
Nitra - Horné a Dolné mesto 
 

 

 Pešia zóna 
Náučný chodník Nitra – Horné a Dolné mesto začína na Štefánikovej triede. Práve tu sa nachádza pešia zóna 

s množstvom historických budov, ktoré sú v súčasnosti využívané pre komerčné účely. Súčasnú podobu 

nadobudla v 90. rokoch minulého storočia, kedy bola doplnená o umelecké diela, ktoré v duchu 

veľkomoravských tradícií vytvorili nitrianski architekti a výtvarníci zo združenia Nitrava.  

Jedným z nich je Pribinov meč (pred budovou Ponitrianskeho múzea), bronzový meč, zväčšená kópia 

historického meča, ktorý pochádzal zo súboru pamiatok kniežacieho hrobu z 9. storočia. Na bronzovej 

rukoväti výrazne dominuje geometrický ornament v spojení s podlhovastými ľudskými maskami. Meč je 

hlboko zabodnutý do zeme, čo symbolizuje mier.  Ďalším odkazom Veľkej Moravy sú rôzne poklopy 

a prekrytia inžinierskych sieti, ktorých vzhľad bol inšpirovaný archeologickými nálezmi z obdobia Veľkej 

Moravy. Môžeme si všimnúť kovania s geometrickým a rastlinným štylizovaným ornamentom (zdroj: 

www.nitra.sk)  

http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.229


 Svätoplukovo námestie 
Druhou zastávkou nášho náučného chodníka je Svätoplukovo námestie. Svätoplukovo námestie je centrálnou 

a oddychovou zónou Dolného mesta. Nachádza sa tu Divadlo Andreja Bagara, Ponitrianske múzeum 

a Nitriansky informačný systém – NISYS. Je ideálnym východiskovým bodom pri výstupe na Nitriansky hrad 

a taktiež tu začína trasa Nitrianskeho expresu (www.nitrianskyexpres.sk). 

 

 

 

Ponitrianske múzeum 

dospelí  1 € 

 
žiaci, študenti, dôchodcovia 

0,50 € 

držitelia karty ISIC, EURO 26 0,25 € 

držitelia karty ITIC 0,50 € 

deti do 6 rokov 
pedagogický dozor 
ZŤP 
držitelia karty ICOM, ZMS, AGM 

zdarma 

fotoaparát 1,50 € 

kamera 2,50 € 

   

Nitriansky expres  

 máj – september  október – apríl  

pondelok – nedeľa 10:00 - 17:00 nepremáva 

 

Vláčik premáva každú celú hodinu. Dĺžka trasy je 45 minút s 15 

minútovou prestávkou v mestskom parku na Sihoti.  Cena lístka je 

1€ a platí iba na jednu jazdu bez rozdielu miesta nástupu 

a výstupu. Trasu vláčika si môžete pozrieť tu. 

http://www.dab.sk/sk/program/
http://www.nitrianskyexpres.sk/
http://www.nitrianskyexpres.sk/preprava/okruh-jazdy-2


 Župné námestie 
Župný dom bolo postavený na rozhraní Horného a Dolného mesta v roku 1823. V súčasnosti v priestoroch 

Župného domu sídli predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Nitrianska galéria. Na Župnom námestí sa 

nachádza vstupná brána do hradiska Nitrianskeho hradu (zdroj: www.nisys.sk). 

 

 

 Pribinovo námestie 
Na oboch stranách námestia sa nachádzajú meštianske domy postavené v 17. – 19. storočí, ktoré slúžili a slúžia 

pre potreby cirkvi. Nachádza sa tu Kňažsky seminár sv. Gorázda, Veľký seminár ale aj socha Corgoňa – 

nitrianskeho siláka, ktorý ochránil Horné mesto pred vpádom Turkov. Traduje sa, že dievčina, ktorá sa chytí 

jeho nohy, sa roka vydá (zdroj: www.nisys.sk). 

 

        

 

 

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/list/0/1055
http://www.nisys.sk/www/content/nisys/list/0/1055
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nisys.sk/www/content/nisys/list/0/1056&ei=xSVsVZvND8mbsgGJx4GAAw&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNFHuSuZYAUEvVGb6Ak4u1Ofj79xvA&ust=1433237296224314


 Nitriansky hrad 
 

Nitriansky hrad stojí na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým 

korytom rieky Nitry. Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871 a je spájaná s posvätením kostola, 

ktorý dal postaviť knieža Pribina v roku 828. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk 

známy z povesti o troch prútoch. Nesmieme zabudnúť ani na pôsobenie svätého Cyrila a Metoda, ktorý k nám 

prišli v roku 863. Od roku 880 bol Nitriansky hrad centrum novozriadeného Nitrianskeho biskupstva (zdroj: 

www.biskupstvo-nitra.sk, slovakia.travel). 

 

 

  

 

Otváracie hodiny 
 apríl - október november - marec 

Hradný areál pondelok – nedeľa 
06:00 – 19:00 

pondelok – nedeľa 
7:00 – 17:00 

Diecézne múzeum pondelok – zatvorené   
utorok – nedeľa 
10:00 – 18:00 

pondelok – piatok – zatvorené   
sobota – nedeľa 
10:00 – 15:00 

http://www.biskupstvo-nitra.sk/katedrala/
http://slovakia.travel/katedrala-sv-emerama-nitra


Kazematy  utorok – nedeľa 
10:00 – 18:00  
pondelok – zatvorené  

zatvorené 

Katedrála sv. Emeráma pondelok – sobota 
9:00 – 12:00 
13:00 – 18:00 
nedeľa 
10:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

pondelok – nedeľa 
9:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 

Biskupské záhrady Od júna 2015: 
pondelok – nedeľa 
7:00 – 19:00 

pondelok –nedeľa 
7:00 – 17:00 

 

Cenník 
 Diecézne 

múzeum 
Kazematy Vstupné do hradného areálu  

(Katedrála Sv. Emeráma, 
Biskupské záhrady) 

celý lístok – dospelí  1,30 € 1,10 € 0,30 € 

zľavnený lístok 
(deti do 18 rokov, študenti - ISIC, 
dôchodcovia nad 62 rokov, ZŤP so 
sprevádzajúcou osobou) 

0,80 € 0,70 € 0,30 € 

kombinované vstupné – celý lístok 2 € 

kombinované vstupné – zľavnený 
lístok  
(deti do 18 rokov, študenti - ISIC, 
dôchodcovia nad 62 rokov, ZŤP so 
sprevádzajúcou osobou) 

1 € 

sprievodca: 25 ľudí/1hod/slovenský 
jazyk 

10 € 

25 ľudí /1hod/ anglický jazyk, 
nemecký jazyk, ruský jazyk, poľský 
jazyk 

20 € 

 

Skupinové návštevy katedrály je potrebné vopred nahlásiť na telefónnom čísle: 037-772 17 47, kl. 128, fax: 

037-772 17 49 

Katedrála sv. Emeráma  
Katedrála predstavuje sakrálne miesto – svätyňu, ústredný chrám diecézy, biskupstva. Je sídlom biskupa, 

strediskom duchovného života a cirkevnej správy celej diecézy. Symbolizuje učiteľský úrad biskupa. 

Katedrála sv. Emeráma v Nitre je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. Odkazuje a nadväzuje na 

obdobie pôsobenia arcibiskupa Metoda, o čom svedčí bulla Industriae Tuae, vydaná pápežom Jánom VIII., 

roku 880. Katedrála symbolizuje učiteľský úrad biskupa. Katedrála sv. Emeráma v Nitre sa vypína na 60 

metrovom hradnom kopci (190 m. n. m.). Na jeho úpätí – z juhovýchodnej strany a popri jedinej vstupnej 

ceste – sa rozprestierajú budovy a inštitúcie nitrianskeho biskupstva (Kostol sv. Petra a Pavla, budovy 

seminára sv. Gorazda, domy kanonikov, diecézna knižnica, katolícka charita). Pod hradným mostom naľavo 

stojí súsošie sv. Cyrila a sv. Metoda, po pravej strane barokové súsošie Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

z roku 1750, ktoré pripomína dve veľké morové epidémie v Nitre zo začiatku 18. storočia. 

Katedrála sv. Emeráma pozostáva – historicky i architektonicky – z troch kostolov. Najstarší, románsky kostol 

pochádza z prelomu 11. a 12. storočia. Niektorí ho spájajú s prvým kostolom kniežaťa Pribinu, ktorý posvätil 

salzburgský arcibiskup Adalrám okolo r. 830. V oltári zo zlatého onyxu sú uložené relikvie  sv. Emeráma, sv. 



Cecílie, sv. Krescenta a sv. Terézie z Lisieux. Donedávna sa tam nachádzali aj relikvie sv. Andreja-Svorada a 

sv. Beňadika.  

Interiér katedrály prešiel komplexnou rekonštrukciou v rokoch 2007 – 2014 (zdroj: www.biskupstvo-nitra.sk, 

slovakia.travel). 

 

          

Kazematy 
Archeologická expozícia Kazematy sa nachádza v múre 

opevnenia, ide o chodbu a menšiu miestnosť, ktorá pôvodne 

zabezpečovala ochranu vstupnej brány a mosta. V expozícii je 

možné vidieť pozostatky pravekého a včasnostredovekého 

života na hradnom kopci, časti renesančného a barokového 

opevnenia.  Vzácnosťou je chodba, ktorú v roku 1664 vyhĺbili 

cisárske vojská pri obliehaní hradu (zdroj: 

www.nitrianskyhrad.sk).  

Socha Jána Pavla II 
Socha pápeža Jána Pavla II. pred Biskupským palácom na nádvorí Nitrianskeho hradu pripomína návštevu 

pápeža v roku 1995. Autorom bronzovej sochy, ktorá je vysoká takmer 4 metre, je Juraj Bišák. Pápežovi je na 

hradnom kopci venované aj námestie, na ktorom sa, okrem iného, nachádza aj súsošie Cyrila a Metoda. 

http://www.biskupstvo-nitra.sk/katedrala/
http://slovakia.travel/katedrala-sv-emerama-nitra
http://www.nitrianskyhrad.sk/


           

(zdroj: tripwow.tripadvisor.com) 

http://tripwow.tripadvisor.com/slideshow-photo/06-cyril-a-metod-a-mimozemstan-by-travelpod-member-mozi-nitra-slovakia.html?sid=10270832&fid=tp-10

