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VÍTAMEVÁS

Myslíme na všetkých, píše sa v propagačnej skladačke, ktorú práve držím v rukách. Ale kto je taký
trúfalý, že môže toto o sebe povedať? KOS v Nitre.
KOS, to znamená Krajské osvetové stredisko. O tom
som už počul. Nerád by som súdil bez vlastnej skúsenosti. Idem teda tam, presvedčiť sa. Autobusová
stanica, Štefánikova trieda, Trieda Andreja Hlinku,
sídlisko Chrenová, ulica Fatranská. Vidím polikliniku...
Žeby táto veľká budova oproti? Adresa sedí, Fatranská 3. Na KOS by som to ale nepovedal. Upravené
okolie, vlastné parkovisko, moderná rampa, čistá
a opravená stavba...
Všade propagácia akéhosi výročia. 60 rokov inštitucionalizácie osviet? Celkom tomu nerozumiem.
Budem drzý a pôjdem sa asi rovno spýtať! Ale kto
tomu všetkému šéfuje?Na jedných z dverí prvého
poschodia som našiel označenie: Daniela Gundová,
riaditeľka. Idem sa teda skúsiť spýtať...
Dobrý deň! Vy ste pani riaditeľka?
Áno, dobrý deň, vitajte u nás. Ako Vám môžem pomôcť?
Pani riaditeľka, je to 60 rokov od doby, keď sa osvetová
činnosť začala inštitucionalizovať. Ale, čo znamená toto krkolomné slovo?
Na túto otázku by Vám asi najlepšie odpovedal v tom období
aktuálny pán riaditeľ Čederla. Ja viem len z kníh, že na Slovensku existovala kultúra a osveta na bohatej spolkovej báze. Ako to
v našej vlasti býva zvykom, pri zmenách sa všetko ruší, tak tomu
bolo aj v období po roku 1948. Ľuďom však osvetová činnosť
chýbala, nikým nebola zastrešená, preto aj v Nitre vznikol v roku
1953 Okresný dom osvety.
Daniela Gundová

www.kosnr.sk

Aké boli začiatky? Čo vlastne taká nová inštitúcia zabezpečovala?
Z tohto obdobia sa nám žiaľ nezachovali žiadne materiály.
Vieme, že od roku 1969 bol riaditeľom pán Jozef Gatial, po
ňom prevzal velenie pán Jozef Mátel až do roku 1973. Osveta
kopírovala zmeny, ktoré sa diali v spoločnosti, niekedy sa našim
predchodcom dýchalo ľahšie – kultúrne, niekedy sa viac venovali politike.
5
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Asi sa odvtedy veľa zmenilo.
Zmena nastala v roku 1974 s príchodom pána riaditeľa Rudolfa
Jasana a vedúcej oddelenia organizácie a riadenia pani Oľgy Rybanovej. V osvetovej činnosti sa začala tzv. profesionalizácia –
okrem 19 profesionálnych osvetových pracovníkov v spádových
obciach začalo pracovať množstvo dobrovoľných osvetových
pracovníkov. Boli to väčšinou učitelia a ako vieme od našich
predchodcov, boli naozaj zanietení pre svoju prácu.

a nastal ťažký boj o prežitie našej inštitúcie. Zrazu sa zabudlo, že
robila aj kultúru. Našťastie nie úplne. Dočkala sa uznania a našla
svojich pokračovateľov. Neskôr prišiel nový pán riaditeľ Ladislav
Sykora, ktorého som v roku 2004 vystriedala ja.
A naše poslanie? Venovať sa všetkým druhom neprofesionálnej
kultúry, vzdelávať, ponúkať možnosti vyžitia vo voľnom čase,
uspokojenia kultúrnych potrieb i túžob. Nezabúdať pritom na
tradície, nielen uchovávať ich, ale najmä šíriť medzi deťmi
a mládežou.

Rudolf Jasan
Ladislav Sykora

Čo je poslaním Krajského osvetového strediska dnes?
To sme zrazu preskočili tridsať rokov. Medzitým sa Oľga Rybanová stala riaditeľkou, opäť prišla na Slovensko revolúcia

Pani riaditeľka, a čo Vy a Vaši zamestnanci? Predstavte sa nám, ktorí možno ešte nemáme s osvetovým
strediskom skúsenosť. A začnite rovno sebou ako vedúcou osobnosťou inštitúcie s takým dôležitým poslaním.
Každodennú kultúrno-osvetovú činnosť poznám dokonale,
najprv ako radová pracovníčka, potom vedúca oddelenia a nakoniec ako riaditeľka. V súčasnosti vediem kolektív 16 pracovníkov, ktorí sú začlenení do troch oddelení – vzdelávania, tvorivosti a služieb. Sme jeden tím, ktorý denne pripraví v priemere
päť podujatí na vysokej profesionálnej úrovni. Ale vieš čo, mám
lepší nápad, ako o tom iba rozprávať. Navrhujem, poďme sa
spolu pozrieť, čo práve moji šikovní kolegovia pripravujú.

Oľga Rybanová
www.kosnr.sk
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Pani riaditeľka, pred akými dvermi sa nachádzame?
Týmito dverami vlastne vstupujeme do sveta tvorivosti, sveta
najpôsobivejšej ľudskej činnosti. Presnejšie vchádzame do oddelenia, v ktorom sa venujeme výtvarnému umeniu, ľudovým
remeslám, folklóru, divadlu, hovorenému slovu, fotografiám,
ale aj menšinovej kultúre.
Toho je naozaj veľa!
To áno. Preto bude lepšie, ak Ťa zoznámim s jeho vedúcou, Zdenkou Smrečkovou. Zdenka je okrem toho aj odborná pracovníčka
v oblasti výtvarného umenia, fotografie a filmu, teda jednej
časti našich tvorivých aktivít.

Zdenka Smrečková

Zdenka, výtvarné umenie, fotografia, to je veľká kapitola sama o sebe. Na koho upriamujete pozornosť, aké
významné aktivity realizujete?
Našu pozornosť zameriavame na amatérskych výtvarníkov,
fotografov, ale aj tvorcov filmu, ktorým ponúkame možnosť
zapojiť sa do rôznych postupových súťaží. Ich dôležitou
súčasťou bývajú semináre s členmi porôt. Okrem toho organizujeme pre našich umelcov workshopy, plenéry, tvorivé dielne
a výstavy. Priaznivci umenia sa u nás navyše stretávajú v ART
klube a Fotoklube. Ich tvorbu sa snažíme prezentovať nielen u
nás v KOS v Nitre, ale aj v rôznych mestách a obciach Slovenska
a v zahraničí.
Aké sú ďalšie oblasti oddelenia tvorivosti v KOS?
Jednou špecifickou kategóriou tvorivosti, ktorú u nás vedie
Ľudmila Struková sú remeslá. Je lektorkou a organizátorkou
www.kosnr.sk

Výtvarné umenie,
fotografia a film
SÚŤAŽE
Výtvarné spektrum
Krajská postupová súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá sa vypisuje vo všetkých výtvarných disciplínach –
maľbe, kresbe, grafike, plastike i úžitkovej tvorbe. Nižšie
kolo sa realizuje pod názvom REGION ART.
AMFO
Je určená deťom, mládeži i dospelým. Súťaží sa zvlášť
v čierno-bielej, farebnej fotografii i v multimediálnej prezentácii.
CINEAMA
Postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby,
v ktorej sa súťaží vo viacerých žánroch napr. reportáž, dokument, animovaný, hraný film, minútový film a pod.
Petzvalov mapový okruh fotoklubov
Organizuje sa od roku 1995 a medzi sebou súťaží so svojimi
kolekciami fotografií 16 fotoklubov zo Slovenska.
Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej
Autorská súťaž KOS v Nitre, spojená s výstavou. Poslaním
nie je iba podpora talentu a nadania detí a mládeže, ale
možnosť i vzájomnej konfrontácie diel mladých autorov
z rôznych kútov Slovenska.
Vesmír očami detí
Výtvarná postupová súťaž určená pre deti MŠ, žiakov ZŠ a
ZUŠ.
AKTIVITY A PODUJATIA
Organizuje tvorivé dielne pre deti, workshopy, semináre,
plenéry pre dospelých, ktoré sú dobrou príležitosťou na
vzájomné spoznávanie sa autorov, na neformálne vzdelávanie, ale i na získanie výtvarných zručností.
Výtvarný projekt OKNO
Zúčastnili sa ho slovenskí, českí a francúzski výtvarníci
a tvorili na tému okno.
Zátišie – krajina
Výtvarný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na prírodné inšpirácie.
9
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tvorivých dielní ľudových aj súčasných remesiel pre deti,
mladých aj dospelých. Učí a ovláda niekoľko techník. Okrem
toho usporadúva výstavy. Našich remeselníkov môžete vidieť
aj na kultúrnych podujatiach v obciach a mestách, kde nielen
prezentujú svoj kumšt, ale vedú aj tvorivé dielne.

Ľudmila Struková

Počul som, že sa venuje i špecifickým skupinám
obyvateľstva, v čom spočíva táto práca?
Ide o znevýhodnené skupiny obyvateľstva, často deti, ktorým
pomáhame začleňovať sa do spoločnosti podporením ich talentu, vytvorením priestoru pre ich kreativitu a tiež plnohodnotnou prezentáciou ich umeleckej tvorby.

Farebná paleta, Metamorfózy umenia
Alebo od zážitku k poznaniu... – kreatívne stretnutia určené pre všetkých záujemcov o výtvarnú tvorbu, s využitím
postupov artefiletiky.
Pohľady do minulosti
Výtvarné sympózium, ktorého sa zúčastnili autori Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale i z iných miest Slovenska.
Bolo venované oslavám príchodu 1150. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Multimediálna tvorba
Seminár, ktorého cieľom bolo priblížiť novú kategóriu
v súťaži pre amatérskych fotografov, ktorá má jednotnú
dejovú i výtvarnú líniu.
Z letných výtvarné dielní pre deti a mládež vyberáme:
Výtvarná trochu inak, Kamarátky – farbičky, Farebná abeceda, Slnko, Pohľad do zrkadla, papierové kúzlenie... V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre pripravujeme i zaujímavé autorské i kolektívne výstavy z rôznych druhov
záujmovo-umeleckej činnosti, ktoré sa tešia bohatej
návštevnosti detí , mládeže i verejnosti.

Ľudové remeslá
Ľudové remeslá sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
začali intenzívne rozvíjať v roku 1995. Prvé boli postavičky
a misky zo šúpolia, paličkovanie, sieťovanie, necovanie,
maľovanie kraslíc, pečenie a zdobenie medovníčkov. V posledných rokoch sa k ľudovým remeslám pripojili tvorivé
kreatívne dielne súčasných remesiel, pri ktorých využívame rôzne netradičné materiály. Organizujeme ich pre
všetky vekové kategórie a to nie len v KOS, ale aj v obciach
či v sociálnych zariadeniach nášho regiónu.
Aktivity a podujatia
Dielne ľudových remesiel
Misky z kukuričného šúpolia, Šibáky z vŕbového prútia,
Suché a mokré plstenie, Zdobenie kraslíc, Vianočné ozdoby
zo slamy, Paličkovanie, Zdobenie medovníčkov, Necovanie,
Frivolitkovanie...
Kreatívne tvorivé dielne
Sutašková bižutéria, Enkaustika, Maľovanie na hodváb,
Patchwork, Batikovanie, Eko bižutéria, Ružičky z jesenných
listov, Maľovanie na kamene, Fašiangové masky...

www.kosnr.sk
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Hudba, spev, tanec

Jana Zakopčanová

A napríklad ten spomínaný folklór?
Ten má u nás na starosti Janka Zákopčanová. Folklór, najmä
hudba, spev a tanec sú jej parketou. A nie len folklórny spev
a hudba, ale aj spev zborový a dychovka. Janka organizuje
regionálne a krajské súťaže, koncerty a prehliadky speváckych
zborov, odborné prednášky, vzdelávacie semináre a workshopy,
ale aj metodické návštevy s cieľom pomôcť kolektívom pri
speváckej, tanečnej i hudobnej príprave. Niekedy stojí pri zrode
nových folklórnych zoskupení, podieľa sa a pomáha obciam
a členom folklórnych zoskupení pri projektoch. Zameriava sa
na vydávanie zbierok ľudových piesní a zbieranie informácií
o tradičnej ľudovej kultúre v obciach.
Takže je to vlastne taký etnografický terénny výskum?
Dá sa povedať. Informácie zbiera rozhovormi s pamätníkmi.
Máme zozbierané informácie z 13 vybraných obcí, ktoré spracúvame do publikácie. Tento projekt sa volá Spevné a tanečné
tradície Nitrianskeho samosprávneho kraja.

SÚŤAŽE
Heličky
Regionálna postupová súťažná prehliadka programov detských folklórnych súborov, s cieľom popularizácie výchovy
ľudovým umením.
Detský festival ľudovej hudby
Krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov, zameraná na
interpretáciu hudobného folklóru a vyhľadávanie detských
talentov.
Nositelia tradícií
Súťažná prehliadka programov folklórnych skupín.
Idú hrať
Krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií, s cieľom
uchovávania, rozvíjania a šírenia ľudovej kultúry na Slovensku
Festival hudobného folklóru
Súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín,
sólistov spevákov a inštrumentalistov, jej regionálne kolá
organizujeme pod názvom Zahrajte mi túto a Pod Inovcom.
AKTIVITY A PODUJATIA
K prameňom tradícií
Vzdelávacie semináre pre vedúcich folklórnych kolektívov, na ktorých získavajú teoretické informácie z oblasti
tradičnej ľudovej kultúry, ale i praktické skúsenosti pri práci
s deťmi vo folklórnom kolektíve.
Folklórny večer v synagóge
Koncerty realizujeme v rámci projektu Inšpirované folklórom, ktorý zahŕňa v sebe aj vzdelávacie aktivity a tanečné
domy.
Spev nás spája
Je to nesúťažná regionálna prehliadka speváckych zborov,
ktorú organizujeme každý rok a má už svoju tradíciu.
Okrem toho detské spevácke zbory zapájame do postupovej súťaže Mládež spieva a malé a veľké dychové hudby
do súťaží, ktoré sú v rámci Slovenska vyhlásené pre nich.

www.kosnr.sk
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Bolo tu spomenuté aj divadlo, však?
Áno, amatérske divadlo u nás patrí do kompetencie Silvie Bartákovej. Ona sa sústreďuje na prácu s divadelnými kolektívmi,
pre ktoré organizuje súťažné i nesúťažné prehliadky, workshopy
a odborné semináre. Vyhľadáva detské divadelné súbory, talentovaných mladých divadelníkov, dedinské ochotnícke divadlá
aj súbory dospelých, ktorým pomáha formou metodických
návštev alebo workshopov.

Silvia Bartáková

A čo hovorené a umelecké slovo?
V rámci umeleckého slova Silvia organizuje súťaže pre recitátorov a recitačné kolektívy, v oblasti hovoreného slova sú to súťaže
pre mladých moderátorov a rečníkov.

Divadlo, hovorené
a umelecké slovo
AKTIVITY, PODUJATIA A SÚŤAŽE
Detský javiskový sen
Krajská postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti a divadla dospelých, hrajúcich pre deti. Jej regionálne kolo, ktoré organizujeme sa nazýva Javiskový
škriatok.
Štúrov Zvolen
Krajská postupová súťaž hovoreného slova, určená pre
žiakov základných a stredných škôl.
Mladý moderátor
Krajská postupová súťaž mladých moderátorov a hlásateľov
od 15-25 rokov s postupom na celoštátne kolo pod názvom Sárova Bystrica.
Hviezdoslavov Kubín
Organizujeme spádové, obvodné a regionálne kolá súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy detí a detských
recitačných kolektívov a regionálne kolo súťaže pre dospelých.
Pre recitátorov organizujeme prípravné semináre a odporúčame i na iné súťaže v oblasti umeleckého prednesu napr.
Beniakove Chynorany, ktorá je zameraná na prednes poézie
európskych autorov. Sme spoluorganizátorom krajského
kola súťaže pre ženy, recitátorky – Vansovej Lomnička.
Tradičné ochotnícke divadlo
Projekt zameraný na zachovanie a prezentovanie dedinského divadla.
Vyhľadávame amatérske súbory a jednotlivcov, informujeme ich o súťažiach v oblasti hovoreného slova, nominujeme ich na celoslovenské súťaže, napr. Timravina studnička, Literárny Lučenec, Kráľove Šahy, Koyšove Ladce,
v oblasti divadla – Festival Stanislav Chrena, Festival Aničky Jurkovičovej, Divadelné Šurany a mnohé iné. Konzultujeme s interpretmi výber predlohy, spracovanie a samotnú
prezentáciu diela.

www.kosnr.sk
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V úvode sa spomína i menšinová kultúra, kto sa jej
venuje?
Silvia Vargová, je našou odbornou pracovníčkou pre prácu
s maďarskou menšinou a pre oblasť cezhraničnej spolupráce.
V spolupráci s obcami Podzoboria a obcami z okresu Šaľa
s obyvateľstvom maďarskej národnosti pripravuje prehliadky,
festivaly, súťaže a výstavy pre deti a dospelých.

Menšinová kultúra
a cezhraničná spolupráca
AKTIVITY A PODUJATIA
Znie pieseň Podzoboria
Pravidelná prehliadka tradičnej kultúry v oblasti prezentácie folklórnych a speváckych skupín obcí Podzoboria.
Spievajúce Podzoborie
Nesúťažná prehliadka folklórnych skupín Podzoboria.
Vianoce na Podzoborí
Festival vianočných zvykov a obyčajov v podaní folklórnych
a speváckych skupín nielen z Podzoboria, ale i Maďarska.
Otvorme srdcia
Prehliadka chrámových speváckych zborov, ktorá sa každý
rok realizuje v inej obci.
Sme spoluorganizátormi podujatí Fašiangy na Podzoborí,
kde znejú folklórne fašiangové zvyky a obyčaje a podujatia
Už nám vínko dozrelo, na ktorom sa prezentujú folklórne
kolektívy jesennými zvykmi a oberačkovými slávnosťami.

Silvia Vargová

Spolupracuje aj so základnými školami s vyučovacím jazykom
maďarským. V rámci cezhraničnej spolupráce napomáha
prezentovať výsledky amatérskej menšinovej i slovenskej
kultúry na podujatiach v Maďarsku. Okrem toho KOS v Nitre
vydáva i publikácie v maďarskom jazyku.

Detský svet rozprávok
Podujatie, ktoré každoročne pripravujeme pre deti zo škôl
s vyučujúcim jazykom maďarským.
Tancuj, tancuj
Prehliadka detských folklórnych skupín obcí Podzoboria.
Dobré slovo
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre žiakov
základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Kde bolo, tam bolo
Súťaž v prednese rozprávok, spojená s výstavou výtvarných prác detí základných škôl s vyučovacím jazykom
maďarským.
V rámci cezhraničnej spolupráce máme nadviazané kontakty s organizáciami v maďarských mestách Tatabánya,
Tata a obci Vilonya pri Balatóne. Folklórne kolektívy sa
pravidelne stretávajú na podujatiach Šiškový bál v Bánhide a Slávnosti v Tate. Úspešné boli i výstavy v Ostrihome
a v Tatabányi pod názvom 1+5, 5+1 a v KOS v Nitre výstava pod názvom Dve krajiny, dve mestá, štyria umelci. Okrem
toho prezentujeme i ľudových remeselníkov na výstavách,
ktoré sú spojené s tvorivými dielňami a inými sprievodnými aktivitami.

www.kosnr.sk
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Osobnosti
Anton Švec
Patril medzi významné osobnosti insitného umenia v našom
regióne. Maľoval zátišia a krajinky. Počas svojej umeleckej činnosti získal niekoľko ocenení na krajských aj celoštátnych
súťažiach.
Imrich Finta
Patrí medzi popredných slovenských amatérskych fotografov.
Viedol fotokrúžok pri SOU Calex Zlaté Moravce. V súčasnosti
sa sústreďuje na fotorekonštrukciu hradov a ich detailov. Jeho
snímky sú publikované v odborných fotografických časopisoch,
je víťazom mnohých súťaží a držiteľom viacerých ocenení.
Ivan Kvapil
Pracoval aj ako metodik v Osvetovom dome. Aktivizoval
tvorivých fotoamatérov vo svojom okolí. Bol nielen úspešným
autorom, ale aj inštruktorom a prednášateľom. Založil Fotoklub
pri Osvetovom dome v Nitre. V rámci vlastnej tvorby sa venoval
fotografickej dokumentácii Slovenska v jej historickom, vývojovom i súčasnom obraze.
František Herman
Bol všestranný umelec. Člen výtvarného krúžku pri ZKO v Zlatých Moravciach a neskôr, za celoživotné dielo, vstúpil medzi
profesionálnych výtvarníkov Slovenka. Dlhé roky reprezentoval
seba, ale aj náš región v krajských a celoslovenských prehliadkach výtvarného umenia a amatérskeho divadla.
Ján Hadnagyi
Bol jeden z najstarších zakladajúcich členov výtvarného krúžku,
rezbár a výtvarník.
Ján Stacho
Zaslúžil sa o výtvarné obnovenie interiéru kultúrnych a sakrálnych stavieb v Močenku. Za jeho výtvarné umelecké kvality
bol veľakrát ocenený. Prispel k rozvoju kultúry nielen v obci
Močenok, ale i v širšom okolí.

Tibor Lešš
Je mimoriadne aktívnym umelcom. Zúčastňuje sa súťažiach,
prehliadkach a sympóziách. Je jedným z autorov európskeho
unikátu – obrovského Betlehemu, ktorý bol vytvorený na medzinárodnom plenéri v Humennom. Pre svoje diela a množstvo
ocenení je zapísaný do knihy Zlatého fondu Slovenskej republiky.
Štefan Esküdt
Náš lektor pletenia košíkov z vŕby žije v Lúčnici nad Žitavou,
v časti Martinová. Vŕbové prúty sa sa v jeho rukách menia na
rôzne druhy košíkov. Reprezentuje nás na kultúrnych podujatiach, venovaných tradičným remeslám. Je zapísaný do Slovenskej knihy rekordov za upletenie 2,5 m vysokého koša a 3 m
vysokého prúteného snehuliaka.
Emília Husáková
Medzi naše prvé lektorky patrí aj Emília Husáková. Svoje
zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudla v oblasti paličkovanej
čipky rozdáva na podujatiach a kurzoch od roku 1995, zároveň
našu organizáciu reprezentuje na rôznych podujatiach i na
výstavách paličkovanej čipky.
Michal Ostertág
Dlhoročný amatérsky režisér a vedúci divadelného súboru
Orol – Gorazd, Inovec, ktorý spolupracoval s divadelnými
ochotníckymi súbormi napr. v Čiernych Kľačanoch, Veľkých Vozokanoch či v Skýcove.
Viktor Šimek
Okrem spevu, dirigovania sa dlhé desaťročia venuje aj výtvarnému umeniu. Inšpiruje sa pri tom ľudovou kultúrou, folklórnymi námetmi a ľudovým odevom. Je autorom publikácie Ľudový
odev Podzoboria, ktorá je jedinečnou publikáciou zameranou na
spôsob odievania v obciach Podzoboria. Za svoju umeleckú výtvarnú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry
získava veľa uznania a ocenení.

Michal Bleho
Jeho tvorba je zrkadlom všestranne orientovanej osobnosti.
Počas života sa okrem výtvarného umenia venoval aj ochotníckemu divadlu a vedeniu dychovej hudby. Bol viackrát ocenený
v súťažiach pre neprofesionálnych výtvarníkov.

www.kosnr.sk

19

ODDELENIEVZDELÁVANIA

20

www.kosnr.sk

Keďže nie sme len inštitúcia, ktorá pomáha rozvíjať tvorivosť, ale
aj inštitúcia, ktorá vzdeláva, máme aj oddelenie vzdelávania.
Budem hádať, práve ma tam vediete.
Presne tak. Malý tím nášho oddelenia vzdeláva kultúrnych
pracovníkov, vzdeláva v oblasti zdravého životného štýlu aj
v oblasti sociálnej prevencie, environmentálnej výchovy.
Zaoberá sa záujmovým vzdelávaním, klubovou a kurzovou
činnosťou, ale napríklad aj grafológiou.
Grafológiou?
Áno. Aj takáto oblasť je u nás zastúpená. Za týmito dverami
sa dozvieme viac. Vchádzame totiž k jeho vedúcej, k Janke
Ondruškovej.

KURZY A KLUBY
V súčasnosti, v rámci záujmového vzdelávania v KOS,
ponúkame možnosť absolvovať niekoľko zaujímavych
kurzov a tiež príležitosť stať sa členom v niektorom z našich
klubov.
Kurzy:
Kurz grafológie
Je určený všetkým, ktorí majú záujem vniknúť hlbšie do
problematiky rozboru rukopisu, prostredníctvom ktorého
sa môžeme o pisateľovi dozvedieť informácie o jeho povahových vlastnostiach, citoch, temperamente a vôľových
vlastnostiach.
Jogové cvičenia
Ponúkame ako spôsob a cestu k harmonizácii organizmu
pomocou harmonizačných praktík Hathajogy. Cvičenia sú
zdrojom pohybu, odbúravania stresu, návodov na správne
dýchanie, ale aj nenahraditeľných pocitov sebapoznania.
Relaxačné cvičenie
Podpora zdravého životného štýlu, zlepšenie telesnej kondície a vlastnej sebarealizácie.

Jana Ondrušková

Janka, máte vraj ťažkú a zodpovednú úlohu. Vediete
oddelenie s veľkým poslaním.
Okrem toho, že som vedúcou oddelenia, sama zabezpečujem
vzdelávanie v oblasti sociálnej prevencie.
Čo všetko si mám pod tým predstaviť?
Zameriavame sa na programy sociálnej prevencie, v rámci
ktorých sa orientujeme aj na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. V spolupráci s odborníkmi ponúkame interaktívne stretnutia pre deti a mládež k témam ako: stmeľovanie kolektívu,
výcvik asertívneho správania, prevenciu obchodovania s ľuďmi,
oboznámenie sa s rizikami hľadania práce v zahraničí, mýty
a fakty o drogách, prevencia HIV, AIDS. Základným princípom
je pritom predchádzanie nežiaducim javom v spoločnosti.
Snažíme sa o to napríklad aj rozvíjaním vedomostí, zručností
www.kosnr.sk

Kurzy masáže dojčiat pre rodičov – i budúcich
Špecializovaný kurz má za cieľ okrem naučenia sa techniky
masáže svojho dieťatka (2-10 mesačného) hlavne upevnenie citovej väzby medzi rodičom alebo opatrovníkom
a dieťaťom. Je to staroveké umenie, ktoré pomáha pochopiť
reč novorodeného dieťaťa a dodáva rodičom pocit sebavedomia v starostlivosti o svoje dieťa.
Kluby:
ART klub
Otvorený klub prívržencov výtvarného umenia, vedený
lektorkou, spojený s konzultáciou domácich výtvarných
diel neprofesionálnych výtvarníkov.
Česko-Slovenský poznávací klub
Je zameraný na stretnutia ľudí zaujímajúcich sa o kultúru,
históriu Čiech a Moravy a o rozvíjanie priateľstiev medzi
národmi.

21

22

www.kosnr.sk

a pestovaním zdravého životného štýlu. Okrem toho sa zaoberáme aj vzdelávaním kultúrnych pracovníkov a záujmovým
vzdelávaním.
Čo to presnejšie znamená?
Pravidelne pre obce a kultúrne organizácie pripravujeme
odborné semináre pre pracovníkov v kultúre, zamerané na
zvyšovanie kompetencií, vedomostí a zručností potrebných
pre ich prácu. Aj pre koordinátorov prevencie zo škôl aj pre
pracovníkov v kultúre a iných organizáciách pripravujeme rôzne
kurzy, prednášky a semináre, školenia, metodické stretnutia
a konferencie, ale aj tematické výstavy a súťaže. Spolupracujeme pritom so štátnymi i neštátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami. V rámci záujmových činností máme
vytvorenú bohatú ponuku viacerých druhov podujatí – kluby,
kurzy, prednášky spojené s besedou, semináre, súťaže, tvorivé
dielne a workshopy, exkurzie, výstavy aj filmy s besedou.
Počuli sme aj o grafológii.
Počuli ste správne. Náš kolega, Peter Bakay, organizuje prednášky a kurzy grafológie a v KOS vedie aj klub grafológie, ktorý
na budúci rok oslávi 20. výročie. Spolupracuje so strednými
školami formou prednášok z histórie písma a grafológie. Popri
tom Peter organizuje aktivity Česko-slovenského poznávacieho
klubu a dvoch fotoklubov v Nitre. Zároveň pre KOS spracováva
informácie do databáz, adresárov, archivuje záznamy z podujatí, spravuje webovú stránku a zabezpečuje ozvučovanie kultúrnych i vzdelávacích podujatí nielen pre KOS v Nitre, ale i pre
mnohé ďalšie kultúrne organizácie a obce.

Fotoklub Nitra
Pravidelné stretnutia priaznivcov fotografovania.
Klub diabetikov
Nielen pre diabetikov s cieľom poskytnúť informácie
o ochorení diabetes mellitus a o prekonávaní problémov
spojených s týmto ochorením. Súčasťou je aj individuálne
poradenstvo. Venuje sa i diaturistike.
Klub grafológie
Pravidelné stretnutia záujemcov o grafológiu.
Šachový klub
Klub je zaregistrovaný v Slovenskom šachovom zväze a je
aktívny v našich priestoroch už niekoľko rokov.
Úspešné kluby z našej histórie
V minulosti boli u nás aj iné úspešné kluby. K tým najvýraznejšim určite patrili Klub vegetariánov, Klub liečivých byliniek, Klub priateľov svetových filozofií a náboženstiev, Klub Slovanské kolo, tiež Centrum zdravia, Univerzum a iné.

Peter Bakay
www.kosnr.sk
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A počuli ste aj o našej joge?
Veru nie, Janka.
Magdaléna Radecká, naša odborná pracovníčka pre zdravý
životný štýl a environmentálnu výchovu, organizuje aj kurzy
jogy. Presnejšie jogové a relaxačné cvičenia. Zároveň realizuje prednášky, besedy a stretnutia o zdravej výžive, histórii,
geografii či filozofii.

PODUJATIA A AKTIVITY
vyberáme aspoň zopár...
EKO-leto – tvorivé dielne
ENVIROFILM v KOS v Nitre – pofestivalová prehliadka
Medzinárodného filmového festivalu so sprievodnými
podujatiami
Zelený svet – medzinárodná putovná výstava
AKO-EKO – odborný seminár
Rodová cesta – exkurzie po ekoosadách v Rusku
a Taliansku
Plagát roka – výtvarná súťaž NSK pre žiakov SŠ
Prečo som na svete rád/rada – medzinárodná
výtvarná súťaž pre mladých ľudí
Besedy vo forme interaktívnych stretnutí
Pusinky a Dotyky nie sú na rozkaz
Pavučina vzťahov
Človek nie je tovar
Mýty a fakty o drogách

Magdaléna Radecká

Pre koordinátorov prevencie zo škôl a organizácií
Metodika k filmu o obchodovaní s ľuďmi
Pomáhajme pri zlepšovaní sveta
Seminár Obchodovanie s ľuďmi
Prevencia HIV/AIDS
Pre verejnosť
Konferencia – Obchodovanie s ľuďmi
Svetový deň boja proti HIV/AIDS
Semináre
Marketing a firemná politika
Redakčná úprava textov
Pre diabetikov
Diabetik v zdravom meste
Jarný útok pre zdravie
Cvičíme s cukrovkou
Modrý pochod diabetikov

www.kosnr.sk
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Osobnosti
PhDr. Pavol Sika
Patril medzi významných organizátorov kultúrneho života
v Nitre. Bol zakladateľom a riaditeľom medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby v Nitre Cithara aediculae a tiež
organizátorom rómskeho filmového festivalu Kalo čangalo.
Vydával časopis Originál a organizoval výstavy a koncerty,
verejnosti predstavil stovky osobností slovenského kultúrneho
a spoločenského života. S KOS v Nitre spoluorganizoval
kultúrno-spoločenské podujatie v exteriéroch nitrianskeho
podhradia – Palánok.
Doc. RNDr. Milan Grenčík, CSc.
Šíril osvetu v oblastiach zdravý životný štýl, prevencia drogových
závislostí, environmentálna, vlastenecká a mravná výchova. Do
celoživotného prínosu Milana Grenčíka do sveta osvetovej práce
sa nepochybne počíta viac ako tritisíc jeho prednášok.
RNDr. PhMr. Vincencia Brežná
V klube Centrum zdravia rozdávala svoje vedomosti formou
prednášok o prírodnej sile byliniek. Pomáhala zlepšovať životný
štýl mladým aj starým. V spolupráci s ňou sme vydali viacero
brožúr.
Gabriel Špitalský
Bol ľudovým liečiteľom, ktorého početné prednášky z oblasti
fytoterapie pomáhali účastníkom prekonávať viaceré neduhy
a choroby. Sám pripravoval účinné tinktúry, mazania a čajové
zmesi, ktoré poskytoval všetkým účastníkom.
Štefan Letko
Šíril informácie o liečivých rastlinách a pomáhal zakladať
záhradky liečivých byliniek v obciach. Pre svoju vitalitu a húževnatosť bol príkladom aktívneho starnutia.

www.kosnr.sk

NAPÍSALI O NÁS
O Klube jogy
Klub jogy má u nás dlhoročnú tradíciu, kde majú príležitosť
urobiť niečo pre svoje zdravie začiatočníci aj pokročilí jogisti,
ľudia úplne zdraví, ale i tí, ktorým zdravie dokonale neslúži.
Pod odborným vedením učiteľov akreditovaných Slovenskou
asociáciou jogy, s ktorou od začiatku spolupracujeme, sa prestriedali desiatky cvičencov, ktorých učili Elena Miškóciová,
Ing. Viktor Sidor, Magdaléna Miklášiková. V súčasnosti sú
aktívni učitelia RNDr. Júlia Winklerová, Ing. Ján Paľaga, Ján
Mitúch a Magdaléna Molnárová.
RNDr. Júlia Winklerová,
učiteľka jogy II. triedy SAJ
O ZO Zväzu diabetikov Slovenska DIANITRAN Nitra
a Klube diabetikov
Väčšinu podujatí pripravujeme v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre. Podnietili sme aj vznik Klubu diabetikov.
Dôležitou súčasťou je Poradenstvo o cukrovke, ktoré odborne
vedie edukátorka Mgr. Klaudia Šugrová. V rámci projektu
Zdravé mesto Nitra – „Diabetik v zdravom meste“ meriame
glykémiu a krvný tlak, pozývame odborníkov a predajcov.
Dobre vieme, že kompenzáciu cukrovky výdatne posilňuje
telesný pohyb. Vyzývame k nemu diabetikov nielen činnosťou
Klubu diaturistov. Každoročne v septembri otvárame v KOS-e
kurz „Cvičíme s cukrovkou“. Je to súbor cvičení na báze jogy
zohľadňujúce handicap diabetikov. Jeseň sa spája so
Svetovým dňom diabetu. Každoročne organizujeme Modrý
pochod diabetikov. Vysvietime budovu Krajského osvetového strediska v Nitre na modro. Prejdeme symbolických 350
krokov s modrými ručnými svietidlami. Prevažná väčšina
podujatí je v priestoroch Krajského osvetového strediska
v Nitre, úprimne si to vážime a ďakujeme.
RNDr. Júlia Winklerová
predsedníčka, ZO ZDS DIANITRA Nitra
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Pani riaditeľka, striedame dvere za dverami, máte naozaj veľkú budovu. Je celá vaša?
Áno, sme mimoriadne vďační našim predchodcom – osvetárom ale aj pracovníkom ostatných kultúrnych inštitúcií, ktorí
ju pod vedením pána riaditeľa Rudolfa Jasana pred 30. rokmi v
akcii Z postavili (pre mladých, akcia Z – znamená, že materiál
na stavbu zaplatí zriaďovateľ a práca je zadarmo, teda brigádnická). Postupne sme si ju zmodernizovali z vlastných príjmov
a Nitriansky samosprávny kraj – náš súčasný zriaďovateľ, nám
poskytol kapitálové náklady na výmenu okien a fasádu. Dnes je
to naozaj moderná inštitúcia, do ktorej chodia návštevníci radi,
pretože im zabezpečuje určitý komfort.
Keď k Vám do KOS človek prichádza, nemôže si nevšimnúť aj bucľatú čiapočku, ktorú Vaša budova má.
To je kupola našej hvezdárne.
Vy máte aj vlastnú hvezdáreň?
Vznikla rok po otvorení budovy vďaka úsiliu zanieteným astronómov amatérov.

Takže kto by mal záujem, môže sa prísť pozrieť na
hviezdy?
Áno a nielen hviezdy, ale aj slnko. Dnes je naša hvezdáreň
využívaná najmä skupinami žiakov základných škôl, ktorí
okrem pozorovania slnka ďalekohľadom uvidia aj tematické
filmy z oblasti astronómie alebo si vypočujú prednášku Petra
Poliaka, ktorý sa vesmíru venuje už dlhé roky.
www.kosnr.sk

Nitrianska hvezdáreň
Začiatky amatérskeho astronomického hnutia v okrese Nitra siahajú do tridsiatych rokov minulého storočia.
Prvý krúžok astronómov vznikol v roku 1951. Trval iba
niekoľko mesiacov. V rokoch 1953-1956 krúžok postupne
obnovil svoju činnosť. Nadviazal spoluprácu so ZV ROH
Energeticko-rozvodného závodu v Nitre a s Parkom kultúry a oddychu v Nitre, čím získal finančné prostriedky,
dostal k dispozícii miestnosť na pravidelné stretnutia.
V roku 1962 prešiel krúžok pod ZV ROH Vysokej školy
poľnohospodárskej v Nitre. Na streche internátu VŠP zriadili pozorovateľňu. Hvezdáreň v Hurbanove zapožičala nitrianskym astronómom kvalitný ďalekohľad. Spoluprácu
nadviazali s hvezdármi v Hlohovci a PF v Nitre. Záujem
o astronómiu rástol i medzi deťmi a mládežou.
Ďalší rozvoj amatérskeho astronomického hnutia
znamenalo založenie Okresného astronomického kabinetu
pri Okresnom osvetovom stredisku v Nitre (1973). Prvým
vedúcim sa stal Ing. Peter Ragas. V tomto období vzniká pri
školách a kultúrnych zariadeniach množstvo astronomických krúžkov mládeže a dospelých .V roku 1979 sa začalo
s výstavbou novej budovy Okresného osvetového strediska
v Nitre a na jej najvyššom poschodí sa budovala astronomická pozorovateľňa, ktorá mala slúžiť nielen astronómom
amatérom, ale aj záujemcom z radov obyvateľov Nitry
a širokého okolia. Astronomická pozorovateľňa sa vybudovala s kupolou s priemerom 4 m, kde bol nainštalovaný
ďalekohľad – refraktor ø 135 mm, F 1760 mm s maximálnym zväčšením 250-krát.
Nitrianska hvezdáreň začala fungovať od roku 1983
v priestoroch terajšieho Krajského osvetového strediska
v Nitre. V súčasnosti je odborným pracovníkom Peter
Poliak, ktorý zabezpečuje pozorovania pre verejnosť
a návštevy hvezdárne pre deti a mládež spojenú
s premietaním filmov a prednáškami z oblastí astronómie
a kozmonautiky. V spolupráci s Krajským osvetovým
strediskom v Nitre organizuje vedomostnú postupovú
súťaž Čo vieš o hviezdach a výtvarnú postupovú súťaž
Vesmír očami detí, ktoré majú už svoju dlhoročnú tradíciu.
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Pani riaditeľka, a čo ostatné miestnosti, v ktorých sme
neboli?
Tak tie využívame pravidelne pri rôznych podujatiach a ak ich
niekedy máme voľné, radi ich ponúkame na prenájom pre
iných. Niektoré miestnosti sme dali aj do dlhodobého prenájmu, aby bol každý priestor našej budovy využitý, a rada priznávam, že nezanedbateľný pre našu činnosť je aj príjem z nich.

stará sa o krátkodobé i dlhodobé prenájmy našich priestorov
a vedie vlastne všetko administratívne a finančné.

Jana Berešová

Mariana Füleová

Pani riaditeľka, a kto sa o to všetko stará? Vy sama?
Nie. Pravdaže nie. Je to náročná činnosť, na ktorú máme oddelenie služieb. Tu sedí jeho vedúca, Mariana Füleová. Okrem
vedenia oddelenia zabezpečuje technickú organizáciu podujatí,

Emília Pinterová
www.kosnr.sk

Marianka, máte aj nejakú pomoc, ako sme to videli
v iných oddeleniach? Nejaký tím?
Aj ja mám vo svojom oddelení neoceniteľnú pomoc. Mám tu
Janu Berešovú, ktorá ma na starosti edičné práce a propagačné
materiály našej inštitúcie. Zároveň však organizačne zabezpečuje aj Klub diabetikov. Účtovníčkou je Emília Pinterová. Náš
najmladší a najnovší zamestnanec Lukáš Brat. Je v jednej osobe
šofér, údržbár, organizačný pracovník pri všetkých podujatiach
a tiež správca budovy. Popri tom sa venuje aj šachovému klubu

Lukáš Brat
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Oddelenie služieb KOS ponúka
Krajské osvetové stredisko v rámci pomoci obciam, spoločenským organizáciám, združeniam, súborom, krúžkom
a nadáciám ponúka rôzne ďalšie služby.
Prenájom priestorov
Ponúkame krátkodobé prenájmy veľkej a malej výstavnej
sály a rôznych miestností na prednášky, semináre, pracovné stretnutia súťaže či pohybové aktivity. V našich podmienkach dokážeme poskytnúť priestory dimenzované
pre rôzne počty osob od malých skupín až po 80 členné
skupiny. Všetky miestnosti sú vybavené audio a video technikou a pripojením na internet.
Marta Főldešiová

a šachovej lige. Za perfektnú čistotu celej budovy KOS zase
zodpovedajú Marta Főldešiová a Emília Laurová. Obe často
pomáhajú aj pri náročnej realizácii našich podujatí a projektov.

Ozvučenie
Pomáhame ozvučiť kultúrne podujatia. Poskytujeme techniku spolu so zvukárom. Aparatúra ozvučí väčšinu kultúrnych domov v regióne a voľné priestory v obciach.
Edičné práce
Pomáhame spracovať propagácie podujatí prostredníctvom edičných prác. Naše oddelenie služieb vám pômôže
s pozvánkami, letákmi, plagátmi, pamätnými a ďakovnými
listami, diplomami aj osvedčeniami.
Ponuka CD s príhovormi pre starostov obcí
V rámci metodickej pomoci obciam sme pripravili rečnícke
prejavy a príhovory k rôznym témam, podujatiam a výročiam pre starostov a kultúrnych pracovníkov v obciach.
Témy rečníckych prejavov sú: Deň matiek, Deň učiteľov,
Deň žien, Fašiangy, jubileum obyvateľov obce, prejav pri
pamätníku v obci, športové podujatie, výročie obce, prejav
o polnoci na Silvestra.

Emília Laurová

www.kosnr.sk
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Teda, pani riaditeľka, funguje Vám to tu naozaj
výborne. Máte širokospektrálny záber a výborný
tím, ktorý to všetko zabezpečuje. Povedzte mi,
plánuje KOS niečo nové do budúcna? Totiž, z každého kúta sála chuť a radosť robiť túto krásnu
osvetovú prácu ďalej.
Každý rok sa snažíme pripraviť pre našich stálych
návštevníkov niečo nové a zároveň prilákať nových po
kultúre a osvete bažiacich ľudí. Nerada by som prezradila
všetko o budúcom roku, poviem snáď len to, že chceme
realizovať ešte viac podujatí v obciach a mestách našej
územnej pôsobnosti, hlavne z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté
Moravce. Všímajte si, prosím logo KOS, je to záruka kvalitných podujatí. A príďte sa na ne nielen pozrieť, ale si aj
užiť ich atmosféru, naučiť sa novostiam a tešiť sa s nami
zo života. A čo sa týka našich priestorov – žeby sme viac
pozývali ľudí do nášho ešte zatiaľ nezrekonštruovaného
átria? Verím, že sa nám to podarí.
Vaše átrium som si všimol hneď pri vstupe do budovy. Som zvedavý, čo v ňom plánujete vymyslieť...
Ešte posledná otázka pred mojim odchodom a verím, že zakrátko aj ďalšou mojou návštevou pri
výstave, koncerte, predstavení alebo tvorivých
dielňach...
Samozrejme, s radosťou Ťa privítame. A priveď aj svojich
priateľov...
Čo by ste ako riaditeľka Krajského osvetového
strediska v Nitre zapriala svojej inštitúcii, ľuďom
v nej a na druhej strane aj ľuďom, pre ktorých tu
so svojou osvetovou činnosťou je, do najbližších,
najmenej šesťdesiatich rokov existencie?
Prajem nám všetkým, aby sme naďalej s entuziazmom
chodili do práce, aby nás neopustila chuť tvoriť, vzdelávať
sa a slúžiť našim návštevníkom. Myslíme na všetkých...
malých i veľkých a ponúkajme vám stále nové možnosti...

www.kosnr.sk

SPOLUPRACUJEME
Krajské osvetové stredisko v Nitre spolupracuje so
108 mestami a obcami v našej územnej pôsobnosti
a s mnohými štátnymi i neštátnymi inštitúciami,
združeniami napr.:
Asociácia Divadelná Nitra
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb
Nitra
CPPPaP v Nitre
Inštitút rodovej rovnosti
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
Krízové centrum Slniečko
Nefornálna skupina Zamatky
Mesto Nitra
Mestská polícia v Nitre
NOC v Bratislave
Občianske združenie EDUCO
Občianske združenie Play art
Občianske združenie Pro Futuro
Občianske združenie STORM
Reedukačné zariadenie v Zlatých Moravciach
Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska
Slovenská agentúra životného prostredia v Nitre
a v Banskej Bystrici
Slovenská grafologická spoločnosť
Slovenský zväz telesne postihnutých v Nitre
Správa CHKO Ponitrie
Spojená škola v Nitre
Stredisko environmentálnej výchovy Dropie
SPU v Nitre
UKF v Nitre
ÚPSVaR Nitra
Základné umelecké školy
ZO Zväzu diabetikov Slovenska DIANITRAN Nitra...
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Obec Močenok
Činnosť KOS v Nitre pre obce nadobúda rozmer nenahraditeľnosti,
pretože práve ono je organizáciou držiacou akýsi pomyslený
patronát nad kultúrnymi a spoločenskými podujatiami usporadúvaných v rámci Nitrianskeho kraja. Pri príprave rôznych
kultúrnych udalostí je neprehliadnuteľná spolupráca miestneho
kultúrneho strediska pôsobiaceho v obci s Krajským osvetovým
strediskom v Nitre, trvajúca už niekoľko rokov. Krajské osvetové
stredisko nám pomáha formou propagácie kultúrnych podujatí, aj ich metodickou podporou a pozývaním umelcov z obce
na rôzne výstavy a súťaže ako napr. „Výtvarné spektrum“, prehliadky „Chrámových speváckych zborov“, folklórne vystúpenia
a súťaže ako „Zahrajte mi túto“ atď. Naša obec propaguje aktivity,
ktoré ponúka KOS, rôzne semináre, stretnutia ľudí zaujímajúcich
a o poznanie svojho tela, zdravia, prírody, či cestovateľské zážitky,
prevenciu závislostí a pod.
K 60. výročiu obec Močenok vyslovuje úprimné poďakovanie
za nadštandardnú odbornú spoluprácu s Krajským osvetovým
strediskom v Nitre a vyslovuje blahoželanie všetkým osvetárom.
Marián Borza, starosta
Obec Hostie
Obec Hostie je dlhoročným partnerom KOS v Nitre pri organizovaní kultúrnych akcií. Prostredie prírodného amfiteátra je
predurčené k tomu, aby už vyše polstoročia poskytovalo priestor
pre organizovanie festivalov dychových hudieb a folklórnych
prehliadok, ktorých väčšinu sme boli hlavnými spoluorganizátormi. Sme radi, že naša obec sa môže zaradiť medzi mnohých
spokojných spolupracovníkov a partnerov Krajského osvetového
strediska v Nitre.
Peter Štepianský, starosta
Obec Mojmírovce
Spolupráca s KOS v Nitre je už desaťročia na veľmi dobrej úrovni
pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Naposledy sa v kultúrnom dome uskutočnila regionálna súťažná
prehliadka Detských folklórnych súborov obcí nitrianskeho
regiónu, pod názvom Heličky 2011. KOS v Nitre nám pomáha so
zhotovovaním plagátov a pozvánok. Z nespočetných spoločných
akcií spomeniem country festivaly a prehliadky folklóru, Matičný
svetový festival slovenskej mládeže, Dni obce Mojmírovce a pod.
KOS v Nitre pozýva našich obyvateľov na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a výstavy, ktoré organizuje. Sme nesmierne
www.kosnr.sk

vďační za túto možnosť spolupráce a veríme, že i naďalej budeme
môcť s KOS v Nitre spolupracovať.
Alena Filová,
kultúrno-osvetová pracovníčka, OcÚ Mojmírovce
Obec Cabaj – Čápor
V obci Cabaj – Čápor sa uskutočňuje už 11 rokov prehliadka speváckych skupín mikroregiónu Cedrón pod názvom „Spievaj že, si
spievaj – Ukončenie leta“. Ako spoluorganizátor a participátor sa
už dlhé roky osvedčilo Krajské osvetové stredisko v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj. O kvalitný zvuk sa vždy postará KOS v Nitre
so svojou aparatúrou. Patrí im za to naša vďaka.
Božena Hrnková, Obec Cabaj – Čápor
Obec Pohranice
Obec Pohranice sa chce poďakovať za dlhoročnú spoluprácu,
ochotu a ústretovosť pri organizovaní podujatí, grafické návrhy
propagačných materiálov a ich spracovanie pre propagáciu prostredníctvom edičných prác, ako vyhotovenie diplomov a katalógu na Výstavu vín, Deň detí, pamätných a ďakovných listov
k rôznym výročiam. Táto spolupráca je na veľmi dobrej úrovni,
a je veľkým prínosom k rozvoju kultúry, pozdvihnutie spoločného
kultúrneho dedičstva a podpory kultúrnej tvorivej a osvetovej
činnosti v rámci našej obce a nášho regiónu.
Eva Čuláková, kultúrna referentka obce
Kultúrne stredisko Večierka v Šali
Stále je to o ľuďoch
Podujatia v Kultúrnom stredisku Večierka v Šali potešia občanov
mesta aj okolitých obcí. Navštevujú naše výstavy, tvorivé dielne,
prednášky, besedy, súťaže, následne je ich prioritou zúčastňovať
sa mnohých výstav, súťaží a seminárov organizovaných KOS
v Nitre. Vďaka poradenskej a konzultačnej činnosti odborníkov
návštevníci dostali možnosť vzdelávať sa, doplňovať si umelecké
zručnosti a zoznámiť sa s ľuďmi rovnakých záujmov, z rokmi
zabehnutých podujatí spomeniem vedomostnú súťaž „Čo vieš
o hviezdach?“, výtvarné súťaže „Vesmír očami detí“, „Region art“,
prednášky o grafológii, ako aj tvorivé dielne kreatívnych ľudí, toto
všetko svedčí o dobrej spolupráci. Moja veľká vďaka za ľudský
prístup a pomoc, za poskytnutie odbornej pomoci patrí všetkým
pracovníkom KOS v Nitre, s ktorými sme tie dlhé roky spolupracovali. Nech Vám všetkým tento dnes vzácny prístup vydrží. Stále
je to o ľuďoch.
Katka Gáborová , KS Večierka Šaľa
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Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Obec Nitrianske Hrnčiarovce a KOS v Nitre majú za sebou viac
spoločných folklórnych a vzdelávacích akcií. Medzi najkrajšie
určite patria i Vianoce na Podzoborí, kde sa minulý rok stretli
folklórne skupiny z Podzoboria a bola uvedená do života kniha
Literatúra v Nitre, Nitra v literatúre, ktorú vydalo KOS v Nitre.
Miestna Folklórna skupina Rozmaring často reprezentuje KOS
v Nitre i NSK na folklórnych podujatiach doma i v zahraničí. Obec
vyjadruje poďakovanie za doterajšiu úspešnú spoluprácu a teší sa
na ďalšie spoločné aktivity v oblasti kultúrneho života.
Anna Vrábelová, starostka
Obec Žirany
Naša obec má veľmi dobrú spoluprácu s Krajským osvetovým
strediskom v Nitre, v mnohých prípadoch participuje na organizácii rôznych kultúrnych podujatí. Pracovníci výdatne
pomáhajú pri organizácii vystúpení speváckeho zboru Zoboralja,
folklórneho súboru Zsibrice, ako i pri organizácii výstav diel PaedDr. Viktora Šimeka. Jedným z príkladov je pomoc pri uskutočnení
koncertu štyroch speváckych zborov na obecných dňoch pri
príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci alebo
pri prezentácii knihy Ľudový odev Podzoboria Viktora Šimeka
a otvorení výstavy jeho výtvarných diel v priestoroch KOS. Veríme,
že táto spolupráca bude aj v budúcnosti pokračovať aspoň na
takej úrovni ako doposiaľ.
Jozef Zsebi, starosta
Obec Dolné Obdokovce
Posledné roky spolupracujeme s Krajským osvetovým strediskom
v Nitre a spoločne organizujeme každoročne oberačkové slávnosti
Už nám vínko dozrelo. Týmto by som sa chcel poďakovať pracovníkom osvety nielen za spoluprácu pri podujatí, ale aj za našu
Ženskú spevácku skupinu z Dolných Obdokoviec. Vďaka vašim
podujatiam má možnosť prezentovať tradície, piesne našej obce
nielen na Podzoborí, ale aj v zahraničí.
Zoltán Gyepes, starosta
Obec Veľký Cetín
Dovoľte, aby som Vám v mene Občianskeho združenia KADARKA,
ako aj v mene mužského spevokolu Kadarka vo Veľkom Cetíne
poďakoval za vašu pomoc, podporu pri organizovaní už II. ročníka „Farsang Zoborlaján – Fašiangy na Podzoborí“ v našej
obci. Som nesmierne rád, že Krajské osvetové stredisko v Nitre
nezabúda na národnostnú kultúru, pri oživovaní, či udržiavaní
www.kosnr.sk

ľudových tradícií, zvykov v celom regióne. Ako jeden z mála tých
amatérov, kto sa už desaťročia snaží o zveľadenie kultúry nielen
v rodnej obci, ale podľa možností aj mimo svojho rodiska, vidím
tú vašu enormnú snahu a úsilie pomôcť nám v tomto smere.
A som presvedčený o tom, že naša spolupráca aj v budúcich
rokoch bude minimálne na tak vysokej úrovni a tak úspešná, ako
to bolo doteraz.
František Mészáros
predseda OZ KADARKA a vedúci spevokolu Kadarka
Obec Branč
Obec Branč v spolupráci Krajským osvetovým strediskom v Nitre
v minulých rokoch úspešne organizovalo viacero spoločných
podujatí ako Podzoborské slávnosti v Branči, Brančanská jeseň –
Oberačkové a vinohradnícke tradície, Cyrilo-metodské oslavy,
Festival folklórnych umení v Branči. Tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu, napr. už pri vystúpeniach speváckych zborov na podujatí
Otvorme srdcia, ktoré sa koná v tomto roku v našej obci. Zároveň
sa chcem poďakovať za poskytovanie kvalitného ozvučenia na
našich podujatiach, čím prispievate k bezproblémovým kultúrnospoločenským podujatiam.
Eduard Gulka, starosta
Mesto Nitra
Šesťdesiat rokov existencie osvetového strediska v Nitre sa výrazným a nezmazateľným spôsobom zapísalo do pamäti nášho
mesta a aj súčasné pôsobenie Krajského osvetového strediska
v Nitre potvrdzuje jeho nezastupiteľnú úlohu v mozaike inštitúcií
poskytujúcich široké možnosti kultúrneho, spoločenského vyžitia
pre širokú verejnosť, vzdelávacie aktivity nevynímajúc. Skúsený
tím jeho pracovníkov vytvára bohatú realizačnú platformu pre
rozvoj výtvarných, literárnych, interpretačných či iných aktivít
všetkých generácií. Vďaka tomu sa neustále rozvíja aj dlhoročná
spolupráca KOS a Mesta Nitry pri príprave a realizácii významných
podujatí s celoslovenskou, regionálnou i miestnou pôsobnosťou.
Toto vzácne jubileum je príležitosťou pre vyjadrenie úprimného
poďakovania za spoluprácu a podporu spoločných projektov.
Vážená pani riaditeľka, dovoľte mi zaželať Vám i celému pracovnému tímu KOS v Nitre veľa tvorivej energie, kreativity a elánu
pri vytváraní hodnotných aktivít pre obyvateľov Nitry a celého
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Jozef Dvonč, primátor
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Mgr. Daniela Gundová
riaditeľka KOS v Nitre
037/653 1544, 0911 221 466, kosnr@kosnr.sk

Oddelenie tvorivosti
Mgr. Zdenka Smrečková
vedúca oddelenia, výtvarníctvo, fotografia, film
037/653 5988, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk
Mgr. Silvia Bartáková
umelecké a hovorené slovo, divadlo pre deti a dospelých
037/653 2544, 0911 540 017, silvia.bartakova@kosnr.sk

Mgr. Ľudmila Struková
ľudové a súčasné remeslá, kroniky
037/653 2544, 0911 540 023, ludmila.strukova@kosnr.sk
Bc. Silvia Vargová
menšinová kultúra
037/653 2544, silvia.vargova@kosnr.sk
Mgr. Jana Zákopčanová
hudba, spev, tanec, folklór
037/653 2544, 0911 540 022, jana.zakopcanova@kosnr.sk
Mgr. Zuzana Pintérová – Porubská
materská dovolenka

Oddelenie vzdelávania
Mgr. Jana Ondrušková
vedúca oddelenia, záujmové vzdelávanie, sociálna prevencia,
klub Equilibrium
037/653 5988, 0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk
Mgr. Peter Bakay
grafológia, fotoklub, Česko-Slovenský poznávací klub,
ozvučovacia technika, informačná databáza
037/653
1545, 0911 784 563, peter.bakay@kosnr.sk
www.kosnr.sk

Bc. Magdaléna Radecká
joga, relaxačné cvičenia, environmentálna a zdravotná osveta
037/653 15 45, 0911 540 025, magdalena.radecka@kosnr.sk

Oddelenie služieb
Mgr. Mariana Füleová
vedúca oddelenia, prenájom miestností
037/653 1546, 0911 540 021, mariana.fuleova@kosnr.sk
PhDr. Jana Berešová
edičné práce, klub diabetikov
037/653 15 45, jana.beresova@kosnr.sk
Emília Pinterová
účtovníčka
037/733 5988, emilia.pinterova@kosnr.sk
Marta Földešiová
upratovačka
Emília Laurová
upratovačka
Lukáš Brat
organizačný pracovník
037/653 2544, 0911 020 540
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