
6.1.3.1     Historické pohľadnice a fotografie  - súpis 
 
1.  Letecký pohľad na Dolné mesto od JV (približne od nárožia ulíc Fraňa Mojtu a Hodálova), 20.- 30.roky 

20.storočia  (sektor A) 
2.  Letecký pohľad na zástavbu ulice Piaristická a Farská od juhu (sektor A) 
3.  Pohľad na Dolné mesto od severu, s priehľadom do dnešnej ulice Farská (sektor A) 
4.  Pohľad na Dolné mesto od Veľprepošstva, 40. roky 20. st. (sektor A) 
5.  Pohľad na Dolné mesto od prístupovej cesty na hrad, 40. roky 20. st. (sektor A) 
6.  Letecký pohľad do  severnej časti dnešnej ulice Farská, 20.- 30.roky 20.storočia (sektor A) 
7.  Pohľad na kostol sv. Ladislava a kláštor piaristov, rok 1892 
8.  Letecký pohľad na Dolné mesto, záber do dnešnej ulice Farská a Pri synagóge, po roku 1911 (sektor A) 
9.  Letecký záber, pohľad na  ulicu Farská s dominantou kostola, pred nadstavbou bočných krídiel kostola 

(sektor A) 
10.  Pohľad na severný koniec dnešnej ulice Farská, okolo roku 1890 (sektor A) 
11.  Letecký záber na severný koniec dnešnej ulice Farská, po roku 1903 (sektor A) 
12.  Pohľad na severný koniec dnešnej ulice Farská od juhu, do roku 1903 (sektor A) 
13.  Pohľad na asanované domy na dnešnej ulice Farská od nárožia s ulicou Kupecká, do roku 1903 

(sektor A) 

14.  Pohľad na dnešnú ulicu Farská od nárožia s ulicou Kupecká, s dnes už asanovaným domom, po roku 
1903 (sektor A) 

15.  Pohľad na asanované domy na dnešnej ulice Farská od nárožia s ulicou Kupecká, 30. roky 20. st. 
  (sektor A) 

16.  Pohľad na severný koniec dnešnej ulice Farská od juhu, rok 1914 (sektor A) 
17.  Pohľad na dnešnú ulicu Farská od Župného námestia (sektor A) 
18.  Fotografia, záver vpravo dole – pohľad na južnú časť ulice Farská, do roku 1899 (sektor A) 
19.  Pohľad na dnešnú ulicu Farská ulicu od nárožia s dnešnou ulicou Pri synagóge, rok 1909 (sektor A) 
20.  Pohľad na dnešnú ulicu Farská od nárožia s dnešnou ulicou Pri synagóge, okolo roku 1909 (sektor A) 
21.  Pohľad na dnešnú ulicu Farská od severu, po nadstavbe bočných krídiel kostola a pred asanáciou 

  susedného domu (sektor A) 
22.  Pohľad na dnešný hotel Dituria (t. č. Lakner), s priehľadom do ulice Farská a Štefánikova trieda, rok  

1893  (sektor A) 
23.  Pohľad na dnešný hotel Dituria (t. č. Hungaria), s priehľadom do ulice Farská a Štefánikova trieda, do  

roku  1915 (sektor A) 
24.  Pohľad na dnešný hotel Dituria (t. č. Hungária), s priehľadom do ulice Farská a Štefánikova trieda, rok 

1915  (sektor A) 
25.  Pohľad na dnešný hotel Dituria, s priehľadom do ulice Farská a Štefánikova trieda, začiatok 20. st. 

  (sektor A) 

26.  Pohľad na dnešný hotel Hotel Dituria (t. č. Slávia), s priehľadom do ulice Farská a Štefánikova trieda, 
rok 1935 (sektor A) 

27.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu od hotela Dituria, rok 1900 (sektor A, J) 
28.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu z juhu, vľavo ulica Pri synagóge, rok 1902 (sektor A) 
29.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu z juhu, vľavo ulica Pri synagóge, rok 1907 (sektor A) 
30.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu z juhu, začiatok 20.storočia (sektor A) 
31.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu z juhu, 20. – 30. roky 20. st. (sektor A) 
32.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu z juhu, rok 1919 (sektor A) 
33.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu, zo severu, pred rokom 1918 (sektor A) 
34.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu, zo severu, 20. roky 20. st. (sektor A) 
35.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu z juhu, 60.-70. roky 20.storočia (sektor A)  
36.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu zo severu, rok 1933 (sektor A) 
37.  Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu zo severu, rok 1935 (sektor A) 
38.  Pohľad na dnešnú ulicu Školská pri kostole sv. Ladislava, rok 1902 (sektor A) 
39.  Pohľad na dnešnú ulicu Školská pri kostole sv. Ladislava, po roku 1902 (sektor A) 
40.  Pohľad na  synagógu so záberom časti dnešnej ulice Pri synagóge (sektor A) 
41.  Sochy z kompozície Krista a 12 apoštolov, pôvodné situovanie z roku 1873 pred kostolom sv. Ladislava, 

  dnes Cyrilometodské námestie, asi 20. roky 20. storočia (sektor A) 
42.  Pôvodné situovanie kompozície Krista a 12 apoštolov na námestí oproti Kostolu sv. Ladislava, dnes 

  Cyrilometodské námestie, 30. roky 20. storočia (sektor A) 
43.   Vpravo sochy z kompozície Krista a 12 apoštolov v pôvodnom situovaní z roku 1873 pred Kostolom 

   sv. Ladislava, dnes Cyrilometodské námestie, asi 30. roky 20. storočia (sektor A) 
44.  Sochárska kompozícia Krista a 12 apoštolov na námestí (pôvodné situovanie) oproti Kostolu 

sv. Ladislava, dnes Cyrilometodské námestie, prvá polovica 20. storočia (sektor A) 



45.  Pohľad od Kostola sv. Ladislava na pôvodnú sochársku kompozíciu Krista a 12 apoštolov na námestí, 
  dnes Cyrilometodské námestie, prvá polovica 20. storočia (sektor A) 

46.  Pohľad na dnešnú ulicu Kupecká od Svätoplukovho námestia, rok 1904 (sektor A) 
47.  Pohľad na dnešnú ulicu Kupecká od Svätoplukovho námestia, rok 1916 (sektor A) 
48.  Pohľad na dnešnú ulicu Kupecká od Svätoplukovho námestia, rok 1916 (sektor A) 
49.  Pohľad na dnešnú ulicu Kupecká od ulice Farská (sektor A) 
50.  Socha Piety, pohľad z ulice Na vŕšku, dnes stojí kópia približne v týchto miestach (opačne) 

  chrbtom otočená od ulice Na vŕšku (sektor A) 
51.  Socha Piety na ulici Na vŕšku, dnes stojí kópia približne v týchto miestach (opačne) chrbtom 

  otočená od ulice Na vŕšku, 60. – 70. roky 20. storočia (sektor A) 
52.  Pohľad od Piaristov na asanovanú časť Tabáň (sektor A) 
53.  Pohľad od uli. Sturová na asanovanú časť Tabáň (2) (saktor A) 
54.  Pohľad od ul. Sturová na asanovanú časť Tabáň (sektor A) 
55.  Ulica Tabánska, rok 1963 (sektor A) 
56.  Pohľad na zelene strechy, lokalita Tabáň, rok 1938 (sektor A) 
57.  Pohľad na dnešné Svätoplukovo námestie (bývalé Štefánikovo námestie) s asanovaným starým 

divadlom v klasicistickom štýle, rok 1914 (sektor B) 
58.  Pohľad na asanované staré divadlo, dnešné Svätoplukovo námestie (bývalé Štefánikovo námestie), 

  rok 1921 (sektor B) 

59.  Pohľad na dnešné Svätoplukovo námestie s asanovanou zástavbou, rok 1900 (sektor B) 

60.  Pohľad na dnešné Svätoplukovo námestie, začiatok 20. storočia (sektor B) 
61.  Mariánsky stĺp (Immaculata), 20. – 30. roky 20. storočia, dnešné Svätoplukovo námestie (sektor B) 

62.  Mariánsky stĺp (Immaculata), rok 1923, dnešné Svätoplukovo námestie (sektor B) 
63.  Pohľad na už neexistujúcu Malošpitálsku ulicu (Telegdyho ulica), dnes Svätoplukovo námestie, 

  rok 1915 (sektor B) 

64.  Pohľad na už neexistujúcu Malošpitálsku ulicu (Telegdyho ulica), dnes Svätoplukovo námestie, 

  začiatok 20. storočia (sektor B) 
65.  Pohľad na dnešné Svätoplukovo námestie, s vyústením zaniknutej Malošpitálskej ulice  

  (Telegdyho ulica), začiatok 20. storočia (sektor B) 

66.  Pohľad na dnešné Svätoplukovo námestie, s vyústením zaniknutej Malošpitálskej ulice (Telegdyho 

ulica), začiatok 20. storočia (sektor B) 
67.  Dnešné Svätoplukovo námestie, s vyústením dnešnej Štefánikovej a Kupeckej ulice, začiatok  

  20. storočia (sektor B) 

68.  Dnešné Svätoplukovo námestie, napravo bývalá Hlavná pošta – asanovaná, 40.roky  

  20. storočia (sektor B) 
69.  Mariánsky stĺp (Immaculata), prvá polovica 20. storočia, dnešné Svätoplukovo námestie  

  (sektor B) 

70.  Dnešné Svätoplukovo námestie, napravo nová budova Hlavnej pošty , 40. roky 20. storočia  
  (sektor B) 

71.  Pohľad na rozoberanie a deponovanie Mariánskeho stĺpa (Immaculata) zo Svätoplukovho námestia 

  v 70. rokoch 20. storočia, od roku 1989 stojí opäť na Svätoplukovom námestí (sektor B) 

72.  Pohľad na zaniknutú Malošpitálsku ulicu, napravo bývalá Hlavná pošta (asanovaná), 20. – 30. roky 20. 

storočia (sektor B) 

73.  Pohľad na zaniknutú Malošpitálsku ulicu, napravo bývalá Hlavná pošta (asanovaná), začiatok  
  20. storočia (sektor B) 

74.  Pohľad na asanovanú bývalú Hlavnú poštu, 60. roky 20. storočia (sektor B) 
75.  Malošpitálska ulica, zástavba napravo bola asanovaná, 60. roky 20. storočia (sektor B) 
76.  Pohľad na časť asanovanej kompaktnej zástavby v križovatke dnešnej Štefánikovej a Kupeckej ulice,  

  30. roky 20. storočia (sektor B) 
77.  Pohľad na priečelia asanovanej kompaktnej zástavby vo vyústení dnešnej Štefánikovej triedy,  

  začiatok 20. storočia (sektor B) 

78.  Pohľad na priečelia asanovanej kompaktnej zástavby vo vyústení dnešnej Štefánikovej triedy  
  (bývalá Wilsonova ulica), polovica 20. storočia (sektor B) 

79.  Pohľad na asanovanú zástavbu Mostnej ulice , 70. roky 20. storočia (sektor B) 
80.  Pohľad na asanovanú nízkopodlažnú zástavbu Mostnej ulice z dnešného Svätoplukovho námestia,  

  70. roky 20. storočia (sektor B) 



81.  Letecký pohľad na územie, vpravo pôvodná štruktúra esovite formovanej Mostnej ulice a dnešného 

  Svätoplukovho námestia, 70. roky 20. storočia (sektor B) 
82.  Letecký pohľad na územie, pôvodná štruktúra Mostnej ulice a dnešného Svätoplukovho námestia,  

  70. roky 20. storočia (sektor B) 

83.  Letecký pohľad na územie, pôvodná štruktúra Mostnej ulice a dnešného Svätoplukovho námestia 

  (asanovaný kompaktný mestský blok), 70. roky 20. storočia (sektor B) 
84.  Výstavba nového divadla (Divadlo Andreja Bagara) na dnešnom Svätoplukovom námestí,  

  80. roky 20. storočia (sektor B) 
85.  Pohľad na priečelia objektov Mostná č. 44, 46 (parc. č. 318, 319), 70. roky 20. storočia (sektor B) 
86.  Pohľad na priečelia asanovaných objektov na Mostnej ulici, 70. roky 20. storočia (sektor B) 
87.  Križovatka zaniknutej Malošpitálskej ulice a Mostnej ulice s asanovanými objektmi, 70. roky  

  20. storočia (sektor B) 
88.  Zaniknutá Krížna ulica, naľavo Kupecká 2,  napravo asanovaná zástavba (dnešné Svätoplukovo  

  námestie), 70. roky 20. storočia (sektor B) 
89.  Zaniknutá Krížna ulica, naľavo objekt Kupecká 2  a územie po asanácii mestského bloku  

  (dnešné Svätoplukovo námestie), 70. roky 20. storočia (sektor B) 
90.  Zaniknutá zástavba na Mostnej ulici, 70. roky 20. storočia (sektor B) 
91.  Pohľad na dnešnú Mostnú ulicu č. 40, 38, 36, objekty (parc. č. 314, 311/1, 310), rok 1945 (sektor D) 
92.  Pohľad na objekty Mostná ul. č. 36 – 42 radovej zástavby (sektor D) 

93.  Pohľad na dnešnú Mostnú ulicu č. 36, 34, objekty (parc. č. 310, 305, 306) v smere z Kmeťkovej ulice, 
  rok 1945 (sektor D) 

94.  Mostná ulica, 70. roky 20. storočia (sektor D) 
95.  Pohľad na asanovanú časť Mostnej ulice v nadväznosti na objekt Mostná č. 21 (parc. č. 1602),  

  70. roky 20. storočia (sektor D) 
96.  Pohľad na priečelia objektov Mostná č. 21, 19, 17 a Kmeťkova 2 (parc. č. 1602, 1603, 1604, 1605/1),  

  objekt vpravo asanovaný, 70. roky 20. storočia (sektor D) 
97.  Priečelia objektov Mostná č. 34, 32, 30, 28, 26, 24 (parc. č. 305, 306, 304, 303/1-2, 302/1, 296, 295), 

  70. roky 20. storočia (sektor D) 
98.  Pohľad na objekt Mostná č. 30 (parc. č. 303/1-2), 70. roky 20. storočia (sektor D) 

99.  Pohľad na objekt Mostná č. 24 (parc. č. 295), 70. roky 20. storočia (sektor D) 
100. Pohľad na priečelia objektov Mostná č. 24 – 30, 70. roky 20. storočia (sektor D) 
101. Pohľad na objekt Mostná č. 42 (parc. č. 315/1,2,4), 70. roky 20. storočia (sektor D) 
102. Pohľad na dvorové časti objektov na Mostnej ulici, 70. roky 20. storočia (sektor D) 
103. Pohľad na Mostnú ulicu smerom z Predmostia, 70. roky 20. storočia (sektor D) 
104. Letecký pohľad na Mostnú ulicu s napojením na zaniknutú Malošpitálsku ulicu,  

   70. roky 20. storočia (sektor D) 
105. Pohľad na mestskú časť Číneš s kostolom reformovanej cirkvi v 20. rokoch 20. storočia (sektor G, I) 

106. Základná škola v mestskej časti Číneš v 30. rokoch 20. storočia (sektor I) 

107. Základná škola v mestskej časti Číneš v 70. rokoch 20. storočia (sektor I) 
108. Pohľad na asanovanú časť zástavby dnešnej Štúrovej ulice, 50. roky 20. storočia (sektor J) 
109. Pohľad na asanovanú časť zástavby ľavej strany dnešnej Štefánikovej ulice (dnešné OD Tesco), 

   rok 1921 (sektor J) 

110. Pohľad na štruktúru asanovanej zástavby bloku J, rok 1936 (sektor J) 
111. Pohľad na asanovanú časť zástavby, nárožný objekt dnešnej Štefánikovej a Štúrovej ulice  

(dnešné OD Tesco), rok 1966 (sektor J) 
112. Pohľad na asanovanú časť zástavby, nárožný objekt dnešnej Štefánikovej a Štúrovej ulice  

(dnešné OD Tesco), 60. roky 20. storočia (sektor J) 
113. Pohľad na hmotovo-priestorovú skladbu asanovanej časti zástavby, zač. 20. storočia (sektor J) 
114. Pohľad na hmotovo-priestorovú skladbu asanovanej časti zástavby, 20. - 30. roky 20. storočia (sektor J) 

115. Pohľad na časť asanovanej zástavby na ľavej strane a začiatok dnešnej Farskej ulice, 

20. – 30. roky 20. storočia (sektor J) 

116. Pohľad na priečelia asanovanej zástavby na pravej strane, dnešná Štúrova ulica, 50. roky  

20. storočia (sektor J) 
 



117. Stavba OD Prior (dnešné OD Tesco), križovatka dnešnej Štefánikovej a Štúrovej ulice, 
rok 1971 (sektor J) 

118. Pohľad na OD Prior (dnešné OD Tesco), križovatka dnešnej Štefánikovej a Štúrovej ulice, 
rok 1974 (sektor J) 

119. Pohľad na OD Prior (dnešné OD Tesco), križovatka dnešnej Štefánikovej a Štúrovej ulice, 70.roky  

20. storočia (sektor J) 

120. Pohľad na úpravu okolia OD Prior (dnešné OD Tesco), 70. roky 20. storočia (sektor J) 
121. Pohľad na časť asanovanej zástavby na ľavej strane a začiatok dnešnej Farskej ulice,  

rok 1977 (sektor J) 

122. Pohľad na uličné fasády asanovanej zástavby bloku „J“ (na mieste budovy dnešnej VUB banky),  

začiatok 70. rokov 20. storočia (sektor J) 
123. Výstavba budovy kina Orbis (naľavo) a budovy dnešnej VUB banky, začiatok 80. rokov 20. storočia 

(sektor J) 

124. Pohľad na štátny obytný súbor, rok 1930 (sektor K) 
125. Pohľad na štátny obytný súbor, vľavo bývalá Štátna obchodná škola, vpravo prvý štátny obytný  

dom, 20. – 30. roky 20. storočia (sektor K) 

126. Pohľad na štátny obytný súbor, vľavo bývalá Štátna obchodná škola, vpravo prvý štátny obytný dom, 
30. roky 20. storočia (sektor K) 

127. Pohľad na štátny obytný súbor, vľavo bývalá Štátna obchodná škola, vpravo prvý štátny obytný dom, 
30. roky 20. storočia (sektor K) 

128. Pohľad na Štátnu obchodnú akadémiu, rok 1934 (sektor K) 

129. Letecký pohľad na štátny obytný súbor, vpravo dole bývalý Justičný palác – Sedria, 20.roky  

20. storočia (sektor K) 

130. Pohľad na bývalý Justičný palác – Sedria, začiatok 20. storočia (sektor K) 
131. Pohľad na bývalý Justičný palác – Sedria, vľavo časť budovy vojenských kasární, 

začiatok 20. storočia (sektor K) 
132. Pohľad na bývalý Justičný palác (dnes Krajský a okresný súd) – Sedria s parkovou úpravou  

predpolia, začiatok 20. storočia (sektor K) 
133. Pohľad na bývalý Justičný palác, vpredu bývalé kino Invalid (asanované), 20.roky  

20. storočia (sektor K) 
134. Pohľad na bývalé kino Meteor, neskôr Invalid (asanované) na Štúrovej ulici, 20.roky  

20. storočia (sektor K) 
135. Pohľad na bývalé kino Meteor, neskôr Invalid (asanované) na Štúrovej a Damborského ulici,  

rok 1909 (sektor K) 

136. Letecký pohľad na Kasáreň, v pozadí Justičný palác s väznicou, 20.roky 20. storočia  
(sektor K) 

137. Pohľad na Cintorínsku ulicu, napravo bývalý Justičný palác, kamenná úprava vozovky,  
2. pol. 20. storočia (sektor K) 

138. Pohľad na bývalý Justičný palác (dnes Krajský a okresný súd), v pozadí väznica, 60.roky  

20. storočia (sektor K) 
139. Pohľad na Damborského ulicu, vpravo Justičný palác s väznicou,  rok 1905 (sektor K) 

140. Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu, naľavo sadová úprava predpolia Kasárne, 50.roky  

20. storočia (sektor K) 
141. Pohľad na dnešnú Štefánikovu triedu, naľavo sadová úprava predpolia Kasárne,  

začiatok 20. storočia (sektor K) 
142. Pohľad na dnešnú križovatku Štúrova ulica - Štefánikova trieda, sadová úprava OD Prior,  70.roky   

20. storočia (sektor K) 
143. Pohľad na bývalý Národný dom so sokolovňou (dnešné Staré divadlo Karola Spišáka), 30.roky  

20. storočia (sektor K) 
144. Pohľad do  ulice 7. pešieho pluku, vľavo  bývalý Národný dom so sokolovňou (dnešné Staré divadlo  

Karola Spišáka), vzadu väznica, vpravo Kasáreň, 40.roky 20. storočia (sektor K) 
145. Pohľad na budovu bývalého Živnostenského domu, koľajová doprava železničnou vlečkou  

pre zásobovanie Arpádovho mlynu, dnešná Štefánikova trieda, 30. roky 20. storočia (sektor K) 



146. Pohľad na úpravu vozovky dnešnej Štefánikovej triedy, vpravo Arpádov mlyn (1863) 

a nízkopodlažná zástavba, neskôr nahradená Živnostenským domom (dnes CVČ Domino), rok 1900 

(sektor K) 

147. Pohľad do nádvoria Kasárne, 30. – 40. roky 20. storočia (sektor K) 
148. Pohľad na Tomaschekovu vilu (sektor K) 
149. Pohľad na Tomaschekovu vilu s oplotením a kovanou bránou (sektor K) 

150. Pohľad na bývalú Okresnú nemocenskú poisťovňu (v súčasnosti Filozofická fakulta Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre), 60.roky 20. storočia (sektor K) 
151. Osadenie sochy, rok 1960 (sektor K) 

152. Letecký pohľad, rok 1923 (sektor K) 
153. Pohľad na časť dnešnej Štefánikovej triedy smerom od rieky, naľavo Tomaschekova vila, 

rok 1921 (sektor K) 

154. Letecký pohľad na staré letisko ohraničené starým korytom rieky Nitry, vľavo západná časť Špitálskej  
ulice a severná časť areálu bývalej sladovne, 20. roky 20. storočia (sektor M) 

155. Letecký pohľad na staré letisko ohraničené starým korytom rieky Nitry, vľavo Špitálska ulica, dole 

Kluchova ulica, 20. roky 20. storočia (sektor M) 
156. Pohľad od zregulovaného koryta rieky Nitry na zástavbu Robotníckej ulice a Mariánskej doliny, v pozadí 

vľavo r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov a Misijný dom Matky 

Božej, v strede kopec Kalvárie s kaplnkami zastavení krížovej cesty a vpravo obytný súbor na 

Misionárskej ulici, 30. roky 20. storočia (sektor M, O) 

157. Letecký pohľad na zástavbu Mariánskej doliny, Robotníckej ulice a Jaskyňovej ulice (ulice smerujúce 

k starému korytu rieky Nitry), Kasalovej ulice, vľavo dole časť zástavby Kalvárskej ulice a v strede dole 

ešte nezastavaná Pútnická ulica, okolo roku 1925 (sektor M, O) 

158. Kalvárska ulica, v pozadí vľavo r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov 

a Misijný dom Matky Božej, vpravo bývalý mestský chudobinec, 30. roky 20. storočia (sektor M, O) 

159. Kalvárska ulica s prícestnou sochou Panny Márie s dieťaťom (v miestne neskoršieho napojenia 

Mariánskej doliny) pred rokom 1909, kedy sa začalo s výstavbou rodinných domov a víl v predmetnej 

lokalite. V pozadí r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (sektor M, O) 

160. Kalvárska ulica, smerujúca k r. k. Kostolu Nanebovzatia Panny Márie pred rokom 1909, kedy sa začalo 

s výstavbou rodinných domov a víl v predmetnej lokalite (sektor M, O) 

161. Pohľad z prírodnej terasy severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad Pútnickou ulicou na historické 

jadro mesta Nitry, dole strešná krajina zástavby pod Kalváriou (Pútnická ulica, Kasalova ulica, 

Mariánska dolina a Robotnícka ulica), vľavo prícestná socha sv. Anny, okolo roku 1930 (sektor M, O) 

162. Pohľad zo severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad Pútnickou ulicou na historické jadro mesta 

Nitry, dole zástavba pod Kalváriou (Pútnická ulica, Kasalova ulica, Riečna ulica, Mariánska dolina 

a Robotnícka ulica), okolo roku 1930 (sektor M) 

163. Pohľad zo severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad Pútnickou ulicou na historické jadro mesta 

Nitry, uprostred zástavba na ploche starého letiska, dole zástavba pod Kalváriou (Pútnická ulica, 

Kasalova ulica a Robotnícka ulica), prelom 50. a 60. rokov 20. storočia (sektor M) 
164. Pohľad od Misijného domu Matky Božej na Kalvársku ulicu vľavo a historické jadro mesta Nitry 

v pozadí, uprostred čiastočne zastavaná plocha starého letiska, august 1943 (sektor M) 

165. Pohľad z Misijného domu Matky Božej na Kalvársku ulicu s bývalým mestským chudobincom vľavo 

a panorámou historického jadra mesta Nitry v pozadí, uprostred strešná krajina časti Kasalovej ulice, 

Kluchovej ulice, Riečnej ulice a Mariánskej doliny, vpravo dole kaplnka prvého zastavenia krížovej cesty 

na Kalvárii, 1. polovica 30. rokov 20. storočia (sektor M, O) 

166. Pohľad zo severného svahu kopca Kalvárie na zástavbu pod Kalváriou, v popredí obytný súbor na 

Misionárskej ulici, vľavo časť areálu nemocnice, vpravo historizujúca vila na Kalvárskej ulici 12, 

v pozadí panoráma historického jadra mesta Nitry, v pravom hornom rohu vrch Zobora, 1. polovica  

30. rokov 20. storočia (sektor M, O) 

167. Pohľad zo severného svahu kopca Kalvárie na zástavbu pod Kalváriou (Misionárska ulica, Kalvárska 

ulica, Kasalova ulica, Riečna ulica, Mariánska dolina a Robotnícka ulica), v popredí obytný súbor na 

Misionárskej ulici a strecha bývalého mestského chudobinca, uprostred čiastočne zastavaná plocha 

starého letiska, v pozadí panoráma historického jadra mesta Nitry, okolo roku 1946 (sektor M) 

168. Pohľad na bývalú sladovňu z juhovýchodu, koniec 19. storočia (sektor N) 



169. Pohľad na časť bývalej sladovne od hlavného vstupu do areálu z dnešnej Štefánikovej triedy,  
rok 1941 (sektor N) 

170. Pohľad na juhozápadné krídlo bývalého skladu sladovne, v pozadí bývalá sladovňa, 2. štvrtina 

20. storočia (sektor N) 
171. Pohľad z Kalvárie na areál bývalého pivovaru, bývalá sladovňa vpravo, naľavo od nej bývalý sklad ešte 

bez juhozápadného krídla, koniec 19. storočia (sektor N) 
172. Letecký pohľad na staré letisko ohraničené starým korytom rieky Nitry, hore areál bývalej sladovne, 

vľavo severná časť bývalej župnej nemocnice, bytový dom na Špitálskej ulici 19, 21 a Kluchova ulica, 

2. polovica 20. rokov 20. storočia (sektor N) 
173. Pohľad od areálu bývalých mlynov na staré letisko, v pozadí areál bývalej župnej nemocnice, nad ním 

kopec Kalvárie a vľavo r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov, 
1. polovica 20. rokov 20. storočia (sektor N) 

174. Pohľad z hlavnej budovy bývalej župnej nemocnice na staré letisko a panorámu historického jadra 

mesta Nitry v pozadí, dole jeden z pavilónov bývalej župnej nemocnice situovaný v blízkosti Špitálskej 
ulice, 1. polovica 20. rokov 20. storočia (sektor N) 

175. Pohľad na hlavnú budovu areálu bývalej župnej nemocnice zo severozápadu, vpravo v pozadí kopec 

Kalvárie s kaplnkou Božieho hrobu, prelom 19. a 20. storočia (sektor N) 
176. Pohľad od pavilónu psychiatrického oddelenia na juhozápadnú fasádu hlavnej budovy areálu bývalej 

župnej nemocnice, koniec 19. storočia (sektor N) 
177. Pohľad z Kalvárie na panorámu historického jadra mesta Nitry, v popredí východná časť areálu bývalej 

župnej nemocnice s hlavnou budovou s 2. nadzemnými podlažiami a pavilónmi s 1. nadzemným 

podlažím, 2. polovica 90. rokov 19. storočia (sektor N) 
178. Pohľad z Kalvárie na panorámu historického jadra mesta Nitry, v popredí areál bývalej župnej 

nemocnice s hlavnou budovou s 2. nadzemnými podlažiami a pavilónmi s 1. nadzemným podlažím, 
2. polovica 90. rokov 19. storočia (sektor N) 

179. Pohľad z Kalvárie na panorámu historického jadra mesta Nitry, v popredí areál bývalej župnej 
nemocnice s hlavnou budovou s 2. nadzemnými podlažiami, s pavilónmi s 1. nadzemným podlažím 

a s nadstavovaným pavilónom psychiatrického oddelenia, vľavo areál bývalej sladovne s budovou 

bývalého skladu ešte bez juhozápadného krídla, v pozadí vpravo vrch Zobora, koniec 19. storočia  
(sektor N) 

180. Pohľad z Kalvárie na areál bývalej župnej nemocnice s hlavnou budovou s 2. nadzemnými podlažiami 
vpravo, s pavilónom psychiatrického oddelenia s 2. nadzemnými podlažiami naľavo od hlavnej budovy, 

uprostred areál bývalej sladovne s dvojkrídlovou budovou skladu, vľavo areál bývalého pivovaru, 
začiatok 20. storočia (sektor N) 

181. Pohľad z Kalvárie na panorámu historického jadra mesta Nitry, v popredí areál bývalej župnej 
nemocnice s hlavnou budovou s 2. nadzemnými podlažiami, vľavo s pavilónom psychiatrického 

oddelenia s 2. nadzemnými podlažiami a s ďalšími pavilónmi s 1. nadzemným podlažím, začiatok 

20. storočia (sektor N) 

182. Pohľad z Kalvárie na areál bývalej župnej nemocnice s hlavnou budovou s 2 nadzemnými podlažiami 
uprostred, vľavo s pavilónom psychiatrického oddelenia s 2 nadzemnými podlažiami a s ďalšími 
pavilónmi s 1 nadzemným podlažím, začiatok 20. storočia (sektor N) 

183. Pohľad z Kalvárie na panorámu historického jadra mesta Nitry, v popredí areál bývalej župnej 
nemocnice s hlavnou budovou s 2 nadzemnými podlažiami, naľavo od hlavnej budovy s pavilónom 

psychiatrického oddelenia s 2 nadzemnými podlažiami a s ďalšími pavilónmi s 1 nadzemným 

podlažím, úplne vľavo časť areálu bývalej sladovne, začiatok 20. storočia (sektor N) 
184. Pohľad z Kalvárie na panorámu historického jadra mesta Nitry, dole areál bývalej župnej nemocnice 

s hlavnou budovou s 2 nadzemnými podlažiami a s ďalšími pavilónmi s 1 nadzemným podlažím, 
v pravom dolnom rohu časť zástavby Kasalovej ulice, 1. polovica 20. rokov 20. storočia (sektor N) 

185. Pohľad na severovýchodnú fasádu nadstavaného pavilónu psychiatrického oddelenia orientovanú 

smerom k hlavnej budove bývalej župnej nemocnice a sadovú úpravu medzi obomi objektmi, koniec 

19. storočia (sektor N) 
186. Pohľad z Kalvárskej ulice na hlavné priečelie bývalého mestského chudobinca, prelom 20. a 30. rokov 

20. storočia (sektor M, N) 

 



187. Pohľad zo severného svahu kopca Kalvárie na zástavbu pod Kalváriou, vľavo dole Nálepkova ulica, 

nad ňou východná časť areálu bývalej župnej nemocnice s hlavnou budovou, obsahujúcou dostavbu 

severozápadného krídla, vpravo dole obytný súbor na Misionárskej ulici, nad ním strecha bývalého 

mestského chudobinca, uprostred čiastočne zastavaná plocha starého letiska, v pozadí panoráma 

historického jadra mesta Nitry, okolo roku 1938 (sektor M, N, O) 

189. Pohľad zo severného svahu kopca Kalvárie na zástavbu pod Kalváriou, vľavo dole Nálepkova ulica, 
nad ňou areál bývalej župnej nemocnice, vpravo dole obytný súbor na Misionárskej ulici, nad ním 

strecha bývalého mestského chudobinca so strešnou dostavbou, uprostred zastavaná plocha starého 

letiska, v pozadí panoráma historického jadra mesta Nitry, 50. roky 20. storočia (sektor M, N, O) 

190. Pohľad na Lurdskú jaskyňu, pred rokom 1913 (sektor O) 

191. Pohľad na Lurdskú jaskyňu a Božiu muku, rok 1913 (sektor O) 
192. Pohľad z priestoru dnešnej Stračej ulice smerom na sever, vľavo na skale kaplnka sv. Anny, vpravo 

dom na Jaskyňovej ulici č. 3 a 5, okolo roku 1910 (sektor M, O) 

193. Pohľad na Kaplnku sv. Trojice na Kalvárii, pod návrším dnes Kasalova ulica (sektor O) 
194. Pohľad na Kaplnku Ukrižovania, Kalvária (sektor O) 
195. Pohľad na hlavnú fasádu Kostola Nanebovzatia Panny Márie a Kaplnku Ukrižovania na Kalvárii  

(sektor O) 

196. Pohľad na Kalváriu, pred výstavbou Misijného domu (sektor O) 

197. Pohľad do interiéru kostola Nanebovzatia Panny Márie,  svätyňa s hlavným oltárom s obrazom 

Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii (sektor O) 

198. Pohľad na Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Kláštor Nazarénov pred vznikom prístavby Misijného 

domu, po r. 1925 (sektor O) 

199. Pohľad zo severu na Kostol Nanebovzatia Panny Márie a hlavnú fasádu Misijného domu na Kalvárii, 

druhá štvrtina 20. storočia (sektor O) 

200. Pohľad zo severozápadu na fasádu Kostola Nanebovzatia Panny Márie, hlavnú fasádu kláštora 

Nazarénov, zadný pohľad na prvú kaplnku zastavenia krížovej cesty a hlavnú fasádu Misijného domu 

na Kalvárii, 30. roky 20. storočia (sektor O) 
201. Pohľad na Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov (vľavo) a Misijný dom 

Matky Božej (vpravo) z juhovýchodného konca Kalvárskej ulice, vpravo dole časť pôvodného oplotenia 

historizujúcej vily na Kalvárskej ulici 12, prelom 20. a  30. rokov 20. storočia. (sektor M, O) 
202. Pohľad na novo vybudovaný Misijný dom, s viditeľnými prvými tromi zastaveniami krížovej cesty, 

rok 1930 (sektor O) 

203. Pohľad na východnú dvorovú fasádu Misijného domu na Kalvárii, pred dostavbou 5. nadzemného 

podlažia v roku 1955, 30. – 40. roky 20. storočia (sektor O) 
 204. Celkový pohľad z juhozápadu na Misijný dom, kláštor Nazarénov a Kostol Nenebovzatia Panny Márie 

na Kalvárii, druhá štvrtina 20. storočia (sektor O) 
205. Celkový pohľad na Kalváriu zo severu, okolo roku 1927 (sektor O) 

206. Celkový pohľad zo severovýchodu na zastavenia Krížovej cesty na Kalvárii, prelom 19. - 20. storočia 

(sektor O) 

207. Pohľad na súsošie Ukrižovania na vrchole Kalvárie, okolo roku 1938 (sektor O) 

208. Pohľad na Kaplnku krížovej cesty pravdepodobne z dnešnej ulice Pod Borinou, vpravo Kríž 

s Ukrižovaným (sektor O) 
209. Celkový pohľad na Kalváriu, vpravo súbor obytných domov na Misionárskej ulici, prvá polovica 

30. rokov 20. storočia. 
210. Celkový pohľad na Nitru z Kalvárie, vpravo súbor obytných domov na Misionárskej ulici, 30. roky 

20. storočia (sektor M, O) 


