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Milí naši priaznivci,

stretol sa rok s rokom a my sme tu opä s našim obèasníkom miestnej kultúry
MOZAIKA, v ktorom sa vám vždy snažíme prinies pestré a rozmanité informácie z
neprofesionálnej kultúry nielen našej územnej pôsobnosti okresov Ša¾a, Zlaté Moravce a
Nitra, ale aj celého Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V obèasníku, ktorý držíte práve v rukách sa doèítate nielen o najzaujímavejších
podujatiach, ktoré pre vás pripravilo Krajské osvetové stredisko v Nitre v minulom
roku, ale opä sa v òom objavujú perlièky z obcí a miest, z vašej bohatej èinnosti, ktoré nás
vždy najviac potešia. Tentokrát nám príspevok poslali kultúrno – osvetoví pracovníci obcí
Choèa, Martin nad Žitavou, Topo¾èianky, Ve¾ké Zálužie, Cabaj – Èápor, Tekovské
Nemce, Lužianky, Pohranice, Nová Ves nad Žitavou, Hosová, Moèenok,
Mojmírovce, Zlaté Moravce a Nitra. Osobne sme sa zúèastnili pri príprave a realizácii
krásnych hodnotných podujatí aj v iných obciach a mestách, veríme , že si nájdu chví¾u èasu
a podelia sa s nami o rados z úspechu v nasledujúcom èísle Mozaiky.
Novo nastúpený rok 2010 má naozaj mimoriadne ve¾a prívlastkov, najèastejšie sa
hovorí o roku skromnosti (my kultúrnici sme už na šetrenie a nedostatok peòazí pripravení a
zvyknutí dlhé roky), práve preto veríme, že bude pre náš kraj v oblasti kultúry aj tento rok
úspešný. Dovo¾ujeme si vás všetkých už teraz pozva na reprezentaèný program toho
najlepšieho z amatérskej kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý pre vás
pripravíme po úspešných prehliadkach v Šali, Topo¾èanoch, Komárne, Kozárovciach a
Nových Zámkoch 22. októbra 2010 pod názvom Srdce, duša, rados v Nitre.
Naplánujete si vo¾ný piatkový veèer a príïte sa pozrie na úžasné schopnosti našich ¾udí,
ktorí sa kultúre venujú s láskou a obetavosou vo svojom vo¾nom èase.
Rok 2010 je aj Rokom kresanskej kultúry na Slovensku, Európskym rokom boja
proti chudobe a sociálnemu vylúèeniu, Medzinárodným rokom biodiverzity a
Medzinárodným rokom zbližovania kultúr. Vezmite do úvahy tieto prívlastky na príprave
podujatí v ich duchu, pracovníci Krajského osvetového strediska vám svojimi metodickými
radami a praktickými skúsenosami radi pomôžu osobne, telefonicky, mailom – využite,
prosím, kontakty v našej inovovanej webovej stránky www.kosnr.sk
Ïakujeme vám za spoluprácu a tešíme sa na inšpiratívne stretnutia v tomto roku

za všetkých pracovníkov KOS v Nitre
riadite¾ka
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I.
II.

Hovorené slovo a dramatická tvorba - str. 5
Hudba, spev, tanec - str. 10

III. ¼udové a súèasné remeslá - str. 14
IV.

Výtvarné umenie a výstavy - str. 18

V.

Foto a film - str. 25

VI.

Sociálna prevencia - str. 28

VII. Kluby, kurzy, vzdelávanie - str. 31
VIII. Z ïalšej èinnosti vyberáme - str. 35
IX.

Reprezentovali nás - str. 42

X.

Obce a mestá sa predstavujú - str. 46

XI.

Pripravujeme a ponúkame - str. 55

XII. Pracovníci Krajského osvetového strediska v Nitre - str. 59
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Beniakove Chynorany - slovenský festival poézie
Regionálne výberové kolo súaže spojené s rozborovým seminárom sa uskutoènilo 23.
januára 2009 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Jeho poslaním je prispieva k rozvoju
slovenského amatérskeho prednesu, objavova mladé recitátorské talenty a
prostredníctvom vzdelávacích seminárov usmeròova ich odborný rast. Odborná porota v
zložení Ing. Dagmar Kováèová a PaedDr. Ivan Kováè nominovala do krajského kola
recitátorov v I. kategórii - Dominiku Uhrovú, Nadeždu Krajmerovú a Máriu Froncovú. V II.
kategórii reprezentovali náš okres – Simona Šlosárová, Michaela Stúchla a Romana
Packová, ktorá mala automatický postup z minulého roka a v III. kategórii to bola Agáta
Škublová. Do celoštátneho kola súaže sa prebojovali Mária Froncová a Agáta Škublová.

Umelecký prednes poézie a prózy
Odborný seminár vo februári bol zameraný na dramaturgiu prednesu, artikuláciu a
posolstvo prednesu. Opä bol urèený všetkým pedagógom, ktorí sa venujú detskému a
umeleckému prednesu. Lektorovanie prijala pani Mgr. Jaroslava Èajková z Národného
osvetového centra, ktorá sa už dlhé roky venuje umeleckému prednesu a je jeho odbornou
pracovníèkou pre umelecký prednes a divadlo poézie. O podujatie tohto druhu bol
mimoriadny záujem, zúèastnilo sa ho okolo 60 pedagógov z okresov Nitra, Zlaté Moravce,
Ša¾a a Vráble. Seminár bol rozdelený do troch èastí. V prvej èasti sa venovali teórii
umeleckého prednesu a v ïalších èastiach sa venovali praktickým cvièeniam s textom.
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Tompa Mihály
26. februára 2009 sa v priestoroch KOS v Nitre konalo okresné kolo súaže v prednese
poézie a prózy v maïarskom jazyku pod názvom Tompa Mihály. Žiaci súažili v štyroch
kategóriách. Tí najlepší postúpili do krajského kola, do Tešedíkova. Žiaci i pedagógovia sa
zúèastnili odborného rozborového seminára s èlenmi porôt.

Detský javiskový sen
Poèas dvoch aprílových dní sa konala v priestoroch MsKS Ša¾a krajská súažná
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých
hrajúcich pre deti pod názvom DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN. Úèinkujúcim, ale aj širokej
verejnosti sme ponúkli dva dni plné predstavení, popretkávané tvorivosou, nápaditosou a
fantáziou. Prehliadky sa zúèastnilo 170 úèinkujúcich a nieko¾ko desiatok hostí. Súažilo sa v
troch kategóriách:
V kategórii „scénická miniatúra“ sa nám predstavili:
DDS MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble so scénickou miniatúrou Po èlenky v mori v
réžii Štefana Foltána
DDS Kocúrik pri CZŠ A. Bernoláka, Nové Zámky so scénickou miniatúrou O pampúšikovi
v réžii Petra Èerveného
DDS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre so scénickou miniatúrou Škriatkojašenie, v
réžii Marici Šiškovej
V kategórii „detské divadlo“, sa nám predstavilo sedem detských divadelných súborov:
DDS MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble s inscenáciou Denník Maximiliána M., v réžii
Štefana Foltána
DDS Ekožrútik pri ZŠ Mojmírovce s inscenáciou Príbeh z povaly, v réžii Kataríny Kúdelovej
DDS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre s inscenáciou O èervenej èiapoèke, v réžii
Marici Šiškovej
DDS Bastriguly pri ZŠ Devínska, Nové Zámky s inscenáciou Bàà – Càà – Hàà – Dos?, réžii
Anettky Peternaiovej
DDS Bastrigulèek pri ZŠ Devínska, Nové Zámky s inscenáciou È...oko/pre rados i
zamyslenie malým aj ve¾kým, v réžii Anettky Peternaiovej
DDS Kameò na ceste pri ZUŠ Levice s inscenáciou Keï sa ulievame, v réžii Štefana Jurèu
DDS Divadlo u Zuzy Múzy pri SZUŠ Tralaškola, Nitra s inscenáciou Kmotra smr a
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zázraèný lekár, v réžii S. Vollmanovej, D. Širokej a D. Smieškovej
Kategória „divadlo dospelých hrajúcich pre deti, mala jediné zastúpenie v domácom
divadle, a to DS Materinky pri MsKS a CVÈ Ša¾a s inscenáciou PRASIATKA, réžii Aleny
Demkovej.
Hosujúcim súborom prehliadky bol DDS pri ZUŠ Mojmírovce s inscenáciou Vznik života
a my.
Odborná porota v zložení – Maroš Krajèoviè, ¼ubomír Šárik a Miroslav Ballay navrhla na
úèas v celoslovenskej prehliadke detského divadla ZLATÁ PRIADKA inscenáciu Kmotra
smr a zázraèný lekár - Divadlo u Zuzy Múzy pri SZUŠ Tralaškola v Nitre a v kategórii
scénická miniatúra nás reprezentoval DDS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre pod
vedením Marice Šiškovej s inscenáciou Škriatkojašenie.
Na celoštátnu prehliadku DETI A DIVADLO v Rimavskej Sobote v kategórii divadlo
dospelých hrajúcich pre deti porota odporuèila DS Materinky, Ša¾a s inscenáciou prasiatka,
réžia: Alena Demková

Dobré slovo
Okresné kolo súaže v umeleckom prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku pre
žiakov II. stupòa ZŠ s vyuèovacím jazykom maïarským sa uskutoènilo 2.apríla v
priestoroch KOS v Nitre. Súèasou podujatia bol i odborový seminár s odbornou porotou.
Víazi získali vecné ceny od KŠÚ v Nitre. Z každej kategórie postúpili dvaja súažiaci do
celoslovenského kola, ktoré sa konalo koncom apríla v Komárne.
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Divadelné hranie
Letná tvorivá dielòa sa niesla v duchu divadelného hrania. Viedol ju Štefan Foltán vedúci DDS MoDRé TRaKy a DS Modré divadlo z Vráb¾ov, trvala tri dni. Úèastníkmi boli deti
od 7 do 17 rokov. Poèas týchto 3 dní nacvièili krátke divadielko O neposlušnom dievèatku
Lucii. Na svoje divadelné úlohy sa pripravovali rôznymi dychovými a pohybovými hrami,
rozcvièovali si hlasivky, spievali a hovorili si jazykolamy. Deti si vymysleli postavy zvieratiek,
ktoré si v predstavení aj zahrali. Závereèné vystúpenie si prišli pozrie ich kamaráti, deti z
tvorivej dielne Kamarátky farbièky a dospelí.

Štúrov Zvolen
12. marec patril krajskej súaži v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen. Zúèastnilo sa jej
45 súažiacich. Odborná porota v zložení - PhDr. Mária Valentová, PhDr. Marcel Olšiak,
PhDr. Štefan Holiè, CSc. hodnotila tento roèník vysokou úrovòou pripravenosti zo strany
žiakov a študentov. Súažiaci boli vynaliezaví a vyžrebovanou témou sa nenechali zaskoèi.
V rámci jednotlivých kategórií sa stretli ve¾mi šikovní a tvoriví mladí ¾udia, ktorí sa
zaujímavo zhostili svojich úloh. Porota odporuèila na postup do celoštátneho kola súaže v
každej kategórii jedného súažiaceho. Vo Zvolene nás tak reprezentovali Patrícia LaktišováZŠ Topo¾èianky, Terézia Èokynová – Gymnázium Vráble a Tomáš Garaj – Gymnázium Zlaté
Moravce.
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Praktický kurz pre mladých moderátorov a hlásate¾ov – amatérov
V septembri sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre konal praktický
kurz pre mladých moderátorov a hlásate¾ov. Podujatie bolo prípravou na krajskú súaž
Mladý moderátor. Kurzu sa zúèastnilo 42 mladých ¾udí vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí majú
záujem o mediálnu komunikáciu. Lektorom bol PhDr. Marcel Olšiak z UKF v Nitre. Venovali
sa interpretácii spravodajského a reklamného textu, vedeniu rozhovoru a vlastnej relácii.
Študenti mali možnos vyskúša si svoje moderátorské schopnosti a zruènosti. Pracovali s
mikrofónom, s rôznymi novinovými èlánkami a zároveò získali i mnoho užitoèných rád a
informácií.

Mladý moderátor
Krajskej súaže mladých moderátorov a hlásate¾ov – amatérov sa zúèastnilo 29
študentov z Nitrianskeho kraja, ktorí súažili v 2 vekových kategóriách a v súažných
disciplínach: interpretácia spravodajského textu, reklamného textu, vedenie rozhovoru a
vlastná relácia. Ich výkony hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Miriam
Kalisová - TV Markíza, Marcel Hanáèek- Slovenský rozhlas a Marcel Olšiak – UKF v Nitre,
Katedra slovenského jazyka. Záujem o súaž každým rokom rastie, pretože práca v
médiách je pre mladých ¾udí inšpirujúca a lákavá. Postup do celoštátneho kola SÁROVA
BYSTRICA 2009 si vybojovali: Radoslav Šebo z Levíc, ¼uboš Vnuk z Nitry a Radka Hajková z
Vrábel Porota udelila aj 2.miesto, ktoré patrilo Michaelovi Vrzalovi z Nitry a na 3. mieste sa
umiestila Viktória Krnáèová z Levíc.
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Folklórne pozdravy
Jozef Antalík, vynikajúci inštrumentalista, zároveò i taneèník, výrobca ¾udových hudobných
nástrojov, špecifický interpret gajdošských piesní a tancov. Osobnos, ktorá si rozhodne zaslúži
pozornos. 23. apríla 2009, pri príležitosti 111. výroèia jeho narodenia, sme sa snažili
nadviaza na jeho odkaz. Úvodným podujatím folklórneho dòa boli muzikantské dielne,
zamerané na štýlovú interpretáciu nitrianskeho folklóru v hre na gajdách, heligónke a v
cimbalovej ¾udovej hudbe. Súèasne prebiehala prezentácia zvukových a obrazových
materiálov o heligónke a gajdách, spojená s praktickými ukážkami cifier a spôsobov hrania na
tieto ¾udové hudobné nástroje. Ich súèasou bol aj erudovaný výklad o nástrojoch, hre na nich,
ich interpretoch a kontextoch využitia v ¾udovej hudobnej kultúre s upriamením na výnimoèné
interpretaèné umenie Jozefa Antalíka v hre na heligónku a štvorhlasné gajdy.
V nasledujúcom kultúrno-umeleckom predstavení venovanom ako laickej, tak i odbornej
verejnosti, si na Jozefa Antalíka zaspomínali jeho najbližší príbuzní a ¾udia, ktorí ho poznali, žili
s ním, ako aj tí, ktorí nadviazali na jeho hudobnú a taneènú tvorbu. Program vypåòali
vystúpenia nitrianskych folklórnych kolektívov, ale i jednotlivci v hre na gajdách, ktorí priniesli
pozdravy z celého Slovenska. Podujatie vyvrcholilo Taneèným domom, na ktorom sa všetci
zúèastnení, aj tí taneène menej zdatní, mohli nauèi improvizovanou formou tancova
gajdošské tance priamo za sprievodu hry gajdošov. Spoluorganizátormi tohto podujatia boli
Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre, Cech slovenských gajdošov a PAF
(Priatelia autentického folklóru).

Helièky
Seje veter proso... s programom pod týmto názvom postúpil Detský folklórny súbor
Fatranèek z Nitry do krajskej súaže detských folklórnych súborov do Želiezoviec. Regionálne
kolo prebiehalo v apríli v Kultúrnom dome v Jelenci za úèasti štyroch detských folklórnych
súborov : Fatranèek z Nitry, Zlatòanka zo Zlatých Moraviec, Borinka z Nitry a domáci súbor
Jelenèek z Jelenca. Deti sa predstavili v programoch z okolia Nitry a Zlatých Moraviec a v rámci
podujatia sa mohli realizova v tvorivých dielòach, ktoré viedla ¼udmila Struková. Nauèili sa
nieèo o tradièných remeslách a svojím výtvorom /vtáèikom a inými ozdobami zo šúpolia/ sa
mohli potom pochváli aj doma. Ich vedúci sa poèas dielní zúèastnili na rozborovom seminári,
pozorne poèúvali rady èlenov odbornej poroty, ktorými boli PhDr. Margita Jágerová, Mgr. Peter
Obuch a Eliška Hrbíková.
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Nositelia tradícií
Po celotýždennom výdatnom snežení sa v sobotu 21. februára 2009 poèasie koneène
umúdrilo a dovolilo vyda sa na cesty všetkým folklórnym skupinám, ktoré sa v ten deò
prezentovali na súažnej prehliadke folklórnych skupín Nitrianskeho kraja. Podujatie s názvom
Nositelia tradícií sa konalo v Kultúrnom dome v Jarku, pár kilometrov od Nitry. Množstvo
divákov nielen z obce a jej okolia vytvorilo naozaj vïaènú atmosféru pre vystúpenie 7
folklórnych skupín : FSk Jaroèan Jarok, FSk Inovec Tekovské Nemce, FSk Praslica Kozárovce,
Fsk Vajrab Pukanec, FSk Krnèianka Krnèa, FSk Dolina Maòa, FSk Šurianka Šurany.Odborná
porota v zložení PhDr. Margita Jágerová, Dr. Stanislav Dúžek, Ing. Jozef Lehocký, Mgr. Jozef
Buriè a Mgr. Ján Václavek sledovala asi dvojhodinový program zložený zo súažných
programov jednotlivých folklórnych skupín. Diváci mohli vidie tradièné svadobné zvyky,
škriepky na trhu, zábavu mládeže na priadkach i netradièné udupávanie zeme v novom dome.
Po prehliadke nasledoval rozborový seminár, na ktorom porota zhodnotila jednotlivé súažné
programy. Do celoslovenského kola, za hlasitého potlesku porota odporuèila dve folklórne
skupiny, a to FSk Praslica z Kozároviec a domácu FSk Jaroèan. Gratulujeme.

Spev nás spája
Príjemné zimomriavky spôsobili divákom spevácke zbory, ktoré sa stretli pri príležitosti
prehliadky speváckych zborov v Moèenku. Už po deviaty raz sa spevácke zbory stretli v
príjemnej atmosfére na podujatí pod názvom Spev nás spája. Z Diakoviec prišli èlenovia
Ženského speváckeho zboru Nezábudka, Ženský spevácky zbor Zoboralja meral cestu do
Moèenku až zo Žirian, z Dolných Krškán potešili divákov èlenovia Miešaného speváckeho zboru
Lipka, no a nesmel chýba ani domáci Ženský spevácky zbor Cantica. Prehliadku otvoril pán
starosta Ing. Marián Borza a potom už sa kostol sv. Klementa rozozvuèal zborovým spevom, a
všetkými prenikla slávnostná atmosféra. Veríme, že takáto priate¾ská a príjemná atmosféra sa
ponesie aj desiatym, jubilejným roèníkom prehliadky, na ktorú už teraz všetkých pozývame.
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Šaffova ostroha
Koncom marca sa v priestoroch Krajského osvetového strediska konala postupová súaž
sólistov taneèníkov v ¾udovom tanci pod názvom Šaffova ostroha 2009. Svoje meno získala
celoslovenská súaž, ktorej vyhlasovate¾om je Národné osvetové centrum, po vynikajúcom
taneèníkovi a interpretovi ¾udových tancov Jurajovi Šaffovi z Dlhého Klèova. Porotu tvorili
Mgr. art. Barbora Morongová, PhDr. Stanislav Dúžek, CSc. a Mgr. Peter Obuch Z každej
kategórie postúpil do celoslovenského kola 1 taneèný pár, v kategórii B to boli Kristína
Turoòová a Martin Olejár, v kategórii C Veronika Angletová a Igor Hajduèík Z FS Vatra z Tlmáè,
v kategórii G - Kováts Orsolya Sára a Volter Tamás z DaMFS Kincsö zo Želiezoviec, a
odporúèanie do celoslovenského kola v tej istej kategórii dostali tiež Alexandra Batár a Kovács
Ádám rovnako z DaMFS Kincsö zo Želiezoviec.

Bližšie k tradíciám
V októbri a v novembri sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre konali
odborné semináre pre vedúcich folklórnych skupín Nitrianskeho kraja. Lektori - odborníci
z oblasti folklóru sa venovali tvorbe programov folklórnych skupín, dramaturgii, výstavbe
a inscenácii výstupov. Dotkli sa aj témy hudobného sprievodu a jeho súèinnosti so spevom a
tancom, i terénneho výskumu. Rozborom jednotlivých programov skupín poukázali
na vhodnos èi nevhodnos vybranej témy, jej scénického spracovania použitie rekvizít a
¾udového odevu. Na základe nadobudnutých poznatkov z oblasti choreológie, choreografie a
etnológie môžu vedúci, pedagógovia, kultúrni pracovníci, èi iní záujemcovia pracova
vo svojich folklórnych kolektívoch, školách a kultúrnych zariadeniach odbornejšie a
efektívnejšie. V rámci svojej èinnosti sa tak budú podie¾a na získavaní a prezentovaní
miestneho taneèného a hudobného folklóru v jeho autentickej podobe, èím sa zároveò prièinia
na uchovávaní tradiènej kultúry tej – ktorej obce, èi regiónu.
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Vianoce v KOS
16. decembra 2009 sa Krajským osvetovým strediskom niesli koledy a vinše, a príjemná
predvianoèná nálada. Na vianoènom koncerte sa predstavila spevácka skupina Vranky,
folklórna skupina Jaroèan a folklórny súbor Furmani. Súèasou programu bola aj
prezentácia zbierky ¾udových piesní. a jej uvedenie do života Vydalo ju Krajské osvetové
stredisko v Nitre, jej autorom je Ing. Marián Járek a nesie názov“ Ide Janko hore humny“.
Obsahuje ¾udové piesne z obcí Mojmírovce, Štefanovièová, Dolné Krškany a Svätoplukovo.
Krstným otcom sa stal Prof. Ondrej Debrecéni. Do života bola uvedená obilím a dúfame, že
padne na úrodnú pôdu a prinesie prospech a úžitok všetkým , ktorým sa dostane do rúk.
Krajské osvetové stredisko v Nitre ju bude distribuova folklórnym kolektívom, na základné
a stredné školy, základné umelecké školy a poskytne ju všetkým , ktorí majú radi hudobný
folklór Ponitria.
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Tvorivé dielne pre deti
V uèebni ¾udových remesiel sa stretávajú deti z materských, základných a stredných
škôl, pedagógovia, osvetoví pracovníci a široká verejnos. Najvzácnejšie sú prírodné
materiály slama, kukurièné šúpolie, vàbové prútie, makovièky, pedig. Aby sa z nich vyèaril
umelecký predmet, treba ma ve¾kú trpezlivos. Zruènos, estetické cítenie, kreativitu
postupne nadobúdajú v našej dielnièke. Tvorivé práce sú spojené s rozprávaním o jarných
zvykoch, fašiangy s výrobou masiek, Vianoce s ¾udovými tradíciami a detskými piesòami.

Papierové pletenie
Mnohí ste videli plies košíky z vàbového prútia, z pedigu, zo šúpolia, ale z papiera
málokto. Ing. Vladimíra Vašutová je zruèná v rôznych technikách. 17. júna širokú verejnos
oboznámila s papierovou technikou. Úèastníci vyhotovili košíky, kvetináèe, ozdoby na
stromèeky z toèeného novinového papiera. Hotový výrobok natreli farebným lakom, alebo
akrylovou farbou.

Nešitý patchwork
Technika patchwork je prikladanie malých štvorèekov rôznej farby, ktoré sa navzájom
spájajú a vytvárajú pekné estetické zošívané prestierania. História siaha až do staroveku
starého Egypta. Nešitý patchwork je prikladanie malých štvorèekov, ktoré špendlíkmi
zapichujeme do polystyrénových tvarov, ako sú venèeky, ve¾konoèné vajíèka, zvonèeky.
Lektorka Andrea Hašková nauèila zaujímavú techniku 18 úèastníèok kurzu.
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Košíky z kukurièného šúpolia
Kukurièné šúpolie je prírodný materiál, dostupný v našich zemepisných šírkach, kde sa
takmer v každej záhradke pestuje kukurica. Ak šúpolie dobre uskladníme v suchých
miestnostiach, môžeme z neho vytvára rôzne predmety poèas celého roka. V tvorivých
dielòach s demi sme vyhotovili zvieratká, postavièky, ozdoby na stromèek. Dospelí sa
nauèili podložky pod nádoby, prestierania, misky, košíky. Týmto tradièným ¾udovým
remeslom sa zaoberá Emília Tamaškovièová a šíri ho vo svojej obci v Komjaticiach a okolí.

Èo skrýva babièkina chalúpka
Letné tvorivé dielne v júli boli urèené deom. Spev, tanec a ¾udové remeslá tvorili jeden
celok. Za spevu ¾udových piesní a tancov mlátili žitko, z neho piekli chlieb a vložili do
pletených košíkov, ktoré si vyrobili. Vyhotovili aj jednoduché hudobné nástroje – perlièku,
hrkálku z makovièky, chrastidlo, húkadlo a šúpolienku. ¼udové tance a žatevné piesne sa
nauèili s Liborom Babuljakom, Jankou Zákopèanovou, ¾udové remeslá s ¼udmilou
Strukovou.

Tradícia a súèasnos ¾udového remesla
Po prvý raz sa predstavili ¾udoví remeselníci verejnosti 11.- 30. septembra 2009 vo
ve¾kej sále Krajského osvetového streda. Vystavovalo 18 amatérskych remeselníkov z
Nitry, Šale, Zlatých Moraviec a okolitých obcí - celkom 213 diel. Na vernisáži kurátorka
výstavy Anna Barusová predstavila diela aj prítomných autorov. Povedala: „Do materiálov
umelci vdýchli lásku, trpezlivos, cit a svoje umenie, aby vytvorili pozoruhodné a jedineèné
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predmety“. Obdivovali ich žiaci zo škôl, dospelí zo širokého okolia. Tradícia starej techniky a
vzorov sa tu spájala s novými materiálmi a potrebami súèasného èloveka. Vernisáž výstavy
otvorili deti z detského folklórneho súboru Fatranèek pod vedením Edity Antalovej, na
akordeóne sprevádzal Ivan Gemmel.

Radka rados rozdáva
Výstava ruèných prác èlenov krúžku Radka pri Základnej organizácii Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska v Nitre bola slávnostne otvorená 18. novembra 2009. Priliehavý
názov výstavy Radka rados rozdáva spoèíva v rozdávaní radosti a rád pri háèkovaní, pletení
, vyšívaní rôznych dekoratívnych predmetov. Návštevníci výstavy obdivovali aj techniku
ma¾ovania na hodvábe, servítkovú techniku na textile, ma¾ovanie na skle. Výstavu sme
pripravili pri príležitosti 200. výroèia narodenia Luisa Brailla. Sprievodným podujatím
výstavy bolo II. Celoslovenské stretnutie krúžkov pri ZO ÚNSS, ktorí informovali o svojej
èinnosti, získavaní sponzorov, písaní projektov a rozširovaní èlenskej základe. Všetkým
èlenom krúžkov želáme ve¾a radosti a optimizmu.

Košíky z pedigu
Tvorivú dielòu pletenie košíkov z pedigu sme zorganizovali pre širokú verejnos.
Zaèiatoèníèky sa oboznámili s prírodným materiálom, jeho spracovaním, farbením a
ošetrovaním hotových výrobkov. Pod vedením lektorky Mgr. Anny Barusovej uplietli
vianoèný košík na všestranné využitie. Dielne sa zúèastnili dôchodkyne pre vlastné
využitie vo¾ného èasu, uèite¾ky a vychovávate¾ky techniku pletenia košíkov budú šíri a uèi
zruènosti žiakov v základných školách a internátoch stredných škôl.
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Vianoce s ¾udovými remeslami
¼udové remeslá neodmyslite¾ne patria k Vianociam. Z materiálov slamy, šúpolia, prútia
a drôtu vytvorili naši lektori atmosféru tradièných Vianoc v obchodno - spoloèenskom
centre Mlyny. V dòoch 14. – 17. decembra návštevníkom lektorky Anna Barusová, Mária
Dièérová, Emília Tamaškovièová a Eva Vašeková ukázali postup výroby vianoèných ozdôb,
košíkov, misiek, drôtovaných rybièiek. Mnohí si svoju zruènos hneï aj vyskúšali.
Najodvážnejšie boli deti a študenti vysokých škôl. Navštívilo nás viac ako 250 záujemcov o
¾udovú tvorbu.
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Fantázia Fatranskej
Výtvarné práce detí predstavovali zmes rôznych techník a tém prostredníctvom ktorých
žiaci vyjadrovali svoje vnútorné cítenie, obrazotvornos, predstavivos, výmysel pretvorený
vo farebné obrázky. Stretli sme sa s témami: vesmír, naše mesto, sídlisko, príroda,
rozprávky. Výstava ZŠ Fatranská v Nitre bola malým dielom hry s farbou.

Dve krajiny, dve mestá, štyria umelci
Výstava, ktorá sa konala vo februári v rámci cezhraniènej spolupráce, predstavila
výtvarnú tvorbu autorov Miklósa Bangóa, Endre Kaposiho z Ostrihomu, Jána Lábika a
Alexandra Bugyácsa zo Štúrova. Kurátorom výstavy bol Dr. István Bárdos. Zrealizovala sa
vïaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Spoloènosti slobodného vzdelávania
Komáròansko-ostrihomskej župy, Samosprávy Komáròansko-ostrihomskej župy Tatabánya
a Spoloèensko-vednej a vydavate¾skej nadácií Istvána Kultsára.

Fantázia
FANTÁZIA – bol názov výstavy žiackych výtvarných prác jubilejného X. roèníka
výtvarného projektu štyroch základných škôl ZŠ Nitra – Cabajská, Topo¾ová, Tulipánová a
ZŠ vo Ve¾kom Záluží. Tohtoroèný projekt bol výsledkom megaprojektu, v ktorom vyuèujúci
výtvarnú výchovu na uvedených školách v predchádzajúcich roèníkoch spracovávali od roku
1998 témy: MESTO, HRA, MÔJ SVET, ŽIVLY, ÈLOVEK, PÍSMO A ZNAK, PROTIKLADY,
PORTRÉT, PRIESTOR. Odborným garantom kvality projektov bola po celých 10 rokov
kurátorka PaedDr. Soòa Hrivòáková, PhD.
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Farby, tvary, predstavy, sny...
Vesmír. Aký vlastne je ? V oèiach detí pestrý, nekoneèný v tvaroch, farbách a námetoch.
Tvoria ho fantastické planéty, nevídané veci, záhadné bytosti, živoèíchy, prostredie. Téma
vesmíru naplno podnietila fantáziu detí, èo sa odzrkadlilo v originalite výtvarného
stvárnenia. Deti svoje predstavy zachytili rôznymi výtvarnými technikami, najmä kresbami,
ma¾bami, papierovými kolážami. Najlepšie výtvarné práce – najzaujímavejšie námetom a
spôsobom spracovania mohli návštevníci vidie v mesiaci marec v priestoroch KOS v Nitre,
v KS Veèierka v Šali a v CVÈ Spektrum v Zlatých Moravciach. Ocenené práce postúpili do
celoslovenského výberu do SÚH v Hurbanove.

Výtvarné spektrum 2009
Krajského kola súaže Výtvarné spektrum 2009 sa za Nitriansky kraj zúèastnilo spolu 66
autorov s celkovým poètom 158 výtvarných prác. Na krajskú výstavu postúpilo 55 autorov s
79 prácami a do celoštátneho kola 16 autorov. Odborná porota navrhla udeli 6 ocenení, 5
èestných uznaní a 1 hlavnú cenu. Pred slávnostným vyhlásením výsledkov súaže sa konal
odborný seminár. Autorom výtvarných diel, ale i ostatným úèastníkom bola ponúknutá
forma konzultácií a tvorivého dialógu s odbornou porotou o vystavovaných výtvarných
dielach. Hlavnú cenu si odniesol Pavol Bebjak z Nitrianskych Hrnèiaroviec. V kategórii
autorov do 25 rokov bez výtvarného vzdelania získala èestné uznanie Beáta Bolyová z
Komárna, v kategórii nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania obdržali ceny Ladislav Bahorec
z Èe¾adíc, Ing. Gabriela Ballayová z Nitry a Zuzana Balážiová z Ve¾kého Zálužia, èestné
uznania patrili Ing. Jurajovi Ïuraèkovi z Nitry, Františkovi Paluškovi
a Karolíne
Žarnovièanovej z Tlmáè. V kategóriách s výtvarným vzdelaním si v skupine do 25 rokov
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odniesla cenu Hanka Lenèéšová a v skupine nad 25 rokov získal cenu Imrich Csiba obaja z
Moèenku. V insitnej tvorbe bola udelená 1 cena Tiborovi Leššovi z Moèenku a èestné
uznanie patrilo Antonovi Švecovi z Nitry.

Portrét dneška
Neformálna skupina Zelená Zebra v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre
zorganizovala v apríli jedineènú výstavu amatérskeho „mladého“ umenia s názvom Portrét
dneška. Návštevníci mohli vidie pestrú prehliadku diel mladých amatérskych umelcov s
rôznymi podobami nielen úžitkového, ale aj výtvarného a literárneho umenia. Projekt
organizovali štyria mladí ¾udia, študenti, ktorých spája láska k umeniu. Ich záujmom bolo
zvidite¾ni zaèínajúcich mladých umelcov, ktorí radi tvoria, ale ich diela zatia¾ nie sú
profesionálne, a tak nie je jednoduché ich vystavi. Navyše, na tejto výstave sa spájali
rôzne štýly a druhy umenia, èo ju robilo atraktívnou pre široké spektrum ¾udí. Kurátorkou
výstavy bola Mgr. Dana Kubalová z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v
Nitre Projekt finanène podporila Nitrianska komunitná nadácia z programu Mladí nitrianski
filantropi.

Literárno-výtvarná súaž Zlaty Dônèovej
V máji si mohli návštevníci pozrie výtvarne a preèíta literárne práce detí MŠ, žiakov ZŠ
a SŠ na výstave pod názvom: Literárno-výtvarná súaž Zlaty Dônèovej. Odborné poroty
vybrali na krajskú výstavu viac ako 250 výtvarných a literárnych dielok, z toho 44 bolo
ocenených. Zastúpenie na tejto krajskej výstave malo 198 materských škôl, základných
škôl a stredných škôl nielen z Nitrianskeho kraja, ale i z ostatných kútov Slovenska.
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Výsledky zo súaže, ocenené literárne a výtvarné práce boli spracované a bol vydaný
katalóg V. roèníka tejto súaže.

Kamarátky - farbièky
Tvorivé výtvarné dielne pre deti, ktoré sa uskutoènili poèas letných prázdnin v KOS v
Nitre využívali bohatú farebnú škálu odtieòov teplých a studených farieb. Deti tvorili
individuálne, kreslili a ma¾ovali vo dvojici aj v skupine. Pri práci, boli lektorkou E.
Lehoákovou, inšpirované rôznymi prázdninovými motívmi: Hra na lúke plnej kvetov,
vôní, zvukov, farieb... Výlet k vode, do sveta vodných živoèíchov a rastlín... Prázdniny v
mojom meste... Ma¾ovanie a kreslenie bolo poèas všetkých troch dní popretkávané rôznymi
detskými hrami.

Skupina PLAY art vystavovala
Na základe kontaktov z letných stretnutí nitrianskych výtvarníkov s èlenmi Združenia
priate¾ov výtvarného umenia sa konala v septembri v Malej galérii Múzea v Kromìøíži
výstava skupiny PLAY art. Na vernisáži boli prítomní vystavujúci autori, starosta mesta
Kromìøíž Mgr. Malý, miestostarostka Dr. Èíhalová, hostia z družobných miest z Francúzska,
Po¾ska a Rumunska. Výtvarná skupina už tradiène uviedla svoju vernisáž HAPPYENGOM,
zameraným na hru s výtvarným dielom. Piati autori – Soòa Hrivòáková, Elena Nittnausová,
O¾ga Plaèková, Maroš Poliak a Miloslav Salanciová predstavili v Kromìøíži svoju kolekciu
47 umeleckých diel.
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Slnieèko svie
Podujatie sa uskutoènilo pre mentálne znevýhodnených mladých ¾udí z Nitry a okolia, v
rámci spolupráce s PhDr. Elenou Chalmovskou a jej obèianskym združením Aktívny èlovek
Výtvarné aktivity boli zamerané na hru s farebným papierom. Úèastníci strihali, lepili a
technikou koláže vytvorili slnieèko. Súèasou dielne, ktorú viedla PaedDr. E. Lehoáková
boli i rôzne hry s rukami, prstami a relaxaèné cvièenia.

Tvorivé kreácie
Zaujímavými nápadmi, rôznymi technikami a kreatívnou tvorivosou predstavili svoje
práce na výstave žiaci zo Spojenej školy na Mudroòovej ulici v Nitre. Priestor, ktorý
obklopuje deti s autizmom vyjadrili farebne na výkresoch, doskách a ma¾ovaním na skle.
Kamarátov, zvieratká a hraèky vytvorili z použitých plastových a papierových obalov, ktoré
vtipne dotvorili.
1+5 – jedna žena a pä mužov, 5+1 pä maliarov a jeden sochár
Výstava 6 neprofesionálnych výtvarníkov zo Slovenska v Maïarsku sa realizovala
vïaka zmluve o spolupráci medzi Komáròansko-ostrihomskou župou a Nitrianskym
samosprávnym krajom v oblasti kultúry. Vystavujúci umelci, Silvia Mann, Pavol Bebjak,
Imrich Csiba, Juraj Ïurian, Karol Janèo a Viktor Šimek sa nepredstavovali verejnosti po
prvýkrát, sú to úèastníci Výtvarného spektra, ktorí dosahujú na tejto súaži pre
neprofesionálnych výtvarníkov rôzne ocenenia. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Adriana
Récka, PhD. Veríme, že diela našich slovenských umelcov spríjemnili chvíle návštevníkom
Kúpe¾nej galérie v Ostrihome, ale i v Župnom dome v Tatabányi a zároveò priniesli pokoj a
rados do ich sàdc.
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Rozprávky zo školskej lavice
Zaujímavú výstavu pripravili žiaci v Školskom klube ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre pod
vedením pani vychovávate¾ky Mitkovej. Poèas celého roka spoznávali rozprávky nielen
prostredníctvom literárnej podoby, ale z každej vytvorili bábky, zvieratká, a rekvizity. Zahrali
si s nimi aj divadielko. Školský klub vydáva aj Klubovník, mesaèník o svojej èinnosti.
Výstavu navštívili najmä deti v dòoch 22. – 30. júna vo výstavných priestoroch KOS.

Vyšívaný a háèkovaný svet
V polovici októbra sa stretli na besede a vernisáži výstavy priatelia Evy Ruthovej. Jej
bohatá autorská výstava predstavovala celoživotnú zá¾ubu krížikového vyšívania a
háèkovania. Z ve¾kého poètu prác verejnos videla iba èas, lebo ostatné darovala
priate¾kám v Klube Janka Jesenského, ktorý vedie od roku 1990, bývalým kolegyniam v
Krajskej knižnici, priate¾om a známym až za hranice Slovenska. V jej dielach sa odráža
láskavé srdce matky, úprimnej priate¾ky, veselej kamarátky a empatickej ženy. Výstava sa
konala pri príležitosti jej životného jubilea.
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Výtvarníci v Humennom
Národné osvetové centrum ako organizátor celoštátnej
súaže pozval
neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí mali ocenené a vystavené práce na slávnostné
vyhodnotenie 46. roèníka Výtvarné spektrum 2009 do Vihorlatského osvetového strediska
v Humennom. Za Nitriansky kraj sa ho zúèastnili autori Ladislav Bahorec, Pavol Bebjak,
Gabriela Ballayová, Juraj Ïuraèka, Hana Lenèéšová, Tibor Lešš .
Boli prítomní na
vernisáži, sprievodných podujatiach – rozborových seminároch i na vernisáži výstavy Jána
Bartku – predsedu poroty. Jednotliví autori viedli medzi sebou diskusie o výtvarnej tvorbe,
výstavnej kolekcii, ale i o možnostiach vzájomnej spolupráce.. Program bol bohatý,
rozborový seminár hodnotný hlavne v sobotu. Na škodu veci bolo, že sa vyhodnotenia i
rozborových seminárov sa zúèastnili iba dvaja èlenovia poroty. Autori z Nitrianskeho kraja
boli ve¾mi spokojní, že mohli hovori s výtvarníkmi celého Slovenska, nadväzova kontakty
a vidie výstavu - to najlepšie z neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. Z
Nitrianskeho kraja získal cenu v celoštátnom kole Pavol Bebjak za diela Singer a Zo života
svätého Svorada.

Srdcom a dušou
Do konca októbra si mohli návštevníci vo výstavných priestoroch KOS v Nitre pozrie
autorskú výstavu, výber z diel PaedDr. Viktora Šimeka, ktorá predstavovala výtvarnú
tvorbu v jeho širokej žánrovej a technickej rozmanitosti. Znaènú èas jeho diel
predstavovali folklórne námety, ale našli sme i kvetinové zátišia a krajinárske motívy. Autor
kreslí rudkou a pastelom, ma¾uje akvarelom, temperou i olejom. Kolekcia diel poskytla
umelecký zážitok nielen milovníkom výtvarného umenia, ale i obdivovate¾om folklóru.
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AMFO
Posledný májový piatok sa uskutoènilo v KOS v Nitre vyhodnotenie súaže amatérskej
fotografickej tvorby a zároveò bola sprístupnená verejnosti krajská kolekcia fotografií. Do
tohto roèníka sa prihlásilo 123 autorov so 364 fotografiami a 5 autorov s multimediálnymi
prezentáciami. 5 – èlenná odborná porota vybrala na výstavu 153 fotografií od 85 autorov.
Udelila 29 ocenení v 3 kategóriách pod¾a veku, rozdelených na èierno-bielu fotografiu ,
farebnú a multimediálnu prezentáciu. Medzi ocenených autorov èierno-bielej fotografii
nad 21 rokov patrili Zuzana Záferová z Nitry, Tomáš Vrzala z Bardoòova, èestné uznania
získali Jozef Ivan z Nových Zámkov, Ivan Lelovský a Erik Papp z Nitry a Ladislav Szabó z
Kolárova. Vo farebnej fotografii ocenenia obdržali Ladislav Turic , Vladimír Pelúch a Angela
Kormanová z Levíc, Imrich Finta zo Zlatých Moraviec, ktorý zároveò získal spolu s Petrom
Užovièom i èestné uznanie. Jediné miesto bolo udelené Tomášovi Thorovi v multimediálnej
prezentácii. Mladí autori do 21 rokov boli ocenení vo farebnej i èierno-bielej fotografii. Ceny
získali Zuzana,Pustaiová z Levíc, Kristína Bártfayová z Topo¾èian, Klementina Tomrecaj z
Nitry, èestné uznania si odniesli Matej Soviš, Ivana Mandalová a Jana Poliaková z Nitry ,
Boris Chalmovský z Jelenca. Do súaže sa zapojili i autori mladší ako 16 rokov a ich
fotografie tiež ocenila odborná porota. Ceny získali Miriam Solmošiová zo Starého Tekova,
Kornélia Csudaiová z Komárna, Matej Marušák z Novej Dediny a Zuzana Jurigová z Tlmáè,
èestné uznania dostali Mária Nemèeková z Nitry, Adriana Bolyová z Komárna a Janka
Stankovièanová z Levíc. Krajskú súaž podporili i firmy Zoner a CeWe Color a.s., ktorí
venovali do súaže i ceny. Celá súaž sa uskutoènila vïaka finanènej pomoci Nitrianskeho
samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Sprievodné podujatia AMFO 2009
Fotografia od A po Z
Úèastníci dvojdòovej tvorivej fotografickej dielne sa oboznámili s prácou s digitálnym
záznamom od snímania až po koneènú úpravu fotografií pre digitálnu tlaè. Lektorom bol
fotograf zo Starej ¼ubovne – Jozef Èesla.
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Pravda o mojich fotografiách
V rámci krajského kola súaže poskytoval úèastníkom - fotografom, individuálne
konzultácie o prinesených fotografiách Jozef Sedlák z Bratislavy.

Prezentácie
Záujemcovia
si mohli pozrie premietanie
súažných multimediálnych prezentácií fotografií, ktoré
mali jednotnú dejovú a výtvarnú líniu. Prezentácie boli
súèasou krajskej súaže ako jedna z možností
zapojenia sa do súaže prostredníctvom digitálneho
spracovania fotografií. Premietania sa zúèastnili i
èlenovia poroty, ktorí ho dopåòali odborným
komentárom. Bola premietnutá i víazná prezentácia
od Tomáša Thora.
Cineama 2009
Z regionálneho kola súaže Cineama postúpila do krajského kola, v kategórii deti a
mládež do 18 rokov, Zuzana Bojdová s animovaným filmom „.....Príbeh údenáèa.....“.
Príspevok bol úspešný i v krajskom kole, ktoré sa uskutoènilo v apríli v Nových Zámkoch.
Získal Èestné uznanie a úspešne nás reprezentoval v celoslovenskom kole súaže, ktoré sa
uskutoènilo v Banskej Bystrici.
Letná škola fotografovania
Prázdninovú tvorivú dielòu sme ponúkli verejnosti na základe dopytu zaèínajúcich
amatérskych nadšencov fotografovania, ktorí sa informujú poèas roka na semináre pre
zaèiatoèníkov. Obsah i forma bola prispôsobená týmto požiadavkám. Orientovali sme sa na
mládež približne od 13 rokov a dospelých. Prebrali sa témy – teoretické (dejiny fotografie,
práca s fotoaparátom, techniky fotografovania, základy kompozície, osvetlenia, výrez
fotografie) a praktické (fotenie portrétu, reportáže, úprava v poèítaèovom programe).
Lektori priniesli množstvo materiálov, èasopisov a fotografií ako doplnok k teoretickej èasti
a zároveò poskytovali rady a hodnotenie k prineseným fotografiám skúsenejších
zaèiatoèníkov.
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Retrospektíva
Výstava sa konala pri príležitosti 50. výroèia vzniku fotoklubu v Nitre. Spojili sme sa aj s
bývalými, zakladajúcimi èlenmi a spoloène sme pripravili preh¾ad fotografickej 50-roènej
tvorby spojenej s výstavou ocenení, katalógov z výstav, fotografií z èinnosti klubu,
fotoaparátov, ktoré sa používali v minulosti a pre porovnanie si návštevníci mohli zalistova v
starých i nových odborných brožúrach a èasopisoch. Predseda klubu Ján Macák oboznámil na
vernisáži s èinnosou klubu, Ivan Meòhart predstavil svojich kolegov z klubu prostredníctvom
ich fotografií a Viktor Štouraè s Milanom Hlôškom si zaspomínali na zaèiatky práce a prvých
èlenov niekdajšieho fotokrúžku. Návštevníkom sme premietli aj CD prezentáciu s rozšírenou
ukážkou tvorby terajších èlenov klubu. Pani riadite¾ka KOS odovzdala ïakovný list a
upomienkové darèeky 17-tim najaktívnejším bývalým i súèasným èlenom.

Tvorivé fotografovanie
Pri príležitosti 50. výroèia fotoklubu v Nitre sme ponúkli verejnosti dve celodenné
fotografické dielne. Jedna sa venovala reportážnej „street“ fotografii a druhá súèasnému
portrétu. Každá sa zaèala všeobecným teoretickým popisom stvárnenia spojeným s názornými
fotografickými ukážkami. Potom nasledovalo praktické fotografovanie – street fotodielòa s
lektorom Jánom Macákom v exteriéri a druhá dielòa v prenosnom ateliéri v priestoroch KOS.
Lektor portrétnej dielne, Gabriel Kosmály, vysvetlil úèastníkom správne nastavenie svetiel,
dáždnikov a pomôcok. Následne sa pristúpilo k fotografovaniu modelky vo viacerých
obmenách, k èomu sa využívali pomôcky na mnohoraké stvárnenie portrétu. Nakoniec si všetci
svoje nafotené práce premietli cez dataprojektor a lektori ich vyhodnotili, spripomienkovali a
poradili úpravy.
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Plagát roka
Súaž vo výtvarnej tvorbe vyhlasuje ÚNSK pri príležitosti „Európskeho týždòa boja proti
drogám“ pre žiakov SŠ a školských zariadení. V tomto roku to bol 4. roèník súaže. Podtitul
súaže bol Drogový svet oèami detí. Súažilo sa v 2 kategóriách: poèítaèová grafika a rozlièné
výtvarné techniky - na ocenenie bolo navrhnutých 8 najlepších prác. Zo 157 súažných prác
bolo vybraných 47 na putovnú výstavu. Plagátom roka 2009 sa stala práca ,,SPÚTANIE“ žiaèky
Viktórie Krnáèovej z PaSA Levice.

Prevencia v školskej praxi
Seminár sa konal ako sprievodné podujatie k výstave Otvorme oèi, veï je sa na èo díva.
Cie¾ovou skupinou boli uèitelia pracujúci ako koordinátori prevencie. Lektorka pre nich
pripravila interaktívne animácie na základe príruèky Prevencia v praxi vydané NOC v BA, ktoré
môžu využíva vo svojej èinnosti so žiakmi. Každému úèastníkovi boli venované dve vydania
tejto brožúry.
Preèo som na svete rád/rada
Celoštátna súaž výtvarných prác s protidrogovou tematikou pre mládež vo veku 14 – 18
rokov je pôvodný výtvarný projekt Ministerstva kultúry SR. Organizátorom projektu je od roku
1994 Národné osvetové centrum. Tento rok sme vystavovali už 14. roèník ocenených prác,
ktoré putujú po mestách Slovenska, ale i za jeho hranice. KOS prezentovalo výstavu už v Nitre,
Leviciach, Kalnej nad Hronom, Šali, Zlatých Moravciach a tento rok sa výstava vrátila opä do
Nitry v rámci projektu Nitra 2009 – Mesto prevencie.
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Správaj sa normálne
Nezvyèajný názov niesla výtvarná súaž, ktorá je výsledkom celoroèného projektu
vedeného Krajským riadite¾stvom Policajného zboru pre ZŠ Nitrianskeho a Zlatomoraveckého
okresu. Policajti sa celý rok venovali žiakom 5-tych roèníkov, primerane veku preberali rôzne
témy – význam práce policajtov, bezpeènos na cestách, ako sa nesta obeou trestných
èinov, prvá pomoc, šikanovanie, závislosti, prevencia kriminality, rasizmus a iné. V závere
projektu bola vyhlásená výtvarná súaž, kde deti stvárnili, èo ich najviac zaujalo. Zapojilo sa 15
škôl. Z 330 zaslaných prác bolo 51 vybraných na výstavu v KOS, z toho boli 4 ocenené.

Otvorme oèi, veï je sa na èo díva
ROS Levice predstavilo v rámci I. roèníka multimediálnej súaže putovnú výstavu
prezentovanú samotnými autormi vystavovaných dielok, ktorými boli študenti - peer aktivisti v
rámci primárnej prevencie. Tí sami odprezentovali študentom nitrianskych škôl svoje práce v
oblasti výtvarného umenia, fotografie a filmu. Podujatie sa uskutoènilo v rámci projektu Nitra
2009 - Mesto prevencie. Sprievodným podujatím bola aj krátka ukážka aktivít peer-aktivistov s
prizvaním žiakov aj z obecenstva.

Protidrogový deò
Obce Vinodol, Èakajovce a Alekšince organizovali protidrogový deò formou celodenných
aktivít a animácií zameraných na podporu a ochranu zdravia, zdravého životného štýlu,
priblíženie práce Èerveného kríža, policajného, hasièského zboru a vytvorenia dôvery k práci
polícii. KOS v Nitre ako spoluorganizátor pripravilo tvorivé aktivity v obci Vinodol pre deti z MŠ
/škôlkari spoznávali a rozlišovali zdravé a škodlivé potraviny pre detské telo/ a v obciach
Èakajovce a Alekšince pre žiakov ZŠ na témy postoje k zdravej výžive pre nižšie roèníky a k
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alkoholu pre vyššie. Aktivity boli prevedené formou hier, tvorivých animácií a aktivít
zážitkového charakteru.
Vážim si seba a svoje zdravie
Tvorivé aktivity s protidrogovým podtextom boli sprievodným podujatím výstavy Preèo som
na svete rád/rada. Žiaci ZŠ a SŠ sa popri prezeraní výstavy zapojili aj do edukaèných aktivít,
ktoré viedli psychológovia z CPPPaP a ÚPSVR-RPPS a preventisti z MsP a KOS. Pre deti a mládež
boli pripravené veku primerané animácie na tvorbu postojov, sebapoznávania, vyjadrovanie
názorov na rôzne témy a pod. Každá trieda dostala aj èasopisy a brožúry k téme prevencia
závislostí a kriminality a propagaèné materiály k výstave.
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Školenie kronikárov
Školenie pre kronikárov miest a obcí obvodu Nitra, Zlaté Moravce, Ša¾a sa konalo 3. júna.
Zúèastnilo sa ho 16 kronikárov, starostov, pracovníkov obecných úradov a kultúrnych
pracovníkov. Odborne ho viedla Mgr. Daniela Kozáková, víazka celoslovenskej súaže v
Slovenskej kronike z Mojmíroviec. K dispozícii bolo množstvo ukážok písania kroniky,
zakladanie výstrižkov z novín, fotoalbum, DVD, video, CD. Prítomní boli oboznámení o súaži
Slovenská kronika 2009, ktorej hlavný organizátor je Národné osvetové centrum a Muzeálna
spoloènos v Martine. Metodický materiál, Písanie kroniky, ktorý vydalo KOS v Nitre bude
urèite užitoèný a pomôže v práci všetkým kronikárom.
50 rokov Fotoklubu v Nitre
História fotoklubu siaha až do roku 1959, kedy v Nitre vznikol fotokrúžok. Do roku 1991
patril pod Park kultúry a oddychu v Nitre, potom prešiel pod záštitu Regionálneho, neskôr
Krajského osvetového strediska v Nitre. Èlenmi sú študenti, pracujúci i dôchodcovia z Nitry, Z.
Moraviec a okolia. Svoju tvorbu prezentujú na kolektívnych výstavách a súažiach ako je
PMOF,ZSF, Amfo, Strom, Fotofórum a iné. K 50. výroèiu èlenovia klubu pripravili výstavu
Retrospektíva – preh¾ad svojej tvorby od vzniku po súèasnos a workchopy na rôzne témy. V
tomto roku v súaži 15-tich slovenských fotoklubov PMOF obsadili krásne 4.miesto.

Šachový klub
Šachový klub zaregistrovaný v Slovenskom šachovom zväze je aktívny v našich priestoroch
už nieko¾ko rokov. V tejto sezóne, po spojení s Nitrianskym šachovým klubom, došlo k
viacerým zmenám - zapájame sa do Extraligy a 1. až 5. šachovej ligy Nitrianskeho kraja a
rozšírili sme klubové stretnutia aj pre deti a mládež, o ktoré sa starajú odborní lektori PaedDr.
Dušan Danko a František Zeloviè. Šachová súaž družstiev prebieha pod¾a pravidiel šachu
FIDE, výsledky jednotlivých kôl sú pravidelne uverejòované v regionálnych novinách. Vedúcim
a hlavným koordinátorom klubu je Ing. Igor Eremiáš, koordinátormi jednotlivých súaží sú Ing.
Dušan Páleš a Ing. Andrej Geleta. Pravidelné stretnutia sa konajú každý utorok o 15,30 - deti a
o 16,30 – dospelí.
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Equilibrium
Cie¾om stretnutí klubu, ktorého preklad z latinèiny
znamená rovnováha, je nauèi ¾udí usporiada si
pracovné a súkromné prostredie okolo seba tak, aby to
bolo v súlade s prírodnými zákonitosami. To podporuje
celkovú harmóniu života èloveka, èiže jeho zdravie a
psychiku. Témy sú rozvrhnuté na dva roky, èlenovia majú
za sebou polovicu vzdelávania, takže už môžu niektoré
nadobudnuté znalosti uplatòova aj vo svojom prostredí.
Akreditované kurzy MŠ SR
V roku 2009 ponúklo KOS v Nitre opä možnos získa osvedèenie o získanom vzdelaní s
celoštátnou platnosou na dobu neurèitú pre absolventov akreditovaných kurzov Ministerstva
školstva SR. Nadviazali sme tak na úspešnú realizáciu rekvalifikaèných kurzov z
predchádzajúceho obdobia. Najväèší záujem bol o
kurzy: Sprievodca cestovného ruchu –absolventi získali
osvedèenie platné pre všetky cestovné kancelárie na
Slovensku, ktoré ich ako sprievodcov alebo delegátov
môžu vysla do všetkých destinácií sveta. Kuchár, èašník,
kuchár - èašník /kombinácia/ - absolventi sa uplatnia
nielen u nás, ale i v zahranièí. Opatrovate¾stvo –
absolventi pracujú v domácej opatrovate¾skej
starostlivosti alebo v zariadeniach urèených pre starých a
chorých ¾udí. Uplatnenie je aj v zahranièí.
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Praktická rétorika
Akreditovaný kurz MŠ SR ukonèený osvedèením ponúkal možnos nauèi sa zvládnu
verejný pripravený i spontánny prejav pred skupinou poslucháèov, osvoji si základy
reèníckeho umenia, metodiky prípravy a prednesu. Vzdelávací kurz sme ponúkli pracovníkom v
kultúre z miest a obcí Nitrianskeho kraja. Garantom kurzu bola UKF v Nitre. Semináre sa konali
formou prednášok a praktických cvièení. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity bol 45 hod. – od
marca do júna. Kurz bol ukonèený závereènou skúškou vo forme pripraveného prejavu.
Osvedèenie dostalo 17 absolventov.

Masáž dojèiat pre rodièov
V rámci kurzov pre verejnos sme sa zamerali aj na novú cie¾ovú skupinu - rodièov dojèiat a
malých detí. Ponúkli sme im v tomto roku novinku – výuku, ako masírova svoje dieatko.
Jedná sa o kurz pre rodièov detí od 2 - 10 mesiacov. Rodiè sa uèí priamo na svojom dieatku
ahy masáží, ktoré lektorka ukazuje na bábike. Masírovanie je vedené pod¾a jednotného
sylabusu Medzinárodnej asociácie masáží dojèiat. Kurz ponúkame verejnosti v rámci novej
formy propagácie zdravého životného štýlu. Masáže detí majú množstvo výhod podložených
výskumami. Výhody sa netýkajú len telesného, ale aj duševného zdravia dieaa a rodièa citová väzba, relaxácia, harmonický vývoj a pod.

Spoloèenská etiketa
Pre pracovníkov regionálnych osvetových stredísk Nitrianskeho kraja a niektorých
kultúrnych organizácií NSK sme pripravili dva odborné semináre, na ktorých sa preberali témy:
zákon spoloèenskej významnosti, prvý dojem, prostriedky prvého kontaktu, imidž,
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spoloèenské podujatia, etiketa v pracovnom prostredí a pri rokovaniach. Pracovníci v kultúre
prejavili záujem o tému ešte minulý rok v dotazníku požadovaných tém vo vzdelávaní.

Èo vieš o hviezdach
Vedomostná súaž je urèená pre žiakov 4.-9. roè. ZŠ, 5.-8. roè. 8-roè. gymnázií a SŠ. KOS
zabezpeèoval v spolupráci s Nitrianskou hvezdáròou pri SÚH Hurbanovo obvodné kolá v Z.
Moravciach a v Šali. V týchto mestách nám poskytli priestory a významnú pomoc CVÈ
Spektrum Z.M. a MsKS Veèierka Ša¾a. Súaž mala 4 èasti - 2 testy, príklad na výpoèet a ústnu
odpoveï na otázku.

Klub zdravia
Aktuálne témy prednášok sa orientovali napr. na úlohu zelených potravín v prevencii a lieèbe
civilizaèných ochorení, na lieèivé rastliny – pekné, chutné, zdravé, na vplyv cholesterolu a
obezity na zdravie, na podporu èinnosti žlèníka a peèene lieèivými rastlinami. Lektori okrem
teoretických poznatkov oboznámili prítomných aj s prinesenými bylinkami, ich úèinkom a
receptami na prípravu tinktúr a èajov. Dni podpory zdravia boli zamerané na témy: Aktívnym
pohybom bojujeme proti obezite a Podpora zdravia prírodnými prostriedkami. Pred koncom
roka sme naèrtli témy Význam dátumu narodenia v živote èloveka a Akupunktúra, kvalita
života a zdravia.
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Spomienky cestovate¾ov
Podujatia cestopisného charakteru sa uskutoèòujú formou spomienkovo – reportážneho
rozprávania cestovate¾ov a prezentácie fotografií a krátkych filmov. V tomto roku sme ponúkli
poh¾ad z dvoch krajín – Austrálie a Peru. Dušan Fúska priblížil v januári neopakovate¾nú
atmosféru putovania po Peru, po krajine pre nás tak vzdialenej. Pod názvom Austrália I.–
krajina protinožcov a protikladov sa v júni uskutoènilo rozprávanie Martina Krettera.
Neopakovate¾né príhody a zážitky v podaní skúseného cestovate¾a sú pre poslucháèov
inšpiratívne a môžu sa dozvedie zaujímavosti, ktoré sa v mapách a encyklopédiách
neuvádzajú.

Javiskojašenie
V apríli sa konali divadelné predstavenia pre žiakov ZŠ a pre deti MŠ vo Ve¾kom Cetíne, v
Pohraniciach a v Kolíòanoch. V rozprávkovej hre sa predstavili herci amatérskeho divadla
Márkuszínház z Pécsu/Maïarsko/. Deom sa podujatie ve¾mi páèilo.

Znie pieseò z Podzoboria
V nede¾u 3. mája 2009 zaznela z Podzoboria ¾udová pieseò . Sálu Kultúrneho domu
Pohraniciach rozozvuèali svojimi vystúpeniami folklórne súbory a spevácke skupiny
Maïarska a z Podzoboria. V dvojhodinovom programe zazneli piesne, zvyky a obyèaje
rôznych kútov Podzoboria. Kúsok maïarských tradícií vniesli do programu naši priatelia
Maïarských obcí Felsõõrsu a z Vilone, a z mesta Tatabánya.
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V rámci sprievodného programu Divadelná Nitra sme pripravili podujatia:
Maska
28. septembra sme pripravili pre žiakov tvorivú dielòu pod názvom MASKA. Zo sadrového
obväzu deti nastrihali pásiky a namoèené do vody ich prikladali na tvár spolužiakom. Pod
sadrou mali položené papierové servítky na ochranu pokožky a zároveò, aby sa maska po
zaschnutí dala lepšie da dolu z tváre. Doplnili ju zvieracími a ¾udskými podobami. Deom sa
práce ve¾mi páèili, využijú ich aj na fašiangové karnevaly.
Šaty robia èloveka
Šaty èi sukòa, alebo nohavice, kabát èi pláš, klobúk alebo èiapka...Deti navrhovali
divadelné kostýmy. Strihali, kombinovali, lepili. Technika papierovej koláže im umožnila
prejavi sa ako módni návrhári. Fantázia detí bola bohatá, naplno sa prejavila najmä v
montážach, ktoré boli vtipné, plné zaujímavých tvarov a pestré farebne.

Šantíme na javisku
Podujatie bolo urèené detskému divákovi. Prezentovala sa na òom detská dramatická
tvorivos, detské recitaèné kolektívy a divadlo poézie sezóny 2008/2009.Vystúpili 3 súbory,
ktoré vystupujú nielen na krajských, ale aj na celoštátnych prehliadkach. Návštevníci mohli
vidie predstavenia: Denník Maximiliána M, Rodinu v podaní DDS MoDRé TRaKy pri ZŠ a MŠ
Lúky, Vráble a Luciin stolèek v podaní DRK Rámus Vinodol pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre.

M.R. Štefánik
Besedu pre verejnos sme zaradili do programu pri príležitosti výroèia úmrtia M.R.
Štefánika. Prvé rozprávanie o Štefánikovi sme organizovali ešte v decembri 2008. Súèasné
podujatie sa uskutoènilo formou pokraèovania rozprávania o živote a diele Štefánika
spojeného s premietaním filmu a návštevou nitrianskej hvezdárne /Štefánik bol známy aj ako
astronóm/. Lektor poskytol aj ve¾a písomných materiálov k nahliadnutiu. Niektorí návštevníci
sa aktívne zapájali do besedy, napr. pani Melišová predniesla báseò Bradlo a pani Palanská
rozprávala o ¾úbostnom živote Štefánika.

Zahrajme sa s figúrkami
V rámci letných aktivít pre deti a mládež sme pripravili výuèbu teórie šachových techník.
Deti sa postupne zoznámili so všeobecnými pravidlami, nauèili sa ukonèi hru šachom, matom
alebo remízou. Na konci sa uskutoènil turnaj všetkých zúèastnených. Podujatie sme ponúkli za
úèelom trávenia vo¾ného èasu hravou formou, kde sa deti zabavili, ale aj nauèili nieèo nové.

Ekologická stopa a Natura 2000
V spolupráci so SAŽP v Banskej Bystrici, Centrom programovania environmentálnych
projektov a environmentálnej výchovy a SEV Dropie sme zorganizovali pre pedagógov a
koordinátorov environmentálnej výchovy Nitrianskeho regiónu tvorivé animácie k projektom
Ekologická stopa a Natura 2000. Lektorky RNDr. Jana Šimonovièová, Ing. Katarína Béresová a
Mgr. Katarína Kosková pripravili podujatie formou prezentácie propozícií a filmového
dokumentu týkajúcich sa spopularizovania enviro problematiky. Úèastníci mali možnos
aktívne sa zapája do realizácie tipov, nápadov a inšpirácií pre zelenšie školy a praktických
aktivít k metodike a východiskám k téme Ekologická stopa.
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Podzoborské slávnosti v Branèi
V úvode Podzoborských slávností všetkých prítomných i hostí privítal starosta obce Branè
pán Gulka. Pestrý program sa zaèal vystúpením detského taneèného súboru PIMPIMPÁPA,
pokraèoval vystúpením folklórnych súborov zo Štitár, z Ladíc, z Ve¾kého Cetína, z Èechyniec, z
Bánhidu, z Ve¾kého Kýru, Výèap - Opatoviec, z Bádic, z Nitrianskych Hrnèiaroviec a z Litéru.
Hosom podujatia bol folklórny súbor z maïarskej obce z Bánhidu a z Litéru. V závere sa
všetkým úèinkujúcim i obci Branè poïakovala riadite¾ka KOS v Nitre Daniela Gundová a
odovzdala vedúcim súborov pamätné listy a vecné ceny.

Stretnutie so sinologièkou
V rámci cyklu stretnutí verejnosti s autormi odborných publikácií sme zorganizovali
prednášku pod názvom Lao-c´- Tao te t´ing. Známa sinologièka, vedecká pracovníèka
Slovenskej akadémie vied, Mária Ferancová-Èarnogurská priblížila históriu a najnovšie
objavené dobové dokumenty èínskeho uèenca Lao-c´ a jeho celoživotného diela. Z prekladu
textov zozbieraných už dávnejšie v spolupráci s Egonom Bondym a z nedávno objavených
nových textov získaných poèas poslednej cesty po Èíne, zostavuje monografiu. Jej prvú èas
už vydalo vydavate¾stvo Veda. Poèas prednášky premietla fotografie dokumentujúce miesta
vývoja tejto filozofie, pôsobenia autora, hrobky a iné zdroje nálezov potvrdzujúce existenciu
týchto textov.

Oberaèkové slávnosti
Októbrové podujatie v Nitrianskych Hrnèiarovciach sa nieslo v oberaèkovej atmosfére.
Zúèastnili sa ho folklórne súbory z N. Hrnèiaroviec, zo Štitár, z Jelenca, z Pohraníc, z Bádíc, z
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Výèap - Opatoviec, z V. Cetína. Pozvanie prijal v rámci cezhraniènej spolupráce aj folklórny
súbor z Nagyigmándu - z Maïarska.

Otvorme srdcia
V Rímsko-katolíckom kostole Navšívenia Panny Márie vo Ve¾kom Cetína sa konala
prehliadka speváckych zborov, ktorej sa zúèastnili spevácke zbory zo Žirian, Kolíòan a z
Jelenca. Slávnostný program bol venovaný 25. výroèiu založenia mužskej speváckej skupiny z
Ve¾kého Cetína a 10.výroèiu vzniku speváckej skupiny Kútyika. V rámci podujatia vystúpila aj
spevácka skupina z Maïarska z Balatonfûzfõ. Obecenstvo odmenilo všetky vystúpenia ve¾kým
potleskom.

Akupunktúra a kvalita života
Už v prvých písomných dokumentoch starej Èíny sa našli zmienky o lieèite¾och
zaoberajúcich sa bodmi na tele, ktoré majú prepojenie s vnútornými orgánmi a pôsobením na
tieto body sa dá ovplyvni porucha orgánov. MUDr. Teodor Mochnáè sa už nieko¾ko rokov
venuje aplikácii akupunktúrnych ihiel pri lieèbe ochorení a v rámci prednášky v Klube zdravia sa
podelil o svoje skúsenosti so záujemcami o túto problematiku.

Kodályove slávnosti
Slávnostný príhovor Etelky Matyušovej -predsedníèky ZO Csemadoku v Štitároch, báseò
Mareka Vargu a Kataríny Berecovej otvorili podujatie venované Zoltánovi Kodályovi. ZO
Csemadok Štitáre, Obec Štitáre, OV Csemadok Nitra, Folklórna skupina z Jelenca, Spevácky
zbor z Nededu, zástupca starostu obce Vilonya z Maïarska a zástupcovia obce Csitár z
Maïarska si uctili kladením vencov pamiatku slávneho hudobníka. Program pokraèoval v
kultúrnom dome, kde vystúpila Ženská spevácka skupina zo Štitár, Spevácky zbor Napsugár z
Nededu, Folklórna skupina z Jelenca. Jeho súèasou bolo i slávnostné uvedenie knihy Sándora
Fehéra a Ivett Pindesovej Nyitrai sírkövek / Nitrianske náhrobky/.

Týždeò envirofilmu v KOS
V novembri sme zorganizovali šiesty roèník prehliadky filmov s environmentálnou
problematikou z produkcie Medzinárodného filmového festivalu Envirofilm 2009, ktorého
témou bol Rok astronómie. Sprievodným podujatím bola výstava detskej tvorivosti Zelený svet
s podtitulom Všetko je vo hviezdach. Výstava bola obohatená o kolekciu fotografií. Jeden
podveèer z piatich premietacích dní sme umožnili širokej verejnosti pozrie si film od
najznámejšieho slovenského tvorcu Pavla Barabáša, pod názvom Bhután, h¾adanie šastia.
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Podzoborské kultúrne dni detí a mládeže
Podujatia sa zúèastnili deti zo základných škôl s vyuèovacím jazykom maïarským.
Predstavil sa im Gergely Agócs z Budapešti z Maïarska. Deom porozprával ¾udové rozprávky,
predstavil im ¾udové hudobné nástroje a nauèil ich ¾udové pesnièky z Podzoboria. Aj keï
podujatie bolo i náuèné , žiakom sa ve¾mi páèilo.

Psychotronika aktuálne
Pod týmto názvom odbornej prednášky sa prišiel zaèiatkom decembra podeli o aktuálne
poznatky v oblasti psychotroniky MUDr. Teodor Rosinský. Oboznámil úèastníkov s novinkami,
ale aj históriou tohto vedného odboru. Prednáška bola o to lákavejšia, že sa konala iba s
týždòovým odstupom od celoslovenského psychotronického kongresu, èo bolo zárukou tých
najaktuálnejších noviniek, ktorými sa zaoberali v poslednom období èlenovia Psychotronickej
spoloènosti.
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Predstavujeme tých, ktorí reprezentovali seba, svoju školu a celý Nitriansky kraj v roku
2009 na celoslovenských súažiach a prehliadkach amatérskej umeleckej tvorby
Beniakove Chynorany
Michaela Stúchla – Vinodol – 3. miesto
Mária Froncová – Nitra
Agáta Škublová – Nitra
Štúrov Zvolen
Tomáš Garaj – Zlaté Moravce – 2. miesto
Patrícia Laktišová - Topo¾èianky
Terézia Èokynová - Vráble
Zlatá priadka
Divadlo u Zuzy Múzy pri SZUŠ Tralaškola - Nitra – 1. miesto – nominácia na Scénickú žatvu
DDS Slúchadlo pri ZUŠ J. Rosinského – Nitra
Divadlo a deti
DS Materinky pri CVÈ a MsKS - Ša¾a
Výtvarné spektrum
Pavol Bebjak – Nitrianske Hrnèiarovce – Cena
Ladislav Bahorec – Èe¾adice, Ing. Gabriala Ballayová – Nitra, Zuzana Balážiová – V.
Zálužie,Martin Buch – V. Zálužie, Imrich Csiba – Moèenok, Ing. Juraj Ïuraèka – Nitra,
Hana Lenèéšová – Moèenok,Tibor Lešš – Moèenok, Anton Švec – Nitra
Cineama
Zuzana Bojdová - Nitra
Exit Levoèa
DS Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského – Nitra
AMFO
Tomáš Thor – Nové zámky -2. Cena
Vladimír Pelúch – Levice – 3. cena
Zuzana Záferová – Nitra, Ivan Lelovský – Nitra, Erik Papp – Nitra, Peter Užoviè – Nitra,
Matej Soviš – Nitra, Klementina Tomrecaj – Nitra, Boris Chalmovský – Jelenec, Ivana
Mandalová – Nitra, Jana Poliaková – Nitra, Imrich Finta – Zlaté Moravce, Mária Nemèeková –
Nitra, Andrej Kováè – Nitra, Rudolf Minárik – Nitra, Stanislav Chudý - Šurany, Boris Kopaj –
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Nové Zámky, Diana Oršulíková – Nové Zámky, Ladislav Szabó- Kolárovo, Ladislav Turic –
Levice, Tomáš Varga – Komárno, Kristína Bártfayová – Topo¾èany, Zuzana Pustaiová – Levice,
Róberta Krmášková - Komárno
Hviezdoslavov Kubín
DS Rámus - Vinodol
DRK MoDRé TRaKy – Vráble
Veronika Horòáková – Ve¾ký Lapáš
Mária Froncová – Nitra – èestné uznanie
DS MoDRé DiVaDLo – 1. miesto – postup na Scénickú žatvu
Nositelia tradícií
FSk Praslica – Kozárovce – laureát celoštátnej prehliadky
FSk Jaroèan – Jarok
Pod Likavským hradom – prehliadka DFS
DFS Kura¾anèek – Kura¾any – zlaté pásmo
DaMFS Kincsó - Želiezovce – strieborné pásmo
DFS Dolinka – Maòa – bronzové pásmo
DaMFS Kincsó - Želiezovce –cena za štýlovú interpretáciu tanca
Šaffova ostroha
Kristína Turoòová a Martin Olejár – 3. miesto kategória „B“
Sárova Bystrica
Radka Hajková – Vráble – 3. miesto
Radoslav Šebo – Levice
Michael Vrzala – Nitra
Srdce, duša, rados...
Piatok, 6. 11. 2009 bol sviatoèný deò pre neprofesionálnych umelcov Nitrianskeho kraja.
Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
pokraèoval v udržaní tradície prehliadok toho najlepšieho, èo vzniklo na poli neprofesionálnej
kultúry Nitrianskeho regiónu. Po Topo¾èanoch, Komárne a Kozárovciach sme mali èes
usporiada prehliadku Srdce, duša, rados v Nových Zámkoch. Zrekonštruovaný a vynovený
kultúrny dom Novocentrum bol dôstojným miestom pre predstavenie najlepších z najlepších.
Naše poïakovanie patrí riadite¾ovi kultúrneho domu Novocentrum v Nových Zámkoch, pánovi
Petrovi Plichtovi, ktorý nám so svojimi spolupracovníkmi pripravil útulné prostredie, v ktorom
bola rados vystupova.
Zaèiatok prehliadok Srdce, duša, rados patrí tradiène našim deom. Na javisko pribehla
malá Miška a hlasom Darinky Laštiakovej privolala k hrám svojich kamarátov z folklórneho
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súboru Fatranèek, ktorý pôsobí pri Základnej škole Fatranská v Nitre. Deti sa predstavili
pásmom Seje veter proso. Z piesní Nitrianskeho regiónu ho zostavila vedúca súboru, pani Edita
Antalová, ktorá pripravila aj choreografiu. S naštudovaním piesní sa potrápila pani Evelína
Magdinová, ktorej pomáhal pán Ivan Gemel, ktorý deti pri vystúpení aj doprevádzal na
harmonike.
Roztopašný a rozihraný Fatranèek vystriedal detský spevácky zbor Dúha pri Základnej
umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre, pod vedením zakladate¾ky a dirigentky súboru,
pani Márii Mišunovej. Renomovaný úèastník mnohých festivalov a nosite¾ viacerých ocenení
zaujal èistými tónmi a priam profesionálnou harmóniou prednesených skladieb. Po takom
výkone je úplne prirodzené, že z posledného festivalu v Maïarsku, z mesta Komló si Dúha
odniesla cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby a Cenu publika.
Po malých a stredných sa predstavili aj deti už odrastenejšie, teenegeri z divadelného súboru
Rámus z Vinodolu, pod režijným vedením pani Marice Šiškovej. Nieko¾konásobný laureát
Hviezdoslavových Kubínov siahol po balade s názvom Luciin stolèek. Mladí umelci pravdivo
zahrali o láske i nenávisti, o strachu aj odvahe, o krutosti, i o mladíckej bezradnosti i o veènom
sa h¾adaní mladej generácie.
Zamrznutú sálu po hororovej balade rozžiarili súrodenci Oliver a Sofia Otruboví z Nových
Zámkov. V rytmoch z Copacabany nám predviedli ako sa tancuje salsa na svetovej úrovni. V
roku 2009 dosiahli Oli a Sofi svoj, zatia¾, najväèší úspech. Na Svetovom pohári IDO v kategórii
dospelí – profi vytancovali II. miesto.
Po sitarách z Nesvád v Topo¾èanoch, tamburiciach zo Šurian v Komárne, exotických bubnov
Campanie Batucada v Kozárovciach, sme aj v Nových Zámkoch predstavili nie celkom
obyèajný, každodenný hudobný nástroj. Z Topo¾èian prišli štyria veselí chasníci, ktorí nám
predviedli hru na heligónkach. Piesne z Terchovej, ale i z Topo¾èianskej oblasti a Nitrianskeho
regiónu, nám s ve¾kým úspechom zahrali Topo¾èianski heligónkári.
Heligónkári udržali sálu vo vare a pripravili živnú pôdu pre vystúpenie folklórnej skupiny
Búzavirág z Plášoviec pod vedením pani Kataríny Szarkovej. Èlenovia folklórnej skupiny
pestujú vo svojich programoch starodávne zvyky svojich prarodièov maïarskej národnosti,
aby ich zachovali pre budúce generácie. Pásma ako Svadba, Krstenie, Páranie, Fašiangy,
Zabíjaèka, Veselá nede¾a èi Regrúti sú humorné, pritom jednoduché, ale farebné ako
Búzavirág, ako Nevädza. V piatok veèer nás veène mladí taneèníci a speváci z folklórneho
súboru Búzavirág potešili pásmom Veselá nede¾a.
Po íreèitej maïarèine zaznela z javiska ¾úbozvuèná slovenèina. Úspešná recitátorka Viktória
Kasášová z Hurbanova nám predniesla prózu Dušana Dušeka: Pištáèik sa žení, s ktorou na
krajskej súaži Hviezdoslavov Kubín získala v III. Kategórii druhé miesto.
Viktória dorecitovala a z reproduktorov zazneli už po štvrtý krát na prehliadkach Srdce, duša,
rados fanfáry. Za ich slávnostných tónov prišli na javisko pozdravi umelcov predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Milan Belica a vedúca Odboru školstva, mládeže,
športu a kultúry pani Helena Psotová. V krátkom prejave pán predseda NSK ocenil výkony
úèinkujúcich a odovzdal vedúcim súborov Ïakovný list predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja za vzornú reprezentáciu nášho kraja doma i v zahranièí. Vedúci súborov boli ocenení
nielen Ïakovnými listami, ale i dlhotrvajúcim potleskom zaplnenej sály.
Otvorila sa opona a ako zlatý kliniec programu zaznel swing. Javisko patrilo Swingless Jazz
Ensemblu, pôsobiacom pri Súkromnej základnej umeleckej škole Heleny Madariovej v Nitre.
Ve¾ký big band s nádherným zvukom bol tým najlepším vyvrcholením prehliadky Srdce, duša,
rados. Hudobníci museli pridáva a to nám dalo jasný signál, že obecenstvo bolo nadmieru
spokojné a nechcelo sa mu ís domov.
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K dôstojnému priebehu prehliadky prispeli aj moderátori veèera: hereèka Divadla Andreja
Bagara v Nitre, sleèna Alena Pajtinková a herec Jókaiho divadla v Komárne, pán Tibor Tóth.
Poïakovanie patrí v neposlednom rade, riadite¾ke Krajského osvetového strediska v Nitre,
pani Daniele Gundovej a pracovníkom Regionálneho osvetového strediska v Nitre v Nových
Zámkoch.
Za drinu, pot, slzy a odriekanie úèinkujúcich, ktoré oèi divákov nevidia, bola pripravená pre
našich umelcov slávnostná recepcia, ktorú pripravili pracovníci reštaurácie Panoráma. Ich
gastronomické špeciality a neuverite¾ne úslužný personál dali naozaj nádhernú bodku za
vydareným veèerom.
Po Topo¾èanoch, Komárne a Kozárovciach sú aj Nové Zámky 2009 minulosou. Spoloène sa
tešíme na GALA prehliadku Srdce, duša, rados na jeseò roku 2010 v Divadle Andreja Bagara v
Nitre.
Vedúci oddelenia kultúrnych aktivít, Mgr. Art. Anton Živèic
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FS Choèanka
Folklórny súbor Choèanka bol založený v roku 1975 pani ¼ubicou Mohornovou, ktorá
svojím záujmom o folklór, tradície a divadlo zhromaždila skupinu nadšencov, z ktorých sú ešte
niektorí doteraz aktívnymi úèinkujúcimi. Po nej vedenie prebrala jej dcéra Mirka Golianová,
ktorá je od samého zaèiatku harmonikárkou, choreografkou a režisérkou súboru
V dnešnej dobe má folklórny súbor 30 èlenov vo vekovej kategórii od 10 – 70 rokov. Poèas
tohtoroèného leta oproti minulým obdobiam, naplno rozvinul svoju èinnos. Svedèia o tom
pozvania na folklórne prehliadky a festivaly. Na všetkých podujatiach FS Choèanka svojim
programom prispela k výbornej atmosfére.
Alena Záhoreczová, èlenka FS Choèanka
Deò zeme
V Obci Martin nad Žitavou sa konal už tretí roèník podujatia s názvom "Deò zeme".4.
októbra 2009 sa svätou omšou zaèala dvojtýždòová výstava venovaná poïakovaniu za dary
zeme. Obyvatelia obce vyzdobili miestny kostol ovocím, zeleninou a výtvormi šikovných rúk
našich obèanov. Aranžovanie a vyhotovenie rôznych obrazcov sú z roka na rok nápaditejšie a
originálnejšie.
Viera Brunclíková, Martin Nad Žitavou
Kultúrne leto 2009 v Topo¾èiankach
V letných mesiacoch sa uskutoènil VII. roèník Kultúrneho leta. Táto tradícia zvyšuje v
letnom období atraktívnos Topo¾èianok. Poèas deviatich nedie¾ vystupovali na nádvorí
klasicisticko-renesanèného zámku folklórne súbory a skupiny, ¾udové a dychové hudby, operní
a populárni speváci. Folklórna skupina Topo¾nica z Topo¾èianok potešila divákov folklórnym
pásmom SVADBA. Pestros tancov, hudby a krojov predviedli FS Rozsutec zo Žiliny, FS Inovec
zo Zlatých Moraviec a ¼udová hudba Kamenèan zo Zákamenného. Dychovú hudbu sme si
vypoèuli v podaní Bojnickej kapely, DH Skýcovanka a domáceho MDO Topo¾anèek, ktorý si pri
tejto príležitosti pripomenul 15. výroèie vzniku. Srdcovou záležitosou návštevníkov bolo
vystúpenie operných spevákov Františka Ïuriaèa , rodáka z Topo¾èianok a Márii Eliášovej a
Moniky Smolkovej. Ve¾kému záujmu sa tešil aj populárny spevák z ÈR Jiøí Zmožek. Návštevníci
využili aj možnos prehliadky Národopisného múzea s odborným výkladom, ktoré oslávilo 15.
výroèie vzniku. Sprievodným podujatím KL 2009 bol v júli V. roèník prehliadky fotografickej
tvorby FOMA FOTO FEST, ktorý sa konal v priestoroch Zámku Topo¾èianky.
Andrea Chrenová a Monika Brandtová, oddelenie kultúry OcÚ Topo¾èianky
Detská olympiáda
V júni tohto roku sme vypracovali projekt k výzve ,, Otvorená škola " vyhlásenej Slovenskou
asociáciou športu. V rámci projektu sme dòa 6. októbra 2009 zorganizovali ,,Detskú
olympiádu“ pre našu i okolité materské školy nášho mikroregiónu : Rišòovce, Rumanová,
Jarok, Lehota. Pripravi takúto športovú súaž nebolo vôbec jednoduché, naozajstná
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olympiáda musí ma predsa vlajku, oheò, hymnu, súažné disciplíny, medaile a odmeny... Ale
najdôležitejšia bola dobrá nálada detí. Nebolo totiž dôležité vyhra, ale upevòova dobré
vzahy a zdravú súaživos medzi demi a škôlkami. Súažné disciplíny ako skákanie vo vreci,
preahovanie lanom, stavanie veže z kociek, h¾adanie správnej cesty a jazda na kolobežke
všetky deti, dokonca aj pani uèite¾ky, hravo zvládli.
Beáta Boledovièová, kultúrny referent OcÚ Ve¾ké Zálužie

Spievaj, že si spievaj
V nede¾u 30. augusta sa uskutoènil 7. roèník prehliadky speváckych súborov mikroregiónu
Cedron Spievaj, že si spievaj s podtitulom Ukonèenie leta ,pod záštitou starostu obce
Stanislava Gombíka a finanènou podporou NSK. Predstavili sa súbory z našej obce - Úsmev pod
vedením Aleny Kováèovej a Nádej pri ZO ZZP v Cabaji – Èapore pod vedením Milana
Zemanèíka. Z okolitých obcí Seniori z Mojmíroviec pod vedením Rudolfa Arpáša, Prameò z
Po¾ného Kesova pod vedením Márie Janèovièovej, zo susedného regiónu Jatovèanka z Jatova
pod vedením Heleny Bóriovej a spevácka skupina Kra¾ovanky z Hornej Krá¾ovej pod vedením
p. Laluhovej. Spev pretkávalo hovorené slovo tety Žofie z Mojmíroviec. Slávnostný zápis do
pamätnej knihy a odovzdanie ïakovných listov s upomienkovými predmetmi boli milou
bodkou za oficiálnou èasou programu. Hosami v tomto roku boli ¾udový rozprávaè baèa
Gajdoš a spevák Peter Stašák. Príjemné prostredie na ranèi Nové Sedlo Fízeš sa ukázalo ako
dobrá vo¾ba a rados bola obojstranná.
Božena Hrnková, pracovníèka OU Cabaj-Èapor
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Medzinárodný festival kultúry
Medzinárodný festival kultúry otvoril Folklórny súbor Nova Varoš zo Srbska. Ïalší vystúpil
èeský Detský folklórny súbor ÚSMÌV z Opavy a domáci Folklórny súbor Zlatòanka. S Úplne
popletenou rozprávkou v réžii Bc. P. Kereša sa predstavilo DDŠ HOP. Popoludní v divadelnej
sále Mestského kultúrneho strediska boli odohrané opä v réžii DDŠ HOP a ZMOK divadelné
hry Havran z kameòa a Kto ukradne nohu bude ma šastie v láske. Druhý deò boli na Námestí
A. Hlinku zúèastnené všetky vystupujúce súbory – vyše 300 úèinkujúcich, tešiac sa na
krojovaný sprievod mestom. Slávnostný galaprogram v amfiteátri otvorila moderátorka T.
Kováèova a pedagógovia ZUŠ piesòou. Primátorka mesta vo svojom príhovore oznaèila
podujatie ako jedno z mála, o ktorom sa dá poveda, že v sebe nesie silnú peèa úcty k
tradíciám, lásky k domovu, obdivu k ¾udovej piesni, ako aj vrúcneho citu k folklóru. Medzi
hosami bol Ing. M. Belica, PhD, predseda NSK, ve¾vyslanec Bulharskej republiky v SR Dr.
Ognian Garkov, hostia z chorvátskeho mesta Našice a z èeského mesta Hulín. V programe
vystúpil - Folklórny súbor Zlatòanka – mladšia zložka, Detský folklórny súbor ÚSMÌV Opava,
Èeská republika, Folklórna skupina Vajrab – Pukanec, Folklórny zbor „Dunavská usmivka“,
Bulharská škola Bratislava, Mládežnícky dychový orchester Topo¾anèek, Topo¾èianky,
Spevácky zbor Drieòovanka, Obyce, Spevácka skupina Benát, Machulince, Spevácka skupina
Konopa, Kozárovce, Folklórny súbor Vápenkár, Skýcov, Folklórny súbor Choèanka, Choèa,
Spevácky zbor Skerešovanka, Obyce, Spevácka skupina Lipka, Kozárovce, Folklórny súbor
Chyzerovèanka, Zlaté Moravce, Folklórny súbor Prílepèianka, Zlaté Moravce, Folklórny súbor
Zlatòanka- staršia zložka, Detský folklórny súbor ÚSMÌV, Folklórna skupina Vajrab, Folklórny
súbor Lipa, Ve¾ké Vozokany, Folklórny súbor Turòa, Jed¾ové Kosto¾any, Spevácka skupina
Matièiar, Kozárovce, Folklórny súbor Široèina, Èierne K¾aèany. Primátorka mesta odovzdala
všetkým zástupcom súborov pamätné listy a darèeky.
Viera Vaòová , Zlaté Moravce
Výstava
11.októbra .2009 sa v obci Tekovské Nemce v sále kultúrneho domu otvorila výstava
ovocia, zeleniny, po¾nohospodárskych produktov, výpestkov a ¾udových výrobkov. Na jej
príprave sa podie¾ali : Obecný úrad, Miestny spolok èerveného kríža, Zväz zdravotne
postihnutých, OZ Ve¾ký Inovec (po¾ovníci), Základná škola s materskou školou, vèelári, vinári.
Výstava bola skutoène vydarená, všetkým sa páèila. Prírodné produkty dopåòali aj starodávne
pracovné náradia, rôzne výroby, výšivky, èi figuríny v ¾udových krojoch v životnej ve¾kosti. V
každom kútiku s inou tematikou bola umiestnená aj milá básnièka. Návštevníkov sme vítali
slovami :"Malá to dedinka pod Inovcom leží, vždy má svoje èaro, èi prší, èi sneží.
Zaspomínajme si na tie dávne èasy, keï nemèianskym po¾om zreli žitné klasy. Pane, ïakujme
za všetky tie plody, bez Tvojej pomoci dnes by tu neboli. Slnieèko nám hrialo, dáždik to polieval,
z nebies si Ty Pane úrodu požehnal. Vy rodáci z Nemiec majte Nemce radi a Vám z iných kútov
nech sa u nás darí!"
Renáta Valachová, Tekovské Nemce
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Tak to ide celý rok
Obecný úrad v Lužiankach a Základná organizácia Jednoty dôchodcov svojim
spoluobèanom spríjemòujú život rôznymi kultúrnymi aktivitami. Pravidelne organizujeme
podujatia pod¾a starých tradícií v každom roènom období. Zaèíname Fašiangami –
pochovávaním basy, predve¾konoèné obdobie spájame s Kvetnou nede¾ou a pálením Moreny v
rieke Nitra, ktorá preteká cez našu obec. Máj je bohatý na kultúrnu èinnos - staviame máj,
oslávime Deò matiek a zaspievame a zatancujeme si na každoroènom Majálesy. V lete
organizujeme jednodòové výlety. V Hostí sme si zaspievali na Festivale dychových hudieb,
navštívili sme Cyrilometodské kultúrne dni v Nitre, v Èakajovciach oslavoval súbor Matièiar 10.
výroèie vzniku. Do Dražoviec sme prešli krížom cez chotár, aby sme spolu s tamojšími
obyvate¾mi oslávili „Deò chleba“. V jeseni vystavujeme dopestované ovocie a zeleninu zo
záhrady, ochutnávame burèiak v Skalici, alebo v Modre. Tešíme sa na Mesiac úcty k starším,
ktorý vždy náležite oslávime so súborom Lúè. Predvianoèné posedenia sú vo sviatoènej
atmosfére prepletené koledami, vôòou škorice a medovníkov. A takto to ide celý rok „ z roka
na rok“. Hovoríme si ži treba, kým ešte žijeme.
Anna Poláèiková, Lužianky
Moèenské hody na sviatok Sv. Klementa
Na poèes moèenských hodov konaných pri príležitosti sviatku sv. Klementa, obec Moèenok
zastúpená kultúrnym strediskom aj v tomto roku pripravila pre obèanov obce a jej
návštevníkov na predposledný novembrový víkend zaujímavý program.
Hodové slávnosti sa zaèali v piatok 20. novembra v kostole sv. Klementa koncertom
Ženského speváckeho zboru Cantica, ktorý zároveò so svojim 5. výroèím vzniku uvádzal na
hudobný trh svoj prvý CD nosiè. Zbor predstavil návštevníkom podujatia poèas koncertu
nieko¾ko piesní z nového nosièa. Prvý nosiè Ženského speváckeho zboru Cantica uviedli na
hudobný trh správca farnosti Moèenok vdp. Jozef Èernák, ktorý ho zároveò i požehnal,
dirigentka tohto umeleckého telesa Mária Mišunová a zástupca starostu obce Juraj Lenický.
Za aktívnu prácu v zbore èlenkám a dirigentke poïakovala vedúcu Ženského speváckeho
zboru Gabriela Borzová a popriala mu, aby sa mu v jeho nádhernej rozmanitosti u nás darilo,
aby zbor nachádzal talentované interprétky oceòované vyspelým a vïaèným publikom, aby
práve pieseò robila náš život håbavejší, cituplnejší a krajší. Piesòou a hrou prišli èlenkám zboru
zablahožela k vydaniu CD-èka aj pedagógovia zo Základnej umeleckej školy Jozefa
Rosinského v Nitre. Ku gratulantom sa pridala aj vedúca Speváckeho zboru Lipka z Dolných
Krškán, vedenie obce a prítomní hostia.
Takmer hodinový koncert potešil srdcia všetkých milovníkov hudby, ktorý sa tu pri tejto
príležitosti zišli.
Program hodových slávností ïalej pokraèoval svätou omšou, ktorú celebroval bendiktínsky
mních z Bacúrova otec František a koncelebroval otec Peter Tibenský, osobný tajomník otca
kardinála Korca a správca farnosti Moèenok Jozef Èernák.
Po skonèení svätej omše pokraèoval program v Kultúrnom stredisku Moèenok a v obecnej
knižnici, kde sú na èestnom mieste umiestnené knižné diela otca kardinála. Prítomným sa
prostredníctvom videoprojekcie prihovoril otec kardinál, ktorý priblížil v akých obdobiach
vznikala Knižnica viery a ve¾mi jednoduchým a pútavým spôsobom predstavil niektoré knižné
tituly. Obyvate¾om Moèenka a cteným hosom prítomným na tomto podujatí adresoval otec
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kardinál aj svoj osobitný pozdravný list (do „Gorazdovho Moèenka“ ), ktorý preèítal vdp. Peter
Brisuda, moèenský dekan. Jeho Eminencia vyzdvihla v liste kultúrno-náboženské a literárne
podujatia organizované už nieko¾ko rokov na území obce, èím Moèenok postupne vzrástol do
kultúrneho a náboženského povedomia a natrvalo v òom zakotvil. Ïalej uvádza, že
pokraèovanie a rozvíjanie ïalších kultúrno-duchovných podujatí dokazuje, že obyvatelia obce
sú dôstojnými potomkami nášho prvého národného génia sv. Gorazda, ktorý je hlboko vpísaný
do dejín Slovenského národa, popri svätom Konštantínovi Filozofovi a svätom Metodovi.
Slávnostného otvorenia Knižnice viery sa zúèastnil ve¾ký poèet ¾udí dobrej vôle. Boli medzi
nimi veriaci, ale i neveriaci. Spoloène ïakovali Pánu Bohu za život, obdivuhodné svedectvo
viery , i za ve¾kú lásku a vernos voèi Cirkvi i národu, ktorú preukázal a preukazuje tento vzácny
èlovek, kardinál, teológ, filozof a spisovate¾.
Zriadenie a otvorenie Knižnice viery sa uskutoènilo z iniciatívy zástupcu starostu obce
Moèenok Juraja Lenického, za výbornej spolupráce s Vydavate¾stvom Lúè a so správcom
moèenskej farnosti. Vedenie obce zriadením Knižnice viery, v roku významného životného
jubilea otca kardinála a v roku dvadsiateho výroèia tzv. Nežnej revolúcie, dáva obyvate¾om a
návštevníkom obce príležitos oboznámi sa so vzácnym dielom otca kardinála, nako¾ko sú
jeho knižné tituly obohacujúce a zrozumite¾né pre širokú èitate¾skú verejnos.
Publikácia Cez Moèenské lúky
Nasledujúca èas programu patrila uvedeniu druhej moèenskej publikácie na knižný trh. Po
monografii o obci Moèenok teraz pripravili autori Gabriela Borzová, Andrej Chudoba a Milan
Hlôška publikáciu s názvom Cez moèenské lúky, ktorá dokumentuje zvykoslovie našej obce
doplnené fotografiami a poéziou. Publikáciu v krátkosti zrecenzoval odborník na túto tému,
riadite¾ Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Anton Števko, ktorý ju zároveò uviedol na knižný
trh. „Tá èas, ktorá je písomným zachytením tradícií je ve¾mi hodnotná,“ – potvrdil
Mgr. Števko – „Moment vydania knihy, to je vlastne trvácna hodnota, ktorá nezostane
samozrejme len tu u vás, ale sú povinné výtlaèky, ktoré sa budú nachádza v Národnej knižnici
a v ïalších knižniciach.“ K slávnostnému priebehu uvedenia publikácie Cez moèenské lúky na
knižnièný trh prispeli aj èlenovia folklórnej skupiny Moèenèanka, ktorí zaspievali rovnomennú
pieseò. „Vznik tejto konkrétnej knihy bola súhra ve¾mi pozitívnych skutoèností,“ – potvrdila po
uvedení knihy na knižný trh riadite¾ka vydavate¾stva Lúè Anna Kolková – „Ve¾mi dobre sme to
zladili a potom to už išlo ve¾mi rýchlo. Prišli s už na 80% hotovými materiálmi a výsledok je
ve¾mi dobrý, potešujúci, po obsahovej, výtvarnej, aj po polygrafickej stránke.“ Touto
publikáciou sme chceli poukáza na bohatú ¾udovú kultúru na zvyky a tradície našich predkov
ich prekrásny kroj, ktorý môžeme vidie už iba poèas vystúpení FS Moèenèanka. Je ve¾mi
dôležité a potrebné uchova tieto skvosty pre ïalšie generácie. Pre mladšiu generáciu to
predstavuje miznúci svet i skoro stratený svet starých a prastarých otcov a materí, svet ove¾a
jednoduchší ako je ten dnešný ale s pevnými mravnými zásadami. Pre staršiu generáciu to
urèite budú nostalgické spomienky za minulosou. Verím, že publikácia Cez moèenské lúky
bude pre obec a jej obyvate¾ov prínosom a že si nájde miesto v moèenských domácnostiach“
vyznala sa autorka knihy Gabriela Borzová.
Bohatý piatkový program zavàšila vernisáž
príležitostnej poštovej peèiatky Vivat Christus Rex!
- Nech žije Kristus Krá¾!, ktorú zorganizoval Klub filatelistov 52-46 v našej obci. O vzniku
námetu a samotnej peèiatky informoval návštevníkov podujatia predseda klubu filatelistov
Jozef Kútny. Záujemcovia si mohli poèas podujatia zakúpi aj poštový lístok, na ktorý si dali
urobi odtlaèok peèiatky a môžu ho tak zaradi napríklad aj do svojich filatelistických zbierok.
V závere hodové slávnosti zhodnotil aj starosta obce Ing. Marián Borza „ Dnes sme uviedli
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na hudobný trh CD nosiè Ženského speváckeho zboru Cantika, otvorili sme Knižnicu viery
J.Em. kardinála Chryzostoma Korca, ako jedinú knižnicu na Slovensku, uviedli sme na knižný
trh ïalšiu moèenskú publikáciu pod názvom Cez moèenské lúky a nechýbala ani vernisáž
príležitostnej poštovej peèiatky, ktorú zorganizoval Klub filatelistov z Moèenku. Toto všetko sú
historické udalosti a ja som pyšný, že Moèenok a jeho obyvatelia sú takto tvoriví a šikovní.
Ve¾mi si ich prácu a snaženie vážim. Okrem toho podujatie bolo pripravené perfektne, o èom
svedèí hlavne spokojnos návštevníkov, ktorí boli prítomní na týchto akciách. V mene
organizátorov ïakujem všetkým zúèastneným, ktorí svojou návštevou obohatili naše
podujatie a samozrejme moje poïakovanie patrí kolektívu pracovníkov kultúrneho strediska,
ktorí to všetko pripravili. “
Hodové slávnosti pokraèovali aj v nasledujúci deò – v sobotu Èesko-slovenskou hodovou
diskotékou v spoloèenskej sále Eso a v nede¾u premietaním Slovensko-po¾ského historickodobrodružného filmu Jánošík, ktorý oslavy pri príležitosti sviatku sv. Klementa zavàšil.
Gabriela Borzová, Moèenok
Dni obce Mojmírovce
Aj v tomto roku sme prežili tri dni v sviatoènom duchu – oslavou Dní obce Mojmírovce.
V piatok 11. septembra sa v Kostole sv. Ladislava konal koncert, v ktorom úèinkovala
vokálno-inštrumentálna skupina Happy Day s piesòami pod názvom Ïakuj bohu. V druhej
èasti koncertu vystúpilo Hudobné združenie Musicantica s programom Cesta do vinohradov.
Hosom vystúpenia súboru Musicantica bol riadite¾ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo,
ktorý predniesol básne PaedDr. Róberta Žilíka zo zbierky básní a poviedok Správa o
návratoch.
V sobotu 12. septembra Mojmírovská kapela prechádzala obcou a so svojimi krásnymi
piesòami a koštovkou burèiaku oznamovala našim obèanom, že sa zaèínajú obecné slávnosti
na námestí. Po príchode sprievodu na námestie sa zaèal hlavný program Vinobrania 2009 a
Družstevného dòa. Na úvod kultúrneho programu vystúpil spevácky súbor Senior. Po òom
starosta obce Imrich Kováè a predseda po¾nohospodárskeho družstva Ing. Peter Schultz
otvorili slávnosti a nasledovalo odovzdávanie vencov. V tento deò nám poèasie prialo. V
kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, súbor Lístoèek s flautami, dychová
hudba Mojmírovská kapela, folklórny súbor Furmiscka z Csömöru, súbor Zbojník, vystúpili aj
chlapci z klubu Romale a nechýbala ani folklórna skupina Lúèina so svojimi piesòami a
temperamentnými tancami. Po nich nám na píšalky, fujaru a ïalšie netradièné dychové
nástroje zahral MUDr. Dušan Frko. V podveèer sa nám predstavil so svojou skupinou F.B.I.
Richard Èanaky, ktorý má korene v Mojmírovciach, školská skupina Slide a rocková skupina
Legato. Na záver programu až do polnoci zahrala do tanca i pre potešenie duše country
skupina Pengagi. Sprievodnými podujatiami celej slávnosti boli výstava diel mojmírovských
umelcov v kaplnke sv. Urbana, 22. výstava ovocia, zeleniny a kvetov, výstava historických
vozidiel, tvorivá dielòa detí zo ZUŠ a sprístupnená bola tiež Pamätná izba PD Mojmírovce. Pre
deti boli pripravené atrakcie ako stre¾ba z luku, nafukovacia loï a hrad èi skákanie na
trampolíne, ale i jazda na koòoch. Predstavi svoje výrobky mohli ¾udoví remeselníci. Pre hostí
boli pripravené rôzne stánky s obèerstvením a lahodným mojmírovským burèiakom.
Dni obce Mojmírovce zakonèila v nede¾u 13. septembra slávnostná svätá omša v Kostole
sv. Ladislava poïakovaním za úrodu.
Poïakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom zapojili do zdarného priebehu
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týchto osláv. Vysoký poèet úèastníkov Dni obce Mojmírovce – Vinobrania – Družstevného dòa
bol pre organizátorov tou najväèšou odmenou.
Alena Filová, Mojmírovce
Guláš – var sa 2009
Aj v tomto roku tak isto, ako poèas predošlých letných prázdnin sa v sobotu 4.júla 2009 v
našej obci už tradiène pod lipou organizovala súaž „ GULÁŠ – var sa 2009“ .O dobrú náladu sa
postarala hudobná skupina Svadobná štvorka z Kajalu. V ten istý deò v doobedòajších
hodinách bola súaž v minifutbale medzi ulicami na miestnom futbalovom ihrisku. Hlavným
organizátorom celej sobotòajšej prázdninovej akcie bol Obecný úrad v Pohraniciach.
Ïakujeme starostovi obce Ladislavovi Hajdu, hudobným skupinám, všetkým úèastníkom vo
varení gulášu , úèastníkom futbalu a všetkým , ktorí sa tejto akcie zúèastnili. Dúfam, že sa o
rok zase stretneme.
Eva Èuláková , Pohranice
Spoloèná oslava Dòa detí a otcov
Už tretí rok pripravila Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Obecnom
zastupite¾stve v našej obci spoloènú oslavu Dòa detí a Dòa otcov v areáli ihriska TJ AC Novan.
Konala sa v nede¾u 14.júna 2009. Pre deti bolo pripravených 9 súažných disciplín. Za
zvládnutie súažnej disciplíny dostali deti "Noviansky euráè ", za ktorý si mohli vybra malý
darèek. Keï dosúažili deti, zaèali sa súaže i pre oteckov: jazda zruènosti na bicykli èi s
autíèkom na dia¾kové ovládanie, nechýbali ani spoloèné súaže oteckov a ich ratolestí: beh so
zviazanými nohami, vytvorenie múmie, najsympatickejšia tvár otecka skrytá pod panèuchou.
K ïalším atrakciám zábavného podujatia patrili :stre¾ba z luku, jazda na koni, ma¾ovanie na
tvár, predaj trdelníkov, cukrovej vaty, popcornu, balónov. Na podujatí sa zúèastnili aj policajti z
Obvodného oddelenia PZ SR vo Vráb¾och, ktorí sa deom intenzívne venovali. O veselú
atmosféru sa postaral aj vtipný komentátor Martin Fröhlich.
Helena Kováèová, Nová Ves nad Žitavou
Deò dôchodcov
11.októbra 2009 sa uskutoènilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome
posedenie, ktoré slávnostným príhovorom otvoril starosta obce Ladislav Hajdu. Nechýbalo ani
blahoželanie pre dôchodcov od predsedníèky klubu dôchodcov Zlatici Loèárekovej. V
kultúrnom programe sa o ve¾mi príjemnú atmosféru postarali deti z materskej školy, žiaci
oboch základných škôl . Posedenie spríjemnila aj tradièná ¾udová hudba v podaní ¾udovej
kapely Bélu Baloga a sólisti ¾udových piesní . Ve¾ká vïaka patrí Obecnému úradu
organizátorovi a sponzorovi tejto akcie, ktorý poskytol úèastníkom aj malé obèerstvenie a
darèeky.
Eva Èuláková , Pohranice
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Advent v Hosovej
V poslednú adventnú nede¾u sa konal v hosovskom Rímsko-katolíckom kostole
Najsvätejšej Trojice už v poradí III., teda už tradièný, slávnostný program speváckych zborov a
folklórnych súborov , ktorý pripravila obec Hosová v spolupráci a za finanènej i morálnej
pomoci organizácií Obèianskeho združenia PRO GUEZTE, ZO CSEMADOK, Krajského
osvetového strediska v Nitre a Oblastného výboru Csemadok v Nitre. Svoje spevácke umenie
predviedli okrem domácich skupín, Hosovskej mládežníckej skupiny a Ženskej speváckej
skupiny „Télizõd” aj pozvaní hostia z okolitých obcí: Miešaný detský spevácky zbor zo ZŠ s
vyuèovacím jazykom maïarským z Jelenca, Miešaný spevácky zbor z Jelenca a Miešaný
spevácky zbor Zobor Hangja z Kolíòan. Podujatie sa zaèalo prinesením Betlehemského svetla
miestnymi skautmi, pokraèoval programom hosovských škôlkárov pod názvom Pastierska
hra. Spevácke zbory sa predstavili adventnými a vianoènými dielami od rôznych majstrov.
Svojim umením uchvátili obecenstvo, ktoré sa im odvïaèilo potleskom. Mládežnícka skupina z
Hosovej predstavila moderné poòatie náboženskej hudby. Ich spev bol sprevádzaný
gitarovou hudbou. Ve¾ký úspech a uznanie, nie len pred domácim obecenstvom, ale aj pred
ostatnými úèinkujúcimi zožala ženská spevácka skupina Télizod z Hosovej. Zaspievali krásne
adventné náboženské piesne z èias našich predkov. Sú to piesne, ktoré boli pozbierané a
zachránené od našich prarodièov a spievali sa v kostoloch Podzoboria v 19. storoèí a zaè. 20.
storoèia. Tieto piesne neboli zabudnuté práve vïaka tejto speváckej skupine, ktorá neúnavne
už 37 rokov chráni èistotu a archaický spôsob prednesu podzoborských a hosovských
¾udových a náboženských piesní. Celé podujatie v svetle betlehemského ohòa sa nieslo v
duchu oèakávania najkrajšieho sviatku v roku, Vianoc, a vyèarilo v dušiach prítomných pocit
spolupatriènosti, pokoja a lásky.
Alžbeta Gálová, starostka obce Hosová

Vianoce
Otvorením Nitrianskeho vianoèného mesteèka na Svätoplukovom námestí každoroène
zaèína v Nitre panova príjemná atmosféra prichádzajúcich najkrajších sviatkov roka. Mikuláš
rozžiari nielen detské oèká, ale aj nádherný vianoèný stromèek. Program vo vianoènom
mesteèku vytvára poèas dvoch týždòov celú mozaiku folklórnych vystúpení plných zvykov a
tradícií spájajúcich sa s týmto obdobím roka, nechýba ani zázraèný Coca Cola kamión, èi živý
Betlehem. Deti z Nitry prinášajú do mesteèka vlastnoruène vyrobené vianoèné ozdoby, ktoré
tešia všetkých, èo sa zastavia na vianoèný punè, èi iné pochúky. V meste Nitra má už tradíciu
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verejná zbierka a školská vianoèná burza na podporu projektu Hodina deom, do ktorej sa
každoroène zapájajú takmer všetky nitrianske základné školy.
Tohtoroèný vianoèný program Vianoce v Nitre 2009 ponúkol aj galakoncert popredných
slovenských operných sólistov Èaro Vianoc v Nitre, Strieborný veèer Evy Pavlíkovej a jej hostí,
koncert v rámci Dní kolied kresanov Slovenska a ïalšie zaujímavé vystúpenia. Nitrania sa so
starým rokom lúèili na silvestrovskej LAST DANCE PARTY 2009 a symbolickú bodku za celým
rokom dal slávnostný Trojkrá¾ový koncert v Piaristickom kostole sv. Ladislava tento krát v
podaní vokálnej skupiny SKLO a etnojazzového zoskupenia PaCoRa.
Mariana Záturová, MsÚ Nitra
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Aj v roku 2010 sa môžu návštevníci KOS v Nitre teši na pripravované súaže, prehliadky,
festivaly, odborné semináre, výstavy, kluby, kurzy, ¾udové remeslá, tvorivé dielne a rôzne
podujatia pre deti, mládež a dospelých. Prinášame preh¾ad tých najdôležitejších podujatí
pod¾a mesiacov:
JANUÁR
Tokamaku – výstava studenstksých výtvarných prác všetkých ZUŠ v Nitre
Akreditované kurzy: Kuchár, Èašník, Kuchár-Èašník
Sprievodca cestovného ruchu
Tvorivá dielòa pre verejnos - Servítková technika – Decoupage
FEBRUÁR
AMFO – výstava fotografií regionálnej súaže amatérskej fotografie
Detský javiskový sen – regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Tompa Mihály – regionálna súaž v recitovaní pre žiakov s vyuè. jazykom maïarským
Argumentaèný prejav – odborný seminár
Hviezdoslavov Kubín – I. – III. kategória - obvodné kolá
Tvorivá dielòa pre verejnos – Papierové pletenie
MAREC
Plagát roka – výstava výtvarných súažných prác študentov SŠ Nitrianskeho kraja
Detský javiskový sen – krajská prehliadka detskej dramatickej tvorby
Detský festival ¾udovej hudby – krajská súažná prehliadka
Cineama – regionálna súaž amatérskeho filmu
Vesmír oèami detí – výstava výtvarných prác
Èo vieš o hviezdach – vedomostná súaž pre deti ZŠ
Dobré slovo – recitaèná súaž v slov. jazyku pre deti s vyuè. jazykom maïarským
Hviezdoslavov Kubín – I. – III. kategória - okresné kolá
Tvorivá dielòa pre verejnos – Ma¾ované vajíèko
APRÍL
Folklórne pozdravy – program venovaný gajdošskej tradícii Ponitria i ostatných oblastí
Slovenska
Štúrov Zvolen – krajská súaž v rétorike
Výtvarné spektrum – výstava výtvarných diel krajskej súaže pre neprofesionálnych
výtvarníkov
Hviezdoslavov Kubín – I. – VI. kategória – regionálne kolo
Prehliadka detských folklórnych súborov – regionálne kolo
Ekologická stopa – odborný seminár pre pedagógov
Tvorivá dielòa pre verejnos – Košíky zo šúpolia
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MÁJ
Spev nás spája –prehliadka speváckych zborov
Správaj sa normálne – výstava prác žiakov 5. roèníkov ZŠ z projektu policajného zboru
Praktická rétorika – odborný seminár pre pracovníkov v kultúre
Farebný svet detí – výstava prác detí SŠI –Praktická škola v Nitre
Tvorivá dielòa pre verejnos - Šúpolienka
Dni zdravia
Znie pieseò z Podzoboria – folklórny festival
JÚN
Literárno-výtvarná súaž Zlaty Dônèovej- výstava prác detí a mládeže
Preèo som na svete rád/rada – výstava s protidrogovou tematikou
Prírodné hodnoty okolia Nitry - workshop
Tvorivá dielòa pre verejnos - Drôtovanie
JÚL - AUGUST
Tvorivé prázdniny - tvorivé dielne pre deti, mládež
Kamarátky – farbièky
Šachová abeceda
Letná škola fotografovania
Divadelné hranie
Výtvarné stretnutie – medzinárodná tvorivá výtvarná dielòa pre verejnos
Prehliadka regionálnej piesne – prehliadka spev. skupín regiónu Ponitria
SEPTEMBER
Šantíme na javisku – sprievodný program Divadelnej Nitry venovaný deom
Oberaèkové slávnosti – folklórny festival pre verejnos
Autorská výstava fotografa Imricha Fintu
Redakèná úprava textu – cyklus odborných seminárov
Workshop pre mladých moderátorov
Špecko – výstava prác detí Spojenej školy v Nitre
Akreditované kurzy: Kuchár, Èašník, Kuchár-Èašník
Sprievodca cestovného ruchu
OKTÓBER
Otvorme srdcia – prehliadka speváckych zborov
Zoznámte sa prosím – výstava fotografií èlenov fotoklubov Topo¾èianky a Ša¾a
Školenia pre vedúcich folklórnych kolektívov – cyklus seminárov
Umelecký prednes – odborný seminár pre pedagógov
Mladý moderátor – krajská súaž
Srdce, duša, rados – GALA reprezentaèný program NSK
Podzoborské kultúrne dni detí a mládeže – podujatie pre deti
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NOVEMBER
Prehliadka choreografií folklórnych kolektívov – krajská súaž
Zelený svet – výstava žiackych prác s environmentálnou tematikou
Foto workshop – tvorivé dielne pre amatérskych fotografov
Týždeò envirofilmu – premietanie filmov pre školy a verejnos
DECEMBER
Vianoce na Podzoborí – medzinárodná prehliadka folklórnych súborov s vianoèným
programom

Okrem týchto podujatí môžete poèas celého roka v KOS v Nitre, na Fatranskej ulici è. 3
navštívi naše kluby Fotoklub, Klub grafológie, Šachový klub, Equilibrium, Èesko-slovenský
poznávací klub, prihlási sa do kurzov jogy, relaxaèných cvièení, orientálneho tanca, grafológie
a akreditovaných kurzov Sprievodca cestovného ruchu, Kuchár, Èašník, Kuchár – èašník,
navštívi naše dielne ¾udových remesiel pre deti, kde na vás èakajú tvorivé dielne pod názvami
Náramok priate¾stva, Fašiangová maska, Stromèek šastia, Prstienok, prívesok, náušnice,
Ve¾konoèný pozdrav, Ve¾konoèná kraslica, Pletenie zo šúpolia, Šúpolienka, Ma¾ovanie na
kamene, Batikovanie, Servítková technika a mnohé ïalšie. Každý štvrtok si môžete k nám
prís vyskúša svoju šikovnos v krížikovom vyšívaní, háèkovaní, vo vyšívaní technikou
richeliu, gatry, tenerife a pod. Tešíme sa na vás na prednáškach pre verejnos z oblasti
cestovania, zdravého životného štýlu, histórie a výtvarného umenia.
Viac informácií získate na našej stránke www.kosnr.sk
Ozvuèenie
Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka obciam pomoc pri ozvuèení, nako¾ko disponuje
aparatúrou, ktorá ozvuèí väèšinu kultúrnych domov v regióne, vo¾né priestory v obciach.
Aparatúra obsahuje:
- repro - boxy JBL MRX 525
2 x 800 W
- zosilòovaè Yamaha XP 5000
2 x 700 W
- odposluchové repro so zosilòovaèom
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 – spevový, 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 prehrávaè Technics - projektor EPSON X3 ( s plátnom
3 x 2 m)
V prípade záujmu prosím kontaktujte KOS v Nitre v dostatoènom èasovom predstihu.
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Edièné práce
Krajské osvetové stredisko v Nitre v rámci pomoci obciam, spoloèenským organizáciám,
združeniam, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka pomoc pri propagácii podujatia
výrobou
- pozvánky
- letáku – plagátu – max. A3
- pamätných listov, ïakovných listov , diplomov, osvedèení
Prenájom
Ponúkame prenájom priestorov v KRAJSKOM OSVETOVOM STREDISKU V NITRE :
?
výstavná sála s kapacitou 100 miest vhodná na výstavy, súaže, prednášky
?
výstavná sála (malá) s kapacitou 40 miest vhodná na výstavy, prednášky
?
zasadacia miestnos s kapacitou 50 miest vhodná na prednášky, súaže, odborné
semináre
?
zasadacia miestnos s kapacitou 30 miest vhodná na prednášky, odborné
semináre (bez možnosti stolového systému)
?
uèebòa s kapacitou 15 miest vhodná na prednášky, odborné semináre
?
uèebòa s kapacitou 12 miest vhodná na pracovné stretnutia
Všetky miestnosti sú vybavené audio a video technikou s možnosou pripojenia
na internet.
Cena za prenájom priestorov je stanovená v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom
NSK schválenými zastupite¾stvom NSK platnými v èase plnenia.
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Mgr. Daniela Gundová, 037/653 1544, 0911 221 466, kosnr@kosnr.sk.sk
- riadite¾ka
Oddelenie tvorivosti:
Mgr. Zdenka Smreèková - 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
- umelecké a hovorené slovo, divadlo pre deti a dospelých
Mgr. ¼udmila Struková – 037/733 5988, 0911 540 023, ludmila.strukova@kosnr.sk¾udové a súèasné remeslá, kroniky, práca s marginalizovanými skupinami
Silvia Vargová - 037/653 2544, 0911 540 015, silvia.vargova@kosnr.sk
- menšinová kultúra
Mgr. Jana Zákopèanová - 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, klub Equilibrium, vzdelávacie semináre
Mgr. Peter Bakay - 037/653 1545, 0911 784 563, peter.bakay@kosnr.sk
- grafológia, fotoklub, ozvuèovacia technika, informaèná databáza
PaedDr. Anna Mesková - 037/653 1545, 0911 540 019, anna.meskova@kosnr.sk
- rekvalifikaèné kurzy
Bc.Magdaléna Radecká – 037/733 5988, 0911 540 025, magdalena.radecka@kosnr.sk
- kurzy: orientálny tanec, joga, relaxaèné cvièenia, environmentálna problematika,
besedy pre verejnos, šachový klub

Oddelenie služieb:
Bc. 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
- edièné práce
Marta Földešiová
- upratovaèka
Marián Gombík - 037/653 1545, 0911 020 540
- organizaèný pracovník
Emília Laurová
- upratovaèka
Emília Pintérová - 037/733 5988, emilia.pinterova@kosnr.sk
- úètovníèka
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