
40 rokov budovy 
KOS v Nitre

Krajské osvetové stredisko v Nitre / 2022



www.kosnr.skKrajské osvetové stredisko v Nitre

OBSAH:
6 TVORIVÉ DIELNE
6	 Kúzlo	zašlých	čias	
8 Remeselné tvorivé dielne a keramické workshopy
9  Remeslá pre deti
10 Dotyky umenia a remesla
11 Spevom k srdcu, srdcom k hudbe
12	 Krásne	skladby	zo	speváckych	dielní	opäť	spojili	spevácke	zbory
13 Sociálna prevencia pre pedagógov MŠ
15	 Tradičné	a	ochotnícke	divadlo

16	 SÚŤAŽE
17	 Na	Scénu	–	región,	kraj	a	Scénická	žatva
18	 Mládež	spieva
19 Javiskový škriatok
20	 Tanečný	kolotoč	prináša	každoročne	emócie	a	radosť	z	tanca
22 Hviezdoslavov Kubín 2022
23 Top moderátori Slovenska hodnotili v KOS
24	 Idú	hrať
25	 Vynikajúce	výsledky	na	súťažiach			

26 FESTIVALY
27 FAD 2022 priestorovo narástol
28 Festival Cantate
29 Kde bolo, tam bolo

30 VÝSTAVY
30	 Umenie	bližšie	k	ľuďom
32	 Svadobné	kroje	Slovákov	v	Maďarsku
33 Z vesmíru do hlbín Zeme

34 ASTRONÓMIA
35 Veda hrou – Kúzelná fyzika
37 Astronómia po celý rok

38	 VÝZNAMNÍ	ĽUDIA
38 Nitriansku Lunicu získala Silvia Vargová
39 Cena za najlepší umelecký prednes putovala do Nitry
39 Pocta NOC pre Alojza Matunáka
40	 Zdenka	Smrečková	ocenená
40 Ocenená astronómka
41	 S	úsmevom	a	radosťou	

42	 VÝNIMOČNÉ	PODUJATIA
42	 Pohľady	do	umenia	–	reflexie
44 Perla moja, perla
45	 Človek,	život	je	krátky....	Balady	a	smútočné	piesne	Podzoboria
46	 Srdce,	duša,	radosť
48	 Anjelský	deň

Nájdite sa v kultúre

www.kosnr.sk

Krajské osvetové stredisko v Nitre



Milí naši priaznivci, spolupracovníci a priatelia umenia,

 držíte v rukách ďalšie číslo občasníka miestnej kultúry Mozaika, ktoré pravidelne 
každý rok vydáva Krajské osvetové stredisko v Nitre. Zostavili ho pre Vás kolegyne 
Marcela Máté a Zuzana Pintérová, ktoré dobre poznáte prostredníctvom oblastí hudby, 
spevu, tanca a hovoreného slova. V Mozaike ponúkame pestrú paletu podujatí, ktoré 
v tomto roku pripravili odborní pracovníci KOS. Rozčlenili sme informácie podľa formy 
podujatia na tvorivé dielne, súťaže, festivaly, výstavy, astronomické aktivity. V našej 

budove sa nachádza aj hvezdáreň, o ktorej budete v budúcnosti viac počuť, pretože sme práve vďaka finančným 
prostriedkom Nitrianskeho samosprávneho kraja začali jej rekonštrukciu a modernizáciu. Nezabudli sme ani 
na významných ľudí neprofesionálneho umenia, ktorých Vám postupne predstavujeme a pridali sme aj štyri 
podujatia, ktoré považujeme v roku 2022 za významné. Podrobnejšie o všetkých našich podujatiach sa môžete 
dočítať na www.kosnr.sk, kde okrem pozvánok, plagátov, článkov a hodnotení, nájdete aj množstvo fotografií 
a krátkych videí. Využiť môžete aj Fb, Instagram a YouTube KOS, ale najviac nás potešíte svojou návštevou 
priamo v našej budove. Sme za ňu veľmi vďační, pretože máme vhodné priestory na kreativitu, kultúru a ume-
nie, ktoré je podľa nás nevyhnutné k plnohodnotnému životu. V tomto roku oslavujeme 40. výročie jej otvore-
nia, preto si ju pripomíname aj v Mozaike prílohou so stručným priebehom výstavby a autentickými fotogra-
fiami na porovnanie minulosti a súčasnosti. 
       
 Napriek tomu, že naša činnosť po pandémii Covidu je oveľa náročnejšia, iná, vyžaduje si viac času 
a motivácie, nepoľavili sme v našom úsilí a ja musím s radosťou konštatovať, že tento rok bol pre nás mimo-
riadne úspešný. Úspešnosť našich projektov je temer stopercentná. Získali sme finančné prostriedky z Fon-
du na podporu umenia, Fondu na podporu národnostných menšín, Mesta Nitra, rezervy premiéra vlády SR, 
Regionálneho úradu školskej správy, Národného osvetového centra a rozpočtu NSK. Nezanedbateľné sú aj 
naše vlastné príjmy, ktoré sme v tomto roku dokonca prekročili. Viaczdrojové financovanie nám dalo dobrý 
základ a možnosť realizovať aktivity na vysokej odbornej profesionálnej úrovni, o čom svedčia spätné väzby 
návštevníkov a hodnotenia odborníkov zo Slovenska i zahraničia.
         
 November priniesol v mnohých obciach zmenu na poste starostov a poslancov. Všetkým odchádza-
júcim ďakujeme za spoluprácu, veríme, že na kultúru nezanevrú a radi sa s nimi budeme i naďalej stretávať 
na našich podujatiach. Začínajúcim primátorom, starostkám a starostom našej územnej pôsobnosti okresov 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce prajeme najmä pevné zdravie, neutíchajúci elán do riešenia nových situácií, pod-
netné realizovateľné nápady a pozitívny vzťah k amatérskej kultúre. Tešíme sa na nových spolupracovníkov 
a partnerov. 
      
Verím, že sa nájdete v kultúre práve na podujatiach Krajského osvetového strediska v Nitre.   
      
Príjemné chvíle pri čítaní Mozaiky Vám za tím zamestnancov KOS v Nitre praje

Daniela Gundová 
riaditeľka
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Kúzlo zašlých čias 
Kúzlo zašlých čias je aktivita, ktorú organizujeme v rám-
ci projektu „Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a as-
tronómii IV.“ V tomto roku sme zorganizovali 5 remesel-
ných tvorivých dielní.

Tvorivá dielňa Veľkonočné vajíčko z paverpolu s lek-
torkou Máriou Liškovou
Veľkonočné vajíčko je najstarším symbolom, ktorým si 
zdobíme svoje príbytky a okolie na veľkonočné sviat-
ky. Jeho symbolika spočíva v začiatku niečoho nového 
a v mnohých kultúrach je znakom „znovuzrodenia“. Pri ich 
zdobení sa najčastejšie využívajú farby: žltá – farba slnka 
a svetla, potom zelená – farba harmónie, prírody a červená 
– farba energie a života. Tentokrát sme vyrábali veľkonočné 
vajíčka netradičnou technikou výroby paverpolom. 

Šúpolienky s lektorkou Máriou Teplanovou
Šúpolová bábika nie je predmetom pochádzajúcim 
z tradičného ľudového prostredia. Jej zľudovenie pochá-
dza z nadväzovania na tradičné umenie a z dôvodu zvo-
leného motívu, ktorý sa tematicky viaže na výjavy čin-
ností a zvykov z dedinského prostredia v minulosti, napr. 
nosenie vody, dreva, pranie, kosenie. Týmto získala punc 
slovenského ľudového výrobku.  Taktiež sa používa vo 
figurálnych kompozíciách, ako sú Betlehemy, muzikanti, 
tancujúce páry. Šúpolová bábika svojou jednoduchou for-
mou a milým nežným výrazom prináša potešenie nielen 
pre malých, ale aj veľkých, a to rovnako u nás aj vo svete.

Enkaustika s lektorkou Mgr. Ľubomírou Brigantovou
Enkaustika, čarokrásna maľba horúcim voskom. Pra-
stará technika, ktorej počiatky siahajú do obdobia antiky. 
Starovekí maliari ju používali na rôzne podklady na stenu, 
plátno, drevo, keramiku, papier. Ako maliarske médium 
používali roztavený včelí vosk miešaný s rôznymi prísa-
dami, ako sú pigmenty, oleje, gleje, živice, kazeín, vajcia 
a iné. Enkaustika je v súčasnosti pomerne dobre známa 
a používaná.

Korálkovanie s lektorkou Silviou Ptáčkovou
Korálkovanie patrí k jednej z najstarších a zároveň 
najkrajších záľub na svete. Je známe, že sa využívalo vo 
všetkých kultúrach. Jeho význam a funkcia spočívala 
najskôr v ochrane v podobe rôznych amuletov. Neskôr sa 
pridala aj funkcia zdobenia a dodnes sa korálky využívajú 
hlavne pri zdobení. 

Makramé s lektorkou Luciou Opálenou
Makramé (macrame, drhanie) je druhom remeselnej 
výroby. Môžeme ho definovať ako techniku, kde sa viažu 
nite a špagáty do rôznych tvarov. Pri viazaní sa nepouží-
vajú žiadne nástroje, ale viaže sa výhradne rukami. Touto 
zaujímavou technikou sa dajú vyrobiť rôzne veci, ako 
obrusy, závesy, tašky, vaky, náramky, náušnice, tienidlá, 
hojdacie siete, lapače snov, nástenné dekorácie, kľúčenky, 
vankúše, pufi na sedenie, opasky, retiazky...

TVORIVÉ
DIELNE

V rámci vzdelávania, uchovávania tradícií a oživenia tradičnej kultúry 
pravidelne realizujeme tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých 
v oblasti ľudových remesiel, výtvarníctva, folklóru, hudby, spevu, 
tanca, divadla, hovoreného slova a astronómie za účelom zvyšo-
vania úrovne amatérskych umelcov. Snažíme sa o to, aby poznatky 
nadobudnuté počas vzdelávacích aktivít využívali pri zdokonaľovaní 
svojej tvorby a prezentovali na postupových súťažiach, prehliad-
kach a festivaloch nielen u nás, ale aj v zahraničí. V rámci realizácie 
tvorivých dielní spolupracujeme s obcami našej územnej pôsobnos-
ti, ako aj s vynikajúcimi odborníkmi, ktorí dielne vedú. V nasledu-
júcich riadkoch vám niektoré z nich priblížime podrobnejšie.

6



Obľúbeným podujatím v oblasti tradičných remeselných dielní pre deti 
je vzdelávacie podujatie Cesta k remeslu, ktoré je súčasťou projektu 
Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii IV. Po úspešnej 
realizácii I. ročníka sme aj v tomto roku zorganizovali ďalší ročník podu-
jatia pre deti a mládež. Počas troch dní sme na 3 miestach zrealizovali 3 
remeselné tvorivé dielne. Celkovo 210 detí Nitrianskeho regiónu si malo 
možnosť skúsiť výrobu šúpolovej bábiky – šúpolienku, maľbu na sklo 
a zhotovenie náramku technikou makramé.   
V nasledujúcich riadkoch vám prinášame hodnotenia od spoluorga-
nizátorov tejto aktivity:

Obec Nová Ves nad Žitavou – Mgr. Mária Korčoková
„Detské tvorivé dielne zamerané na tradičné ľudové remeslá sú v našej obci veľmi obľúbené. Sme radi, že spolupráca 
s Krajským osvetovým strediskom v Nitre nám umožňuje ponúknuť obyvateľom našej obce návrat k tradíciám a k životu 
našich predkov. 
Spoločná „Cesta k remeslu I.“ sa začala už v roku 2021. Na Gazdovský dvor k nám zavítali milé pani lektorky a zasvätili 
nás do tajov košikárstva, drotárstva a tkáčstva. Po zaujímavých prednáškach, ktoré nám priblížili históriu jednotlivých 
remesiel sa prítomné deti, ale aj dospelí pustili do práce. 
Nadšenie z tvorenia a túžba naučiť sa opäť niečo nové sa pretavili do ďalšej spolupráce a my sme sa tešili, že „Cesta 
k remeslu II.“ pokračovala. V júli 2022 sme sa opäť stretli a prežili sme tri dni plné tvorenia. Tentokrát nás pani lektorky 
po pútavých motivačných prednáškach priučili výrobe bábik zo šúpolia – šúpolienok, maľovali sme na sklo a zhotovovali 
si náramky a kľúčenky technikou makramé. 

Kultúrne stredisko Večierka v Šali – Katarína Gáborová
„ Aj toto leto sme sa veľmi tešili, že prídu medzi nás lektorky z KOS v Nitre, ktoré už vlani predviedli skvelé tvorivé dielne. 
Prázdninujúce deti sa tri dni vyžívali v technikách ručného spracovania kukuričného šúpolia, náramkov z makramé 
a maľovania na sklo. Detičky boli šikovné, snaživé a kreatívne. Ďakujem KOS v Nitre, ktoré dielne zorganizovalo 
a veríme, že sa stretneme aj na ďalších tvorivých dielňach.“ 

Pre organizované skupiny detí sme zorganizovali v roku 2022 dielne na témy: 
Morena zo šúpolia, Veľkonočná tvorivá dielňa – zajačik, vtáčik z vlny, 3D pohľadnica ku Dňu matiek, recyklujeme rolky 
z papiera, chobotnička z tričkoviny, Mikuláš a vianočný stromček s cieľom naučiť a zdokonaľovať manuálne zručnosti 
detí. V rámci tém sa snažíme recyklovať rôzne druhy materiálov. 

Zdobenie toriet a zákuskov II. s  lektorom Karolom Tarrom
Na tvorivej dielni „Zdobíme torty a zákusky“ sme sa 
venovali technike poťahovania toriet a výrobe drobných 
ozdôb, najmä ruží z cukrárskej modelovacej hmoty. 

Maľovaný dáždnik s lektorkou Annou Madovou
Pre všetkých, ktorí majú radi originálne neopakovateľné 
veci, sme zorganizovali tvorivú dielňu na tému „ Maľovaný 
dáždnik“. Všetky účastníčky si vymaľovali krásne a jedi-
nečné dáždniky.

Pletenie z papiera s lektorkou Helenou Banskou
Pletenie z papiera patrí k recyklovaným remeslám, pri 
ktorom sa využívajú základy z pletenia prútia a slamy. Je 
finančne nenáročné, vyžaduje si, ako veľa iných remesel-
ných techník, trpezlivosť a čas. Dajú sa z nej vyrobiť rôzne 
dekoračné predmety, akými sú misky, košíky, ale aj anjeli či 
veľkonočné a vianočné ozdoby. 

Vianočná tvorivá dielňa – zdobíme medovníky s lek-
torkou Zuzanou Balážiovou
Medovnikárstvo ako remeslo sa na Slovensku rozšírilo 
z Nemecka, kde vzniklo ako cech a začalo sa šíriť po 
Európe. Nakoľko dlhé stáročia bol jediným sladidlom 
med, medové pečivo bolo jedinou sladkosťou. V počiat-
koch medovnikárstva boli medovníky artiklom výhradne 
pre bohatých. Na vidieku sa rozšírili oveľa neskôr. 
Medovnikári si cesto na medovníky strážili a receptúry sa 
dedili z pokolenia na pokolenie. Najvýznamnejšiu úlohu 
v kvalitnom medovníku zohrával med. Musel sa kupovať 
len v najvyššej kvalite, od neho sa odvíjala chuť aj kva-
lita cesta i samotného medovníka. Príprava spočívala vo 
výrobe cesta, do ktorého sa okrem medu a kvalitnej ražnej 
múky a vajec pridávali aj rôzne koreniny (zázvor, klinčeky, 
škorica...). Medovník dnes nemôže chýbať na žiadnom 
vianočnom stole. 

Keramické workshopy
V tomto roku sme pre priaznivcov keramiky zorga-
nizovali štyri dvojdňové keramické workshopy. Dva boli 
súčasťou projektu aktivita K v K keramika v KOS. Téma-
mi našej tvorby boli obkladačka, modelovanie z plátov 
a vyrezávanie, priestorové objekty, šperky a vianočné ozdo-
by. Na všetkých workshopoch sa venujeme a zdokonaľu-
jeme v točení na hrnčiarskom kruhu. 
Keramické workshopy si našli svoje stále miesto v našej po-
nuke a tešia sa čoraz väčšej obľube. V tomto duchu budeme 
pokračovať aj naďalej. Tešíme sa na vás v roku 2023.

Remeselné tvorivé dielne a keramické workshopy Remeslá v KOS pre deti
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je názov prehliadky remeselníkov a výtvarníkov 
Nitrianskeho kraja,  ktorá bola súčasťou slávností Nitra, 
milá Nitra 2022. Aj v tomto roku sme pripravili prehli-
adku remeselníkov a výtvarníkov Nitrianskeho regiónu. 
Pripravených bolo 36 remeselníkov a výtvarníkov s vlast-
nými výrobkami, ktorí predstavujú bohatú paletu ľudovej 
kultúry a ľudového umenia s prepojením na výtvarnú 
tvorbu. Aj napriek nepriaznivému počasiu remeselníci 
predviedli svoje umenie a takto prispeli k najvýznamnej-
ším oslavám mesta.

Tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny
V spolupráci s občianskym združením Mareena sme pre 
deti z Ukrajiny zrealizovali dve remeselné tvorivé dielne na 
témy Šúpolová bábika a Makramé náramok. 

je názov päťdňového workshopu pre členov detských 
a mládežníckych speváckych zborov Nitrianskeho regiónu, 
ktorý sme organizovali začiatkom júla v Krajskom osveto-
vom stredisku v Nitre. Tento rok sa konal v poradí už jeho 
druhý ročník, ktorý pozostával z teoretickej, praktickej 
a prezentačnej časti. Workshopy boli okrem vzdelávania 
zamerané na voľnočasové aktivity a zaujímavý animačný 
program v interiéri i exteriéri. Odborným garantom podu-
jatia bol pedagóg Mgr.art. Marek Štrbák, PhD. ArtD., ktorý 
zároveň zabezpečil prácu so zborom a hlasovú zložku mala 
na starosti hlasová pedagogička Mgr. Iveta Štrbák Pandio-
vá, PhD.
Počas jednotlivých dní sa lektori venovali najmä ryt-
micko-melodickým cvičeniam, vokálno-inštrumentál-
nym, hudobno-pohybovým a hudobno-dramatickým 
hrám. Posledný deň workshopu sa uskutočnilo  záverečné 
vystúpenie pre rodinných príslušníkov, vedúcich spe-
váckych zborov a verejnosť v priestoroch KOS Nitra, kde 
sa deti predstavili s repertoárom, nacvičeným počas spe-
váckych dielní. Vystúpenie zožalo obrovský úspech zo 
strany divákov. Napriek náročnosti skladieb ich speváci 
zvládli zaspievať na vysokej úrovni. Sme radi, že týmto 
prezentačno-vzdelávacím podujatím, ktoré prináša deťom 
radosť a potešenie z hudby, ich dokážeme zároveň mo-
tivovať k spievaniu a prostredníctvom tvorivých aktivít 
neustále prehlbovať ich záujem o zborové umenie. 

Dotyky umenia a remesla Spevom k srdcu, srdcom k hudbe

TVORIVÉ 
DIELNE
TVORIVÉ 
DIELNE
TVORIVÉ 
DIELNE10 11



Krásne skladby zo speváckych dielní 
opäť spojili spevácke zbory

Sociálna prevencia pre pedagógov MŠ

Hudba má v živote človeka nezastupiteľnú úlohu. Ak je 
súčasťou výchovy detí aj spev, zaručene u nich formujeme aj 
ich jedinečné duchovno. V Krajskom osvetovom stredisku 
v Nitre sa snažíme podporovať rozvoj hudby a zborového 
umenia aj prostredníctvom inovatívneho vzdelávania, 
zameraného nielen na dospelé spevácke zbory, ale najmä 
na deti a mládež. Jednou z týchto vzdelávacích aktivít je 
aj realizácia speváckych dielní, ktoré tvoria základný pilier 
obľúbeného zborového podujatia Festival Cantate. Práve 
jeho vzdelávacia časť vo forme speváckych dielní, vždy 
zaručuje jedinečný výsledok v podobe zborového podu-
jatia s nádhernými skladbami a hudobnými aranžmánmi 
v podaní spevákov, hudobníkov a odborníkov v oblasti 
zborového umenia. 

Kto sa má možnosť zapojiť do prezentačno–vzdelávacieho 
projektu?

Speváckych dielní sa majú možnosť zúčastniť nielen čle-
novia speváckych zborov, ale i jednotlivci, ktorí by si 
radi skúsili spievať v speváckom zbore. Výzvu zapojiť sa 
každoročne prijímajú deti, mládež i dospelí speváci, ktorí 
vytvoria 2 veľké spojené zbory – zbor detí a mládeže a zbor 
dospelých. 

Aké aktivity zahŕňa vzdelávanie na speváckych dielňach? 

Počas speváckych dielní nacvičia speváci spolu so sprie-
vodom orchestra a pod vedením lektora spoločné skladby, 
ktoré odznejú na galavečere Festival Cantate. Témy inte-
raktívnych workshopov sú hlasové rozcvičky pre deti, ako 
správne pracovať s hlasovou hygienou, tóniny, či práca 
s korepetítorom, resp. s celým orchestrom. Zameriavame 
sa nielen na spevákov, ale aj na ich pedagógov, dirigentov, 
ktorí sa v rámci vzdelávacieho procesu v ZUŠ stretávajú 
s prípravou detí na prezentáciu zborovej piesne.

Čo výnimočné priniesli spevácke dielne tento rok ?

Podstatou práce lektorky na workshopoch bol aj tento 
rok moderný, inovatívny a odborný prístup. Vzdelávanie 
vedie už niekoľko rokov odborníčka v oblasti zborového 
spevu Oľga Bystrianska, inštrumentálnu zložku zabezpečil 
komorný orchester zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Spevá-
ci z detských speváckych zborov nacvičili 2 spoločné sk-
ladby. Pri výbere prvej z nich sme upriamili pozornosť 
na spôsob tvorenia tónu. Snažili sme sa vytvoriť niečo, čo 
diváka ohúri, čím by zažil niečo nové, magické. Preto sme 

vybrali skladbu Panda Chant II. od skladateľky Meredith 
Monk, ktorá je súčasťou science fiction opery The Games. 
Kompozícia bola vystavaná z viacerých motívov, ktoré sa 
neustále opakujú. Lektorka požadovala od spevákov i ryt-
mické prvky, a to dupanie a tlieskanie, čo podporilo rituál-
neho ducha kompozície. Pri výbere ďalšej skladby sme sa 
zamerali na zahraničnú populárnu tvorbu, konkrétne na 
skladbu Rolling in the Deep od interpretky Adele, ktorú 
skladateľka prepracovala do zborovej partitúry s cieľom 
získať záujem mladých. Pri výbere spoločnej skladby 
pre dospelých spevákov sme sa rozhodli vyjadriť spolu-
patričnosť s prihliadnutím na aktuálnu situáciu vo sve-
te, a preto sme vybrali krásnu ukrajinskú skladbu Shum, 
s ktorou vystúpila ukrajinská volková skupina Go_A na 
Eurovízii, a ktorá pôsobila veľmi emotívne nielen na spe-
vákov, ale hlavne na divákov. Pri všetkých skladbách lektor 
využíval techniky spájania spevu s pohybovými prvka-
mi (body precussion). V rámci projektu sme sa snažili 
o prekonanie limitov všetkých účastníkov, aby mohli zistiť, 
kam siahajú ich možnosti. Kým počas prvého workshopu 
sa speváci venovali hlasovej kultúre a zvládnutiu jedno-
tlivých partitúr, náplňou druhého workshopu bol nácvik 
skladieb s orchestrom. Následne účastníci vzdelávacích 
workshopov odprezentovali svoju prácu tým, že vytvorili 
hudobné dielo v podobe spoločne nacvičených skladieb. 
Tie si publikum malo možnosť vypočuť počas slávnost-
ného galaprogramu.

Vzdelávacie aktivity realizované pútavou, zaujímavou for-
mou sú pre detských spevákov vždy veľkou motiváciou 
a zároveň pre dospelých výzvou na svedomitú prípravu 
s očakávaním prínosnej spätnej väzby. Veríme, že sme i vás 
oslovili a správne inšpirovali. Ak túžite spievať, no chýba 
vám odvaha, príďte a zapojte sa aj vy do tohto zaujímavého 
projektu. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Semináre na tému Včasná intervencia detí so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami v období 
predškolského veku

Program seminárov v máji a septembri 2022 pre okresy 
Nitra a Zlaté Moravce sa zrodil na podnet pedagogičiek, 
prítomných na školení v roku 2021. Na základe ich pod-
netov na potrebu konzultácií s odborníkmi sme pozvali 
pracovníčky Centra špeciálno–pedagogického poradenst-
va (CŠPP) pri Spojenej škole v Nitre na Mudroňovej ul. 
Zameranie poradne CŠPP je mentálne postihnutie, telesné 
postihnutie, viacnásobné postihnutie, narušená komu-
nikačná schopnosť a autizmus.
Témou, ako pristupovať k deťom so špeciálnymi potre-
bami a k ich rodičom, sprevádzali lektorky Mgr. Zita 
Kriššáková - špeciálna pedagogička a logopédka, Mgr. 
Slávka Zemanová - špeciálna pedagogička a Mgr. Domini-
ka Ballová - psychologička. Lektorky účastníkov uviedli 
do problematiky rôznych prejavov špeciálnych výchov-
no-vzdelávacích potrieb u detí, poradili, ako ich rozoznať, 
ako pracovať s takýmito deťmi. Súčasťou boli aj rady, ako 
sa rozprávať s rodičmi, ako ich nasmerovať na odbornú 
pomoc. Následne bol vytvorený dostatočný priestor na 
diskusiu a poradenstvo, ktorý prítomní plne využili. Ped-
agógovia si pýtali hlavne rady, ako komunikovať s rodičmi, 
ktorí nevidia alebo si nechcú priznať špeciálne potreby ich 
dieťaťa a na akého odborníka nasmerovať rodičov, ktorí 
pomoc hľadajú. Zaujímal ich aj proces najlepšieho postu-
pu integrácie dieťaťa do kolektívu. 
Účastníci seminára vyjadrili v závere podujatia lektorkám 
svoje poďakovanie za odborné a zároveň zrozumiteľné ve-
denie seminára, príklady z praxe, návod o možnostiach 
práce s deťmi so špeciálnymi potrebami, príjemný a ľudský 
prístup s konkrétnymi radami a priestorom na diskusiu.
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Tradičné a ochotnícke divadlo 

Uchovávame tradíciu ochotníckych divadiel dospelých 

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sa už 20 rokov 
venujeme detskému divadlu, detskej dramatickej tvorivos-
ti, divadlu mladých a v neposlednom rade ochotníckemu 
divadlu dospelých. Hlavným cieľom je každoročne vyt-
várať kontinuálne vzdelávanie pre vedúcich  a členov 
divadelných súborov, podporovať a rozvíjať tradičné formy 
divadla a priniesť nové inšpiratívne formy divadelnej praxe 
medzi ochotníkov. Napomáhame metodicky a odborne 
priamo v divadelných súboroch, kolektívoch a každoročne 
okrem roku 2020 a 2021 pre pandémiu covidu sa nám to 
aj podarilo. Organizujeme vzdelávacie aktivity - divadel-
né workshopy  a prezentačno – vzdelávacie stretnutie pre 
dospelých divadelníkov s prezentáciou divadelných pred-
stavení. Projekt je nadregionálnou edukačnou aktivitou, 
koncipovanou ako neformálne, metodické vzdelávanie 
dospelých divadelníkov.

V tomto roku sme realizovali workshop Architektúra tvor-
by – hľadanie performatívnej poetiky s Mgr. art. Tomášom 
Janypkom. Bol určený pre tých, čo sa zaujímajú o živé per-
formatívne umenie, tvorivosť a kultiváciu vnímania.
Na tento workshop nadviazal divadelný vzdelávací víkend 
v Dolných Obdokovciach, kde sme realizovali dva work-
shopy s Mgr. art. Peťom Luptovským na tému - Proces 
formovania charakteru postavy v predstavení a práca 
s rekvizitou a s Mgr. Zuzanou Kráľovou na tému - Práca 
s publikom a práca s divákom – Pre koho hráme. 
Ďaľšou aktivitou bolo  dvojdňové prezentačno - edukačné 
stretnutie divadelníkov, spojené s prezentáciou divadel-
ných inscenácií pred verejnosťou, diskusie k téme, k  mo-
tivácii výberu divadelnej hry a odborný seminár. Pred-
stavilo sa divadlo ČI-PR-CHA, ochotnícky súbor pri ZUŠ 
Kremnica s hrou Démon. Bolo to autorské predstavenie 
inšpirované M. J. Lermontovom o túžbe zmeniť sa zo 
zlého na dobrého, o hľadaní a strate lásky. Po predstavení 
nasledovala diskusia k predstaveniu s tvorcami a s divákmi 
a divadelný workshop Ako vytvoriť scenár pre svo-
ju divadelnú inscenáciu?, ktorý viedla Mgr. art. Rena-
ta Jurčová, Dis.art. Zamerala sa na  prácu s poetickým 
a prozaickým textom, vytváranie vlastnej koláže na tému 
a autorského divadelného scenára na spoločenské či osob-
né témy. 
Vzdelávanie má veľký prínos a význam,  preto v ňom 
plánujeme pokračovať.

TVORIVÉ 
DIELNE
TVORIVÉ 
DIELNE
TVORIVÉ 
DIELNE
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SÚŤAŽE
Krajské osvetové stredisko v Nitre celoročne pripravuje postupové súťaže pre amatérskych umel-
cov na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Prostredníctvom postupových súťaží im poskytu-
jeme priestor na prezentáciu ich tvorby, umelci majú možnosť konfrontovať sa, vypočuť si odborný 
pohľad poroty počas rozborových seminárov a individuálnych konzultácií, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou súťažných prehliadok. Teší nás, že každoročne postúpi množstvo kolektívov i jednotlivcov 
do krajských a celoštátnych kôl, kde získavajú i vďaka našej metodickej pomoci popredné umiest-
nenia.  Vyberáme ako ukážku niekoľko postupových súťaží, realizovaných v tomto roku. 

 Na Scénu – región, kraj a Scénická žatva 

V marci tohto roku sme ešte nevedeli ako to bude so živou prezentáciou umenia. Overili sme si preto v praxi nápad 
posunúť tradičnú regionálnu prehliadku neprofesionálneho divadla mladých a dospelých do online priestoru. Sedem 
tvorcov prezentovalo proces tvorby inscenácií prostredníctvom videí zo skúšok, analýzou vybratej témy. Režisér 
a herci sa vyjadrovali akou cestou prešli a akú formu a metódu si vybrali s cieľom postaviť predstavenie. Naši 3 lektori 
Miriam Kičiňová, ArtD. – dramaturgička, lektorka dramaturgie, vtedajšia riaditeľka činohry SND, Ing.arch. Mgr.art 
Michal Lošonský, ArtD. – scénograf, vysokoškolský pedagóg; Mgr. Art. Zuzana Galková, ArtD. – režisérka, divadelná 
teoretička  si pozorne vypočuli prezentácie a priamo vstupovali otázkami a radami do precesu tvorby. 
DS Drim, Nitra (ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre), Klamárka
Smiech? Prejde… ako psa motor!, VYDI, Nitra (UKF v Nitre, Univerzitný tvorivý ateliér)
Prečo sa dieťa varí v kaši (monodráma), Jarmila Ráczová (ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre)
Objekt (monodráma), Naboso, Nitra (ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre)
Ľudskosť, LeT, Nitra ( ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre)
Vopred ohlásená smrť, Naboso, Nitra (ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre)
Palach, Tri bodky na ceste, Levice

Dva dni s divadlom a silný zážitok z aktuálneho diania vo svete okolo nás podčiarkli svojou prezentáciou a spomienkou 
na spoločný slovensko – ukrajinský projekt VIETOR V SKRINI, naši divadelní kolegovia priamo z Rivne z Ukrajiny.
Všetky prezentované inscenácie boli odporúčané do krajského kola Na Scénu 2022, ktorú sme organizovali  už aj s divák-
mi 21. - 23. 4. 2022 v Močenku.  Odborná porota v zložení  Mgr.art. Martina Mašlárová ArtD., Mgr.art. Miroslav Zwiefel-
hofer ArtD., Mgr.art. Marián Andrísek z určila priamy postup na FEDIM 2022 a hlavnú cenu Divadelnému súboru LeT 
zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre s hrou ĽUDSKOSŤ.
Návrhy na postup na FEDIM 2022 v kategorii divadla mladých získali zo ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre  DS Drim 
s inscenáciou KLAMÁRKA  a Ema Holková s monodrámou OBJEKT.
V kategórii dospelého divadla získali návrh na postup na Belopotockého Mikuláš 2022 Tri bodky na ceste, Levice, 
PALACH. 

Na stom výročí vrcholného festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou  
Scénická žatva 100 sa predstavilo 5 inscenácií z Nitrianskeho kraja Matilda, človek, Narodeniny, Klamárka a Ľudskosť. 
Získali prestížne ocenenia – Scénický veniec na SCÉNICKEJ ŽATVE 100 v Martine 
- Michaela Čajkovičová za najlepšiu réžiu v inscenácii Narodeniny 
- Samuel Černuško v inscenáciách Narodeniny a Klamárka za najlepší herecký výkon 
- kolektív divadelného súboru Modré traky z Vrábel za najlepšiu scénografiu v inscenácii „človek“ 
- Divadelný súbor Hromozvod  za najlepšie kostýmy v inscenácii Narodeniny
- Lukáš Kubičina za najlepšiu scénografiu v inscenácii Matilda

Blahoželáme a sme hrdí, že divadlu v našom kraji sa mimoriadne darí.
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Koncom marca sme v Synagóge v Nitre zorganizova-
li regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detských 
a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva. 
Realizáciou tohto typu súťaží poskytujeme speváckym 
zborom priestor, kde sa majú možnosť naučiť svojím 
spevom vnímať krásu hudby a pestovať a uchovávať si 
spevnosť. Zároveň sa snažíme vytvárať predpoklady 
na rozšírenie poslucháčov vážnej hudby a v konečnom 
dôsledku orientujeme mladých spevákov na vyššie 
kultúrne a duchovné hodnoty. O radostné dopoludnie 
plné skvelých detských speváckych výkonov a pútavých 
choreografií sa postarali štyri spevácke zbory. Súťaž po-
zostávala zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia 
poroty a odborného seminára. Po odbornom rozbo-
rovom seminári sa uskutočnilo slávnostné vyhodnote-
nie spojené s odovzdaním diplomov a vecných cien.

Porota, v zložení Mgr. art. MgA. Oľga Bystrianska, 
ArtD., Mgr.art. Veronika Veverková a Darina An-
dučič-Tóthová, DiS.art.  udelila zlaté pásmo DSZ 
Škovránok, strieborné pásmo získal DSZ Arrowroses 
a strieborné pásmo s návrhom na postup si vyspieval 
DSZ Dúha. DSZ pri Spojenej škole katolíckej v Nových 
Zámkoch vystúpil nesúťažne, avšak svojim kvalitným 
umeleckým vystúpením si získal veľký obdiv divákov. 
Všetky tri súťažné zbory postúpili do krajského kola 
súťaže, ktoré sa konalo v Komárne. DSZ Dúha po pos-
tupe do krajského a následne celoslovenského kola 
súťaže, nakoniec získal v celoštátnej súťaži v Prievi-
dzi zlaté pásmo a cenu primátorky mesta Prievidza.

Opäť naživo a na javisku v sále plnej detí

Javiskový škriatok je regionálne kolo celoštátnej pre-
hliadky  ZLATÁ PRIADKA, ktorej vyhlasovateľom je 
Národné osvetové centrum. V tomto roku bolo ko-
mornejšie na počet súťažných predstavení, ale s veľkými 
témami a zaujímavým vzdelávacím programom. Zúčast-
nili sa ho dve základné umelecké školy s dovedna štyrmi 
inscenáciami. Je zaujímavé, že všetky pracovali s nároč-
nou témou, inšpirovanou spoločensko-politickými reá-
liami alebo bežným životom samotných aktérov – detí. 
Nebo v klietke (DS Šťuch pri ZUŠ J. Rosinského v NR) 
bolo o vštepovaní extrémistických myšlienok mládeži, 
o tom, ako je jednoduché vyrobiť z istej skupiny ľudí 
nepriateľa a démona. Sivá tlačiareň (ZUŠ Zlaté Mora-
vce) hovorila o uniformite, potlačení pocitov, citov. In-
scenáciou deti predstavili ako by vyzeral svet, kde by sa 
správali všetci rovnako a každý deň by bol rozvrhnutý 
na minútu presne. V Zrkadle (ZUŠ Zlaté Moravce) deti 
zobrazovali situácie odpozorované v rodine či škole – pri 
stolovaní, v čakárni u zubného lekára, na pohovore u ri-
aditeľa školy. Ukázali nám, že hoci od nich žiadame čest-
nosť, pracovitosť, vynikajúce výsledky a slušné správanie, 
dospelí často etické zásady nedodržiavajú a bežne porušu-
jú to, čo od detí žiadajú ako samozrejmosť. Týka sa to 
celej plejády javov – od fajčenia po otázky morálky. Malá 
krajina (DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre) vznik-
la na základe rovnomennej knihy Gaëla Faye, v ktorej 
zachytáva genocídu – masaker medzi africkými národ-
mi Tutsiov a Hutov – reálie, 
ktoré sám zažil. Žiaci a žiačky 
pod režijným vedením Marice 
Šiškovej realizovali plnohod-
notnú inscenáciu s premyslen-
ými detailmi vrátane použitia 
hudby od samotného autora 
knihy, dnes už vo Francúz-
sku žijúceho hudobníka. 
Predsedníčka poroty Mgr. 
art. Lenka Dzadíková, ArtD. 
a členky poroty Mgr. art. Re-
nata Jurčová, Dis.art. a Mgr. 
art. Katarína Hitzingerová 
ArtD. udelili inscenácii Malá 
krajina, DDS DRIM pri ZUŠ 
J. Rosinského v Nitre v réžii 
Marice Šiškovej priamy pos-
tup na krajskú súťaž Detský 
javiskový sen 2022 do Tlmáč.

Zároveň  dve inscenácie Zrkadlo, DS ZUŠ Zlaté Mora-
vce v réžii Michaely Borčinovej aNebo v klietke, DS 
Šťuch pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre v réžii Niko-
ly Jankovýchovej získali postup do krajského kola.
Súčasťou regionálnej prehliadky počas rozborového 
seminára bola divadelná dielňa. Lektorka Nina Ni-
kolaeva z Ukrajiny sa zamerala na prácu s rekvizitou. 
Zúčastnili sa jej detskí tvorcovia z radov účinkujúcich. 
Ďalšou vzdelávacou aktivitou bol workshop pre dos-
pelých, v ktorom sa lektorka Mgr. art. Barbora Špániková, 
ArtD. zamerala na výber témy, predlohy a jej spraco-
vanie, teda ako prepájať výber spoločenských tém a sym-
bolov, odkaz na literárnu predlohu, dramatizácia alebo 
vznik autorského predstavenia na základe silnej témy. 
Na tvorivú dieľňu nadviazalo autorské divadelné pred-
stavenie Papierové deti v réžii spojené s diskusiou. Obe 
vzdelávacie aktivity boli v máji v Krajskom osvetovom 
stredisku v Nitre. Po predstavení nasledovala diskusia k 
procesu tvorby  a najmä k výberu tému, ktorou bol rozvod. 

Po pandemickej dobe vytvorená regionálna prehliadka je 
naozaj zázrak a som šťastná, že som sme to spolu zvlád-
li. Živé stretnutie s detským divadelným tvorcom je na 
nezaplatenie. Nitriansky kraj je už spravidla divadelne 
veľmi silný a ukazuje, že dokáže otvárať hlboké osobné 
a spoločenské témy. Organizácia prehliadky Javiskový škria-
tok prebehla nadštandardne a všetci boli spokojní. Skromne 
si myslím“, napísala jedna z porotkýň Renáta Jurčová.

Mládež spieva 2022 Javiskový škriatok 2022 
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V rámci projektu Tanečný kolotoč, postupovej súťaže 
v modernom tanci, podporujeme mladé talenty, súťaže-
nie tanečníkov rôznych tanečných štýlov a súčasné mo-
derné tanečné umenie. Do krajskej súťaže, ktorá sa kona-
la v Mestskej športovej hale v Nitre, postúpili aj tento rok 
najlepší tanečníci z jednotlivých regionálnych kôl v šty-
roch tanečných kategóriách. Všetky tanečné vystúpenia 
program súťažnej prehliadky spestrili svojimi kvalitnými 
a umelecky prepracovanými choreografiami, prostredníc-
tvom ktorých sa tanečníkom podarilo dokonale vyjadriť 
svoje emócie a skutočnú radosť z tanca.
Tanečný kolotoč zahŕňal i tento rok okrem prezentač-
no-súťažnej časti i vzdelávaciu časť v podobe tanečného 
workshopu a rozborového seminára, počas ktorého porota 
zhodnotila tanečné výkony a určila víťazné choreografie. 
Tie postúpili do celoštátnej postupovej súťaže Deň tanca 
2022. Porota hodnotila námet, výber hudby, technickú 
a charakterovú úroveň interpretácie, výtvarné dotvorenie 
a celkovú umeleckú hodnotu choreografie. 

V nasledujúcej časti Vám prinášame rozhovor s Mgr. 
Lilianou Šiškovou, ktorá už niekoľko rokov spolupracuje 
s Krajským osvetovým strediskom v Nitre ako porotkyňa 
a lektorka, a ktorá nám prezradí zaujímavosti a svoje po-
strehy ako byť úspešný vo svete tanca a hudby.

Mohla by si nám opísať svoje tanečné začiatky? Ako by si 
momentálne opísala svoj status tanečníčky na súčasnej slov-
enskej tanečnej scéne?

Ahoj všetkým tanečníkom i netanečníkom! Moje tanečné 
začiatky sa začali písať už v ranom detstve, keď som celé 
dni doma tancovala, vytvárala choreografie, kostýmy 
z maminých šiat. Neskôr, keď prišli prvé kamery, som toči-
la amatérske klipy. Na to si spomínam veľmi dobre, pre-
tože moja sestra nikdy nemohla spať a musela nás natáčať.
V súčasnosti sa venujem multi-žánrovému rozvoju detičiek 
s projektom SuriKaty.

Vieme, že momentálne pracuješ najmä s deťmi. Čo ťa v tvo-
jej práci dokáže najviac inšpirovať, motivovať a čo ťa na nej 
najviac teší? 

Inšpiruje ma život samotný, v jeho jednoduchosti a „kúzel-
nosti“. S deťmi sa pracuje veľmi ľahko, pretože, keď máte 
otvorené srdce, akoby automaticky načítajú vašu esenciu 
a ten odkaz „pod tým“. Ale je vtipné, že kým som nemala 
vlastné deti, tak som sa pomerne deti bála.

Máš veľké množstvo úspechov. Na čo si v živote najviac hrdá?

Asi na to, že keď sa zrútim, alebo sa mi v živote niečo roz-
padne, viem vstať, zobrať si svoju silu a skúsenosť a čeliť 
novým zajtrajškom. Vždy sú krajšie a výživnejšie.

Učitelia/mentori v tanci. Do akej miery sú podľa teba pre 
tanečníka dôležití?

Každý máme svojho inšpirátora. Niekto vás inšpiruje tech-
nikou, iný emóciou, charizmou.. Jednoducho tá energia sa 
predáva. Ja osobne aj skladby, či choreografie vždy tvorím 
ak ma niekto oslní.. Naposledy to bol John Lennon.

Tanečný kolotoč prináša každoročne emócie 
a radosť z tanca
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Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou 
súťažnou prehliadkou v oblasti umeleckého prednesu 
a divadiel poézie. Recitátori a kolektívy svojím reper-
toárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne 
hodnoty a zoznamujú s nimi širšiu verejnosť. Jednot-
livé stupne prehliadky prehlbujú literárne poznanie, 
tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako 
kultúrnej a umeleckej hodnote.
Koncom júna sa v Dolnom Kubíne uskutočnil 68. ročník 
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov 
a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Z krajskej 
súťaže, ktorá sa konala v Nových Zámkoch, postúpili do 
Dolného Kubína aj recitátori a divadlo poézie z územnej 
pôsobnosti KOS v Nitre, ktorí úspešne reprezentovali 
okres Nitra a získali zlaté, strieborné a bronzové pásma. 

Zlaté pásmo: 
I.  kategória próza: Leonard Bíro – Bicykel (René Goscin-
ny, Jean-Jacques Sempé)
II. kategória próza: Mário Mňahončák - Medved’, ktorý 
tam nebol (Oren Lavie)
III. kategória poézia: Margaréta Hvozdíková - Nemecká 
báseň (Ernest Jandl)
III. kategória próza: Ondrej Spišák – Porucha na konci 
galaxie (Etgar Keret) a Jakub Szöke – Dôstojnícky opasok 
(Sergej Dovlatov) 
Divadlá poézie: MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble 
- hlavná cena- Shaun Tan – „človek“

Strieborné pásmo 
I.kategória poézia: Vanda Jechová - báSNENIE (Jana B. 
Wild)
IV. kategória próza: Martin Kettmann - 2. miesto - Malá 
Krajina (Gaël Faye)
IV. kategória poézia: Simona Horičková - čestné uznanie 
- Rozhovor s kameňom (Wislawa Szymborska)

Bronzové pásmo 
IV. kategória próza: Veronika Synčáková - Daj si pozor 
na vlky (Gro Dahle) 

Hviezdoslavov Kubín Top moderátori Slovenska hodnotili v KOS

V rámci projektu Mladý moderátor 2022 sme zorganizovali 2 workshopy, ktorými sme chceli mladým ľuďom priblížiť 
súťažné disciplíny. Počas aktivity „Toto som ja“ mohli účastníci vyspovedať ostrieľaných moderátorov Matúša Krnčoka 
z rádia Expres a Katarínu Balažiovú – Beccu z Európy 2. Touto formou sme im chceli dať možnosť pripraviť sa na súťaž, 
konkrétne na disciplínu – rozhovor so zaujímavým človekom. Po skončení rozhovoru dostali študenti spätnú väzbu 
nielen od moderátorov, ale aj od ostatných účastníkov workshopu a v konečnom dôsledku sa dozvedeli aj zaujímavé 
odpovede na svoje otázky. Ďalší workshop s lektorkou PhDr. Dašou Novačikovou PhD. z Univerzity Konštantína Filozo-
fa v Nitre bol zameraný na  neverbálnu komunikáciu, prácu s dychom a hlasom a na celkové vystupovanie. Účastníci si 
s lektorkou vyskúšali rôzne hlasové cvičenia a jazykolamy, hravou formou si tiež vytvárali a formulovali slovnú zásobu a 
venovali sa každej súťažnej disciplíne zvlášť. Našim zámerom je rozvíjať a podporovať vzťah mladej generácie k modero-
vaniu a mediálnemu prostrediu a vychovávať tak nových moderátorov na naše kultúrne podujatia.

„Celkom iste nebolo na škodu zúčastniť sa oboch workshopov pred súťažou, keďže sa podobným aktivitám vôbec nevenujem 
a tak som mohla absolvovať mini tréning. Ak už nič iné, vedeli sme si lepšie predstaviť priebeh súťaže či spýtať sa na prípadné 
nejasnosti, čo všetkým určite pomohlo. Mne osobne sa veľmi páčilo robenie rozhovorov s moderátormi z rádia, ale aj tipy na 
hlasové cvičenia na prvom workshope.“

V tomto roku nastala v propozíciách zmena a súťažiaci tvorili náhodné vysielacie tímy. Každý tím mal troch „moderáto-
rov“ a ich úlohou bolo vytvoriť ucelený celok – vlastnú reláciu, ktorú moderovali a navzájom sa medzi sebou uvádzali. 
Súťaž týmto získala úplne iný rozmer, čo si študenti, ako aj samotná porota veľmi pochvaľovali. Súťažilo sa v 5. súťažných 
disciplínach – vlastná relácia, reklamný text, spravodajský text, rozhovor so zaujímavým človekom a reportáž. Novou 
súťažnou disciplínou bola reportáž, ktorú si študenti vytvorili doma a na súťaži ju odprezentovali. Okrem nej odzneli 
veľmi zaujímavé a prínosné rozhovory. Do poroty prijali pozvanie osobnosti z mediálneho prostredia, Adela Vinczeo-
vá, Viktor Vincze, Matúš Krnčok a PhDr. Daša Novačiková, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Najlepší 
moderátori, Evelyn Fazekašová, Ema Rizmanová a Timea Vrtíková, nás prezentovali koncom novembra na celosloven-
skej súťaži Sárova Bystrica v Banskej Bystrici. 

To, že má zmysel pokračovať a podporovať vzťah mladých k moderovaniu nám, dokazujú aj spätné väzby od súťažiach: 

„Ja som na workshopoch nanešťastie nebola. Čo sa, ale samotnej súťaže týka, atmosféra počas celého trvania bola príjemná. 
Vôbec nebolo cítiť rivalitu medzi súťažiacimi, najmä vďaka tomu, že sme pracovali v tímoch. Porota bola zhovievavá, kritiku 
vyjadrovala konštruktívne.“ 

„Čo sa týka súťaže, bola som veľmi spokojná s celým priebehom. Organizácia bola jasná a harmonogram bol dodržaný. Kva-
litatívne som dostala cennú spätnú väzbu, ktorú sa budem v budúcnosti snažiť pretaviť do praxe. Atmosféra bola príjemná 
a myslím, že vznikli aj nové priateľstvá, ktoré budú v budúcnosti rásť a kvitnúť. Za mňa príjemne a zmysluplne strávený čas 
a určite sa plánujem zapojiť aj budúci rok.“

„Účasť na súťaži Mladý moderátor som si užila najmä vďaka príjemnému prístupu poroty ku všetkým súťažiacim. Všetky 
výstupy boli podľa mňa na úrovni, a preto sme sa aj pri sledovaní ostatných súťažiacich mali možnosť naučiť niečo nové 
a posunúť tak svoj výstup na vyššiu úroveň. Určite mám v úmysle zúčastniť sa súťaže aj na budúci rok.“

KUBÍN 
KUBÍN 
KUBÍN 
KUBÍN 
KUBÍN 
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KUBÍN 
KUBÍN 
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V tomto roku sa krajská postupová súťaž a prehliadka 
choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení 
konala v KD v Novej Vsi nad Žitavou. Záujem folklórnych 
súborov o tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové 
a zvykoslovné prejavy rôznych kútov Slovenska z roka na 
rok rastie, o čom svedčil aj 27. ročník súťaže. Zámer a po-
slanie projektu spočívali v poskytnutí priestoru na pre-
zentáciu umeleckej tvorby, umelecko-odborný rast folk-
lórnych kolektívov, ako aj jednotlivcov prostredníctvom 
súťaže v choreografickej umeleckej tvorbe.  K tomu prispel 
aj rozborový seminár s odbornou porotou. Zároveň sme 
sa usilovali o vytváranie pozitívneho vzťahu verejnosti 
k ľudovej kultúre. Aj napriek nepriaznivým podmienkam 
z predchádzajúceho obdobia, ktoré kvôli Covidu činnosti 
folklórnych kolektívov príliš nepriali sme boli radi, že si 
súťaž zachovala svoj charakter.
Súťažili 3 FS - FS Šaľan zo Šale s choreografiou Pri mľiňe od 
autora Mgr.Art. Ing. Slavomíra Ondejku získal zlaté pásmo 
a priamy postup na celoštátne kolo, FS Jelenčan z Jelenca 
s programom Kým som spal, čižmy som si dral od auto-
ra Ing. Borisa Magáta získal zlaté pásmo a návrh na pos-
tup do celoštátneho kola, FS Tribeč zo Zlatých Moraviec 
s choreografiou Kataríny Patúcovej Pri muzike na Požitaví 
a hudbou Jakuba Cibiru získali strieborné pásmo.

Tanečný dom pod vedením manželov Petra a Martiny 
Hrabovských roztancoval celú sálu, nadšenci sa mohli 
naučiť čardáše z Tvrdošoviec s hudobným sprievodom ĽH 
FS Belló z Hurbanova. Spestrenie voľného času súťažiacim 
a porote poskytlo Múzeum tradícií v KD Novej Vsi nad 
Žitavou, ako aj Gazdovský dvor. 

Jednou z dôležitých súčastí náplne KOS v Nitre sú pos-
tupové súťaže v oblasti záujmovo umeleckej činnosti. 
Realizujú sa pre jednotlivcov i kolektívy. Naším cieľom 
je vyhľadávanie, podpora talentov a poskytnutie priesto-
ru na ich prezentáciu. Pre účastníkov je to možnosť na  
vzdelávanie, získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností 
a umelecko-odborný rast. 

Za roky zodpovedného, individuálneho a odborného 
prístupu k jednotlivcom v oblasti výtvarného umenia, 
fotografie a filmu sme si získali veľké množstvo neprofe-
sionálnych umelcov, ktorí sú ochotní sa prihlásiť do súťaže, 
aby mohli svoje diela konfrontovať s odbornou porotou a 
účastníkmi navzájom. Aj obdobie pandémie Covidu sme 
využívali na systematickú prácu  a komunikáciu a nabáda-
li ich, aby svoju tvorbu do súťaží prihlasovali. Získali sme 
tiež nových, mladých súťažiacich, ktorí žali úspechy nielen 
v regionálnych kolách, ale so svojimi dielami postúpili do 
krajského a celoštátneho kola súťaže. Môžeme konštatovať,  
že v oblasti vizuálneho umenia získali naši autori niekoľko 
významných ocenení.

Výtvarné spektrum – celoštátna postupová súťaž 
a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
„Moje prvé pocity po zverejnení výsledkov boli veľkým 
prekvapením. Cítil som vďaku a zadosťučinenie za pos-
ledné tri roky práce“ zdôveril sa Pavel Števčík, ktorý získal 
hneď dve Ceny. A ako to prežíval Július Haringa? „Po in-
formácii, že sme spolu s Pavlom prešli sitom celoštátnej 
poroty a boli ako jediní z Nitry ocenení, mnou prešiel 
zvláštny pocit sily a naplnenia. Som spokojný a rezonuje 
vo mne pocit pokory.“

Cineama – celoštátna postupová súťaž a prehliadka am-
atérskej filmovej tvorby
Dva filmy z Nitry obdržali na celoštátnom kole v Barde-
jove Ceny. Bezprostredné emócie Jakuba Chochulu, jed-
ného z autorskej dvojice filmu Zlodeji koní 2 boli nasle-
dovné: „Veľmi sa tešíme a uvedomujeme si, aké je to super 
dvakrát po sebe vyhrať! Zdieľame obrovskú zodpovednosť 
do budúcna“. Kolektív KEKS Production  získal Cenu za 
film Čierna ovca. Jeho protagonisti sa vyjadrili, že aj vďaka 
oceneniu odbornej poroty si uvedomujú, že ich tvorba má 
zmysel. Je to pre nich motivácia do ďalšieho nakrúcania  
a pokračovania v ich filmovej záľube.

UNICA – medzinárodný festival neprofesionálneho 
filmu. 
Dvaja mladí, náruživí a zanietení amatérski filmári s ori-
ginálnymi nápadmi, Jakub Chochula a Ján Feckanič z Ni-
try sa prebojovali so svojim animovaným filmom Zlodeji 
koní do hlavnej súťaže medzinárodného festivalu nepro-
fesionálneho filmu vo Švajčiarsku.  Nominovala ich ce-
loštátna odborná filmová porota, ktorá vybrala iba štyri 
filmy zo Slovenska. Festivalu sa zúčastnilo 27 krajín sveta 
a premietalo sa sto filmov. Je to veľký úspech pre autorov, 
pre KOS v Nitre, ale aj celú slovenskú amatérsku filmársku 
obec.

Amfo  - celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej 
fotografickej tvorby
Na celoštátnom kole v Martine zabojovali so svojimi fo-
tografiami najmä mladí autori. V kategórii do 15 rokov si 
odniesla domov Čestné uznanie Adela Baginová. Ďalšie tri 
Ceny za fotografie v kategórii do 25 rokov už patrili stre-
doškoláčkam Natálii Laurenovej, Sarah Letkovej a Sáre 
Hacherovej zo SŠUP z Nitry. Veríme, že úspech ich podnie-
ti k tomu, aby sa  fotografovaniu a vzdelávaniu v ňom ešte 
viac a intenzívnejšie začali venovať.

Idú hrať Vynikajúce výsledky na súťažiach
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FESTIVALY
Festivaly, každoročne organizované Krajským osvetovým stredis-
kom v Nitre, majú osobitné postavenie medzi podujatiami organizo-
vanými nielen v Nitre, ale aj v rámci celého Slovenska. Ich realizáciou 
sa snažíme získať si priazeň a záujem verejnosti o všetky oblasti 
neprofesionálnej kultúry. Teší nás, že môžeme v tradícii realizácie 
festivalov neustále pokračovať a prinášať potešenie a nové nápady, 
ktoré oživujú a skvalitňujú jednotlivé oblasti kultúry. Aj v tomto 
roku si mohli prísť na svoje priaznivci divadla, hudby a spevu, ako 
aj umeleckého prednesu v maďarskom jazyku. Nahliadnite spolu s 
nami do týchto jedinečných podujatí.

Krajské osvetové stredisko v Nitre v júli už ôsmykrát orga-
nizovalo Festival Amatérskeho Divadla, divadelníkom do-
bre známy komunitný festival s medzinárodnou účasťou.  
Festivalovú prehliadku tvorilo 5 inscenácií z nášho kraja, 
jeden z Kremnice a  Veľkého Krtíša, tri zahraničné komu-
nitné divadlá z Poľska, jeden z Izraela,  Ukrajiny a Fín-
ska (online). Festival obohatili nezávislé divadlá ODIVO 
a Divadlo K, spolu diváci videli15 divadelných predstavení 
a 1 úvodné performance od študentov z DAMU, Praha. 
Neoddeliteľnou súčasťou boli diskusie s tvorcami a pub-
likom, vedené odborníkmi k divadelným predstaveniam, 
témam a k metódam inscenovania. Toho roku prijali poz-
vanie Daniela Evjáková z Čiech (lektorka, režisérka Divad-
la oProti), Ján Hyža z Rakúska (pedagóg  a muzikálový 
herec), Marek Kościólek z Poľska (režisér TEATR KRZYK, 
Maszewo, lektor), Alex Rychtarčíková zo Slovenska (dok-
torandka divadelných štúdií z Divadelného ústavu). FAD 
22 doplnila výstava fotografií Pred a počas festivalu FAD 2, 
večerné hudobné produkcie a umelecký prednes úspešných 
recitátorov z Nitrianskeho regiónu spolu so Sweet free 
community marketom. 
Novinkou v roku 2022, ktorú aj odborníci vysoko hodno-
tili, bola rozprava o Komunitnom divadle v medzinárod-
nom kontexte zapojených krajín, na ktorej sa prezentovali
Mariam Jologua/ Et Cetera, Tbilisi, Gruzínsko
Marek Kościólek/ TEATR KRZYK Maszewo, Poľsko
Maria Pikkarainen/ Multicultural Theater Association 
RanKids, Joensuu, Fínsko ( online) 
Halil Itzak Hannan/ Yoram Loewenstein acting school, Tel 
Aviv, Izrael 
Anna Maśka/ Flyingfish Theatre, Mazańcowice, Poľsko
Marica Šišková/ ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Slovensko 
Galina Nikitina/ Маленький принц (Malý princ), Palác 
deti a mládeže, Rívne, Ukrajina .

Projekt FAD 22 ponúkol aj vzdelávanie v oblasti amatérske-
ho divadla v štyroch divadelných dielňach. 
Vytvor bábku, kreuj seba - workshop o výrobe divadelnej 
bábky a o osobnom rozvoji cez divadelné aktivity, a tým 
proti vylúčeniu z komunity, viedla  v Tralaškole v Nitre 
Anna Maška z Bielsko Biala z Poľska. 
V ZUŠ J. Rosinského v Nitre sa konal workshop o akrobacii 
v páre a v skupine - Nový cirkus a párová akrobacia. Účast-
níci pracovali s ťažiskom a vyvažovaním v páre, stavali 
ľudské pyramídy, ale využívali aj iné akrobaticko-pohy-
bové princípy (kontaktná improvizácia, tanečná akrobacia, 
ikarské hry, banquine, …). Lektorka Helena Škovierová, 
jedna zo zakladateliek prvej školy nového cirkusu na Slo-
vensku Cirkuskus a zároveň jej umelecká vedúca, sa venuje 
aj scénografii a najmä kostýmovej tvorbe.
Workshop GO+, pod vedením Edwarda Gramonta (ria-
diteľa Divadla TERMINUS A QUO v Novej Soli v Poľsku) 
bol plný pohybových etud, ktoré tvoria základ ich pred-
stavenia GO. Pohyb je dosť komplikovaný a treba ho robiť 

precízne, preto boli potrebné dva dni na nácvik. Ľudia sú 
ako roboti, ktorí vykonávajú donekonečna opakované čin-
nosti ako v nejakej tajomnej korporácii - matrixe. Celok 
pozostával zo 7 etúd, boli starostlivo naprogramované a 
mali silné posolstvo. Predstavenie “GO!” zahrali účastníci 
workshopu spolu s hercami z Divadla TERMINUS A QUO 
v pôvodnej podobe, vyvolali  na pešej zóne patričný roz-
ruch a otvorili otázky divákov. 
Štvrtým bol workshop s divadlom ODIVO pod názvom Od 
telesnosti k materiálu a späť. Viedla ho Mária Danadová 
(performerka, režisérka ). Ponúkal možnosť spoznať pos-
tupy objektového, pohybového divadla a per formácie. Bol 
zameraný na skúmanie vzťahu subjekt – objekt s fokusom 
na rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu 
s telom a objektom a rozvíjanie hravosti ako základného 
predpokladu kreativity.

„Hoci bol ôsmy ročník zatiaľ produkčne najväčší a tech-
nickým vybavením, či profesionálnym prístupom by 
predčil niekoľko najvyšších podujatí na poli amatérskeho 
divadla na Slovensku, ani náznakom sa z neho nevytratila 
priateľská a uvoľnená atmosféra, poskytujúca účastníkom 
priestor na ich realizáciu. Absolútne zdôraznil to, že nejde 
o súťaž v žiadnom aspekte, ale je o stretnutí, rozhovoroch, 
diskusiách a reflexiách či spätných väzbách. Čo je azda 
najcennejšie je fakt, že organizátori aj naďalej pohotovo 
reagujú na potrebu mladých ľudí tvoriť, a sú ochotní disku-
tovať s nimi o tom, čo by sa mohlo zlepšiť, kam sa festival 
môže posúvať. Vzniká za spolupráce tých, ktorých potreba 
zdieľania a učenia sa presiahla hranicu dostupných ciest, 
a tak vytvárajú vlastné“, napísala do časopisu Javisko / 2022 
režisérka, študentka, účastníčka niekoľkých ročníkov FAD 
Michaela Čajkovičová.  

FAD 2022  
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Festival Cantate zorganizovaný Krajským osvetovým strediskom v Nitre priniesol aj v tomto roku do Koncertnej sály 
Župného domu v Nitre to najlepšie z tvorby speváckych zborov Nitrianskeho regiónu. Previedol  návštevníkov jedineč-
nou atmosférou veľkolepého koncertu s výnimočnými hudobnými kompozíciami, nádhernými klasickými i modernými 
melódiami v zborovom prevedení. 
Prvý deň festivalu sa publiku predstavili so svojim repertoárom spevácke zbory z Nitry a okolia, umelecké vystúpenia 
ktorých zhodnotila počas rozborového seminára porota v zložení odborníkov v oblasti zborového spevu, ktorí skonšta-
tovali vysokú úroveň vystúpení. 
Druhý deň prehliadky patril spevákom i zborom, ktorí boli účastníkmi workshopov, a ktorí prijali pozvanie a zapojili 
sa do realizácie myšlienky spievania v jednom spoločnom zbore pod odbornou taktovkou lektorky a vytvorili tak spolu 
s hudobným sprievodom komorného orchestra zo ZUŠ Rosinského v Nitre výnimočné umelecké dielo v podobe spoločne 
nacvičených skladieb, ktoré si publikum malo možnosť vypočuť počas slávnostného galavečera. 
Odbornou lektorkou workshopov bola Mgr. art. MgA. Oľga Bystrianska, ArtD., vynikajúca odborníčka v oblasti zboro-
vého spevu, ktorá je zároveň garantkou projektu. Pridanou hodnotou tohto ročníka bolo tiež vystúpenie hosťujúceho 
profesionálneho zboru Belius s nevšednou tanečnou choreografiou Tanga v podaní dvoch profesionálnych tanečníkov. 
Toto spojenie speváckej a tanečnej zložky galaprogram významne obohatilo. Počas dvoch dní prehliadky sa predstavili 
detské spevácke zbory Dúha a Arrowroses z Nitry, Piesok  z Vrábeľ, a DSZ ZUŠ v Šali, Spevácky zbor Nitria a Ženský 
spevácky zbor Cantica. Hosťom sobotného galavečera bola skladateľka Mgr. art. Zdenka Fekiačová Skruteková, ArtD., 
ktorej skladby zazneli na prehliadke, zožali obrovský úspech a priniesli nádherný hudobný zážitok.
Speváci a hudobníci, ktorých skladby v Koncertnej sále Župného domu v Nitre  tento rok odzneli, boli za svoje umelecké 
výkony opäť patrične odmenení, pre nich tým najcennejším, priazňou divákov a poslucháčov. Krásne melódie a nád-
herné tóny znejúce počas dvoch dní festivalu ich vtiahli do úchvatného sveta hudby. 
Festival sa svojou výnimočnosťou a charakterom v priebehu posledných rokov vyprofiloval na podujatie jedinečného 
charakteru a stal sa mimoriadne obľúbeným medzi spevákmi a hudobníkmi, ako aj verejnosťou. O to viac nás teší, 
že môžeme v tradícii organizovania festivalu neustále pokračovať a prinášať nové nápady, ktoré nám umožňujú oživovať 
a skvalitniť zborový spev, tento nádherný žáner vážnej hudby. 

Je niekoľkoročný projekt, ktorého cieľom je spopularizovať rozprávky Bratov Grimmovcov medzi deťmi a ich vedenie 
k čítaniu rozprávok. Súťaž je určená pre deti materských a základných škôl v vyučovacím jazykom maďarským v Nitri-
anskom kraji a má dve súťažné časti výtvarnú a interpretačnú. Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo v tomto 
roku už 11. ročník súťaže Kde bolo, tam bolo. V každom ročníku je vždy iná téma súťaže. V prvom ročníku to boli Roz-
právky o Matejovi Corvinovi, v druhom ročníku Rozprávky o zvieratkách, v treťom ročníku Rozprávky Eleka Benedeka, 
vo štvrtom ročníku Maďarské ľudové rozprávky. V piatom ročníku Rozprávky bratov Grimmovcov. V šiestom ročníku 
Maďarské ľudové rozprávky. V roku 2018 bola téma Rozprávky o zvieratkách, v roku 2019 sa súťažilo na tému Rozprávky 
o Matejovi Corvinovi. V roku 2020 to boli Rozprávky o vílach a v roku 2021 bola téma Rozprávky Eleka Bendeka. v Nitre. 

V novembri 2022 sme v  realizovali okresnú súťaž pre žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v 2 okresoch Nitra 
a Šaľa a víťazi potom postúpili do krajského kola k nám do Nitry. Témou tohto ročníka boli Rozprávky bratov Grimmov-
cov. Žiaci mali možnosť predniesť alebo ilustrovať rozprávku na danú tému. Do výtvarnej súťaže sa  zapojili aj deti z ma-
terských škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách, kde odzneli najkrajšie rozprávky ako Starý Hilderbrand či Čert a sedliak.
Po súťaži si ešte deti užili vystúpenie známeho hudobníka Attilu Zsapku a zároveň si mali možnosť pozrieť aj rozprávku 
o hviezdach.

Najlepšie detské výtvarné práce z  Nitrianskeho kraja boli vystavené v KOS v Nitre. 

Festival Cantate tento rok v znamení Tanga

Kde bolo, tam bolo...
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VÝSTAVY
Výstavy sa v modernej dobe stali jedným zo základných komunikačných 
médií, prostredníctvom ktorých dnes poznávame umenie. Preto aj v 
Krajskom osvetovom stredisku v Nitre je možné v rámci kolektívnych a 
autorských výstav prezentovať výtvarné diela vo veľkej, malej výstavnej 
sále a v Galérii po schodoch, interaktívne sa vzdelávať v dejinách ume-
nia na pravidelných stretnutiach a naučiť sa rôzne techniky výtvarného 
umenia na workshopoch. Vstúpte aj vy do sveta farieb, inšpirujte sa a 
rozvíjajte umeleckého ducha prostredníctvom niektorých výstav, real-
izovaných v tomto roku.

Krajské osvetové stredisko má vo svojich priestoroch dve výstavné sály, ktoré po celý rok využíva na autorské a kolektívne 
prezentácie neprofesionálnych umelcov z rôznych oblastí. Ľudia prichádzajúci k nám na podujatia sa tak ocitnú vždy v 
inom kultúrnom priestore a môžu tak vnímať umenie, tvorené zo srdca pre potešenie a radosť nás všetkých. Okrem toho 
máme zriadenú Galériu po schodoch, ktorú pravidelne obmieňame a prezentujeme najčastejšie fotografické umenie 
autorov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Výtvarné, fotografické diela, ktoré vznikajú na sympóziách, workshopoch 
alebo dokumentujú naše významné podujatia majú stálu expozíciu v  učebniach – v zelenej, bielej, ružovej. Návštevníci 
oceňujú možnosť a príležitosť spájania  umenia, kultúry do jedného celku.

Autorské a kolektívne výstavy fotografií 
Z tvorby Pavla Kováča
My a fotenie
Mozaika
Z našej tvorby
Retrospektíva 
Fotogenerácie
Na scénu
Vzdušné zámky

Výstavy z oblasti folklóru a ľudových tradícií 
Človek, život je krátky - ľudový odev Podzoboria
Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku 

7 autorských a kolektívnych výstav z vizuálneho umenia mimo KOS

Umenie bližšie k ľuďom

Autorské a kolektívne výstavy 
výtvarných diel a detských výtvarných prác  
Region art
Play-art 12 - Súzrenie
Pod modrým nebem
Naše pocity
Perla moja, perla
Z vesmíru do hlbín zeme
S úsmevom a radosťou
Kde bolo tam bolo
Vesmír očami detí

Výstavy v KOS 2022
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Krajské osvetové stredisko v Nitre si prepožičalo putovnú 
výstavu fotografií o svadobnom oblečení našich predkov 
- Slovákov v Maďarsku. Z fotografií bol vytvorený album 
novomanželov v odeve svojich predkov. 
Putovná výstava je majetkom Zväzu Slovákov v Maďar-
sku. Jej vedúca, Ruženka Egyedová Baráneková, autorka 
a kurátorka výstavy, prijala ponuku usporiadať výstavu 
v priestoroch KOS v Nitre. Po úvodnom  príhovore ria-
diteľky KOS v Nitre Daniely Gundovej prítomným odpre-
zentovala jednotlivé vystavené fotografie a zároveň ot-
vorila výstavu. Vyjadrila, že Slováci žijúci v Maďarsku si 
nesmierne vážia prejavený záujem odborníkov a predo-
všetkým priateľov zo Slovenska o ich starosti a radosti, ich 
kultúru a tradície, ktoré môžu prezentovať aj na Slovensku.
Spestrením vernisáže boli okrem hodnotného kultúrneho 
programu - hre na citare, spevu ľudového tanca aj modelové 
manželské páry oblečené v svadobných krojoch. Predstavi-
li sa tzv. biele a čierne nevesty so svojimi ženíchmi.
O výstavu bol veľký záujem až do konca jej trvania, o čom 
svedčí aj vysoká účasť na vernisáži.

napísala: 
Alžbeta Szabová  predsedníčka – Komárňansko - ostri-
homskej slovenskej samosprávy

Výstava výtvarných diel Mira Poláka

Väčšina jeho priaznivcov,  milovníkov výtvarného umenia 
ho pozná predovšetkým ako sochára, rezbára, ale on je aj 
všestranný výtvarník.
Prvú autorskú výstavu mal v roku 1982. Odvtedy ich bolo 
šestnásť, v rôznych mestách Slovenska, Čiech, ale aj v USA. 
Absolvoval sochárske sympóziá  slovenského, európskeho 
i celosvetového formátu. Sám ich tiež organizoval v Podháj-
skej. Z  roku 2015 pochádza zápis v Knihe slovenských re-
kordov, v počte 106 sôch v jednom objekte - Podhájska. Je 
autorom kníh Žitava a Termál. V roku 2021 a 2022 daroval 
svoje sochy Nadácii detského kardiocentra.
Výstavná kolekcia v KOS v Nitre pozostávala zo štyroch 
okruhov – Vesmír, Obloha, Zem, Hlbiny zeme. „V cykle 
obrazov zasadil postavu ženy do obrazov priestoru vesmí-
ru, dynamického, večne meniaceho sa, ktorý ho inšpiruje 
už veľmi dlho. Vesmírna dynamika, snímaná Hubblovým 
teleskopom a zachytávaná v stovkách fascinujúcich fo-
tografií bola podkladom jeho úvah o vzťahu vesmíru 
a človeka“ dodala prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc. kurátorka 
výstavy.  Diela sa stretli s veľkým ohlasom laickej i odbornej 
verejnosti. 

Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku  Z vesmíru do hlbín zeme 
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ASTRONÓMIA
Naším cieľom je priblížiť astronómiu verejnosti popularizačnou 
i vzdelávacou formou. Šírime poznatky o vesmíre, histórii astro-
nautiky, výskume a vývoji spôsobom prístupným pre každú vekovú 
kategóriu. Záujem o astronómiu sa snažíme prebudiť pozorovania-
mi vesmírnych telies a javov spojenými s prednáškami, odbornými 
dokumentmi, kreslenými príbehmi i tvorivými aktivitami. Ponúkame 
exkurzie do hvezdárne s atraktívnym programom. S miestnou or-
ganizáciou Slovenského zväzu astronómov v Nitre organizujeme 
Medzinárodný deň hvezdární. Pripravujeme okresné kolá vedo-
mostnej a výtvarnej súťaže spojené s výstavou a pravidelné klubové 
stretnutia pre deti, mládež a dospelých.

Pre nadšencov astronómie ponúkame rôzne formy podu-
jatí, ktoré pripravujeme s ohľadom na vek a odborné vedo-
mosti návštevníkov. Deti, mládež i dospelí si môžu po celý 
rok vyberať z prednášok, pozorovaní oblohy, astro-klubov, 
súťaží, tvorivých dielní a komplexných podujatí zahŕňa-
júcich celú ponuku aktivít. Na objednávku zabezpečujeme 
dopoludňajšie školské exkurzie a večerné individuálne 
návštevy hvezdárne. 

Zapájame sa do postupových celoštátnych súťaží vy-
hlásených Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove 
ako organizátori okresných kôl pre okresy Nitra, Šaľa, Zlaté 
Moravce. Zaznamenávame v nich každoročne významné 
úspechy. V 32. ročníku vedomostnej astronomickej súťaže 
Čo vieš o hviezdach? pre ZŠ a SŠ sa umiestnili naši súťa-
žiaci na druhom mieste: Matúš Kováč z Vrábeľ v I. kategórii 
a Terézia Hanáková zo Šale v III. kategórii. 
Úspešné umiestnenie získali aj súťažiace deti v celosloven-
skom kole 37. ročníka výtvarnej postupovej súťaže Vesmír 
očami detí pre MŠ, ZŠ a ZUŠ. Na celoštátne ocenenie boli 
vybrané dve výtvarné práce - Lucia Vrbišťanová zo ZŠ J.C. 
Hronského Šaľa s prácou  Abstrakcia z vesmíru a Natália 
Audyová zo ZŠ Veľké Zálužie s prácou Vesmírne divadlo. 
Ich námety budú tvoriť podklad plagátov na súťaž Vesmír 
očami detí v roku 2023.
(foto víťazných prác....)

Každý rok v marci sa zapájame do Medzinárodného dňa 
hvezdární a planetárií, ponúkame verejnosti reprezen-
tatívne podujatie s ponukou prednášok, odborných doku-
mentov, astro-rozprávok, pozorovania oblohy cez viaceré 
typy ďalekohľadov, tvorivých dielní pre deti, rôznych výs-
tav a súťaží. Podobné podujatie sme priniesli v septembri 
a októbri aj do Šale a Zlatých Moraviec a Šurian. 

Na jar a na jeseň máme v ponuke zaujímavé podujatie 
Hviezdy potrebujú tmu, ktoré učí ľudí ako sa orientovať 
na oblohe, aby spoznali a vedeli určiť bez ďalekohľadu 
najznámejšie, u nás viditeľné, súhvezdia, planéty a hviezdy. 
Ak sa na oblohe deje nejaký výnimočný vesmírny jav, 
vytvárame možnosť na jeho pozorovanie. Stalo sa tak pri 
čiastočnom zatmení Mesiaca v máji a Slnka v októbri. 
V roku 2022 sme pridali do programu aj pozorovanie Slnka 
cez špeciálny slnečný ďalekohľad Lunt. 

Každý mesiac sme ponúkli záujemcom o odbornejšie in-
formácie rozprávanie na rôzne témy, ktoré viedli členovia 
Slovenského zväzu astronómov.  Lektori sa v prednáškach 
venovali súhvezdiam, kométam, medziplanetárnej hmote, 
astronomickým osobnostiam, medziplanetárnej stanici 
ISS a princípom vzniku, životu a zániku hviezd. Pravidel-
nými sú aj klubové stretnutia pre začiatočníkov, mierne 

pokročilých a pokročilých, ktoré navštevujú deti, mládež 
i dospelí. 

Pre deti a mládež bola cielená aktivita Veda hrou. Deti 
s rodičmi zažili v júli program o vesmíre v prenosnom na-
fukovacom planetáriu, na tvorivých dielňach Astronómia 
hravo tvorili rakety, riešili rébusy a hádanky, maľovali 
planéty, pracovali s rôznymi didaktickými pomôckami. 
Počas augustového týždňa sme s účastníkmi astro-klubov 
navštívili 4 hvezdárne a planetáriá v rámci programu 
Cestujeme za hviezdami. V Žiari nad Hronom, Hurbanove, 
Leviciach a v Hlohovci si pre nás pripravili zaujímavý pro-
gram a pozorovanie Slnka. Deti a mládež si vyskúšali rôzne 
experimenty počas 3 workshopov Kúzelná fyzika v rámci 
septembrovej Noci výskumníkov.

Astronómia v roku 2022
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„Komu sa zdá fyzika ťažká?“ Takáto otázka padla 29. septembra 2022 z úst popularizátora fyziky, Michala Figuru, ktorý 
viedol program Kúzelná fyzika. 

Podujatím sme chceli ukázať, že fyzika, ako odbor prírodných vied, sa síce prezentuje cez zložité poučky, ale keď sa 
fyzikálne javy ukážu pomocou jednoducho vysvetlených pokusov, odrazu to pochopia aj deti. 
Pre školské skupiny sme ponúkli dva workshopy ako netradičné hodiny fyziky, kde Michal Figura názorne ukázal 
a často i vtipne okomentoval nasledujúce fyzikálne javy a zákony:  Čas a viskozita – typy hodín od slnečných po atómové 
a „medové hodiny“  / Substraktívne skladanie farieb pomocou miešania vody rôznych farieb / Nenewtonovská kvapalina 
a skupenstvá látok – pokus s inteligentnou plastelínou / Magnetizmus a Lenzov zákon o vírivých prúdoch magnetické 
pole, magnetický mixér, magnetická levitácia / Elektrina – vysvetlenie vodivosti ľudského tela a upozornenie na nebez-
pečenstvo úrazu elektrickým prúdom / Optika a aditívne skladanie farieb pomocou rgb - miešania farieb  / Zákon uhla 
odrazu a uhla dopadu - retroreflektor, polopriepustné zrkadlá a vysvetlenie pojmov pohltenie, odraz a prenos svetla  / 
Mechanika – odstredivý výťah / Gyroskopický efekt -  fidget spinner   / Bernouliho princíp.

V podvečer sme na program pozvali verejnosť, rodiny s deťmi. Objasnené boli zábavnou formou nasledujúce fyzikálne 
javy:  Ťažisko - aj ľudské telo má ťažisko a krok je len prekonanie trenia a posúvanie ťažiska, hľadanie ťažiska na predmete 
/ Trenie - „kúzelnícke triky“ s kockami / Odstredivá sila pomocou odstredivých guličiek / Tlak a podtlak pomocou in-
jekčnej striekačky / Magdeburské pologule – ukážka, že „nič je silnejšie ako 8 párov koní“, pokusy s podtlakom a tubami  
/ Akustika – čo potrebuje dobrá gitara / Vlnenie - mechanická vlna, stojaté vlnenie, vlnová dĺžka, amplitúda vlnenia 
a prečo sa vlastne vytvorí vlna na hladine vody / Eulerov disk / Karteziánsky potápač / Archimedov zákon vo vode, 
v piesku a vo vzduchu / Frekvencia - ako fungujú hlasivky, odpor vzduchu, zmena frekvencie hlasiviek v inom prostredí 
– hélium.

Do experimentov boli zapájané deti i dospelí, ktorí si to užili a uznali, že fyzika až taká ťažká nie je, len ju treba názorne 
ukazovať. 

Veda hrou - Kúzelná fyzika
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VÝZNAMNÍ 
ĽUDIA Každé ocenenie človeka poteší. Je dôka-

zom toho, že si ľudia všimnú vašu prácu 
a že táto práca má zmysel. Obzvlášť prá-
ca umelcov, ako aj pracovníkov kultúry 
v regiónoch je nesmierne dôležitá, pre-
tože títo ľudia prinášajú ľuďom aj “triezvy 
a čistý” pohľad na svet. Aj v rámci Nitrian-
skeho kraja bolo v tomto roku ocenených 
niekoľko významných osobností, ktoré 
by sme vám teraz radi predstavili.

Silvia Vargová v roku 2005 nastúpila do Regionálne-
ho osvetového strediska v Nových Zámkoch a v roku 
2007 prešla do Krajského osvetového strediska v Nitre. 
Pôsobí ako odborná pracovníčka pre menšinovú kultúru 
a cezhraničnú spoluprácu. Poskytuje odborno-metodickú 
a poradenskú pomoc realizátorom menšinovej kultúry na 
Slovensku i v Maďarsku. Zabezpečuje a realizuje kultúrne 
podujatia, či celovečerné prezentácie scénických program-
ov. Každoročne organizuje súťažné podujatia, ako napr.  
rozprávkový festival pre deti s maďarským vyučovacím 
jazykom, prehliadky folklórnych skupín z Nitrianskeho 
regiónu, Maďarska, Čiech a Rumunska, prehliadku spe-
váckych chrámových zborov, či prehliadku slovenských 
speváckych zborov zo Slovenska a Maďarska. Pripravuje aj 
výstavy, napr. svadobných dobových fotografií, ktorými sa 
Krajské osvetové stredisko v roku 2017 zapísalo aj do Kni-
hy Slovenských rekordov, ale najmä výstavy, ktorými pre-
zentuje kultúrne dedičstvo Nitrianskeho regiónu. Podieľa-
la sa aj na zostavení  viacerých tematických publikácií, či 
tematických kalendárov s umením Podzoboria. Spo-
lupracuje s  kultúrnymi inštitúciami a župnými samo-
správami na Slovensku a v Maďarsku. Propaguje prácu 
Krajského osvetového strediska v Nitre a Nitriansky sa-
mosprávny kraj vydávaním zvukových nosičov, publikácií, 
kalendárov, či  organizovaním prezentačných podujatí. 
Je mimoriadne aktívna aj v oblastiach amatérskej kultúry 
a neprofesionálneho umenia. 

Riaditeľka KOS v Nitre Daniela Gundová odovzdala Alojzovi Matunákovi Poctu Národného osvetového centra 
v Bratislave za dlhoročnú aktivitu v neprofesionálnom výtvarnom umení a reprezentáciu regiónu i kraja na rôznych 
podujatiach výtvarného charakteru. Zablahoželala mu k získaniu Ceny poroty v Region art 2022.
Jeho tvorba je rôznorodá. Za každým jeho obrazom je príbeh. V jeho slovách je kus životnej múdrosti, pokory, lásky, ale 
aj radosti z každodenného života. To, že vek je len číslo, platí u pána Matunáka (83)  dvojnásobne. Je otvorený novým, 
inovatívnym formám umenia, je vzorom a inšpiráciou pre svojich výtvarných priateľov. Je skromný, ľudský, prajný, 
ochotný, pedantný, zodpovedný. Je to človek s veľkým srdcom, ktorý sa vie tešiť a nadchnúť  najmä z úspechov druhých.

Scénická žatva v Martine je najstarším celoštátnym festivalom neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu. Je 
vyvrcholením sezóny a zavŕšením celoročného úsilia súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú postupových okresných, 
krajských a celoslovenských prehliadok. Na Scénickej žatve sa predstavia každý rok vždy tí najlepší z najlepších. Ani 
v tomto roku tomu nebolo inak. Aj Mário Mňahončák z Nitry, ktorý získal na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke 
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne 1. miesto vo svojej kategórii, sa predstavil 
v Martine s prednesom s názvom Medveď, ktorý tam nebol od Orena Lavieho.  Svoje prvenstvo si obhájil a bola mu 
udelená Cena za najlepší umelecký prednes za rok 2022 na Scénickej žatve 100.

Mário Mňahončák vystúpil so svojím úspešným prednesom aj v rámci programu Srdce, duša, radosť, ktoré sa konalo 
koncom októbra v Župnom dome. 

Navštevuje ZUŠ J. Rosinského v Nitre a na prednes ho pripravovala pedagogička Kristína Šimková. Srdečne mu gratulu-
jeme a želáme veľa úspechov v oblasti umeleckého prednesu.
Ukážka:
Milšieho medveďa som jakživ nestretla, povedala krava.
Medveď sa zapýril. Mal som ten pocit, hlesol.
Zalovil vo vrecku, vytiahol kúsok papiera a poznačil si:
Som veľmi milý medveď.
Už musím ísť, povedal medveď.
A kam ideš? Spýtala sa krava?
Idem zistiť, či ja som naozaj ja.Nitriansku Lunicu získala Silvia Vargová

Pocta NOC pre Alojza Matunáka 

Cena za najlepší umelecký prednes putovala 
do Nitry

ĽU
D

IA
ĽU

D
IA

ĽU
D

IA
ĽU

D
IA

ĽU
D

IA

38 39



Súčasťou reprezentačného podujatia Srdce, duša, radosť 
pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov bolo aj oceňo-
vanie významných osobností Nitrianskeho kraja pôso-
biacich v neprofesionálnej kultúre. Poďakovanie vo forme 
ocenenia získala pri tejto príležitosti aj Zdenka Smrečková, 
odborná pracovníčka pre foto, film a výtvarníctvo v KOS 
v Nitre, za kreatívny prístup pri organizovaní celoštátnych 
súťaží v amatérskom filme a fotografii a medzinárodných 
sympózií pre výtvarníkov. 
Zdenka Smrečková pôsobí v Krajskom osvetovom stredis-
ku v Nitre od roku 2003. Venuje sa príprave a manažova-
niu súťaží, workshopov, vzdelávacích seminárov, plenérov, 
sympózií a prezentačných výstav pre neprofesionálnych 
fotografov, filmárov a výtvarníkov nielen z Nitrianskeho 
regiónu, ale i zahraničia. S mimoriadnym úspechom zor-
ganizovala 4 celoštátne ročníky súťaže vo fotografickej 
amatérskej tvorbe pod názvom AMFO a 5 ročníkov ce-
loštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby 
CINEAMA, za čo bola ocenená aj Národným osvetovým 
centrom v Bratislave. Jej pracovitosť, poctivosť, dôslednosť, 
empatia a priateľskosť ju radia k výnimočným osvetovým 
pracovníkom.

Mária Záborská získala ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania v astronómii a za popularizáciu vedy pre deti 
a mládež. Na slávnostnom programe Srdce, duša, radosť si prevzala z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
ďakovný list za jej dlhoročné aktívne pôsobenie v astronomickej činnosti. 
Bývalá obetavá učiteľka pre astronómiu zapálila množstvo detí ako vedúca astronomických krúžkov v Krajskom 
osvetovom stredisku v minulosti i teraz. Pod jej vedením dosiahli viacerí mladí súťažiaci celoslovenské ocenenie v súťaži 
Čo vieš o hviezdach. Je dôležitou súčasťou odbornej základne v oblasti vzdelávania v astronómii. Posledné roky vedie 
astronomický klub pre začiatočníkov a klub pre mierne pokročilých. V rámci podujatí pre laickú i odbornú verejnosť 
pripravuje astronomické prednášky  pre obyvateľov Nitry, Šale i Zlatých Moraviec. Vie sa priblížiť aj k malým deťom, 
ktorým  hravými prezentáciami počas exkurzií do hvezdárne rozpráva o slnečnej sústave a súhvezdiach. Mária Záborská 
patrí v KOS k základným oporám vzdelávania v astronómii. Ďakujeme.

„Tvorím pre potešenie a radosť z krásy, ktorá nás obklopuje..“ – vyznala sa autorka.   Usmiata tvár, veselé srdce, milý 
človek. Poznáme ju roky a vždy sa tešíme jej prítomnosti. Maľuje neúnavne, s láskou a nadšením. Motívy nachádza vôkol 
seba. Inšpiruje ju príroda v jednotlivých ročných obdobiach, ľudia v jej okolí, ale aj mestské a dedinské prostredie. Hľadá 
nové pohľady, riešenia a zaujímavé možnosti. Obrazy nám dávajú možnosť nahliadnuť do jej vnútorného sveta. 
Neustále sa vzdeláva, využíva  konzultácie, rady a odporúčania lektorov. Zúčastňuje sa workshopov, plenérov, sympózií 
a výtvarných súťaží. Získala niekoľko ocenení v regionálnych a krajských výtvarných súťažiach.
Pravidelne navštevovala Art klub, neskôr Výtvarné dialógy, dlhé roky sa organizačne podieľala v KOS na výstavách. Ako 
dobrovoľníčka pôsobila v mnohých, aj celoštátnych podujatiach organizovaných KOS, za čo bola odmenená ocenením 
Srdce na dlani. Jej obrazy na stálej výstave vo Fakultnej nemocnici v Nitre pomáhajú pacientom prísť na iné myšlienky, 
hľadať krásu, potešenie. Sú plné nehy, pokoja a pozitívnych pocitov. Evka Hudecová je aj napriek svojmu veku stále ak-
tívna a vždy ochotná, pripravená pomôcť. 
Pri príležitosti  jej krásneho životného jubilea jej za úspešnú prezentáciu Krajského osvetového strediska v Nitre v oblas-
ti výtvarného umenia odovzdala riaditeľka KOS v Nitre Pamätný list. Prajeme jej pevné zdravie a ešte veľa tvorivých 
umeleckých podnetov a inšpirácií.

Zdenka Smrečková - ocenená metodička KOS 

Ocenená astronómka 

S úsmevom a radosťou                                                                     
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VÝNIMOČNÉ 
PODUJATIA
Krajské osvetové stredisko v Nitre a zriaďovateľ 
Nitriansky samosprávny kraj prinieslo v tomto 
roku niekoľko výnimočných podujatí, v ktorom 
sa predstavili víťazi súťaží a úspešní predstavi-
telia neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho kraja. 
Vybrali sme pre vás tie najvýznamnejšie. 

10. ročník medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na identitu a kultúrne dedičstvo mesta 
Nitry bol naplnený autorskou výtvarnou tvorbou, prednáškami, workshopmi, konzultáciami, diskusiami o umení a sprie-
vodnými aktivitami.
Celé sa to začalo v roku 2013. Po obdobiach putovania, s cieľom výtvarného tvorenia v rôznych lokalitách ( Nitra, 
Dražovský kostolík, Arborétum Mlyňany, Ostrý Grúň, Iža, Obyce, Beladice, Selce, Banská Štiavnica), sa opäť podujatie 
vrátilo do Nitry. Cieľom päťdňového stretnutia 38 výtvarníkov bola  výtvarná tvorba. Autori stvárňovali podoby Nitry 
pod vedením odborného garanta, doc. Daniela Szalaia, akad. maliara, Mgr. Martina Kratochvila, PhD. a Mgr. art. Jura-
ja Tomana, ArtD. Maľovali na rôznych miestach, no predovšetkým v Hornom meste Nitry. Súčasťou sympózia boli tri 
vzdelávacie interaktívne prednášky, tri workshopy, celodenné konzultácie a výtvarné dialógy.  Zúčastneným sme ponúkli 
dve prehliadky mesta so sprievodcom, návštevu diecéznej knižnice, návštevy výstav a podujatí v rámci Nitrianskeho 
kultúrneho leta, burzu nápadov. Čerešničkou na torte bol relaxačný koncert Tina Burgwieser s krištáľovými miskami. 
Počas podujatia sa uskutočnili dve vernisáže. Pod modrým nebem, ktorá dokumentovala výtvarný  plenér kroměřížskych 
výtvarníkov  v Boskoviciach a výstava Jitky Jarmarovej a Milana Šandu, Naše pocity, ktorá predstavila módu, šperky, 
vitráže a maľovanie na hodváb.  Celým sympóziom sa niesla príjemná atmosféra, skvelá nálada, pozitívna energia a do-
brosrdečnosť.
10. ročník medzinárodného sympózia sa slávnostne ukončil v Synagóge – koncertnej a výstavnej sále mesta Nitra. 
„Výstavu výtvarných diel, ktorá sa konala v októbri v Synagóge v Nitre, charakterizovala pestrosť farieb, tvarov, rukopisov. 
Jednotlivé obrazy, od rôznych autorov vytvárali diptychy, triptychy...Bola to mozaika, kde jednotlivé časti spolu tvorili 
jeden kompaktný celok, podobne ako jednotliví účastníci medzinárodného sympózia vytvárali kompaktné telo abstrak-
tného a predsa živého a konkrétneho tvora sympózia.“ dodal Martin Kratochvil, lektor a kurátor výstavy. 
K jubilejnému ročníku sme vydali publikáciu Pohľady do umenia 2013-2022, v ktorej sa dozviete o témach a obsahu jed-
notlivých ročníkov. Prostredníctvom fotografií pocítite jedinečnosť  atmosféry. Nájdete aj  odkazy, postrehy a spomienky 
účastníkov, organizátorov, lektorov k desiatim rokom výtvarného stretávania sa komunity ľudí rovnakej vlnovej dĺžky. 
A tak už len spomíname  a nechce sa nám veriť, že desiaty ročník je za nami.
Partneri podujatia boli Mesto Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre a Súkromná škola umeleckého priemyslu, 
Nitra.

Pohľady do umenia – reflexie                                                               
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Srdečne ďakujeme za príležitosť, ktorou sme mohli otvoriť kúsok nášho sveta verejnosti v rámci podujatia Perla moja, 
perla, ktorá bola zorganizovaná pri príležitosti 15. výročia menšinovej kultúry v KOS v Nitre. Nakoľko nás, sestry delí 
nemalá diaľka, bola to pre nás vzácna príležitosť nielen znovu sa spojiť a tešiť sa jedna druhej, ale taktiež už druhýkrát 
zažiť spojenie našej zhmotnenej fantázie, ktorú sme vložili či už na plátno a papier alebo vo forme hliny. Je pre nás veľmi 
dôležité smieť tvoriť a pozdvihovať pritom naše sesterské puto, v ktorom sa zrkadlí láska k umeniu aj našej maminky. 
Ona nás už od detstva podnecovala svojou tvorbou a zručnosťami k výtvarnému umeniu. Zdobila ňou svoj rodný dom 
a miesto, ktorý nám bol domovom dlhé roky a ktorý napĺňala pomyselným teplom “rodinného krbu”. 
Bolo nám cťou, že sme mohli byť súčasťou tak významného podujatia ako je prezentácia CD nahrávky “Perla moja, perla” 
a predstavenia prác skupinky úžasne nadaných ľudových remeselníčok z Podzoboria, ktorých spája umelecké cítenie. Ko-
rene a ich živenie je základom pre prežitie každej silnej kultúry a napĺňa nás dojatím a radosťou, že kultúra našej menšiny, 
ktorá je tak bohatá, je naďalej podporovaná tými správnymi ľuďmi aj tu na Slovensku. Krajské osvetové stredisko v Ni-
tre je jedinečné miesto, kde hodnoty skryté v našej menšine dostávajú priestor, aby mohla ukázať svoju mnohotvárnu, 
všestrannú krásu v starých zvykoch a tiež v tvorbe novej generácie.

napísala: Laura Vanyo

je názov CD nahrávky, ktorú sme vydali ešte v roku 2021 v maďarskom jazyku, kvôli covid pandémii a opatreniam sme 
ju však do života uviedli až vo februári tohto roka. Na podujatí zazneli ukážky nahrávky v podaní Boglárky Csámpaiovej 
z Jelenca, Marianny Sándor z Kolíňan, Lászlóa Földessy zo Žirian, Márii Kováčovej z Podhorian - časť Mechenice  a Spe-
váckej skupiny Žibrica z Podhorian - časť Mechenice. CD nahrávku do života uviedol László Bukovszky- splnomocnenec 
vlády SR pre národnostné menšiny. Súčasťou podujatia bola aj výstava fotografií zachytávajúca podzoborský ľudový odev. 

Perla moja, perla                                                               Človek, život je krátky... Balady a smútočné 
piesne Podzoboria                                                                 
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Slávnostný program najúspešnejších vystúpení neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho kraja spojený s ocenením osob-
ností kultúrno-osvetovej činnosti sa už 16-krát uskutočnil 21. októbra 2022 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. 
Organizovalo ho Krajské osvetové stredisko v Nitre s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja pri príleži-
tosti Dňa osvetových pracovníkov. Aktéri neprofesionálnej kultúry oslávili svoj sviatok predstavením úspešných účast-
níkov súťaží neprofesionálnej a amatérskej kultúry za rok 2022, ktorí sa umiestnili na popredných miestach na celoštátnej 
úrovni. 
Program bol naplnený  hudbou, spevom, tancom  a umeleckým slovom. Predstavil sa Komorný orchester  ZUŠ Jozefa 
Rosinského v Nitre. Scénický tanec predviedla tanečná skupina CIK - CAK zo ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. 
Mário Mňahončák z Nitry predniesol prózu Medveď, ktorý tam nebol. Detský folklór prezentovala ľudová hudba  
Máňanská muzička. Robo Vida predstavil vlastnú tvorbu spevom a hrou na gitare. Lenka Berkešová  sa predstavila spe-
vom dvoch úplne nových piesní, tanečná skupina M.A.G. Dance school z Andoviec obohatila program moderným tan-
com a detský spevácky zbor Dúha zo ZUŠ Rosinského v Nitre svojím spevom. Jakub Szőke predniesol prózu Aristokratka 
a na záver zazneli ľúbostné a žartovné piesne v podaní ženskej speváckej skupiny Trnky z Tlmáč. 
Slávnostný program vyvrcholil ocenením významných ľudí pôsobiacich v neprofesionálnej kultúre a osvetovej práci, 
na základe návrhov Regionálnych osvetových stredísk v Komárne, Leviciach, Nových Zámkoch, Tríbečskom osvetovom 
stredisku v Topoľčanoch a Krajského osvetového strediska v Nitre. Ocenenie im odovzdal predseda NSK Milan Belica. 
Za rok 2022 si z jeho rúk ocenenia prevzal Deme László za aktívnu činnosť v uchovávaní a rozvíjaní tradičnej kultúry 
a príkladnú prezentáciu folklóru, Mária Záborská za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania v astronómii a za popula-
rizáciu vedy pre deti a mládež, Anna Rošková za dlhoročnú účasť v porotách na obvodných, okresných i krajských súťa-
žiach  umeleckého slova, Otokar Klein za rozvoj a propagáciu kultúry a účasť v odborných porotách v hudobných 
a speváckych súťažiach, Mária Kovalíková za aktívnu umeleckú činnosť v rôznych oblastiach záujmovo-umeleckej čin-
nosti, Janette Kúdelová za kreatívny prístup k práci a aktívnu umeleckú činnosť, Béla Keszegh za výnimočný prínos 
v kultúrno-osvetovej činnosti a mimoriadne zásluhy v kultúre v Komárne, Zdenka Smrečková za kreatívny prístup pri 
organizovaní celoštátnych súťaží v amatérskom filme a fotografii a medzinárodných sympózií pre výtvarníkov, Ľubica 
Opaterná za prípravu reprezentatívnych katalógov a dlhoročnú tvorivú realizáciu podujatí, Veronika a Jakub Oťázikoví 
za vedenie Detského folklórneho súboru Tekovanček zo Starého Tekova a šírenie tradičnej ľudovej kultúry a Roman Ha-
tala za dlhoročnú prácu v oblasti ochotníckeho divadla a organizovanie celoštátnej súťaže Zlatá priadka.
Nádherné priestory koncertnej sály Župného domu v Nitre umocňovali slávnostnú atmosféru tohto výnimočného podu-
jatia spolu s mohutným potleskom divákov, ktorí zaplnili hľadisko do posledného miesta a tým vzdali úctu, dôležitosť 
a význam neprofesionálnemu umeniu.

Srdce – duša - radosť                                                              
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Popoludnie sviatočnej predvianočnej nálady a atmosféry.

Žiaci, rodiny s deťmi, mladí i starší prijali pozvanie so všetkých priestorov KOS, aby sa pred vianočnými sviatkami in-
špirovali originálnymi ručne zhotovenými vianočnými ozdobami, dekoráciami a rôznymi milými darčekmi. Privítali 
ich originálne výrobky z keramiky, textilu, drôtu, korálok, plstenia, papieru, šúpolia, slamy, hodvábu, z včelieho vosku, 
pletené a háčkované drobnosti, tradičné i moderné adventné vence, ale aj medovníčky, oblátky, med a jeho produkty. 
Starší si zaspomínali a deti možno prvýkrát na vlastné oči videli najčastejšie pracovné činnosti našich starých mám 
v predvianočnom období. Pre deti bola pripravená anjelská výtvarná dielnička a od 16.30  zneli koledy a vinše folklo-
ristov z CVČ Domino Nitra. Návštevníci už pri vstupe zacítili vôňu čerstvo pečúcich sa vianočných oblátok, na ktorých 
si  spolu s medom mohli pochutnať. Popri počúvaní vianočných melódií boli pre nich pripravené anjelské posolstvá, 
vianočný stromček s tradičnými ozdobami z včelieho vosku, anjelský kútik, v ktorom sa zamysleli  a zanechali svoje 
poďakovania za všetko, za čo sú vďační. 
Sprievodnými podujatiami bolo pozorovanie oblohy vo hvezdárni a rozprávanie o živote hviezd, výstavy Z vesmíru 
do hlbín zeme, Vzdušné zámky, Retrospektíva a S radosťou a úsmevom. 
Teší nás, že anjelským popoludním, úsmevmi na tvárach sme prispeli k atmosfére Vianoc, sviatkov pokoja a radosti. 
Veríme, že anjelská vianočná nálada sa preniesla na každého z nás aby sme k sebe mohli byť láskaví, ohľaduplní, jed-
noducho anjelsky dobrí, nielen počas vianočného obdobia, ale po celý budúci rok.

Anjelský deň

Anjelský deň 
Anjelský deň 
Anjelský deň 
Anjelský deň 
Anjelský deň 
Anjelský deň 
Anjelský deň 
Anjelský deň 
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Hodiny, dni a roky rýchlo plynú
Zastavme sa pri blikote sviec

Prajme si zdravie, mier, pokoj v duši
a radostné stretnutia v roku 2023
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