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KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE 
je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlho-

ročnou tradíciou. 
Naším zriaďovateľom je Nitriansky sa-

mosprávny kraj. Máme samostatnú právnu 
subjektivitu. 

Základným poslaním organizácie je vyhľa-
dávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňo-
vať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej 
tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identi-
te národa, národnostných menšín, etnických 
skupín, vychovávať umením a k umeniu, 
rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, 
vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. 
Zamestnanci KOS v Nitre poskytujú bezplat-
nú odborno-poradenskú a metodickú pomoc 
profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom 
kultúry, obciam a mestám, študentom, radi 
odovzdávajú svoje skúsenosti a podieľajú sa 
na spoluorganizovaní kultúrnych akcií.

Územne pôsobíme v mestách a obciach 
obvodov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa, me-
todicky v rámci celého Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Podujatia určené deťom, 
mládeži a dospelej populácii realizujeme vo 
vlastných priestoroch alebo priamo v mes-
tách a obciach. Spolupracujeme s odborník-
mi z najrôznejších oblastí.

Krajské osvetové stredisko v Nitre tvoria 
tri oddelenia: tvorivosti, vzdelávania a slu-
žieb.  

V súčasnosti je aktívnych zamestnancov 
16, z toho osem metodických pracovníkov.

Oddelenie tvorivosti pripravuje súťaže 
na krajskej, regionálnej, okresnej a obvod-
nej úrovni pre amatérskych umelcov v rôz-
nych oblastiach: výtvarné umenie, literárna 
tvorba, hovorené a umelecké  slovo, hud-
ba, spev, tanec, folklór, divadlo, fotografia a 
film. V rámci uchovávania tradícií ponúkame 
tvorivé dielne ľudových remesiel pre deti, 
mládež, dospelých i marginalizované skupi-
ny obyvateľstva. Venujeme sa menšinovej 
kultúre. Vo výstavných sálach celoročne 
prezentujeme záujmovo-umeleckú činnosť 
prostredníctvom autorských a kolektívnych 
výstav detí, mládeže i dospelých. 

Oddelenie vzdelávania pripravuje odbor-
né semináre pre pracovníkov v kultúre Ni-

trianskeho samosprávneho kraja zamerané 
na zvyšovanie kompetencií, vedomostí a 
zručností potrebných pre prácu. Vzdelávanie 
pre širokú verejnosť realizujeme aj prostred-
níctvom akreditovaných i neakreditovaných 
kurzov, školení, seminárov, prednášok, besi-
ed, animačných aktivít a súťaží. Dotýkajú sa 
viacerých oblastí: environmentálnej temati-
ky, zdravého životného štýlu, histórie, filo-
zofie, astronómie , geografie. Organizujeme 
aj programy sociálnej prevencie a rozmanitú 
klubovú činnosť, ktorá napomáha plnohod-
notne využívať voľný čas. 

Oddelenie služieb v rámci pomoci obci-
am, spoločenským organizáciám, združeni-
am, súborom, krúžkom a nadáciám ponúka 
spracovanie propagácie podujatia prostred-
níctvom edičných prác – pozvánky, letáky, 
plagáty, pamätné a ďakovné listy, diplomy 
a osvedčenia. Zároveň vieme zabezpečiť 
ozvučenie podujatí. Vo svojich priestoroch 
ponúkame pre širokú verejnosť jednorázový 
prenájom priestorov s maximálnou kapaci-
tou 80 miest vhodných na súťaže, prednáš-
ky a semináre. Všetky miestnosti sú vyba-
vené audio a video technikou s možnosťou 
pripojenia na internet. 

V budove Krajského osvetového strediska 
sídli aj hvezdáreň, ktorú vedie zamestnanec 
Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbano-
ve. Organizuje semináre, besedy, pozorova-
nia pre verejnosť a v spolupráci s KOS aj 
výstavy a súťaže.

Krajské osvetové stredisko ponúka obrov-
ské množstvo rôznorodých aktivít a podujatí, 
na ktorých Vás, milí návštevníci, radi priví-
tame.

farebné snívanie - výtvarné dielne
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Krása jednoduchých tvarov P O Z V Á N K Y

Dobré slovo
Pod týmto názvom sa ukrýva súťaž v umeleckom pred-

nese poézie a prózy v slovenskom jazyku pre žiakov II. 
stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Okresné 

kolo sa uskutočnilo v na-
šich priestoroch 19. mar-
ca 2010 a v 4 kategóriách 
súťažilo 29 recitátorov. 
Členmi poroty, ktorí roz-
hodovali o postupe do 

ďalšieho kola, boli 
predsedkyňa poro-
ty pani Dana Pén-
zešová, riaditeľka 
ZŠ v Čechynciach, 
pán Tibor Tóth, 
riaditeľ Jókaiho Di-
vadla v Komárne a 
pán Anton Živčic, 
herec DAB v Nitre. Víťazi získali diplom a vecné ceny v po-
dobe knižných titulov. Súčasťou podujatia bol i odborový 
seminár s odbornou porotou, na ktorom sa hodnotili jed-
notlivé recitačné výkony súťažiacich. Z každej kategórie 
postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 27. aprí-
la v Komárne, dvaja súťažiaci. Držíme im palce.

Papierové pletenie

Chvíľa napätia pred vyhlásením
 výsledkov

Odborná porota

Lektorka Vladimíra Vašutová

 N
AŠE ČRIEPKY

Misky, tácky, dózy, ven-
čeky sme plietli v tvorivých 
dielňach už z rôznych prí-
rodných materiálov. Ale z 
novinového papiera prvý raz. 
Záujem prejavili hlavne vy-
chovávateľky zo základných 
a stredných škôl, študentky 
a dôchodkyne. Veď vyu-
žiť množstvo novinového papiera, nepotrebné telefónne 
zoznamy a letáky je veľmi zaujímavé. A veru aj bolo. Pási-

ky papiera natočené na špajle 
tvorili základný materiál. Pod 
vedením lektorky Ing. Vladimí-
ry Vašutovej vznikali prvé úžit-
kové predmety. Najskôr dno 
misky a postupne celá, hotový 
predmet zafarbili lazúrovým 
lakom rôznych odtieňov. Výsle-
dok bol neuveriteľne krásny.

MÁJ 

Zručnosti dvere
otvorené
Ažúrky, krížiky, tenerifa, krát-
ky stĺpik, retiazkové očko - to 
sú najviac skloňované slová v 
dielni ľudových remesiel kaž-
dý štvrtok popoludní o 14.00 
hodine.  Oprašujeme staré 
techniky vyšívania a háčko-
vania, zachovávame tradičné 
špecifické znaky.  Háčikom, 
ihlou, niťou, plátnom vytvá-
rame skvostné diela. Typická 
ľudová výšivka alebo háčko-
vané prestieranie je zaujíma-
vým doplnkom aj v moder-
nom zariadení. Vyvolávajú v 
nás pohodu a pokoj domova. 
Príďte si aj vy k nám vyskú-
šať svoju zručnosť. Obohatí-
me vás o fantáziu mnohých 
tvorcov tohto jedinečného 
umenia.
Info: www.kosnr.sk , ludmila.
strukova@kosnr.sk, 037/ 73 
359 88, 0911 540 023
Tvoríme pre radosť
Dievčatá a ženy si môžu vy-
hotoviť originálnu bižutériu 
na leto. Tvorivá dielňa sa 
uskutoční 5.mája o 16.00 
hod. Technikou quilling – si 
vytvoríme náušnice, prívesky, 
prstienky. 
Info: www.kosnr.sk , ludmila.
strukova@kosnr.sk, 037/ 73 
359 88, 0911 540 023
Jazyková kultúra
12. a 19. mája 2010 si budú 
môcť pracovníci z kultúrnych 
organizácií a obcí precvičiť 
svoje jazykové zručnosti na 
celodenných seminároch ve-
dených pedagógmi UKF v 
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Srdiečko a MDŽ
Oslavovať Medzinárodný deň žien presta-

lo byť po zmene režimu zaujímavé. Prešli 
roky a mnohí si uvedomili, že ženy predsa 
nevymreli a že nie každá žena môže osla-
vovať Deň matiek. Má byť preto diskrimi-
novaná, že z nejakých dôvodov nemôže 
byť matkou? „To nedopustím,“ povedal si 
Mikuláš Németh, zakladateľ neformálnej ne-
závislej skupiny rodičov SRDIEČKO, keď sa 
raz zamýšľal nad tým, čo robiť pre telesne 
a mentálne postihnutých mladých ľudí, kvôli 
ktorým sa táto skupina rodičov vôbec dala 
dokopy.

„Mám veľmi pekné spomienky na obdo-
bie spred 50 rokov, keď sme spolu s pani 
učiteľkou v prvé marcové dni chodili do lesa 
na snežienky, ktoré sme viazali do kytičiek a 
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ich 
darovali svojim matkám. Taktiež mám krás-
ne spomienky z obdobia mojej mladosti i ne-
skôr v práci, keď som svojim kamarátkam, 
prípadne kolegyniam pri tejto príležitosti 
posielal pohľadnice, zhotovoval rôzne upo-
mienkové predmety s venovaním k tomuto 
sviatku. Či už so snežienkami alebo s neja-
kými drobnými darčekmi, vždy som to robil 
predovšetkým z úcty k žene. Táto myšlienka 
ma prenasledovala roky a keď som začal in-
tenzívnejšie prežívať život zdravotne ťažko 
postihnutých ľudí, najmä dievčat a mladých 
žien, pretože mám ťažko zdravotne postih-
nutú dcérku, uvedomil som si, že mnohé 
možno nikdy v živote nezažijú pocit úcty vy-
slovenej pri príležitosti MDŽ mužom. Skrslo 

vo mne rozhodnutie pomôcť osudu a pripra-
viť pre ne takúto oslavu.“ Takto zdôvodnil 
pán Németh svoje rozhodnutie.

Od slov k činom nebolo ďaleko. SRDIEČ-
KO vzniklo v roku 2009 a v tom istom roku 
aj toto podujatie uzrelo svetlo sveta. Usku-
točnilo sa v Štúrove počas pobytu v rehabi-
litačnom centre pre zdravotne postihnutých. 
Bolo to také „intímnejšie“ podujatie, nakoľko 
bolo určené iba zhruba 20 ženám, ktoré sa 
v tom čase v rehabilitačnom centre nachád-
zali. 

Na rok 2010 si títo rodičia naplánovali 
robiť oslavu MDŽ v Nitre pre viac mladých 
ťažko telesne postihnutých žien, ich matiek 
a tých žien, ktoré poskytli akúkoľvek pomoc 
SRDIEČKU. Po dohode s riaditeľkou Krajské-
ho osvetového strediska v Nitre Mgr. Dani-
elou Gundovou, ktorá, mimochodom, veľmi 
aktivitám našej skupiny pomáha, sa teda 
oslava konala v týchto krásnych priestoroch. 

Aj tohtoročná oslava sa mohla realizovať 
iba vďaka pomoci žien a dvoch mužov, ktorí 

Kultúrny program v podaní mladých mužov 
naozaj nemal chybu

Ruže a ženy, ženy a ruže - tieto kombinácie 
dominovali na oslave MDŽ

Oslava vyvrcholila blahoželaním mladým ženám
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považujú za poctu, keď môžu pomôcť tým, ktorí to najviac 
potrebujú.  Zo žien to boli Ing. Lýdia Forrová, poslankyňa 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá zabezpečila pre 
65 oslávenkýň krásne červené ruže, Ing. Margita Štefá-
niková, prezidentka nadácie HOMO NITRIENSIS, poskytla 
finančné prostriedky na občerstvenie pre všetkých účastní-
kov osláv a priestory, aby sa vôbec oslava mala kde usku-
točniť, poskytla riaditeľka Krajského osvetového strediska 
v Nitre Mgr. Daniela Gundová. Muži, vďaka ktorým bola 
oslava bohatšia a „chutnejšia“, boli Ing. Ján Kovarčík, po-
slanec NR SR, ktorý každej žene venoval pekný darček, 
obrúsok v srdiečku, a Ing. Zdeno Ferienčik, riaditeľ akcio-
vej spoločnosti NIPEK, ktorý poskytol chutné zákusky. 

O kultúrny program sa postaralo 10 mladých mužov – 
z nich osem klientov mestského Denného stacionára pre 
ťažko zdravotne postihnutých na Baničovej ul. v Nitre, kto-
rým s vervou mladého človeka pomáhala aj jedna zo sta-
reniek pravidelne navštevujúcich Centrum pre seniorov – 
pani Mária Cuciková a tiež dvaja mladí muži, študenti UKF 
v Nitre, ktorí sa s klientmi stacionára pravidelne stretávajú 
a venujú im svoj voľný čas. Program s chlapcami nacvičili 
sociálno-výchovné pracovníčky PhDr. Alena Čepeláková a  
Mgr. Anna Krenická.

Mgr. Tatiana Némethová 
Česko – Slovenský poznávací klub

Na Slovensku žije niekoľko národností. Jedna z tých 
menej početných je česká. Jej členovia sa stretávajú v 
Č-S poznávacom klube každé dva mesiace. Program je 

zostavovaný podľa udalostí a výročí, ktoré pripadajú na 
dni stretnutia. Raz je to výročie vzniku 1. ČS republiky, ino-
kedy výročie vzniku fotografie. Lektormi sú členovia klubu, 
ktorí si pripravia materiál alebo fotodokumentáciu. KOS 
poskytuje klubu priestory a technickú výpomoc.

Viktor Štourač - predseda klubu

Nitre.  Cieľom aktivity bude 
zlepšenie sa v písomnom a 
hovorenom prejave v oblasti 
spisovného slovenského jazy-
ka, priblíženie aktuálnych ja-
zykovedných poznatkov a ich 
uplatňovania v praxi, napr. 
správna slovná zásoba, šty-
lizácia, upozornenie na slan-
gy, dialektizmy, bohemizmy v 
slovenčine a podobne podľa 
problematiky účastníkov.
Info: www.kosnr.sk, jana.
ondruskova@kosnr.sk, 0911 
540 016, 037 653 1546
Spev nás spája 
Krása zborového spevu Vás 
môže nadchnúť na 10. roč-
níku prehliadky speváckych 
zborov, ktorá sa bude konať 
16.mája 2010 o 15.00 v 
kostole Premenenia Pána v 
Trnovci nad Váhom. Sloven-
ské, latinské i anglické piesne 
zaznejú v podaní speváckych 
zborov Zoboralja zo Žirian, 
Cantica z Močenku, Lipka z 
Dolných Krškán a zboru du-
chovnej hudby pri Kostole sv.
Martina v Jarku. 
Info: www.kosnr.sk, jana.
zakopcanova@kosnr.sk, 037/ 
653 25 44, 0911 540 022
Dni zdravia v KOS
25.-27.5. od 9.00 – 14.00 
Ukážky prvej pomoci, mera-
nie telesných hodnôt - krvný 
tlak, obsah tuku a choleste-
rolu – (na lačno) spoluorga-
nizátor: Stredná zdravotnícka 
škola v Nitre  
Dobré rady 
pre zdravie
26.5. o 16.30 prednáška s 
besedou, lektori: Ing. Július 
Haringa a Ing. Alžbeta Gro-
mová vstupné 1,- €  
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V Maďarsku sa spieva aj po slovensky
Mohli sa o tom presvedčiť hostia zo 

Slovenska, ktorí sa predstavili v Bánhide, 
v jednom zo stredísk zahraničných Slová-
kov v Maďarsku. 14. februára 2010 zor-
ganizovala slovenská menšina v Bánhide 
Šiškový bál, na ktorom vystúpili v rámci 
cezhraničných aktivít Krajského osveto-
vého strediska v Nitre folklórne skupiny 
Rozmaring z Nitrianskych Hrnčiaroviec a 
Hajnalkert z Ladíc. Za hostiteľov nás pri-
vítal pán Imre Németh, predseda spolku 

Slovákov v Bánhide a pani Rózsa Pruzsina 
Izingová. Vystúpenie sa nieslo vo fašiango-

vej nálade a dvojhodinový program spestrili 
aj Marek Varga svojou recitáciou a Zuzana 
Filová slovenskými ľudovými piesňami. O 
program sa postarala Silvia Vargová, me-
todička pre menšinovú kultúru z Krajského 
osvetového strediska v Nitre. Z domáceho 
prostredia sa na podujatí predstavil Bánhid-
ský spevácky súbor maďarskými i slovenský-
mi piesňami, na konci programu zazneli aj 
dve slovenské piesne v podaní všetkých vy-
stupujúcich a hostí. Za vytvorenie príjemnej 
priateľskej atmosféry ďakujeme a tešíme sa 
na ďalšie stretnutia s našimi priateľmi.

Aj školy s vyučovacím jazykom maďarským majú svoj 
„Hviezdoslavov Kubín“ 

Táto súťaž je však pomenovaná po spiso-
vateľovi - Tompa Mihály. Okresné kolo súťa-
že v prednese poézie a prózy v maďarskom 
jazyku sa konalo 24. februára 2010 v pries-
toroch KOS v Nitre. Žiaci súťažili v štyroch 
kategóriách, ich výkony sledovala v dvoch 
skupinách odborná porota v zložení Mgr. 

Anikó N.Tóth, PhD., Balázs Kantár, Andrea 
Gálová, Ján Gunyics, Stella Gubíková  a Mgr. 
Katarína Lészkóvá. Do krajského kola, ktoré 
sa konalo 24. marca v Tešedíkove, postúpili 
z každej kategórie dvaja súťažiaci. Súťaže sa 
tento rok zúčastnilo 59 detí z 8 škôl z okresu 
Nitra a stále sa teší veľkému záujmu.

Folklórna skupina Rozmajring

Folklórna skupina Hajnalkert

Rozborový seminár

Jeden z víťazov okresného kola
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Úspech na BAK v Trenčíne
Mesto Trenčín a 

a Centrum voľného 
času Trenčín organizo-
vali 2. ročník Bienále 
amatérskej keramiky. 
Jej cieľom bolo pre-
zentovať originálne 
artefakty amatérskych 
tvorcov keramiky, kon-
frontovať ich tvorivú 
prácu a  keramické 
materiály. 

Krajské osvetové 
stredisko oslovilo šty-
roch autorov- Pavla Bebjaka, Gabrielu Ballayovú, Jána 
Harmadyho a Oľgu Lacuškovú, aby sa zapojili do tejto 

súťaže. Do súťaže sa 
prihlásili s deviatimi 
keramickými dielami 
a všetky boli vystave-
né  v Trenčianskom 
múzeu v Trenčíne. Na 
vernisáži 30. marca 
2010 získali Ing. Gab-
riela Ballayová z Nitry 
a Pavol Bebjak z Nitri-
anskych Hrnčiaroviec 

Ceny za individuálnu keramiku. Srdečne blahoželáme k 
úspechu a prajeme veľa tvorivých inšpirácií v tvorbe. 

Nálady, pocity, prežívanie....
Asi v takomto duchu sa niesol obsah videoklipu Dance 

od Michala Zlejšího z Nitry, ktorý nám poskytol pohľad na 
autentické prežívanie  udalostí mladými ľuďmi. Zúčastnil sa 
ním krajského kola súťaže Cineama 2010 v Nových Zám-

koch  a zís-
kal pekné 2. 
miesto. Jeho 
p r í s p e v o k 
postupuje do 
celoštátneho 
kola súťa-
že, ktoré sa 
u s k u t o č n í 
28. – 30. 
mája v Pieš-
ťanoch. Dr-
žíme palce.

G. Ballayová - Dáma s mačkou

Ocenenné diela J.Harmadyho

Ocenenie

Ako sa dopĺňa 
klasická a čínska 
medicína
27.5. o 16.30 prednáška s 
besedou, lektori: MUDr. Boris 
Subotič vstupné 1,- €  
Liečivé rastliny 
nášho regiónu 
25.-27.5.  od 9.00 – 17.00
Výstava spojená s pozná-
vaním a predajom liečivých 
rastlín s odborným popisom a 
spôsobom využitia
Info: www.kosnr.sk, mag-
dalena.radecka@kosnr.sk,  
037/7335988 ,  0911 540 025
Ekologická stopa 
27.5. o 9.00 Inštruktážny 
seminár pre pedagógov SŠ 
a ZŠ, o možnostiach zmier-
ňovania rozsahu a dôsledkov 
ľudskej činnosti na okolité 
prostredie, meranie veľkosti 
stopy na jednotlivých regió-
noch. Lektorky: RNDr. Jana 
Šimonovičová a Mgr. Katarína 
Kosková spoluorganizátor: 
Slovenská agentúra životné-
ho prostredia v Banskej Bys-
trici 
Info: www.kosnr.sk   mag-
dalena.radecka@kosnr.sk,  
037/733 5988,  0911 540 025
Diela vzbudzujúce 
úctu
Ľudové remeslo je hlboko za-
korenené v kresťanskej tra-
dícii. Rok 2010 bol vyhlásený 
za Rok kresťanskej kultúry 
na Slovensku. V dielňach ľu-
dových remesiel sa pripája-
me k tejto výzve a pozývame 
verejnosť na podujatia, na 
ktorých si vyhotovíte biblic-
ké postavy do obľúbených 
betlehemov. Dňa 26.mája 
zo šúpolia a 16.júna drôto-
vaním z farebného drôtu. Po-
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Vansovej Lomnička
Krajské 

o s v e t o v é 
stredisko v 
Nitre je už 
n i e k o ľ k o 
rokov spo-
l uo rgan i -
z á t o r o m 

krajskej súťaže v prednese 
poézie a prózy žien od 16 
rokov. Hlavným organizáto-
rom je Únia žien Slovenska 
– krajská organizácia Nitra, 
ktorú vedie pani Mgr. Eva 
Kuklová. Na súťaži sa stretlo niekoľko veľmi 
dobrých recitátoriek, ktoré svojimi umelec-
kými prednesmi, či už v poézii alebo v próze 
dokázali odbornej porote, že patria na úro-
veň krajskej súťaže. Dámy zrelšieho veku 
mali v súťaži väčšie zastúpenie ako slečny 

– stredoškoláčky. Recitátorky boli hodnote-
né odbornou porotou, ktorá pracovala v zlo-
žení: Eva Hlaváčová – predsedníčka poroty, 
Martina Majerníková – pedagogička ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre a Anton Živčic – herec 
DAB v Nitre. Tento rok padol termín podu-
jatia na Medzinárodný deň žien – 8. marec 
2010, a tak sme každú recitátorku obdarili 

kvetom. Po skon-
čení všetkých 
recitácií odborná 
porota po dlhom 
rozhodovaní na-
koniec odporučila 
do celoslovenské-
ho kola súťaže, 
ktoré bude 14. 

apríla 2010 v Banskej Bystrici – pani Evu 
Ruthovú z Nitry, pani Annu Sládkovičovú z 
Nových Zámkoch a Zuzanu Strnátovú z Nitry. 
Všetkým recitátorkám prajeme veľa šťastia 
a veríme, že náš kraj budú reprezentovať čo 
najlepšie.

Fotoklub Nitra
Fotografovanie sa vďaka technickému 

pokroku stalo bežnou činnosťou ľudí. Ale 
vytvoriť fotografiu umelecky a aj technicky 
hodnotnú nie je jednoduché. Ľudia, ktorí 
majú snahu a nadanie takéto fotografie 
stvárňovať, sa stretávajú vo Fotoklube Nit-
ra. Členmi sú amatéri ale aj poloprofesionáli. 
Zúčastňujú sa na rôznych podujatiach a vý-
stavách. Pravidelne sa prezentujú v súťaži 
slovenských fotoklubov „Petzvalov mapový 
okruh fotografov“. V roku 2009 sa z 15 foto-

klubov umiestnili na 4. mieste a rok predtým 
sa stali suverénne víťazmi súťaže.

Na jeseň minulého roka sa uskutočnila 
výstava pri príležitosti 50. výročia existencie 
fotoklubu pod názvom Retrospektíva. Kolek-
cia fotografií z tejto výstavy bola prezentova-
ná aj v Spoločenskom dome v Šali – Veči, v 
OC Mlyny Nitra a v máji pripravujeme inšta-
láciu v Šahách, kde si návštevníci budú môcť 
prezrieť výstavu od 20.5. do 30.6.2010.

Ak sme vzbudili Váš záujem o fotografiu, 
navštívte nás v priestoroch KOS každý prvý 
štvrtok v mesiaci. Budete vítaní.

Odborná porota na krajskej 
súťaži Vansovej Lomnička

Stretnutie klubistov

Recitátorky krajskej súťaže Vansovej Lomnička

Ocenení členovia fotoklubu
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Klub diabetikov
Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci so Zá-

kladnou organizáciou diabetikov Slovenska v Nitre pre rok 
2010 pripravilo cyklus poradenstva zameraného práve na 
stravovanie a zdravý životný štýl nielen pre diabetikov, čiže 
je určené pre širokú verejnosť. Diabetici môžu využiť indi-
viduálnu osobnú konzultáciu.

Poradenstvo je zabez-
pečované jedenkrát v 
mesiaci prostredníctvom 
diétnej sestry, ktorá sa 
venuje diabetes mellitus. 

Poznatkami a vedo-
mosťami získanými na 
stretnutiach a pretrans-
formovanými do prípravy 

stravy má každý sám možnosť prispieť k lepšiemu zdra-
votnému stavu, fyzickej a psychickej pohode. Dôležité je, 
aby si každý uvedomil, že správnou stravou a primeraným 
pohybom dokáže pozitívne usmerniť svoje zdravie. A to je 
naším cieľom. Pridajte sa k nám.

Vesmírny svet očami detí
Svetlá, farby, tvary... rakety, vesmírne stroje, iní ľudia, 

zvieratá, príšery... To bol vesmírny svet očami detí MŠ a 
žiakov ZŠ, ZUŠ v Nitre, v Šali a v Zlatých Moravciach. Bol 
plný predstáv, fantázie a snov. Najmä práce detí z mater-
ských škôl boli bohaté na originálne námety, farebné kom-
pozície i spôsoby výtvarného spracovania. Najlepšie, poro-
tou ocenené výtvarné práce postúpili do celoslovenského 
kola súťaže. Súčasťou výstavy v Nitre boli i  trojrozmer-
né makety vytvorené modelármi Raketovo-modelárskeho 
centra v Prahe. Vesmíru sa týkala aj vedomostná súťaž 
pre ZŠ a osemročné gymnáziá Čo vieš o hviezdach, ktorej 
okresné kolá sa konali v marci v Šali, Zlatých Moravciach 
a Nitre. Súťažilo sa v troch kategóriách, z ktorých víťazi 
postupujú do krajského kola

Zo spoločných stretnutí

Vesmír plný farieb

dujatia sa uskutočnia o 16.00 
hodine v dielni ľudových re-
mesiel v KOS.
Info: www.kosnr.sk , ludmila.
strukova@kosnr.sk, 037/ 73 
359 88, 0911 540 023

JÚN 

Poď sa s nami hrať
Pozývame Vás spolu s obcou 
Mojmírovce na prehliadku 
detských folklórnych súbo-
rov. Bude sa konať 24. júna 
2010 o 10.00 v Mojmírov-
ciach a predstavia sa na nej 
detské folklórne súbory z Nit-
ry a okolia.
Info: www.kosnr.sk, jana.
zakopcanova@kosnr.sk, 037/ 
653 25 44, 0911 540 022
Prírodné hodnoty 
okolia Nitry
18.6. o 9.00 Workshop pre 
učiteľov ZŠ a SŠ zameraný 
na spoznávanie CHKO v okolí 
Nitry a možnosti ich návštev 
so žiakmi 
Info: www.kosnr.sk   mag-
dalena.radecka@kosnr.sk,  
037/7335988,  0911540025

JÚL

Divadelné hranie 
Letné tvorivé dielne plné 
fantázie, príbehov a hrania 
sa na divadelníkov. Naučí-
me sa správne artikulovať a 
pracovať s dychom, ktorý je 
pri hovorenom slove veľmi 
dôležitý. Každý bude mať 
možnosť ukázať, čo sa v ňom 
skrýva. Zažijeme veľa zábavy 
a dozvieme sa niečo o dra-
matickej tvorivosti. Podujatie 
sa uskutoční 26.-30.júla 
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EKO – VZDELÁVANIE
Zvýšenie environmentálneho povedomia 

a rozšírenie vedomostí  učiteľov a žiakov ZŠ 
a SŠ, koordinátorov a aktivistov environmen-
tálnej výchovy prostredníctvom osvetových 
edukačno-vzdelávacích programov a akti-

vít. Metodiky a techniky vyhľadávania, vy-
pracovania a realizovania EKO-projektov so 
zameraním na tvorbu a ochranu životného 
prostredia. To všetko je zámerom, pre ktorý 
sme sa rozhodli pracovať na projekte pod 
názvom EKO-vzdelávanie.  

Ďalším z cieľov je rozšírenie informo-
vanosti o možnostiach a formách trávenia 
voľného času detí a mládeže s možnosťou 
osobného vplyvu na životné prostredie, kla-
denie dôrazu na vzťah k prírode a krajine 
nášho regiónu, ako aj posilnenie spolupráce 
a komunikácie medzi učiteľmi, SZŽP a MVO, 
výmena skúseností a informácií.

Našou víziou je naučiť učiteľov ako u 
svojich žiakov populárnou formou zvýšiť po-
vedomie o problematike ochrany životného 

prostredia a dosiahnuť u nich zosobnenie po-
citu zodpovednosti ku krajine, v ktorej žijú. 
Jednou z foriem bude i spoznávanie krajin-
ných chránených oblastí v okolí mesta Nitra, 
ktoré mládež zvyčajne využíva na trávenie 
voľného času a zoznámenie sa s vhodným 
správaním, ktoré neporušuje platné zákony. 
Ďalšími aktivitami posilníme spoluprácu, ko-
munikáciu a výmenu skúseností, informácií 
medzi učiteľmi a štátnymi i MVO organizáci-
ami. V rámci projektu organizujeme niekoľko 
vzdelávacích aktivít, ktorými sú Ekologická 
stopa - nová, populárna forma odborného  
seminára o metódach merajúcich vplyv člo-
veka a jeho aktivít na životné prostredie. Po 
zmeraní veľkosti ekologickej stopy si účast-
níci na základe zistených výsledkov vypracu-
jú projekt na postupné zmenšovanie svojej 
ekostopy. Do tejto aktivity učitelia následne 
zapoja jednotlivé triedy vo svojich školách. 
Ďalší z workshopov nesie názov Hodnoty 

Podzoboria a je zameraný na poznávanie 
chránených území a ich biotopov. V teoretic-
kej časti ide o zoznámenie sa s možnosťami 
realizácie exkurzií detí do CHKO, spôsobov 
ich ochrany i správania sa v chránenej ob-
lasti. Praktickou časťou je exkurzia v teré-
ne, priamo v lokalite chránených krajinných 
území v okolí Nitry. Časťou projektu je aj 
pofestivalová projekcia filmov festivalu En-
virofilm v B. Bystrici s problematikou tvorby 
a ochrany životného prostredia a sprievod-
né podujatia – výstava žiackych výtvarných 
prác Zelený svet a beseda so zaujímavou 
osobnosťou. Projekt je podporený Nadáciou 
Orange.

Teoretická časť vzdelávacích projektov

Účastníci EKO - vzdelávania

EKO stopa
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Opäť je tu Hviezdoslavov Kubín
3. až 5. februára 2010 sa  naše priestory zaplnili detský-

mi recitátormi zo základných škôl a osemročných gymnázií 
z okresu Nitra, ktorí súťažili so svojimi umeleckými pred-
nesmi v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Počas týchto dní sa tu 
stretlo niekoľko desiatok dob-
rých recitátorov, ktorí prišli 
zabojovať o prvé miesta a o 
postup do regionálneho kola. 
Krajské osvetové stredisko v 
Nitre organizuje každý rok ob-
vodné kolá súťaže v umelec-
kom prednese poézie a prózy 
pre recitátorov, ktorí postúpili 
zo školských kôl. Každý deň 
sa súťažilo v troch kategóriách, ktoré hodnotila odborná 
porota zostavená z pedagógov základných škôl a základ-
ných umeleckých škôl, ale aj z odborníkov pre umelecký 

prednes. Tento rok sme po-
zvali do poroty napr. Veroniku 
Gabčíkovú zo Starého divadla 
Karola Spišáka v Nitre, Rená-
tu Ryníkovú zo Súkromného 
konzervatória Heleny Mada-
ryovej a Katarínu Petrusovú 
zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre. 
Odborná porota po skončení 
recitácií hodnotila na rozbo-

rových seminároch recitátorov a ich umelecké prednesy, 
poradila im, v  čom sa majú zlepšiť a akých chýb sa majú 
vyvarovať. V tomto roku Národné osvetové centrum v Bra-
tislave zmenilo termíny všetkých kôl súťaže Hviezdoslavov 
Kubín, ale aj napriek tomu sa nám do súťaže prihlásil rov-
naký počet recitátorov ako po iné roky.  Celoštátna prehli-
adka súťaže bude 23. – 26. júna 2010. 

Obvodné a okresné kolá súťaže HK organizujeme aj v 
iných mestách, a to v Šali v MsKs, v Zlatých Moravciach 
na Základnej škole Mojmírovej a vo Vrábľoch na ZŠ s MŠ 
Sídlisko Lúky. Spolupráca 
s týmito inštitúciami je 
na veľmi dobrej úrovni, 
a práve preto tam súťaž 
organizujeme už niekoľko 
rokov. Vytvoriť príjemné 
prostredie pre súťažiacich 
je totiž naším spoločným 
úsilím a veríme, že sa 
nám v tom bude dariť i 
naďalej.  

Ocenené recitátorky súťaže 
Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín v Nitre

Obvodné kolo súťaže Hviezdo-
slavov Kubín vo Vrábľoch

2010, každý deň o 9.00 
hodine v priestoroch  KOS v 
Nitre.
Info: www.kosnr.sk, zuzana.
porubska@kosnr.sk,  037/ 
653 25 44, 0911 540 017
Letná škola 
fotografovania 
pre začiatočníkov 
V období prázdnin môžu voľ-
ný čas využiť začínajúci foto-
amatéri na to, aby sa naučili, 
prípadne zdokonalili v práci 
s fotoaparátom. Pomôžeme 
im nájsť v sebe „fotografic-
ké oko“, naučia sa zvládnuť 
základy kompozície, práce so 
svetlom, rozdiely v prístupe 
k reportážnej a portrétnej 
fotografii. Na prelome júla 
a augusta zorganizujeme tri 
celodenné semináre na spo-
menuté témy.  
Info: www.kosnr.sk, jana.
ondruskova@kosnr.sk, 0911 
540 016, 037 653 1546
Moje najmilšie
V spolupráci s obcou Báb si 
Vás v poslednú júlovú sobotu 
dovoľujeme pozvať na preh-
liadku folklórnych speváckych 
skupín, ktorá sa bude konať 
v rámci jarmoku v Bábe. Vy-
stúpia spevácke skupiny z re-
giónu Ponitria a na jarmoku 
môžete obdivovať majstrov-
stvo ľudových remeselníkov 
a ochutnať rôzne dobroty.
Info: www.kosnr.sk, jana.
zakopcanova@kosnr.sk, 037/ 
653 25 44, 0911 540 022

AUGUST 

Letné tvorivé 
dielne pre deti 
Tvoríme z kukuričného šúpo-



14

Neprofesionálni herci po prvýkrát na doskách  Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre

Krajské osvetové stredisko v spolupráci 
so Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre 
zorganizovalo po prvýkrát regionálnu preh-
liadku Detský javiskový sen, z ktorej víťazi 
postupujú na krajskú prehliadku do Šale. 
Myšlienka regionálneho kola prehliadky vyšla 
zo záujmu divadelných súborov prezentovať 
sa na krajskej prehliadke, na ktorú však mu-
sia prejsť regionálnym výberom. Predstavilo 
sa nám šesť divadelných súborov, pre kto-
rých zahrať si v Starom divadle Karola Spi-
šáka v Nitre bol nezabudnuteľný zážitok. Ra-
zom z nich opadla všetka tréma a nepokoj. 
Ostatné súbory, ktoré sa tento rok na preh-
liadku neprihlásili, sa prišli na svojich kole-
gov aspoň pozrieť. Malých, ale aj veľkých 
„hercov“ hodnotila porota, ktorej predsedal 
režisér a publicista Miklós Forgács z Levíc, 
ďalšími členmi bola dramaturgička Starého 
divadla  v Nitre Veronika Gabčíková z Nitry a 
režisér a odborný pracovník pre dramatickú 

tvorbu Maroš Krajčovič z Banskej Bystrice. 
Na rozborových seminároch porota zhodno-
tila všetky inscenácie, ktoré videla, upozor-
nila vedúcich súborov, kde majú nedostatky, 
ale na druhej strane vyzdvihla pozitíva pred-
stavení, viedli sa diskusie medzi vedúcimi 
súborov a odbornou porotou. Po seminári 
nasledovalo vyhodnotenie prehliadky, na 
ktoré každý súbor netrpezlivo čakal. Porota 
sa rozhodla posunúť na krajskú prehliadku 
do Šale DDS MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky 
vo Vrábľoch s inscenáciou H. CH. A. – 2075. 
Po dlhom náročnom dni sa všetci rozlúčili, 
odobrali domov aj so svojimi diplomami, či 
už za účasť na prehliadke alebo s nominá-
ciou do krajského kola prehliadky Detský ja-
viskový sen, ktoré sa konalo 29. marca 2010 
v Šali. Veríme, že do budúcna sa myšlienka 
regionálnej prehliadky bude prehlbovať a di-
vadelné súbory nám budú pribúdať.

Hlavná cena poputuje do Jelenca
V KOS v Nitre sa po roku opäť stretli ne-

profesionálni výtvarníci z celého Nitrianske-
ho kraja, aby porovnali svoju tvorbu v ce-
lej žánrovej rozmanitosti v kresbe, maľbe, i 
plastike. 

47. ročník krajského kola Výtvarné spek-
trum zaznamenal naozaj veľký záujem zo 
strany autorov. Spolu prihlásili do súťaže 
289 výtvarných prác. Päťčlenná odborná po-
rota vybrala na výstavu kolekciu 104 ume-
leckých diel od 68 autorov. Ocenenia boli 
udelené v každej kategórii  a ocenení autori 
budú reprezentovať NSK aj na celoštátnej 
súťaži v Piešťanoch. Hlavnú cenu si  právom 
odniesol mladý autor v kategórii do 25 rokov 

bez výtvarného vzdelania, Karol Jančo z Je-
lenca,  za technicky presvedčivý a tematicky 
ucelený súbor výtvarného prejavu. Účastníci 
sa pred slávnostným odovzdávaním ocenení 
a otvorením výstavy zúčastnili i rozborové-
ho semináru s členmi poroty. Výstavu si ná-
vštevníci mohli pozrieť do 7. mája 2010

DDS Divadlo Mladých Močenok

Víťazný súbor regionálnej prehliadky

Pozvánka
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Veľká noc s ľudovými remeslami
Ukážkami ľudových remesiel s tematikou Veľkej noci sa 

predstavili v Galérii Mlyny naši externí lektori. Chlapcov a 
dospelých mužov zaujalo pletenie veľkých košov z vŕbo-
vého prútia, ktorými sa predstavil Štefan Esküdt z Lúčnice 
nad Žitavou, časť Martinová. V Slovenskej  knihe rekordov 
je zapísaný za výrobu 4,5 metra vysokého, z vŕbového pr-
útia upleteného snehuliaka. 

Študenti vysokých škôl sa 
učili pliesť misky z pedigu a 
šibáky z prútia s Annou Ba-
rusovou.

Stáčať novinový papier 
do rúrok a pliesť z neho 
dózy, venčeky, misky učila 
prítomných Vladimíra Vašu-
tová. Tradičné šúpoľové ple-
tenie košíkov a misiek bolo 

vždy atraktívne. Zaoberá sa ním Emília Tamaškovičová z 
Komjatíc.  Pristavovali sa starší občania a spomínali na ná-
kupné cégre zo šúpolia, ktoré sa plietli v každej rodine. Za-
ujali aj mladšiu generáciu. Veď upliesť si košík z materiálu, 
ktorý máme v záhrade je 
veľmi milé a užitočné. S 
Máriou Dičérovou dievča-
tá drôtovali veľkonočné 
symboly a dospelí opletali 
vajíčka. Veľký záujem bol 
o zdobenie veľkonočných 
vajíčok tradičnou techni-
kou nanášania farebným 
voskom. Maľovali deti i dospelí pod dohľadom Evy Vašeko-
vej. Jej kraslice zdobia príbytky na Slovensku aj v zahrani-
čí. Ako pavučinky jemné veľkonočné dekorácie obdivovali 
nadšenci paličkovania. Emília Husáková je v širokom okolí 
známou paličkárkou figurálnej a dekoratívnej tvorby. Všet-
ky ukážky ľudových remesiel obdivovali návštevníci Nitry z 
Austrálie, Brazílie, Nemecka, Rakúska, Konga. Ukážka ľu-
dových remesiel nášho regiónu je nesmierne krásna, uži-

točná a jedinečná. Vznikli v 
našich životných podmien-
kach, z prírodných materi-
álov, ktoré nás obklopujú. 
Ako úžitkové predmety ich 
vytvorili ruky šikovných 
mužov a žien. Až neskôr 
odovzdávaním novým ge-
neráciám nadobudli deko-
ratívny charakter.

Košikár Štefan Eskúdt 
v Mlynoch

Deti drôtujú veľkonočné ozdoby

Eva Vašeková maľuje farebným 
voskom

lia  2.–4.augusta od 9.00 
do 13.00 hod. 
Z prírodného materiálu sa 
deti od 6 rokov naučia robiť 
postavičky. Hlavnú časť tvor-
by zameriame na zachytenie 
človeka pri práci, betlehem-
ské biblické postavy a zvie-
ratká.
Info: www.kosnr.sk , ludmila.
strukova@kosnr.sk, 037/ 73 
359 88, 0911 540 023
Šachová abeceda – 
zahrajme sa 
s figúrkami. 
Na letnej tvorivej dielni 
pre školskú mládež, sa môžu 
jej účastníci naučiť základy 
šachovej hry, zostavovať rôz-
ne hlavolamy, zahrať sa lop-
tové hry a rôzne iné podobné 
aktivity. Čakáme vás 2.–5.8. 
2010 od 9.00 do 14.00 
Info: www.kosnr.sk  mag-
dalena.radecka@kosnr.sk,  
037/7335988,  0911 540 025

SEPTEMBER 

Imrich Finta – 
Svetlom a časom
Úspešný člen Fotoklubu Ni-
tra, oceňovaný doma i v za-
hraničí, pri príležitosti svoj-
ho životného jubilea pozýva 
všetkých milovníkov fotogra-
fie na svoju autorskú výsta-
vu, kde predstaví prehľad 
svojej tvorby. Vernisáž sa 
koná 10.9.2010 o 17.00 vo 
výstavnej sále KOS. Výstava 
potrvá do 30.9.2010.
Pletieme z pedigu
Pedig je prírodný materiál z 
ratanovej palmy. Naučíme 
vás pliesť košíky 22. a 23. 
septembra o 16.00 hod. 
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Zdravie - spoločný menovateľ
V rámci uplynulých mesiacov sa nám po-

darilo pre verejnosť zorganizovať niekoľko 
besied, prednášok a prezentácií. Poskyt-
li sme v nich aktuálne informácie z oblasti 
zdravého životného štýlu a využitia liečivých 
rastlín v prevencii a liečbe ochorení. Tieto 
aktuálne poznatky sprostredkovávajú širokej 
verejnosti odborní lektori, s ktorými spolu-
pracujeme. Sú to lekári, prírodní liečitelia, 
bylinkári alebo iní odborníci v otázkach týka-
júcich sa zdravia.

Prvým zo 
stretnutí bolo 
p o d u j a t i e 
pod názvom 
Kvety pre 
zdravie.  20. 
januára Ing. 
Alžbeta Gro-
mová priblížila 

problematiku pestovania a využívania lieči-
vých rastlín v záhradkách. Pripomenula, že 
ani v zimnom období nesmieme zabúdať na 
kvety, ktoré nám cez rok krášlia záhradky, 
a zároveň pomáhajú pri prevencii a liečbe 
zdravotných problémov. Jej odborný výklad 
bol sprevádzaný premietnutím obrázkového 
materiálu, ktorý priblížil viaceré záhradky, do 
ktorých sa môžeme ísť pozrieť, keď nastane 
čas vegetácie.

17. februára sme verejnosti ponúkli pred-
nášku, ktorá bola zameraná na prírodné 
zdroje živín, vitamínov, enzýmov – oleje li-

sované za studena a možnosť ich využitia v 
prevencii a liečbe zdravotných problémov. 
S touto problematikou nás oboznámila Ing. 
Alena Sančenková, ktorá svoj výklad podpo-
rila originálnou ochutnávkou olejov. Prítomní 
účastníci dostali aj brožúrku, v ktorej našli 
niekoľko receptov na zdravé jedlá.

Jantáru - vzácnemu „kameňu šťastia“, 
jeho histórii a vplyvu na človeka sme sa 
venovali v prednáške 17. marca. Lektorka 
RNDr. Margarita Sirotkina sa narodila v Lo-
tyšsku, kde je táto fosília súčasťou národnej 
tradície nielen ako dekoratívny šperk, ale aj 
ako prvok s veľkým vplyvom na život už od 
jeho počiatkov. Ľudia ho vkladali do kolísky 
hneď po narodení, lebo sa traduje, že v jan-
tári je ukrytá očistná a oživujúca sila slnka, 
ktorá do života vnáša teplo, znižuje stres a 
zároveň chráni pred uhranutím.  

Prednášky pre verejnosť sa konajú pravi-
delne 1x za mesiac, vždy o16.30. Radi pri-
vítame každého, kto sa zaujíma o zdravie a 
zdravý životný štýl. 

Retrospektíva v Šali
V rámci spolupráce fotoklubov v kraji 

pozval klub zo Šale členov Fotoklubu Nit-
ra, aby predstavili vo februári svoju tvorbu 
obyvateľom Šale a okolia. Nitrianski klubisti 
priniesli kolekciu prác, ktorá bola vystavená 
v Nitre na výstave Retrospektíva – k 50. vý-
ročiu založenia klubu. Devätnásť autorov vo 
svojich 72 prácach ponúkli na porovnanie 
fotografie, ktoré vznikali a boli oceňované 
v širokom časovom pásme  - od 70. rokov 
minulého storočia až po súčasnosť. Popri za-
kladajúcich členoch vystavovali aj mladí, za-
čínajúci autori pracujúci vo Fotoklube Nitra, 
ktorí sú takisto úspešní v rôznych súťažiach. 

Vernisáž výstavy v Galérii umenia a tvorby 
v Šali –Veči  otvoril predseda šalianskeho 
klubu – Rubin Kostov, následne pracovníčka 

O liečivých bylinkách...

Kameň šťastia - jantár

Členovia Fotoklubu Nitra
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KOS v skratke predstavila Fotoklub Nitra a tvorbu jeho V 
rámci spolupráce fotoklubov v kraji pozval klub zo Šale 
členov Fotoklubu Nitra, aby predstavili vo februári svoju 
tvorbu obyvateľom Šale a okolia. Nitrianski klubisti prinies-
li kolekciu prác, ktorá bola vystavená v Nitre na výstave 
Retrospektíva – k 50. výročiu založenia klubu. Devätnásť 
autorov vo svojich 72 prácach ponúkli na porovnanie foto-
grafie, ktoré vznikali a boli oceňované v širokom časovom 
pásme  - od 70. rokov minulého storočia až po súčasnosť. 
Popri zakladajúcich členoch vystavovali aj mladí, začínajúci 
autori pracujúci vo Fotoklube Nitra, ktorí sú takisto úspešní 
v rôznych súťažiach. Vernisáž výstavy v Galérii umenia a 
tvorby v Šali –Veči  otvoril predseda šalianskeho klubu – 
Rubin Kostov, následne pracovníčka KOS v skratke predsta-

vila Fotoklub Nitra a 
tvorbu jeho členov. 
Prítomní členovia 
nitrianskeho klubu 
sa mohli zoznámiť 
so svojimi kolegami 
zo Šale a vymeniť 
si poznatky a skú-
senosti. Dúfame, že 

to bude začiatok dobrej a plodnej spolupráce. Prvým kro-
kom je organizácia výstavy fotografií šalianskeho klubu v 
KOS v októbri 2010, na ktorú srdečne pozývame všetkých 
priaznivcov náhľadu na svet cez objektív. členov. Prítomní 
členovia nitrianskeho klubu sa mohli zoznámiť so svojimi 
kolegami zo Šale a vymeniť si poznatky a skúsenosti. Dú-
fame, že to bude začiatok dobrej a plodnej spolupráce. Pr-
vým krokom je organizácia výstavy fotografií šalianskeho 
klubu v KOS v októbri 2010, na ktorú srdečne pozývame 
všetkých priaznivcov náhľadu na svet cez objektív.

Rekvalifikačné kurzy
Krajské osvetové stredisko v Nitre pravidelne organi-

zuje a realizuje od roku 2002 rekvalifikačné kurzy. Tradi-
čne dobré výsledky dosahuje v oblasti zdokonalenia sa 
vo vlastnej profesii alebo v rekvalifikácii na nové profesie 
najmä v kurzoch sprievodca cestovného ruchu /platné aj 
pre delegáta cestovného ruchu/,  opatrovateľstvo, kuchár, 
čašník a kuchár - čašník /kombinácia/. 

Teoretickú časť kurzov 
realizujeme vo vlastnom 
zariadení, kde máme vy-
tvorené vhodné podmienky, 
pri praktickej príprave úzko 
spolupracujeme so zaria-
deniami cestovného ruchu, 
spoločného stravovania a so-

Účastníci vernisáže

Záverečné skúšky

Podujatie organizujeme na 
prízemí s bezbariérovým 
vstupom. 
Info: www.kosnr.sk , ludmila.
strukova@kosnr.sk, 037/ 73 
359 88, 0911 540 023
Šantíme na javisku 
Šantíme na javisku je sprie-
vodným podujatím medzi-
národného divadelného fes-
tivalu Divadelná Nitra 2010, 
ktoré sa koná každoročne.
Prezentuje sa tu  detská dra-
matická tvorivosť, detské 
recitačné kolektívy a divadlo 
poézie sezóny 2009/2010. 
Podujatie je určené detské-
mu divákovi, ktorý je naj-
kritickejším pozorovateľom.  
Predstavia sa nám divadelné 
súbory, ktoré v tomto roku 
reprezentujú Nitriansky kraj 
na rôznych súťažiach a po-
dujatiach. Podujatie sa usku-
toční 24.septembra 2010 
o 10.00 hodine v priestoroch  
KOS v Nitre.
Workshop 
pre mladých 
moderátorov 
Workshop je určený pre štu-
dentov stredných škôl, gym-
názií, mladých moderátorov 
a hlásateľov – amatérov, za-
čínajúcich i skúsenejších zo 
školských rádií, od 15 do 25 
rokov, ktorých láka masmedi-
álne prostredie a chcú nado-
budnúť verbálne či jazykové 
zručnosti, odbúrať obavy z 
mikrofónu a kamery. Poduja-
tie sa uskutoční v septembri 
2010 o 9.00 hodine v priesto-
roch  KOS v Nitre.
Info: www.kosnr.sk, zuzana.
porubska@kosnr.sk,  037/ 
653 25 44, 0911 540 017
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ciálnych služieb. Zohľadňujeme požiadavky 
účastníkov na organizáciu kurzov. Pri záujme 
o ich realizáciu v iných mestách SR a po ich 
naplnení dostatočným počtom účastníkov 
zabezpečíme výučbu i prax v mieste dopytu.

Absolvovaním teoretickej a praktickej čas-
ti a úspešným zvládnutím záverečných komi-
sionálnych skúšok v zmysle zákona dostanú 
účastníci kurzov na predmetnú profesiu 
Osvedčenie o získanom vzdelaní s ce-
loštátnou platnosťou na dobu neurčitú. 
Tento doklad si uplatňujú aj v zahraničí. 

Termíny otvorenia kurzov Krajské osve-
tové stredisko v Nitre vyhlasuje pravidelne,  
zverejňované sú na www.kosnr.sk, kde je 

možné získať aj podrobnejšie informácie  o 
mieste, určení, cieli, obsahu, organizácii a 
ich trvaní. 

AMFO už pozná víťazov

V Banskej Bystrici

Súťaž AMFO má za sebou už 38-ročnú 
tradíciu.  Regionálneho  kola  sa  zúčastnilo  
46 autorov so 147 fotografiami a prihlásené 
boli i 3 DVD prezentácie.  Amatérski foto-
grafi súťažili v 3 vekových skupinách - do 
16 rokov, do 21 rokov, nad 21 rokov a  v aj 
v troch  kategóriách -  čiernobiela fotografia, 
farebná fotografia a multimediálna prezen-
tácia. Odborná porota v zložení Jozef Sed-
lák, František Tomík a Rudolf Lendel pozitív-
ne hodnotila kreatívnosť a široké spektrum 
prezentovaných žánrov. Udelila 10 ocenení 
a 13 čestných uznaní.  Cieľom regionálnej 
výstavy,  na ktorej dominovali motívy kraji-
ny, makrofotografie zvierat a rastlín, portrét, 
nefiguratívna fotografia bolo  nielen  prezen-
tovať tvorbu amatérskych  fotografov,  ale  
zároveň im dávať priestor na vzájomnú kon-

frontáciu a oboznamovať širokú verejnosť s 
fotografickou tvorbou  regiónu.   Najmladšou 
účastníčkou bola 16 ročná Kristína Štefan-
ková z Nitry, k tým starším,  ale fotografic-
kou tvorbou stále mladým,  môžeme zaradiť  
Milana Hlôšku, či Imricha Fintu, ktorý pri 

príležitosti životné-
mu jubilea  obdržal  
Ďakovný list riadi-
teľky KOS v Nitre za 
celoživotný prínos v 
oblasti amatérskej 
fotografickej tvorby. 
Do krajského kola, 
ktoré sa uskutoční v 
júni v Leviciach po-
stupuje 37 autorov, 
ktorým budeme dr-
žať palce, aby  práve  
ich fotografie zaujali.

Odovzdávanie cien

Ocenení
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S piesňou je deň veselší
V to upršané ráno, 31. marca 2010, prebudili našu bu-

dovu gajdy, heligónka a najmä spev. Účastníci krajskej 
prehliadky Detský festival ľudovej hudby sa rozbehli po 
chodbách a v každom kúte znela iná pieseň. Potrebovali 
sa pred svojím vystúpením rozospievať a striasť zo seba 
trému. 

O desiatej už do vý-
stavnej sály vstúpili po-
rotcovia, ktorí rozhodovali 
o postupe súťažiacich 
do celoslovenského kola 
súťaže. Boli to PaedDr. 
Angela Vargicová, PhDr. 
Margita Jágerová a Mgr. 
Peter Obuch. Deti súťažili 

v troch kategóriách – spevácka skupina, sólista spevák a 
inštrumentalista. Speváckych skupín sa v programe pred-
stavilo 5, kategóriu spevákov zastupovali 5 sólisti, hrou 
na gajdách a heligónke sa prezentovali 2 inštrumentalisti. 
Zazneli piesne z okolia Nitry a Topoľčian, ale i z Podpoľa-
nia, Oravy i východu Slovenska. Nakoniec porotu svojím 
výkonom presvedčila iba sedemročná Sanelka Timoranská 
z Jelenca, gajdoš Mário Križanovič z Veľkého Zálužia a spe-
vácka skupina DFS Borinka z Nitry. 

Po súťaži, na odbornom semi-
nári porota hodnotila jednotlivé 
spevácke a hudobné vystúpenia 
detí. Hodnotila výber súťažného 
repertoáru, kvalitu hlasu, intonač-
né schopnosti a techniku práce s 
hlasom, jednotnosť viacerých hla-
sov, mieru ovládania a techniku 
hry na nástrojoch, celkový dojem 
a vystupovanie súťažiacich. Porota 
na rozborovom seminári vyzdvi-
hovala v niektorých prípadoch aj 
výber piesňového materiálu a  kva-
litatívny posun niektorých pedagógov oproti minulým ro-
kom. Jednou z tém rozborového seminára bolo podnietiť 
vedúcich a pedagógov k vyhľadávaniu speváckeho a hu-

dobného materiálu z oblasti, 
z ktorej detskí interpreti po-
chádzajú. Veríme, že sa nám 
podarí spoločne prezentovať 
krásu folklóru nášho regiónu, 
budeme víťazom krajského 
kola držať palce a ešte raz 
im srdečne gratulujeme. 

Spevácka skupina DFS Borinka

Sanelka Timoranská

Mário Križanovič

POZVÁNKY  
DO OBCÍ

Tešedíkovo

8.5. Majáles – kotlíkové špe-
ciality, súťaž vo varení, tvori-
vá dielňa, rybárske preteky, 
kultúrny program, zábava  
máj  Tešedíkovské knižné 
hody 
6.6. Medzinárodný deň detí, 
rybárske preteky, športové 
hry, tvorivá dielňa, zábava
19.6.  Štrnáste Obecné osla-
vy - divadelné predstavenie, 
výstava, kladenie vencov, 
koncerty, vystúpenia kultúr-
nych spolkov
4.7. Deň poľovníkov
31.7. Folklórny festival
Júl – august – Letný tábor 
pre deti, tvorivá dielňa, spo-
znávacie zájazdy, koncerty, 
detské divadielko, športové a 
spoločenské hry, súťaže 

Močenok

30.4. Stavanie Mája
1.6. Medzinárodný deň detí
2.-4.7. Matičný svetový festi-
val slovenskej mládeže 2010
26.7.-1.8. Festival Gorazdov 
Močenok
11-12.9. Dni obce Močenok      

Lehota

10.5. Beh pre zdravie obcou 
Lehota  
15.5. Deň matiek - kultúrno-
spoločenská akcia pre všetky 
matky  
24.5. Požehnanie viníc a polí  
jún  Zabav sa s nami športo-
vými hrami  
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Kraslica ako klenot
P r e d -

v e ľ k o -
n o č n é 
o b d o b i e 
je časom 
m a ľ o va -
nia veľko-
n o č n ý c h 
v a j í č o k 

najrôznej-
šími technikami. Dňa 24. marca v našej 
organizácii Eva Vašeková naučila maľovať 
farebným voskom najmä strednú generáciu. 
Ľahká ruka, rozpustený farebný vosk, trochu 
zručnosti a fantázia tvorili základ maľovania. 
Najviac sa zdobilo červenou, modrou a bie-
lou farbou obľúbené boli rastlinné vzory. Pán 
Reinald Kuna zdobil vajíčka slepačie, kača-
cie, morčacie a pštrosie rôznymi technika-
mi. V madeirovej kraslici sa skrývali biblické 
motívy a symboly Veľkej noci vytvorené z 
moduritu. Účastníci podujatia obdivovali ši-

kovnosť lektorov, 
čo všetko dokážu 
vytvoriť pre svo-
je potešenie a pre 
radosť a úžitok 
druhého. Kraslice 
oboch umelcov ob-
divujú v Čechách, 
Poľsku, Maďarsku, 
Anglicku, Nemecku, USA a Austrálii.Deti z MŠ Štiavnická

Batikované vajíčka

Maľujeme farebným 
voskom

Podzoborské skupiny opäť zožali potlesk
Pri príležitosti 11. ročníka folklórneho  fes-

tivalu Očakávanie jari v maďarskom Nagyig-
mánde dňa 20.februára 2010 prijali pozvanie 
miestneho kultúrneho strediska 2 folklórne 

skupiny zo Slovenska. V rámci cezhraničnej 
spolupráce sa festivalu už tretí rok zúčast-
ňujú folklórne skupiny z maďarských obcí 
Podzoboria, a naopak, folklórna skupina 
Zúgó z Nygyigmándu pravidelne sprestruje 
kultúrne podujatia na Podzoborí. Tento rok 
náš región reprezentovali folklórne skupiny 

z Dolných Obdokoviec a zo Štitár. Počas ce-
lodenného kultúrno- spoločenského progra-
mu, ktorý sa niesol v príjemnej atmosfére 
zožali naše folklórne skupiny veľký úspech. 
Folklórna skupina z Dolných Obdokoviec vy-
stúpil s programom Podzoborská svadobná 
škriepka a skupina zo Štitár s podzoborskými 
ľudovými piesňami. Najbližšie sa s folklórnou 
skupinou Zúgó stretneme na jeseň pri Obe-
račkových slávnostiach.

Ženská spevácka skupina zo Štitár

Folklórna skupina z Dolných Obdokoviec
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Plagát roka
Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nit-

rianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Krajským 
osvetovým strediskom v Nitre pri príležitosti „Európskeho 
týždňa boja proti drogám“ vyhlásil a zorganizoval už 5. roč-
ník súťaže pre žiakov všetkých stredných škôl a školských 

zariadení v zriaďovacej pôsobnosti NSK pod názvom Pla-
gát roka 2010 s podtitulom Drogový svet očami mla-
dých. Výstava a vyhodnotenie najlepších prác sa konala v 
marci. Do súťaže sa zapojilo 34 stredných škôl a školských 
zariadení, spolu 267 žiakov, ktorí zaslali 272 prác, čo je 
nárast oproti minulému roku takmer o 80%. Súťažilo sa 

v dvoch kategóriách - po-
čítačová grafika a rozličné 
výtvarné techniky. Práce 
posudzovala odborná ko-
misia, predsedníčkou po-
roty bola výtvarná peda-
gogička na FF UKF Nitra 
PaedDr. Eva Lehoťáková, 

PhD., ďalšími členmi psy-
chologička ÚPSVR v Nitre 

PhDr. Helena Domankušová a Ing. Jozef Záhorský z odde-
lenia informatiky a informačných systémov ÚNSK. Komisia 
posudzovala  tematické spracovanie, vypovedaciu hod-
notu, náročnosť a kvalitu 
návrhu plagátu, výtvarnú 
a estetickú stránku. Napo-
kon ocenila 7 výtvarných 
prác, na výstavu v KOS 
vybrala 62 diel. Päťdesiat 
z nich sa stane  súčasťou 
putovnej výstavy, ktorá sa 
tento rok nesie v duchu 
témy Deformácie.

Účastníci vernisáže

Odborný seminár vedený
  PaedDr. Lehoťákovou

Ocenení autori v kategórii 
počítačová grafika

6.6. Posedenie pri guláši na 
poľovníckej chate  
28.6. 5. ročník turnaja v ma-
lom futbale  
júl  Bedmintonový turnaj - 4. 
ročník 
Memoriál Albína Baka - turnaj 
v stolnom tenise 
24.7. a 25.7. Hodové zábavy 
26.7. Púť ku kaplnke sv. Anny 
- svätá omša na  pútnickom 
mieste  
august turnaj v plážovom vo-
lejbale 
15.8. Ples kvetov - spojený 
s výstavou kvetov, ovocia a 
ručných prác              
september Šarkaniáda - deň 
šarkanov
1.9. Deň ústavy SR - vatra 
zvrchovanosti  
4.9. Prednáška: Technológia 
a spracovanie vín  
19.9. Oslavy 15. výročia zalo-
ženia ZO Jednoty dôchodcov    

Mojmírovce

9.5. Deň matiek
25.5. Záverečný koncert žia-
kov ZUŠ Mojmírovce
30.5. Deň detí
13.6. Akadémia žiakov ZŠ 
Mojmírovce
24.6. Poď sa s nami hrať 
prehliadka detských folklór-
nych súborov v spolupráci s 
KOS Nitra
3.7. Matičný svetový festival 
slovenskej mládeže v spolu-
práci s Maticou slovenskou v 
Nitre
4.7. Juniorské cyklistické pre-
teky s medzinárodnou účas-
ťou v spolupráci Cyklistickým 
klubom Nitra
10.-11.9. Dni obce Mojmírov-
ce - Vinobranie - Družstevný 
deň
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Klub EQUILIBRIUM
V dnešnom uponáhľanom svete ponúka 

Krajské osvetové stredisko v Nitre možnosť 
spomaliť životné tempo a v príjemnom kolek-
tíve ľudí sa naučiť, ako si zostaviť prostredie 
/domáce, pracovné/ okolo seba tak, aby to 
bolo v súlade s prírodnými zákonitosťami. To 
podporuje celkovú harmóniu života človeka, 
jeho zdravie a psychiku. Vedomosti vychád-
zajú zo starého čínskeho učenia Feng Šuej, 
ktoré sa teraz v západnom svete dostáva do 
popredia v oblasti zdravého bývania. 

Názov Equilibrium môžeme preložiť ako 
rovnováha, harmónia. Napomáhanie harmó-
nii uvedomelými úpravami životného priesto-
ru do istej miery poznali všetky národy. Včle-
niť sa do svojho okolia, ktorý nás obklopuje, 
bolo v minulosti oveľa jednoduchšie a pri-

rodzenejšie. Nebolo treba sa špeciálne učiť, 
človek vedel vycítiť, čo a ako má robiť, aby 

žil v súlade s prírodou. Členovia klubu sa to 
opäť pokúšajú naučiť pod vedením lektora 
Norberta Synčáka.

Klubisti sa stretávajú raz za mesiac, vždy 
v stredu o 17,00. Pri voňavom čaji a keksoch 
preberajú témy podľa plánu schváleného v 
roku 2008 pri založení klubu. Program bol 
naplánovaný a rozvrhnutý na 2 roky tak, aby 
účastníci stihli prebrať a osvojiť si najdôleži-
tejšie vedomosti a zručnosti. To znamená, že 
v decembri slávnostne ukončíme fungovanie 
súčasnej klubovej skupiny a v januári 2011 
otvoríme brány na prijatie nových záujem-
cov o Feng Šuej a problematiku vonkajších 
vplyvov prostredia na zdravé bývanie. Príďte 
sa na nás pozrieť a obsaďte si už teraz jedno 
miesto pre seba v novom klube. 

Riešenie úloh

Klubové stretnutie

Výtvarné dialógy
Máte radi umenie? Aký postoj k nemu za-

ujať? Ovplyvňuje, formuje a dopĺňa Váš kaž-
dodenný život? Aj Vás tieto myšlienky zaujali 
a chceli by ste stráviť  dve hodinky v  pria-
teľskom ovzduší a v duchu tvorivej  pracov-
nej atmosféry? Príďte medzi nás vždy prvý 
piatok v mesiaci o 16. 00 do KOS v Nitre.

Výtvarné stretnutia sú určené  pre priaz-
nivcov výtvarného umenia. Ich cieľom je 
poskytnúť  informácie o estetických kate-
góriách, špecifikách umenia, poskytnúť teo-
retické základy a terminológiu výtvarnej kul-
túry, informácie o východiskách a súčasných 
trendoch v umení. Sú zamerané na získanie 
základných poznatkov o estetickom cítení, 
estetickom myslení. 

Zatiaľ sa uskutočnili tri stretnutia: na 

tému Umenie alebo gýč,  Izmy v ume-
ní a Maliarstvo druhej polovice 20. st. 
Ďalšie stretnutia (7. mája a 4. júna 2010)sa 
uskutočnia priamo v galériách a budú zame-
rané na inter-
pretáciu ume-
leckých diel.   

Počas let-
ných mesia-
cov sa mô-
žete prihlásiť 
na Prírodné 
inšpirácie - 
kresba a maľba 
v plenéri. Teší-
me sa na Vás!         

Rozbor diel
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Bližšie k tradíciám
Pod týmto názvom sa v Krajskom osvetovom stredisku už 
niekoľkokrát stretli vedúci folklórnych kolektívov Nitrian-
skeho kraja na odborných seminároch venovaných práve 
oblasti folklóru. V rámci metodickej pomoci lektori Ing. Jo-
zef Lehocký a PhDr. Margita Jágerová rozoberali jednotlivé 
zložky programu, ktoré je nutné si pri tvorbe programov 
folklórnych kolektívov všímať. Účastníci sa oboznámili s po-
stupmi terénneho výskumu, dôležitosti voľby primeraných 
informátorov, s tvorbou dotazníka potrebného pre túto 
časť práce. Pani Jágerová rozoberala tematiku zvyklostí a 
obyčajov jednotlivých období od adventu až po Veľkú Noc. 
Vysvetlila zákonitosti týchto tradičných sviatkov a pouká-
zala na príležitosti, ktoré môžu folklórne skupiny vo svojich 
programoch využiť. 
Ďalšou fázou seminárov býva rozbor jednotlivých progra-
mov folklórnych skupín a poukázanie na chyby a klady v 
spracovaní a výbere materiálu. Mgr. Peter Obuch sa ve-
noval problematike hudobného doprovodu a jeho alterna-
tív a zákonitostiam hudobného sprievodu k tancom a  k 
piesňam. 

Ostatný februárový seminár bol orientovaný na spev, na 
prípravu detských spevákov sólistov a speváckych skupín 
na krajskú súťaž Detský festival ľudovej hudby. PhDr. M. 
Jagérová vysvetlila teoretické zákonitosti spevu, tvorby 
speváckeho programového čísla, výber piesní a tematiku 
vhodnú pre deti a mládež, prevedenie piesňového materi-
álu,  interpretáciu a štýlové prevedenie s charakteristický-
mi prvkami. V druhej časti sa venovala opäť rozborom sú-
ťažných vystúpení z krajských súťaží detského hudobného 
folklóru minulých ročníkov.
V tomto roku pripravujeme ešte niekoľko stretnutí, ktoré 
by mohli pomôcť vedúcim folklórnych kolektívov pri ich 
hodnotnej práci s deťmi, ale i dospelými. Samozrejme radi 
na nich privítame všetkých, ktorým záleží na zachovaní na-
šich kultúrnych tradícií aj pre budúce generácie. 

K metodike nácviku spevu

- tvorivé dielne ZUŠ Mojmí-
rovce
- XXIII. Výstava ovocia, zele-
niny a kvetov
- výstava Tvorivé ruky

Alekšince

1.5. Zraz veteránov 
9.5. Deň matiek 
Máj - Jún  Protidrogový deň 
19.6. Súťaž vo varení gulášu 
4.7. Oslavy Cyrila a Metoda 
1.7. Letný turnaj o Putovný 
pohár 
24.7. Hodová diskotéka 
28.8. Oslavy SNP 
28.8. Kynologické preteky 
September Oslavy Svätého 
Huberta  

Cabaj - Čápor

9.5. Srdiečko z lásky - ku Dňu 
matiek
28.5. Majáles
5.6. Rozprávkovo MDD
19.6. Športové popoludnie -  
Deň otcov
27.6. Dedinské repete  O naj-
chutnejší ovocný koláčik
3.7. Maľovanie na asfalt
30.7. Výstava fotografií  Naša 
obec 
Výstava kvetov
3.8. Autobusový výlet pre 
deti
14.-15.8. Dni obce Cabaj - 
Čápor
29.8.8. ročník - Spievaj že si, 
spievaj
17.-19.9. Dary našej záhrady 
- výstava ovocia, zeleniny
19.9. Dedinské repete  O naj-
chutnejší pagáčik
25.9. Cabaj - Čáporský svet-
lonos - tekvicové slávnosti
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DDS MoDRé TRaKy na Zlatú Priadku
Divadelná sála v Šali sa 29. marca 2010 

zaplnila “malými hercami“ z detských diva-
delných súborov, ktoré sa prišli predstaviť na 
krajskú prehliadku DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN. 
Na úvod sa nám so svojím krátkym vystúpe-
ním predstavil moderátor Adrián Ohrádka,  
ktorý sa v tento divadelný deň vžil do role 
klauna. Diváci jeho výstup odmenili smie-
chom a potleskom a aj účinkujúcim pomohol 
zbaviť sa trémy.  

Toho roku sa na prehliadke predstavilo 6 
divadelných súborov, z toho 1 scénická mini-
atúra, 1 divadlo dospelých hrajúcich pre deti 
a 4 detské divadelné súbory, ktoré hodnoti-
la 5-členná porota v zložení: Dária Fehéro-
vá, Maroš Krajčovič, Matej Čertík, Miroslav 
Dacho a Ľubomír Šárik – predseda poroty. 
„Herci“ nás svojimi inscenáciami preniesli do 
budúcnosti, do rozprávok, ktoré sa poplietli, 
do cirkusového šapitó a pripomenuli nám, 
ako  to vyzerá v jaskyniach. Po skončení 
všetkých inscenácii sa konal rozborový semi-
nár s odbornou porotou a vedúcimi súborov. 

Odborná porota sa snažila byť nápomocná, 
vyzdvihovala pozitíva inscenácií, ale na dru-

hej strane musela pristúpiť k hodnoteniu aj 
trocha kritickejšie, to znamená, že poukazo-
vala i na nedostatky. Deti sa počas rozbo-
rového seminára mohli zabaviť pri karaoke 
show. 

Začínajúci DDS Kocúrik 2 z Nových Zám-
kov sa nám predstavil hneď dvakrát, najskôr 
s inscenáciou Hrnček var a potom so scénic-
kou miniatúrou  Matka Alžbeta v réžii Petra 
Červeného. DDS MoDRé TRaKy z Vrábľov 
nás v inscenácii H. CH. A. – 2075 pod vede-
ním Štefana Foltána zaviedol do budúcnosti, 
v ktorej nepoznajú rozprávky. Čo sa deje v 
jaskyniach počas tmavej noci sme sa dozve-
deli od DDS Bastriguly z Nových Zámkov v 
inscenácii Jaskyňa v réžii Anetty Peternaio-
vej. Deti z DDS Strom na ceste z Levíc s in-
scenáciou Keď gróf rozkáže čarovať, v réžii 
Renaty Kögelovej, si zahrali rozprávku, ktorá 
bola celá popletená. Snehulienka sa mala 
vydať za Ivana z Mrázika a celý rozprávkový 
svet chcel kúpiť gróf Drakula, ale ako to už v 
rozprávkach býva, všetko na nakoniec dobre 
skončilo. S divadelným súborom Materinky 
zo Šale sme myšlienkami zablúdili do cirku-
sového šapitó, medzi klaunov a mamu Klau-
novú, ktorá svojim deťom rozdávala nápady 
v inscenácii Cirkus Šupitó pod Šapitó, réžia 
Valentín Kozaňák. 

Odborná porota nominovala na celoštát-
nu prehliadku Zlatá Priadka - DDS MoDRé 
TRaKy, Lúky, Vráble s inscenáciou H. CH. A. 
– 2075 v réžii Štefana Foltána. Držíme im 
palce a veríme, že náš kraj budú reprezento-
vať čo najlepšie. 

DDS MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble

Moderátor krajskej prehliadky
 Detský javiskový sen - Adrián Ohrádka

DS Materinky s inscenáciou Cirkus Šupitó pod 
Šapitó na krajskej prehliadke v Šali
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Ideme na karneval
S takouto radostnou správou 

prišli aj vaše deti zo školy. Veď ob-
dobie od Troch kráľov po Popolco-
vú stredu boli obdobím zábavy už 
našich dávnych predkov. Maškarné 
plesy, bály, veselice, karnevaly nám 
nachvíľu dajú zabúdať na povinnos-
ti všedného dňa a starosti. Karneval v škole má zvláštnu 
atmosféru. Deti a rodičia zapoja svoju fantáziu a schop-
nosť, aby vyčarili zo zvyškov látky zaujímavý kostým pre 
chvíle dobrej nálady a veselosti. Každý chce byť aspoň 

na pár hodín obľúbeným zvie-
ratkom alebo sníva o budúcom 
povolaní. V tvorivej dielni sme s 
deťmi vyhotovili masky na tvár z 
rôznych materiálov. Najmenším 
postačila vymaľovaná papierová 
maska, žiaci zo základných škôl 

si vyhotovili škrabošku aj masku zo sadrového obväzu. 
Vymaľovali ich farbami, nalepili kožu alebo perie. Sedem 
najkrajších masiek nás reprezentovalo na Nitrianskych fa-
šiangoch, ktoré organizovalo mesto Nitra na pešej zóne.

Nová zbierka ľudových piesní z Ponitria
Zbierku vydalo Krajské osvetové stredisko v Nitre v  

spolupráci s neformálnym združením Prameň a Rotary 
Klubom Nitra Harmony, jej autorom je Ing. Marián Járek 
a nesie názov“ Ide Janko hore humny“. 16. decembra 
2009 bola uvedená obilím do života a dúfame, že pad-
ne na úrodnú pôdu a prinesie prospech a úžitok všetkým, 
ktorým sa dostane do rúk. Obsahuje ľudové piesne z obcí 
Mojmírovce, Štefanovičová, Dolné Krškany a Svätoplukovo 
a jej krstným otcom sa stal Prof. Ondrej Debrecéni. Cieľom 
tejto publikácie je zviditeľnenie hudobného folklóru Ponit-
ria a jeho priblíženie verejnosti, najmä deťom a mládeži. 
Zbierka má slúžiť ako pomôcka pri práci s detskými folklór-
nymi súbormi a speváckymi skupinami, ako doplnkový hu-

dobný materiál pre učiteľov hudobnej 
výchovy, ale aj ako doplnok regionál-
nej výchovy. Veríme, že touto formou 
sa spolu môžeme snažiť o pestovanie 
pozitívneho vzťahu detí k tradíciám 
a hodnotám našich predkov. Krajské 
osvetové stredisko v Nitre ju distribuu-
je  na základné a stredné školy, základ-
né umelecké školy a folklórne kolektívy 
a poskytne ju všetkým, ktorí majú radi 
hudobný folklór Ponitria.

Zbierka ľudových 
piesní

Karnevalová maska

Deti zo ZŠ Fatranská

Topoľčianky

16.-17.4. Ochutnávka vín,
22.4. Výchovný koncert pre 
žiakov 
27.4. Senior klub
30.4. Stavanie mája, spevom 
a hudbou sprevádza dychová 
hudba Podhrušovan
1.máj – Otvorenie turistickej 
sezóny a Deň otvorených 
dverí v NŽ
1.-7.5. Príroda a krajina
Medzinárodná výstava foto-
grafií 
19.5. Rozpoviem Ti rozpráv-
ku, súťaž v prednese prózy
23.5. Volebné valné zhro-
maždenie MO MS
29.5. Zábava  SČK
1.6. Programové pásmo MDD
jún – veselé kreslenie detí z 
MŠ na asfalt 
18.6. Inaugurácia poštovej 
známky Slovenska ZÁMOK 
TOPOĽČIANKY
30.6.-1.7. nové informácie 
Naše Topoľčianky

Nová Ves 
nad Žitavou

9.5. Oslava Dňa matiek v DK
18.5. Obecná kvapka krvi
6.6. Deň otcov -zábavné po-
poludnie
august 2010 - Marianska púť
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Fašiangové popoludnie
Počas poslednej fašiangovej nedele sa v 

sále kultúrneho domu v našej obci uskutoč-
nilo Fašiangové popoludnie, ktoré pre všet-
kých obyvateľov obce a jej návštevníkov zor-
ganizovali pracovníci kultúrneho strediska. V 
sále kultúrneho domu sa v nedeľu popoludní 
zišlo viac ako 150 návštevníkov podujatia. 

Celé podujatie uvádzal známy zabá-
vač Matej Bajla alias ujo Maťo, ktorý 
už dokonale pozná nielen našu obec, 
ale aj obecenstvo a jeho chute, čo sa 
týka humoru a hudby. Ako prvých ujo 
Maťo uviedol mladých členov malej 
dychovej hudby, ktorí sa predstavili s 
pásmom slovenských ľudových pies-
ní. V ďalšom vstupe sa niekoľkými 
ľudovými piesňami prezentovala dychová 
hudba Močenská kapela. Návštevníkom po-
dujatia zahrali a zaspievali piesne zo svojho 
CD nosiča, aj niekoľko iných zo svojho bo-
hatého repertoára. Špeciálne sa na fašian-
gové popoludnie pripravila folklórna skupina 
Močenčanka, ktorá sa predstavila s humor-
ným pásmom o krste dieťaťa a fašiangoch 
s množstvom ľudových piesní, rozhovorov 
a tanca. V ďalšom vstupe sa predstavil ako 
spevák aj ujo Maťo a opäť sa prezentovala 
dychová hudba Močenská kapela.                                                                                      

Vyvrcholením fašiangového popoludnia 
bolo pochovávanie basy. Scénku pochováva-
nia si pripravili divadelní nadšenci a rozvese-
lili ňou celú sálu. 

Po skončení podujatia bolo pre návštev-
níkov k dispozícii vo vestibule kultúrneho 
domu občerstvenie vo forme typických faši-
angových šišiek a fánok, čerstvé oškvarkové 
pagáčiky a víno, pri ktorom sa návštevníci 

zapojili do veselých rozhovorov.
„Určite, že som sa dobre zabavila, boli vy-

nikajúci všetci, aj malá dychovka, aj veľká, 
všetci a ten folklór teraz nemá chybu, vyni-
kajúci sú! Som rada, že tie mladé dievčence 
sa tam dostali, je to také oživenie a Jožko 
Horeháj, tak ten je 50% úspechu,“ poveda-
la nám vo výbornej nálade Mária Blehová. 
„Bolo to pekné, ale mám ťažké srdce na tých 
močenských mládencov, pretože si do tej 
folklórnej skupiny nevedia nájsť cestu k tým 
pekným dievčencom,“ posťažovala si Mária 
Dičérová. „Program sa mi veľmi páčil, trošku 
by som bola prijala, keby bolo na konci via-
cej spevu pri tom pochovávaní basy, ale som 
rada, že tá folklórna skupina je teraz taká 

nová. Čo sa týka dychovky, 
nemá chybu, ale zišlo by sa, 
keby sa im tam ešte dostali 
nejaký dobrí  klarinetisti, ktorí 
im tam chýbajú,“ zhodnotila 
Helena Petrániová. 

Dodržiavanie niektorých 
fašiangových tradícií sa dedí 
z pokolenia na pokolenie aj 
v mnohých močenských rodi-
nách, najmä čo sa týka faši-

angových jedál. „Čo sa týka týchto tradícií, 
ako je pečenie šišiek, tak určite áno, dodr-
žujeme to,“ potvrdila Helena Petrániová. „Ja 
som dnes varila mäsovú polievku, šišky som 
upiekla a veľký kastról klobásy, mäsa a re-
bier, na fašiangy predsa musí byť všetko,“ 
skonštatovala Mária Kolenčíková. 

Po občerstvení sa a skončení družných 
rozhovorov sa návštevníci ešte stále v dobrej 
nálade rozišli do svojich domovov.

Folklórna skupina Močenčanka

Folklór svedčí každému

Fašiangový program

 Č
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FS Močenčanka na vystúpení v Bratislave

Členovia folklórnej skupiny Močenčan-
ka dostali od organizátorov podujatia Dni 
Slovenska v Bratislave pozvanie vystúpiť 
so svojím vianočným pásmom v programe 
Vianoce 2009, ktorý sa každoročne v pred-
vianočnom čase koná na Hlavnom námes-
tí. Močenský folklór sa na tomto podujatí s 
veľkým úspechom prestavil už aj v uplynu-
lom roku. Teraz si členovia folklórnej skupiny 
pripravili vianočné pásmo piesní, tancov a 
hovoreného slova zložené zo zvykov, ktoré 
sa tradujú v našej obci. Okrem náhodných 
návštevníkov vianočného mestečka sa na 
ich vystúpenie cielene prišli pozrieť najmä 
naši rodáci. „Bolo to výborné 
a pekné, nech vám to vydr-
ží čo najdlhšie, držím vám 
palce,“ tešil sa z vystúpenia 
náš rodák p. Hanák. „Je to 
zaujímavé, že ešte doteraz 
vlastne také tradičné piesne 
sú spievané, pekný zážitok je 
to vianočný,“ pochvaľovala 
si Janka Topercerová. „Bolo 
to veľmi pekné, mám tu tri 
sesternice Sabové, tak sem 
chodím pravidelne. Ak bude-
te vystupovať každý rok, tak 
my sem budeme tiež chodiť 
každý rok,“ povedala nám s 
úsmevom Margita Michal-

cová. „My sme síce prišli troška 
neskôr, ale čo sme videli a počuli 
bolo veľmi pekné, také čarovné 
vianočné,“ pochválila folkloristov 
pani zo Zlatých Moraviec. „Bolo 
to veľmi pekné,“ pridal sa s chvá-
lou aj anglický turista John. „Kus 
močenského folklóru, nádherné 
niečo v takomto predvianočnom 
čase,“ tešil sa Peter Kohút. „Vidi-
eť rodákov a počuť ich spievať, 
tak to je vždy zážitok,“ – netajila 
radosť Mária Topercerová. – „Ce-
lému Močenku želám krásne svi-
atky a šťastný nový rok.“ Členo-
via folklórnej skupiny sa nácviku 
vianočného pásma na skúškach 
venovali niekoľko týždňov a pre 

divákov na bratislavskom námestí pripravili 
zaujímavé viac ako 20 minút dlhé pásmo. 
„Veľmi som spokojná s vystúpením hlavne 
preto, že teraz máme tieto mladé dievčatá, 
ktoré veľmi dobre zvládli túto úlohu, ktorú 
mali a nacvičili s nami vianočné pásmo,“ – 
chválila členov súboru vedúca Mária Sza-
bová. – „Tu v Bratislave je veľmi príjemné 
prostredie, vynikajúce publikum a cítime sa 
tu veľmi dobre.“ 

Obyvateľom Močenku sa Močenčanka s 
vianočným programom predstavila aj počas 
Trojkráľového koncertu.  

Vianočné spevy
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Dobrý deň pani Borzová,
v prvom rade sa Vám chcem poďako-

vať za veľmi pekný zážitok z kvalitného 
vystúpenia Močenčanky na Vianočných 
trhoch v Bratislave. Určite patril medzi 
tie najlepšie a najkvalitnejšie programy 
medzi všetkými. Boli ste snáď jediný sú-
bor, ktorý sa niesol iba vianočnou atmo-
sférou a ten program už po vystúpení, 
to bola nálada, až potom sa ľudia vypy-
tovali: A to je kto? Odkiaľ sú? Hrdo a 
nahlas som odpovedala: „No predsa z 
Močenku pri Nitre, no čo ich vy nepozná-
te?“ Ďakujem a pozdravujeme.                            

Oľga Biháryová rod. Tóthová

Trojkráľový koncert
 Presne vo sviatok Troch kráľov sa v Kos-

tole svätého Klementa v našej obci usku-
točnil Trojkráľový koncert troch hudobných 
telies – Folklórnej skupiny Močenčanka, Tin-
kl kvartetu a ženského speváckeho zboru 
Cantica. 

Podujatím asi stovku divákov slovne 
sprevádzala Simona Mesárošová. Ženský 
spevácky zbor aj Tinkl kvartet sa predsta-
vili s nádhernými vianočnými piesňami a 
melódiami. Folklórna skupina si pre divákov 
pripravila vianočné ľudové pásmo zložené z 
močenských zvykov. Vyvrcholením hodino-
vého koncertu bolo spoločné spievanie via-
nočnej piesne Tichá noc, ktorú si spoločne 
s účinkujúcimi zaspievali aj diváci v hľadis-
ku. „Veľmi sa mi páčila hlavne Cantica, tá 
bola ako obyčajne vynikajúca, ale veľkým 
obohatením bola folklórna skupina, to sa mi 

veľmi páčilo, takisto aj dychovka,“ nešetrila 
pochvalou jedna z návštevníčok Mária Dičé-
rová. „Je to pekné, keď sa takáto tradícia tu 
v Močenku udržiava a pekné je aj to, že sa 
do toho zapája veľa mladých ľudí,“ doplnil 
Július Kohút. 

Ani účinkujúci sa netajili, že radi vystu-
pujú na podobných podujatiach a teší ich, 
keď môžu svoj repertoár prezentovať pred 
domácim publikom. „Spolupráca je výborná 
a tento rok k nám pribudla aj folklórna sku-
pina, čo bolo veľmi pekné spestrenie tohto 
programu,“ vyjadril spokojnosť kapelník 
Tinkl kvartetu Tomáš Obola. „So všetkými 
týmito telesami, s ktorými sme vystupova-
li, bola veľmi dobrá spolupráca, boli k nám 
milí. Aj publikum bolo veľmi dobré,“ tešila 
sa z vydareného koncertu vedúca folklórnej 
skupiny Mária Szabová. 

S vianočným pásmom sa ženský spevácky 
zbor Cantica a folklórna skupina Močenčan-
ka predstavili aj divákom v kostole vo Veči, 
kde ich zaslúženým potleskom odmenilo 
niekoľko desiatok návštevníkov podujatia a 
v kostole  v Nitre. Návštevníci nitrianskeho 
kostola takisto búrlivým potleskom ocenili 
obe telesá a s radosťou si pripomenuli kon-
čiace sa vianočné obdobie.

„Ja som nadšený pre takéto spestrenie 
Vianoc v našej farnosti a vždy podporujem 
a teším sa, keď máme v kostole spevokol,“ 
– povedal nám bezprostredne po koncerte 

Spevácky zbor Cantica

V Bratislave na námestí
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správca farnosti Nitra – Klokočina vdp. Miro-
slav Hasera. – „Súborom prajem a žehnám 
dorast, aby sa mladí stále zaujímali o kultúru, 
ale aj vážnu hudbu a folklór.“ Smútok vyjad-
rila iba dirigentka ženského speváckeho zbo-
ru Cantica Mgr. Mária 
Mišunová: „Veľmi ľutu-
jem, že končí vianočné 
obdobie, pretože na 
Trojkráľový koncert 
sa vždy teším. Tento 
rok sme mali nádher-
nú šnúru koncertov, 
vystupovali sme v Mo-
čenku, v Šali - Veči a 
teraz aj v Nitre.“ „Ja 
som veľmi rada, že tie 
Trojkráľové koncerty 
veľmi dobre dopadli, 
preto sa aj touto ces-
tou chcem poďakovať 
všetkým  umeleckým 
telesám v Močenku, ktoré si pripravili pro-
gram na Trojkráľový koncert a veľmi dôstoj-
ným spôsobom ukončili vianočné obdobie,“ 

nešetrila chválou na ochotu desiatok účinku-
júcich odkrojiť si z vlastného voľného času 
pre neznámych ľudí vedúca kultúrneho stre-
diska, ktoré bolo organizátorom koncertov, 
Gabriela Borzová. 

Všetky telesá si už v tomto období pripra-
vujú ďalší program pre vystúpenia vo fašian-
govom období.

Tinkl kvartet

Obyce
Naša podhorská obec Obyce, ležiaca v 

kotline horného toku rieky Žitavy, na úpä-
tí Pohronského Inovca, patrí od nepamäti 
medzi spevavý národ. Láska a nadanie v 
hudbe, ku kultúrnym tradíciám sa dedí z po-
kolenia na pokolenie. 

V súčasnosti má obec 8 kultúrnych telies, 
v ktorom sú zastúpené všetky vekové gene-
rácie. Obec Obyce žije bohatým kultúrnym 
životom. Najznámejšou kultúrnou aktivitou 
sú Podinovecké slávnosti, ktorých cieľom je 
zachovávať ľudové tradície a odovzdávať ich 
mladej generácii. Majú regionálnu úroveň a 
zúčastňujú sa ich každoročne v obmenách 
ľudové spevácke a tanečné súbory z jednot-
livých obcí Požitavského regiónu. Aktivita je 
spojená s výstavou a predajom tradičných 
remeselníckych výrobkov. V tomto roku sa 
budú konať 25. júla 2010 v prírodnom am-
fiteátri Žliabok. Slávnostiam predchádzajú 
bohoslužby na miestnom cintoríne v Kaplnke 
sv. Anny, ktorá stojí na mieste presbytéria 
pôvodného kostola, postaveného približne v 

roku 1750.
Folklórny súbor Skerešovanka Obyce pod 

týmto názvom začal vystupovať v apríli 1999 
na prvom spoločnom koncerte so žiackou 
dychovou hudbou Matičiarik v Mestskom 
kultúrnom stredisku Zlaté Moravce. Vznikol 
z pôvodného spevácko-recitačného krúžku 
pri MO Matice Slovenskej v Obyciach, utvo-
reného po obnovenom valnom zhromažde-
ní Matice slovenskej v Obyciach v októbri 
1991 rozšírením počtu spevákov z Matice. 
Spočiatku vystupoval na všetkých celoobec-
ných slávnostiach a kultúrno-spoločenských 
podujatiach v obci Obyce, postupne sa stal 
známym a populárnym aj v okolí, kde ho 
začali pozývať na rôzne vystúpenia. Za 10 
rokov jeho účinkovania je to už široká škála 
vystúpení aj v rámci okresu a kraja, na zá-
klad pozvaní Domu Matice slovenskej v Ni-
tre, VÚC v Nitre ako aj okresnej a krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov, na mnohé 
prehliadky a festivaly seniorských spevo-
kolov, nakoľko za 10 rokov účinkovania už 
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väčšina spevákov Skerešovanky prešla do 
seniorského veku. V súčasnosti má súbor 16 
členov a harmonikára (12 žien a 4 muži). 

K najstarším speváčkam Skerešovanky 
patrí pani Alžbeta 
Šabová, 73-roč-
ná, ktorá spievala 
pri výstupeniach 
ešte so staršou 
generáciou dy-
chovej hudby 
Obyčanka, potom 
v zbore pre obči-
anske záležitosti 
od založenia Ma-
tice v Obyciach a 
po prijatí názvu 
S ke r e š ovanka 
až doteraz. Do 
súboru priniesla 
mnoho pôvodných piesní z obce Obyce a po-
žitavského regiónu, ktoré spievala ešte ako 
dievka pri rôznych príležitostiach života na 
dedine. Spolu s ďalšími speváčkami vyhľa-
dáva a približuje spoluobčanom staré tradí-
cie a sviatočné kroje. Skerešovanka pri vy-

stúpeniach veľmi úspešne reprezentuje obec 
Obyce, posledné 2 roky aj na Bratislavských 
vianočných trhoch a napr. v roku 2008 aj na 
FORFESTE v Rakúskom Mödlingu. Na záver 

roka 2009 bola 
S ke r e šovanka 
starostkou obce 
Helenou Filipčí-
kovou pozvaná 
k slávnostnému 
zápisu do pamät-
nej knihy obce 
v obradnej sieni 
Obecného úra-
du v Obyciach, k 
oceneniu a po-
ďakovaniu za 10 
rokov úspešnej 
činnosti. 

Vedúcou spe-
vokolu aj predsedníčkou MO MS V Obyciach, 
pri ktorej súbor pôsobí, je bývalá pani uči-
teľka Antónia Ondrejmišková.

                            

  A. Ondrejmišková
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Folklórna skupina CHOČANKA
FSk Chočanka z Choče vznikla v roku 

1975. Zakladateľkou bola vtedajšia pani 
učiteľka Ľubica Mohornová, ktorá spolu so 
skupinou nadšencov strednej a mladej gene-
rácie začali oživovať folklór, ľudové tradície a 
zvyky v našej obci. 

Veľmi známe sa stalo folklórne pásmo FA-
ŠIANGY, ktoré sa   každoročne – až doteraz 
opakuje vždy s novým programom.  Prestáv-
ka  bola len v období úmrtia pani učiteľky 
Mohornovej.

V súčasnosti FSk CHOČANKA vedie  Mir-
ka Golianová – dcéra  zakladateľky súboru, 
ktorá je od samého počiatku jeho založenia 
harmonikárkou a v súčasnosti aj choreograf-
kou a režisérkou . Súbor má 40 členov, čo sú 
vlastne tri generácie. Sú to všetko jednodu-
chí ľudia  - rodáci z obce Choča, ktorí svojou 
láskou k folklóru zviditeľňujú ruka v ruke ni-
elen staré tradície a oživujú staré častokrát 
zabudnuté ľudové piesne z celého  okolia, 
ale propagujú mladej generácii aj krásu tra-
dičného oblečenia - ľudových krojov s pre-
krásnymi  „ ručnými“ výšivkami. U žien sú 
neprehliadnuteľné aj jedinečné čepce s ru-
čne vykladanými „ ovsenákmi.“

Za posledné roky FS Chočanka rozšíril 
svoju činnosť a okrem spomínaných faši-
angov sa zúčastňuje mnohých folklórnych 
prehliadok a vystúpení napr.

Medzinárodný folklórny festival v Zlatých 
Moravciach a tiež Zlatomoravecký jarmok, 
Podinovecké slávnosti v Obyciach,  Folklórny 
festival v Hostiach, vystúpenie pre dôchod-
cov v obci Drženice (okr. Levice – rodisko za-
kladateľky súboru), vystúpenie počas osláv 
výročia založenie obce Tesárske Mlyňany ... .

V roku 2010 FS Chočanka opäť prijal po-
zvanie vystúpiť v mesiaci jún na folklórnom 
festivale v Zlatých Moravciach  a tiež aj na 
rôznych folklórnych podujatiach počas  toh-
toročného leta po celom okolí.

V tomto roku 2010 FS Chočanka 
oslavuje 35. výročie svojho založenia. 
Pri tejto príležitosti sa bude 28.08.2010 
konať oslava s veľkým kultúrnym pro-
gramom.

Svoju činnosť FS Chočanka môže naplno 
rozvíjať najmä vďaka sponzorom, ktorým aj 
touto cestou srdečne ďakujeme!

Alena Záhoreczová, referentka 
OcÚ Choča a členka FS Chočanka

Pani Mirka Golianová

Zaujímavým človekom, ktorého by sme v 
rámci našej obce chceli predstaviť je pani Mi-
roslava Golianová rod. Mohornová. Narodila 
sa v roku 1955  a keďže  jej obaja rodičia boli 
učiteľmi v našej obci, detstvo a rannú mla-
dosť prežila na Choči. I keď už dlhšiu dobu 
žije v Nitre, takmer každý víkend prichád-
za so svojou rodinou na chalupu do našej 
obce. Ťahá ju sem okrem iného najmä láska 
k folklóru, k ľudovým piesňam a tancom. Je 

vedúcou folklórneho súboru Chočanka, no 
zároveň je aj choreografkou, režisér-kou a 
harmonikárkou súboru, veď od detstva sa 
venuje tejto svojej záľube, ktorou je hra na 
harmoniku, či klavír. Po víkendoch sa stretá-
va s nami - členmi súboru a  „ trénujeme“ 
piesne a tance na najbližšie vystúpenia. Vie 
byť riadne prísna, čo 
sa však potom  preja-
ví na výbornej úrovni 
vystúpenia.

Je to vzácny člo-
vek, akých je v dneš-
nom uponáhľanom 
premedializovanom 
svete čoraz menej.

Alena Záhorec-
zová, referentka 
OcÚ Choča a členka 
FS Chočanka Pani Mirka Golianová

 PRED
STAVU
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FSk Chočanka
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Trochu o odvahe, trochu o divadle, trochu o pocitoch 
a vééééľa o deťoch...

Detský divadelný súbor a detský recitačný 
kolektív MoDRé TRaKy vznikol pri ZŠ s MŠ na 

Lúkach vo Vrábľoch 
v roku 2005. Samot-
nému vzniku pred-
chádzali rôzne pokusy 
divadelných produkcií. 
Aké to teda bolo na 
začiatku... na začiatku 

bola odvaha (alebo šialenstvo alebo odvaha 
byť šialený) a chuť vyskúšať niečo nové. 
Skúsili sme. V autobuse som stretol S. a stáli 
sme prvýkrát na ozajstnom javisku. Tá ma 
zoznámila s M. a všetko sa zmenilo (jedna 
cesta autobusom tak zmenila životné cesty 
mnohých z nás). Z bohatých výpravných 
predstavení s detailným kostýmovaním, ma-
sívnymi kulisami a rekvizitami zostali „iba 
deti“. V tom všetkom sa akosi dovtedy strá-
cali. Dôležitejším sa stalo, nie ako to vyzerá, 
ale čo to odovzdá divákovi. Diváci s pochval-
ným „Bolo to pekné!“ pre nás prestali existo-
vať. Im sme totižto na javisku nič nepovedali 
(možno to bolo i našou vinnou). Podstatným 
sa pre nás stal ich pocit (je úplne jedno či 
dobrý alebo zlý), ktorý si odnášali. Rodičia 
detí postupne zisťovali, že ich dieťa hrá klá-
vesu na počítači, zrkadlo v kúpeľni, dvere 
na skrini... možno chvíľu rozmýšľali, či svo-
je dieťa naďalej „púšťať na divadlo“. Deti 
prichádzali a 
odchádzal i , 
prichádzajú 
a odchádza-
jú, a z toho 
m n o ž s t v a 
niektoré aj 
vydržia cho-
diť pravidel-
ne. Z tých už 
nie sú žiaci, deti, ale partneri pri tvorbe pred-
stavení. Sú totižto o ich pocitoch, o ich pova-
hách v jednotlivých postavách. Niekde úplne 
na konci som ja, ukričaný, strapatý, často-
krát zúfalý (hlavne z vlastnej nemohúcnosti). 
V súčasnosti má súbor 32 členov, za sebou 
12 divadelných inscenácií. Pri práci využíva-

me postupy tvorivej dramatiky v kombinácii 
s vlastnými, zažitými pocitmi detí. 

Myšlienka: Ak dáte dospelému pokrčený 
papier, hodí ho do koša (poprípade si ho ešte 
predtým prečíta), ak dáte pokrčený papier 
dieťaťu, urobí si z neho snehovú guľu alebo 
loptičku. 

Dovidenia pri vašich pocitoch z nás!         
Števo Foltán, vedúci súboru

Tvorba súboru a ocenenia:
/detská dramatická tvorivosť/
H. CH. A. 2075 (2010), Denník Ma-

ximiliána M. (2009), Po členky v mori 
(2009), Zlatá priadka (Zlatá priadka ´08 
- celoslovenská súťažná prehliadka detskej 
dramat i cke j 
tvorivosti), V 
skrini (2008), 
C h a c h a 
...objavova-
nie objavov 
neobjavené-
ho objavi-
teľa (2007), Prípad strateného klauna 
(účasť na Zlatej priadke ́ 06 - celoslovenskej 
súťažná prehliadke detskej dramatickej tvo-
rivosti)       /detský recitač-
ný kolektív/

Rodina (2009 - účasť na 55. HK - celo-
slovenskej súťažnej prehliadke DRK v Dol-
nom Kubíne), Prečo sa dieťa varí v kaši 
(2008 - 2. miesto na 54. HK - celoslovenskej 
súťažnej prehliadke DRK v Dolnom Kubíne, 
osobitná cena Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky, účasť na Scénickej žatve 
2009), Keď prší... (2007 - účasť na 53. 
HK - celoslovenskej súťažnej prehliadke DRK 
v Dolnom Kubíne), Pukance a zmrzlina 
(2006 - 2. miesto na 52. HK - celoslovenskej 
súťažnej prehliadke DRK v Dolnom Kubíne, 
cena za dramaturgicko - inscenačnú objav-
nosť v tvorbe detských recitačných kolektí-
vov na HK, cena za dramaturgicko - insce-
načnú objavnosť)

Viac o práci súboru nájdete na www.mod-
retraky.szm.sk

Z predstavenia ...

Denník Maximiliána M.

Na festivale Zlatá priadka
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Čo vieš o hviezdach 2010
Čo vieš o hviezdach 2010 – vedomost-

ná súťaž pre ZŠ a osemročné gymnáziá
postupujúci do krajského kola : 

Okres Nitra  (30. 3. 2010)
1. kategória :   
1.  Peter  Brezina, ZŠ  Benkova, Nitra
2.  Albert  Szöllösi, ZŠ  Benkova, Nitra
3.  Branislav  Koprda, Gymnázium Vráble                                 
2. kategória    
1.  Lucia  Matisová, ZŠ s MŠ Lúky, Vráble             
2.  Barbora  Slováková, ZŠ s MŠ Lúky, 

Vráble             
3.  Zuzana  Balkoová, ZŠ Benkova, Nitra                                  
3. kategória   
1.  Tomáš  Ondro, SPŠ Fraňa Kráľa,  Nitra
2.  Veronika  Kazimírová, Gymnázium Vrá-

ble
                                   
Okres  Šaľa  (25. 3. 2010)
1. kategória   
1. Adrián  Petrina,  ZŠ s MŠ Vlčany  

2. Marek  Žáčik, ZŠ s MŠ Vlčany  
3. Katarína  Narancsíková, ZŠ s MŠ Vlčany  
2. kategória  
1. Kristína  Selmecziová, ZŠ s MŠ Vlčany  
2. Nikola  Brnula, ZŠ s MŠ Vlčany
3. Miloš  Šiška, ZŠ s MŠ Horná Kráľová
3. kategória   
1. Juraj  Matkovič, Gymnázium J. Fánd-

lyho, Šaľa
                                                                                
Okres  Zlaté Moravce (24. 3. 2010)
1. kategória    
1. Tomáš  Žembery,  ZŠ  Obyce                                            
2. Hana  Kazimírová, ZŠ  Jedľové Kostoľa-

ny                                            
3. Marek  Herda, ZŠ  Obyce                                           
2. kategória
1. Branislav  Kramár, ZŠ J.V.Šimka, Žita-

vany                                            
2. Andrej  Jenis, ZŠ  J.V.Šimka, Žitavany                                            
3. Jana  Potocká,  ZŠ  Jedľové Kostoľany                           

Vesmír očami detí  -  Nitra
Ocenené práce

I. KATEGÓRIA (predškolský vek)                  
    Sofia Bírová, MŠ Benkova, Nitra           

Barbora Ferencová, MŠ Rázusova, Nitra   
Martinka Gánovská, MŠ Jelenec
Jozef Magula, MŠ Platanová, Nitra     
Edko Piovarči, ZŠ s MŠ Lužianky     
II KATEGÓRIA (1. –  4. roč. ZŠ)        
Karmen Blahová, ZŠ Rišňovce 
Lukáš Depeš, ZŠ Cabajská, Nitra 

Dorotka Kurucová, ZŠ kr. Svätopluka, Ni-
tra

Nina Madleniaková, ZŠ Lehota
Karolínka Sitárová, ZŠ Poľný Kesov                                                                                 
III. KATEGÓRIA (5. –  9. roč. ZŠ)
Tatiana Fabryová, ZŠ Fatranská, Nitra 
Zuzana Hanová, ZŠ Cabajská, Nitra  
Barbora Laurová, ZŠ Na Hôrke, Nitra    
Tomáš Sepeši, ZŠ Tulipánová, Nitra
Katarína Záhorská, ZŠ V. Záborského, 

Vráble 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
Ocenenia  - krajské kolo 

Hlavná cena: Karol Jančo, Jelenec

KATEGÓRIA A - autori od 15 do 25 ro-
kov bez výtvarného vzdelania

Čestné uznanie: Katarína Gališinová, 
Nitra

KATEGÓRIA A1- autori nad 25 rokov 
bez výtvarného vzdelania

Cena: Pavol Bebjak, Nitrianske Hrnčia-

rovce
Ján Harmady, Bojná
Oľga Lacušková, Veľký Kýr
Čestné uznanie: Katarína Borguľová, 

Nitrianske Hrnčiarovce
Juraj Ďuračka, Nitra
Tatiana Halásová, Nitra
Cena poroty: Tomáš Čupka, Nitra

KATEGÓRIA B - autori od 15 do 25 ro-
kov s  výtvarným vzdelaním

Cena: Dominika Miklóšová, Levice
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Petra Sedláková, Dvorany nad Nitrou
Čestné uznanie: Katarína Dudášová, 

Hurbanovo   
Timea Golaszová,  Komárno

KATEGÓRIA B1 - autori  nad 25 rokov s  
výtvarným vzdelaním

Cena: Viktor Šimek, Žirany 
Peter Varga, Sľažany

Čestné uznanie: Daniela Švorcová, Boj-
ná

KATEGÓRIA  C - Insitná tvorba – bez 
ohľadu na vek

Cena: Tibor Lešš, Močenok
Anton Švec, Nitra
Čestné uznanie: Karol Bíro, Veľké Zá-

lužie

PLAGÁT ROKA – Drogový svet očami mladých
Ocenenia

Kategória Počítačová grafika
1. miesto Matúš Dirnfeld, 17 r., SPV, Ni-

tra - Fajčenie škodí zdraviu
2. miesto Róbert Kárník, 16 r., SPV, Nit-

ra - Daruj úsmev bez cigariet
3. miesto Kristína Bártfayová, 17 r., 

SOŠ, Kalná nad Hronom - Mimo reality
               Alexandra Časkóová (17 r.), 

SPV, Nitra - Zmena je život

Kategória Rozličné výtvarné techniky 
1. miesto Adriana Juhásová, 15 r., SOŠ 

L. Bielika, Levice - Pokušenie drogy
2. miesto Henrieta Bacigálová, 16 r., 

Gymn. J. Kráľa, Z. Moravce - Spleť myšlie-
nok

3. miesto Emese Balya, 18.r., Gymn. 
J. A. Komenského s VJM, Želiezovce – De-
formácia (podklad pre pozvánky a plagát k 
výstave)

Detský festival ľudovej hudby
víťazi postupujúci do celoslovenského 

kola súťaže 

Kategória sólista spevák :
sólistka speváčka Sanela Timoranská z 

DFS Jelenček z Jelenca

Kategória spevácka skupina :
spevácka skupina DFS Borinka z Nitry
Kategória sólista inštrumentalista : 
gajdoš Mário Križanovič z DFS Drienočka 

vo Veľkom Záluží

Hviezdoslavov Kubín
víťazi postupujúci do regionálneho kola 

súťaže v umeleckom prednese poézie a pró-
zy z okresu Nitra a Vráble

Jana Maňovská, ZŠ Cabajská, Nitra
Sofia Šillerová, ZŠ Svätopluka, Nitra
Adela Dukátová, ZŠ Tulipánova, Nitra
Peter Antoš, ZŠ Svätopluka, Nitra
Jennifer Nehézová, ZŠ Fatranská, Nitra
Samuel Čukan, ZŠ Kniežaťa Pribinu, Nitra
Rebeka Farkašová, ZŠ Jelenec 
Šimon Sollár, ZŠ Rišňovce
Petra Kukučková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Michaela Benkovičová, ZŠ Benkova, Nitra
Šimon Piterka, ZŠ Výčapy – Opatovce 
Natália Častová, ZŠ Cabaj 
Juraj Macho, Piaristické gymnázium, Nitra
Ľubomíra Bebjaková, ZŠ sv. Marka, Nitra
Barbora Melišková, ZŠ Vinodol 
Lea Gálová, ZŠ sv. Vojtecha, Vráble 
Martin Marcina, ZŠ Levická, Nitra
Rozália Tarrová, Gymnázium Vráble 
Bianka Verešová, ZŠ Vinodol 
Natália Farkašová, Gymnázium Vráble 
Mariana Ďuricová, ZŠ Klasov 

Tompa Mihály
Víťazi postupujúci do krajského  kola sú-

ťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
Szusztor Viktória, ZŠ Veľký Cetín
Szakács Réka, ZŠ Pohranice
Tóth Scarlett, ZŠ Pohranice
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Matyó Éva, ZŠ Čechynce
Gubó Laura, ZŠ Pohranice
Gyepes Boglárka, ZŠ Dolné Obdokovce
Bús Karolina, ZŠ Pohranice
Tóth Péter, ZŠ Jelenec
Lauró Angelika, ZŠ Pohranice
Száraz Mónika, ZŠ Veľký Cetín

Csámpai Péter, ZŠ Jelenec
Varga Márk, ZŠ Veľký Cetín
Hőrigh Szilvia,  Súkromná SOŠ s VJM, 

Dolné Obdokovce
Szekeres Renáta, Súkromná SOŠ s VJM, 

Dolné Obdokovce

Dobré slovo
Víťazi postupujúci do celoslovenského  

kola súťaže v umeleckom prednese poézie 
a prózy 

Karolína Búšová, ZŠ Pohranice
Katarína Balková, ZŠ Jelenec

Peter Tóth, ZŠ Jelenec
Dominika Kmeťová, ZŠ Veľký Cetín
Viktória Benczová, ZŠ Jelenec
Monika Szárazová, ZŠ Veľký Cetín
Peter Csámpai, ZŠ Jelenec
Melánia Gyepesová, ZŠ Pohranice

PRACOVNÍCI KOS V NITRE
Mgr. Daniela Gundová, 037/653 1544, 

0911 221 466, kosnr@kosnr.sk.sk
- riaditeľka
Oddelenie tvorivosti:
Mgr. Zdenka Smrečková - 037/653 

1545, 0911 540 018, zdenka.smreckova@
kosnr.sk

- vedúca oddelenia, výtvarníctvo, fotogra-
fia, film

Mgr. Zuzana Porubská - 037/653 2544, 
0911 540 017, zuzana.porubska@kosnr.sk

- umelecké a hovorené slovo, divadlo pre 
deti a dospelých

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

- ľudové a súčasné remeslá, kroniky, prá-
ca s marginalizovanými skupinami

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

- menšinová kultúra
Mgr. Jana Zákopčanová - 037/653 

2544, 0911 540 022, jana.zakopcanova@
kosnr.sk

- hudba, spev, tanec, folklór
Oddelenie vzdelávania:
Mgr. Jana Ondrušková – 037/653 

1546, 0911 540 016, jana.ondruskova@
kosnr.sk

- vedúca oddelenia, sociálna prevencia, 
klub Equilibrium, vzdelávacie semináre

Mgr. Peter Bakay - 037/653 1545, 0911 

784 563, peter.bakay@kosnr.sk
- grafológia, fotoklub, ozvučovacia techni-

ka, informačná databáza
PaedDr. Anna Mesková - 037/653 

1545, 0911 540 019, anna.meskova@kosnr.
sk

- rekvalifikačné kurzy
Bc.Magdaléna Radecká – 037/733 

5988, 0911 540 025, magdalena.radecka@
kosnr.sk

- kurzy: orientálny tanec, joga, relaxačné 
cvičenia, environmentálna problematika,

besedy pre verejnosť, 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
- edičné práce
Emília Pintérová - 037/733 5988, emi-

lia.pinterova@kosnr.sk
- účtovníčka
Marta Földešiová
- upratovačka
Marián Gombík - 037/653 1545, 0911 

020 540
- organizačný pracovník
Emília Laurová
- upratovačka
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PONÚKAME
Počas celého roka môžete v KOS v Nitre, 

na Fatranskej ulici č. 3, navštíviť naše klu-
by Fotoklub, Klub grafológie, Šachový klub, 
Equilibrium, Česko-slovenský poznávací 
klub, prihlásiť sa do kurzov jogy, relaxač-
ných cvičení, orientálneho tanca, grafológie 
a akreditovaných kurzov Sprievodca cestov-
ného ruchu, Kuchár, Čašník, Kuchár – čašník, 
navštíviť naše dielne ľudových remesiel pre 
deti a dospelých. Každý štvrtok si môžete k 
nám prísť vyskúšať svoju šikovnosť v kríži-
kovom vyšívaní, háčkovaní, vo vyšívaní tech-
nikou richeliu, gatry, tenerife a pod. Tešíme 
sa na vás na prednáškach pre verejnosť z 
oblasti cestovania, zdravého životného štýlu, 
histórie a výtvarného umenia. Viac informá-
cií získate na našej stránke www.kosnr.sk

Ozvučenie
Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka 

obciam pomoc pri ozvučení, nakoľko dispo-
nuje

aparatúrou, ktorá ozvučí väčšinu kultúr-
nych domov v regióne, voľné priestory v 
obciach.

Aparatúra obsahuje:
- repro - boxy JBL MRX 525 2 x 800 W
- zosilňovač Yamaha XP 5000 2 x 700 W
- odposluchové repro so zosilňovačom 2 

x 300 W
- mix pult Sounfdcraft LX 7ii 16 vstupov 

mono, 2 stereo
- mikrofóny Shure - 3 x Shure SM 58 ( 

jeden je bezdrôtový) - spevové
- 1 x Shure 565 – spevový, hovorené slo-

vo
- 6 x Shure SM 57 – nástrojové
- 6 x AKG C 1000 – nástrojové
- 1 x Shure Beta 52 - basový
- multiefekt Lexicon MX 400 XL - CD pre-

hrávač Technics - projektor EPSON X3 ( s 
plátnom 3 x 2 m)

V prípade záujmu prosím kontaktujte KOS 
v Nitre v dostatočnom časovom predstihu.

Edičné práce
Krajské osvetové stredisko v Nitre v rámci 

pomoci obciam, spoločenským organizáci-
ám,

združeniam, súborom, krúžkom a nadáci-
ám ponúka pomoc pri propagácii podujatia

výrobou
- pozvánky
- letáku – plagátu – max. A3
- pamätných listov, ďakovných listov , di-

plomov, osvedčení

Prenájom
Ponúkame prenájom priestorov v KRAJ-

SKOM OSVETOVOM STREDISKU V NITRE :
• výstavná sála s kapacitou 100 

miest vhodná na výstavy, súťaže, prednáš-
ky

• výstavná sála (malá) s kapacitou 
40 miest vhodná na výstavy, prednášky

• zasadacia miestnosť s kapacitou 50 
miest vhodná na prednášky, súťaže, odbor-
né semináre

• zasadacia miestnosť s kapacitou 
30 miest vhodná na prednášky, odborné

semináre (bez možnosti stolového systé-
mu) 

• učebňa s kapacitou 15 miest vhod-
ná na prednášky, odborné semináre

•  učebňa s kapacitou 12 miest vhod-
ná na pracovné stretnutia

Všetky miestnosti sú vybavené au-
dio a video technikou s možnosťou pri-
pojenia na internet.

Cena za prenájom priestorov je stano-
vená v súlade so zásadami hospodárenia s 
majetkom

NSK schválenými zastupiteľstvom NSK 
platnými v čase plnenia.
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