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Milí čitatelia,

zdá sa mi, že len nedávno sme si na novoročnom stretnutí zamestnancov Krajského osvetového 

strediska v Nitre spoločne čítali krásne Vianočné pozdravy a priania do nového roka od Vás - našich 

najbližších spolupracovníkov – primátorov a starostov i kultúrno - osvetových pracovníkov z obcí 

a miest okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Len nedávno sme zvládli za Vašej výdatnej pomoci 

spracovať ročné výkazy o kultúrno – osvetovej činnosti, pričom nás nezaskočil ani skorý termín 

tohoročnej Veľkej noci. Stihli sme nielen namaľovať vajíčka a upliesť šibáky, ale ešte si aj veselo 

zatancovať a zaspievať na fašiangových zábavách a v tejto chvíli Vám už s radosťou ponúkame 

možnosť zahĺbiť sa do piateho ročníka MOZAIKY miestnej kultúry - občasníka KOS v Nitre.

Tento rok je Medzinárodným rokom dialógu v kultúre, my ho využívame veľmi intenzívne – počas 

prvého štvrťroka sme zorganizovali osem krajských súťažných prehliadok, sedem výstav, množstvo 

tvorivých dielní, seminárov, školení, vzdelávacích podujatí a klubových stretnutí. Teší nás záujem 

o naše podujatia, o čom svedčí aj ich vysoká návštevnosť za prvé tri mesiace tohto roka - 6541 

návštevníkov. 

Ku koncu minulého roka som vydala novú organizačnú štruktúru, počet pracovníkov zostal 

nezmenený, rozčlenila som ich ale do troch oddelení – tvorivosti, vzdelávania a služieb 

podľa činnosti, ktorú vykonávajú. Za krátku dobu som sa presvedčila, že môj zámer bol 

správny – nielenže máme oveľa výstižnejšie názvy oddelení, ale výrazne sa zlepšila aj 

spolupráca medzi nimi, čo v konečnom dôsledku bude prínosom aj pre Vás. Prvé výsledky 

sa už prejavujú vo Vašom záujme napr. o školenia organizované oddelením vzdelávania.

Veľmi ma teší, že radi navštevujete našu stránku www.kosnr.sk a posielate nám e- mailom svoje 

otázky a požiadavky, naša pomoc je oveľa pružnejšia. Ešte viac ma teší, keď nás navštívite osobne 

v našej budove (ktorá mimochodom oslávila v decembri 25 rokov), aby sme sa dohodli na príprave 

spoločných podujatí, využívate naše edičné práce, no najmä našu metodickú pomoc.

V dnešnom občasníku Vám ponúkame mozaiku našich podujatí od jesene minulého roka do apríla 

tohto roka. Ďakujem za Váš záujem prispievať a dotvoriť mozaiku miestnej kultúry. Potešili ma 

príspevky účastníkov našich kurzov, spolupracovníkov z občianskych združení, zástupcov obcí 

Tešedíkovo, Ivanka pri Nitre, Nová Ves nad Žitavou, Volkovce, Výčapy – Opatovce, Dolné Lefantovce, 

Topoľčianky, Močenok, Poľný Kesov a Veľké Zálužie.

V budúcom čísle radi uvítame aj ďalšie príspevky, podeľte sa s nami o svoje zážitky a skúsenosti. 

Vašu prácu si veľmi vážim, ďakujem Vám za ňu a prajem veľa nových nápadov do ďalších troch 

štvrťrokov tohto roka.

Mgr. Daniela Gundová

riaditeľka KOS v Nitre
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 I. HOVORENÉ SLOVO A DRAMATICKÁ TVORBA

 Beniakove Chynorany 

15. slovenský festival poézie sa konal v Chynoranoch – vo februári 2008. V rámci festivalu sme 

pripravili aj v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre poeticko-súťažno-seminárové popoludnie. 

Predstavilo sa na ňom 8 mladých recitátorov, ktorí siahli po tvorbe slovenských a európskych 

básnikov. Odborná porota odporučila na postup do krajského kola 6 recitátoriek a ocenila záujem 

o umelecký prednes – interpretáciu básní Miroslava Válka a Jozefa Urbana. Podujatie tohto 

typu motivuje mladých ľudí k tvorivosti, vedie k čítaniu literatúry a práci s umeleckým textom. 

Na celoslovenskom fi nále v Chynoranoch reprezentovali seba a nás všetkých Mária Froncová a 

Romana Packová. Mgr. Marica Šišková získala pochvalné ocenenie za prínos v práci s umeleckým 

prednesom v podobe Ceny Viery Pelikánovej. Tešíme sa a blahoželáme. 

 Prázdninové recitovanie 

Počas letných prázdnin sa uskutočnili v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre rôzne tvorivé 

dielne. Jednou z nich bolo i prázdninové recitovanie - trojdňové tvorenie pre prázdninujúcich 

recitátorov, ale i nerecitátorov, ktorí chceli viac nazrieť do tajomstiev detského prednesu. Precvičili 

si neposlušné jazýčky a pracovali s textami slovenských básnikov. Pod vedením lektorky Marici 

Šiškovej recitovali a učili sa rozmýšľať o literárnej predlohe inak ako v škole. Výsledkom bolo malé 

divadielko poézie o TME.
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 Foto POETRY 07

V Nitre boli nainštalované dve od seba na prvý pohľad odlišné výstavy, nesúce však jednotné 

posolstvo: prvá niesla názov EAST či NEISŤ – výstava rómskej dokumentárnej fotografi e z miest 

Trebišov, Rožňava a okolie od autora Romana Berca Baloga a výstava Foto Poetry - s podtitulom 

poetické abstrakcie – výstava fotografi í autorov: Juraj Gažovčiak, Michal Baťo Monček, Tomáš 

Palkovič a literárnej tvorby začínajúcich autorov: Slávka Pintérová, Lucia Dušová, Zuzana Novanská, 

Mária Holecyová, Marcela Baranyová, Grigorij Starodubcev, Lukáš Piňák, Eduard Révész. Stretli sa 

štyria fotografi  a ôsmi mladí píšúci autori. Festival sa niesol v duchu spájania poézie a fotografi e. 

Myšlienky na papieri, rozprávanie mladých autorov ako, o čom, prečo a pre koho píšu, spojené 

literárnym stretnutím s básnikom Jurajom Gažovčiakom. Šiesteho decembra ožila výstavná sála 

tromi textami a tromi dramatizáciami s názvom Mahuliena, alebo o čom je krása, Tma, ... ale, kto 

má počúvať, ako spolu do nemoty nehovoríme ... 3 poetické montáže literárnych textov a otvorená 

diskusia o vnímaní recitácie a improvizovanej hudby. Dramaturgiu pripravila Marica Šišková, 

recitovali deti ZUŠ J. Rosinského, Nitra, hudobnú improvizáciu zabezpečili Libor Babuljak a Martin 

Ralík. Išlo o prvý verejný pokus o prepojenie čistej improvizácie hudby na počúvaný text. Veľmi 

príjemnou bodkou za festivalom bol seminár Umelecký prednes poézie a prózy z iného uhla o 

alternatívnej podobe práce s literárnou predlohou, vystavaní prednesu a recitácie. Lektorkou bola 

Soňa Pariláková. Seminár sme začali netradičným prednesom - montážou poviedky 1900 v podaní 

Moniky Verešovej s klavírnym doprovodom.

 Mladý moderátor 2007

26. október a 5. november patril mladým moderátorom. Súťaži predchádzali prípravné školenia, 

ktorých sa zúčastnilo 52 mladých ľudí, začínajúcich i skúsenejších, ktorých láka masmediálne 
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prostredie. Prišli si vypočuť nové informácie, odporúčania, rady ako pracovať s mikrofónom, 

hlasom, ako si pripraviť rozhovor alebo krátku správu. Bol to odrazový mostík k súťaži. Účastníci sa 

učili pracovať s mikrofónom, hovoriť pred kamerou a získavali cenné rady od lektora PhDr. Marcela 

Olšiaka. Veľkú časť dňa venovali cvičeniam na správnu výslovnosť a melódiu jazyka. Krajskej súťaže 

sa zúčastnilo 17 mladých ľudí. Predstavili sa v štyroch disciplínach, v dvoch vekových kategóriách. 

Uskutočnil sa rozborový seminár s porotou, ktorú tvorili: Mgr. Martina Mečiarová /TV Markíza/, 

PhDr. Marcel Olšiak /UKF Nitra/, Mgr. Marcel Hanáček /Slovenský rozhlas/. Porota nielen hodnotila, 

ale najmä odovzdávala svoje praktické skúsenosti. Snažila sa poradiť mladým „moderátorským 

hviezdičkám“ ako pracovať s hlasom, intonáciou, dôrazom, upozorňovala na chyby a nedostatky 

pri moderovaní. V piatej improvizačnej kategórii porota odporučila na postup do celoslovenského 

fi nále Sárova Bystrica troch najlepších Gregušovú Klaudiu, Franta Ľudovíta, Augustína Juraja.

 Šantíme na javisku - sprievodný program Divadelnej Nitry 2007

Bol prezentáciou detskej dramatickej tvorivosti, detských recitačných kolektívov a divadla 

poézie sezóny 2006/2007. Program bol určený detskému divákovi, ktorý je najkritickejší. Keď 

sa mu to nepáči, jednoducho vyrušuje. Udržať deti v pozornosti a napätí je cieľom predstavení 

tohto typu. Predstavilo sa päť divadelných predstavení, DDS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského

v Nitre inscenáciou Mach a Šebestová, DDS Rámus pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre inscenáciou Bratia 

Levieho srdca, DRK Modré Traky pri ZŠ a MŠ Lúky Vráble inscenáciou Keď prší... Hosťami programu 

boli: DDS Zrkadlo pri ZUŠ Kremnica hrou Bajaja, Divadlo poézie ... iba duša, ktorá sa zblázni kedy 

chce... pri ZUŠ Kremnica hrou Spať...spať.  Na predstavenia sa prišlo spolu s pedagógmi pozrieť viac 

ako 400 návštevníkov.

 Tompa Mihály

5. marca 2008 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konalo okresné kolo súťaže v prednese 

poézie a prózy v maďarskom jazyku Tompa Mihály. Táto súťaž má dlhodobú tradíciu, tento rok sa 
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konal už 17. ročník. Prítomní súťažili v štyroch kategóriách. Umiestnení na prvých troch miestach 

postúpili do krajského kola. Po súťaži sa konal odborný seminár, na ktorom odborná porota 

zhodnotila jednotlivé prednesy a poradila súťažiacim, ako odstrániť prípadné nedostatky. 

 II. HUDBA, SPEV, TANEC

 Spevácke zbory v Tesárskych Mlyňanoch

5. ročník prehliadky chrámových zborov sa konal v Rímskokatolíckom kostole v Tesárskych 

Mlyňanoch. Účinkovali spevácke zbory Lipka z Dolných Krškán, Srdiečko zo Sľažian, Carmina 

Vocum a Spevácky zbor Chrámu Tešiteľov zo Zlatých Moraviec, Detský spevácky zbor Piesok

z Vrábeľ. Poďakovanie patrí vdp. farárovi Petrovi Kukučkovi, starostovi obce Ľubošovi Bencovi 

a jeho spolupracovníkom. Sme radi, že v obciach a mestách vznikajú spevácke zbory, v ktorých 

spievajú ľudia pre radosť a potešenie. Rozdávajú radosť sebe, ale i tým, ktorí ich počúvajú. 

 Spev nás spája

 V Rímsko-katolíckom kostole Premenenia Pána v Trnovci nad Váhom sa konal už 7. ročník prehliadky 

speváckych zborov. Názov vystihuje myšlienku a celú atmosféru tohto malého festivalu zborového 

spevu. Prehliadky sa zúčastnilo 5 zborov, Ženský spevácky zbor Cantica z Močenku, Zoboralja zo 

Žirian, Spevácky zbor pri kostole sv. Martina z Jarku, spevácky zbor Lipka z Dolných Krškán, Ženský 

spevácky zbor z Diakoviec. Odzneli piesne v slovenčine, taliančine, angličtine, staroslovienčine, 

latinčine i maďarčine a všetky tieto jazyky splynuli v jeden krásny umelecký zážitok. Ako spomienku 

na tento deň si odniesol každý spevácky zbor pamätný list i malý darček.
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 Deti v pohybe

Okresná prehliadka detských súborov nefolklórneho tanca a detských súborov mažoretiek 

okresu Šaľa sa konala v máji v Kultúrnom dome v Tešedíkove. Prehliadku otvorili mažoretky

zo ZŠ Tešedíkovo, potom nasledovali vystúpenia súborov mažoretiek zo ZŠ v Diakovciach Anjeli 

a Nezábudky, ZUŠ v Šali –Kontesy, ZŠ Tešedíkovo - Motion a dievčatá zo ZŠ Žihárec -Three girls.

Po programe nasledoval rozborový seminár s vedúcimi a choreografmi jednotlivých súborov. Deti 

sa zatiaľ mohli vytancovať a vyšantiť na diskotéke. Na záver si  z rúk riaditeľky KOS v Nitre Daniely 

Gundovej prevzali diplomy. Malí tanečníci sa tešili zo svojich výsledkov a veríme, že už teraz im

v hlavách tancujú choreografi e, ktoré by nám chceli ukázať na VII. ročníku prehliadky.

 Blíženie 2007

Organizátorom festivalu je občianske združenie LEONART. V priestoroch Krajského osvetového 

strediska sa v júni konal už tretí ročník. Podujatie sa začalo seminárom o hudbe, s etnomuzikológom 

prof. Bernardom Garajom. V koncertnej časti sa predstavili súbory združenia Leonart, amatérski i 

profesionálni umelci. Účinkovali jazzová formácia Kotryo, zazneli ľudové piesne v podaní folklórneho 

telesa Muzika Zurmína, všetko tak trochu zvážnelo pri vystúpení operných spevákov Petra Hrdého 

a Ivety Fečovej, no neskôr krv v žilách rozprúdila rocková skupina Divá zver a koncert uzatvorila 

bluegrassová skupina Grunt. Zámerom festivalu bola podpora umeleckých aktivít menšinových 

hudobných žánroch ako je jazz, bluegrass, folklór, rock a vážna hudba. Išlo o zbližovanie žánrov, 

ľudí v nich pôsobiacich a ich priblíženie širokej verejnosti.
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 Leto s tancom 

V júli sa k nám nahrnulo asi 30 nadšených detí. Prišli sa vyšantiť a naučiť sa čosi o hip-hope a 

disco tancoch. Pomáhali im v tom dve tanečnice, Lucka a Aďa z tanečného klubu Jumping 

zo Šale. Počas týždňa sa deti naučili niekoľko formácií moderných tanečných štýlov. Na záver svoje 

malé dielko zatancovali aj svojim rodičom. Niektorým deťom vyhŕkli aj slzičky, že už sa to všetko 

skončilo, ale aspoň sa už teraz môžu tešiť na podobné tanečné tvorivé dielne, na ktoré vás všetkých 

pozývame. 

 

 Letná hudobná dielňa

„Sadnite si za mňa na mračno, letím do krajiny Zázračno.“ To bol ústredný motív letnej hudobnej 

dielne. Deti si pod odborným vedením mali možnosť vyskúšať hru na hudobné nástroje a vytvoriť 

hudobnú rozprávku Zlatá brána. Celý týždeň sa Krajským osvetovým strediskom v Nitre ozývali 

čisté i trošku zblúdené tóny známych, ale aj menej známych piesní, ktoré sa deti naučili hrať a 

spievať. Aj keď nevedeli predtým hrať na hudobný nástroj, predsa len každý vylúdil tón, ktorý 

krásne splynul do rozprávky. Svojich rodičov zaviedli potom v posledný deň do krajiny Zázračno, 

ku skutočnej Zlatej bráne, ktorú sami postavili a zobudili svojou hrou a piesňami. 
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 Vianočná hudobná dielňa

Jej cieľom bolo deťom priblížiť ľudovú slovesnosť, zvyky, koledy a vinše z vianočného obdobia.

Na podujatí sa deti naučili spievať koledy, ku ktorým si robili aj hudobný doprovod. Deti si recitovali 

vinše a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o zvykoch pri štedrovečernom stole. Jednotlivé činnosti 

si aj vyskúšali a predviedli vo svojom záverečnom vystúpení svojim rodičom.

 Tlieskali folkloristom

V Kultúrnom dome v Novej Vsi nad Žitavou sa konala krajská súťažná prehliadka tvorivých 

choreografi í folklórnych kolektívov. Súťaž vytvára priestor pre prezentáciu aktívnej tvorby 

choreografov. Zúčastnili sa 4 folklórne súbory: FS Furmani z Nitry, FS Vatra z Tlmáč, FS Inovec 

zo Zlatých Moraviec, FS Dunaj z Komárna s ôsmimi choreografi ami, veľkej i malej formy a jedna 

bola experimentálna. V programoch súborov boli spracované viaceré tanečné oblasti Slovenska 

- Detva, Horehron, Zemplín, Tekov, Myjava. Po súťažnej prehliadke porota hodnotila všetky 

súťažné choreografi e s ich tvorcami, umeleckú kvalitu choreografi ckého materiálu, súlad tanca 

s hudbou, vhodnosť výberu a spracovania hudobného materiálu, mieru autentickosti a štylizácie.

Na celoslovenskú prehliadku, ktorá sa bude konať 27. júna 2008 v Košiciach, odporučila 

Folklórny súbor Furmani s choreografi ou veľkej formy – Trasený z Tekova a Folklórny súbor Vatra

s choreografi ou malej formy – Mládenecké z Branova.

 Prečo sa dospelí hrajú na deti

29. 2. 2008 sa sála Krajského osvetového strediska v Nitre rozozvučala spevom. Účastníci školenia, 

vedúci a choreografi  detských folklórnych súborov sa venovali metodike výučby a nácviku spevu. 

Odborne ich viedla PhDr. Margita Jágerová. Po teoretickej časti si vyskúšali prípravu spevákov aj 

prakticky. Lektorka sústredila pozornosť aj na zásady tvorby speváckeho čísla, jeho dramaturgiu, 

viazanie piesní, na vhodnosť repertoáru pre jednotlivé vekové kategórie. Všetky tieto informácie 

môžu pomôcť vedúcim, aby mohli pripraviť svojich speváčikov, či spevácke skupiny na krajskú 

súťaž Detský festival ľudovej hudby. Lektorka Mgr. art. Lenka Konečná na druhý deň prezentovala 

metódy nácviku tanca. Zdôraznila všetky zásady výučby, prebrala jednotlivé fázy nácviku.

V praktickej časti si pod odborným dohľadom lektorky vedúci vyskúšali sami metodiku výučby 

tanca. Vžili sa do úlohy učiteľov, ale i detí, aby lepšie pochopili postupnosť a dôležitosť jednotlivých 

krokov. Školenie sa vedúcim páčilo, preto pripravujeme ďalšie, ktoré bude mať opäť praktickú 

formu. Záujmu o tieto školenia sa veľmi tešíme a pozývame všetkých, ktorí pracujú s deťmi

vo folklórnych krúžkoch alebo súboroch.
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 III. ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ

 Nová učebňa ľudových remesiel

Ľudové tradície a ľudové remeslá majú svoje pevné miesto v Krajskom osvetovom stredisku. 

Už viac ako 10 rokov organizujeme dielne pre deti, žiakov, študentov, pedagógov, terapeutov a 

osvetových pracovníkov s rôznym zameraním. V apríli 2007 sme v našej budove otvorili učebňu 

ľudových remesiel. Činnosť je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných techník ako je 

drotárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie kobercov a ozdobných vankúšikov, paličkovanie, 

zdobenie kraslíc rôznymi technikami, pletenie šibákov, pletenie ozdôb zo slamy, zdobenie 

medovníkov, pečenie oblátok, batikovanie plátna a vajíčok, vianočné dekorácie a pod. Tvorivé 

dielne sú určené pre všetkých - malých, veľkých, zručných i menej zručných. Dopoludnia pre školy 

v rámci vyučovania, popoludní pre školské kluby a zmysluplné využitie voľného času, vo večerných 

hodinách pre verejnosť. Často pracujeme so šúpolím a zhotovujeme postavičky, zo slamy ozdoby 

na stromček, modelujeme z dostupných materiálov ako je keraplast, hlina, cesto. Prázdninujúce 

deti a ich rodičia majú záujem o Letnú dielňu ľudových remesiel. 

 Vianočný čas

Vo veľkej sále KOS sme pre širokú verejnosť pripravili v decembri tvorivé dielne. Naučili sa zdobiť 

medovníčky s Annou Barusovou, ozdoby na vianočný stromček z ražnej slamy plietla Eva Vašeková, 

šúpoľové postavičky a výrobu betlehemov ukázala Jana Pustajová, vianočné oblátky piekla 

Margita Siroteková, košíky z vŕbového prútia učil pliesť Štefan Eskudt. Podujatie bolo inšpiratívne 

pre malých aj veľkých návštevníkov.



12

 Drôtovanie

Začiatkom marca sa konala tvorivá dielňa umeleckého 

drôtovania pre začiatočníkov. Zúčastnili sa jej pracovníci, 

ktorí zabezpečujú odborné aktivity mládeže a dospelých 

vo voľnom čase v zariadeniach s týždennou a celoročnou 

starostlivosťou. Boli to vychovávatelia, sociálni pracovníci, 

terapeuti, učitelia a verejnosť. Naučili sa rôzne techniky 

drôtovania, ktoré prispôsobia veku a schopnostiam svojich 

klientov, s ktorými budú tráviť veľa hodín. Opletali vajíčka, 

kamienky, vyrobili rôzne drôtované šperky – prstienky, 

prívesky, náušnice doplnené farebnými korálikmi.

 Predstavujeme Vám: Ľudový umelec z Lúčnice nad Žitavou

 V Lúčnici nad Žitavou – časť Martinová žije pán Štefan Esküdt, ktorý pletie koše z vŕbového prútia. 

Vyrába koše pre holuby, sliepky, husi, psov a mačky. Poľnohospodári sa tešia košom na seno a 

drevo. Pletie aj nadrozmerné koše vysoké 3 metre, ktorými sa zapísal do Slovenskej knihy rekordov. 

Ukážky pletenia košíkov predvádzal aj v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre na veľkonočnom 

a vianočnom podujatí a na Dni otvorených dverí. Ukážky pletenia košíkov sa páčili dospelým aj 

deťom, ale najviac upútali chlapcov. 

 Umelec zo Skýcova

Branislav Gahér je mladý umelecký hrnčiar žijúci v Skýcove. Na hrnčiarskom kruhu z hliny vytáča 

vázy, sošky, šálky, kuchynské sady, bonsajové misky, rôzne dekoratívne predmety do záhrady.

Jeho výrobky obdivovali návštevníci na výstave v Zlatých Moravciach.

 IV. VÝTVARNÉ UMENIE A VÝSTAVY

 Výtvarné spektrum 2008 

 Je to výstava výtvarných diel autorov, ktorí sa zapojili do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby. Tento rok sa zvýšil záujem skoro o tretinu a do súťaže sa prihlásilo 88 autorov so svojimi 

246 dielami. Zastúpené boli všetky kategórie. Odborná porota vybrala na výstavu kolekciu od 

63 autorov. Ocenenia získali 15 autori. Hlavnú cenu obdržala Denisa Huňadyová z Lúčnice nad 
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Žitavou. Ceny si domov odniesli Adam Hodál z Krnče, Karol Béber z Komárna, Rudolf Meluš z Krnče, 

Tomáš Vrbičan z Kovariec a Ondrej Tóth z Komárna. Z Čestných uznaní sa tešili Jarmila Kralčáková 

z Preselian, Terézia Šišková z Levíc, Miroslav Daniš a Dušan Hnáta z Horných Obdokoviec, Mária 

Ivanová z Komárna, Veronika Sýkorová z Nitry, Petra Sedláková z Dvorán nad Nitrou, Alžbeta 

Göndöčová z Topoľčian a Mária Pogranová z Nitry. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční

na jeseň v Humennom, nás budú reprezentovať 26 autori. Držíme im palce a oceneným v krajskom 

kole blahoželáme.

 Zátišie, krajina

Tvorivá výtvarná dielňa pre dospelých sa uskutočnila po prvýkrát vo forme viacdenného stretnutia. 

Jej cieľom bolo zdokonalenie sa v kresbe, v maľbe podľa reality, rozvíjanie subjektívnej kreativity, 

získanie nových inšpirácií, zdokonalenie sa v práci s výtvarnými výrazovými prostriedkami a 

nadobudnutie technických zručností. Lektorkou bola PaedDr. Eva Lehoťáková. Medzi účastníkmi 

boli študenti, učiteľka, lekárka, administratívna pracovníčka, dôchodkyňa, technickí pracovníci. 

Prvý deň účastníci kreslili a maľovali zátišie v interiéri podľa farebného ladenia, tvaru, či náročnosti 

kompozície. Súčasťou dňa bol i individuálny rozborový seminár k prineseným výtvarným dielam. 

Ďalšie dni už účastníci strávili v exteriéri v Brezovom hájiku v Nitre, kde cez svoje vnútorné prežívanie 

a citové rozpoloženie zachytávali okolitú krajinu. Na záver sa uskutočnila vernisáž priamo v prírode. 

Zámer zvýšiť motiváciu amatérskych výtvarníkov, zanietiť a podporovať ich v krásnej záľube bol 

naplnený a už teraz sa spoločne tešíme na ďalší ročník výtvarného stretnutia.

 Na hrane či na hranie ?

V novembri sa vo výstavných priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre konala piata 

spoločná tematická výstava skupiny nitrianskych výtvarníkov PLAY-art s dvojvýznamovým názvom 
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NA HRAN(I)E. Svoje diela vystavovali Soňa Hrivňáková, Elena Nittnausová, Oľga Plačková, Maroš 

Poliak a Miloslava Salanciová. Členovia skupiny sa po prvýkrát predstavili nitrianskej verejnosti 

úspešnou výstavou v Nitrianskej galérii v roku 1994. Odvtedy vystavovali na viacerých autorských 

i spoločných výstavách v Nitre, v Bratislave, v Myjave, v Martine a v iných mestách Slovenska ako 

aj v zahraničí. Spájajú ich profesionálne vzťahy i výtvarné názory, ktoré sa rozhodnú z času na čas 

predstaviť verejnosti spoločnou výstavou na vopred určenú tému. Tak to bolo aj v prípade ich piatej 

spoločnej výstavy, v ktorej sa fi lozofi ckým premostením stali dve opozície: na hrane a na hranie, 

vychádzajúce zo životných skúseností a vnútorných zážitkov. Výtvarné stvárnenie spoločnej témy 

vyústilo do uvedených vystavených výtvarných diel, ktoré boli spracované technikou olejomaľby, 

pastelu a kombinovaných techník. Autori sú členmi výtvarných združení Umeleckej besedy 

slovenskej alebo Výtvarnej únie a občianskeho združenia PLAY-art. Tak ako každá spoločná výstava 

po svojom prvom uvedení, tak aj táto najnovšia bude reinštalovaná aj v ďalších mestách, v ktorých 

bude reprezentovať nitriansku výtvarnú kultúru.

Mgr. M. Salanciová, tajomníčka OZ PLAY-art

 Čaro výšivky

Milan Hlôška je známy širokej verejnosti ako fotograf. Mnohých z nás prekvapil tým, že okrem 

zachytávania slovenských tradícií na fotografi ách sa vo svojom voľnom čase zaoberá aj vyšívaním. 

Pripravili sme mu autorskú výstavu - takmer 40 prestieraní, obrusov a obrázkov vyšívaných 

rôznymi technikami. Predlohu tvorili nákresy z rôznych dostupných časopisov. Vernisáž poctila 

svojou účasťou i starostka obce Starý Tekov Zdenka Bednáriková. S členkami folklórneho súboru 

zavinšovala svojmu rodákovi, na ktorého sú Tekovania právom hrdí. 
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 Maľujeme pre radosť

Je výstava obrazov maľovaných na skle. Vystavovali 13 seniori z Domova – penziónu pre dôchodcov, 

Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb na Považskej ulici v Nitre. Námety pre výtvarné 

práce čerpali autori z nevyčerpateľnej možnosti prírodných zdrojov, v ktorých nachádzajú životnú 

silu a potrebnú energiu. Obrazy boli plné farieb a krásnych tvarov. Výstava bola dôkazom toho, že 

výtvarne tvoriť sa dá i vo vyššom, pokročilejšom veku, pretože to prináša radosť a potešenie nielen 

maľujúcim, ale i nám ostatným.  

 Priestor

Už po deviaty raz sa uskutočnila výstava výtvarnej tvorby detí a práce ich pedagógov tentoraz  

na tému priestor. Priestor chápeme ako trojrozmernú skutočnosť, ale aj ako dvojrozmernú ilúziu, 

na ktorú môžeme využiť prekrývanie predmetov, radenie do plánov, perspektívu, rovnobežné 

zobrazovanie, vlastnosti farieb, osvetlenie, zmenšovanie, približovanie atď. Výsledok spracovania 

takýchto radov vytvoril kompaktný celok profesionálne nainštalovaný kurátorkou všetkých 

deviatich výstav, ktorou bola PaedDr. Soňa Hrivňáková, PhD. Na výstave sme si mohli prečítať 

básne o priestore, vidieť kresby, maľby, koláže, kombinované techniky a priestorové inštalácie. 

Autormi boli žiaci Základných škôl v Nitre na ulici Tulipánovej, Cabajskej, Topoľovej a žiaci 

Základnej školy vo Veľkom Záluží. Literárne práce pripravila so svojimi žiakmi Mgr. Darina Režová 

a výtvarné práce vytvorili so svojimi žiakmi Mgr. Elena Nittnausová, Mgr. Marta Chudíková a Mgr. 

Miloslava Salanciová. Výstavy výtvarných projektov majú vždy dobrý ohlas. Slúžia pedagogickej 

verejnosti ako inšpirácia a tým, ktorí nie sú odborníci na výtvarnú tvorbu, sú na potešenie očí a 

duše, ba prejavili o ne záujem aj v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a na Pedagogickej 
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fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Takáto výstava sa pripravuje celý rok, a preto sa

v deň vernisáže vždy pani učiteľky dohodnú, na akú tému budú v nasledujúcom roku žiaci výtvarne 

a literárne tvoriť. Tak to bolo aj teraz, keď sa dohodli, že sériu výtvarných projektov ukončia 

jubilejným desiatym projektom s názvom Svet fantázie.

Mgr. M. Salanciová

 Obzor pod Zoborom

Fotoklub Obzor, ktorý pôsobí pri Regionálnom kultúrnom stredisku v Žiline sa predstavil v Nitre 

so svojimi fotografi ami. Výstava vznikla ako spolupráca krajov, osvetových stredísk i fotoklubov

v rámci Slovenska, s cieľom prezentovania fotografi ckej tvorby iného regiónu. Vystavujúci fotoklub 

Obzor má pomerne dlhú históriu, tento rok si pripomenie 48 rokov od svojho založenia. Predseda 

fotoklubu Juraj Rek predstavil výstavnú kolekciu 17 autorov. Návštevníci mohli vidieť to najlepšie 

z tvorby žilinských amatérskych fotografov. 

 Výstava výšiviek

V rámci cezhraničnej spolupráce sa v marci v Podzoborskom kultúrnom a informačnom stredisku 

v Nitre konala vernisáž výstavy výšiviek z Nagyigmándu (Maďarsko). Vernisáže sa zúčastnilo asi 80 

hostí, medzi nimi boli aj hostia z Tatabánye, z Nagyigmándu a zo Szombathelyu. Krúžok, v ktorom 

sa stretáva 37 členiek, oslávil minulý rok 25. výročie založenia. Jeho vedúcou je Dr. Mária Márkus. 

Svoje výšivky predstavilo v Nitre 26 členiek. Ich výšivky pochádzajú nielen z celého Maďarska, ale i 

z niektorých oblastí Rumunska a Slovenska – z Chotína a Martonoviec. 
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 V. FOTO A FILM

 Portrétne variácie, mestský detail, inscenovaná fotografi a

Pod týmito slovami sme po prvýkrát v rámci krajského kola AMFO v júni minulého roka zorganizovali 

tvorivé fotografi cké dielne. Viedli ich skúsení lektori Jozef Česla a Gabriel Kosmály. Účastníci si tak 

mohli osvojiť základy fotenia modelingu v improvizovanom ateliéri a tiež vniknúť do podstaty 

fotenia v exteriéri. 

 

 Men after work

V septembri v KOS v Nitre zrealizoval svoj vlastný pôvodný projekt Vladimír Yurkovic- profesionálny 

fotograf, ktorý sa venuje subjektívnemu dokumentu, reklamnej a výtvarnej fotografi i. Jeho fi lozofi a 

spočívala v zachytávaní portrétov ľudí bezprostredne po „výkone“ - naftára v okamžiku, keď ukončí 

vrt, spisovateľa po krste knihy, hudobníka po koncerte, kňaza po omši... Autorovým cieľom bolo 

zachytiť autentické pocity ľudí po práci, prejavené len gestom a výrazom tváre odrážajúcej eufóriu, 

únavu, spokojnosť, či naopak. 

 Petzvalov mapový okruh fotoklubov v Nitre

V októbri sme sa stali usporiadateľom XIII. ročníka celoslovenskej súťaže PMOF. Vernisáž a 

vyhlásenie výsledkov sa uskutočnili 12. októbra 2007. Je potešiteľné, že v histórii trvania PMOF sa 

tohto podujatia zúčastnili po prvýkrát všetky súťažiace fotokluby. Pre návštevníkov a účastníkov 

PMOF bol pripravený bohatý odborný i kultúrny program. Na pracovnom stretnutí sa premietala 

účastníkom celá kolekcia 225 fotografi í všetkých 15 fotoklubov. Okrem toho sa premietlo CD o 
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Nitrianskom hrade, ktoré spracoval Ján Macák, niektoré autorské fotografi e i dokument o Dni 

otvorených dverí v KOS v Nitre. Cieľom bolo prezentovať bohatú činnosť KOS v Nitre v oblasti 

amatérskej kultúry ako aj odbornú spôsobilosť a umeleckú úroveň členov Fotoklubu pri KOS

v Nitre. Súčasne jednotliví autori medzi sebou komunikovali o aktuálnych najnovších poznatkoch 

z oblasti fotografovania, konfrontovali vzájomnú tvorbu. Na druhý deň bol pre účastníkov PMOF 

pripravený program s historickým podtextom. Zúčastnili sa prehliadky Nitrianskeho hradu, 

Katedrály, Diecézneho múzea a celého Horného mesta. Všetci boli nadšení Nitrou, Nitrianskym 

hradom a celkovou atmosférou. Po celý čas nespúšťali fotoaparát z rúk a vyjadrovali poďakovanie 

za sprostredkovanie fotografovania v takomto historickom prostredí. V neposlednom rade je 

prínosom i skutočnosť, že v súťaži sú zapojení ľudia rôzneho veku, vzdelania, záujmov a dokonca

z roka na rok pribúda i žien fotografi ek. 

 Cineama 2008 - súťaž pre amatérskych fi lmárov

Krajského kola súťaže sa zúčastnili 10 autori v 2 kategóriách s 10 súťažnými príspevkami. V tomto 

roku sa objavili výraznejší tvorcovia, hlavne v kategórii B. Odborná porota rozhodla o postupe 

nasledujúcich autorov do celoštátneho kola. V kategórii A /amatéri/: Peter Harna s fi lmom Turista 

a Miroslav Kučera s fi lmom Biela Hora. V kategórii B /deti a mládež do 18 rokov/ postúpila Martina 

Šagátová s fi lmom Na potoku, Matej Dubiš s fi lmom Fatal Color a Matej Dubiš, Tomáš Löbb, Jakub 

Bíro a Samuel Varga s fi lmom PP35. 

 To sme my

V posledný marcový deň sa priestory KOS zaplnili deťmi z Detského domova v Kolíňanoch, 

fotografi ami zachytávajúcimi ich každodenný život v domove a zároveň ich výtvarnými výrobkami. 

Konala sa vernisáž fotografi í mladého fotografa Martina Rizmana, ktorá bola spojená s tanečným 
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vystúpením detí a tichou aukciou ich výtvarných prác. Autorkami myšlienky tohto projektu boli 

študentky katedry kulturológie FF UKF v Nitre: Slavka Lajdová, Eva Semartonská a Zuzana Kolníková. 

Talent detí prišlo oceniť približne 80 návštevníkov, ktorí si v tichej aukcii zakúpili výrobky za 6000,-

Sk. Získané peniaze detský domov využije na podporu talentov z radov svojich detí.

 VI. SOCIÁLNA PREVENCIA

 Plagát roka

Ako možno vyjadriť svoj postoj k drogám? Mladí ľudia to robia radi kresbou a maľbami a tí, 

technicky zručnejší, aj pomocou počítačovej grafi ky. Tieto súvislosti vzali do úvahy organizátori 

krajskej súťaže v tvorbe plagátov s protidrogovou tematikou a už po tretíkrát vyhlásili súťaž 

Plagát roka. Vyhlasovateľom je Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK. Krajské osvetové 

stredisko sa spolupodieľa na hodnotení súťažných prác a usporadúva výstavu vybraných plagátov 

spojenú s ocenením najlepších súťažiacich z radov stredoškolákov. V marci bolo možné prezrieť si 

výber najzaujímavejších prác. 

 O drogách trochu inak

V minulom roku pokračoval modelový projekt MK SR - primárna prevencia závislostí určený 

pracovníkom kultúrnych organizácií Nitrianskeho kraja /osvetových stredísk, knižníc, hvezdárne/. 

Projekt  je cyklický a bude pokračovať aj v tomto roku. Finančne ho podporuje Protidrogový 

fond. Je realizovaný zážitkovou formou a všetky použité techniky sú hneď metodicky rozoberané. 

Časť stretnutí sa koná v priestoroch KOS v NR a časť v obci Mojmírovce. Účastníci získavajú nové 

vedomosti o problematike závislostí a zároveň zručnosti, ako tieto poznatky úspešne využiť

vo svojej práci s mládežou.

 Šaľa – mesto prevencie

Primátor mesta Šaľa prijal v novembri 2007 z rúk primátora Nových Zámkov celoslovenskú putovnú 

štafetu – Mesto prevencie. Tým sa Šaľa zaradila medzi mestá, ktoré sa hlásia k uvedomeniu si 

potreby upriamiť pozornosť svojich občanov na problematiku látkových a nelátkových závislostí, 

možnosti predchádzania i riešenia problému. Začiatkom februára 2008 bol verejnosti predstavený 

plán podujatí zameraných na naplnenie zámerov štafety. Naša organizácia zorganizuje pre Šaľu 

medzinárodnú výstavu Prečo som na svete rád/a a pripraví k nej aj sprievodné podujatia.
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 VII. KLUBOVÁ ČINNOSŤ

 České a slovenské vianočné zvyky, tradície, obyčaje

Český spolok v Nitre má už viacročnú tradíciu. Rodáci z Čiech a Moravy sa stretávajú v KOS, aby 

si pripomínali významných českých dejateľov, spisovateľov, hudobníkov, politikov. Pri českých 

buchtách a moravských koláčikoch si radi zaspievajú svoje ľudové piesne. Najemotívnejšie je 

pre nich hlavne predvianočné obdobie. Na štedrý deň dodržiavajú zvyky a tradície. Vianočná 

pieseň „Purpura voní“ nikdy nesmie chýbať pri spoločných stretnutiach. Predseda Českého spolku 

Miroslav Kohout pripomenul, že radi medzi sebou uvítajú nových členov aj iných národností 

sympatizujúcich s bratským českým národom.

 Zóny okolo nás

V minulom polroku členovia Klubu Centrum zdravia, ale i verejnosť prejavili najväčší záujem

o tému Zóny okolo nás. Lektor Ján Filo z Vrábeľ priblížil problematiku patogénnych zón - ako na 

nás vplývajú, ako sa im dá vyhnúť, alebo aspoň zmierniť ich vplyv a možnosť negatívne zasahovať

do nášho života. Veľa otázok smerovalo k usporiadaniu nábytku v domácnostiach a možnosti 

použitia tzv. rušičov. Pre veľký ohlas pripravíme aj ďalšie stretnutie na túto tému, kde sa bude 

prezentovať technika hľadania podzemnej vody a pozitívnych zón pomocou prútika a virgule. 

 Grafológia

Mnohí už počuli toto slovo v rôznych súvislostiach, ale už menej ľudí vie, čo sa za ním skrýva. 

Jednoducho povedané - grafológia je disciplína, ktorá dokáže z rukopisu človeka zistiť jeho 

povahové vlastnosti. Je náročná na poznanie a na skúsenosti, ale dá sa naučiť v každom veku. 

Využíva sa hlavne v personalistike, kde pomáha vybrať z uchádzačov o zamestnanie tých 
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najvhodnejších. V neposlednej miere využitie nájde aj v psychológii, školstve a kriminalistike. 

Neustále prehlbovanie vedomostí o tejto vede ponúka Klub grafológie, ktorý pôsobí v KOS

v Nitre od roku 1994. Pre verejnosť ponúkame aj prednášky, ktoré trvajú cca 1,5 hodiny. Poslucháči 

sa dozvedia základné informácie o grafológii a grafologických znakoch. Realizujeme prednášky

 i v obciach. 

 Klub diabetikov 

Diabetici a ich rodinní príslušníci sú oboznamovaní so svojimi právami a povinnosťami. 

Dozvedia sa, na akú zdravotnú starostlivosť majú v diabetologickej ambulancii nárok, o aké 

zdravotnícke pomôcky môžu žiadať svojho lekára, aké vyšetrenia by mali absolvovať. Na liečbe 

svojho ochorenia má každý diabetik veľký podiel, svojím aktívnym prístupom a monitorovaním 

vlastného zdravotného stavu môže predchádzať závažným komplikáciám, ktoré toto ochorenie 

sprevádzajú. 

 Fotoklub na cestách

Členovia fotoklubu pri KOS v Nitre pripravujú spoločnú prezentáciu svojich fotografi í v meste 

Ružomberok. Výstava je naplánovaná na mesiace september a október 2008. V septembri budú 

zase hostiť v priestoroch KOS v Nitre svojich kolegov – fotografov z fotoklubu Ružomberok.
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 Šachová liga

Šachový klub pri KOS v Nitre je zaregistrovaný v Slovenskom šachovom zväze a už štvrtý rok sa 

zapája do 3., 4. a 5. šachovej ligy družstiev Nitrianskeho kraja. Niektorí naši členovia reprezentujú 

náš klub aj na celoslovenských a medzinárodných turnajoch. Peter Martiška je najúspešnejší, počas 

minulého roka sa stal víťazom viacerých turnajov a jeho ELO sa zvyšuje na úroveň extraligových 

hráčov.

 VIII. KURZY

 Akreditované Ministerstvom školstva SR

V roku 2007 sme realizovali kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR: kuchár, čašník, kuchár-

čašník /kombinácia/, opatrovateľstvo, sprievodca cestovného ruchu v Nitre, v Banskej Bystrici 

a Piešťanoch. Záujemcom o rekvalifi káciu ponúkame možnosť získať osvedčenie o získanom 

vzdelaní s celoštátnou platnosťou na dobu neurčitú. V realizácii kurzov budeme pokračovať aj

v roku 2008. Vo februári bol otvorený kurz kuchár-čašník, plánujeme otvoriť kurz opatrovateľstvo 

a v septembri kurzy sprievodcov cestovného ruchu. Výber ďalších kurzov a miest, kde sa kurzy 

otvoria, bude závisieť od záujmu a počtu prihlásených účastníkov. 

 Orientálny tanec

Starostlivosť o svoje zdravie môže mať rôzne formy. Od jesene 

minulého roka sa skupinka žien vo veku 17 až 55 rokov venuje tancu, 

o ktorom viacerí lekári, najmä ženskí, šíria len pozitívne reakcie. Jedná 

sa o orientálny tanec alebo tzv. brušný tanec, ktorý výrazne napomáha 

pri zlepšení funkcie ženských orgánov. Záujem žien o tento druh 

tanca prevýšil očakávania. Z pôvodne plánovaného základného 

stupňa sa kurz rozšíril a pokračuje už tretím stupňom. Účastníčky si 

chvália prístup lektorky, pod vedením ktorej už zvládajú tancovať aj 

malé choreografi e.

 

 Grafológia

Pre záujemcov, ktorí by chceli nazrieť do tajov určovania povahy na základe písma, ponúkame 

možnosť absolvovať kurz grafológie. Na kurze sa účastník dozvie o histórii vzniku písma, vývoji 
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grafológie, o základoch psychológie, oboznámi sa so samotným systémom grafologického rozboru 

a grafologickými znakmi. Na záver kurzu poslucháči pomocou lektora urobia rozbor konkrétneho 

rukopisu. Absolventi kurzu dostanú osvedčenie o absolvovaní. Pre verejnosť sa uskutočnili koncom 

roka dva kurzy - v Nitre dostalo osvedčenie 8 poslucháčov a v Šali ich bolo 12. 

 IX. Z ĎALŠEJ ČINNOSTI VYBERÁME

 Deň otvorených dverí 

Dňa 19. septembra sme pripravili podujatia v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre tak, aby sme 

predstavili verejnosti celú našu činnosť. Stretli sa u nás súbory, jednotlivci, víťazi jednotlivých 

súťaží, lektori, naši spoluorganizátori a verejnosť. Predstavili sa DDS pri ZŠ Štúrovo s predstavením 

Princezná na hrášku a divadielko, ktoré vzniklo ako produkt letnej tvorivej dielne recitovania 

pod názvom Odkiaľ máme tmu. Celé podujatie moderoval minuloročný víťaz Sárovej Bystrice a 

krajskej súťaže Mladý moderátor Pavol Biely. V podaní našich najúspešnejších recitátorov v sezóne 

2006/2007 sme spoločne na 1. poschodí prežili Pocitovú koláž - spojenie recitácie s výtvarným 

akčným štýlom amatérskeho umenia. Vo výstavnej sále účinkovali mažoretky Lady Bird zo ZŠ 

Pribinova zo Zlatých Moraviec, folklórna skupina Lúč z Lužianok, Folklórny súbor Fatranček a ako 

hostia moravská kapela Sanitka. V malej výstavnej sále a v dielni ľudových remesiel predvádzali svoje 

umenie Eva Vašeková, ktorá plietla ozdoby z ražnej slamy, Vladimíra Vašutová vyrábala náramky

a náhrdelníky korálkovou technikou, Mária Dičérová sa predstavila umeleckým drôtovaním, Štefan 

Esküdt plietol košíky z vŕbového prútia, Zdenka Rugalová tkala koberce na krosnách. Na prvom 

poschodí sa predstavovali kluby: Centrum zdravia, šachový klub, fotoklub, premietali sa fi lmy

s environmentálnom tematikou, poskytovali sa konzultácie k zdravému životnému štýlu, ponúkali 

sa bylinkové čaje, diskutovalo sa o výtvarnom umení, fotografi i, životnom prostredí. Na druhom 

poschodí si mohli deti v útulnom prostredí kútika Farebné snívanie maľovať atmosféru dňa, ostatní 

sa mohli rozprávať o hudbe, tanci, speve, súťažiach, prehliadkach a festivaloch organizovaných 

KOS. Premietali sa dokumenty z rôznych podujatí, záujemcom boli podané základné informácie 

o projektoch Mládež v akcii, mohli sa viac dozvedieť o písme v klube grafológie, či dostať nové 

informácie z klubu diabetikov alebo sa informovať o rekvalifi kačných kurzoch. Okrem toho

na našich chodbách boli pripravené prezentačné panely so všetkými aktivitami, ktoré pripravujeme 

počas roka, rovnako letáky k súťažiam, tvorivým dielňam a iným podujatiam. Steny chodieb 

lemovali stovky fotografi í, ktoré dokumentovali našu celoročnú činnosť.

Deň otvorených dverí bol plný fantázie. Bolo to náročné, ale zároveň príjemné a veľmi dôležité 

stretnutie s verejnosťou. Mnohí ľudia nás stále osobne nepoznajú alebo nemajú o nás úplné 
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informácie, preto je práve Deň otvorených dverí skvelou príležitosťou na prezentáciu. Tešilo nás, že 

k nám zavítalo i viacero hostí, našich spolupracovníkov z radov miest, obcí či rôznych organizácií a 

samozrejme prišli medzi nás i naši externí lektori. 

Príďte k nám a uvidíte, aké rôznorodé aktivity vám ponúkame na trávenie voľného času, ako sa 

môžete stať tvorivými a rozvíjať svoje zručnosti. Ponúkame vám semináre, školenia, postupové 

súťaže a konzultácie, výstavy, kurzy, kluby a mnohé ďalšie aktivity a podujatia.

 Školenie kronikárov 

Zákon ukladá všetkým obciam a mestám povinnosť viesť kroniku. Pomáhame Vám ho naplniť 

školením kronikárov. V roku 2007 bolo zamerané na zakladanie novej kroniky, získavanie podkladov, 

členenie ročných zápisov, prepis kroniky a jej archivovanie, ukladanie dokumentačných príloh 

zvukových, fotografi ckých, videí a novín. Zo školenia sme vydali metodický materiál. 

 Oberačkové slávnosti

V auguste 2007 sa v prírodnom amfi teátri v Čechynciach konalo folklórne podujatie Oberačkové 

slávnosti, ktorého bolo KOS v Nitre spoluorganizátorom. Podujatie býva každoročne, vždy v inej 

obci Podzoboria. Hlavným poslaním je prehliadka dedinských folklórnych speváckych súborov

a sólistov, prezentácia oberačkových tradícií a prehliadka krojov Podzoboria. Oberačkových slávností 

sa zúčastnili mužský spevácky zbor z Čechyniec, ženský spevácky zbor Kútyika, mužský spevácky 

zbor z V. Cetína, ženský spevácky zbor zo Štitár, folklórny súbor Zsibrice zo Žirian, folklórny súbor

z Jelenca a z Kolíňan, detský sólista z Jelenca Peter Csámpa i tanečná skupina Bíbic z Brút. Podujatie 

otvoril svojím prednesom Marek Varga z Čechyniec. 

 Ako sa to celé začalo...

Myšlienka literárno-výtvarnej súťaže O cenu Zlaty Dônčovej vznikla z iniciatívy Lucie Balagovej a 

pani Janekovej. Zlata Dônčová bola učiteľka i spisovateľka. Prvé literárne príspevky venovala deťom, 

začínala poéziou, neskôr písala prozaickú tvorbu. Mala kladný vzťah k Nitre, často ju navštevovala

a písala o jej histórii. Po dôkladnom preštudovaní jej tvorby a života sme sa rozhodli, že na jej počesť 

vyhlásime súťaž pre deti. S láskou a nadšením sme sa pustili do vytvorenia súťažných podmienok. 

Súťaž sme vyhlásili v novembri 2004. Bola určená nitrianskym základným a stredným školám. 

Vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia spisovateľky. Účasťou škôl

vo výtvarnej i literárnej časti sme boli milo prekvapení. Deti, pedagógovia i široká verejnosť sa 
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začala intenzívne zaujímať o osobnosť a literárne dielo Zlaty Dônčovej. Na stretnutie v júli 2005

v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prijalo pozvanie mnoho hostí, ktorí si spoločne zaspomínali 

na ňu ako na spisovateľku, ale zároveň výnimočnú, obľúbenú učiteľku a tiež ako na láskavú a 

obetavú ženu. Toto podujatie otvorilo bránu k ďalším stretnutiam. V jej rodisku, v Nitrianskej Strede, 

pomenovali podľa nej knižnicu: Obecná knižnica Zlaty Dônčovej. V Nadliciach, kde pôsobila, jej 

odhalili na budove Kultúrneho domu pamätnú tabuľu s bustou, podarilo sa tiež vydať v reedícii 

jej autobiografi cký román Netýkavka. V školskom roku 2006/2007 sa pustili do pátrania po Zlate 

Dônčovej i žiaci ZŠ z Bratislavy - Rače, kde pôsobila 10 rokov ako učiteľka. Prepracovali sa k úžasnej 

zbierke cenných materiálov, vyhľadali jej bývalých žiakov. Všetky tieto aktivity svedčia o skutočnej 

osobnosti Zlaty Dônčovej.

II. ročník súťaže rozšírilo Krajské osvetové stredisko v Nitre do celého kraja a vo výtvarnej časti sa 

už mohli zapojiť i deti MŠ. V III. ročníku súťaže sa zapojilo viac ako 100 škôl a počet prác sa blížil

k tisícke. Vo IV. ročníku to bolo 140 škôl Nitrianskeho kraja, ktoré zaslali celkovo 1364 prác. Cieľom 

Literárno-výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej je motivovať deti a mládež k tvorivosti, podporovať u 

nich schopnosť vnímať hodnoty prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, ale súčasne podporovať 

i nadanie, cítenie a schopnosti na vyjadrenie svojich vlastných pocitov a postojov. 

My, ako vyhlasovatelia a organizátori súťaže si želáme, aby láska ku knihám, literatúre, ale i 

výtvarnému umeniu deti a mládež nikdy neopustila, aby bola zmysluplným využitím ich voľného 

času. Tešíme sa už na jubilejný V. ročník súťaže. 

 

 Podzoborské kultúrne dni detí a mládeže

Druhého októbra 2007 sa v Starom divadle v Nitre, v rámci podujatia Podzoborské kultúrne 

dni detí a mládeže konalo divadelné predstavenie pre deti zo základných škôl s vyučovacím 

jazykom maďarským. Divadelné predstavenie Teátrum Divadla z Komárna Peti kalandjai malo 

veľký úspech medzi obecenstvom. Jednu z hlavných úloh hrala herečka známa zo seriálu Susedia 
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Aranka Szentpétery, ktorá v seriáli hrá matku Ildikó. Deti vystúpenie hercov odmenili obrovským 

potleskom a už teraz sa tešia na ďalšie predstavenie.

 Kľúčové kompetencie v kultúre

Pod týmto názvom začalo pripravovať oddelenie vzdelávania od novembra 2007 pre kultúrno-

osvetových pracovníkov odborné semináre. Najskôr boli školenia ponúkané pracovníkom

v regionálnych osvetových strediskách a následne od marca aj kultúrnym pracovníkom v obciach. 

Semináre majú napomôcť získať, obnoviť alebo vylepšiť odborné znalosti z oblasti komunikácie, 

tímovej práce, sociálneho správania, tvorby a úpravy propagačných materiálov, prezentácie 

podujatí v médiách, zostavovanie projektov a iné. Dobrý ohlas mali viaceré semináre o praktickej 

príprave podujatí – kde nás lektor oboznámil so zákonitosťami koncepcie tvorby plagátov, letákov 

a brožúr s poukázaním konkrétnych chýb úpravy prinesených plagátov, ďalej nám vysvetlil princípy 

práce so slovom, upozornil na najčastejšie chyby pri slovnom i neverbálnom prejave, naučil nás 

spôsob prípravy rečníka pred moderovaním. V praktickej časti sme sa priamo pred kamerou učili 

moderovať rôzne podujatia. Následne pri prezeraní nahrávok sme poukazovali na naše klady

a nedostatky. Obsah seminárov sa bude postupne prispôsobovať aj požiadavkám účastníkov.

 Hyperikum

V roku 2007 sme sa po prvýkrát zapojili do organizácie 9. ročníka pohybovo-vedomostnej súťaže 

Hypericum z environmentálnej oblasti, ktorú zastrešuje SAŽP a SEV Dropie v spolupráci so Správou 

CHKO Ponitrie. V prírodnej lokalite Zobor v Nitre súťažili trojčlenné družstvá žiakov II. stupňa ZŠ

zo 17 škôl nitrianskeho regiónu. Súťaž mala postupový charakter. Víťazné družstvo z regionálneho 

kola postúpilo do celoslovenského kola. Súčasťou dňa bolo aj zhotovovanie výtvarných prác 
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s tematikou lesných škriatkov, kde deti využili nazbierané prírodné materiály. Niekoľko prác sme 

vystavili aj v KOS v rámci seminára pre učiteľov ZŠ a SŠ.

 Ako to bolo zvykom...

Predvianočný čas je obdobie, kedy sa mnohí zaujímajú o zvyky a tradície. Preto sme na sviatok 

Lucie pozvali pána Miroslava Švického, umeleckým menom Žiarislav. Priblížil prítomným zvyky 

a obyčaje nielen slovne, ale aj svojím oblečením, vstupovaním a hrou na tradičné slovanské nástroje. 

Podal výklad súvislostí vývoja tradícií, porovnal zvyky regiónov Slovenska a niektorých známych 

svetových fi lozofi í. Po skončení prednášky sa rozprúdila živá diskusia, diváci si mohli vyskúšať 

hru na píšťale a fujare a dostali príležitosť zakúpiť si CD nosiče s nahrávkami slovanských piesní

v podaní skupiny Divozel. 

 Enviro 

V minulom polroku sme zorganizovali v spolupráci so SAŽP v Nitre a OZ Daphne tri odborné 

semináre pre učiteľov ZŠ, SŠ a študentov VŠ:

 Po stopách šeliem

Lektori Robin Rigga a Svetlana Beťková podali kompletný výklad o živote šeliem a praktické rady 

pre človeka stretávajúceho sa so šelmami našich lesov. 

 Klíma bez hraníc

Lektor Rudolf Pado poskytol návody na praktické cvičenia priamo v prírode a ukážky metodických 

materiálov. Prednáška bola zameraná hlavne na didaktickú pomoc učiteľom prírodovedných 
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predmetov. Prítomní účastníci si zo seminára odniesli propagačné materiály a CD s nahrávkami 

viacerých programov a fi lmov pre podporu vyučovania environmentálnej problematiky

v školách. 

 

 Rozmanitosť života

V spolupráci s OZ Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie sme pripravili pre učiteľov 

prírodopisu a prírodovedy v ZŠ seminár na tému - Ako zatraktívniť vyučovanie použitím príručiek 

k environmentálnej výchove. Lektorka Andrea Královičová oboznámila učiteľov s možnosťami 

využitia príručiek pre učiteľov – Svet lesov, Svet rašelinísk, Svet mokradí, Svet lúk a pasienkov

a Rozmanitosť života. Predviedla možnosti zhotovenia vyučovacích pomôcok na báze príručiek 

a vybrané aktivity vhodné na vyučovanie. Každý účastník seminára dostal zdarma dve príručky

a ďalšie si mohol zakúpiť.

 Štatistika

Ministerstvo kultúry SR uskutočňuje štatistický zber informácii z oblasti kultúrnych aktivít obcí za 

rok. Povinnosťou osvetových stredísk je zozbierať a sumarizovať informácie z obcí podľa okresov. 

Na základe zistených informácií o kultúrno-osvetovej činnosti v obciach Ministerstvo kultúry SR 

vypracúva podklady pre prezentáciu našej kultúry v Európskej únii. V pôsobnosti KOS v Nitre je 108 

obcí, 62 v okrese Nitra, 33 Zlaté Moravce a 13 v okrese Šaľa. Negatívne hlásenie nám poslali 3 obce 

(za rok 2006 – 5 obcí). Chceme sa poďakovať starostom obcí a kultúrnym pracovníkom obecných 

úradov za ústretovosť pri získavaní potrebných údajov. 

 Mládež v akcii 2007

Krajské osvetové stredisko v Nitre je regionálnym konzultačným centrom, koordinátorom je  Silvia 

Bartáková. V novembri Národná agentúra programu Mládež v akcii spolu s Krajským osvetovým 
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strediskom v Nitre, ICM Levice a Radou mládeže Nitrianskeho kraja v Topoľčanoch pripravili pre 

mladých ľudí informačno – motivačné semináre o programe Mládež v akcii pod názvom Info tour.

V  Topoľčanoch, Leviciach a v Nitre sme prezentovali možnosti a priority európskeho komunitárneho 

programu. Spolu 85 mladých ľudí - mládežníckych lídrov získalo nové informácie o tom, ako si 

podať projekt a na koho sa môžu obrátiť. Stretnutia boli určené najmä mladým ľuďom vo veku

od 13 do 30 rokov, zástupcom organizovanej i neorganizovanej mládeže, zástupcom mládežníckych 

parlamentov, pracovníkom s mládežou a zástupcom samospráv.

 Seminár pre koordinátorov žiackych školských rád 

V októbri 2007 sa uskutočnil akreditovaný seminár pre pedagógov – koordinátorov žiackych 

školských rád a študentských parlamentov Nitrianskeho kraja. Školenie viedli lektori Darina 

Čierniková a Ľuboš Marcinek. Účastníkmi boli stredoškolskí pedagógovia z Levíc, Nitry, Šale, 

Komárna, Tlmáč a Zlatých Moraviec. So všetkými sa veľmi dobre rozvinul dialóg, dohodli sme sa 

na ďalšej spolupráci. 

V roku 2008 pripravujeme podobné školenie zamerané na projektový manažment pre členov rád, 

študentov a mladých lídrov.

 X. REPREZENTOVALI NÁS

 Scénická žatva 2007 - účasť

DRK Rámus pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre - s predstavením BALADY

 Hviezdoslavov Kubín – celoštátne kolo

Juraj Čokyna, Vráble - 3. miesto  

Lucia Šulová, Levice - Čestné uznanie 

Účasť: 

DRK Modré Traky pri ZŠ a MŠ Vráble, s predstavením KEĎ PrŠÍ...

DRK Márna Snaha pri II. ZŠ Levice s predstavením SCHOLA LUDUS 

DRK Rámus pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre – s predstavením NOHY STOPY ŠĽAPY 

Martin Sršeň, Zlaté Moravce 

Nina Pompošová, Levice 

Paulína Mašeková, Vráble 

Nikola Zaťková, Nitra

Eva Fajčíková, Šahy
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 Zlatá Priadka - celoštátne kolo - Šaľa 2007

Divadlo u Zuzy Múzy pri Tralaškole, Nitra - Cena detskej poroty 

 Trebišov - celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou 

DS pri KS Močenok - 2. miesto 

 Celoštátna prehliadka Divadlo a deti v Rimavskej Sobote 

 DS Prievan pri ZUŠ a MSKS Šaľa - 3. miesto 

 

 Štúrov Zvolen – účasť v celoslovenskom kole

Romana Poluchová a Jana Hulová 

 Sárova Bystrica - účasť v celoslovenskom kole 

Klaudia Gregušová

Ľudovít Franta 

Juraj Augustín 

 Cineama – účasť v celoštátnom kole – Banská Bystrica

Peter Juhás Jelenec - Čistenie spišských plies

 Šaff ova ostroha - D. Klčov – celoslovenské kolo

FS Ujlačanka V. Zálužie - Martin Olejár – Kristína Turoňová - 1. miesto 

Celoslovenská prehliadka detských folklórnych súborov Likavka - účasť 

DFS Radostník pri ZŠ sv. Vincenta Levice 

 Medzinárodný folklórny festival Myjava 

FS Vatra, FS Ponitran, FS Zobor, FS Drieňovec, Folklórna skupina Konopa 

 Cassovia Folkfest 2007 - Košice - celoslovenský festival hudobného folklóru

Mužská spevácka skupina Matičiar Kozárovce - Zlaté pásmo CD 
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 Výtvarné spektrum 2007, Humenné 

Karol Jančo. Jelenec – Čestné uznanie

Dominika Lehocká , Nitra - Čestné uznanie

Dominika Miklóšová, Levice - Čestné uznanie

Janka Tkačiková, Korňa - Čestné uznanie

Rudolf Meluš, Krnča - Čestné uznanie

Pavol Bebjak, Nitrianske Hrnčiarovce - Čestné uznanie   

Július Šarközy, Horné Obdokovce - Čestné uznanie   

 vystavujúci na celoštátnej výstave: 

Tomáš Bulla, Imrich Csiba, Tomáš Vrbičan, Ladislav Bahorec, Slavomír Hajdučík, Mária Tábiová, Jozef 

Horváth, Jozef Barát, Michal Bleho, Dušan Hnáta, Ján Hodál, Tibor Lešš, Anton Švec  

      

 Petzvalov mapový okruh, Nitra - 7. miesto

Ivan Meňhart, Pavel Eliáš, Ján Šranko, Jozef Jánošík, Jaroslav Košťál, Imrich Finta, Roman Pastierik, 

Ján Macák, Zuzana Šimová

 AMFO 2007 - Banská Bystrica  

Roman Pastierik - 3. miesto 

Ondrej Synak – Čestné uznanie

Renata Rábeková – Čestné uznanie

 Vystavujúci na celoštátnej na výstave:

Ján Mikláš, Marek Soviš, Michala Šalingová, Zuzana Vrecníková, Monika Bieliková, Matej Habara, 

Tomáš Vrzala, Martin Károlyi, Michal Zlejší, Juraj Gažovčiak, Pavel Kočí, Branislav Krejčík, Peter 

Lakata, Miroslav Mesároš, Vladimír Pelúch, Zoltán Poprac, Zuzana Šimová, Tomáš Thor, Boris 

Tomáška, Imrich Finta, J. Farkašová, Jaroslav Košťál
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 XI. NAPÍSALI NÁM

 Prečo orientálny tanec?

Už viac rokov dozadu som počúvala, ako pozitívne vplývajú brušné tance na zdravie, ako zmierňujú 

rôzne bolesti, stimulujú krvný obeh, vplývajú na našu náladu. Na fotkách som orientálne tanečnice 

obdivovala. Závidela som im nielen to prekrásne zaujímavé oblečenie, ale aj to tajomno, ktoré ich 

zahaľovalo. Snívala som, že raz budem i ja takou tajomnou a krásnou tanečnicou. Môj problém bol 

len v tom, že som odmalička počúvala, že nemám hudobný sluch a ani štipku tanečného nadania. 

Až raz, pred rokom, som sa dostala na zaujímavý kurz určený len ženám. Tam som sa po prvýkrát 

stretla so skutočnou orientálnou tanečnicou. Mala za úlohu naučiť nás zopár základných pohybov. 

S obavami a strachom som i ja v poslednom rade opakovala jej pohyby. Pritom som počúvala, 

že každá žena má svoj rytmus, štýl, každá je iná, a preto nemôžeme tancovať úplne rovnako.

A nepotrebujem ani dokonalé hudobné nadanie. To rozhodlo, že to niekedy ešte skúsim. Akoby 

zázrakom sa mi dostal do rúk letáčik oznamujúci začiatok kurzu orientálneho tanca v KOS

v Nitre. Neváhala som. Prihlásila som sa a už 6 mesiacov sa teším na každý pondelok, kedy máme 

hodinu tanca. Sama na sebe sa presviedčam, že všetky tie slová o pozitívnom účinku tanca sú 

pravdivé. Nebolia ma kríže, ani krčná chrbtica a moje trávenie je bezproblémové, ako za mladi. 

A pocity pri hudbe? Tie sa opísať nedajú, to treba zažiť. Raz v týždni som princeznou. Z celého 

srdca odporúčam orientálny tanec každej žene. Prebúdza našu ženskosť, sebavedomie a radosť

z vlastného tancujúceho tela. 

Jana Strihová, účastníčka kurzu

 Grafológia – pohľad do duše

Môcť aspoň čiastočne vzhliadnuť človeku do jeho duše, pochopiť jeho správanie a myslenie 

pomocou grafológie bolo a stále je pre mňa veľkou neznámou, ale zároveň niečím lákavým

a zaujímavým. Po absolvovaní kurzu grafológie v KOS v Nitre, pod vedením lektora Petra Bakaya, sa 

môj záujem a nadšenie ešte viac znásobil vďaka jeho profesionalite, kultivovanému, zaujímavému 

výkladu a prejavu. Vyvolal vo mne nielen obdiv a presvedčenie, že grafológia má budúcnosť pred 

sebou, ale zároveň veľký rešpekt pred touto vednou disciplínou.

Eva Balaďová, účastníčka kurzu

 Mystikum v zrkadle skutočnosti

V Kultúrno-spoločenskom a informačnom centre v Tešedíkove bola od októbra 2007 do marca 

2008 sprístupnená výstava Mgr. Jána Kovácsa - pedagóga, dôchodcu z Tešedíkova s názvom

v zrkadle skutočnosti. Návštevníci si mohli vypočuť poučnú úvodnú prednášku pána Kovácsa

o liečení a o jednote náboženstva a vedy s názvom Veriť a vedieť.

Autor výstavy nám predviedol i vlastnoručne vyrobené vynálezy: pyramídy na liečebné účely, 

meranie energetického poľa – aury okolo človeka, literatúru s liečebnou tematikou, liečebné 

metódy otca Billa, výpočet a zobrazenie biorytmu - výhodných a nevýhodných dní človeka,

z oblasti hvezdárstva - slnečné hodiny, hvezdársky uhlomer, z oblasti matematiky - svetové 

novinky pre žiakov a pedagógov, pomôcku na odhad vzdialeností, goniometer pre zobrazenie 
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goniometrických funkcií, z elektrotechniky – zváračku, ohýbačku na plastické hmoty, stroj

na výrobu sáčkov, montážny panel, rezačku na polystyrén, archeologické nálezy, zaujímavosti.

Bianka Marosi, Kultúrno – spoločenské a informačné centrum Tešedíkovo

 Ivanské babie leto

V septembri sa konal v miestnom parku nultý ročník osláv „DNI OBCE Ivanka pri Nitre“. Pri tejto 

príležitosti bolo otvorené a sprístupnené verejnosti viacúčelové ihrisko pre 14 druhov športov

na skvalitnenie športového i spoločenského života v obci. Na podujatí vystúpili súbory z okolitých 

obcí i súbor Ivančanka. Zábava trvala až do neskorej noci. Okrem iných atrakcií sa mohli účastníci 

povoziť na koči ťahanom dvojzáprahom, na koňoch i poníkoch, zajazdiť si na autíčkach, alebo sa 

vyšantiť v „skákacom“ hrade. Obecný park začal tak plniť funkciu miesta spoločenských stretnutí. 

Marta Horníková, Ivanka pri Nitre

 Vďakyvzdanie za úrodu - Ivanka pri Nitre

Už tretíkrát sme pripravili podujatie vďakyvzdania, ktoré sa uskutočnilo v septembri vo farskom 

kostole sv. Martina v Ivanke pri Nitre. Organizáciu a celú výzdobu zabezpečili členky výboru 

Jednoty dôchodcov, ktoré z prineseného ovocia, zeleniny a okrasných tekvíc vyzdobili oltáre.

Na pestovaní vystavovaných plodov sa podieľali vinohradníci a záhradkári z našej obce. Mladí skauti 

so svojím vedúcim niesli obetné dary pred oltár, kde boli následne tieto dary zeme posvätené. 

Pred kostolom vinohradníci ponúkli dobré vínko a burčiak, pagáče, lokše, ivanské drapáky a sladké 

koláčiky, ktoré napiekli naše šikovné Ivančanky. 

Anna Majdánová, predsedníčka MO JD 

 Rok na dedine - Výčapy – Opatovce

Obecný úrad a ZO Jednoty dôchodcov Slovenka usporiadali v októbri 2007 štvrtý ročník folklórnych 

slávností pod názvom na dedine. Je peknou tradíciou, že v týchto slnkom podfarbených jesenných 

dňoch, keď je už bohatá úroda našich záhrad v komorách, sa stretávajú nadšenci folklóru

z okolitých obcí. Na úvod zazneli slovenské trávnice v podaní ženskej folklórnej skupiny Nádej

z Výčap - Opatoviec a potom sme sa už symbolicky preniesli cez celý rok: začiatkom roka, v čase 

fašiangov, bývalo kedysi najviac svadieb. Svadobné piesne, spojené s čepčením nevesty, zazneli

v podaní skupiny z Rišňoviec. Počas fašiangov ženy párali perie a priadli, chlapi trávili čas v krčme
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pri poháriku vínka. To, že záver fašiangov bol veselý, nám starými maďarskými piesňami 

pripomenula skupina z Výčap - Opatoviec. Nezaobišlo sa to bez prekárania medzi mužmi a ženami, 

pijanských piesní, ale aj veselého tanca. Po dlhej zime konečne prišlo očakávané leto. Teplé lúče 

slnka poláskali zlatožlté klásky obilia. Pšenica sklonila hlávku pod kosami žencov. Skupina Nádej 

z Výčap - Opatoviec oslavovala sviatok nového chleba – dožinky. Nastala jeseň, čas zberu bohatej 

úrody. Skupina Bádičanka z Bádic šúpala kukuricu. Aj počas tejto jednotvárnej činnosti zostali ľudia 

veselí, spievali, zabávali sa na humorných príhodách a popri tom sa zohrievali kalíškom pálenky. 

Pomaly sa blížila zima a najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Mágia Vianoc sa začínala už na Ondreja. 

Aké čary na prilákanie vyhliadnutých chlapcov používali dievky, to nám predviedla skupina Briezka 

z Vrábeľ. Členovia folklórnych skupín načreli do studnice ľudových zvykov a ich vystúpením sme sa 

preniesli do čias našich starých rodičov. Započúvali sme sa do krásnych piesní, oživili si starodávne, 

miestami už zabudnuté zvyky a obyčaje. Obdivovali sme aj pestrofarebné, nádherne vyšívané 

ľudové kroje, ktoré sa doteraz opatrujú v truhliciach ako veľká vzácnosť, ako pamiatka na staré 

časy. 

Gabriela Jánošková, Výčapy - Opatovce

 Hody – Dolné Lefantovce

V jesenných dňoch sa obyvatelia obce venovali popri zberových prácach v záhradkách aj 

kultúrno-spoločenským a oddychovým aktivitám, pri ktorých využívali úrodu nielen pre jej 

chuť, ale aj pre estetický zážitok po jej naaranžovaní. Jednou z takýchto akcií bol sviatok Hodov 

– oslava úrody, kde do tanca hrala dychová hudba Ludančanka. Oslavou úrody bola aj výstava 

ovocia a zeleniny so spoločenským posedením vystavovateľov. Začiatkom roka 2008 sme sa, ako 

v každej obci, orientovali na fašiangové slávnosti a následne na pochovávanie basy a maškarný 

ples. Po veľkonočných sviatkoch sa budeme venovať prípravám 2. ročníka obecného majálesu.

Na vlaňajšom prvom dolnolefantovskom majálese vystúpil populárny umelec Róbert Kazík

a rozdala sa bohatá tombola. 

Mgr. Miloslav Krajčík, starosta obce

 Kultúrny život na dedine - Veľké Zálužie

Príchodom staronového starostu, p. Jozefa Moravčíka, sa zaktivizovalo kultúrne dianie obce. Obec 

sa združila a každá organizácia sa snažila využiť fi nančnú dotáciu obce na prípravu akcií, rôznych 

programov a výstav. 



35

Petropavlovský jarmok, ktorý sa konal už 15-ty krát, prešiel za tú dobu mnohými podobami.

Od bohatých stolov remeselníkov, cez butikové tovary a ustálil sa ako spoločenská akcia, ktorú 

navštívi približne 800-1000 ľudí. V kultúrnom programe sa predstavili deti MŠ, ZŠ a CVČ z Veľkého 

Zálužia. Popoludní sa konala na športovom štadióne súťaž v mini futbale O pohár starostu obce.

Už tretí rok bola zorganizovaná významná súbežná akcia O slovenský pohár v cyklotriale. 

Ujlacké slávnosti – Vinobranie otvorila FS Ujlačanka. Táto akcia sa stala tradíciou našej obce.

V minulosti sa v sprievode spevu a tanca po oberačkách odovzdával veniec z hrozna svojmu 

gazdovi. Dnes gazdu vystriedal starosta obce, ktorý prevzal veniec a zároveň otvoril slávnosť 

vinobrania koštovkou burčiaku. MO MS v spolupráci s FS Drienka bol usporiadateľom aj 15.výročia 

folklóru v obci.

Prehliadky folklórnych skupín z Nitry a okolia sa konala za fi nančnej podpory Ministerstva kultúry 

SR na základe projektu Miestneho odboru Matice Slovenskej. Na začiatku sa predstavila detská 

FS Drienka s tancami z Veľkého Zálužia, potom vystúpili speváčky z Rapkáčika z Veľkého Lapáša, 

po nich nasledovalo žartovné pásmo v podaní Tradície z Drážoviec. Piesne a tance z Hronských 

Kľačian predviedol FS Hron, FS Dolina z Čajkova sa predstavila pásmom Žatva a domáca FS Drienka 

s pásmom Cenzári. Prehliadka prispela k uchovaniu a rozširovaniu ľudových tradícií v našom 

regióne. Ujlacké slávnosti boli zakončené ľudovou veselicou, kde do tanca hrala skupina z Rajca. 

V obci aktívne pracuje Jednota dôchodcov pod vedením p. Márie Hollej. V spolupráci s CVČ 

Slniečko, MŠ a ZŠ zorganizovala 4. roč. výstavy adventných vencov. V decembri sa konalo stretnutie 

bývalých i súčasných folkloristov za účasti hostí z Lehoty a Jarku, kde sa vyhodnotila 15-ročná 

práca na poli folklóru. 

V roku 2008 sa budeme orientovať na propagáciu miestnych remeselníkov a tradičných dvorov, 

ukážkam ich výrobkov a folklórnym vystúpeniam. Pozornosť budeme venovať aj príprave výstavy 

ovocia a zeleniny, dychová hudba sa predstaví na 16. ročníku Koštovky vín, kde očakávame účasť

z celého kraja a budeme pokračovať v tradícii varenia guláša.

Gabriela Pavelová

 Spoločenské aktivity - Nová Ves nad Žitavou

V júli, po ukončení žatevných prác, pripravila ZO JDS odovzdávanie žatevného venca Ľudovítovi 

Grúnerovi. Poďakovanie bolo pripravené podľa starých ľudových tradícií, v novianskych krojoch

so žatevným vencom, s chlebom z novej úrody, novianskym radostníkom a odovzdaním hraničiek. 

Pásmo bolo pretkané hrou na harmoniku a spevom žatevných piesní. ZO JDS a záhradkári
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z blízkeho okolia zorganizovali Výstavu ovocia a zeleniny, ktorú slávnostne otvoril prof. Hričovský. 

V októbri sme pripravili pre obyvateľov obce a okolia koncert Roba Kazíka, hosťom programu bola 

Mirka Klimentová. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme v spoločenskej sále domu kultúry 

pripravili slávnostný obrad, spojený s príhovorom starostky obce Ing. Marty Dankovej. Atmosféru 

spríjemnili deti z materskej a základnej školy. Pre veselú náladu hrala hudobná skupina Orion. Starší 

spoluobčania boli obdarovaní potravinovým balíčkom. V podvečer 5. decembra k nám zavítal 

Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a Snehulienkou, nechýbali ani čerti. Pred domom 

kultúry rozsvietil vianočný stromček a na konskom záprahu sa vydal ulicami obce a obdarovával 

všetky dobré deti.

Mgr. Koprdová, predsedníčka kultúrnej komisie

 Volkovecké fašiangy

Tradičná fašiangová zábava bola vo Volkovciach. Veselého a pestrého fašiangového sprievodu sa 

zúčastnilo viac ako šesťdesiat účinkujúcich oblečených v ľudovom odeve a v maskách. Novinkou 

boli jazdci na koňoch. Sprievod navštívil aj osadu Olichov. Oslavu fašiangov v kultúrnom dome 

otvorili Slavomír Valo a Janka Mlynková. V zábavno – súťažnom programe účinkovali aj mladší žiaci. 

Vyvrcholením o polnoci bolo pochovávanie basy. Novú fašiangovú basu zhotovil stolár Koloman 

Mlynek. Fašiangy pokračovali až do rána spestrené bohatou tombolou. Skončili sa dni hodovania, 

radosti a veselosti a nastal čas pôstneho obdobia až do Veľkej noci.

obec Volkovce

 Krojová zábava v Topoľčiankach

V sobotu 19. januára 2008 sa konala v DKS Topoľčiankach tradičná Krojová zábava, ktorú pravidelne 

vo fašiangovom období usporadúva Obecný úrad. V tomto roku sa konala po sedemnásty krát 

a pozoruhodnosťou tejto zábavy je to, že účastníci sa obliekajú do odevov našich predkov –

do krojov. Tieto kroje môžu byť domáce, teda topoľčianske, ale aj z iných regiónov Slovenska. 

Hudobná skupina Forte zahrala do tanca sólo párom a po tanečnom kole nám účastníci svoj ľudový 

odev predstavili, ich pôvod a región Slovenska. V tomto roku bolo odetých 26 tanečníkov, ktorým 

sme venovali hodnotný darček z keramiky a poďakovali sme im za to, že i naďalej zachovávajú 

tradíciu Krojovej zábavy. Veríme, že dodali chuť aj ostatným účastníkom zábavy obliecť sa

do krojov v budúcom roku.

A. Chrenová a M. Brandtová, oddelenie kultúry OcÚ Topoľčianky 
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 100 rokov divadla v Močenku

Dnes je ťažké, ba vari nemožné presne určiť, kam až siahajú počiatky pôsobenia divadelných 

ochotníkov v Močenku. Jeden z najstarších ochotníkov našej obce si spomína na prvé predstavenie, 

ktorým bol Márnotratný syn. Hral sa 14. apríla 1929 na improvizovanom javisku, ktoré postavili

na sudoch v krčme. Ochotníci však pôsobili v Močenku už oveľa skôr, ibaže sa nezachovali písomné 

pamiatky, ktoré by to potvrdzovali. 

Keď pred niekoľkými rokmi Slovenská televízia nakrúcala fi lm o ochotníkoch v obci, učiteľka 

a divadelná herečka Anna Tóthová poskytla jej tvorcom písomný dokument. Išlo o diplom, ktorý 

dostala pri príležitosti 40. výročia založenia ochotníckeho divadla v Sládčekovciach (dnešný 

Močenok). Je na ňom dátum 28.12.1968. Logicky z toho vyplýva, že divadelný súbor začal 

v Močenku ofi ciálne pôsobiť už v roku 1928. Divadlo sa hralo v obci v rôznych obdobiach a činnosť 

ochotníkov zastrešovali rôzne inštitúcie. Ochotníci hrali hry nielen slovenských, ale aj inonárodných 

autorov. Ochotníci si trúfl i dokonca na spevohru. Amatérskemu divadlu sa v Močenku venovali aj 

deti. V roku 1987 vznikol divadelný súbor Gorazd, z ktorého iniciatívy sa od roku 1993 v obci koná 

celoslovenský festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok.

Na to najlepšie z tradícií ochotníckeho divadla v Močenku sa usiluje nadviazať tzv. dedinský 

súbor, ktorý bol obnovený v roku 1989 a pôsobí pri kultúrnom stredisku. V poslednom období sa 

upriamuje na pôvodnú slovenskú tvorbu a v posledných rokoch na klasickú dramatickú spisbu, 

napríklad Ľalia z močiarov, Páva, Ťapákovci a Neprebudený.

Ochotníctvu sa v Močenku v minulosti venovali ľudia rôzneho stupňa dosiahnutého vzdelania, 

rôznych profesií a generácií – a tak je tomu dodnes. 

Gabriela Borzová, vedúca Kultúrneho strediska Močenok

 Obzretie sa za rokom – Poľný Kesov

Každá obec žije svojím životom, ktorý je pre ňu charakteristický tradíciami a zvyklosťami.

Pre vytvorenie podmienok na realizáciu podujatí v našej obci pristúpime k rekonštrukcii kultúrneho 

domu, čím by malo vzniknúť polyfunkčné centrum. 

V oblasti kultúry chceme aj naďalej podporovať činnosť speváckeho súboru Prameň,

pod vedením pani Aleny Jančovičovej. Pán Aurel Lőrincz prijal ponuku sprevádzať našich spevákov 

na kultúrnych podujatiach, poďakovanie patrí pánovi Rudovi Arpášovi z Mojmíroviec za jeho 

dlhoročnú spoluprácu. Hudba a spev sú súčasťou spoločenských osláv, ako sú vzácne životné 

jubileá, uvítania do života nových občanov, deň úcty k starším, ženám a matkám. Nezabúdame 

ani na našich najmenších, 6. decembra sme privítali sv. Mikuláša. Tradičné podujatie Vítanie leta, 

ktoré každoročne organizujeme v našej obci v rámci Mikroregiónu Cedron, bolo aj v uplynulom 

roku jedným z najväčších. Pri tejto príležitosti chceme osloviť niektorú, počtom obyvateľov 

podobnú obec v okrese Kroměříž a nadviazať s ňou cezhraničnú spoluprácu. Radi by sme privítali 

predstaviteľov tejto obce aj na tohtoročnom Vítaní leta, aby sme si znova priblížili krásne moravské 

ľudové piesne a oživili našu slovanskú vzájomnosť. 

Mgr. Juraj Gašparík, komisia pre školstvo, kultúru a šport



38

 XII. PONÚKAME

 Mládež v akcii, grantový program EU 2007- 2013

Administrátor: Národná agentúra Mládež v akcii, Búdková 2, 811 04 Bratislava

Regionálna konzultantka pre Nitriansky kraj: Mgr. Silvia Bartáková

Regionálne konzultačné centrum: Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra 

tel. 0911 540017, bartakova@iuventa.sk

Cieľ programu

podporovať aktívne občianstvo mladých ľudí a vzájomné porozumenie, rozvinúť solidaritu a 

toleranciu u mladých ľudí a napomáhať európskej spolupráci v mládežníckej oblasti

Cieľová skupina

mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov a mládežnícki lídri

Priority

Európske občianstvo, participácia mladých ľudí, kultúrna rôznorodosť, začleňovanie mladých ľudí 

s nedostatkom príležitostí

Viac informácií získate v „Sprievodcovi grantovým programom EU Mládež v Akcii“, verzia platná

od 1.1. 2008, www.mladezvakcii.sk, www.kosnr.sk.

Pripravujeme pravidelné tematické semináre, školenia, informačné dni. Poskytujeme osobné 

konzultácie k projektom.

 Zdravý životný štýl

Pre širokú verejnosť a v okolitých obciach ponúkame prednášky, besedy, prezentácie zdravého 

životného štýlu, spôsoby agrotechniky, využitie liečivých rastlín.

 Metodické materiály:

Základy jogy a relaxačných cvičení pri zdravotných problémoch

Pod týmto názvom sme pripravili metodický materiál, ktorý bude slúžiť ako pomôcka

pre začínajúcich členov klubu Jogy a klubu Relaxačných cvičení i pre širokú verejnosť, ktorá 

prejaví záujem o tento druh podpory zdravého životného štýlu. Lektorky PhDr. Júlia Winklerová a

Mgr. Dagmar Fiebigová sa v ňom podelili o vlastné dlhoročné skúsenosti s cvičením a podpornými 

aktivitami, ktoré umožňujú aj ľuďom so zdravotnými problémami vykonávať telesné aktivity 

primerané ich zdravotnému stavu oslabenému ochoreniami ako je cukrovka, osteoporóza, 

skleróza. 

Obsah trieslovín v liečivých rastlinách

V brožúre, ktorú sme vydali koncom roka sa Ing. Július Haringa podelil o nové poznatky z výskumu 

v zdravotníctve týkajúce sa liečivých rastlín, ako aj o vlastné skúsenosti s ich aplikáciou a využitím 

pri určitých druhoch ochorení. 

Oba materiály sú k dispozícii členom našich klubov i obciam v našej územnej pôsobnosti.
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 Ozvučenie

Aj najlepšie zorganizované podujatie bez primeraného technického zabezpečenia a ozvučenia 

stráca na kvalite. KOS v Nitre disponuje kvalitnou aparatúrou, ktorú obce môžu využívať

s technikom pri realizácii podujatí. Prevoz aparatúry zabezpečuje organizátor.

Mix pult: Soundcraft LX 7ii 16 vstupov, 6 AUX, 4 pásm. korekcie

Výkon: 2 x 300 W (zosilňovač RH Sound QSA 1000 2x400/4Ω, repro DAN 300W) 

Odposluchy: 2 x 200 W (zosilňovač Tesson 2x200W/4Ω, repro RH Sound RHM 12/2/150 W

Mikrofóny: Shure SM58, SM57,565, Beta 52, AKG C 1000 na snímanie nástrojov,

bezdrôtový Shure SM 58, mikroporty AKG

Efekt: Behringer VIRTUALIZER PRO DSP 2024P

CD prehrávač: Technics SL-PS7770AE-K

 Propagácia

Krajské osvetové stredisko v Nitre v rámci pomoci obciam, spoločenským organizáciám, 

združeniam, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka kompletné spracovanie propagácie podujatia 

(grafi cký návrh s možnosťou plnofarebnej laserovej tlače) 

- pozvánky

- letáky - plagáty - max. A3

- bulletiny

- pamätné listy, ďakovné listy, diplomy, osvedčenia

- väzba materiálov: rebrová plastová A4

- laminovanie dokumentov

Cena je účtovaná iba za materiál použitý na tlač.
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 XIII. PRACOVNÍCI KRAJSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA V NITRE

 Pracovníci Krajského osvetového strediska v Nitre, Fatranská 3:

Mgr. Daniela Gundová 037/653 1544, 0911 221 466, kosnr@fl ynet.sk
riaditeľka
 
Oddelenie tvorivosti:
Mgr. Zdenka Smrečková - 037/653 1545, 0911 540 018, smreckova@fl ynet.sk

vedúca oddelenia, výtvarníctvo, fotografi a, fi lm

Mgr. Silvia Bartáková - 037/653 2544, 0911 540 017, bartakova@fl ynet.sk

umelecké, hovorené slovo a divadlo detí a dospelých

Mgr. Ľudmila Struková – 037/733 5988, 0911 540 023, strukova@fl ynet.sk

ľudové a súčasné remeslá, marginalizované skupiny 

Silvia Vargová - 037/653 2544, 0911 540 015, s.vargova@fl ynet.sk 

menšinová kultúra  

Mgr. Jana Zákopčanová - 037/653 2544, 0911 540 022, zakopcanova@fl ynet.sk 

hudba, spev, tanec, folklór 

Oddelenie vzdelávania:

Mgr. Jana Ondrušková – 037/653 1546, 0911 540 016, ondruskova@fl ynet.sk

vedúca oddelenia, sociálna prevencia, fotoklub 

Mgr. Peter Bakay - 037/653 1545, 0911 784 563, bakay@fl ynet.sk

grafológia, ozvučovacia technika, informačná databáza, štatistika

PaedDr. Anna Mesková 037/653 1545, 0911 540 019, meskova@fl ynet.sk

rekvalifi kačné kurzy

Bc. Magdaléna Radecká – 037/733 5988, 0911 540 025, radecka@fl ynet.sk

kluby - centrum zdravia, joga, relaxačné cvičenia, šach; kurz orientálneho tanca,

environmentálna problematika

Oddelenie služieb:

Pavel Búš - 037/653 1546, 0911 540 021, bus@fl ynet.sk

vedúci oddelenia, prenájom miestností

Mgr. Jana Berešová- 037/653 1545, beresova@fl ynet.sk

edičné práce, Klub diabetikov

Marta Földešiová
upratovačka

Marián Gombík - /653 1545, 0911 020 540 

organizačný pracovník

Emília Laurová
upratovačka

Emília Pintérová - 037/733 5988, pinterova@fl ynet.sk

účtovníčka
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