
Slávnostná opona s veľkomoravským výjavom so Svätoplukom je súčasťou Veľkej sály Divadla Andreja Bagara v Nitre. Je to ručne tkaný gobelín s rozmermi 9,5 x 16,5 m (157 m2) a predstavuje najväčšie umelecké dielo 
vytvorené touto technikou v strednej Európe. Autor, akad. mal. Marián Prešnajder (1954 – 2012), realizoval toto dielo ako víťaz súťaže o návrh novej opony do novostavby divadla na Svätoplukovom námestí v centre Nitry.
Na gobelíne pracoval od roku 1980 takmer 10 rokov. Divadlo Andreja Bagara v Nitre oponu v súčasnosti používa už len pri výnimočných slávnostných príležitostiach a vedie ju v evidencii majetku divadla ako umelecké dielo. 
Motív z tejto slávnostnej opony je uvedený aj na vnútornej strane prebalu knihy Vladimíra Štefka: Divadelná Nitra (Bratislava, Obzor, 1989).

Slávnostná opona s veľkomoravským výjavom so Svätoplukom

Výstavy 
Nitriansky hrad 
od 3. júla / piatok
voľný vstup do areálu a expozícií
s výstavami ( Diecézne múzeum, Katedrá-
la – Bazilika sv. Emeráma, Vazulova veža)
Stopy sv. Cyrila a Metoda v Nitrianskom 
kraji (areál Nitrianskeho hradu)
Filatelistické výstavy v Katedrále – 
Bazilike sv. Emeráma:  
Pútnik pokoja – apoštolské cesty pápeža 
sv. Jána Pavla II.
Nitrianske biskupstvo

Ponitrianske múzeum
vernisáž 3. júl / piatok o 17.00
Filatelistická výstava známok, exponátov
a publikácií
Nitra a sv. Metod na poštových známkach
Slovenská pošta, POFIS: Ako sa rodila 
najnovšia známka sv. Metod, panónsky
a veľkomoravský arcibiskup
Historické prvenstvá Nitry – �latelistické 
exponáty Milana Šajgalíka 
Uvedenie príležitostnej poštovej pečiatky 

Nitriansky jarmok

4. - 5. júl / sobota – nedeľa 
pešia zóna – živo na korze

3D pustovňa Zoborského kláštora
zo 17. storočia 

Tvorivá dielňa ZUŠ J. Rosinského -  
razba odznakov Cyrila a Metoda  

Veľkomoravské automaty  
Živé sochy v centre mesta po vhodení 
mince predstavia formou monológu 
známe osobnosti z veľkomoravského 
obdobia. Texty: Slavka Civáňová, réžia: 
Marica Šišková,  účinkujú žiaci
Literárno-dramatického odboru ZUŠ
J.  Rosinského v Nitre 

"VÍRKLIKÁREŇ -  postvírusová 
verklikárska pozvánka na jesennú 
Nitránsku verklikáreň a Gašpariádu"

Kvízy a hry o Európe

Projekcie
Legendy veľkomoravské

3. - 5. júl / piatok – nedeľa 21.00
Gotická priekopa

Projekcia videozáznamov 
veľkovýpravných historických pouličných 
divadelných show, ktoré boli venované 
významným historickým osobnostiam
z obdobia Pribinovho kniežatstva a 
Veľkej Moravy 

3. júla - Pribina, knieža Nitravy
4. júla - Cyril a Metod, solúnski bratia
5. júla - Svätopluk, rex Megale Morabia  

Synagóga
4. júl / sobota o  16.00
Výstava združenia Európska kultúrna 
cesta sv. Cyrila a Metoda 
 „Na poutních stezkách“  - výstava 
fotogra�í 

„Passionaria a Vojtěch Paříkovi: keramická 
mozaika na motívy známej litogra�e    
Jana Koehlera z r. 1912“ - výstava kópie 
umeleckého diela z r. 2020 vytvoreného 
znovuobjavenou technikou – 
kombináciou rezanej mozaiky a maľby
s glazúrami

„ Camino na kolečkách “ – beseda s Janom 
Duškom a Petrom Hirschom spojená
s prezentáciou �lmového dokumentu,  
info www.caminonakoleckach.cz

Hlavní usporiadatelia:

Spoluusporiadatelia:

Centrum voľného času Domino • Divadlo Andreja 
Bagara v Nitre • Dom Matice slovenskej v Nitre

 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.  
Europe Direct Nitra • Nitrianska galéria 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu 
Ponitrianske múzeum v Nitre • Priatelia starého 
divadla o.z.  • Krajské osvetové stredisko v Nitre

 Krajský pamiatkový úrad Nitra • Stredoveká taverna  
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre  

Zoborský skrášľovací spolok • Zväz slovenských 
�latelistov - Klub �latelistov 52-51 Nitra

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

zmena programu vyhradená
realizácia programu je podmienená dodržiavaním 

aktuálne platných opatrení
Úradu verejného zdravotníctva

Foto výstava Cyrilo-metodská 
cesta
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ádejný kandidát na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2026

nteresantná zastávka na
Cyrilo-metodskej ceste 

radíciu potvrdzujúce 1150. výročie
vzniku najstaršieho písaného 
prameňa o dejinách mesta Nitry

ešpekt vzbudzujúce 1140. výročie
založenia Nitrianskeho biskupstva

jedno z najstarších miest
na Slovensku

Putovanie po 
Cyrilo-metodskej 
ceste 

4. júl / sobota 10.00 
Kostol sv. Michala Dražovce  - Liečebný 
ústav - TIC Nitra  - Župný dom - 
Nitriansky hrad

Zraz o 10.00 pri kostole sv. Michala
v Dražovciach a putovanie s pasom 
pútnika, získanie certi�kátu 
na Nitrianskom hrade
 
Turistické informačné centrum Nitra 
Otvorenie prvého infopointu Cyrilo- 
metodskej cesty 

Župný dom
Od Proglasu po Marínu – cesta písma
od Konštantína Cyrila po súčasnosť
prezentácia vývoja písma,  interaktívna 
práca grafológa  

Historický festival 
Pribinova Nitrawa
pod Nitrianskym hradom

Stredoveký život pod hradom, remeslá, 
zábava, pohostenie
Jarmok ľudových a súčasných remesiel 
Slávnostný historický sprievod, prierez 
historickými obdobiami cez optiku 
bojovníkov, tanečníkov aj módy
Rozprávky pre deti – čítané, hrané aj 
poučné

4. júl / sobota:
11.00  Otvárame
13.00 Rozprávkarov stan
14.00 Sprievod – slávnostné otvorenie
15.00 Stretnutie s Veľkou Moravou  
 (Matej Šiška, SDKS)
15.45 Šaško Fjodor
16.30 Galahad
17.00 Lukostrelecký turnaj
17.30 Cesta históriou
18.30 Satyros
20.00 Kapela Strigôň

5. júl / nedeľa 
12.00 Otvárame
13.00 Sprievod 
13.30 Musicantica Slovaca
14.00 Dvor Anjou 
 (tanečné vystúpenie a výuka) 
15.00 Stretnutie s Veľkou Moravou  
 (Matej Šiška, SDKS)
16.00 Lukostreľba 
17.00 Turnaj 
18.00  Dovidenia

Koncerty na 
Svätoplukovom 
námestí 

4. júl / sobota
17.00   EGO Group, 
               Swingless Jazz Ensemble   
20.30   Billy Barman

5. júl / nedeľa 
17.00   Matičný folk(o)lor
19.00   Nitra, naše mesto  

Matičné folklórne súbory z regiónu: 
Tradícia, Gajdošskí trogári, Drienka a 
Sečkár

Koncert nitrianskych umelcov
na podporu kandidatúry Nitry  
na titul Európske hlavné mesto
kultúry 2026

Nitrianska scéna :
Cyrilo-metodiáda v obrazoch Jána 
Hollého, účinkujú : Juraj Ďuriš, Marián 
Viskup, Andrea Sabová, Mário Zeumer,
N Dance Company Nora Grofčíka, scenár
a réžia Silvia Zeumerová 
Hudobno-tanečný program FS Furmani, 
Eva Pavlíková, Swingless Jazz Ensemble, 
Dominika Titková and Friends, Sematam

Nitra – zastávka na Cyrilo-metodskej ceste

Cesty mladého Corgoňa - uvedenie novej 
geolokačnej hry pre rodiny s deťmi v Nitre

Like a local 
netradičné sprevádzanie s miestnymi 
nadšencami 

4. júl / sobota 17.00, 19.00 
zraz pred TIC Nitra

vstupné 2€ dospelí, 1 € dieťa od 7 rokov
v sprievode dospelého, dieťa do 6 rokov 
zdarma

17.00  Cykloprehliadka „Perly modernej 
architektúry Nitry“
s bikovým  nadšencom  a milovníkom 
histórie Peťom za pamiatkami
architektúry 20.storočia, (o dejinách časti 
Číneš, architektúre SPU v Nitre a o sídlisku 
Chrenová ) 

19.00  Strašidelné záhady Nitry
s Marekom o bezhlavom františkánskom 
mníchovi a iných záhadách, ktoré sa 
odohrali v uliciach Nitry 

Cyrilo - metodská 
národná pút
5. júl / nedeľa 10.00
Svätoplukovo námestie

Slávnostná sv. omša s uvedením
a požehnaním známky k 1150. výročiu 
ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a 
veľkomoravského arcibiskupa v priamom 
prenose RTVS, celebruje Mons. Viliam 
Judák, nitriansky sídelný biskup

Príležitostná poštová pečiatka a predaj 
�latelistického materiálu




