štyri pečiatky z jednotlivých múzeí a galérií na zlosovaciu 

kartičku, ktorú získate na ktoromkoľvek stanovišti.  

V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu si môžu najmenší návštevníci skúsiť jazdu na 

detskom elektrickom vláčiku, vidieť hospodársky dvor so zvieratkami alebo si opiecť dobroty 

na ohnisku. Aktuálne výstavy si budete môcť pozrieť v Nitrianskej galérii kde sa zároveň 

budete môcť zapojiť do súťaže o pekné ceny alebo do výtvarnej tvorivej dielne. V synagóge 

je okrem stálej expozície „Osudy slovenských Židov“ pripravená prednáška „Svedectvo tých, 

ktorí prežili – vplyv holokaustu na životy obyčajných ľudí“. Diecézne múzeum ponúkne 

svojim návštevníkom okrem sprevádzania aj koncert kapely Páni času alebo premietanie 

filmu v Gotickej priekope. Ponitrianske múzeum si pre svojich návštevníkov prichystalo 

interaktívny program „Spoznávaj naše zvieratá“ spojený s prehliadkou výstavy „Život 

v lesných a vodných biotopoch“. Súčasťou programu bude aj vystúpenie združenia 

MUSICANTICA SLOVACA. V aule Misijného domu na Kalvárii sa bude premietať film 

o Misijnom múzeu a nasledovať bude individuálna prehliadka múzea.  

Nitra tak ponúkne všetkým svojim návštevníkom skvelú možnosť ako prežiť sobotňajšiu 

NOC v Nitre.  

Viac informácií o programe a otváracích hodinách nájdete na www.visitnitra.sk alebo priamo 

v jednotlivých múzeách a galériách.  

 

Noc múzeí a galérií 16. Mája 2015 

Ako príjemne stráviť sobotňajšiu NOC v Nitre? 

 

Slovenské poľnohospodárske múzeum (Dlhá 92) 

Otváracia doba: od 16:00 do 22:00 hod. 

18.00 začiatok podujatia  

 hádanková hra v objektoch skanzenu  

 jazda na detskom elektrickom vláčiku 

 hospodársky dvor so zvieratkami / ovečky, kozičky, koník / 

 opekanie na ohnisku 

http://www.visitnitra.sk/


 možnosť občerstvenia v bufete  

22.00 koniec podujatia  

Zvýhodnené vstupné 2 € dospelí/1 € deti 

 

Diecézne múzeum – Nitriansky hrad (Nám. Jána Pavla II.) 

18.00 začiatok podujatia 

19.00 sprevádzanie po múzeu, kazematách a exteriéri hradu 

20.00 v múzeu sprevádza PhDr. Pavel Žebrák 

21.00 koncert kapely Páni času 

22.00 sprevádzanie po múzeu, kazematách a exteriéry hradu 

23.00 záver podujatia 

Sprievodné akcie: burza kníh pripravená v spolupráci s Kníhkupectvom a antikvariátom Pod 

Vŕškom, otvorené aj neprístupné časti múzea, premietanie filmu v Gotickej priekope o 21.00 

hod. 

 

Nitrianska galéria (Župné námestie 3) 

13.00 – 24.00 Prehliadka aktuálnych výstav 

13.00 - 24.00 Zaostri svoj zrak na umenie V. 

 súťaž pre návštevníkov výstav 

14.00 – 15.00 Pastelkovo  

 interaktívna výtvarná hra pre najmenších zameraná na zrkadlenie obrazu 

18.00 / 19.00 Nočné laboratórium 

20.00 / 21.00 Nočné laboratórium 

 výtvarné tvorivé dielne zamerané na tvorbu klasickej čiernobielej fotografie  

 

Synagóga, koncertná a výstavná sieň mesta Nitra (Pri synagóge) 

- prehliadky s lektorom  /vstupy o 13.00; 14.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00/ 

- stále výstavy  OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV  expozícia holokaustu /SNM – 

Múzeum židovskej kultúry/ 

-      výstava  Stromy v obrazoch, obrazy v priestoroch Zoltán Balko (do 28. 5. 2015) 

15.00– 17.00 Svedectvo tých, ktorí prežili - vplyv holokaustu na životy obyčajných ľudí - 

prednáška: Mgr. Marián Naster/ SNM – Múzeum židovskej kultúry/ a filmy z produkcie o. z. 

EDAH 



18.00 Koncert - Chorea Antiqua - krásna hudba dávnych čias   

 

Ponitrianske múzeum (Štefánikova tr. 1) 

10.0 – 24.00 prezentácia pozlátených plakiet z Bojnej 

                        prehliadka expozície a výstav 

                        ukážky konzervovania, reštaurovania, preparovania s možnosťou vyskúšať si 

niektoré techniky 

12.00 – 21.00 interaktívny program pre žiakov ZŠ ,,Spoznávaj naše zvieratá“ – spojený 

s prehliadkou výstavy Život v lesných a vodných biotopoch s interaktívnymi činnosťami 

(zábavná  

vzdelávacia kartová hra o zvieratách, pexeso, hádanky, krížovky, omaľovánky zvierat)  

22.0 – 24.00 vystúpenie hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA 

 

Misijné múzeum (Kalvária 3) 

20.00 premietanie filmu o Misijnom múzeu v aule Misijného domu,  individuálna prehliadka 

misijného múzea 

21.00 premietanie filmu o Misijnom múzeu v aule Misijného domu,  individuálna prehliadka 

misijného múzea 

22.00 záver podujatia  

 

Podujatie pre širokú verejnosť 

 

Vstup voľný 

 


