
 

6.2.2  Pohľady v rámci pamiatkového územia podľa sektorov 

 

Sektor A 

 
 

A. 1    Pohľad z juhu na zástavbu severného konca ulice Farská, v pozadí župný dom  
A. 2    Pohľad z juhu na západnú stranu zástavby severného konca ulice Farská 
A. 3    Pohľad do ulice Farská z rázcestia s ulicou Kupecká, smerom na sever 
A. 4    Pohľad do ulice Farská od Župného námestia, v pozadí dominujúca veža Kostola         

Navštívenia Panny Márie 
A. 5    Pohľad do ulice Farská  z rázcestia  s ulicou Pri synagóge, smerom na sever 
A. 6    Pohľad do ulicu Farská z priestoru pred Kostolom sv. Michala Na Vŕšku, 

smerom na juh, kompozícia zástavby, zelene a úpravy spevnenej plochy  
A. 7    Pohľad na bývalý hotel Tatra, s priehľadom do ulice Farská a Štefánikova trieda 
A. 8    Pohľad do priestoru  severnej časti Štefánikovej triedy od bývalého hotela Tatra 
A. 9    Pohľad do Štefánikovej triedy z juhu, v polohe pri bytovom dome č. 27 
A. 10  Pohľad do Štefánikovej triedy z juhu, v polohe rázcestia s ulicou Pri synagóge 
A. 11  Pohľad na severnú časť Štefánikovej triedy s novodobou zástavbou, v polohe  
           pri bývalom Dome módy 
A. 12  Pohľad do Štefánikovej triedy z juhu, v pozadí vrch Zobor 
A. 13  Pohľad do Štefánikovej triedy zo severného konca smerom na južnú zástavbu 
A. 14  Pohľad na zástavbu ulice Školská pod Kostolom sv. Ladislava 
A. 15  Pohľad do ulice Kupecká od rázcestia s ulicou Farská 
A. 16  Pohľad na severnú zástavbu ulice Kupecká od Svätoplukovho námestia 
A. 17  Pohľad na južnú zástavbu ulice Kupecká od Svätoplukovho námestia 
A. 18  Pohľad od rohu ulice Palárikova a Štefánikovej triedy na komplex Kostola sv. Ladislava               

a kláštora piaristov, v polohe chráneného  interiérového pohľadu (14) 
A. 19  Pohľad z ulice Farská cez ulicu Pri synagóge na vežu kalvínskeho kostola 
A. 20  Pohľad z ulice Piaristická na Kalváriu 
A. 21  Pohľad z polohy Cyrilometodského námestia na kalváriu  
A. 22  Pohľad z ulice Piaristická na budovu Okresného súdu 
A. 23  Pohľad od ulice Palánok a Štúrova na komplex kláštora piaristov s Kostolom sv. Ladislava 
A. 24  Pohľad na komplex piaristov od ulice Štúrova, v polohe Okresného súdu 
A. 25  Pohľad na komplex  piaristov od ulice Štúrova, v polohe vstupu na parkovisko Tesca 
A. 26  Pohľad  na komplex piaristov od Štefánikovej triedy cez priestranstvo pri VÚB  
A. 27  Pohľad od Štefánikovej triedy cez priehľad medzi objektom Tesco a VÚB 
A. 28  Pohľad z vyústenia ulice Jozefa Vuruma do ulice na Vŕšku na Kaplnku sv. Michala a vežu Kostola  

Navštívenia Panny Márie 
A. 29  Pohľad z rázcestia Štefánikovej triedy a ulice Pri synagóge na synagógu 
A. 30  Pohľad z prejazdu dvora domu na ulici Pri synagóge 6 na synagógu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sektor B 

 
 

B. 1    Ulica Mostná v smere od ulice Ďurkova na Predmostie 

B. 2    Ulica Mostná v smere od Predmostia na ulicu Ďurkova 

B. 3    Zaniknutá Krížna ulica v smere od ulice Mostná 

B. 4    Zaniknutá Krížna ulica v smere od Štefánikovej triedy 

B. 5    Pohľad na Svätoplukovo námestie zo Štefánikovej triedy 

B. 6    Svätoplukovo námestie s pohľadom na budovu Radnice 

B. 7    Svätoplukovo námestie so sochou Immaculaty na stĺpe 

B. 8    Svätoplukovo námestie, drobná architektúra a mobilár 

B. 9    Svätoplukovo námestie s pohľadom na Nitriansky hrad a budovu Veľkého semináru 

B. 10  Svätoplukovo námestie, pohľad na časť zástavby tvoriacej zaniknutú Krížnu ulicu 

B. 11  Pohľad na Svätoplukovo námestie z ulice B. Němcovej 

B. 12  Svätoplukovo námestie, Immaculata, v pozadí funkcionalistická budova dnešnej pošty 

   (bývalý Poštový a telegrafný úrad). 

B. 13  Svätoplukovo námestie s monumentálnou postmodernou stavbou Divadlo Andreja 

   Bagara v Nitre 

B. 14  Ulica Mostná 

B. 15  Pohľad na novodobú zástavbu ulice Mostná (zač. 21. storočia) 
B. 16  Pohľad na fasády novostavieb zo strany ulice Podzámska 



Sektor  D 
 

D. 1    Ulica Mostná, pôvodná pamiatkovo hodnotná zástavba 

D. 2    Ulica Mostná, pôvodná pamiatkovo hodnotná zástavba 

D. 3    Ulica Mostná v smere od Predmostia 

D. 4    Pohľad na pamiatkovo hodnotnú pôvodnú zástavbu na ulici Mostná 

D. 5    Pohľad na pamiatkovo hodnotnú pôvodnú zástavbu na ulici Mostná 

D. 6    Pohľad na ulicu Mostná z ulice Kmeťkova s priehľadom na hrad 

D. 7    Pohľad na ulicu Podzámska z ulice Mostná s priehľadom na hrad 

D. 8    Pohľad napôvodnú zástavbu ulice Mostná 

D. 9    Pohľad na pôvodný funkcionalistický výkladec na objekte na Kmeťkova č. 2 (parc. č. 1605/1) 
D. 10  Pohľad na objekt Mostná č. 34 (parc. č. 305, 306) s pôvodnými, autenticky  

   zachovanými skriňovými výkladcami 
D. 11  Pohľad na zástavbu dvorových častí pôvodnej historickej štruktúry ulice Mostná 

D. 12  Pohľad na dvorové časti zástavby ulice Mostná z ulice Podzámska 

D. 13  Pohľad z križovatky ulice Napervillskej a Nábrežia mládeže do priestoru Mostnej ulice a na vežu   
Kostola Navštívenia Panny Márie 

 

 



Sektor E 

 
 

E. 1  Pohľad na ulicu Kmeťkova 

E. 2  Pohľad na ulicu Kmeťkova v pozadí s Nitrianskym hradom 

E. 3  Pohľad na Nitriansky hrad z križovatky ulíc Kmeťkova a B. Němcovej 
E. 4  Pohľad na ulicu B. Němcovej 
E.5   Pohľad z ulice B. Slančíkovej na Nitriansky hrad a Horné mesto  

 



Sektor F 

 
 

F. 1  Pohľad z ulice Palárikova na komplex kostola a kláštora piaristov 

F. 2  Pohľad na ulicu Palárikova 



Sektor G 

 
 

G.1  Pohľad na Štefánikovu triedu od Svätoplukovho námestia 

G.2  Pohľad na ulicu Radlinského od Štefánikovej triedy 

G.3  Pohľad na ulicu Radlinského 

G.4  Pohľad na dvorovú časť objektov na Štefánikovej triede a ulici Radlinského 



Sektor I 

 
 

I. 1    Pohľad na ulicu Radlinského od ulice Fraňa Mojtu 

I. 2    Pohľad na ulicu Fraňa Mojtu 

I. 3    Pohľad na ulicu Fraňa Mojtu s kostolom reformovanej cirkvi 

I. 4    Pohľad na ulicu Fraňa Mojtu 

I. 5    Pohľad na ulicu Fraňa Mojtu 

I. 6    Pohľad na ulicu Andreja Šulgana 

I. 7    Pohľad na ulicu Hodálovu 

I. 8    Pohľad na ulicu Hodálovu 

I. 9    Pohľad na Wilsonovo nábrežie 

I. 10  Pohľad na Wilsonovo nábrežie 



Sektor J 

 
 

J. 1    Pohľad na križovatku  ulíc Farská a Štefánikova, naľavo chýbajúca historická zástavba, 

  asanovaná v 70. rokoch 20. storočia 

J. 2    Parková úprava nezastavanej plochy vzniknutej po plošnej asanácii v 70. rokoch 20. 

  storočia, priehľad na Kostol sv. Ladislava 

J. 3    Štefánikova trieda, naľavo budova dnešnej banky na mieste asanovanej historickej zástavby 

     mestského bloku 

J. 4    Štefánikova trieda, napravo zástavba zo 70. rokoch 20. storočia na mieste asanovanej 
     historickej zástavby mestského bloku 

J. 5    Štefánikova trieda, bývalé kino Orbis predpolím na mieste asanovanej radovej historickej 

     zástavby 

J. 6    Pohľad na obchodný dom Tesco (bývalý Prior) 

J. 7    Pohľad na obchodný dom Tesco (bývalý Prior) s terasovitým parkoviskom 

J. 8    Pohľad na terasovité parkovisko za obchodným domom Tesco a kinom Orbis 

J. 9    Časť terénne neupravenej zelenej plochy, ktorá ostala po asanácii bloku historickej zástavby 

     v severnej časti sektoru J 

J. 10  Chodník terénnym schodiskom prepájajúci ulicu Farská s ulicou Piaristická 

J. 11  Terénne schodisko prepájajúce ulice Farská a Piaristická (na mieste pôvodného historického) 



Sektor K 
 

 

K. 1    Pohľad na budovu Krajského a okresného súdu (bývalý Justičný palác) s predpolím 

     s parkovou úpravou 

K. 2    Pohľad na obytný súbor v avantgardnom architektonickom štýle – rondokubizmus  

     (F. Krupka, 1922) 

K. 3    Ulica Cintorínska, naľavo rondokubistický obytný súbor a napravo bývalý Justičný palác  
     (dnes Krajský a okresný súd) s priehľadom na dvojvežie Kostola sv. Ladislava 

K. 4    Pohľad na areál Krajského a okresného súdu s väznicou na ulici Cintorínska 

K. 5    Pohľad na súbor rodinných domov v rondokubistickom štýle so zachovanými  

     autentickými detailmi 

K. 6    Pohľad z ulice Damborského v smere na ulicu Štúrova -  na Nitriansky hrad a piaristický kostol  

K. 7    Pohľad do ulice Damborského, naľavo areál Krajského a okresného súdu s väznicou 

K. 8    Pohľad do ulice 7. pešieho pluku z ulice Damborského 

K. 9    Ulica Damborského s priehľadom na Kostol sv.Ladislava, naľavo budova Krajského 

     a okresného súdu, napravo budova bývalých finančných úradov (J. Merganc) 

K. 10  Križovatka ulíc Štúrova a Damborského a nárožná funkcionalistická budova bývalých 

     finančných úradov (J. Merganc, 1931) 

K. 11  Pohľad z ulice Piaristická ulice v jednej osi s napojením na ulicu Damborského 

K. 12  Frekventovaná ulica Štúrova, napravo budova bývalých finančných úradov a bývalá 

   Kasáreň (dnes Mestská tržnica) 
K. 13  Štefánikova trieda a budova bývalej Kasárne (dnes Mestská tržnica) 
K. 14  Pohľad do ulice 7. pešieho pluku zo Štefánikovej triedy 

K. 15  Štefánikova trieda, naľavo pôvodná historická zástavba 

K. 16  Štefánikova trieda, naľavo pôvodná historická zástavba dvoch historizujúcich víl 
   (Tomaschekova a Gyurkiho vila) 

K. 17  Štefánikova trieda, historická budova bývalého Živnostenského domu (M. Harminc, 

   1928) v kontakte s novodobou zástavbou zo začiatku 21. storočia 

K. 18  Štefánikova trieda, predpolie dnešného Okresného úradu v Nitre (bývalý internát 

Pedagogického inštitútu v Nitre) 
K. 19  Ulica Hodžova, napravo funkcionalistický bytový dom (40. roky 20. storočia) 
K. 20  Ulica Hodžova, funkcionalistický bytový dom, detail riešenia lodžií a celopresklený spojovací 

   krčok so schodiskom 



Sektor M 

 
 

M. 1   Pohľad na mesto Nitra, v ľavom dolnom rohu východný okraj areálu bývalej župnej nemocnice, 
  dole zástavba západnej časti ulice Kasalova 

M. 2   Pohľad zo severovýchodných svahov kopca Kalvárie nad ulicou Pútnická na historické jadro 

   mesta Nitry, dole zástavba pod Kalváriou (ulice Pútnická, Kasalova a Robotnícka) 

M. 3   Pohľad od Misijného domu Matky Božej na ulicu Kalvársku vľavo a historické jadro mesta Nitry 

   v pozadí, uprostred čiastočne zastavaná plocha starého letiska 

M. 4   Pohľad  do ulíc Kasalova a Kalvárska s Kostolom Nanebovzatia Panny Márie 

   v pozadí z rázcestia ulíc Špitálska a Kluchova 

M. 5   Pohľad na Kostol Nanebovzatia Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov (vľavo) 
   a Misijný dom Matky Božej (vpravo za stromami) z juhovýchodného konca ulice Kalvárska 

M. 6    Pohľad  do ulice Spojovacia z rázcestia s ulicou Špitálska 

M. 7    Pohľad  do ulice Špitálska z rázcestia s ulicou Kluchova 

M. 8    Pohľad  do ulice Kasalova z rázcestia ulíc Špitálska, Kluchova, Kasalova a Kalvárska  

M. 9    Pohľad do ulice Kluchova z rázcestia s ulicou Špitálska 

M. 10  Pohľad  do ulice Kasalova z rázcestia ulíc Špitálska, Kasalova a Kalvárska 

M. 11  Pohľad  do ulice Riečna z rázcestia s ulicou Kasalova 

M. 12  Severozápadná časť ulice Kasalova 

M. 13  Ulica Kasalova v polohe križovatky s Mariánskou dolinou 

M. 14  Stredná časť ulice Kasalova v blízkosti križovatky s Mariánskou dolinou 

M. 15  Pohľad do ulice Robotnícka z rázcestia s ulicou Kasalova 

M. 16  Juhovýchodná časť ulice Kasalova 

M. 17  Pohľad do ulice Jaskyňová z rázcestia s ulicou Kasalova 

M. 18  Rázcestie ulice Kalvárska a Mariánskej doliny s prícestnou sochou Panny Márie s dieťaťom   

M. 19  Ulica Kalvárska s Misijným domom Matky Božej v pozadí 

M. 20  Ulica Kalvárska od rázcestia s ulicou Misionárska, v pozadí veža r. k. Kostola Nanebovzatia 

 Panny Márie s bývalým kláštorom nazarénov a Misijný dom Matky Božej 
M. 21  Ulica Pútnická od rázcestia s ulicou Kalvárska 

M. 22  Historizujúca vila na Kalvárskej 12 od juhozápadu 

M. 23  Pohľad do ulice Misionárskej z rázcestia s ulicou Kalvárska 



Sektor N 

 

N. 1    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 

N. 2    Pohľad na areál bývalej sladovne zo Štefánikovej triedy v polohe rázcestia s ulicou Špitálska 

N. 3    Pohľad na areál bývalej sladovne zo západu, z ulice Družstevná 

N. 4    Budova bývalej sladovne z nádvoria v rámci areálu 

N. 5    Severozápadné krídlo budovy skladu a úpravy jačmeňa v areáli bývalej sladovne z nádvoria 

N. 6    Pohľad na budovu skladu a úpravy jačmeňa v areáli bývalej sladovne zo Štefánikovej triedy 

N. 7    Pohľad na bývalú sladovňu z juhovýchodu, koniec 19. storočia 

N. 8    Priestor hlavného vstupu do areálu nemocnice z ulice Špitálska 

N. 9    Pohľad na hlavnú budovu areálu bývalej župnej nemocnice zo severozápadu, vpravo v pozadí 

   kopec Kalvárie s kaplnkou Božieho hrobu 

N. 10  Pohľad na bývalú hlavnú budovu župnej nemocnice z juhovýchodu 

N. 11  Pohľad na severovýchodnú fasádu nadstavaného pavilónu psychiatrického oddelenia 

orientovanú smerom k hlavnej budove bývalej župnej nemocnice a sadovú úpravu 

medzi obomi objektmi 

N. 12  Pohľad z ulice Kalvárska na priečelie budovy bývalého mestského chudobinca 



Sektor O 

 

 

O. 1   Pohľad na prírodnú terasu severovýchodného svahu Kalvárie, s Kostolom Nanebovzatia 

  Panny Márie s bývalým Kláštorom Nazarénov,  prístupnú zo spevnenej cesty, ktorá sa stáča 

  zo severozápadu z ulice Kalvárska 

O. 2   Pohľad na prírodnú terasu severovýchodného svahu Kalvárie, s Kostolom Nanebovzatia 

  Panny Márie, vľavo so sochou sv. Anny  

O. 3   Pohľad na prírodnú terasu severovýchodného svahu Kalvárie, s Kostolom Nanebovzatia Panny 

  Márie a bývalým Kláštorom Nazarénov, vľavo s Kaplnkou Ukrižovania 

O. 4   Pohľad zo severozápadnej terasy na komplex cirkevných budov, plochu priestranstva pre 

  zhromaždenie pútnikov, pred poľným oltárom, vľavo Kaplnka sv. Trojice 

O. 5   Pohľad zo severovýchodu od poľného oltára na Kaplnky sv. Trojice a sv. Anny, v pozadí 

   panoráma mesta vľavo s Nitrianskym hradom 

O. 6    Pohľad zo severozápadu na hlavnú fasádu Kostola Nanebovzatia Panny Márie a kláštora, 
   vľavo Kaplnku Ukrižovania a Kaplnku sv. Trojice, vpravo prvé zastavenie Krížovej cesty 

O. 7    Pohľad zo severozápadu na Kostol Nanebovzatia Panny Márie, bývalý kláštor, Misijný dom 

   a prvé zastavenie krížovej cesty 

O. 8    Pohľad na hlavnú fasádu zo severu, vľavo bývalý kláštor, v popredí Kaplnky zastavenia 

   Krížovej cesty, vpravo s priehľadom na vrchol kopca Kalvárie s Kaplnkou Božieho hrobu 

O. 9    Pohľad zo západu na oplotenie areálu cirkevného komplexu 

O. 10  Pohľad na kaplnky zastavení Krížovej  cesty vo vrchole kopca s Kaplnkou Božieho hrobu 

O. 11  Pohľad zo severozápadu z vrcholu kopca Kalvária na Súsošie Ukrižovania s pohľadom na 

   kaplnky, Misijný dom a panorámu mesta vpravo s Nitrianskym hradom 

O. 12  Pohľad na Súsošie Ukrižovania a panorámu mesta s priehľadom na Kostol sv. Ladislava, 
   Kostol Navštívenia Panny Márie a Nitriansky hrad s Kostolom sv. Emeráma 

O. 13  Pohľad z kopca Kalvárie na severovýchod na kaplnky zastavenia Krížovej cesty, dvorové 

fasády 

   Misijného domu, vpravo sú vnímateľné strechy dvoch hál z 20. storočia 

O. 14  Pohľad na úpätie kopca Kalvárie z juhozápadu a Kaplnku Božieho hrobu a kaplnky 

   zastavenia Krížovej cesty 

O. 15  Pohľad zo severozápadu na vrchol kopca Kalvárie s kaplnkami krížovej cesty, Kaplnkou 

   Božieho hrobu a súsoším Ukrižovania 

O. 16  Pohľad na severozápadný svah Kalvárie 

O. 17  Pohľad zo severozápadu na rázcestie, spevnený chodník vľavo vedie  po severnom úpätí 

   kopca popri lesíku ku komplexu cirkevných budov na Kalvárii a lesný chodník na kopec 

   Kalvárie 

O. 18  Kríž so súsoším pri lesnom chodníku vedúcom severným úpätím kopca Kalvárie 

O. 19  Pohľad do lesíka na úpätí severného svahu kopca Kalvárie lemovaného zo severu 

   spevneným chodníkom 

O. 20  Pohľad na severovýchodné úpätie kopca Kalvárie s jaskynnou Kaplnkou Panny Márie 

   Lurdskej, pod ktorou je vytvorená terasa  

O. 21  Pohľad do ulice Misionárska na obytný súbor tzv. krajinských domkov (architekt Františka 

   Krupka). Obytný súbor na takmer štvrocovom pôdoryse je tvorený deviatimi bytovými 

   domami zoskupenými do štyroch radov v strede s centrálnym dvorom. Obytný súbor je 

   umiestnený  v severozápadnej časti sektora na úpätí severných svahov Kalvárie   

O. 22  Pohľad na hlavný vstup do areálu obytného súboru tzv. krajinských domkov na ulici 

Misionárska. Obytný súbor je umiestnený  v severozápadnej časti sektora na úpätí severných 

   svahov Kalvárie 

O. 23  Pohľad do areálu súboru bytových domov zoskupených do radov, tzv. krajinských domkov 

   na ulici Misionárska. Obytný súbor je umiestnený  v severozápadnej časti sektora na úpätí 

   severných svahov Kalvárie 

 

 



O. 24  Pohľad do areálu centrálneho dvora obytného súboru tzv. krajinských domkov na ulici 

           Misionárska. Obytný súbor je umiestnený  v severozápadnej časti sektora na úpätí severných 

           svahov Kalvárie 

O. 25  Celkový pohľad z severovýchodu na cirkevný komplex Kalvárie 

O. 26  Pohľad z cesty pred Kostolom Nanebovzatia Panny Márie na komplex kláštora piaristov                          
s Kostolom sv. Ladislava a zástavbu Dolného mesta  - chránený interiérový pohľad č. 26  

O. 27  Pohľad z vrcholu kopca Kalvária na panorámu pamiatkovej zóny  - chránený interiérový pohľad č. 27   
 


