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Milí priatelia,

som potešená, že sa vám môžem opäť prihovoriť v novom čísle občasníka miestnej 
kultúry Mozaika, ktorý vydáva Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Rok 2009 má veľa prívlastkov a pomenovaní. K tým príjemnejším, týkajúcim sa kultúry,  
patrí EURÓPSKY ROK KREATIVITY A INOVÁCIE. Jeho cieľom je, ako to už z názvu vyplýva, 
využívať a podporovať kreativitu a inovačný proces. Z dennej praxe a stretnutí s vami viem, 
že my - pracovníci osvety a kultúry pristupujeme ku každému nášmu podujatiu tvorivo.   
Udržať záujem našich návštevníkov v permanentnej pozornosti sa nám darí len vďaka 
neustálemu skvalitňovaniu kultúrno-osvetových aktivít a ich obohacovaniu novými 
nápadmi. Preto som presvedčená, že napĺňať ciele a zámery tohto roka nebude pre nás 
veľký problém.

Väčšina z vás určite vie, že v našej budove sídli aj detašované pracovisko Hurbanovskej 
hvezdárne, a preto nás teší, že tento rok je vyhlásený Medzinárodným rokom astronómie. 
Pokiaľ máte záujem  vo vašej obci a meste zvýšiť povedomie verejnosti o význame 
astronomických vied, budeme radi, ak navštívite Nitriansku hvezdáreň.

Mnohí sa obraciate na nás okrem metodickej pomoci aj s požiadavkou sprostredkovania 
vystúpenia jednotlivcov alebo súborov v mestách a obciach našej územnej pôsobnosti  
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Rada by som vám oznámila, že v Nitrianskom 
samosprávnom kraji sídlia okrem nášho ešte  štyri osvetové strediská: Tríbečské osvetové 
stredisko v Topoľčanoch, Regionálne osvetové strediská v Nových Zámkoch, Leviciach            
a v Komárne. Všetky,  aj novovzniknuté osvetové strediská už naplno rozvinuli svoju činnosť 
a možno bude pre vás zaujímavé ponúknuť vo vašom meste, obci program, vystúpenie, 
prezentáciu z iného, pre vás a vašich obyvateľov, menej známeho regiónu. Krajské osvetové 
stredisko v Nitre metodicky usmerňuje osvetové strediská v kraji, má s nimi výbornú 
spoluprácu a preto ju radi pomôžeme nadviazať aj vám. Verím, že v budúcom čísle Mozaiky 
sa osvetové strediská predstavia svojou bohatou a zaujímavou činnosťou.

Ďakujem všetkým vám, ktorí prezentujete svoju činnosť v našom občasníku                      
a pozývam aj ostatných, aby svojimi príspevkami dotvorili mozaiku kultúrno-osvetovej 
činnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Teším sa na vás všetkých na spoločnom 
stretnutí 22. mája 2009 o 17,oo v Kozárovciach v okrese Levice na treťom reprezentačnom 
programe Nitrianskeho samosprávneho kraja. Príďte si pozrieť ďalšie vystúpenia najlepších 
jednotlivcov a súborov amatérskej kultúry, bližšie sa spoznať, zabaviť sa a presvedčiť                  
o vysokej úrovni reprezentantov kultúry nášho kraja.

Mgr. Daniela Gundová
 riaditeľka
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I. HOVORENÉ SLOVO A DRAMATICKÁ TVORBA

Prázdninové recitovanie

Letná tvorivá dielňa  Prázdninové recitovanie sa niesla v duchu umeleckého prednesu.Teší 

nás, že dnešné deti, ktoré žijú vo svete počítačov majú ešte záujem o umelecký prednes a 

hovorené slovo. Trvala 3 dni a jej účastníkmi boli deti  a mládež vo veku od 7 do 18 rokov. Pod 

vedením lektorky Mgr. Marici Šiškovej sa účastníci venovali správnej artikulácii, dychovým 

cvičeniam, výstavbe a významu textu. Vysvetľovali si a diskutovali o 2 otázkach  Čo je umenie? 

Čo je predmet bez umeleckej hodnoty? Rôznymi hrami spojenými s hudbou či pohybom 

vyjadrovali svoje cítenie a sympatie voči okolitému svetu i voči sebe navzájom. Posledný deň 

dielne si spestrili program vytvorením malého divadla poézie, z ktorého sa tešili najviac, 

pretože pri tvorení divadielka sa najviac spoznávali, pretože každé dieťa ukázalo, čo je v ňom. 

Mladý moderátor

Na jeseň sa v Krajskom osvetovom stredisku konala krajská súťaž mladých moderátorov a 

hlásateľov. Zúčastnilo sa jej 22 mladých ľudí z Nitrianskeho kraja, ktorí súťažili v štyroch 

disciplínach: interpretácia spravodajského textu, reklamného textu, vedenie rozhovoru so 

zaujímavým človekom, moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota v zložení: Miriam 

Kalisová  moderátorka TV Markíza, Mgr. Marcel Hanáček  moderátor Rádio Slovensko, PhDr. 

Marcel Olšiak  - pedagóg UKF v Nitre, navrhla na postup do celoslovenského kola  Michaela 

Vrzalu z  Nitry  a Radku  Hajkovú z Vrábel. Druhé miesto obsadili Stanislav Králik z Komárna                

a Romana Packová z Nitry. Víťazmi sa stali však všetci tí, ktorí preukázali svoje schopnosti               

vo všetkých kategóriách, boli univerzálni, no zároveň v každej disciplíne výborní a originálni.           

O tom, že odborná porota vybrala tých správnych na celoštátne kolo niet pochýb, o čom svedčí  

ich umiestnenie na Sárovej Bystrici v celoslovenskom kole súťaže. 
Radka Hajková vybojovala  2. miesto  a Michael Vrzala  získal  Čestné uznanie. 
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II. HUDBA, SPEV, TANEC

Blíženie 2008

Blíženie je názov projektu, ktorého zámerom je podpora umeleckých aktivít v menšinových,  
nekomerčných hudobných žánroch ako je jazz, bluegrass, folklór, rock a vážna hudba. Ide o 
zbližovanie žánrov, ľudí v nich pôsobiacich a ich priblíženie širokej verejnosti. V priestoroch 
Krajského osvetového strediska v Nitre v júni prebiehal 4. ročník tohto hudobno-vzdelávacieho 
podujatia.  Jednou z jeho častí  bol aj odborný seminár pod vedením prof. Bernarda Garaja, 
venovaný štýlovej genéze piesní. V koncertnej časti účinkovali zástupcovia menšinových 
hudobných žánrov od vážnej hudby až po rock. 

Čo skrýva babičkina chalúpka

Nemáme čo robiť, už sme porobili, budeme sa gúľať, z vršku do doliny. Aj takto si po 
vymlátení žitka spievali deti - účastníci letnej tvorivej dielne Čo skrýva babičkina chalúpka, pod 
vedením Ing. Libora Babuljaka. Po tri dni, v júli, sa učili spievať piesne z okolia Nitry, hrali na 
hudobné nástroje, tancovali a hrali sa tak, ako sa deti hrávali kedysi, keď ešte chodievali s 
rodičmi na pole. Program sa niesol v atmosfére jari a leta, a tak sa naučili piesne z týchto 
období, pozapletali stužky na máji, vymlátili cepmi žito a odovzdali gazdovi dožinkový veniec, 
ktorý si zo žita vyrobili a ozdobili. A užili si veľa zábavy. Tak dúfame, že prídu aj nabudúce.

Nositelia tradícií

Pod názvom Nositelia tradícií sa skrývala regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín, 
ktorej hlavným organizátorom je KOS v Nitre. Konala sa 30. augusta 2008 počas Ujlackých 
slávností organizovaných obcou Veľké Zálužie. Folklórny deň začal  vystúpením detských 
folklórnych skupín, po ňom nasledovali spevácke skupiny z okolia Nitry. Po nich už javisko 
patrilo súťažiacim skupinám: Inovec z Tekovských Nemiec, Jaročan z Jarku, Drieňovanka               
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z Obýc, Širočina z Čiernych Kľačian, Jelenka z Jelenca, Topoľnica z Topoľčianok a domáca 
skupina z Veľkého Zálužia  folklórna skupina Drienka. Príjemnou bodkou za súťažou bolo 
vystúpenie tanečníkov folklórneho združenia : Priatelia autentického folklóru, ktorému do 
tanca rozdúchal gajdy Juraj Dufek. Súťaž hodnotili PhDr. Margita Jágerová, PhDr. Hana 
Kyseľová a Mgr. Ing. Daniela Moravčíková, ktoré rozhodli o postupe do krajského kola pre 
folklórnu skupinu Jaročan z Jarku a Inovec  z Tekovských Nemiec. Jednotlivé vystúpenia 
porota zhodnotila na rozborovom seminári.

Chrámová pieseň 

Rímskokatolícky kostol v Tesárskych Mlyňanoch sa znovu zaplnil piesňami speváckych 
zborov. Za finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obecného úradu a Farského 
úradu v Tesárskych Mlyňanoch sa predstavili Detský spevácky zbor Nezábudky Žitavany, 
Chrámový zbor Tešiteľov a Carmina vocum zo Zlatých Moraviec, Spevácky zbor Lipka a Ženský 
spevácky zbor Zoboralja. Repertoár zborov tvorili diela majstrov chrámovej hudby a  upravené 
ľudové piesne. Slávnostná atmosféra podujatia a priateľské vzťahy zborov prispeli                     
k jedinečnému umeleckému zážitku. 

Festival hudobného folklóru

Okrem kvapiek dažďa, ktoré 8. novembra  vytrvale padali celé popoludnie,  rozozvučali sálu 
kultúrneho domu v Nitrianskych Hrnčiarovciach aj tóny spevu a hudby. Na  krajskej prehliadke 
ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov spevákov a inštrumentalistov vládla výborná 
nálada. Súťaže sa zúčastnilo 5 sólistov spevákov, 1 sólista inštrumentalista, 8 speváckych 
skupín a 2 ľudové hudby Nitrianskeho kraja. Počas vystúpenia miestnej folklórnej skupiny 
Rozmajrín,  porota, v zložení Ing. Marián Veselský, PhDr. Hana Kyseľová, PhDr. Margita 
Jágerová, Mgr. Peter Obuch a Mgr. Jana Ambrózová, rozhodovala o postupe súťažiacich a mala 
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naozaj neľahkú úlohu. Na celoslovenskú prehliadku odporučila Mladú ľudovú hudbu FS Vatra  
z Tlmáč, spevácku skupinu FS Ponitran z Nitry,  sólistov - speváčku Evu Hankovú z Krnče              
a gajdoša Tomáša Blažeka z Nitry. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce                         
v celoslovenskom kole súťaže v roku 2010.  

Otvorme srdcia

V novembri  sa  po prvýkrát  v rímsko-katolickom kostole v Čechynciach konala prehliadka 
speváckych zborov pod názvom Otvorme srdcia. Zúčastnili sa jej spevácke zbory zo Žirian, 
Kolíňan, Tešedíkova a  Diakoviec.  Zazneli piesne v maďarčine, v latinčine a slovenčine. 
Obecenstvo odmenilo všetky vystúpenia veľkým potleskom.

K deťom cez ľudovú pieseň a remeselné techniky

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prebiehalo v novembri  akreditované školenie pre 
učiteľky materských škôl a vychovávateľky základných škôl. V úvode lektorka PhDr. Margita 
Jágerová poukázala na možnosti včleňovania prvkov tradičnej kultúry do priestoroch škôl, 
ďalšou témou bolo dieťa v kontexte kalendárneho obyčajového cyklu. Praktickú časť školenia 
odborne viedli Mgr. Alexandra Kossárová, PhDr. Andrea Jágerová, ktoré účastníčky  oboznámili 
s technikami spracovania priadze, do pozornosti sa dostali detské hudobné hračky a ich 
výroba. Z remeselných techník pozornosť upriamili na pletenie z ražnej slamy a výrobu 
textilných hračiek, naučili sa spracovávať kukuričné šúpolie a pieklo sa jednoduché obradové 
pečivo. Venovali sa  nácviku rôznych pohybových a hlasových  cvičení, analyzovali  piesňový 
materiál na príklade vybraných kníh a CD nosičov, určených pre deti MŠ a ZŠ. 
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Strunobranie

V žánrovo rozmanitej hudobnej prehliadke sa predstavili skupiny v oblasti bluegrassu, folku, 
jazz-rocku, bluesu. Súťažnej krajskej prehliadky sa zúčastnilo 5 hudobných formácií : Kašmír 
zo Šale, Damial z Levíc, KitchenGrass z Nitry, Rusty „G“ Band z Nitry, Koala z Nitry.  O postupe 
na celoslovenskú prehliadku rozhodovali: Mgr. art. Peter Remeník, Dalibor Urminský Bc. a Ing. 
Libor Babuljak. Porota hodnotila súťaž ako kvalitnú, zúčastnili sa jej mladé kapely s veľkým 
potenciálom, najmä postupujúci mladí hudobníci z Levíc si získali veľký obdiv poroty. Po 
súťažnej časti nasledoval rozborový seminár, na ktorom porota zhodnotila výkony jednotlivých 
súťažiacich, vyzdvihla ich klady, poradila, ktoré rezervy treba využiť a podporila ich v ďalšej 
činnosti v oblasti hudby. Do celoslovenského kola postúpili hudobné skupiny Damial z Levíc            
a Kitchen Grass z Nitry. 
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III. ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ

  Letné tvorivé dielne 

 Pravidelne každý rok pripravujeme pre prázdninujúce deti tvorivé dielne zamerané na 
ľudové remeslo.  Z hliny modelovali plakety s tematikou Nitry - jej súčasnosť a históriu. 
Najčastejšie bol vyrytý Nitriansky hrad, Cyril a Metod, knieža Pribina, trojvŕšie a iné. Menšie 
deti vymodelovali stojany na ceruzky a obľúbené zvieratká. Venovali sa tiež drôtovaniu,                 
z farebných korálikov a jemného drôtiku uplietli vetvičky a spojili v stromček šťastia, 
kombinovanou technikou modelovania a šitia vyhotovili strašiaka - ekologického ochrancu 
prírody.

    Ľudové remeslá

 V útulnej učebni ľudových remesiel sa  stretávajú deti z materských a základných škôl, 
pedagógovia, osvetoví pracovníci a široká verejnosť. Osvojujú si techniky ľudových remesiel 
za účelom ich zachovania, šírenia a aplikácie v súčasnom modernom živote. Z prírodných 
materiálov využívame slamu na pletenie vianočných ozdôb, kukuričné šúpolie na postavičky a 
ozdoby, z vŕbového prútia pletieme šibáky, z pedigu košíky. Drotárstvo, hrnčiarstvo, tkanie 
kobercov, maľovanie kraslíc, zdobenie medovníkov, pečenie oblátok sú činnosti s praktickým 
využitím. Zručnosť, trpezlivosť, vytrvalosť a estetické cítenie sú vlastnosti, ktoré sa 
nadobúdajú v našej učebni.
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IV. VÝTVARNÉ UMENIE A VÝSTAVY

Humenné 2008

 Od 28. novembra do 31. decembra sa konala výstava toho najlepšieho z oblasti 
neprofesionálneho výtvarného umenia vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. 
Nitriansky kraj reprezentovalo na výstave  vyše dvadsať autorov. Traja z nich získali ocenenia:  
Jarmila Kralčáková, Pavol Bebjak a Tomáš Vrbičan. Všetkým úspešným vystavujúcim autorom 
prajeme veľa tvorivých inšpirácií pri maľovaní nových umeleckých diel. 

Veselé leto

Tvorivou činnosťou, zaujímavými nápadmi, kreativitou a vzácnou trpezlivosťou predstavili 
svoje práce žiaci zo Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy na Červeňovej ulici v Nitre. 
Vyzdobený slamený klobúčik, využité papierové obaly, rôzne prírodné materiály tvorili výstavu, 
ktorú obdivovali návštevníci počas leta.

Maľovaný svet

Milú výstavu s priliehavým názvom pripravili deti s pedagógmi  Spojenej školy na 
Mudroňovej ulici v Nitre.  Svoj svet, v ktorom žijú deti s autizmom vyjadrili farbičkami. Okrem 
výkresov vyhotovili aj keramické ozdoby, textilné a papierové postavičky a obrázky z farbenej 
soli, piesku a strukovín. 

Detská fantázia 

V septembri vystavovali svoje práce deti s mentálnym a telesným postihnutím.                         
Na vernisáži privítali vzácneho hosťa z družobného mesta Zoetermeeru pána Josa            
Spekmana, zástupcov Mestského úradu v Nitre a hostí, ktorí 15 rokov podporujú triedy 
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vozičkárov. Kultúrny program pripravili žiačky Lenka Podhradská a Martina Trungelová,            
poetky a recitátorky, ktoré vydali básnické zbierky. 
 

Ze srdce  Moravy II.

V  rámci Dní českej kultúry v Nitre si mohli návštevníci pozrieť výtvarné práce Združenia 
priateľov výtvarného umenia Kroměřížska, ktoré už od roku 1999 výrazne dotvára kultúrny ráz 
mesta Kroměříža prostredníctvom bohatej ponuky autorských výstav.  V Nitre svoju tvorbu 
predstavili Vladimíra Hlavinková,  Jitka Harmarová,  Eva Navrátilová,  Alena Mazochová,  Jiří 
Wiesner,  Martin Číšecký,  Emília Rudolfová, Milan Šanda a Jiřina Malacková. Ich práce 
obdivujú návštevníci nielen v Čechách, na Morave, na Slovensku, v Poľsku, ale i vo Francúzsku 
a iných krajinách.  
 

 Maľované  ihlou

V októbri  sa v KOS v Nitre stretli na vernisáži priatelia a známi Ing. Jána Kiša, ktorý má už 
takmer 30 rokov nevšednú záľubu-vyšíva gobelíny. Na svojej prvej autorskej výstave okrem 
gobelínov predstavil i výšivky vytvorené hladkovacou technikou, krížikové vyšívanie, richelieu  
a samozrejme vyšívaný gobelín. 
Expozícia predstavovala iba 
výber z jeho početnej zbierky 
prác, ktorými obdarúva svojich 
blízkych a tým rozdáva radosť a                  
potešenie. Autorove diela sa 
stretli s veľkým záujmom                      
a obdivom verejnosti.
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Súčasná paličkovaná čipka 

Slovensko má bohatú čipkársku tradíciu. Nitrianske čipkárky pod vedením PhDr. Veroniky 
Géciovej čerpajú námety z Jelšoviec, Serede, Starých Hôr, Solivaru, ktoré sú charakteristické 
pre svoju oblasť. Aký význam má v súčasnej dobe paličkovanie? Odpoveď našli všetci 
návštevníci výstavy, ktorí obdivovali ľudové vzory ako pavučinky babieho leta a vlastnú 
fantáziu žien utkanú v jemnej farebnej niti. 

Cestou dvoch bratov

V júli,  v rámci projektu „ Dní ľudí dobrej vôle“, ktorý sa konal pri príležitosti štátneho sviatku 
Dňa slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Nitre, sa uskutočnilo vyhodnotenie, 
odovzdanie ocenení a  otvorenie výstavy pod názvom Cestou dvoch bratov. Návštevníci mohli 
obdivovať výtvarné práce  žiakov z celého Slovenska. V nich vyjadrovali svoj vzťah k myš-
lienkovému odkazu sv. Cyrila a Metoda,  zamýšľali sa nad tým , či sú oni sami  schopní pomôcť 
ľuďom okolo seba a ako si predstavujú návštevu sv. Cyrila a Metoda vo svojej škole, obci, 
meste,  čo dobré urobili vo svojom živote pre druhých a či sami vedia odovzdať niečo zo svojej 
viery a svojej šikovnosti spolužiakom alebo kamarátom. Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ SR. 
Najlepšie, porotou vybrané práce boli vystavené v mesiaci január 2009 v Bruseli, v priestoroch 
Európskej komisie/Berllaymont/ pri príležitosti Novoročného koncertu, ktorý sa každoročne 
koná pod záštitou komisára pre kultúru a vzdelanie a veľvyslancov SR pri EÚ, v Belgickom 
kráľovstve a NATO. 

Bod, štvorec, kocka

Vo vynovených  výstavných priestoroch sa v novembri 2008 predstavila svojou výtvarnou 
tvorbou členka Umeleckej besedy slovenskej a výtvarnej skupiny PLAY-art Miloslava 
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Salanciová. Na výstave ponúkla svoju najnovšiu tvorbu vychádzajúcu z osobných zážitkov            
a pocitov prenesených do geometricko - abstraktných kompozícií. Dominovali medzi nimi diela 
vytvorené technikou ceruzkového pastelu v kultivovanom zjednotení kompozície, farby               
a tvarov. Z vystavených diel bolo cítiť, ako autorka sama povedala, radosť z hry s materiálom           
a z objavovania jeho ďalších výrazových možností. Autorka pochádza z Bratislavy, ale už od 
skončenia vysokej školy žije a tvorí v Nitre. Má za sebou päť autorských výstav a mnoho 
kolektívnych v rôznych mestách Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka a Srbska. Výtvarná 
tvorba je autorkinou záujmovou činnosťou. Jej hlavným povolaním je pedagogická práca,              
a preto ako hosťa si pozvala svojho bývalého žiaka, Andreja Kováča, nádejného mladého 
fotografa. Predstavil sa kolekciou fotografií zachytávajúcich realitu života prostredníctvom 
vnímavého a citlivého pozorovateľa, ktorý aj obyčajným veciam dokáže dať originálny                
a podnetný rozmer. Bolo zaujímavé sledovať maľbu a fotografiu vedľa seba, realitu záberov           
a abstrakciu maliarskych výpovedí. Ak sa zohľadnia všetky pozitívne ponuky oboch médií, je           
z toho hlboký umelecký zážitok, na ktorom mala svoj podiel aj kurátorka PaedDr. Soňa 
Hrivňáková, PhD.  

Spektrum cez objektív

Otvorenie tejto výstavy spojenej s prezentáciou tvorby študentov SOŠ v Kalnej nad Hronom 
sa uskutočnilo v decembri, ako jedno z posledných podujatí v kalendárnom roku 2008. Výstava  
bola malým pozastavením sa v predvianočnom čase pri fotografickom umení, ktoré vytvorili  
mladí talentovaní ľudia,  v podobe  zaujímavých fotografií. 
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V. FOTO A FILM

Cineama 2008

 V celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa konalo na sklonku leta v Banskej Bystrici, sa po 
dlhšej odmlke zrodilo pre Nitriansky kraj ocenenie v podobe Čestného uznania pre film Fatal 
Color od autora Mateja Dubiša z Nitry.  Martina Šagátová, Matej Dubiš, Tomáš Löbb, Jakub Bíro 
a Samuel Varga sa dostali so svojimi filmami do užšieho kola celoslovenskej súťaže. Veľmi sa 
tomu tešíme a prajeme veľa filmárskych nápadov i do budúcna. 

Amfo 2008 

Odborná porota celoslovenského kola,  ktorá pracovala v zložení Peter W. Haas, Miroslav 
Pfliegel, Miroslav Černý a predseda Leo Redlinger, vybrala  na celoštátnu výstavu 199 fotografií 
a multimediálnych prezentácií od 132 autorov. Nitriansky kraj mal najväčšie zastúpenie 
fotografov i fotografií spomedzi krajov.  Čestné uznania si  za Nitriansky kraj odniesli Ľuboš 
Klučka z Nových Zámkov, Zuzana Vrecníková z Levíc a Veronika Búriová z Pukanca. Na výstave, 
ktorá sa uskutočnila v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, mali vystavené svoje  fotografie 25 autori 
postupujúci z krajského kola, ktoré organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre. 
Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej fotografickej tvorbe.  
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VI. SOCIÁLNA PREVENCIA

Prečo som na svete rád/rada

Slovenský výtvarný projekt pre mládež s medzinárodnou účasťou je zameraný na prevenciu 
drogových závislostí. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Do súťaže 14. ročníka sa 
zapojilo z Nitrianskeho kraja 251 súťažiacich, ktorých práce postúpili do celoslovenského kola. 
Vyhlásenie výsledkov sa konalo v júni 2008 v Bratislave. Z Nitrianskeho kraja bolo ocenených 
šesť žiakov z miest Nitra a Levice.

Šaľa – mesto prevencie 2008 

V rámci projektu v meste Šaľa pripravilo KOS v júni výstavu 13.ročníka medzinárodnej 
výtvarnej súťaže s protidrogovým zámerom Prečo som na svete rád/rada. V Dome kultúry 
vystavovali spolu s výtvarnými dielami tvorivé práce podobného obsahu aj deti šalianskych 
škôl. V spolupráci s CPPPaP sme pripravili pre žiakov aj sprievodné podujatia – interaktívne hry 
na témy: môj postoj k téme drogy, látkové a nelátkové závislosti, typy správania, zdravý 
životný štýl... Špecifické aktivity boli doplnené oddychovými a priestorovými hrami pod heslom  
- "...som rád na svete preto, lebo sa hrám s priateľmi". Celoslovenskú putovnú štafetu – Mesto 
prevencie prevzalo následne v novembri 2008 mesto Nitra.

Prevencia v kultúrnych zariadeniach

Decembrovými seminármi sa ukončil trojročný cyklický projekt vzdelávania pracovníkov 
kultúrnych organizácií NSK v protidrogovej tematike. Všetci dvadsiati účastníci získali 
osvedčenie o absolvovaní s počtom hodín 96. Cieľom projektu bolo získanie špecifických 
informácií o problematike závislostí, rozvíjanie sociálnych zručností a komunikačných 
schopností, podpora osobnostného rastu a zjednotenie erudovaného pôsobenia kultúrnych 
organizácií NSK. Vzdelávanie sa konalo podľa projektu, ktorý významne podporil Protidrogový 
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fond. Lektorkami boli dlhoročné odborníčky v tejto problematike: PhDr. Ingrid Hupková,PhD.,  
a Mgr. Barbora  Kuchárová.

VII. KLUBOVÁ ČINNOSŤ

Fotoklub získal prvenstvo 

Členovia fotoklubu sa môžu pochváliť v roku 2008 viacerými úspechmi. Získali 1. miesto v 
celoslovenskej súťaži Petzvalov mapový okruh fotoklubov, vydali svoj prvý klubový katalóg 
fotografií najaktívnejších členov, usporiadali klubovú výstavu v meste Ružomberok a získali aj 
ocenenia v rôznych súťažiach. Do svojich radov prijímajú aj nových členov mladšej generácie, 
pre ktorých v roku 2009 pripravia odborné semináre.

 Bylinkami za zdravím

Cieľom klubu Centrum zdravia je osvetová a vzdelávacia činnosť 
v oblasti zdravého životného štýlu. Ponúkame prednášky, besedy a 
videoprojekcie pod vedením odborníkov a fyzické aktivity 
podporujúce udržanie zdravia. Jednou z tém je napr. poradenstvo              
v odbore pestovania, zberu a využitia liečivých rastlín pri prevencii           
a liečbe ochorení. Doplnkom sú vychádzky do prírody spojené                
s poznávaním a zberom liečivých rastlín. Prednášky sú ponúkané aj  
v obciach okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. 
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15. výročie  -  Klub grafológie

Klub grafológie v Nitre si ako dátum svojho vzniku píše 19. január 1993. V tento deň sa 
stretlo 15 záujemcov na pôde vtedajšieho Regionálneho (teraz Krajského) osvetového 
strediska v Nitre pod odbornou a lektorskou garanciou Ing. Františka Stritza. Na začiatku mal 
skôr formu kurzu, kde sa prednášali základy tejto disciplíny, ktorá dokáže z rukopisu človeka 
zistiť jeho povahové vlastnosti. Postupne sa prešlo na formu pravidelných stretnutí, kde sa 
rozoberajú rukopisy. Počas existencie klubu bolo zorganizovaných 10 kurzov, ktoré absolvovalo 
viac ako 80 záujemcov. V klube sa vystriedalo približne 60 členov, niektorí na pár stretnutí, 
niektorí zotrvali dlhšie. Dnes má klub 10 pravidelných členov. Aj keď je grafológia náročná na 
odborné vedomosti i čas, traja účastníci klubu sú jej verní už 15 rokov - Emília Gregušová, 
Danka Mušáková a Peter Bakay.

Šachisti v lige

Tento klub vytvára podmienky na trávenie voľného času a zároveň možnosť zapojiť sa do 
súťaží na vyšších úrovniach. V tejto dobe je to 3. liga a 5. šachová liga Nitrianskeho kraja, ktorá 
sa hrá podľa pravidiel FIDE pre majstrovské súťaže družstiev v praktickom šachu a prebieha          
v mesiacoch od októbra do apríla. V našom klube máme niekoľko vynikajúcich hráčov, ktorí 
hrajú extraligu a reprezentujú nás na rôznych turnajoch aj v zahraničí – Peter Martiška, 
František Rabara, Dušan Páleš a Ladislav Zentko.  

Joga a relaxačné cvičenia

Naďalej pretrváva veľký záujem o cvičenia jogy a o relaxačné cvičenia určené zdravotne 
hendikepovaným obyvateľom Nitry a okolia. Cviky sú zamerané na podporu svalstva, 
správneho dýchania a odbúrania stresu. Dávame možnosť získať kondíciu, a tým oddialiť 
zdravotné problémy spojené s ochoreniami pohybového aparátu, krvného obehu a pod. 
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Modrý pochod 

14. novembra, na Svetový deň diabetu, sa skupina ľudí na celom svete v rovnakú hodinu 
vydáva na pochod merajúci presne 246 krokov. Toto číslo nie je náhodné, diabetom je totiž 
ohrozených 246 miliónov ľudí. Klub diabetikov si pripomenul tento deň Pochodom proti 

diabetu a akciou Vysvietiť 
namodro. Všetci účastníci si 
priniesli ručné svietidlá s 
modrými tienidlami a spoločne 
prešli symbolických 246 krokov 
od modro nasvietenej budovy 
Krajského osvetového strediska 
po sídlisku Chrenová. Tým klub 
odštartoval novú tradíciu 
„modrého pochodu“.

Equilibrium 

V dnešnom uponáhľanom svete ponúka Krajské osvetové stredisko v Nitre možnosť 
zastaviť sa a v príjemnom kolektíve ľudí sa naučiť, ako si zostaviť prostredie /domáce, 
pracovné/ okolo seba tak, aby podporovalo naše zdravie. Tieto vedomosti vychádzajú zo 
starého čínskeho učenia Feng Šuej, ktoré sa teraz v západnom svete dostáva do popredia v 
oblasti zdravého bývania – bývania v súlade so silami prírody. Za týmto účelom sme v roku 
2009 otvárili nový klub – Equilibrium, čo znamená rovnováha, harmónia. O účasť v klube 
prejavili záujem ľudia rôzneho veku i povolania. 

Česko- slovenský poznávací klub

Tento klub vzniká z pôvodného Českého spolku, ktorý sa stretával v priestoroch KOS, kde 
mu bola poskytovaná organizačná a technická pomoc. Jeho hlavným cieľom a náplňou bude 
poskytovať prostredie pre poznávanie vzájomných kultúrno-historických hodnôt spoločných 
Čechom a Slovákom. Zároveň sa bude snažiť vytvárať mosty medzi oboma národmi a rozvíjať 
osobné kontakty, najmä medzi družobnými krajmi Nitra a Vysočina. Členovia klubu medzi 
sebou radi uvítajú všetkých sympatizantov priateľstva Čechov, Slovákov, ale i Maďarov.
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Akreditované kurzy MŠ SR

Celoživotné vzdelávanie poskytuje rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutého vzdelania. 
Jednou z  foriem vzdelávania je aj rekvalifikácia, ktorá umožňuje záujemcom získať zručnosti v 
nových profesiách. Na základe akreditácie MŠ SR Krajské osvetové stredisko v Nitre realizuje 
rekvalifikačné kurzy nielen v Nitre, ale podľa záujmu aj v iných mestách SR. V poslednom 
období je najväčší záujem o kurzy sprievodca cestovného ruchu, kuchár, čašník, kuchár-čašník 
– kombinácia a opatrovateľstvo. Pod vedením kvalifikovaných a skúsených lektorov účastníci 
týchto kurzov získajú odborné vedomosti, skúsenosti a zručnosti, čo im umožňuje lepšie 
uplatnenie sa na trhu práce. Výstupným dokladom, ktorý účastníci dostanú po úspešnom 
absolvovaní kurzu, je Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou na dobu 
neurčitú.

Orientálny tanec

V období posledných dvoch rokov je o kurz orientálneho tanca z radov žien veľký záujem. Z 
pôvodne plánovaného základného stupňa sa kurz rozšíril a pokračoval aj II. a III. stupňom 
náročnosti. Dôvodov pre absolvovanie kurzu orientálneho tanca môžeme ponúknuť viacero, 
do popredia dávame zdravotné výhody – zlepšenie funkcie ženských orgánov, harmonizácia 
koordinácie pohybov ľavo-pravej orientácie, masáž vnútorných orgánov, formovanie brucha, 
hrudníka a paží. Tento tanec je univerzálny pre všetky vekové i váhové kategórie a nie je k 
nemu potrebná žiadna špeciálna kondícia.

Grafológia

Na Slovensku nájde záujemca o kurz grafológie ponuky len v mestách Žilina a Nitra. KOS v 
Nitre vytvorilo podmienky vďaka pracovníkovi, ktorý je členom Slovenskej grafologickej 
spoločnosti. Ponúkame organizáciu kurzov aj v iných mestách v územnej pôsobnosti KOS 
podľa naplnenia počtu záujemcov. Na kurze účastníci nadobudnú vedomosti o histórii vzniku 
písma, vývoji grafológie, o základoch psychológie, oboznámia sa so samotným systémom 
grafologického rozboru a grafologickými znakmi. Absolventi kurzu dostanú osvedčenie o 
absolvovaní.

Vzdelávanie pracovníkov v kultúre

V roku 2008 sme zorganizovali jedenásť odborných seminárov, ktoré napomohli získať, 
obnoviť alebo vylepšiť odborné znalosti z oblasti komunikácie, tímovej práce, sociálneho 
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správania, soc.- právnej ochrany detí a mládeže, tvorby a úpravy propagačných materiálov, 
rétoriky a prezentácie podujatí v médiách. Na základe požiadaviek sme v druhom polroku 2008 
zorganizovali dva informačné semináre o možnostiach získavania finančných prostriedkov zo 
štátnych a súkromných zdrojov na oblasť kultúry, sociálnych vecí a cestovného ruchu. 

Podpora podnikania 

Témou jedného z ponúkaných seminárov pre obce bolo 
spropagovanie možností podnikania na vidieku. Oddelenie 
celoživotného vzdelávania Agroinštitútu v Nitre pod 
odborným vedením Ing. Judity Šafárikovej pripravilo 
textovú a obrazovú prezentáciu. Lektori konkretizovali 
možnosti podávania projektov na MH SR a získania 
finančných prostriedkov z viacerých fondov, oboznámili 
prítomných aj s možnosťou celoživotného vzdelávania           
a získania osvedčení pre rôzne profesie akreditované 
ministerstvom pôdohospodárstva. 

Harmónia – najlacnejší lekár

V rámci prednášok pre verejnosť prijal pozvanie napr. Ing. Andrej Sándor, CSc., dlhoročný 
pracovník ÚAP – Pracoviska experimentálnej Psychotroniky v Senci. Dve prednášky - Harmónia 
človeka s prostredím a Geoaktívne zóny a zdravie mali 
jedného spoločného menovateľa – možnosť ovplyvniť 
svoje zdravie správnou výživou, harmonizáciou prostredia 
a vyhýbaním sa geopatogénnym zónam /podzemné vody, 
zlomy, káble elektrického vedenia, kanalizácia a pod./. Obe 
stretnutia sa niesli v duchu jedného hesla - harmónia je 
najlacnejší lekár. V praktickej časti znázornil Andrej Sándor 
jednoduchými pokusmi fyzikálne javy spojené so zónami a 
priblížil prácu s prútikom a kyvadlom za účelom 
vyhľadávania geopatogénnych zón. 
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IX. Z ĎALŠEJ ČINNOSTI VYBERÁME

Divadelná Nitra 2008

V rámci sprievodného programu  medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra – 
sme  prezentovali  detskú dramatickú tvorivosť, detské recitačné kolektívy,  divadlo poézie          
a uskutočnili sme tvorivé dielne pre deti a mládež. 

Šantíme na javisku

Podujatie bolo určené detskému divákovi. Predstavenia si prišli pozrieť žiaci z okolitých 
základných škôl Topoľová a Fatranská v Nitre. Predstavili sa DDS Slúchadlo pri  ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre, DDS Rámus Vinodol pri  ZUŠ J. Rosinského v Nitre  a DDS MoDRé TRaKy pri 
ZŠ a MŠ Lúky Vráble. Posledné predstavenie bolo pre staršieho diváka, pozvali sme študentov  
z Gymnázia na Párovskej ul.  v Nitre. Po predstavení nasledovala beseda, na ktorej  študenti 
kládli otázky „hercom“ z DRK MODRÉ TRAKY.

Päť prštekov na ruke 

Tvorivá výtvarná dielňa pre deti bola zameraná na rozvoj kreativity pri výrobe papierových  
prstových bábok. Zúčastnili sa jej 
deti MŠ Alexyho a Za humnami v 
Nitre, ktoré na chvíľku zažili pocit 
ako skutoční bábkoherci ,  
spoločne vymýšľali kratučké 
príbehy a vyrábali jednoduché 
papierové  bábky, dali im i mená 
a nakoniec si ich odniesli do 
svojej MŠ.

 Kto je kto?

Medzinárodný festival priniesol opäť nezvyčajné témy. Grotesky 
alebo drámy sa odrážali v divadelných predstaveniach. Maska 
nechýbala nikdy v divadle. Deti ju vytvorili maľovaním, vystrihovaním 
a fantáziou po prečítaní rozprávky. 
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Envirofilm

V spolupráci s Ing. Katarínou Béresovou zo SAŽP v Nitre sme v  novembri zorganizovali 
pofestivalovú prehliadku filmov s environmentálnou problematikou už po piatykrát. V tomto 
roku sa slávnostné otvorenie uskutočnilo za účasti štátneho tajomníka MŽP Ing. Jaroslava 
Jaduša, riaditeľky SAŽP v B. Bystrici, zástupcov mesta Nitry a ďalších hostí z inštitúcií 
podporujúcich environmentálnu problematiku v našom regióne. V rámci programu boli 
odmenené tri subjekty za dlhoročnú aktívnu činnosť a šírenie osvety v oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia a environmentálnej výchovy – ZŠ pri Fakultnej nemocnici v Nitre, MŠ        
v Topoľčiankach a KOS v Nitre. Formou premietania DVD nosičov si mali záujemcovia možnosť 
pozrieť najúspešnejšie filmové snímky z tohtoročnej a minuloročnej prehliadky. Sprievodným 
podujatím bola výstava výtvarných prác žiakov ZŠ a SŠ,  na tému príroda a ochrana životného 
prostredia, pod názvom Zelený svet. Návštevníci si mohli pozrieť práce detí nielen zo Slo-
venska, ale i z Poľska, Rumunska a Chorvátska. 

Z rozprávky do rozprávky

Program sa konal v rámci Podzoborských kultúrnych dní detí a mládeže pre deti                      
s vyučovacím jazykom maďarským. Na podujatí vystúpila ľudová rozprávačka Écsi Gyöngyi            
a hudobná skupina Kicsi Hang,  s ktorou si deti aj veselo zaspievali. 

Spoznávame liečivé rastliny 

Klub Centrum zdravia ponúka svoje aktivity aj pre širokú verejnosť. Príkladom boli Dni 
zdravia a výstava Spoznávame liečivé rastliny, ktoré boli súčasťou projektu podporeného 
Mestom Nitra. Návštevníci mali možnosť spoznávať liečivé rastliny vyskytujúce sa v našom 
regióne. Vystavené boli väčšinou rastliny využívané v domácnostiach, ale aj druhy, ktoré sa       
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u nás vyskytujú zriedkavejšie a málokto ich pozná, napr. 
leopardovka čínska, paruman spanilý, vratič balzamový, 
monarda a pod. Návštevníkom sme podali základné 
informácie o liečivých účinkoch a možnostiach  praktického 
využitia. O odbornú prednášku o pestovaní  liečiviek sme 
požiadali Ing. Alžbetu Gromovú, dlhoročnú profesorku 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Ing. Július 
Haringa poskytol návody a recepty na prípravu čajov, 
tinktúr a obkladov.
  

Cestovateľské spomienky

V novembri sme pokračovali v rámci vzdelávacích besied pre verejnosť rozprávaním o ceste 
na Nový Zéland. Dvojica cestovateľov ponúkla prezentáciu fotografií, priniesla množstvo 
obrázkov, brožúr, máp, rôznych propagačných materiálov a suvenírov. Lektorov doplnili o svoje 
poznatky aj poslucháči, ktorí už návštevu tejto krajiny absolvovali. 

Po stopách Zoltána Kodálya

Podujatie sa každoročne koná v  novembri pri pamätníku Zoltána Kodálya v Štitároch. Po 
slávnostnom kladení vencov  sa spevácke zbory, skupiny a hostia  vždy presunú do kostola, 
kde pokračuje program. V roku 2008 tu  vystúpili  Ženský spevácky zbor Zoboralja zo Žirian            
a  Napsugár z Nededu,  Ženská spevácka skupina Kútyika z Veľkého Cetína, Mužská spevácka 
skupina z V. Cetína, Ženská spevácka skupina Téliződ z Hosťovej. Podujatie vyvrcholilo 
vystúpením Ženskej speváckej skupiny zo Štitár  pri príležitostí osláv piateho výročia založenia 
skupiny.



26

Piesňoslová

Na záver roka 2008 sme 11. decembra pripravili pre verejnosť náučno-umelecké vystúpenie 
Miroslava Žiarislava Švického. Podujatie sa uskutočnilo formou rozprávania o novovydanej 
knihe s názvom Piesňoslová, ktoré bolo doplnené hudobným vystúpením členov skupiny DIVA 
– spevom a hrou na rôzne pôvodné slovanské hudobné nástroje. Tie si hudobníci vyrábajú 
vlastnými rukami. Prítomným priblížili ich históriu, vývoj a spôsoby výroby. Žiarislav a Horana  
pútavo opisovali staré slovanské zvyky počas zimného slnovratu a obrady celého zimného 
obdobia. Svoje rozprávanie dopĺňali obrazovou dokumentáciou premietanou na plátne. 

Farebná paleta 

V októbri až v decembri 2008 zorganizovalo Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Nitre v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre seminár 
Farebná paleta alebo od zážitku k poznaniu. Bol určený pedagógom ZŠ, ktorí využívajú 
výchovný dosah výtvarnej výchovy v školskej praxi. Keďže išlo o zážitkový seminár, účastníci si  
mali možnosť osobne vyskúšať rôzne výtvarné činnosti a tvorivé aktivity. Lektorky obohatili 
stretnutia teoretickými informáciami z odboru psychológia a výtvarná pedagogika, 
skúsenosťami z praxe a vlastným entuziazmom. Na štyroch dvojdňových stretnutiach si 

učitelia osvojovali artefiletické postupy a techniky s hlavným cieľom: formovať osobnosť žiaka 
tvorivými výtvarnými aktivitami a prostredníctvom zážitkovej sféry. Dôraz sa kládol na priebeh 
činnosti. Výsledok - konečný produkt, bol druhoradý. Samotný proces tvorby smeroval                
k   sebarealizácii, sebapoznávaniu, sebamotivácii, sebahodnoteniu a sebareflexii. Zamyslenie 
sa nad významom jednotlivých činností smerovalo k vzájomnému zdieľaniu názorov i pocitov, 
viedlo k poznaniu,  výmene skúseností a k spolupráci členov seminára. Hlavnými témami 
stretnutí boli: „Ja“ – sebapoznávanie, sebavyjadrenie, „My“ - ja a ty vo vzájomnej interakcii, 
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komunikácia obsahov, osobných prekonceptov, spolupráca v skupine, „Inakosť“ – čím sa 
podobáme a sme si blízki, v čom sme rozdielni, tolerancia, akceptácia, „Farby a tvary“ – svet 
okolo nás, symbolika, asociácie. Základ tvorivej činnosti tvorili rôzne výtvarné formy, techniky a 
postupy, ktoré boli dopĺňané pohybovými improvizáciami, hravými aktivitami a relaxačnými 
cvičeniami. Vyvrcholením seminára bola vernisáž, kde účastníci prezentovali časť svojich 
výtvarných prác. Vďaka umelecky plodnej a ľudsky pohodovej atmosfére, ktorá sprevádzala 
každé stretnutie, vzniklo medzi účastníkmi pevné priateľské puto a odhodlanie stretnúť sa v 
budúcnosti na seminári podobného zamerania. 

Eva Lehoťáková, Magdaléna Ožvaldová -  lektorky
     
                                                         

Podzoborský folklórny festival          

Festival bol otovený vernisážou žiackych prác. Program pokračoval prezentáciou nového 
DVD folklórneho súboru Zsibrice,  pod názvom Žiranská svadba. Jeho krstným otcom sa stal 
folklorista Gergely Agócs z Maďarska. V hlavnom programe vystúpili: Folklórny súbor                  
z Jelenca,  z Pohraníc,  z Kolíňan, Rozmaring z Nitrianskych Hrnčiarovec, Visszhang z Bádic,  
Nefelejcs z Výčap – Opatoviec. Piesne z Podzoboria si mohli návštevníci vypočuť aj v podaní  
sólistky Júlie Agócs.  Hrou na gajdách a svojím spevom spestril program aj 90- ročný gajdoš           
a spevák István Pál z Maďarska. V rámci cezhraničnej spolupráce prijal naše pozvanie                
aj Folklórny súbor Zúgó z Nagyigmándu. 



28

X. REPREZENTUJÚ NÁS

Predstavujeme tých, ktorí reprezentovali seba, svoju školu  a celý Nitriansky kraj v roku 2008 
na celoslovenských súťažiach a prehliadkach amatérskej umeleckej tvorby  

Beniakove Chynorany

Mária Froncová -  Nitra 
Romana Packová  - Cabaj – Čápor

Šaffova ostroha 

Martin Olejár a Kristína Turoňová -  Nitra – III. miesto v kategórii B
Miloslav Švec -  Lúčnica n/Žitavou – II. miesto v kategórii D
Bence ZS. Juhás a Rebeka Németh  - MFS Kincsö Želiezovce - Laureát v kat. G

Cineama    

Matej Dubiš,  Nitra - Čestné uznanie
Martina Šagátová  Šaľa – postup do  užšieho kola
M. Dubiš, T. Lőbb, J. Bíro, S. Varga , Nitra – postup do  užšieho kola

Prečo som na svete rád/rada 

Juraj Švelan -   ZSŠ dopravy, obchodu a služieb Nitra - 1. miesto v kategórii kresba
Patrícia Pafčíková - ZSŠ odevná Levice - 2. miesto v kategórii prvých 200 prác  
Kristína Blišťanová - ZŠ J. Jesenského, Levice - 3. miesto v kategórii koláž
Monika Harmadyová -  ZŠ A. Kmeťa, Levice - 3. miesto v kategórii ZŠ
Katarína Sidorová -  ZSŠ odevná Levice - Cena veľvyslanca Ruskej federácie v SR
Marek Horváth -  ZSŠ odevná Levice - Cena ministerstva kultúry

Divadlo a deti

DS Materinky pri MsKS a CVČ Šaľa 

Detský festival ľudovej hudby

ĽH DFS Borinka Nitra - bronzové pásmo
Martina Kertészová - Nitra – strieborné pásmo
SS DFS Kukulienka Topoľčany -  SS DFS Borinka Nitra -  strieborné pásmo

Štúrov Zvolen

Juraj Augustín - Gymnázium J.Kráľa Z.Moravce
Dominika Bieliková -  ZŠ Topoľčianky
Terézia Čokynová - Gymnázium Vráble 

Prehliadka tvorivých choreografií folklórnych kolektívov 

FS Furmani Nitra – vystúpenie v  galaprograme 
Vatra Tlmače 
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AMFO 2008 

Ľuboš Klučka -  Nové Zámky – Čestné uznanie
Zuzana Vrecníková -  Levice - Čestné uznanie
Veronika Búriová -  Pukanec - Čestné uznanie

vystavovali:
Gabriel Hupka -  Nitra,  Andrej Kováč -  Nitra, Radovan Švarda -  Nitra, Michaela 
Andrušíková -  Poľný Kesov, Kristína Bártfayová -  Topoľčany, Veronika Búriová -  Pukanec, 
Jana Červená - Topľčany,  Lucia Hasičová -  Levice,  Nikoleta Juhászová, 
Ivana Kováčová - Kalná nad Hronom, Klaudia  Račeková - Levice,  Matej Soviš - Zbehy, 
Zuzana Vrecníková -  Levice, Monika Golhová -  Vráble, Zoltán Haris - Komárno,  
Martin Kunáš - Nitra

Hviezdoslavov Kubín

DRK RAMUS Vinodol ZUŠ J. Rosinského Nitra
Dominika Žemberová - Nitra

Veľká cena Lajosa Vasa

Folklórna spevácka skupina Dolné Obdokovce – zlaté pásmo
Ženská folklórna spevácka skupina Pohranice
Folklórna spevácka skupina Veľký Kýr
Mužská spevácka skupina Čechynce

Výtvarné spektrum

Jarmila Kralčáková -  Preseľany  - Cena predsedu MO MS v Humennom
Tomáš Vrbičan -  Kovarce – Čestné uznanie
Pavol Bebjak - N. Hrnčiarovce - Čestné uznanie

vystavovali: 
Karol Jančo - Jelenec,  Dominika Mikóšová -  Levice, Terézia Šišková - Levice, 
Imrich Csiba - Močenok, Petra Sedláková -  Dvorany nad Nitrou, Tomáš Vrbičan - Kovarce, 
Pavol Bebjak -  N. Hrnčiarovce, Veronika Sýkorová - Nitra, Alžbeta Gőndőčová - Topoľčany, 
Denisa Huňadyová - Lúčnica n/Žitavou, Juraj Barát -  Nitra, 
Dušan Hnáta -  Horné Obdokovce

Srdce, duša, radosť...

24.októbra 2009 o 17,oo sa v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne konal slávnostný 
galaprogram a prezentácia najlepších vystúpení neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. V programe  odznela hudobná produkcia Tamburášov zo Šurian, David 
Hodek Bandu z Komárna a Flautisima z Nitry. Prezentovala sa víťazka recitačných súťaží Hana 
Sitárová z Topoľčian. Predstavil sa  detský divadelný súbor Modré traky z Vrábel. Moderným 
tancom oživil večerný program Jumping zo Šale a do tanca a spevu nás pozývali folklórne 
súbory Dolina z Čajkova a Dunaj z Komárna. Mimoriadne slávnostnú atmosféru večera 
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podčiarkli aj slávnostné tóny fanfár, počas ktorých boli ocenení najlepší pracovníci miestnej 
kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na návrh Krajského osvetového strediska v Nitre 
pri príležitosti 55. výročia vzniku osviet  si prevzali Ďakovný list predsedu NSK pána Milana 
Belicu vynikajúce aktívne pracujúce  kultúrno – osvetové pracovníčky 

Alžbeta Borsányiová z Tešedíkova
Gabriela Borzová z Močenku
Ida Motešická z Veľkého Cetína

Sme na vás hrdí a pripájame sa k blahoželaniu
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Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre 

Pre mesto Nitra sa stali tradíciou oslavy usporiadané na počesť slávnej a významnej histórie 
Nitry a osobností, ktoré ju písali. Už samotné pomenovanie podujatia „Cyrilo-metodské 
slávnosti“ nesie mená dvoch významných osobností, ktoré sa vpísali nielen do histórie Nitry, ale 
i do histórie Slovanov.   V roku 2008 sa oslavy konali v dňoch od 2. do 6. júla. Počas piatich dní  

sa Nitra stala dejiskom vedeckých a kultúrno-spoločenských podujatí dotýkajúcich sa jej 
dávnej histórie i významnej súčasnosti. Okrem kultúrnych predstavení zobrazujúcich históriu 
mesta a dobovú kultúru organizátori pripravili pre diváka i konferenciu o význame kultúrneho 
dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu, uvedenie slovenskej poštovej známky „Bojná“, 
otvorenie Medzinárodnej religióznej filatelistickej výstavy NITRAFILA 2008, či seminár                
a výstavu Poklady spod slovenských diaľnic, určené rovnako pre odbornú ako aj pre laickú 
verejnosť. Epicentrom diania sa opäť stalo Svätoplukovo námestie, kde bol pre návštevníkov 
pripravený Nitriansky jarmok s tradičnými ľudovými remeslami a výrobkami, muzikál                     
o legendárnom zbojníkovi Na skle maľované v podaní hercov Novej scény Bratislava a Slo-
venského ľudovo-umeleckého kolektívu, či benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle, ktorý sa 
konal pod záštitou člena Európskej komisie Jána Figeľa a ministra kultúry SR Mareka Maďariča 
a jeho priamy prenos bol vysielaný Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Bohatý 
folklórny program priniesol na Svätoplukovo námestie sprievod folklórnych súborov                        
z nitrianskych univerzít a zo zahraničia, ktoré sa zúčastnili i galavečera Akademická Nitra´08, 
konaného pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Oslavy vyvrcholili 
slávnostnou cyrilo-metodskou národnou púťou na Nitrianskom hrade a veľkolepou laserovou 
show na Svätoplukovom námestí. 

Lenka Belková, oddelenie kultúry a športu, MsÚ Nitra

MsKs Šaľa pripravuje

V rámci veľkých podujatí  v Šali sa koncom marca uskutočnil Little march fest - dvojdňový 
minifestival venovaný rôznym hudobným žánrom. Popri koncertoch sa bude konať aj 
premietanie filmov pod názvom Oscarová noc a zároveň hranie rôznych spoločenských hier, 
tzv. Herňa /napr. Človeče, Scrable a pod.) Podujatie Májová radosť  bude venované spomienke 
na sviatok 1. mája. V mesiaci máj nás čakajú aj Večianske slávnosti – dvojdňový festival hudby, 
hier, atrakcií a exhibícií a Zlatá Priadka – celoslovenská súťažná prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti. V júni uvedieme Šalianske slávnosti, na ktorých ponúkneme hudbu rôznych žánrov 

XI. OBCE A MESTÁ SA PREDSTAVUJÚ
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pre rôzne generácie, ale i tradičné remeslá, historický šerm a pod.

Mgr. Ľudmila Iványiová, riaditeľka MsKS v Šali

Zlatomoravecký jarmok

V Zlatých Moravciach sa  v septembri uskutočnil jarmok, ktorý sa stal už jeho 
neodmysliteľnou súčasťou. Jeho šestnásty ročník  ponúkal zábavu vo forme humoru, tradičnej 
folklórnej hudby a prezentáciu výrobkov ľudových remeselníkov. Šikovné deti z tvorivej dielne 
Mami - Oáza sa na námestí prezentovali vlastnými výrobkami. V popoludňajších hodinách sa 
začal kultúrny program. Oficiálny úvod sprevádzalo vystúpenie Folklórneho súboru Benát               
z Machuliniec a po ňom už tradične otvorili  jarmočný deň mažoretky zo ZŠ na Pribinovej ul. Po 
nich sa módnou prehliadkou predstavili žiačky Združenej strednej školy odevnej z Levíc so 
svojimi modelmi. V piatok sa o pohodu a jarmočnú atmosféru  starali  súbory FS Zlatňanka, FS 
Inovec, speváčka Krismay, TS Tigra s dvoma vstupmi, ĽH Gažiovci. Pre mnohých bolo 
najväčším lákadlom vystúpenie speváčky Marcely Laiferovej.  Tento vydarený jarmočný deň 
ešte vo večerných hodinách zavŕšilo vystúpenie domácej kapely Embryo. Sobota začala 
domácimi i hosťujúcimi skupinami ako SS Babička, FS Chočanka, FS Lipa, TS JUMBO, Tramp 
Song. Na dopoludňajší program lákal jarmočníkov svojím vystúpením Ander z Košíc a vokálne 
duo ADJA (Andrea Majtnerová a Ján Koščák). Posledným vystúpením  sa predstavila skupina 
Rytmix z Čaradíc. Program  moderoval Bc. P. Kereš. 

Viera Vaňová, odd. pre ľudské zdroje,  Zlaté Moravce

Aj malá obec žije spoločensky 

Obec Podhorany má iba niečo cez 1000 obyvateľov, napriek tomu sa snažíme žiť aktívne 
spoločensky i športovo. Miestne spolky a organizácie v spolupráci s obcou Podhorany 
organizujú v priebehu celého roka spoločensko-kultúrne podujatia, na ktoré sa ako 
organizátori snažíme prilákať nielen našich občanov, ale i ľudí zo širšieho okolia. Teší nás, že 
niektoré tradičné podujatia, ku ktorým patrí napr. „Katarínska tancovačka“ organizovaná 
Radou školy pri základnej škole, si získali veľkú obľubu a to najmä u strednej generácie. 
Finančné prostriedky získané z akcie sú poskytnuté na kúpu pomôcok a vybavenia pre deti 
základnej školy resp. materskej školy. Nezastupiteľné miesto pri organizovaní spoločenských 

stretnutí a posedení pre seniorov našej obce má ZO JDS Podhorany pod vedením  pani Anny 
Grácovej. Súbor Podhoranka svojimi vystúpeniami rozdáva radosť a dobrú zábavu, ale tiež 
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približuje mladším generáciám a pripomína skôr narodeným tradície, ako ľudia v našej obci žili 
- vo folklórnom pásme Pytačky a Pletenie zimuzelových vencov, Dožinky a pod. Úspech, 
dosiahnutý vystúpením na folklórnych slávnostiach "Rok na dedine" vo Výčapoch-
Opatovciach, vystriedal ďalší úspech na prehliadke seniorských súborov vo Veľkom Záluží a na 
posedení dôchodcov v Dolných Lefantovciach. OO JDS pri príležitosti Mesiaca úcty k starším         
v Ivanke pri Nitre udeľovala vyznamenania I. stupňa aktívnym organizáciám a pochopiteľne 
bola medzi ocenenými aj naša ZO JDS. Na organizovanie spoločenských podujatí  využívame 
krásnu prírodu, ktorá nás obklopuje. Raz v roku, v máji, na sviatok sv. Urbana, Podhoranské 
Vinohrady (v časti obce Mechenice) ožívajú spevom a hudbou, podáva sa chutný guláš                
z kuchyne gurmánov vinárskeho spolku. Po zotmení sa deti tešia na ohňostroj a disco. Zábava 
pri ľudových piesňach i hudbe pre dospelých pokračuje do skorých ranných hodín. 

Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce Podhorany   

Festival kultúry

Posledná júnová nedeľa sa v Zlatých Moravciach niesla aj tento rok v znamení ľudového 
folklóru. Konal sa už 12. ročník Festivalu kultúry pod patronátom Mesta Zlaté Moravce.  
Vystúpili detský folklórny súbor Jelenček z Jelenca,  Vretienok z Kozároviec a domáci DFS 
Zlatňanka. Príjemnú atmosféru ďalej navodil spevácky súbor Babička zo Zlatých Moraviec, 
Folklórny súbor Lipa z Veľkých Vozokán, Zlatňanka - Zlaté Moravce, Turňa - Jedľové Kostoľany, 
Hostianka - Hostie, Prílepčianka - Prílepy, Chočanka - Choča, Skerešovanka - Obyce a Inovec – 
Zlaté Moravce.  Záver programu bol srdečný a niesol sa v znamení 
poďakovania všetkým zúčastneným za bohatý kultúrny program a 
umelecký zážitok, ale aj sponzorom, ktorí prispeli a pomohli. 
Pamätné listy mesta Zlaté Moravce a upomienkové darčeky si 
odniesli domov všetky zúčastnené súbory, ktoré im odovzdala 
primátorka mesta. Na koniec si ešte všetci spoločne zaspievali pieseň 
Tancuj, tancuj, ktorá dala slávnostnú bodku za krásnym popoludním.   

Viera Vaňová, odd. pre ľudské zdroje,  Zlaté Moravce

Rozlúčka s letom

Organizátorom bol  starosta obce Dolné Obdokovce Zoltán Gyepes a  poslanci miestneho 
obecného zastupiteľstva, ktorí sa podieľali  na jeho celkovom priebehu. Program bol pestrý. 
Konal sa  žiacky futbalový turnaj, deti sa mohli voziť na koči a poníkoch po celej dedine. 
Vystúpenie sokoliarskej skupiny a jazdecko-lukostreleckého klubu bol skutočným zážitkom pre 
všetky vekové kategórie. Medzitým vystúpil miestny ženský folklórny súbor. Súčasťou 
programu bola súťaž vo varení gulášu, táborák a nostalgický večer, na ktorom vystúpili rôzne  
hudobné skupiny. Atrakciou pre občanov obce, ako i pre hostí, bol chýrny spevák Balázs Pali                
z Maďarska. Občania, hostia i účinkujúci si navečer vychutnávali guláš a naďalej sa pri hudbe 
zabávali a tancovali.

Helena Lacová, Dolné Obdokovce
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Vidiecky domček

Vidiecky domček patrí do vlastníctva rodiny Szombathových. V roku 1836 bola postavená 
zadná časť budovy a v roku 1887 dve predné izby, ktoré zostali až dodnes. Pred rokom 1944 tu 
žili  starí rodičia, rodičia a traja súrodenci s rodinami. Po vojne sa všetky deti odsťahovali a 
starkí pomreli. Od roku 1986 zostal dom úplne prázdny a začal pomaly chátrať. Preto prišiel v 
roku 2006 nápad od Barbory Tóthovej, vedúcej FS, zrekonštruovať ho. Obec ho získala  do 
prenájmu od majiteľov a začala sa jeho  obnova. Pavol Sándor so synom dali  celý domček za  
finančnej pomoci obce  a podpory  starostu  Bc. Ladislava Hajdu do pôvodného stavu.  
Folklórny súbor Csemadok sa postaral o interiér domu. 1.júla 2007 sa oficiálne otvoril nielen 

pre obyvateľov obce, ale aj pre verejnosť. Môžu tu obdivovať starú spálňu, kuchyňu, kroje, 
náradia a veľa už historicky vzácneho dedičstva nášho kultúrneho života Pohraníc. Prezentujú  
sa tu za pomoci ZO Csemadok zvyky našich predkov napr. : varenie lekváru, drápanie peria, 
svadba, zabíjačka, polievačka a iné. 

Každý, kto našu obec navštívi, má možnosť sa prihlásiť vopred u Barbory  Tóthovej na tel.č. 
037/ 787 13 59. Srdečne vítame každého , kto miluje kultúru, tradície a históriu.

Prílepské zvyky

Obyvatelia mestskej časti Prílepy si 7. septembra pripomenuli ľudový sviatok vyjadrujúci 
radosť z bohatej úrody – tradíciu dožiniek pod názvom Prílepské zvyky. Pre návštevníkov bola 
pripravená výstava prekrásnych ručne zdobených obrusov a ľanových odevov. Nechýbali 
ošietky, krčahy, črpáky. Vystúpili FS Zlatňanka zo ZM, Skerešovanka z Obýc, Benát                        
z Machuliniec a Prílepčianka z Prílep. 

Viera Vaňová, odd. pre ľudské zdroje,  Zlaté Moravce

Nitra žila Dňami českej kultúry

Odhalením pamätnej tabule k 90. výročiu vzniku Československej republiky sa 9. októbra 
2008 začali v Nitre Dni českej kultúry. Pamätná tabuľa odhalená  na historickej budove 
Ponitrianskeho múzea symbolizuje trvalé prepojenie Čechov a Slovákov, ktoré neoslabilo ani 
rozdelenie hraníc. Z mesta Kroměříž zavítal do Nitry Divadelný spolok Kroměříž. Diváci si              
z bohatej kultúrnej ponuky mohli vybrať aj vystúpenie hudobnej skupiny Wotchi a pražského 
bábkového Divadlo Buchty a Loutky.

Ľudmila Synaková, MsÚ Nitra
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Deň dôchodcov

V našej obci sa každoročne oslavuje Deň dôchodcov. 13. novembra 2008 sa skoro všetci 
pozvaní dôchodcovia stretli v miestnom kultúrnom dome obce. Privítali ich deti zo Základnej 
školy so svojím kultúrnym programom. Každý bol pohostený gulášom, pagáčmi a občerst-
vením. Dôchodcovia, ktorí zavŕšili v roku 60. rokov dostali do daru pekný a praktický darček.  
Dôchodcovia sa tešili cigánskej hudbe, pri ktorej si zaspievali a niektorí aj zatancovali.

Helena Lacová, Dolné Obdokovce
                                                                                                                                                                                 

Musica sacra

Symbolickým mostom spájajúcim hodnoty minulých vekov so súčasnosťou je i Medziná-
rodný festival sakrálnej hudby Musica sacra, ktorý sa aj vďaka spolupráci s Hudobným centrom 

Bratislava stal každoročne očakávanou udalosťou 
kultúrneho života nielen mesta Nitry, ale aj jej návštev-
níkov, ktorí na festival prichádzajú z rôznych destinácií. 
Festival vznikol roku 1991 ako súčasť projektu Slovanská 
Nitra. Na festivale sa od tohto roku predstavili mnohé 
popredné domáce i zahraničné umelecké telesá, vynikajúci 
vokálni aj inštrumentálni sólisti, ktorí svojím umením 
sprítomnili skvosty duchovnej hudby. 

Lenka Belková, oddelenie kultúry a športu, Nitra

Obec Močenok oslávila 895. výročie prvej písomnej zmienky

Oslavy  sa začali v piatok 12. septembra slávnostným večerom pre obyvateľov obce, na 
ktorom bola ocenená viac ako desiatka občanov, ktorí prispeli k zveľadeniu obce alebo 
významne pomohli iným ľuďom. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnil aj predseda 
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý zároveň odovzdal do rúk starostu obce 
Ing. Mariánovi Borzovi na znak úcty k tomu, čo naša obec za storočia jestvovania dosiahla 
osobný dar – zlatú plaketu, ktorá bude aj v budúcnosti pripomínať toto stretnutie a poprial 
Močenku do ďalších rokov dynamický rozvoj. O kultúrny program sa postaral Ženský spevácky 
zbor Cantica spolu s hosťami zo Základnej umeleckej školy  Jozefa Rosinského z Nitry – Máriou 
Mišunovou, Erikou Lacovou, Zuzanou Babuljakovou a Lenkou Smolinskou.

Druhý deň osláv bol nabitý zaujímavým programom už od ranných hodín, kedy starosta obce 
otvoril tradičný jarmok na „Kríža“. Návštevníkom celé dopoludnie počas jarmoku 
spríjemňovala promenádnym koncertom Dychová hudba Močenská kapela a vystúpenie 
skupiny historického šermu Aldaron z Nitry. Program druhého dňa osláv pokračoval popoludní 
slávnostným sprievodom dychových hudieb a folklórnych skupín obcou.  V areáli kultúrneho 
strediska sa zišlo v sobotu niekoľko stoviek milovníkov dychovky a dobrej zábavy, ktorí tu mali 
okrem zaujímavého programu k dispozícii stánky s občerstvením, perníčkami, hračkami alebo 
nafukovaciu šmýkačku. Počas osláv dní  obce sa v Močenku stretlo dvanásť dychových hudieb 
z celého Slovenska a jedna zo zahraničia. O zábavu a humorné slovo sa počas dvoch dní 
postaral známy moderátor, zabávač a spevák Franta Uher z Lanžhota. V areáli kultúrneho 
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strediska sa zároveň s bežiacim programom konala aj súťaž vo varení guláša, ktorej sa v tomto 
roku zúčastnilo 7 družstiev – organizácie a spolky z Močenku. Program ďalej pokračoval 
vystúpením DH Lacaranka z Moravy, ktorá hrala do tanca a na počúvanie návštevníkom až do 
neskorých ranných hodín. Tretí deň osláv sa niesol v znamení sviatku „Povýšenia sv. Kríža“            
a začal sa slávnostnou svätou omšou v kaplnke sv.Kríža. Nedeľný kultúrny program opäť 
otvorila fanfára a všetkých prítomných privítal starosta obce Ing. Marián Borza a manažér DH 
Močenská kapela Peter Prvák. Divákom sa opäť predstavili rôzne dychové hudby z celého 
Slovenska a FS z Veľkého Zálužia a FS z Dolného Ohaja. I napriek veľmi chladnému počasiu sa 
celoobecných slávností zúčastnilo viac ako tisícka milovníkov dychoviek a dobrej zábavy. 
Organizátori sa tešili aj návšteve  významných hostí z kultúrneho, spoločenského a politického 
života. Nedeľnou ľudovou zábavou sa skončili tohtoročné oslavy 895. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci. Organizátori sa už pripravujú na nasledujúci ročník a ich prioritou je, aby 
návštevníci aj hostia programu boli spokojní a opäť sa vrátili na niektoré z podujatí 
poriadaných obcou.

Gabriela Borzová, vedúca kultúrneho strediska Močenok

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

V súčasnosti už 49 európskych štátov organizuje počas septembrových víkendov podujatie 
„Dni európskeho kultúrneho dedičstva“. Ich cieľom je spoznávať hmotnú európsku kultúru a 
históriu prostredníctvom sprístupňovania historických pamiatok a miest, vrátane takých, ktoré 
sú inak zatvorené verejnosti. Obyvatelia Európy majú tak 
možnosť prehĺbiť si poznanie o bohatstve kultúrneho 
dedičstva svojej krajiny a hodnotách, ktoré v sebe tento 
odkaz minulosti prináša. Je to nástroj, pomocou ktorého sa 
môžeme aktívne zapojiť do ochrany  a udržiavania nášho 
hmotného kultúrneho dedičstva a tak uplatňovať a propa-
govať princíp občianskej zodpovednosti.

Lenka Belková, oddelenie kultúry a športu, Nitra
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XII. PONÚKAME

Ozvučenie

Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka obciam  a mestám svojej územnej pôsobnosti 
ozvučenie. Disponuje aparatúrou, ktorá ozvučí väčšinu kultúrnych domov v regióne                
a prípadne aj voľné priestory. 
Aparatúra obsahuje:
- repro - boxy JBL MRX 525  2 x 800 W
- zosilňovač Yamaha XP 5000              2 x 700 W
- odposluchové repro so zosilňovačom 2 x 300 W
- mix pult  Sounfdcraft LX 7ii 16 vstupov mono, 2 stereo
- mikrofóny Shure - 3 x Shure SM 58 ( jeden je bezdrôtový) - spevové

- 1 x Shure 565 – spev, hovorené slovo
- 6 x Shure SM 57 – nástrojové
- 6 x AKG C 1000 – nástrojové 
- 1 x Shure Beta 52 - basový

- multiefekt Lexicon MX 400 XL - CD prehrávač Technics - projektor EPSON X3 ( s plátnom 
3 x 2 m) V prípade záujmu nás kontaktujte v mesačnom časovom predstihu.

Edičné práce

Krajské osvetové stredisko  v Nitre v rámci pomoci obciam, spoločenským organizáciám, 
združeniam, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka spracovanie propagácie podujatia.

- pozvánky
- letáky – plagáty –max. A3
- pamätné listy, ďakovné listy, diplomy, osvedčenia.

Prenájom

Ponúkame hodinový prenájom priestorov V KRAJSKOM OSVETOVOM STREDISKU 
V NITRE :

- výstavná sála s kapacitou 80 miest vhodná na výstavy,  koncerty,  súťaže, prednášky
- malá výstavná sála  s kapacitou 40 miest vhodná na výstavy, koncerty,  súťaže, 

prednášky
- zasadacia miestnosť s kapacitou 50 miest vhodná na prednášky,  súťaže, odborné 

semináre
- zasadacia miestnosť s kapacitou 30 miest vhodná na prednášky,  súťaže (bez možnosti 

stolového systému) 
- učebňa s kapacitou 15 miest
- učebňa s kapacitou 12 miest 

Všetky miestnosti sú vybavené audio a video technikou s možnosťou pripojenia na internet.

Cena za prenájom priestorov je stanovená v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 
NSK schválenými zastupiteľstvom NSK.
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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@kosnr.sk. - riaditeľka  

Oddelenie tvorivosti:

Mgr. Zdenka Smrečková  - 037/653 1545, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk
vedúca oddelenia, výtvarníctvo, fotografia, film

Mgr. Zuzana Porubská -  037/653 2544, 0911 540 017, zuzana.porubska@kosnr.sk
hovorené slovo a dramatická tvorba

Mgr. Ľudmila Struková – 037/733 5988, 0911 540 023, ludmila.strukova@kosnr.sk
ľudové a súčasné remeslá, špecifické skupiny 

Silvia Vargová - 037/653 2544, 0911 540 015, silvia.vargova@kosnr.sk
menšinová kultúra       

Mgr. Jana Zákopčanová - 037/653 2544, 0911 540 022,  jana.zakopcanova@kosnr.sk
hudba, spev, tanec, folklór 

Oddelenie vzdelávania:

Mgr. Jana Ondrušková – 037/653 1546, 0911 540 016,  jana.ondruskova@kosnr.sk
vedúca oddelenia, sociálna prevencia, fotoklub, semináre pre obce , klub Equilibrium 

Mgr. Peter Bakay -  037/653 1545, 0911 784 563, peter.bakay@kosnr.sk
grafológia, ozvučovacia technika, informačná databáza

PaedDr. Anna Mesková -  037/653 1545, 0911 540 019, anna.meskova@kosnr.sk
rekvalifikačné kurzy

Bc.Magdaléna Radecká – 037/733 5988, 0911 540 025, magdalena.radecka@kosnr.sk
kluby- zdravia, joga, relaxačné cvičenia, šach; kurz orientálneho tanca, 
environmentálna problematika

Oddelenie služieb:

Mariana Füleová - 037/653 1546, 0911 540 021, mariana.fuleova@kosnr.sk  
vedúca oddelenia, prenájom miestností

Mgr. Jana Berešová - 037/653 1545, jana.beresova@kosnr.sk
 edičné práce, Klub diabetikov

Marián Gombík 037/653 1545, 0911 020 540, organizačný pracovník

Emília Pintérová 037/733 5988, emilia.pinterova@kosnr.sk, účtovníčka

Marta Földešiová upratovačka

Emília Laurová upratovačka
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