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realizuje vzdelávacie, prezentačné 
a súťažné podujatia v oblasti kultúry

podporuje kultúrny potenciál miest a obcí 
v územnom pôsobení KOS – v okresoch 

Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa

poskytuje metodické poradenstvo v oblasti 
kultúrno - osvetovej činnosti v rámci
Nitrianskeho samosprávneho kraja

rozvíja kultúrnu identitu a medzi-
kultúrny dialóg na regionálnej 

a miestnej úrovni

www.kosnr.skKrajské osvetové stredisko v Nitre
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Rok 2017 otvorilo KOS unikátnou zbierkou 
tradičných odevov z celého Slovenska

EJ, 
ŽENY, 
ŽENY

Vernisáž EJ, ŽENY, ŽENY sa uskutočnila 
11. januára 2017 o 17.00 v priesto-
roch výstavných sál a galérii po scho-

doch Krajského osvetového strediska v Ni-
tre. Umelecký dojem dotvárala hudobnými 
vstupmi Ľudová hudba folklórneho súboru Zobor 
z Nitry a spevom Ženská spevácka skupina 
Vranky z Nitry. Bez slova a bez dlhých rečí sa 
slávnosť začala a sála sa rozozvučala krásnymi 
tónmi piesní ženskej speváckej skupiny, pod-
porovanej sláčikovými nástrojmi a gajdami.

Návštevníci sa mohli potešiť pohľadmi na vzácne sk-
vosty zo zbierky, ktoré dlhé roky čakali na tento deň. 
Vo výstavných sálach bolo situovaných 34 ženských 
sviatočných, ale aj pracovných krojov z rôznych 
regiónov Slovenska (Záhorie, Nitra, Tekov, Hont, 
Horehronie, Podpoľanie, Novohrad, a ďalšie) 
z obdobia 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia. 

Svoje miesto si tu našli aj rozmanité odevné, 
či úžitkové súčasti materiálnej kultúry (čepce, 
rukávce, kútne plachty, obrusy, truhlice, kolovrá-
tky a iné). Počas niekoľkých rokov hľadania 
v teréne a práce s ľudovým nábytkom rodi-
na Krasková objavila, no aj zachránila nespočetné 
množstvo krojov a textilných súčastí. Častokrát to 
boli celé truhlice odevných súčiastok žien, ktoré už 
tradičný odev prestali používať alebo ich pozostalí 
predali ďalej a tak vďaka zberateľstvu 
tejto rodiny môžeme aj dnes vidieť veľký 
kus histórie. Postupne sa rodine Krask-
ovej vykryštalizovala zbierka vyše 60 krojov 
z celého Slovenska. Celkovo však vlastnia stovky 
textilných súčastí materiálnej kultúry.
Zaujímavou časťou expozície boli fotografie zdo-
kumentovanej zbierky krojov na ženách, ktorých 
autorom je profesionálny fotograf Jozef Spišák  
z Občianskeho združenia Folklórne regióny. Z celej 

Nadšenci folklóru a slovenských 
krojov si prišli na svoje počas 
slávnostného otvorenia výstavy 
ženských tradičných odevov zo 
zbierky rodiny Kraskovej z Nitry
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zbierky bolo nafotených a vystavených 58 krojov na 
vybraných dievčatách a ženách z rôznych nitrianskych 
a mimonitrianskych folklórnych súborov a skupín. 
Súčasťou bola aj fotografia z archívu Tamary 
Šimončíkovej Heribanovej, ktorá si na 17. ročník Ple-
su v opere zapožičala od rodiny Kraskovej očovský 
kroj. Jeho vrchnú časť použila ako súčasť plesovej róby. 

Na vyše mesačnej príprave, realizácii fotenia 
a výstavy sa podieľalo mnoho ľudí a odborníkov 
z oblasti etnológie a materiálnej kultúry.
Majitelia zbierky ľudových odevov Katarína a Pavol 
Kraskoví, dcéry Katarína Fichnová a Soňa Borousová, 
profesionálny fotograf Jozef Spišák, odborná kon-
zultantka pre výrobcov ľudových krojov, odevných 

doplnkov a výšiviek Ústredia ľudovej umeleckej výro-
by Zuzana Piešová, etnologička Zuzana Balážová 
a študenti Katedry etnológie a etnomuzikológie v Nitre 
Lucia Macková a Patrik Rago a nezávislé kozmetické 
poradkyne Mary Kay Kristína Olejárová, Zuzana 
Ďurinová a Mária Fúsková. Výstava fotografií od 
januára prešla svojou cestou. Vo februári 2017 
bola prezentovaná na 1. Dolinianskom folk-
lórnom plese v Plachtinciach, v auguste počas 

Bačovských dní v Malatinej, v septembri v Dome 
slovenskej kultúry v Békešskej Čabe v Maďarsku 
a v októbri v Tekovských Lužanoch. Začiatkom 
roka 2018 by mala výstava poputovať do Austrálie 
v rámci Výstavy pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 
Poslednou fázou celého projektu EJ, ŽENY, ŽENY 
bude vydanie odbornej publikácie s popismi jednot-
livých súčastí tradičného odevu v spolupráci 
s odborníčkami v danej oblasti.
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Názov Životná púť mojej babky je 
celovečerný folklórny program podzo-
borských folkloristov, ktorí sa v roku 

2014 prvýkrát stretli pri projekte podzoborských 
balád Vytrhnite moje spievajúce srdce.  Ten-
to program zožal veľký úspech. Účinkovalo 
v ňom 45 folkloristov z viacerých obcí 
Podzoboria. Najmenší člen mal 6 rokov 
a najstarší účinkujúci bol už po 80-ke. 
Spája ich spoločne to, že majú radi 
folklór, tradície našich predkov a li-
teratúru. Majú za sebou viac 
ako 20 vystúpení u nás 
v nitrianskom regióne, 
ale i v Maďarsku. 

Hlavným zámerom 
tohto programu je, 
že chce napomôcť 
k udržiavaniu ma- 
ďarských balád 
a ľudových piesní v 
povedomí obyvateľov obcí 
Podzoboria. Program sa pre-
zentuje vo viacerých ob-
ciach Podzo- 
b o r s k é h o 

regiónu a v ďalších rokoch sa plánuje opakovať 
s menšími obmenami repertoáru zo zbierok 
ľudových piesní a balád. Témou nového programu 
je žena. Do hodinového programu je zahrnutý 

kolobeh života jedného človeka. Od 
narodenia až ku smrti. Všetko 

je  vyrozprávané  pesničkami 
a básničkami k danej téme. 

Program Životná púť 
mojej babky sa stretol 
s pozitívnymi ohlasmi 
nielen na Podzoborí, ale 
aj za hranicami Slovenska.

Životná púť mojej babky

Program sa prezentuje vo viacerých obciach Podzoborského regiónu a 
v ďalších rokoch sa plánuje opakovať s menšími obmenami repertoáru 
zo zbierok ľudových piesní a balád.
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FESTIVAL
AMATÉRSKEHO
DIVADLA
Divadlo Teatr Krzyk 
zavítalo na festival 
amatérskeho divadla 
v Párovských Hájoch
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Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci 
s mestom Nitra pripravilo festival amatérske-
ho divadla v kultúrnom dome v mestskej 

časti Nitry v Párovských Hájoch. Hlavným part-
nerom tohto podujatia bol Fond na podporu umenia. 

Na Festivale Amatérskeho Divadla sa o skutočný 
kultúrny zážitok postarali divadelníci, ktorí svoj 
talent a umelecké nadanie dokázali pretaviť v zau-
jímavých predstaveniach. Festival amatérskeho 
divadla je priestorom na prezentáciu, vzájomnú 
konfrontáciu a inšpiráciu. Festival divadla mladých 
a dospelých divadiel poskytlo otvorený festivalový 
priestor pre amatérske divadelné predstavenia rô-
znych žánrov a poetík, prezentáciu inscenácií pred 
verejnosťou, odbornú diskusiu, dialóg, podporu 
a rozvoj zručností v divadelnej tvorbe. 

Festivalovú prezentačnú časť tvorilo sedem divadel-
ných inscenácií divadla mladých a dospelých, ktoré 
uplatňujú princípy hereckého interpretačného divad-
la a vychádzajú z textov dramatických autorov alebo 
tzv. otvorenej dramaturgie. Na festival sme pozvali 

nezávislých lektorov a divadelných kritikov, v tom-
to roku Miroslava Dacha, Martinu Mašlárovú, Len-
ku Dzadíkovú a Katarínu Hitzingerovú. Vzácnym 
hosťom festivalu bolo divadlo Teatr Krzyk, ktoré sa 
predstavilo hrou „To face“. Okrem zaujímavých in-
scenácií pripravilo Krajské osvetové stredisko v Nitre 
dve divadelné dielne, a to hereckú dielňu s poľským 
lektorom Marek Kościółek, režisérom a vedúcim 
alternatívneho divadla Teatr Krzyk a scénografický 
a vizuálny workshop, prácu s objektom a materiá-
lom, pod lektorským vedením Gabriely Paschovej, 
scénografky a kostýmovej výtvarníčky. 

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu boli konzultá-
cie odborníkov s tvorcami divadelných predstavení. 
Krajské osvetové stredisko v Nitre môže na základe 
recenzií odborníkov odporučiť inscenácie na te-
matické prehliadky či postupové súťaže amatérskeho 
divadla. 

Vzácnym hosťom festivalu 
bolo divadlo Teatr Krzyk, 
ktoré sa predstavilo hrou 

„To face“.
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HVIEZDOSLAVOV 
KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a naj
-prestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého 
prednesu, v tvorbe recitačných kolektívov 

a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na Slo-
vensku. Jej hlavným cieľom je prezentovať umeleckú 
úroveň a výsledky činnosti amatérskych recitátorov, 
recitačných kolektívov a divadiel poézie. Súťaž sa koná 
každý rok a je určená deťom, mládeži a dospelým 
v piatich vekových kategóriách. Okrem súťaže jednot-
livcov je jeho súčasťou aj súťaž súborov, ktoré kolek-
tívne interpretujú a inscenujú literárne diela. Súťaž 
kolektívov zohľadňuje dve vekové kategórie – divadlá 
poézie a detské recitačné kolektívy. 

Poslanie súťaže 

Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných 
a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého 
slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upe-
vňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účel-
nému a efektívnemu využívaniu voľného času, pod-
poruje ich súťaživosť. Jednotlivé stupne prehliadky 
rozširujú a prehlbujú v súťažiacich literárne poznanie, 
tvorivosť, kultivujú ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, 
pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hod-
note. Súťaž umožňuje pedagógom využívať poznatky 
zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu detí a mládeže v predmetoch slovenský ja-
zyk a literatúra a kultúrnym pracovníkom ponúka 
možnosť na skvalitnenie kultúrneho života v miestach 
a regiónoch. 

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje 
každoročne obvodné, okresné a regionálne kolá pre 
deti, mládež a dospelých. Recitátori z okresov Nitra, 
Šaľa a Zlaté Moravce sa už od decembra pripravu-
jú na súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
detí Hviezdoslavov Kubín. Najlepší zo školských 
kôl reprezentujú svoju školu na štyroch obvodných 
kolách a dvoch okresných kolách, ktoré pre nich 
každoročne pripravujeme v spolupráci s Okresným 
úradom v Nitre - odborom školstva, so ZŠ s MŠ Lúky 

vo Vrábľoch, ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach 
a ZŠ s MŠ J. Murgaša v Šali. Od začiatku marca až do 
polovice apríla sa naše priestory napĺňajú recitátormi 
s ich nezabudnuteľnými prednesmi, z ktorých majú 
umelecké zážitky nielen organizátori, ale aj diváci 
a v neposlednom rade odborná porota. Tú pre súťažia-
cich vyberáme z radov tých najlepších odborníkov 
v oblasti umeleckého prednesu. 

Najlepší recitátori postupujú do krajského kola, 
ktoré organizuje Tríbečské osvetové stredisko 
v Topoľčanoch. Vyvrcholením všetkých kôl a sviat-
kom umeleckého prednesu je celoštátna prehliadka 
a súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v tvorbe 
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 
a dospelých v Dolnom Kubíne. Za okres Nitra nás 
v tomto roku nesúťažne reprezentovalo päť detských 
recitátorov a jedna recitátorka v IV. kategórii. 

Recitujem, recituješ, recitujeme

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou 
a najprestížnejšou súťažou 
v oblasti umeleckého prednesu
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Kreatívne písanie

Štúrovo rečnenie sú workshopy pre deti, mládež 
a dospelých, ktorých obsahom bola rétorika, 
tvorivé písanie a rečnícky prejav. Sú súčasťou 

projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu 
umenia.

Lektormi boli odborníci z Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre – PhDr. Marcel Olšiak, PhD., ktorý sa 
venuje rétorike a spisovnej slovenčine a Mgr. Mariana 
Hrašková, PhD. inklinuje k detskej literatúre a inter-
pretácii umeleckého textu. Spolu s účastníkmi hravou 
formou spoznávali jazykové a mimojazykové rečnícke 
prostriedky, na rôzne témy tvorili úvahu, výklad a roz-
právanie. Mladší účastníci dokončovali príbeh podľa 
predloženej bájky. Pri jeho písaní sa zameriavali na 
rozvíjanie schopnosti ako čítať text s porozumením, 
tvorivo ho uchopiť a pripraviť ako rozprávanie pred 
publikom. Starší žiaci zase nemali možnosť prípravy 
a tak pri svojich prejavoch improvizovali. Vzájomne 
sa hodnotili, kládli dôraz na gestikuláciu, mimiku, 
prácu s hlasom, schopnosť vynájsť sa a podať prejav 
zábavne. 

Lektori Kreatívneho písania priblížili deťom a mládeži 
amatérsku literárnu tvorbu a tvorivé písanie. Mgr. 
Martin Navrátil, z Katedry slovenskej literatúry na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, predstavil 
mladým ľuďom metódy tvorivého písania a ich 
výsledkom boli slovné reakcie na zadané podnety -  
téma, úloha, myšlienka, citáty, zvuky, hudba, obrazy 
a vône. Workshopy sme obohatili o diskusiu s mladou 
spisovateľkou Vanessou Jóriovou, ktorá vydala svoju 
knižnú prvotinu Za múrom. Bola motivujúcim fak-
torom aj pre menej odvážnych záujemcov, ktorí len 
začínajú písať. S lektorom PhDr. Ján Gallik, PhD. 
vymýšľali nonsensovú báseň z netradičných slovných 
spojení, pričom si ju aj zhudobnili a pokračovali 
v tvorbe poviedok. 

Najzaujímavejším prvkom vzdelávania bolo písa-
nie cinquain s lektorkou Janou Popovicsovou. Je to 
päťveršová báseň, ktorá má presne predpísané prav-
idlá. Deti ju písali zo slov, ktoré im v danej chvíli 
napadli. Projekt mal veľmi pozitívne odozvy a podob-
né aktivity plánujeme organizovať aj v nasledujúcom 
roku. Viacerí žiaci sa na základe workshopov prihlási-
li aj do krajskej súťaže Štúrov Zvolen.

              mama                                                                                              priateľ
          láskavá, milá                                                                       spoľahlivý, láskavý
miluje, pomáha, podrží                                                           objal, rozveselil, vypočul 
      je v mojom srdci                                                         priateľ ti pomôže v ťažkých chvíľach
               láska                                                                                            kamarát

Príklad cinquain: 

Šablóna na cinquain
1. verš – Podmet
2. verš – Prívlastok, prívlastok (vyjadrený prídavným menom, zhodný)
3. verš – Tri prísudky (slovesné nerozvité holé)
4. verš – kompozícia predmetová resp. príslovkového určenia
5. verš – podmet – („metamorfovaný“ metaforovaný podmet z 1 verša)

ŠTÚROVO 
REČNENIE  

Najzaujímavejším
prvkom vzdelávania bolo 

písanie cinquain s lektorkou 
Janou Popovicsovou.
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TANEČNÝ 
KOLOTOČ 

Tanečný kolotoč sme prvýkrát roztočili už pred 
troma rokmi. Nultý ročník bol nesúťažnou 
prehliadkou tanečných krúžkov z okresu Ni-

tra. Ďalší rok sme nabehli na systém postupových 
súťaží, takže sme sa stali organizátorom regionálneho 
a krajského kola súťaže. A kolotoč sa roztočil na plné 
obrátky...

Tanečný kolotoč je súťaž určená neprofesionálnym 
tanečníkom a tento rok ich prišlo 270 do regionál-
neho kola a 261 tanečníkov postúpilo z jednotlivých 
regionálnych kôl do krajského kola, ktorého orga-
nizátorom bolo Krajské osvetové stredisko v Nitre.
Tieto vysoké čísla hovoria o tom, že deti, tínedžeri 
ale aj dospelí milujú tanec a chcú prezentovať svoju 
prácu, to čo sa naučili a vytvorili. Tešíme sa zo všet-
kých aktívnych tanečníkov a gratulujeme úspešným 
tanečným skupinám, ktoré postúpili z krajského kola 
Tanečného kolotoča a reprezentovali nás aj na ce-

loštátnom kole Deň tanca v Žiari nad Hronom. Dve 
prvé miesta získali TK Danciny zo ZUŠ Zlaté Moravce 
za choreografie Love a tiež You&Me v kategórii Scéni-
ka a Show choreografie. 

Súčasťou projektu Tanečný kolotoč 2017 boli work-
shopy s profesionálnymi tanečníkmi, trénermi, 
ktoré súťažiaci získali ako odmenu za umiestnenie 
sa v regionálnom kole. Prvý blok, show dance, vied-
li skúsené trénerky z TK Halo Halo Bratislava, Erika 
Brandnerová a Tamara Olejárová, ktoré majú za se-
bou mnohé osobné tanečné úspechy na celosvetových 
pódiách a za svoj tanečný klub nesú titul sedemnásob-
ného majstra sveta v show dance. Na workshope pra-
covali s deťmi na základných princípoch kvalitnej 
rozcvičky, potrebnej na vytancovanie tanečných figúr 
v show dance. Učili aj jednotlivé figúry a ich techniku.
V druhom bloku, venovanému hip-hopu a jeho štý-
lom, očaril decká lektor Wahe.

Wahe očaril decká z Tanečného kolotoča
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Wahe Akopjan je známy tanečník 
pôsobiaci v Prahe. Absolvo-
val tanečné stáže na prestížnych 
tanečných školách v New Yorku, 
Los Angeles. Víťaz mnohých 
súťaží. Avšak najviac na svojej 
hodnote mu pridávajú spolupráce 
s poprednými osobnosťami ako 
napríklad Dara Rolins alebo Walid 
Boumhani. Workshop obohatil nie 
len novými tanečnými figúrami 
a technikami, ale aj oboznámením 
s históriou jednotlivých hip-hop-
ových štýlov a ich príbehmi, čím si 
deti úplne získal. Opýtali sme sa ho 
zopár otázok:

Wahe, čo je podľa teba dôležité 
urobiť, aby sa deti v tancovaní 
zlepšovali? Aby sa ich tanec stal 
umením?

W.A.: Je potrebné, aby dieťa po-
chopilo spoločenský aspekt, ktorý 

je ukrytý za jednotlivými štýlmi 
a taktiež zábavu, ktorá ide ruka 
v ruke práve s týmito štýlmi. 
Detská fantázia a nespútanosť je 
neprekonateľná a pokiaľ pochopia, 
že len oni dokážu ovládať svoj svet 
fantázie a čerpať z nej, tak sa my 
dospelí stávame svedkami niečo-
ho nevídaného. Neviem, či každý 
z nich sa stane umelcom, ale pokiaľ 
sa u nich vytvorí zdravá závislosť, 
ktorá je podopieraná vášňou k tan-
cu, tak majú dobre našliapnuté. 
Všetko by malo byť pre nich hrou, 
ale zároveň učiteľ, ktorý nemá 
vôbec ľahkú pozíciu, by ich mal 
nasmerovať a jemne podporovať 
technickou stránkou jednotlivých 
štýlov.

Čiže dôležitá je kreativita v tanci. 
A teda ako byť kreatívny v tanci?

W.A.: Ja osobne si predstavujem 

kreativitu ako nebojácnosť a určitú 
formu drzosti. Myslím tým to, 
že sa snažíme vymaniť z naučených 
vzorcov a inšpirovať sa životom 
samým. Byť kreatívny nemá občas 
iba krásnu formu a všetkými 
uznávanú. Je to občas samotárska 
cesta a mnohokrát to ostatní po-
chopia až keď je už dotyčný niek-
de inde vo svojich myšlienkových 
pochodoch. Takže netreba sa báť 
skúšať nové veci a stále udržovať 
sebeckú dobrodružnosť.

Kedy si začal ty tancovať? A prečo 
ťa oslovil práve tanec?

W.A.: Začal som už ako malý 
chlapec. Narodil som sa v Armén-
sku a tam je bežné baviť sa tancom. 
Ďalej to už šlo nejako samo. Nikdy 
som nemal v pláne živiť sa tancom, 
len ma vždy bavila hudba a tá vo 
mne evokovala pocit tancovať.

Moderný tanec v KOS

Môj tanečný krúžok – workshop 
pre vedúcich tanečných krúžkov; 
príprava choreografií

Tanečný kolotoč – postupová súťaž 
pre neprofesionálnych tanečníkov
_________________________ 

Pozvánky na rok 2018

Marec – Môj tanečný krúžok 
Choreografia ku Dňu matiek
6.4. – regionálne kolo Tanečný kolotoč
16.4. – krajské kolo Tanečný kolotoč
Október – Môj tanečný krúžok 
Vianočná choreografia
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 IDÚ HRAŤ
Najlepšie z choreografií 
folklórnych kolektívov 
Nitrianskeho kraja
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Priaznivci ľudového tanca, 
spevu a hudby strávili prí-
jemné nedeľné popoludnie 

dňa 21. mája 2017 v Topoľčiankach 
na krajskej postupovej súťaží a pre-
hliadke choreografií folklórnych 
kolektívov s názvom Idú hrať. 
V súťažnom programe vystúpili 

najlepšie folklórne kolektívy Nitri-
anskeho kraja, ktoré boli vybrané 
odbornou porotou z regionálnych 
súťaží a nominované regionálnymi 
osvetovými strediskami. Kolektívy 
prezentovali svoje niekoľkome-
sačné úsilie v podobe choreografií, 
v snahe ukázať to najlepšie z vlast-

nej tvorby. Cieľom tejto prehliad-
ky bolo uchovávanie, rozvíjanie 
a šírenie ľudovej kultúry Slovenska 
a vytváranie tak priestoru pre pre-
zentáciu aktívnej tvorby cho-
reografov. 
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Divákom sa predstavili folklórne 
súbory z nitrianskeho, levického 
a komárňanského okresu. Kolek-
tívy vystúpili so 4 choreografiami 
veľkej formy a jednou komornou 
choreografiou. Ako prvý sa pred-
stavil Folklórny súbor Jelenčan 
z Jelenca so spracovanou ľudovou 
zábavou z Požitavia. Ďalší folk-
lórny súbor Bellő z Hurbanova 
predviedol tance zo života gemer-
ského ľudu naviazané na ich bohaté 
tradície. Ponitran vysokoškolský 
súbor z Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre prezentoval tance 
z obcí Žirany a Kolíňany, inšpiro-
vané ľudovou kultúrou z Podzo-
boria. Vysokoškolský súbor Slov-
enskej poľnohospodárskej Univer-
zity z Nitry Zobor spracoval te-
matiku práce a zábavy z tekovských 
a požitavských viníc a Folklórny 
súbor Mlynček z Kolárová hravou 
formou svadbu z Branova. Súťažnú 
časť ukončil Folklórny súbor Fur-
mani z Nitry spracovanou ľudovou 
zábavou pred odchodom regrútov 
na vojnu z obce Dolné Obdokovce. 
Na záver programu hosťujúci 
Folklórny súbor Hornád z Košíc 
priblížil publiku krásu krojo-
vaných Parchovian, pretavenú 
do svojej víťaznej choreografie 
z Medzinárodného akademického 
festivalu Akademickej Nitry 2016 
„Maľovaní“. 

Atraktívnou náučno-zábavnou súčasťou programu 
bola Škola tanca pod vedením Štefana a Dušany 
Štecových, ktorí prítomných aktívne zapojili a nauči-
li tance z Parchovian. Počas rozborového seminára 
vyjadrila odborná porota svoje postrehy ku všet-
kým choreografiám a poskytli vedúcim kolektívov 

odborné rady do ďalšej práce. Do celoštátneho kola 
súťaže, ktoré sa konalo 11. – 12. novembra v Liptov-
skom Mikuláši postúpil Folklórny súbor Ponitran 
z Nitry. Ďalšími navrhujúcimi kolektívmi boli folk-
lórne súbory Furmani z Nitry a Jelenčan z Jelenca.
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PIESEŇ
SRDCA
Rozospievame naše 
deti a mládež?
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Pieseň zaspievaná nie-
koľkočlenným zborom je 
úžasným zážitkom, ktorý 

nám spôsobí až zimomriavky. 
Zborovú pieseň teda právom 
môžeme považovať za umelecké 
dielo, ktoré je mozaikou jemných 
či výrazných tónov, rýchleho či po-
malého tempa, pestrej harmónie. 

Aj keď je zborový spev takým 
krásnym umením, popularita tohto 
fenoménu je medzi mladými ľuďmi 
na ústupe. Tí skôr preferujú sólovú 
dráhu speváka, v ktorej môžu 
vyniknúť ako indivíduum. Avšak 
v zbore nikto nezaniká, každý spe-
vák svojím talentom prispeje k vyt-
voreniu umeleckého speváckeho 
diela. Na rozdiel od sólového spevu 
upevňuje zborový spev pocit spo-
lupatričnosti a už od malička deti 
vychováva k tímovosti a rozvíja 
osobnosť dieťaťa k správnej se-
baprezentácii a spoločenskému 
správaniu. ,,Detský spevácky zbor 
rozvíja nielen hudobnú, rytmickú 
a estetickú stránku dieťaťa, ale pre-
dovšetkým tú ľudskú. V speváckom 
zbore ide o zjednotenie mnohých 
detských osobností, ktoré sa učia 
vzájomnému rešpektovaniu, ohľa-
duplnosti, sebadisciplíne a system-
atickej práci. Dokonca posledné 
výskumy dokazujú, že deti, ktoré 
spievajú v zbore, dosahujú v škole 
oveľa lepšie výsledky.“, hovorí Oľga 

A preto sa aj my, v Krajskom os-
vetovom stredisku v Nitre, snažíme 
deti aj tínedžerov v zborovom 
speve podporovať. 

Vymysleli sme projekt Pieseň srd-
ca, ktorého cieľom je vytvoriť prie-
stor pre vzdelávanie zborových 

spevákov a dirigentov. Ide o work-
shopy pre neprofesionálov, ktoré 
lektorujú profesionáli.

Tak si ich predstavme:
Mgr. art. MgA. Oľga Budínska – 
dirigentka Ženského speváckeho 
zboru Belius a Detského spevácke-
ho zboru Superar, s ktorými získa-
va ocenenia na súťažiach doma 
i v zahraničí.
Doc. Pavol Tužinský, Art.D. – di-
rigent Štátnej opery Banská Bystri-
ca, pedagogicky pôsobí na Katedre 
kompozície a dirigovania zboru 
Fakulty múzických umení v Ban-
skej Bystrici.
Prof. PhdDr. Milan Pazúrik, CSc. 
– dirigent a člen Katedry hudobnej 
výchovy na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici.

Zborový spev v KOS
Workshopy Pieseň srdca
Prehliadka zborového spevu
Festival Cantate 
(každý párny rok súťažná) 
_________________________

Pozvánky na rok 2018
Marec – Pieseň srdca
Október – Pieseň srdca
    - Festival Cantate

Ak rád spievaš a si členom zboru 
alebo len by si si to chcel vyskúšať, 
neváhaj a pridaj sa k nám...  Vo 
vzdelávaní budeme pokračovať, 
takže pozvánka platí aj pre teba...

Pýtate sa čo sa na takom work-
shope učí?

Základom umeleckého stvárnenia 
zborovej skladby je kvalitný spe-
vácky výkon každého jednotlivca 
v zbore a správne dirigentské ve-
denie. Takže náplňou workshopu 
pre spevákov bola práca s dycho-
vou technikou (nádychy, dychová 
zádrž,...) a speváckou technikou 
(vokalizácia, artikulácia,...). Pri na-
cvičovaní nových skladieb sa lek-
torka zamerala na hudobný výraz 
a charakter a zároveň prepojila 
spev s pohybom, čo urobilo radosť 
nie len deťom.Dirigenti trénovali 
základnú technickú prípravu - pos-
toj dirigenta, uvoľňovanie rúk, tak-
tovacie schémy, dirigovanie stac-
cato, legato, marcato; či prípravu 
zborovej partitúry po technickej 
a umeleckej stránke. Znie to možno 
zložito, ale účastníkmi boli vedú-
ci zborov, ktorí sú neprofesionál-
nymi dirigentmi. Dirigovaniu sa 
venujú len vo svojom voľnom čase 
a zvládli to na výbornú. Ako hovo-
rí dirigentka zboru Fidelitas Beáta 

Pintérová: ,,workshop mi pomohol 
rozvinúť dirigentské schopnos-
ti, zlepšiť sa v hlasovej a dychovej 
technike, čo zužitkujem pri vední 
zboru.“ Základom všetkého však je 
kvalitná hlasová rozcvička. Aj keď 
nie je veľmi v obľube, o jej dôležito-
sti sa deti hneď presvedčili, keď po 
správnej rozcvičke zaspievali vyššie 
tóny ako si mysleli, že dokážu. A to 
ich veľmi povzbudilo. Na work-
shope sa nie len tvrdo pracovalo 
ale aj relaxovalo. Pod vedením lek-
tora Štefana Haládika si mohli deti 
vyskúšať rôzne hudobné nástroje, 
uvoľniť uzdu svojej fantázii a tvoriť. 
Tomu ani dospeláci neodolali. 

Vyvrcholením bolo nacvičenie 
spoločných skladieb, kde zúroči-
li nové vedomosti a zručnosti. 
Pri záverečnom vystúpení boli 
aj zimomriavky, čo bolo dôka-
zom, že práca lektorov a účast-
níkov priniesla svoje ovocie. Videá 
z workshopov si môžete poz-
rieť na našom youtube kanále. 
Veríme, že v budúcom roku sa 
workshopy zopakujú a pripo-

ja sa k nám aj nový speváci, ktorí 
sú aktívni vo svojej farnosti, obci.  

Rok 2018 bude rokom zbor-
ového spevu ,,Slovensko spievaj“ 
a ako sa vyjadrila Mgr. Domini-
ka Semaňáková z Národného os-
vetového centra: ,,Hlavným cieľom 
tohto projektu je zaktivizovať všetky 
dostupné prostriedky a možnosti, 
aby sa oživil zborový spev v školách, 
kultúrnych centrách, v obciach 
a mestách. V rámci projektu sa us-
kutočnia viaceré aktivity v spolupráci 
s ďalšími partnermi, ktoré pomôžu roz-
voju zborového spevu na Slovensku.“
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CINEAMA
Filmový maratón v Nitre
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Už po tretíkrát sa usku-
točnila v Mlyny Cinemas 
a v Krajskom osvetovom 

stredisku v Nitre celoslovenská 
postupová  súťaž  a prehliadka ama - 
térskych filmov Cineama. Tri dni 
súťažného i nesúťažného premieta-
nia, filmových workshopov, výstav, 
odborných seminárov a diskusií.

Prehliadka sa konala druhý júnový 
víkend a jej hlavným partnerom 
bol Fond na podporu umenia. 
Odborná porota i návštevníci vi-
deli 93 súťažných filmov, čo preds-
tavovalo 598 minút  premietacieho 
času od autorov z 8 krajov Slovens-
ka. Filmy zachytávali tie najrôzne-
jšie témy zo života. Premietlo sa 26 

animovaných, 17 hraných, 10 re-
portážnych, 17 dokumentárnych, 
10 experimentálnych, 10 videoklipov 
a 3 minútové snímky. Príjemným 
osviežením boli i nesúťažné pro-
dukcie z Čiech a zo svetového fes-
tivalu UNICA. 

Po dvojdňovom napätí sa autori 
dozvedeli výsledky od odbornej 
poroty, ktorá pracovala v zložení, 
predseda doc. Mgr. Anton Szo-
molányi, ArtD. a členovia Ing. 
Milan Frišo, Mgr. Michal Vrbňák, 
Mgr. Art. Maxim Melnyk a Mgr. 
Ladislav Munk. Hlavnú cenu do 
súťaže venoval predseda NSK Mi-
lan Belica a udelili ju Ľuborovi Pat-
schovi z Liptovského Hrádku za 

dokument Sochy a obrazy Andiky 
Berákovej. Cenu diváka si odnie-
sol videoklip One take od autorov 
Meluša, Karlubíka, Pecha a Piňáka 
z Nitrianskeho regiónu. Klip nás 
neskôr úspešne reprezentoval i na 
celosvetovom filmovom festivale 
v Nemecku, odkiaľ si priniesol 
čestné uznanie.

Svet filmu -  amatérske i profe-
sionálne kamery

Súčasťou 25. ročníka bola i jedi-
nečná výstava filmovej a projekčnej 
techniky. Návštevníci Mlynov 
v Nitre sa tak na jednom mieste 
mohli oboznámiť s vývojom am-
atérskeho filmu a filmovania u nás 

od klasického filmu až po obdobie 
videa. Mali možnosť vidieť kamery 
rôznych formátov, pomôcky na 
spracovanie celuloidných filmov, 
lepičky, filmové prehliadačky, pro-
jektory a veľa ďalších zaujímavých 
filmárskych exponátov. 

Deň filmu, workshopy - Fil-
mové návraty, Momentky, Film-
ové popoludnie. 

To všetko tvorilo mozaiku sprie- 
vodných aktivít. Premietali sa filmy 
z minulých ročníkov, návštevní-
kom sme ponúkli výstavu fo-
tografií, kamier. Novinkou boli 
workshopy, ktoré sa stretli s veľkým 
záujmom. Ich výstižné a zároveň 
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vtipne spracované prezentácie 
boli veľkým prekvapením na sláv-
nostnom vyhodnotení a zároveň 
umocnili vysokú odbornú úroveň 
celého podujatia.

Cesta Cineamy 

1. medzinárodná  konferencia k 
25. ročníku celoštátnej postupovej 
súťaže bola spojená s oceňovaním 
jednotlivcov. Odzneli hodnot-
né príspevky o stave, smerovaní 
a vývoji amatérskej filmovej tvorby 
na Slovensku, o filmovaní kedy-
si a dnes, o záchrane  a archivácii 
filmov. Okrem domácich vystúpili 
hostia z Veľkej Británie, Nemec-
ka, Ukrajiny a  Česka. Dave Wat-
terson, prezident UNICA (svetová 
organizácia pre amatérsky film) na 
konferencii povedal: „V UNICE, 
tak ako aj na Slovensku, spájame 
filmových nadšencov a vedieme ich 
k láske k filmu. Je to malý krok na 
ceste smerom k mieru a pochope-
niu medzi národmi. “ V diskusii  
účastníci konferencie veľmi kladne 
hodnotili jej význam, rôznorodosť 
a odbornosť príspevkov a zároveň  
jej podnetnosť do budúcna.  

Nechýbalo ani prekvapenie 

Boli to 3D okuliare, ktoré korešpondovali 
s celým vizuálom Cineamy. Zvučka, 
v podobe 3D,   znela celým podujatím a spolu 
s okuliarmi, oboma novinkami tohto ročníka, 
rozveseľovali a ozvláštňovali filmové vyžitie  
účastníkov i všetkých návštevníkov CINEAMY 
2017. Výsledky v jednotlivých kategóriách sú 
zverejnené na www.kosnr.sk.

Krajské osvetové stredisko v Nitre začína 
pripravovať v poradí 26. ročník súťaže pre 
amatérskych filmárov už teraz. Od 8. do 
10. júna 2018 vás opäť radi privítame u nás 
v Nitre, v Mlyny Cineamas a v Krajskom os-
vetovom stredisku v Nitre na prehliadke toho 
najlepšieho z filmového umenia amatérskych 
filmárov, ktorí tvoria z lásky pre potešenie 
a radosť nás všetkých.  
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Dole, dole mé pérečko zelené

Výstava pod názvom Dole, dole mé pérečko 
zelené zavítala do Krajského osvetového stre-
diska dňa 15. júna 2017. Záujemci si mohli 

pozrieť svadobné dobové fotografie z prvej polovice 
20. storočia, a to predovšetkým z okresov Nitra, Šaľa 
a Zlaté Moravce. V Nitrianskom okrese sa podari-
lo vyzbierať fotografie zo 40 obcí, zo Zlatomorav-
ského z 21 a zo Šalianského zo 7 obcí. Výstava bola 
sprístupnená do konca júna 2017.

V rámci otvorenia výstavy bola aj prezentácia knihy 
80-ročnej jubilantky Márii Jókai. Od mládenčenia po 
starobu-rozlišujúce znaky mužského odevu s Pod-
zoboria. Kniha je druhou publikáciou KOS v Nitre 
od autorky. V roku 2015 bola vydaná aj  kniha Parta 
moja, parta, ktorá sa zaoberá sviatočnou a obradovou 
úpravou hlavy nevesty. Do tretice vyjde aj Zlatý čepiec, 
kvetovaná stuha - účes a pokrývka hlavy žien Podzoboria.
Zaujímavosťou je, že fotografie z výstavy boli čerpané 
aj  s okresov Levice, Nové Zámky, Topoľčany a Komár-

no. Výstavu tiež spestrili svadobnými fotografiami 
pracovníkov Krajského osvetového strediska v Nitre.  
Nie sú síce dobové, ale dajú sa v nich vidieť trendy 
v móde svadobných šiat a oblekov. Najstaršia fotka 
výstavy je približne z roku 1890, ide o novomanželov 
z Pane. János Lestyánszky sa narodil v roku 1864 
a manželka Vilma Farkas dva roky po ňom.

Z Nitry boli poslané dve fotografie z rodinného albu-
mu. Prvá bola z roku 1927. Nevesta zomrela 10 rokov 
po svadbe. Na fotke z roku 1942 je mladý muž už 
s druhou manželkou. Na jednej z fotografií z Hornej 
Kráľovej bola nevesta v parte, na druhej nevesta v šat-
ke. Pýtate sa prečo? Šatku si dávala nevesta, keď už 
mala dieťa, ale mohla to byť aj mladá vdova, ktorá sa 
vydávala druhýkrát, alebo žena v požehnanom stave.
Obec Branč nám zabezpečil zábery, kde bola vyobra-
zená nevesta v tmavom odeve a na druhej fotke bola 
nevesta v bielom. Podľa získaných informácií v začiat-
koch 30. rokoch sa nevesty obliekali do tmavých šiat. 

Od roku 1930 sa začala farba oblečenia meniť. V 50-
tych rokoch minulého storočia sa už obliekali všetky 
nevesty do bieleho. Dostali sme ešte jednu fotografiu, 
kde na čelenke závoja nevesty bolo pekne vidieť pripe-
vnený rozmarín, ktorý bol znakom panenstva a čistoty. 

Dostali sa k nám aj fotky z dedín, skoro jedného ob-
dobia, no oblečenie neviest bolo veľmi odlišné. Jedna 
nevesta bola oblečená v kroji, druhá už v meštianskom 

odeve. Ako je to možné? Mohlo sa stať, že nevesta pra-
covala v meste, tam si kúpila už modernejšie šaty, ale-
bo ich dostala do daru, alebo jej ich požičala nejaká 
priateľka, čí známa. Veľa fotiek sme dostali z Neveríc, 
tam sa to dalo dobre porovnať, fotky z okresu. Na 
oblečenie neviest mal vplyv aj status a majetok rodiny, 
podľa toho aká bola nevesta bohatá, podľa toho mala 
aj oblečenie.



41

Pohľady do umenia

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizova-
lo od  31. augusta do 3. septembra 2017 
v Obyciach V. ročník medzinárodného sympó-

zia pre neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom 
POHĽADY DO UMENIA – Prelínania. Autori zo 
Slovenska, Rakúska a Čiech mohli uskutočniť svoj 
umelecký zážitok v lone prírody nad Zlatými Moravcami.  

Zámerom stretnutia bolo poskytnutie výtvarníkom 
priestor na kreatívnu autorskú tvorbu, prezentáciu, 
výmenu skúseností a vzájomnú konfrontáciu. Neod-
mysliteľnou  súčasťou  bolo odborné  vedenie a konzu-
ltácie  s lektorom, výber  a zostavenie výstavnej kolek-
cie  zo sympózia. „Vyplývajúc z  podnázvu Prelínania, 
bolo rozšíreným a ďalším cieľom projektu obohatenie 
základnej koncepcie vizuálneho vyjadrenia prírody 
v rámci výtvarných techník, výtvarnej tvorby o iné 

prejavy umenia a tak vniesť do pracovného princípu 
tvorby prvky, v ktorých sa uplatnili možnosti relax-
ácie, odpočinku, ale aj intelektuálneho nasadenia.” 
konštatoval lektor Daniel Szalai, akademický maliar. 

Jednotlivé výtvarné činnosti boli spestrené relax-
ačnými formami, zdravotnými cvičeniami v prírode 
a tvorivými dielňami z oblasti muzikoterapie, bib-
lioterapie, arteterapie. Vzniknuté výtvarné diela 
pokrývali širokú škálu výtvarného vyjadrovania od 
klasických výtvarných postupov a zobrazení, až po 
škálu abstraktnej a imaginatívnej definície. Výber 
diel z medzinárodného sympózia, ktoré z verejných 
zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia 
si mohli návštevníci Krajského osvetového strediska 
v Nitre pozrieť v mesiaci september 2017. 

Pohľady do umenia čakajú na záujemcov i budúci rok. Opäť je to posled-
ný augustový víkend, kedy sa pod odborným vedením lektora ponoria do 
sveta farieb, tvarov a na plátnach zachytia svoje rôznorodé pohľady na 
svet, prírodu a všetko, čo ich bude obklopovať a ovplyvňovať.  
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Mladý moderátor 

Krajskú súťaž Mladý moderátor sme už po 
tretíkrát organizovali v Mediálnom centre 
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre.

V tomto roku sa do krajskej súťaže prihlásilo tridsať 
mladých ľudí z Nitrianskeho kraja. Tento ročník bol 
kvantitatívne bohato zastúpený, no kvalitou nedosa-
hoval predchádzajúce ročníky. Pred krajskou súťažou 
Mladý Moderátor bol pre budúcich moderátorov pri-
pravení workshop kde si mohli otestovať svoje vedo-
mosti a prácu s textom pod vedením Marcela Olšiaka. 
Aj napriek tomu však v ich moderovaní porota videla 
niekoľko pochybení. 

Súťažiaci boli rozdelení podľa veku do dvoch kategórií 
a prezentovali sa štyrmi súťažnými disciplínami: in-
terpretácia spravodajského textu, reklamného textu, 
rozhovor so zaujímavým človekom a vlastná relácia, 
ktoré sú časovo ohraničené a „moderátori“ museli 
tento čas dodržať.

Pri interpretácii spravodajského textu sa najčastejšie 
objavovalo monotónne čítanie, nedbalá artikulácia, 
nevhodná farba hlasu a súťažiaci si ho mýlili s publicis-
tickým čítaním. Reklamný text ponúkol možnosť pre-
javiť sa viac subjektívne, niektorí využili svoje herecké 
schopnosti, či zmysel pre humor a originálne nápady. 
Niekoľko mladých moderátorov si prinieslo vlastných 
hostí, tak išlo o originálne témy, živý rozhovor, otáz-
ky, ktoré plynuli a prirodzene vyplynuli zo situácie. 
V niektorých prípadoch bol respondent prirodzenejší 
ako moderátor. Pri vlastnej relácii sa zaujímavý nápad 
objavil zriedka, často chýbala prirodzenosť, išlo o na-
podobňovanie moderátorských vzorov, niektorí to 
poňali ako rečnícky prejav.
 

Dobrý deň pani Tomajková, 
mohli by ste sa nám v krátkosti 
predstaviť?

Volám sa Gabriela Tomajková, 
mám 37 rokov, som vydatá, mám 
osemročného syna a žijem v Ban-
skej Bystrici. Predovšetkým som 
moderátorkou a redaktorkou 
štúdia RTVS v Banskej Bystrici. 
Začínala som v regionálnej Ky-
suckej televízii, ďalej som pracova-
la v rádiu Okej v Bratislave. V roku 
2004 som nastúpila ako redaktorka 
do Slovenského rozhlasu v Ban-

skej Bystrici. Od roku 2007 som 
súčasne pôsobila aj ako moderátor-
ka Slovenskej televízie v reláciách 
Regionálny denník a Fokus. Od 
februára 2016 do marca 2017 som 
bola dramaturgičkou, scenáristkou 
a moderátorkou relácie Teleregina, 
ktorú diváci sledovali na Dvojke 
RTVS. Začiatok mojej profesionál-
nej dráhy súvisí so Sárovou Bystri-
cou. 13 rokov sa profesionálne 
venujem moderovaniu a redak-
torskej práci. Moderovala som 
množstvo spoločenských podujatí, 
koncertov, priame televízne preno-

sy a niekoľko rokov už aj porotcu-
jem. 

Na internete som sa dočítala, že 
ste v RTVS mali svoju reláciu Tel-
eregina.

Áno. Teleregina bol projekt, ktorý 
vznikol v štúdiu v Banskej Bystrici. 
Prvé vysielanie sme spustili v roku 
2016. Bola to nová relácia s úplne 
novým vizuálom, novou scénou 
a s novým spôsobom snímania. 
Zameriavali sme sa na regionálne 
vysielanie, kde sme predstavovali 

Odbornú porotu menovalo Krajské osvetové stre-
disko v Nitre, predsedníčkou bola Mgr. art. Gabriela 
Tomajková, rozhlasová moderátorka a redaktorka pre 
Rádio Regina RTVS, s ktorou sme pripravili krátky 
rozhovor...
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rôznych ľudí, miesta, či podujatia, 
ktoré sa diali v rôznych regiónoch, 
predovšetkým na strednom Slov-
ensku. Chceli sme robiť reláciu, 
ktorá je súčasná a zodpovedá po-
trebám a požiadavkám 21. storočia 
a bude mať regionálny rozmer. 
Tie témy boli rôznorodé od za
ujímavých spoločenských záleži-
tostí, hostí, umelcov, cez pora-
denstvá, až po aktuálne dianie 
v obciach a mestách. Mali sme 
tam rôznych tvorcov a priestor na 
produkty, ktoré vyrábajú jedineční 
a šikovní majstri. Naším cieľom 
bolo ukázať regióny na strednom 
Slovensku v pozitívnom slova 
zmysle, že majú čo ponúknuť, sú 
bohaté a pestré. Veľakrát vidíme 
v médiách tie isté tváre, počúvame 
o tých istých ľuďoch a je to na ško-
du, lebo v regiónoch žijú osobno-
sti, ktoré sú rovnako zaujímavé 
a na obrazovkách nemajú dosta-
točný priestor. Aj preto vznikla 
relácia Teleregina. Nevysielala sa 
len z banskobystrického, ale aj 
z košického štúdia RTVS. Napriek 
tomu, že už na obrazovkách nie je, 
dodnes sa stretávam s pozitívnymi 
ohlasmi.

Dnes ste boli po prvýkrát ako 
porotkyňa a hneď aj predsed-
níčka poroty na krajskej súťaží 
v Nitrianskom kraji. Ak by ste 
mali zhodnotiť celoštátne kolo 
Sárova Bystrica a nášho Mladého 
Moderátora v Nitrianskom kra-
ji, ako by ste ich porovnali, aké 
sú rozdiely, v čom sú pozitíva 
a negatíva. 

Určite ten základný rozdiel je 
v kvalite. Samozrejme vždy na re-
gionálnych a krajských prehliadk-
ach je tá konkurencia nižšia ako je 
na celoslovenskej súťaži. Tam už sú 
tí najlepší z toho najlepšieho, čo v 
regiónoch je, a porote sa aj ťažšie 
rozhoduje medzi prvými miesta-
mi, pretože natrafíme na to, že sú 
viacerí naozaj výborní. 

V tomto smere ani Nitra, ako kraj, 
nie je výnimkou. No bolo tu zopár 
mladých ľudí, ktorí by sa v budúc-
nosti mohli moderátormi stať. Ale 
moderátorský výkvet nie je až taký 
veľký, ako by sa možno očakávalo. 
Ono to súvisí asi aj s tým, že až keď 
sem ľudia prídu, tak zistia, že byť 
tým moderátorom nie je také jed-
noduché. Najskôr si to vyskúšajú 
sami na sebe, a potom si uvedo-
mia, že majú ešte čo robiť, aby sa 
mohli tomuto povolaniu venovať. 
Je náročné. Vyžaduje si osobnosť, 
istý spoločenský, kultúrny prehľad 
a suverenitu. Viem prečo som tu, 
viem, čo chcem povedať, viem, 
že sa tomu chcem v budúcnos-
ti venovať lebo... Keby som mala 
porovnať Nitru a celoslovenské 
kolo, tak samozrejme, že úroveň 
v Nitre je nižšia. Veľmi tu napríklad 
cítiť to, že sme v časti Slovenska, 
kde tá slovenčina aj vzhľadom na 
početnú maďarskú menšinu, nie 
je čistá. Samozrejme na tom všet-
kom sa dá pracovať a pokiaľ mladí 
ľudia budú rozhodnutí, že sa tomu 
chcú venovať naozaj seriózne, že 
to nie je len únik zo školy, tak sa 
na tom pracovať dá a mnohí sa 
tými moderátormi môžu stať. Ja 
som napriek tomu presvedčená o 
tom, že moderátorom človek ne-
jakým spôsobom musí byť vo svo-
jom vnútri. Nedá sa to naučiť, je 
to talent, ktorý v sebe má a potom 
ho môže rozvíjať. Bez toho, aby na 
sebe mladí ľudia tvrdo pracovali, 
z nich nikdy vynikajúci moderátori 
nebudú. 

Mnohí mladí ľudia chcú byť 
moderátormi a majú nejaké svo-
je vzory. Mali ste aj vy nejaký svoj 
vzor alebo ste si išli za svojím?

Ja som sa snažila byť vždy sama 
sebou. Myslím si, že to je to naj-
vzácnejšie a tá najlepšia cesta, keď 
človek zostane originálny. Samoz-
rejme, treba veľa počúvať, pozerať 
a treba si vyberať. Treba získavať 

skúsenosti, prehľad, ale mali by 
sme mať zdravý úsudok, čo je do-
bré, čo nie, byť schopný vyjadriť, 
čo sa nám páči a čo nie. Nie je 
správne ísť v duchu nejakého 
trendu, že teraz je toto in, tak to 
budeme odkukávať. Istú danosť 
som asi získala v rodine, vzorom 
bol pre mňa môj otec. Modero-
val rôzne spoločenské udalosti na 
Kysuciach, kde sme žili a myslím 
si, že ma k tomu tak nejak viedol, 
pretože bol na mňa vždy náročný 
a vždy odo mňa vyžadoval viac. 
Hovoril mi, že keď chceš v živote 
niečo dosiahnuť, musíš na sebe 
pracovať. A to platí pre všetkých, 
ktorí sa chcú tejto krásnej práci 
venovať. Neuspokojiť sa s tým, 
čo som už dosiahol, ale ísť ďalej 
a stále mať pocit, že sa to dá robiť 
ešte lepšie. 
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Dobrá fotografia má 
vyvolať emócie

AMFO
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Do Nitry zavítala celoštátna postupová súťaž 
a výstava amatérskej fotografickej tvorby 
AMFO 2017. Svoju autorskú tvorbu pred-

stavilo viac ako 150 autorov z celého Slovenska. Bol to 
víkend diskusií, seminárov o fotografií, workshopov 
a sprievodných výstav.   

AMFO má v oblasti amatérskej fotografie svoje dl-
horočné tradície. Postupová súťaž, ktorej vyhlaso-
vateľom je Národné osvetové centrum Bratislava, 
z poverenia MK SR si pripomenula už 45. ročník. 
Zapojiť sa do nej môžu amatérski fotografi z celého 
Slovenska. Súťažia v troch vekových kategóriách 
a hodnotení sú zvlášť v čiernobielej a zvlášť vo fareb-
nej fotografii. Osobitnú kategóriu tvorí už niekoľko 
rokov i multimediálna prezentácia fotografií. Súťaž 
nemá tematické zameranie, takže je určená deťom, 
mládeži i dospelým. Tento rok postúpilo do najvyššie-
ho kola 454 autorov, ktorí predstavili odbornej porote 
viac ako sedemsto diel. 

Porota hodnotila rôzne fotografické vyjadrenia.

V odbornej porote sa stretli vynikajúci fotografi, lekto-
ri a pedagógovia. Predsedníčkou poroty bola Mgr. art 
Petra Cepková, ArtD., z Bratislavy, členmi Ing. Alan 
Hyža, z Bratislavy, Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy, 
Mgr. Jozef Peniak, PhD., z Nitry a Ing. Miroslav Pflie-
gel, CSc., zo Žiliny. „Tohtoročná celoštátna postupová 
súťaž amatérskej fotografie opäť prezentovala rôzne 
fotografické vyjadrenia.” uviedla predsedníčka poroty. 
Pri posudzovaní jednotlivých diel nie vždy panovala 
zhoda u jednotlivých členov poroty, preto viedli medzi 
sebou častokrát dlhé dialógy. „Ale to je dobre,” pove-

dal Alan Hyža, „pretože dobrá fotografia má vyvolať 
emócie, nútiť k premýšľaniu a klásť otázky“. „Úroveň 
slovenskej amatérskej fotografie rastie. Najmä fotogra-
fi do 16 a do 21 rokov sú inveční, hľadajúci, tvoriví 
a neboja sa experimentovať s témou i s formou,” dodal 
ďalší člen poroty Rudolf Lendel. Výsledky v jednot-
livých kategóriách sa autori dozvedeli na slávnostnom 
vyhodnotení a vernisáži v Galérii Mlyny v Nitre dňa 
3. novembra 2017. Na výstave predstavili autori viac 
ako dvesto jedinečných fotografií z oblasti amatérskej 
fotografickej tvorby.
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Sprievodné  podujatia

Hlavný organizátor podujatia, 
Krajské osvetové stredisko v Ni-
tre, pripravilo pre účastníkov fo-
tografické dielne Sudekovo okno 
- urbánny poetizmus, mestská 
krajina s Petrou Cepkovou, Skrytý 
svet - objavovanie tajuplného sve-
ta makrofotografie, s Danielom 
Brogyányim, a  Cyanotypiu - orig-
inálne fotografie s nádychom 19. 
storočia s Hanou a Františkom 
Kolářovými. Návštevníci si mohli 
prezrieť i ďalšie výstavy, Štyri ročné 
obdobia, Dekáda, Ráscestia - Street 
art Tomáša Bugára, Utajená krása 
Martinského vrchu a výstavu z 37. 
ročníka Národnej súťaže Českej 
republiky. Taktiež sa mohli zúčast-
niť Portfolia Review s lektormi, 
navštíviť a fotografovať magické 
miesto pri Dražovskom kostolíku 
alebo prísť na besedu o fotografii. 
Hlavným partnerom podujatia bol 
Fond na podporu umenia. Podu-
jatie podporil Nitriansky samo-
správny kraj, Mlyny Nitra, Národ-
né osvetové centrum Bratislava, 
Mesto Nitra, ale aj ďalší partneri, 
ktorí projekt podporili hlavne ce-
nami do súťaže. 

Všetkých srdečne pozývame už 
teraz na 46. ročník tohto podu-
jatia, na výstavu fotografií od 

9. do 11. novembra 2018, ktoré 
možno vyvolajú emóciu, možno 
rozprúdia diskusiu a možno iba 
pohladia vašu dušu a vyvolajú i 

úsmev na vašich tvárach.
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TRADIČNÉ 
OCHOTNÍCKE 
DIVADLO

Tradičné ochotnícke divadlo má svoje pevné 
miesto v našich aktivitách 

V                                                   príjemnom prostredí Západných Karpát sme 
pripravili divadelný workshop. Bol určený 
pre ochotníkov, divadelníkov, vedúcich 

a režisérov, „duše“ divadelných ochotníckych súborov, 
hercov, metodikov pre divadlo, záujemcov o ochot-
nícke divadlo. 

Zamerali sme sa tvorbu divadelnej akcie a reakcie na 
javisku, na príklade jedného vybraného literárneho 
textu a to Čechovových Pytačiek. Pod odborným ve-
dením lektorov Renáty Jurčovej a Štefana Jurču sme 
sa venovali správnemu dýchaniu herca na javisku, 
práci s partnerom na javisku a analýze textu Pytačiek. 
Charakterizovali sme postavy, z konkrétnych replík 
sme sa snažili vyťažiť situáciu, kde sa odohrávala, čo 

mali postavy oblečené, kde stáli, ako boli naladené, čo 
prežívali tesne predtým a čo potom, po svojej replike. 
Fabulovali sme dej, dopĺňali informácie o postavách 
a pokúšali sme sa ich preniesť do súčasnosti. Hovorili 
sme si o mizanscéne. Predstavili sme si ju cez video - 
prezentácie z predstavení, ako pripraviť danú situáciu 
na javisku komplexne režijne i herecky a samozrejme 
i dramaticky. Veľa sme skúšali v priestore a improvi-
zovali mini situácie /aká je? čo cítim? a o čo mi ide?/. 
Nezabudli sme na emocionálnu rozcvičku a prek-
vapivý moment a konflikt nevyhnutný pre úspešné 
zvládnutie divadelnej hry. 
    
Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.
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Kde bolo, tam bolo... 

Rozprávka vznikala v dávnych dobách a šírila sa 
ústne z generácie na generáciu. Má jednoduchý 
dej a vyjadruje túžbu človeka po dobre 

a spravodlivosti. Tu zvíťazí dobro nad zlom, múdrosť 
nad hlúposťou, krása nad škaredosťou. Rozprávky sa 
spravidla začínajú s vetou: Kde bolo, tam bolo....

A to je aj názov rozprávkového festivalu, ktorý 
sme v tomto roku organizovali už šiesty krát. Fes-
tival je určený pre detí z materských a základných 
škôl s vyučovacím jazykom maďarským. „V tomto 
uponáhľanom svete sme sa rozhodli vytvoriť priestor, 
v ktorom sa sny detí stanú na chvíľku rozprávkovou 
skutočnosťou, deťom tak sprostredkujeme zážitok, 
nezabudnuteľné chvíle a nové poznatky.“ ako infor-
movala Silvia Vargová z Krajského osvetového stredis-
ka v Nitre. Podujatie sa realizuje s cieľom motivovať 
deti predškolského veku ako i žiakov základných škôl 
k tvorivosti, k vyjadreniu svojich názorov, myšlienok 
prostredníctvom kresby, maľby a v literárnej tvorbe s cieľom 
podporovať u nich schopnosť vnímať umelecké hodnoty.

Okresné kolo súťaže v prednese rozprávok sa konalo 
6. novembra 2017 v Krajskom osvetovom stredisku 
v Nitre. Témou súťažného festivalu boli maďarské 
ľudové rozprávky. „Úlohou súťažiacich vo výtvar-
nej časti bolo vybrať si jednu maďarskú ľudovú roz-
právku, prečítať si ju a urobiť ilustráciu.“ povedala Sil-
via Vargová z Krajského osvetového strediska v Nitre. 
Vo výtvarnej oblasti súťažiaci súperia vo výtvarných 
technikách ako je kresba, maľba, grafika a kombino-
vaná technika.

Do krajského kola, ktoré sa konalo 15. novembra 2017 
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre postúpi-
li žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach 
v okresnom kole v Komárne, v Nových Zámkoch a 
v Nitre. V rámci rozprávkového festivalu sa konala 
od 3. novembra do 24. novembra 2017 aj výstava vý-
tvarných prác detí. Najlepšie výtvarné práce boli hod-
notené.
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Ochotnícke divadelné súbory hrali 
v Čiernych Kľačanoch  

Inscenácie, odborné diskusie a rozhovory s tvor-
cami odohratých predstavení. To bolo podujatie 
s názvom Tradičné ochotnícke divadlo, realizo-

vané 10. a 11. novembra 2017 v kultúrnom dome 
v Čiernych Kľačanoch. 

V piatok 10.11.2017 sa o 17.00 predstavilo Alžbetín-
ske naivné divadlo z Bratislavy, ktoré vedie František 
Šatan, rodák z Topoľčian, s drámou MOJE LÁSKY, 
na motívy hry Lásky Georgea Washingtona. Piatkový 
večer patril aj divadelnej hre ZABUDLA SOM, v spra-
covaní Divala Tesáre, pod režisérskym vedením Márie 
Bagovej. 

V sobotu 11.11.2017 o 13.00 zahral svoju hru PRED-
POSLEDNÝ SÚD, Spolok divadelných nadšencov, 
Divadlo 173 Topoľčianky, v podaní réžie Petra Kereša. 
Herci si skúsili hranie v tzv. polaréne v bezprostred-
nom kontakte s divákom a s postavou Svedomia, ktorá 
sedela medzi nami v hľadisku. Popoludnie patrilo 
domácemu divadelnému súboru Inovec z Čiernych 

Kľačian a ich  modernej komédii NIJAKÚ PANIKU, JE 
TO LEN PREPAD, réžia Mária Švecová. Vykradnutie 
banky lupičmi – amatérmi nebola jednoduchá záleži-
tosť. Množstvo  groteskných situácií, do ktorých sa za-
plietli zamestnanci banky na čele s pani riaditeľkou, 
módna návrhárka a popletený parašutista, rozohralo 
úsmev a prinieslo dobrú náladu medzi divákov. 

Sobotný večer okorenil hrou ŽENSKÝ ZÁKON ale-
bo O NICH BEZ NICH divadelný súbor ČI-PR-
CHA z Kremnice, pod režisérskym vedením Petra 
Luptovského. Cieľom tohto podujatia bolo prispieť 
k zachovávaniu a udržiavaniu tradície a existencie 
ochotníckych divadiel v našom kraji. Po každom 
predstavení sa uskutočnili vedené odborné diskusie 
s tvorcami predstavenia s lektorkou z Banskej Bystrice 
Katarínou Hitzingerovou a pedagogičkou Renátou 
Jurčovou. 

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.
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Aj vo folklóre sú vzdelania chtiví 

Krajské osvetové stredisko v Nitre v rámci pro-
jektu k prameňom tradícií zahájilo v marci 
2017 ďalšie hodiny systematického vzdeláva-

nia v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre folklórne 
kolektívy a jednotlivcov. V priestoroch osvetového 
strediska sa konalo deväť seminárov prostredníctvom 
ktorých sme odovzdali účastníkom teoretické vedo-
mosti a praktické zručnosti v oblasti tanečnej, hudob-
nej a spevnej prípravy. 

Na prvom seminári predviedol tanečný pedagóg Sla-
vomír Ondrejka účastníkom vedomosti o pohybovej 
výchove prostredníctvom kľúčových kompetencií 
pohybu tanečníkov. Pozornosť venoval aj typológii 
ľudových tancov, štrukturálnej analýze tanca, výučbe 
tanca na základe získanej analýzy a možnostiam im-
provizácie. Rovnako na stretnutiach v rámci diskusie 
s účastníkmi a praktickej ukážky predstavil spôsoby 
choreografickej práce, choreografické etudy, ich hod-
notenie a na záver rozbor umeleckého diela. 

Účastníci dvoch seminárov získali vďaka lektorom 
Kataríny Babčákovej a Michala Nogu z Národného 

osvetového centra v Bratislave, Alžbety Lukáčovej 
a Alfréda Linckeho praktické rady akým spôsobom 
pracovať s ľudovou piesňou a inštrumentálnou hud-
bou vo folklórnom kolektíve vo vzťahu k tradičným 
tanečným príležitostiam. 

Súčasťou projektu boli aj metodické návštevy lek-
torov počas nácvikov v detských, mládežníckych 
a folklórnych kolektívov pre dospelých v okresoch 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Na základe požiadaviek 
vedúcich pracovali lektori Agáta Krausová, Slavomír 
Ondejka, Katarína Babčáková, Alfréd Lincke a Michal 
Noga s celým kolektívom, ukázali spôsoby vedenia 
nácviku, pomohli zdokonaliť tanečníkom pohybové 
zručnosti prostredníctvom kľúčových kompetencií 
pohybu a hudobníkom vylepšiť interpretačné schop-
nosti. Veríme, že všetky získané vedomosti a zručnosti 
budú môcť folklórne kolektívy a jednotlivci zúročiť 
v ďalšej tvorbe.

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia.

K PRAMEŇOM
TRADÍCIÍ
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Kreatívne tvorivé dielne

Jednou špecifickou kategóriou tvorivosti v Kraj-
skom osvetovom stredisku v Nitre sú tvorivé 
dielne pre deti i dospelých, ktoré sú zastúpené lek-

torkou a organizátorkou tvorivých dielní Ľudmilou 
Strukovou. Tejto zaujímavej tvorivej činnosti sa venu-
jeme už 20 rokov. 

V roku 1995 sa v Krajskom osvetovom stredisku 
začali intenzívne rozvíjať ľudové remeslá. Medzi 
prvé môžeme zaradiť postavičky a misky zo šúpo-
lia, sieťovanie, necovanie, paličkovanie, maľovanie 
kraslíc, pečenie a zdobenie medovníčkov. K ľudovým 
remeslám sa v posledných rokoch pričlenili aj tvorivé 
kreatívne dielne súčasných remesiel, pri ktorých sa 
využívajú rôzne netradičné materiály. Tvorivé dielne 
sú určené pre všetky vekové kategórie od najmenších 
po najstarších. Táto činnosť je zameraná na zacho-
vanie a obnovenie tradičných techník ako je drotárst-
vo, hrnčiarstvo, košikárstvo, tkanie kobercov a ozdob-
ných vankúšov. 

Pod hlavičkou ľudové remeslo a tvorivé dielne sa 
ukrýva veľa zaujímavého. Hlavne zábavné popolud-
nia v stredu s dospelými, ktorí si chodia k nám 
oddýchnuť a naučiť sa nové techniky. Sú to učiteľky 
a vychovávateľky, ktoré nadobudnuté skúsenosti šíria 
ďalej. Kreatívne vyžitie  sem chodia načerpať aj ma-
mičky a babičky najmä cez prázdniny. V tomto roku 
sa venovali šitiu zvieratiek z froté  ponožiek a modro-
tlače, vyrobili si voňavé bylinkové mydielka, pred 

Kvetnou nedeľou maľovali kraslice. Z tričiek na kruhu 
hulla-hop uplietli koberček pre domácich miláčikov, 
misky z papierových rúročiek, zdobili medovníčky, 
plietli košíky z pedigu.

Poobedňajšie tvorivé dielne sú určené pre deti do 15 
rokov, ktoré učíme základy drôtovania, prišívanie 
gombíčkov, modelovali z hliny a slaného cesta, peči-
atky zo zemiakov, pozdravy z čajových vreciek, han-
drové hračky a veľa iných techník. Najkrajšie hodiny 
boli strávené pred Veľkou nocou spojené s našimi 
tradíciami, piesňami a vinšmi.  

Kto z nás by nechcel prezentovať svoje diela verejno-
sti? Túto možnosť mali naši lektori a radi sa zapoji-
li do podujatia organizovaného na pešej zóne Nitra, 
milá Nitra, sprievodné podujatie Netradičné tradície 
v rámci Divadelnej Nitry. Ľudové remeslá sme pre-
zentovali aj v obciach Jarok, Štitáre, Výčapy-Opatovce, 
Veľké Zálužie, Močenok, Topoľčianky.   

Pýtate sa, aká technika teraz „fičí“? Predsa frivolit-
kovanie. Je to veľká záľuba Rastislava Matláka. Prez-
radím vám, čo sa za tým skrýva. Pomocou člnka 
a farebných nití vytvára maličké očká, ktoré tvaruje 
a spája v jeden celok. Krásne náramky, náhrdelníky, 
náušnice zdobia mnohé parádnice. Aj v tomto roku 
je prihlásený do celoslovenskej súťaže Textilná tvorba. 
Držíme mu palce!

LUDOVÉ
REMESLÁ

´
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HVEZDÁREŇ
Vesmír na dlani - a to doslovne

Vedeli ste, že v našej malej hvezdárni si 
môžete ohmatať malý kúsok vesmírneho 
telesa? Nie je uložený za sklom s názvom 

„Nedotýkať sa!“, pokojne ho môžete pre-
mieľať v dlaniach, pocítiť jeho vyhasnutú 
žiaru, po ktorej mu zos-
tali príjemne vyhlad-
ené hrany a zaujímavo 
tmavá ohňom ošľa-
haná farba. Uhád-
li ste čo to je? Ak 
vaša odpoveď 
je meteorit, ste 
víťaz. Našiel sa 

neďaleko Nitry v obci Rumanová a poťažkať si ho 
v dlani môžete počas rôznych podujatí - exkurzií do 

hvezdárne, večerných pozorovaní ďalekohľadom 
spojených s prednáškou, medzinárodného dňa 
hvezdární v Krajskom osvetovom stredisku, 

ale aj v Šali, kde sme zača-
li novú tradíciu - Večer 

s astronómiou. A máme 
ešte ďalšiu novinku 

– založili sme Klub 
astronómie pre deti 
a mládež, v ktorom ob-
javuje záhady vesmíru 
zatiaľ 15 nadšencov. 

Odpovedá Ing. Juraj Pecháč, člen Miestnej orga-
nizácie Slovenského zväzu astronómov a zároveň 
náš externý „hvezdár“.

Poloha našej hvezdárne a aj samotná konštrukcia 
nášho ďalekohľadu predurčuje náš program astro-
nomických pozorovaní pre verejnosť. Prevládajú 
v ňom hlavne jasné objekty a to Mesiac a planéty 
našej slnečnej sústavy. Na spestrenie programu pre 
verejnosť sa k tomu snažíme dopĺňať rôzne zaujímavé 
a príťažlivé hviezdne objekty, ako sú viachviezdne sys-
témy a guľové hviezdokopy viditeľné podľa ročného 
obdobia. Aj tie najbližšie hviezdy k našej Zemi aj keď 
sú veľké ako naše Slnko a niektoré aj väčšie, vidíme 
stále len ako bodky, nakoľko nás od nich oddeľuje ne-
smierna veľká vzdialenosť. Z tohto budú vychádzať aj 
naše pozorovania pre verejnosť na rok 2018. 

Hlavným a ťažiskovým objektom bude stále náš na-
jbližší vesmírny sused – Mesiac. Nakoľko je od nás 

priemerne vzdialený 384 000 km a jeho priemer je 
3474 km môžeme vidieť na jeho povrchu krásne 
krátery, rôzne pohoria dosahujúce výšku cez 5 km, 
údolia, kaňony, ale aj najväčšie útvary, mesačné mo-
ria, ktoré je možné vidieť aj voľným okom ako tmavšie 
škvrny. Jedná sa o tmavšie vyvrelé horniny, ktoré 
prvým pozorovateľom pripomínali vodné plochy 
a tak ich pomenovali moria a zostalo to až dodnes. 
Mesiac pozorujeme v čase v období prvej štvrti, na-
koľko spomínané útvary najkrajšie vidieť na rozhraní 
svetla a tieňa, takzvaného terminátora, kedy je povrch 
veľmi plastický.

V roku 2018, 27. júla nám Mesiac pripraví aj veľmi 
pekné prírodné divadlo, keď sa na čas schová do tiene 
našej Zeme a tak nastane jeho úplné zatmenie, ktoré 
budeme môcť pozorovať aj z nášho územia. 27. júla 
Mesiac v Nitre vyjde o 20. hod 26. min a to už bude 
máličko zatemnený, pretože začiatok čiastočného zat-
menia je o 20. hod 24. min. Začiatok úplného zatme-
nia nastane o 21. hod 30. min, najväčšia fáza zatmenia 
o 22. hod 22. min. a koniec úplného zatemnenia bude 
o 23. hod 13. min. Je to veľmi pekný a zaujímavý úkaz, 
ktorý nebýva každý rok a preto si ho rozhodne netre-
ba nechať ujsť.

Na aké zaujímavosti na oblohe sa 
môžu návštevníci našej hvezdárne 
tešiť v roku 2018?
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Zároveň Vás pozývame na 
prvé večerné pozorovanie oblohy v novom roku

23. januára 2018 
17:15 – 19:15  pozorujeme Mesiac

18:00    Mgr. Peter Poliak rozpráva o Psovi Lajke, 
             prvom živom tvorovi   na  obežnej dráhe 

Hvezdáreň 
pri KOS v Nitre 
Vám praje krásne Vianoce,

plný veľký voz zdravia, pohody
a šťastný raketový štart

do roka 2018 

Zaujímavým úkazom bude 
priblíženie - konjunkcia Mesia-
ca s hlavnou hviezdou súhvezdia 
Leva s menom Regulus. Regulus 
je pomerne jasná hviezda, voľným 
okom pekne viditeľná a Mesiac 
sa k nej 24. apríla 2018 o 22. hod 
55. min priblíži na 14 oblúkových 
minút, čo je asi polovica rozmeru 
Mesiaca v splne. Určite to bude 
pekný úkaz, ktorý bude tiež stáť za 
to pozrieť si ho.

Ďalšími našimi pozorovacími 
objektmi budú planéty našej sl-
nečnej sústavy, ktoré sú už od nás 
podstatne ďalej ako náš Mesiac 
a preto sa už v našom ďalekohľade 
javia len ako malé krúžky. Napriek 
tomu je možné aj na nich pozor-
ovať rôzne zaujímavosti. U plyn-
ných planét, ktoré sú najväčšie 
v našej slnečnej sústave pozoru-
jeme ich najväčšie mesiace a javy, 
ktoré pravidelne vytvárajú rôzne 
úkazy, ako zákryty, či vrhanie 
tieňov na kotúčiky planét. Všetky 
tieto javy a úkazy sú rovnako zau-

jímavé aj pre verejnosť, kde sa dá 
pri použití počítača a vhodných 
astroprogramoch návštevníkom 
pekne vysvetliť, čo vlastne vidia. 

V roku 2018 si pozrieme : 

• planétu Venušu, ktorá je 
bližšie k Slniečku ako naša Zem, 
preto ju môžeme pozorovať len 
tesne po západe Slnka a len tie 
fázy, ktoré sú podobné mesačným 
fázam, nakoľko Venuša má veľmi 
hustú atmosféru totálne zahaľujú-
cu jej povrch. Z planét je na našej 
hviezdnej oblohe najjasnejšia pre-
to sa ľudovo nazýva aj Večernica, 
pretože po západe Slnka je to prvý 
objekt, ktorý zasvieti na nočnej ob-
lohe.

• ďalšou planétou, ktorej sa 
budeme v roku 2018 venovať, bude 
najväčšia planéta našej slnečnej 
sústavy a to Jupiter aj so svojimi 
4 najväčšími mesiacmi : Io, Euró-
pa, Ganymedes a Callisto, ktoré 
pri obehu okolo Jupitera vytvárajú 

práve spomínané javy ako je zákryt 
týchto mesiačikov samotným Jupi-
terom, ak sa dostanú zaň, alebo pri 
prechode popred neho tak vrhajú 
svoj tieň na kotúčik Jupitera. Všet-
ko je možné v našom ďalekohľade 
vidieť. 

• nasleduje planéta Mars, 
ktorá bude mať práve v roku 2018 
celkom výnimočné postavenie 
v tom, že k nám bude relatívne 
blízko. Umožní nám to ďaleko lep-
šie a detailnejšie pozrieť si niektoré 
tmavšie a svetlejšie miesta jeho 
inak červeného povrchu a hlavne 
jeho obe biele polárne čiapočky, 
ktoré sa tam nachádzajú rovnako 
ako Zemi.

• a v roku 2018 sa budeme 
rovnako nadchýnať aj krásnymi 
prstencami Saturna, čo z neho robí 
najfotogenickejšiu, a tým pádom aj 
pre návštevníkov najpríťažlivejšiu 
planétu, ktorú môžu v našom ďale-
kohľade vidieť.
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DIVADLO

28.2.-1.3.  Javiskový škriatok 
  prehliadka a súťaž detskej dramat.   
  tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich   
  pre deti-region  
23.-25.3.  FAD – Festival Amatérskeho Divadla, 4. ročník 
27.-28.4.  Na Scénu 2018
  krajská postupová prehliadka a súťaž   
  divadla mladých a dospelých
VII.  Cesta k divadlu  
  dve dvojdňové dielne pre členov detských  
  divadelných súborov
12.-14.10.  Divadelný workshop – ochotnícke divadlo 

UMELECKÝ PREDNES A HOVORENÉ SLOVO

II.-III.  Hviezdoslavov Kubín – obvodné, okresné kolá
  postupová súťaž v umeleckom prednese   
  poézie a prózy detí, mládeže a dospelých 
2.3.  Vansovej Lomnička 
  krajská súťaž v umeleckom prednese poézie  
  a prózy žien 
26.3.  Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
  mládež a dospelí
IV.-V  Štúrovo rečnenie
  workshopy pre deti, mládež, dospelých,   
  ktorých zámerom jepodporovať a rozvíjať  
                 vzťah mládeže k amatérskej literárnej tvorbe,   
                  k písaniu prejavov a neformálne ich vzdelávať 
11.4.  Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
  postupová súťaž v umeleckom prednese   
  poézie a prózy detí, mládeže a dospelých 
3.5.  Štúrov Zvolen
  krajská súťaž v rétorike 
24.10.  Mladý moderátor 
  krajská súťaž mladých moderátorov a hlá 
  sateľov – amatérov
 
FOTO, FILM, VÝTVARNÁ TVORBA

15.-28.2.  Region ART 
  výstava regionálnej postupovej súťaže ne  
  profesionálnej výtvarnej tvorby 
22.3.  Cineama 
  regionálna prehliadka neprofesionálnej   
  filmovej tvorby 
12.-30.4.   Amfo
  vernis  áž a výstava regionálneho kola 
  neprofesionálnej fotografickej tvorby
8.-10.6.  Cineama 
  celoštátna prehliadka neprofesionálnej   
  filmovej tvorby
30.8.-2.9.  Pohľady do umenia
  6. ročník medzinárodného sympózia pre   
  neprofesionálnych výtvarníkov
9.-11.11.  Amfo
  celoštátne kolo postupovej súťaže    
  
ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ - tvorivé dielne pre verejnosť

24. 1.   Koberček z ponožiek a pančúch 
                 pletieme na prstoch
21. 2.   Kvety z textilu, mašlí a silónu                                 
                 ozdoby na odev a čelenky
21. 3.    Drôtované kraslice  
                 základy drôtovania
25. 4.   Textilné hračky, darčeky pre deti
                     
FOLKLÓR

1.3.  Zvonky
  regionálna postupová súťaž hudobného folklóru detí
14.4.  Nositelia tradícií
  regionálna postupová súťaž a prehliadka folk 
  lórnych skupín
26.5.  Nositelia tradícií 
  krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych  
  skupín

II.-XI.   K prameňom tardícií
  cyklus teoreticko-praktických seminárov pre  
  vedúcich folklórnych kolektívov
26.-30.9.  Na našu nótu
  hudobné tvorivé dielne pre detské a mládežnícke  
  ľudové hudby

HUDBA, SPEV, TANEC

21.3. a 17.10. Môj tanečný krúžok 
  workshopy pre vedúcich tanečných krúžkov 
6.4.   Tanečný kolotoč
  regionálne kolo postupovej súťaže neprofesionálnych  
  tanečníkov
16.4.   Tanečný kolotoč
  krajské kolo súťaže
29.9.   Pieseň srdca
  workshop pre detské a mládežnícke spevácke zbory
26.-27.10.   Festival Cantate
  prehliadka speváckych zborov

PREVENCIA NEGATÍVNYCH SPOLOČENSKÝCH JAVOV

4.6.   Dieťa ako rukojemník? 
  diskusia so psychologičkou o postojoch k dieťaťu  
  pri rozchode rodičov - pre učiteľky MŠ   
IX.  Úctu ženám  - besedy s rizikovými skupinami  

HVEZDÁREŇ – prednášky a pozorovania

23.1.   Pes Lajka – prvý živý tvor na obežnej dráhe 
  pozorujeme Mesiac
20.2.  prednáška Hodiny v prírode 
  pozorujeme Mesiac
18.3.  Medzinárodný deň hvezdární v KOS
  prednášky, filmy, ďalekohľady, meteority, modely  
  slnečnej sústavy, tvorivé dielne, hlavolamy,  
  vesmír očami detí...
27.3.  pozorujeme Mesiac a Venušu
24.4.               Kométy           
  pozorujeme Mesiac, Venušu, Jupiter + konjunkciu  
  (priblíženie) Mesiaca a hviezdy Regulus
22.5.               Kráľovská hvezdáreň v Madride 
  pozorujeme Mesiac, Venušu a Jupiter
19.6.               Meranie vzdialenosti vo vesmíre 
  pozorujeme Mesiac, Venušu, Jupiter a Saturn
17.7.   Súhvezdia letnej oblohy a objekty v nich 
  pozorujeme Mesiac, Venušu, Jupiter, Saturn a Mars          
14. 9.  Večer s astronómiou v Šali – Veči,
  prednáška, filmy, hlavolamy, pozorovanie oblohy
18. 9.              Ako môže umelá inteligencia ovplyvniť 
  kozmický výskum
  pozorujeme Mesiac, Saturn a Mars
16. 10.               Kalendáre a čas       
  pozorujeme Mesiac, Saturn a Mars
13. 11.               Svetelné znečistenie v Nitre 
  pozorujeme Mesiac, Saturn a Mars
11. 12.               Ľudské oko ako základný nástroj astronóma 
  pozorujeme Mesiac a Mars 

MENŠINOVÁ KULTÚRA

29. 4.   Znie pieseň Podzoboria 
  10. ročník prehliadky hudobného folklóru
1. 6.   Zlatý čepiec, kvetovaná stuha 
  prezentácia knihy Márii Jókai spojená s výstavou
14. 11.    Kde bolo, tam bolo.... 
  okresné kolo súťaže v prednese rozprávok v rámci  
  rozprávkového festivalu pre deti základných  
  škôl s vyučovacím jazykom maďarským
23. 11.    Kde bolo, tam bolo.... 
  krajské kolo súťaže 

Z programu KOS 2018
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