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Milí naši priaznivci,

zažívame zvláštnu inú novú nepoznanú prekvapivú dobu 
a vyrovnávame sa s ňou každý po svojom. Uzatvorenie 
našej budovy pre verejnosť v marci, zastavenie podujatí, 
ktoré sme pre vás pripravovali, prísne hygienické opatre-
nia, otvárali otázky: čo bude? ako ďalej?
Niektoré akcie – výstavy, súťaže v astronómii sme vedeli 
preniesť do on-line priestoru. Mnohé naše podujatia však 
potrebujú interakciu s divákom. Odozva odborníkov má 
pre naše amatérske súbory i pre neprofesionálnych jed-
notlivcov tiež nesmierny význam.
Odborní pracovníci Krajského osvetového strediska 
v Nitre boli v neustálom kontakte so svojimi cieľovými 
skupinami. Postupne s uvoľňovaním opatrení sme doha-
dovali nové termíny podujatí. Rozhodli sme sa podujatia 
nerušiť, ale presunúť termíny konania na letné prázdni-
novo-dovolenkové mesiace a jeseň. Nechceme vás ukrátiť 
o žiadnu vzdelávaciu aktivitu, lebo vaše spätné väzby 
sú pre nás jasné, potrebujete naše workshopy divadel-
né, rétorické, tanečné, spevácke, výtvarné, fotografické 
a vítate zážitkové workshopy v astronómii, v tvorivom 
písaní, dielne ľudových a súčasných remesiel. Teší nás to a 
potvrdzuje zmysel našej každodennej kultúrno-osvetovej 
práce.

Rok 2020 je pre nás mimoriadne prajný vo finančných 
prostriedkov získaných z úspešných projektov podaných 
na Fond na podporu kultúry a Ministerstvo kultúry Slo- 
venskej republiky. Sme veľmi radi, že Nitriansky samo-
správny kraj spolufinancuje úspešné projekty. Aj preto si 
môžeme dovoliť na profesionálnej úrovni organizovať re-
gionálne prehliadky v jednotlivých oblastiach amatérskej 
kultúry, krajské prehliadky rozdelené medzi regionálne 
osvetové strediská, zriadené NSK i celoštátnu prehlia-
dku Amfo 2020, naše významné festivaly amatérskeho 
divadla FAD 2020 a zborového spevu Festival Cantate. Aj 
keď trošku komplikovanejšie a v iných termínoch, ktoré 
vám v Mozaike aktuálne prinášame. Chceme v nej ukázať 
niektoré naše podujatia v jednotlivých oblastiach kultúr-
no-osvetovej činnosti, ponúknuť kontakty na odborných 
pracovníkov a v rozhovoroch prezentovať významné 
osobnosti, ktoré nám v odbornej činnosti, ale aj ľudsky 
veľmi pomáhajú.
Verím, že vás listovanie v Mozaike zaujme, ozvete sa nám 
alebo sa stretneme na našich vzdelávacích, prezentačných, 
súťažných podujatiach alebo prehliadkach a festivaloch.

Tešíme sa na vás
Nájdite sa v kultúre

 Krajské osvetové stredisko v Nitre dlhodobo 
pôsobí v mnohých oblastiach neprofesionálnej kultúry. 
Pre lepší prehľad sme našu rôznorodú činnosť rozdelili do 
8 hlavných oblastí a každej z nich sme priradili konkrétnu 
farbu:

Astronómia - modrá
Hudba, spev tanec - žltá
Divadlo a slovo - oranžová
Foto a Film - čierna
Folklór - červená
Remeslá - hnedá
Výtvarné umenie - zelená
Vzdelávanie - fialová

Spomínané farby sa odrážajú v našom novom logu, ktoré 
pripravil náš grafik Peter Škorec. Z určenej palety vytvoril 
nosný grafický prvok loga - mnohofarebné písmeno „K“. 
To odkazuje k hlavnej oblasti nášho pôsobenia a tou je 
kultúra. Dôležitým aspektom je aj naša krajská pôsobnosť 
a týmto písmenom začínajú aj mnohé ďalšie výrazy, ktoré 
priamo súvisia s našou činnosťou, napr: kreativita, komu-
nita alebo komunikácia. 

V tvare písmena K v našom logu sa z rôznych smerov 
zbiehajú farby reprezentujúce kultúrne prúdy a obla-
sti. Prelínajú, spájajú sa a kooperujú v spoločnom celku. 
Takto symbolizujú symbiózu kultúrno - spoločenských 
činností Krajského osvetového strediska v Nitre. Fareb-
ný grafický prvok K je doplnený a vyvážený výrazným, 
jednofarebným názvom organizácie. Náš nový logotyp 
začíname používať od 1. 7. 2020.     

Nové logo KOS v Nitre
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FAD 2020 trochu inak a v inom čase ako tradične

 Festival amatérskeho divadla organizuje Krajské 
osvetové stredisko v Nitre v marci, ale v tomto roku sa 
vplyvom pandémie zmení na letný festival. Plánujeme ho 
realizovať v dňoch 12. - 15. augusta 2020 opäť v kultúrnom 
dome v Párovských Hájoch neďaleko Nitry. Všetci veríme 
a spolu komunikujeme, festival zrealizovať chceme.
Ide o festival s medzinárodnou účasťou a pripravujeme 
ho šiesty krát. FAD to je divadlo, rozhovory, odborné 
hodnotenia, nové skúsenosti, stretnutie mladých ľudí 
s divadlom, ktoré si hľadá netradičnú cestu k divákovi.
Šiesty ročník festivalu amatérskych divadiel sa chce viacej 
priblížiť k medzinárodnému festivalu a priniesť desať in-
scenácií z pera tvorcov zo Slovenka, z Nitry, Levíc, Šale ale 
aj z Ukrajiny z Rivne, ďalej z Poľska z Maszewo a z Izraela 
z Tel Aviv. Pripravujeme aj bohatý sprievodný program 
v podobe koncertu Martiny Kertészovej s kapelou // ľudo-
vo, výstavy fotografií a rozhovory na rôzne zaujímavé témy.
Neodmysliteľnou súčasťou sú a budú odborné di-
skusie s odborníkmi k vzhliadnutým divadel-
ným predstaveniam, ale i moderovaná disku-
sia k trom princípom tvorby. Rozprávať budú naši 
zahraniční hostia, ktorí povedú aj tri divadelné dielne.
WORKSHOP BEZ SLOV, „Najlepším nástrojom, ktorý 
máme ako herci, je naša fantázia. Každý ju má. Naša fantá-
zia sa zvyčajne potlačená , odsúvaná, keď rozmýšľame nad 
improvizáciami a slová sa dostanú do popredia. Počas 
tejto dielni sa ponoríme do nášho najhlbšieho podve-
domia. Obavy, šťastie a radosť narastú. Nechaj si prie-
stor, aby si mohol skočiť do neznáma. Workshop bez 
slov. Skúsenosti z minulosti a vašej fantázie vás dovedú 
k veľkej skúsenosti a.k poznaniu, že slová nie sú jediným 

spôsobom komunikácie.“, lektor Halil Itzhak (Izrael)
EMOCIONÁLNA SLOBODA, bude zameraná na roz-
voj emočnej gramotnosti (prijatie emočného stavu, lo-
kalizácia emócií v tele, dýchanie a emócie, vstup a výst-
up do emocionálneho stavu) a na vývoj emočného 
prejavu (rebrík emócií, telesná manifestácia emócií, maska 
emócií, gesto - emócie), lektor Yurij Paskar (Ukrajina).
STRETNUTIE AUTORSKÉHO DIVADLA S NAMI, 
workshop zameraný na tímovú prácu. A bude živý, re-
flexný, organický a zábavný. Budeme pracovať s autor-
skou divadelnou metódou, ktorú sa spolu s členmi môjho 
divadla snažíme praktizovať už takmer 20 rokov. Vyžadu-
je si ostražitosť pre každého účastníka stretnutia, pretože 
je to veľmi dôležité pri spoločnom vyhľadávaní, ktoré 
spoločne prežívame. Umenie a najmä divadlo vyžadu-
je od nás neustále otázky o sebe, o svete a o našich vzťa-
hoch s inými ľuďmi, lektor Marek Kościółek (Poľsko).
Veríme, že na FAD budú môcť všetci prihlásení prísť 
a zažijeme spolu s divákmi výpovede súborov a hier.

DIVADLO
Silvia Bartáková
metodik pre divadlo
0911 540 019
silvia.bartakova@kosnr.sk

Dnes neprídem z Nitry s hrou TRISTAN TÁRA 
réžia Michaela Čajkovičová

DS Bicykel na ceste , Levice, CEZ PRSTY
réžia: Renáta Jurčová

DS DRIM, Nitra, PRÍBEH O LÁSKE A TME (monodráma), 
réžia: Marica Šišková

VidSutnisť, Ukrajina, KOHANETS
réžia: Jurij Paskar

Divadlo ASI, Šaľa, ELI, ELI, LAMA SABACHTANI ...
réžia: Roman Budai, Miroslav Demín a kol.

DS DRIM, Nitra, SYNTAX ERROR
réžia: Zuzana Strnátová

DS EFTROJKA, Nitra, LES OBESENÝCH LÍŠOK
 réžia: Marica Šišková

DS Naboso, Nitra, DORA
réžia: kol. a Štefan Foltán

DS VAYCO, ARS Studio Nitra, KAZETY
réžia: Ľubica Šulíková
TEATR KRZYK, Poľsko, HEJ, TY
réžia: Marek Kosciolek

 Podujatie z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.
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Manuál režiséra alebo ako tvorím ja

 Nemám asi nejaký presný, overený manuál, 
ktorý by som ako vzorec používala pri vzniku inscenácii. 
Niekedy hra vznikne z potreby vysporiadať sa s istou té-
mou, niekedy príde pod ruku správna kniha a stretne sa 
so správnym kolektívom, niekedy sa prisní obraz, ktorý sa 
stane základom pre obraz divadelný a z neho sa ako z plát-
na rozvinú obrazy ďalšie... Voľakedy dávno bola aj pieseň, 
ktorá poslúžila ako impulz pre tému a obsah. A inokedy 
je to film, ktorý neschádza z mysle. Vždy je ale pre mňa 
dôležitá vnútorná potreba sa s daným materiálom kon-
frontovať s divákom.
Od momentu, kedy sa začíname (ja a môj kolektív) 
pohrávať s myšlienkou, že TOTO je to, na čom chceme 
pracovať, až do momentu, kedy je dielo ešte krehké a ob-
nažené, no už pripravené vojsť medzi divákov, nastáva čas 
tvorivého hľadania. Väčšinou do tohto hľadania pozý-
vam deti, mladých ľudí, súbor, ktorý príbeh alebo tému 
stvárňujú na javisku. Je pre mňa bytostne dôležité, aby to 
bol predovšetkým ich postoj, pohľad, konfrontácia s té-
mou, obsahom. Čiže ja som skôr takým vodítkom, ktorý 
ich sprevádza cez príbeh, či tému, kladie otázky, otáča uhol 
pohľadu. Snažím sa všetky ich odpovede zachytávať na pa-
pier, slovom, kresbou, ...postupne, keď máme ujasnené, 
ČO príbehom, témou chceme povedať a PREČO, ideme 
riešiť AKO. Je to tiež skôr intuitívny, ako premyslený pos-
tup... absolvujeme na niekoľkých hodinách 

množstvo cvičení, etúd, kde hľadáme vhodný inscenačný 
tvar ...samozrejme, že mám(e) nejakú predstavu, že asi 
akým smerom..., ale niekedy od predstavy upustíme, lebo 
obsah a téma si vyžiada iný tvar... Snažím sa najskôr dať 
priestor jednotlivým fragmentom ako je výraz, gesto, po-
hyb, obraz, ktoré možno len prostredníctvom vnútornej 
asociácie zachytávajú nejasný pocit v danej situácii. 
Dôležité sú pre mňa motívy konania postáv a ich vzájom-
né vzťahy a postoje. Tiež koncentrovaná prítomnosť detí, 
či mladých hercov na javisku.
Celú tvorbu vnímam ako spoločný proces, ktorý je ot-
vorený pre každého jedného člena tímu. Je priestorom 
pre spoločnú výpoveď. V záverečnej fáze, keď už inscená-
cia začína mať konkrétny tvar, začínam fungovať viac 
v pozícii režiséra, pretože ostatní mali dosť priestoru pri jej 
zrode a tvarovaní. V tejto fáze riešim skôr hereckú rovinu, 
prípadne, funkčnosť, nefunkčnosť obrazu, alebo jasnosť, 
nejasnosť motívu konania postavy v príbehu.

Niekedy sa stane, že vidím, že obraz nefunguje, aj viem 
pomenovať prečo, ale neviem ako to napraviť, keď som 
príliš ponorená do príbehu, do témy, nie som schopná vi-
dieť veci „z vonka“ to sa mi často podarí až na premiére 
...akoby som zrazu aj ja odstúpila od diela a metaforicky 
ho „vypustila“ do sveta a vtedy som schopná sa pozrieť na 
to očami nového diváka. Zo skúseností čas po premiére 
beriem ako ďalšiu fázu práce na inscenácii, ktorá jej dáva 
hĺbku, čistí ju a skvalitňuje. Je to možno jedna z najťažších 
fáz, pretože decká už majú často krát pocit eufórie a ra-
dosti z dokončenej práce, vložili do posledných dní pred 
premiérou všetku energiu a svoje divadelné zručnosti. 
Nastáva uvoľnenie v disciplíne, prípadne už naozaj nieto 
síl na inscenácii pracovať. Vtedy je dobré trochu si odd-
ýchnuť, nechať ju stranou a venujeme sa niečomu inému. 
Aj ja, aj decká, potrebujeme túto pauzu, aby bola chuť 
a energia sa k inscenácii vrátiť.
Samozrejme tento postup nie vždy a na každú skupinu, 
inscenáciu funguje ...záleží, koľko majú deti rokov a ešte 
dôležitejšie, akú majú za sebou divadelnú skúsenosť. 
Mám skupiny, s ktorými pracujem už od začiatku viac 
v pozícii režiséra, pretože potrebujú pevnejšie vedenie 
a skupiny, kde dokonca skôr zaujímam pozíciu ped-
agóga - dramaturga a pri prvej fáze „režíruje“ kolektív. 
To však už musí byť poučená skupina, ktorá pracuje 
s divadelným znakom, obrazom, vie ako má vyzerať 
funkčná scéna, vníma členenie javiskového priestoru 
na prvý a druhý plán.
Každopádne ma baví aj jedna aj druhá pozícia. Som 
šťastná, keď sa decká posúvajú, vnímajú divadlo 
a tvorbu ako súčasť svojho života.

povedala Marica Šišková pre informačný buletín 
Slovo ako ikona (2018)

 Regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej 
dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich 
pre deti sme stihli zrealizovať v dňoch 10. - 11.2.2020 
nič netušiac, že o mesiac už postupové prehliadky vy-
hlasované Národným osvetovým centrum, budú utíšené 
a presúvané na september. Tradične v dome kultúry 
v Šali sa odprezentovali detské divadelné súbory pôso-
biace v okrese Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Sú medzi 
nimi aj súbory, ktoré iba začínajú a hľadajú si svoj in-
scenačný kľúč. Radi ich všetkých spomenieme, pretože 
veríme, že ešte o nich budeme veľa počuť. Volkoveckí 
ochotníci, detská časť súboru, hra Čarovný kufrík; DS 
pri ZUŠ Zlaté Moravce, hra Zoznam vianočných úloh; 
DDS Jednosmerka pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, hra 
Nevypočutí; Žiaci zo SZŠ UNES v Nitre, hra Hrdinovia 
Vianoc; Divadelný krúžok pri ZŠ Sľažany, hra Mechúr-
ik Koščúrik. Všetci s plným nasadením a odhodlaním 
hrali pred šalianskym publikom a odbornou porotou 
v zložení predsedníčka Daniela Evjaková, členovia 
Katarína Hitzingerová a Ján Hyža. Odborná porota na-
pokon odporučila organizátorovi Krajskému osvetovému 
stredisku v Nitre na postup do krajského kola DDS Jed-
nosmerka pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre s inscenáciou 
Nevypočutí, réžia: Samuel Horňáček.
A prečo práve oni? Z pera predsedníčky poroty: „celkom 
iný prístup divadelnosti vniesol na šalianske javisko mladý 
tvorca Samuel Hornáček. Začínajúci režisér-pedagóg, nie 
však začínajúci divadelník, vyrastajúci z pevných koreňov 
svojej pedagogičky, obklopený množstvom ďalších in-
špiratívnych osobností a udalostí združených okolo ZUŠ 
Josefa Rosinského v Nitre. Prišiel na prehliadku už druhý 
krát. Predstavil so svojimi mladšími kolegami inscenáciu 
s jasnou ideou, ktorú nám spolu dávkovali dômyselne 
napínavo, úderne a zároveň hravo, bez ošúchaných klišé. 
Ich Nevypočutí boli výkrikom, ktorý prebúdza ospalé 
lenivé duše. Bez taktu a slušnosti, bez balastu, otvorene 
usvedčil všetkých ostatných divadelných účastníkov pre-
hliadky z banálnosti a povrchnosti. Vzali im argumenty 
typu: to nejde, to sa nedá, na to deti nemajú, tomu nero-
zumejú, bez nahodenej repliky sú deti v pasci a nevedia, 
ktorá bije... Všetci aktéri Nevypočutých boli na javisku 
každú sekundu prítomní, sústredení, nechýbal im hu-
mor, ani vedomie vážnosti témy.“
Inscenácia získala priamy postup na krajskú prehliad-
ku Detský javiskový sen 2020, ktorá bude 2. - 3. októbra 
2020 v Topoľčanoch.
Ďakujeme všetkým a želáme veľa síl v tvorbe.

Javiskový škriatok 2020
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 Rok 2020 je Rokom slovenského divadla. Pri-
pomíname si 100. výročie založnia Slovenského národ-
ného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotnícke-
ho predstavenia na našom území.
Našim cieľom je okrem rôznych podujatí, ktoré sme 
pripravili pri tejto príležitosti prezentovať fotografie 
z divadelných predstavení, ktoré sa hrali v okresoch Nitra, 
Šaľa a Zlaté Moravce v slovenskom i maďarskom jazyku 
od roku 1920 do 1999. Vyhľadávali sme staré fotografie 
z divadelných predstavení, ktoré sa hrali na našom území 
v minulom storočí. Pripravujeme výstavu, ktorá bude 
v októbri až decembri sprístupnená v Krajskom osvetovom 
stredisku v Nitre a vo vybraných kultúrnych domoch Ni-
trianskeho kraja. Výstava je realizovaná ako súčasť aktivity 
Tradičné ochotnícke divadlo, časť projektu Vzdelávanie 
v neprofesionálnom umení a astronómii II., ktorý podpo-
ril z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Vedúci a členovia, režiséri, pamätníci divadelných súbo-
rov, kultúrni pracovníci v obciach nám posielali a posiela-
jú staré fotografie z predstavení, a mnohí nezabudli aj na 
príbehy, ktoré sa tradovali okolo nich.
Jednými z nich je aj OCHOTNÍCKE DIVADLO V 
TOPOĽČIANKACH.

Ako nám napísala pani Andrea Chrenová: „Prvé evido-
vané záznamy hovoria o vzniku ochotníckeho divad-
la v Topoľčiankach v roku 1921. Vtedy s pomenovaním 
Divadelní ochotníci v Topoľčiankach. V roku 1962 dostal 
ochotnícky súbor na návrh Pavla Čepčeka /člena ochot-
níkov/ nové meno Podhrušovan. V roku 1992 začal súbor 
účinkovať s novým názvom - Ochotnícky divadelný súbor 
TOPOĽ, ktorý je aktuálny do súčasnosti.“
Mnohí dodnes s divadlom žijú a venujú sa mu. Dôkazom 
je záujem zo strany dospelých ochotníckych neprofe-
sionálnych divadelníkov o vzdelávanie, ktoré Krajské os-
vetové stredisko v Nitre aj v tomto roku pripravuje v me-
siacoch september až november.
A prečo to robíme? Tu je pár odpovedí na otázku čím je 
pre nich ochotnícke divadlo.

„....Realizácia osobnosti, relax, trošku exhibicionizmu, ocho-
ta trochu zaktivizovať ľudí na vidieku. ...
Je to relax, oddych a radosť...
Zábava oddych, stretnutie sa so super ľuďmi, radosť.
Divadlo je moja srdcovka, divadlom rozdávam radosť 
a to ma teší, a napĺňa ma, keď sa diváci bavia.
Plus sme dobrý kolektív a to je 1 s hviezdičkou.“

Tešíme sa na stretnutie s vami na jeseň pri zbieraní plodov 
vašej i našej práce.

Ochotnícke divadlo 
v spomienkach a vo fotografiách

OCHOTNÍCKE
DIVADLO
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SLOVO
Aneta Sedláčková
metodik pre hovorené slovo
0911 540 017
aneta.sedlackova@kosnr.sk

Čo je hovorené slovo?

 Pod slovným spojením hovorené slovo si každý 
z nás môže predstaviť niečo iné. V mojej práci je to pojem, 
ktorý znamená hlavne činnosti ako moderovanie, rečnenie 
a umelecký prednes. Ako však tento pojem vyzerá v praxi a 
čo pre nás reálne znamená?
Už začiatkom kalendárneho roka sa vo veľkom pri-
pravujeme na súťaž Hviezdoslavov Kubín. Obvodné, 
okresné a regionálne kolá sa začínajú v marci a končia 
v apríli. Každý rok prejde v týchto mesiacoch cez brány 
Krajského osvetového strediska v Nitre stovky recitáto-
rov, ktorí prídu súťažiť. A my ich s radosťou vítame 
a tešíme sa na nové prednesy, ktoré majú prichystané. 
Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž 
a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby 
recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 
a dospelých. Je jednou z najprestížnejších a najznámejších 
súťaží v umeleckom prednese, avšak nie je jediná súťaž, 
ktorá sa u nás koná v týchto mesiacoch. K mesiacu marec 
neodmysliteľne patrí i krajská súťaž Vansovej Lomnička. 
Tá je zameraná na umelecký  prednes poézie a prózy žien 
a jej cieľom je pestovať vzťah žien k umeleckému prednesu.
Hovorené slovo počas jari pomaly presúva svoju pozornosť 
z umeleckého prednesu na rétoriku. Priestory Krajského 
osvetového strediska v Nitre sa tento raz zaplnia mladými 
ľuďmi a ich myšlienkami, názormi a postojmi na rôzne témy 
zo života. Títo mladí žiaci základných a stredných škôl prí-
du na krajskú súťaž Štúrov Zvolen. Súťaž prebieha v troch 
kategóriách, do ktorých sú súťažiaci rozdelení podľa veku. 
A ako tento deň vyzerá? Každá kategória prebieha trochu 
inak. My vám priblížime tú najstaršiu, v ktorej súťažia žiaci 
stredných škôl a 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií. Tí 
k nám už prídu s doma pripravenou témou (úvahou ale-
bo výkladom), ktorú odprezentujú. Následne si vyžrebujú 
novú tému, ktorú im pripravíme a z vyžrebovanej témy 
musia pripraviť prejav (slávnostná reč, slávnostný prejav 
alebo kultúrno-spoločenský prejav). Po zvládnutí oboch 
častí sa už môžu tešiť na vyhlásenie výsledkov a rozbo- 
rový seminár s porotou, ktorá im poskytne cenné rady 

k ich prejavom. Práve títo mladí ľudia nás častokrát udi-
vujú svojimi myšlienkami a prinútia nás nad ich prejavom 
dlho premýšľať.
Premýšľanie a súťaženie nie sú jediné činnosti, čo zvyk-
neme v týchto jarných dňoch v Krajskom osveto-
vom stredisku v Nitre v oblasti hovoreného slova re-
alizovať. Okrem súťaženia majú deti, mládež i dospelí 
možnosť vzdelávať sa v oblasti rétoriky, hravo a tvorivo 
pracovať na svojom rečníckom prejave, na svojich silných 
i slabých stránkach prejavu, na zvládaní trémy a pod. 
Okrem rétoriky sa na jar rozvíja i tvorivá duša. Realizu-
jeme kreatívne semináre, ktoré sú určené pre všetkých, 
ktorí sa zaujímajú o písanie poézie či prózy.
Jeseň sa tiež nesie v duchu vzdelávania. Okrem 
vzdelávania v oblasti umeleckého prednesu, ktorý 
je zameraný na prípravu na súťaže ako Hviezdosla-
vov Kubín, Vansovej Lomnička, Beniakove Chynorany 
a iné sa môžeme v Krajskom osvetovom stredisku v Ni-
tre vzdelávať i v moderovaní. A prečo by sme to robili? 
Odpoveď je jednoznačná, Mladý moderátor. Krajská súťaž, 
ktorá sa koná v októbri je úplne iná ako ostatné súťaže 
v oblasti hovoreného slova. Prináša mladým ľudom vo 
veku od 15 do 25 rokov možnosť ukázať ich moderátorský 
talent, stretnúť známe tváre z mediálneho sveta a získať 
mnoho nových skúseností z moderátorskej oblasti.
Neodmysliteľnou súčasťou všetkých súťaží, seminárov 
a workshopov sú odborní porotcovia a lektori, ktorí 
odovzdávajú svoje skúsenosti, vzdelávajú, odborne 
vedú a pomáhajú všetkým účastníkom posúvať sa vpred 
a zdokonaľovať sa. A za to im veľmi ďakujeme.
A ako by sme si na záver odpovedali na našu otázku: Čo je 
hovorené slovo?
Sú to slová, ktoré nám umožňujú vyjadrovať svoje pocity, 
myšlienky, emócie a mnoho iného v nás. Hovorené slovo 
sú ľudia, zážitky či okamihy. Sú to pre nás všetci tí, ktorí 
k nám prídu a prostredníctvom slova sa s nami podelia 
o kúsok z ich sveta.
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Alžbeta Jankechová: Buď sama sebou a uži si to

MLADÝ
MODERÁTOR

 Krajské osvetové stredisko v Nitre realizuje súťaž 
Mladých moderátorov a hlásateľov, každý rok sa na nej ob-
javia nové tváre, ktoré do súťaže prinesú novú dávku ener-
gie a dokazujú, že mladí ľudia majú naozaj moderátorský 
talent. Jednou z nich je i Alžbeta Jankechová, ktorá vyhrala 
krajské kolo v Nitre a z celoštátneho kola si odniesla vo 
svojej kategórii tiež prvé miesto.

Alžbetka, čo ťa motivovalo prihlásiť sa do krajského 
kola súťaže a ako si sa o súťaži dozvedela?
Veľmi pekne Vám ďakujem za túto možnosť a teším sa, 
že sa môžem podeliť o moje pocity a získané skúsenosti z 
tejto súťaže. Úprimne, ja som sa do tejto súťaže neprihlási-
la sama. Spravila tak moja profesorka slovenského jazyka. 
Súťaž som registrovala na našom gymnáziu už tretí rok, no 
nikdy som sa neodvážila prihlásiť.
Neodmysliteľnou súčasťou súťaženia je príprava, ako 
vyzerala u teba?
Na školské kolo, ktoré každoročne organizuje Gymnázi-
um v Šuranoch, s cieľom poskytnúť možnosť a upriamiť 
pozornosť i na túto stránku slovenského jazyka, som sa 
pripravovala sama. Pani profesorka mi povedala o kon-
krétnych disciplínach a ja, keďže som veľmi nevedela ako 
to bude celé prebiehať, som sa snažila byť sama sebou 
a disciplíny som poňala po svojom. Na krajskom i celoštát-
nom kole mi však veľmi pomáhala už spomínaná profesor-
ka. Viedla som s ňou dokonca i interview, čo je jedna zo 
súťažných disciplín. Snažila som sa veľa čítať, pre získanie 
lepšej slovnej zásoby, sledovala som a počúvala detaily pri 
televíznych novinách, rozhlase či rádiu, ktoré by som inak 
bežne prehliadala. Ak ma niečo zaujalo, zapísala som si to 
do notesu, či mobilu a neskôr sa snažila to využiť i v praxi.
Máš svoj moderátorský vzor?
Mnoho ľudí by do tejto kategórie určite zaradilo Ade-
lu Vinczeovú a ja nie som výnimkou. Adela má naozaj 
úžasné, pohotové reakcie a k tomu je ešte aj vtipná. Avšak, 
veľmi mi počas mojej prípravy pomohol moderátor rádia 
Expres Michal Sabo. Obdivujem ho za jeho postoje, spá-
ja ma s ním i viacero spoločenských názorov a čo sa týka 
moderovania, je mi prosto po chuti. Okrem iného má 
dokonalú slovnú zásobu a príjemný hlas na počúvanie.
V rámci súťaže Mladý moderátor sa prezentujete 
v štyroch rôznych disciplínach (interpretácia spravo-
dajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie 
rozhovoru a moderovanie vlastnej relácie). Na ktorú 
z nich si sa najviac tešila?
Najviac som sa určite tešila na moderovanie mojej vlastnej 
relácie. Táto disciplína zahŕňa kreativitu i štipku humoru. 
Priamo na súťaži som si najviac užila i relácie iných súťa-
žiacich, pretože disciplínu každý poňal po svojom a dal do 
toho i niečo z toho, čo ho vystihuje. Dal to do toho prosto 

seba. A práve to ma na tejto disciplíne bavilo najviac. Byť 
sama sebou.
Ktorej súťažnej disciplíny si sa naopak najviac obávala? 
A aký bol dôvod?
Interpretácia spravodajského textu bola od začiatku 
súťaže mojou slabou stránkou. Keďže odmalička reci-
tujem prózu i poéziu, nevedomky som nejakú tóninu či 
melódiu prenášala do tejto disciplíny. To bola, možno aj 
sčasti stále je, moja slabina. S ňou mi však pomohol už 
spomínaný moderátor Michal Sabo, ktorý bol mimo-
riadne ochotný venovať mi svoj čas po vysielaní v rádiu 
a odovzdal mi a obohatil ma o množstvo poznatkov 
z brandže moderovania. Opakujem sa, je to naozaj veľmi 
vzdelaný človek a lexiku má v hrsti.
Keď vystupuješ pred publikom, môže sa stať, že ťa pre-
padne tréma. Ako sa s trémou vyrovnávaš ty?
Počas krajského kola, priznám sa, som mala oveľa väčšiu 
trému než na celoslovenskom kole. V hľadisku totiž-
to sedeli moje najlepšie kamarátky, ktoré som nemohla 
sklamať. Vtedy som sa snažila zhlboka dýchať a neustále 
som si opakovala, že o nič nejde. Podobnú taktiku som 
zvolila i na celoslovenskom kole, kde som nemala ab-
solútne žiadne očakávania, pretože tam bolo množstvo tal-
entovaných mladých ľudí. Povedala som si opäť to, čo vždy, 
keď stojím pred väčším obecenstvom: „Buď sama sebou a 
uži si to!“. A to nakoniec prinieslo ovocie.
Súčasťou súťaže bol i rozborový seminár, ako si ho 
vnímala?
Rozborový seminár po krajskom i celoslovenskom kole 
bol pre mňa veľmi obohacujúci a prínosný. Vždy som 
sa dozvedela o kúsok viac z mojich silných stránok i na-
opak to, čo by som mala zlepšiť a posilniť. Taktiež bol 
poučný vďaka hosťom, ktorí tvorili porotu v oboch kolách. 
V mojom budúcom osobnom rozvoji ma naučil predo-
všetkým rozvahe a tvrdej drine. Vtedy naše úsilie totižto 
dosahuje výsledky.
Plánuješ sa venovať moderovaniu vo svojej budúcnosti?
Moderovanie a konkrétne i víťazstvo v tejto súťaži, mi ot-
vorilo mnohé dvere a ukázalo mnohé nové tváre. Od kon-
ca súťaže som bola pozvaná moderovať akcie, na ktorých 
by sa zúčastnilo okolo 500 -1000 ľudí, čo už vôbec nie je 
sranda. Táto aktivita ma veľmi napĺňa a baví, vždy ma 
obohatí o niečo nové. Som vďačná za príležitosť, ktorú 
som dostala. V budúcnosti sa moderovaniu, samozrejme, 
plánujem venovať, avšak, nie ho asi študovať. Chcela by 
som pomáhať ľuďom a študovať medicínu. Moderovaniu 
však zostanem určite verná.
Čo by si odkázala tým, ktorí váhajú prísť na súťaž?
Nemáte sa čoho báť. Ako by povedal Jaro Slávik: „Neskúsiš, 
nevieš!“. Stotožňujem sa s týmto názorom a prajem vám, 
aby ste sa rozhodli správne.
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Od ľanu po plátno a revitalizácia tradičného 
tkáčstva Ľubomírou Žilkovou z Kotošky

FOLKLÓR
Linda Štulajterová 
metodik pre folklór
0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
 

Detstvo spojené s tkaním
Jedna z mojich prvých spomienok na starkú na la-
zoch na Javorine nad Utekáčom je spojená s obrovskými 
krosnami. Po tajomky sme sa chodili so sestrou hrávať 
s člnkom, kolovrátkom i špulierom. Na lazoch sa narodila 
a vyrástla aj moja mama. Súčasťou jej detstva a mladosti 
bola pomoc pri práci s ľanom na poli a následne aj po-
moc s tkaním, hlavne s tkaním plátna. Mama sa vyda-
la do Kokavy nad Rimavicou, do mojej rodnej Kotošky, 
kde po rokoch v našej letnej kuchynke na dvore pribudli 
krosná. Mama si tak určite pripomenula mladosť, ja det-
stvo a starkú na Javorine. V Kotoške sme sa so sestrou 
učili postupne tkať, snovať a navíjať na krosná. Časom 
táto nutnosť pomoci mame prerástla u nás v lásku k to-
muto krásnemu remeslu. Ja som sa aktívnejšie začala 
venovať tkaniu až keď aj mne, tak ako mojej mame odrástli 
deti. Svoje krosienka, ktoré som zdedila po starkej, som 
preniesla do svojej rodnej Kotošky, kde hlavne v zime 
a po večeroch tkám tak, ako tkala moja mama a tak ako 
niekedy tkala moja starká na lazoch.

Ľan je materiál, ktorý mi učaroval
Keď som sa aktívnejšie začala venovať tkaniu, skúšala som 
rôzne druhy materiálov, či už v osnove, alebo v útku. Zo 
všetkých materiálov mi najviac učaroval ľan. Ľan je ma-
teriál, s ktorým sa ťažšie pracuje, ale námaha v práci sa 
vracia v kráse a v kvalite výrobkov. Nie nadarmo sa ho- 
vorí, že ľan v zime hreje a v lete chladí. Zaujimavosťou 
ľanu je aj práca s týmto materiálom, čím dlhšie s ním 
pracujeme, tým je ľan mäkkší a čím ho viacej používame 
a perieme, tým je belší. Ľan mi učaroval natoľko, že som 
mala potrebu si vyskúšať vypestovať aj svoj vlastný ľan. 

Po roku 2000 bol problém na Slovensku zohnať semiačko 
ľanu priadneho. Mne sa to nepodarilo, tak mi semiačko 
poslala kamarátka z Anglicka. Takže mne v mojej rod-
nej Kotoške, čo je časť v Kokave nad Rimavicou pribudlo 
krásne ľanové políčko, políčko ľanu priadneho. V súča-
snosti mám ľan priadny z Českej republiky zo Šumperka, 
vyšľachtená odroda “RINA”.

Remeselník v lete roľník, roľník v zime remeselník
Určite to platilo pre tkáčky v minulosti a do istej miery 
to platí aj pre mňa v súčasnosti. Okrem samotného tka-
nia sa venujem aj pestovaniu a ručnému spracovaniu ľanu 
tradičným spôsobom. Nič sa mi pri spracovaní ľanu nepo-
darilo uľahčiť tak, ako to robili naši starí a prastarí rodičia, 
tak to robíme aj my, lebo to je to, čo je rokmi a skúsenosťa-
mi overené. Ľan si sejem v mojej rodnej Kotoške, kde sa 
snažím si aj ľan spracovávať, tak ako niekedy moja mama 
a stará mama na lazoch. Ukážka postupnosti tradičného 
spôsobu spracovania ľanu je súčasťou mojej autorskej 
výstavy “Od ľanu po plátno”. Snažím sa názorne ukázať 
celú postupnosť, ako sa malé ľanové semiačko dostane po 
zasiati, spracovaní na kúdeľ, prenesení na krosná až do ho-
tového výrobku. Výstavu mali možnosť návštevníci už vi-
dieť ako súčasť rôznych kultúrnych podujatí na Slovensku.

Sme radi, že vám budeme môcť výstavu “Od ľanu po plát-
no” sprístupniť v priestoroch Krajského osvetového stre-
diska v Nitre od 9. septembra do 16. októbra 2020. Výstava 
je realizovaná ako súčasť aktivity K prameňom tradícií, 
časť projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a as-
tronómii II., ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na 
podporu umenia.
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Osveta v marci privítala mladých 
folkloristov, muzikantov a spevákov

 Krajské osvetové stredisko v Nitre v piatok 6. 
marca 2020 zorganizovalo regionálnu postupovú súťaž 
a prehliadku hudobného folklóru detí z okresov Nitra, 
Šaľa a Zlaté Moravce ZVONKY. Prehliadku obohatilo 
svojim programom 27 súťažiacich, 5 ľudových hudieb, 4 
spevácke skupiny, 14 spevákov sólistov, 2 spevácke duá 
a 2 sólisti inštrumentalisti. Po programe bol pre deti 
pripravený program, školička tanca pod vedením Mar-
tiny Vargovej, tanečníčky z FS Ponitran z Nitry. Počas 
tohto času získali vedúci rady a odporúčania od členov 
odbornej poroty na rozborovom seminári. Dlhoročná 
členka našich porôt a predsedníčka poroty Margita 
Jágerová, hlasová pedagogička, sólistka speváčka hod-
notila toto regionálne kolo v kraji doposiaľ za jedno 
z najlepších, ktoré mala možnosť zažiť. Spolu so sólistk-
ou speváčkou Hanou Kyseľovou z Bratislavy sa vyjadro-
vala ku kategóriam spevácke skupiny, sólisti speváci 
a spevácke duá. Etnomuzikológ Bernard Garaj hodnotil 
ľudové hudby a sólistov inštrumentalistov. Všetci traja 
ocenili vysokú úroveň súťažiacich, výber regionálneho 
materiálu, výstavby číšel a ustrojenie súťažiacich. Do 
krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať 11. novem-
bra 2020 v Ludaniciach postúpili staršia skupina Detskej 
ľudovej hudby pri ZUŠ J. Rosinského Nitra, Spevác-
ka skupina DFS Borinka Nitra, Juliana Danková z DFS 
Borinka Nitra, Vivien Kukučková z FSk Briežok Jedľové 
Kostoľany (gajdy). Timea Jenisová a Adela Jenisová 
z Machuliniec získali návrh na postup a Spevácka skupi-
na DFS Fatranček Nitra špeciálnu cenu poroty za dra-
maturgickú výstavbu a prirodzený prejav. Podujatie pod-
porilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci 
podprogramu Podpora miestnej a regionálnej kultúry.

ZVONKY
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Keď máme v regióne osobnosť v ľudovom speve 
Margitu Jágerovú

Kedy a kde sa začala Tvoja cesta hudobným folklórom?
Od malička si pamätám intenzívne spievanie v našej ro-
dine, skutočne celá rodina, a to pri rôznych príležito-
stiach, na oslavách, svadbách, najčastejšie však cestou au-
tom. Spievali sme všetko možné – no najmä ľudové piesne. 
Veľa piesní nás naučila naša stará mama, ale i rodičia. Ako 
dieťa som pôsobila tri roky v miestnom folklórnom súbore 
v Likavke. Počas celej základnej školy som každoročne 
chodila spievať na súťaže v speve ľudových piesní „O zlatú 
guľôčku“, ale aj súťaž v speve ruských piesní „Melódie pri-
ateľstva“. Taktiež som recitovala, či po rusky alebo slov-
ensky. Stále som chodila po súťažiach a vystúpeniach, 
každú chvíľu som sa ulievala zo školy :-) Od druhého 
stupňa základnej školy a celú strednú školu som spieva-
la v ľudovej hudbe pôsobiacej pri Ľudovej škole umenia 
v Ružomberku. Cez strednú školu som začala spievať, spo-
lu so sestrou Andreou, s Ľudovou hudbou Jaroslava Hrnči-
ara, pôsobiacou na Liptove.
Od roku 1992 som začala študovať na Katedre folklo-
ristiky a regionalistiky odbor slovenský jazyk a národopis, 
moja sestra na tejto katedre študovala už o rok skôr. Z ini-
ciatívy sestry sa tu sformovala spevácka skupina Podenky, 
ktorá spracovávala spevný materiál z rôznych lokalít Slov-
enska so snahou zachovávania štýlotvorných prvkov. Počas 
štúdia na VŠ som v rokoch 1992 až 1995 spievala vo folk-
lórnom súbore Ponitran, za to krátke obdobie sme nah-
rali štyri magnetofónové kazety. Ešte počas vysokej školy 
som začala chodiť do speváckej skupiny Povoja, pôsobiacej 
v slovenskom rozhlase v Bratislave. Nahrávali a koncertova-
li sme s OĽUNom (Orchester ľudových nástrojov). Bola to 
pre mňa veľká skúsenosť s nahrávaním, ale aj živými kon-
certami. Tri roky som spievala aj so Slovenským gajdošským 
združením pôsobiacim v Bratislave. V rokoch 1999 až 2001 
som viedla spevácku skupinu v folklórnom súbore Zobor a 
doviedla som ju až na celoštátne kolo speváckych skupín. 

Rovnako sme zrealizovali niekoľko nahrávok s OĽUNom. 
Popri tom som spievala aj s Ľudovou hudbou Petra 
Kuštára. Od roku 2001 som zažila sériu nahrávacích pro-
jektov v spolupráci so SĽUKom v Bratislave (Slovenským 
ľudovým umeleckým kolektívom). V tomto roku som 
s bývalými speváčkami folklórneho súboru Zobor 
založila spevácku skupinu Vranky z Nitry. Už tri krát 
sme reprezentovali v kategórii speváckych skupín Ni-
triansky kraj na celoštátnych kolách prehliadky hudob-
ného folklóru, kde sme zakaždým získali zlaté pásmo. Od 
roku 2013 občas vystupujeme aj s worldmusic kapelou 
Banda z Bratislavy. Dva roky vediem aj spevácku skupinu 
Ulijanky, ktorá sa sformovala na podnet študentiek na Ka-
tedre etnológie a folkloristiky. Dlhodobo spolupracujem 
s Centrom voľného času Domino v oblasti poradenstva na 
programoch a repertoári v DFS Borinka, tak isto v oblasti 
odievania, ale aj účasťou v porotách okresných kôl Slávik 
Slovenska.
Pamätáš si na začiatky spolupráce s našou osvetou?
Neviem už presne, no myslím si, že pred 15 rokmi som 
sedela prvý krát v porote regionálnej prehliadky detských 
folklórnych súborov a participovala som na školení pre 
choreografov detských folklórnych súborov.
Tam to neskončilo...?
Chodím najmä do porôt rôznych postupových súťaží 
a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, 
ako lektorka na rôzne metodické semináre, či spevácke 
dielne pre deti a dospelých. Navštevujeme v spolupráci 
s KOS folklórne skupiny a súbory, kde sa venujem meto-
dickej pomoci v ľudovom speve. Spolu so speváckou 
skupinou Vranky z Nitry sme účinkovali na viacerých 
koncertných podujatiach v Synagóge v Nitre, v rámci pro-
jektu Inšpirované folklórom, ale aj podujatiach v samot-
ných priestoroch KOS, spolupracovala som na publikácií 
detských tradičných hier Nitrianskeho kraja Enci, benci, 

na kamenci, dokonca zúčastnila som sa aj fotenia ženských 
tradičných odevov v rámci projektu iniciovaného touto in-
štitúciou - Ej, ženy, ženy.
V roku 2018 sme rozbehli projekt speváckych dielní 
pre deti a dospelých a metodickú pomoc pre folklórne 
kolektívy v ľudovom speve. Čo Ti tieto vzdelávacie ak-
tivity dali?
Dali mi kopu skúseností, pekných stretnutí s deťmi, ale aj 
dospelými, okamžitú, často veľmi milú a bezprostrednú 
spätnú väzbu na moju prácu. Je to mimoriadne náročný 
test zručností pre mňa – pripraviť sa na niekoľko hodi-
nový cyklus práce so speváckymi zručnosťami účastníkov, 
hlavne neustále udržať ich pozornosť, niečo ich naučiť, 
pritom ich neunaviť a neunudiť.
Vidíš progres v záujme o náš regionálny repertoár 
a úroveň na súťažiach hudobného folklóru oproti tomu 
ako si začala chodiť do porôt?
Progres v tomto smere je evidentný a krásne sa ukázal na 
poslednej súťaži detského hudobného folklóru na začiatku 
marca v tomto roku. Po prvý raz sa stalo, že všetci súťažiaci 
spracovávali a interpretovali materiál z tohto regiónu, resp. 
najbližšieho okolia pôsobenia jednotlivých interpretov. 
Výrazne sa skvalitnila aj odevná stránka a celková úpra-
va súťažiacich. Počet interpretov v jednotlivých súťažných 
kategóriách narástol. Okrem spevákov a speváčok ma mi-
moriadne potešila prítomnosť až piatich detských ľudových 
hudieb, čo sme ešte v tomto regióne nemali. Je to výsle-
dok dlhodobého procesu a snáh KOS vytvárať možnos-
ti aktívneho metodického vzdelávania, organizovania aj 
praktických hudobných, tanečných a speváckych diel-
ní, ktoré prinášajú svoje ovocie. Tak isto netreba zabúdať 
aj na piesňové zbierky Mariána Járeka a iné publikácie z 
oblasti tradičnej kultúry, ktoré sa vydali v tomto regióne aj 
zásluhou KOS.
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Päť rokov hvezdárne pod krídlami KOS

ASTRONÓMIA
Jana Ondrušková
metodik pre vzdelávanie v kultúre 
a astronómii, prevencia  
negatívnych spoločenských javov
0911 540 016
jana.ondruskova@kosnr.sk

 Vzdelávanie v astronómii a jej popularizáciu 
vzalo plne pod svoje krídla KOS v roku 2014. Stali sme sa 
hlavným organizátorom okresných kôl súťaží Vesmír oča-
mi detí a Čo vieš o hviezdach?, začali sme zabezpečovať 
činnosť hvezdárne prostredníctvom večerných pozoro-
vaní oblohy a denných exkurzií pre školy. Každý rok sme 
pridali aj nejakú novinku. Od roku 2015 organizujeme 
Medzinárodný deň hvezdární, ponúkame individuálne 
exkurzie a piaty rok Večer astronómie v Šali. Od 2017 
sme k pravidelným mesačným pozorovaniam oblohy 
pripojili prednášky o objektoch vo vesmíre, výskume 
i vývoji astronómie, či histórii kozmonautiky a založi-
li sme Astro-klub pre deti. O klubovú činnosť prejavi-
li záujem aj dospelí, a preto sme v 2019 rozšírili kluby 
až na tri sekcie – pre začiatočníkov, mierne pokročilých 
a pokročilých. S podporou Fondu na podporu umenia 
sme postupne od 2018 zariadili názornými pomôckami 
novú astronomickú vzdelávaciu miestnosť v KOS. Večery 
s astronómiou sme priniesli okrem Šale aj do Zlatých 
Moraviec a v lete začali s tradíciou hravých astro-diel-
ní pre deti pod názvom Hviezdy na dotyk a kreatívne-
ho vzdelávania Spoznávame vesmír v planetáriu. Pre 
návštevníkov sme tento rok pripravili novinky tiež, Kú-
zelnú fyziku pre deti -vysvetlenie javov v prírode cez 
experimentálne pokusy, Hviezdy potrebujú tmu – pozo-
rovanie v oblasti bez svetelného smogu a orientácia na 
oblohe bez ďalekohľadu – teda mimo mesta v poli a v noci. 
A čo nového ponúkneme v budúcom roku?
Diskusné semináre pre pedagógov, ktorí by sa chceli 
niečo priučiť či vydiskutovať v oblasti astronómie.

Viete, na čo sme hrdí?... Od roku 2014 navštívilo podu-
jatia hvezdárne 15 100 účastníkov, najviac (650) ich bolo 
na Dni hvezdárne v 2019, kedy nám prišiel porozprávať o 
svojom lete do vesmíru prvý slovenský kozmonaut Ivan 
Bella.
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 Karanténne opatrenia neobišli v marci a apríli 
tohto roku ani činnosť vo hvezdárni. Museli sme pozastaviť 
alebo zrušiť tesne pred otvorením pár zaujímavých podu-
jatí, Medzinárodný deň hvezdárne, výstavu Vesmír očami 
detí, súťaž Čo vieš o hviezdach, prednášky a pozorovania 
v kupole KOS a tohtoročnú novinku - Hviezdy potrebujú 
tmu.
Osvetár je však človek prispôsobivý a keďže doteraz ľudia 
chodili za hviezdami a planétami k nám, povedali sme si, 
že nastal čas, aby vesmír prišiel za ľuďmi. Výdobytky tech-
nickej doby sme využili naplno - príspevky na facebooku 
a webe s obrázkami oblohy a pomenovaním viditeľných 
objektov sme nazvali Hvezdáreň z okna. Každý týždeň sme 
učili ľudí spoznávať na oblohe voľným okom planéty alebo 
súhvezdia. Virtuálne sme ľudí vzali aj za hranice do Čiech 
na video prehliadku hvezdárne v Ondřejově a do hvezdárne 
v Banskej Bystrici na foto-výstavu výpravy hvezdárov za 
zatmením Slnka. Do virtuálneho sveta sme preniesli aj 
výstavy ocenených výtvarných prác z okresných kôl súťaže 
Vesmír očami detí, ktoré boli nainštalované vo výstavnej 
sále KOS, v Šali i Zlatých Moravciach, ale zostali by ne-
videné. Ocenené práce cestovali do Slovenskej ústrednej 

hvezdárne v Hurbanove na celoštátne kolo a jednou z naj- 
lepších výtvarných prác sa stala Cesta na mačaciu planétu 
EMKY ŠULGANOVEJ z MŠ Štiavnická v Nitre, súťažiaca 
v I. kategórii pod vedením pedagogičky Márie Sabovej.
Deti aj mládež zavreté v domácom prostredí sme snáď 
zabavili interaktívnymi pc testami o vesmíre, ktoré sme 
si zapožičali z bansko-bystrickej hvezdárne. Niekto ako 
zábavu možno zobral aj okresnú súťaž Čo vieš o hviezdach 
za okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, ktorú sme premiérovo 
zvládli s prihlásenými súťažiacimi uskutočniť on line. Tých 
najlepších sme poslali do krajského a celoslovenského kola 
do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá je 
vyhlasovateľom súťaže. Každoročne máme v celoštátnom 
kole víťazné zastúpenie, v I. kategórii Matúš Kováč z Vrábeľ 
obsadil 2. miesto a v II. kategórii sa stal absolútnym víťa-
zom Martin Fehérváry, takisto z Vrábeľ.
Ak niekto povie, že sa s návštevníkmi podujatí nedá spojiť 
aj z obývačky či kancelárie, mýli sa ...dá sa, ale je to také 
tiché a smutné spojenie. Všetci v KOS a hvezdárni sme 
netrpezlivo čakali na dobu, kedy sa uvidíme naživo a po-
rozprávame, hoci možno ešte chvíľu cez rúška. Ľudia nám 
veľmi chýbali a tešili sme sa na stretnutia.

 Rozhovor so Samuelom Buranským, patriacim 
k najúspešnejším súťažiacim Čo vieš o hviezdach. Tento 
rok súťažil poslednýkrát, keďže ukončil strednú školu a bol 
prijatý na vysokú školu do Brna na odbor astrofyzika.
Ako a kedy ste sa dostali k astronómii?
Stalo sa to úplnou náhodou v piatom ročníku na základnej 
škole vo Vrábľoch. Bolo to zhruba týždeň pred okresným 
kolom súťaže Čo vieš o hviezdach?. Odvtedy ma to chyti-
lo za srdce, za myseľ, proste som v tom odvtedy zamotaný 
celý a už z tejto krásnej vedy pre mňa niet cesty späť.
Kto Vás ovplyvnil pri rozhodovaní zaoberať sa astronó-
miou?
Prvý podnet som dostal od pána učiteľa Miroslava Me-
saroša, ktorý bol mojím učiteľom matematiky a zároveň 
triednym. Obiehal školu a pýtal sa žiakov, či by nešli na 
súťaž. Prvýkrát som sa zúčastnil bez umiestnenia. Úspech 
nebol podstatný, ale odvtedy som sa tomu začal venovať. 
Vo Vrábľoch vznikol veľmi úspešný astro-krúžok pod ve-
dením pána učiteľa. Zaujímavosťou je, že posledný rok som 
krúžok viedol ja.
Vaše ďalšie a najvýznamnejšie úspechy?
Za veľmi významné som považoval dve víťazstvá celoslo-
venského kola súťaže Čo vieš o hviezdach?. Dosiahol 
som ich ako žiak ôsmeho a deviateho ročníka. Boli to pre 
mňa veľké ocenenia, až pokým som sa nezapojil do astro-
nomickej olympiády, kde som zistil, že súťažné snaženie sa 
dá posunúť ešte na vyššiu úroveň, a to na Medzinárodnú 
olympiádu z astronómie a astrofyziky. Prebojoval som sa 

na ňu až dvakrát a naposledy som si priniesol ocenenie 
“Honorable mention”, čo je doteraz môj najväčší úspech.
Gratulujeme. Dá sa povedať, že Vás astronómia ovply-
vňuje?
Myslím si, že všetko, čo človek robí, má účinok na jeho 
konanie a myslenie. Prírodné vedy obzvlášť. Človek, najmä 
matematik, fyzik, prípadne astronóm, začne svet vnímať 
viac od jeho podstaty. Na prírodných javoch vnímam 
okrem ich krásy aj fyziku, ktorá sa za tým všetkým skrý-
va. Nedá mi nespomenúť ďalšiu oblasť, ktorej sa venujem 
a ktorá ma ovplyvňuje ako človeka. Je to umenie, ktoré 
pôsobí na celkové moje myslenie a je zaujímavé pozorovať, 
ako sa vo mne tieto dva faktory občas prelínajú. Aby som 
to vysvetlil, tak vo voľnom čase píšem básne a čiastočne sa 
začínam venovať aj písaniu fejtónov.
Zaujímavé spojenie - astro-fyzika a básne, ale vlastne k 
hviezdam básne celkom sedia... Budete sa astronómii 
venovať aj po skončení stredoškolského štúdia?
Nastupujem na Masarykovu univerzitu v Brne na štúdium 
odboru Fyzika so špecializáciou Astrofyzika. Veľmi sa na 
štúdium teším a veľa od neho očakávam. Po skončení by 
som sa rád venoval vedeckej činnosti, prípadne čiastočne 
aj popularizácii astronómie ako tento rok, kedy som viedol 
astro-krúžok.
Ďakujeme za rozhovor a budeme radi pozorovať Vaše 
ďalšie úspechy a snáď, ak by ste po skončení štúdia pôso-
bili blízko Nitry, prijmete ponuku lektorovať náš as-
tro-klub, prednášky alebo pozorovania.

Hvezdáreň počas pandémie alebo ako vesmír 
prišiel za ľuďmi

Ako sa detský sen mení na realitu
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FOTO-FILM, VÝTVARNÁ TVORBA        Smrečková

1., 2., 3., 8., 15.7.,  5., 19.8., IX. Výtvarné cesty – workshopy pre  neprofesionálnych výtvarníkov 
9.7., 10.8., IX.  Fotoimpulzy – workshopy pre amatérskych fotografov  
10.9., 8.10., 12.11., 10.12. Výtvarné dialógy – pravidelné stretnutia zamerané na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu  
   dejín výtvarného umenia 
3. – 28.8.   Slovensko moje na skle maľované – výstava výtvarných diel Lenky Bollovej 
20. – 23.8.   Pohľady do umenia, Architekt–túra po Banskej Štiavnici – 8. medzinárodné sympózium pre  
   neprofesionálnych výtvarníkov
21. 10. – 4.11.  Júlia Winklerová – výstava výtvarných diel 
6. – 8.11.   AMFO - celoštátne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby, vyhodnotenie  
   súťaže, vernisáž, tvorivé dielne, prednášky
3. – 18.12.   Žena v oblakoch –  výstava výtvarných diel Miroslava Poláka

MENŠINOVÁ KULTÚRA        Vargová

29.8.  Svätojánske ohne - scénický program Podzoborských folkloristov vo Vilonyi v Maďarsku
18.10.   Znie pieseň Podzoboria - prehliadka hudobného folklóru spojená s 50. výročím vzniku FS Hajnalkert 
  z Ladíc a výstava fotografií ľudového odevu Podzoboria v Ladiciach
27.9.  Trampoty s láskou - divadelné predstavenie
25.10.  Zbohom ostávajte, hej mamičkine prahy - obnovenie Čechynskej svadby po 45. rokoch v Čechynciach
5.11.  Kde bolo, tam bolo.... okresné kolo súťaže v prednese rozprávok v rámci rozprávkového festivalu v Šali
12.11.  Kde bolo, tam bolo.... okresné kolo súťaže v prednese rozprávok v rámci rozprávkového festivalu v Nitre
27.11.  Kde bolo, tam bolo.... krajské kolo súťaže v prednese rozprávok v rámci rozprávkového festivalu
13.12.  Vianoce na Podzoborí – prehliadka vianočných zvykov a obyčajov v Jelšovciach

GRAFOLÓGIA, FOTOKLUBY        Bakay

  Klub grafológie začiatočníci / pokročilí - striedavo každú druhú stredu
  Fotoklub Nitra - prvý a tretí štvrtok v mesiaci
  Fotoklub APF (Ateliér priateľov fotografie) - prvá streda v mesiaci
19.10. – 18.12. Nové v starom – výstava fotografií členov fotoklubov v KOS a účastníkov fotografických workshopov

REMESLÁ, TVORIVÉ DIELNE        Füleová

8.7.   Levanduľa – pre dospelých
20. – 24.7.  Letné tvorivé dielne – týždeň tvorenia, modelovania, maľovania s deťmi
12. a 13.8.  Maľovanie na hodváb – pre dospelých
7. a 8.9.  Zápich do kvetináča – pre deti
16.9.   Koberce zo starých tričiek – pre dospelých
21.9.  Košikárstvo – pre deti v Šali
22.9.  Košikárstvo – pre deti v Zlatých Moravciach
23.9.  Košikárstvo – pre deti v Nitre
5. a 6.10.  Šperky – pre deti
14.10.   Šijeme hračky – pre dospelých
19.10.  Drotárstvo – pre deti v Šali
20.10.  Drotárstvo – pre deti v Zlatých Moravciach
21.10.  Drotárstvo – pre deti v Nitre
9.  a 10.11.  Tvoríme z lístia – pre deti
23.11.  Tkanie – pre deti v Šali
24.11.  Tkanie – pre deti v Zlatých Moravciach
25.11.  Tkanie – pre deti v Nitre
26.11.  Vianočné tvorivé dielne – pre dospelých
7. a 8.12.  Šiškové variácie – pre deti
16.12.  Balíme darčeky – pre dospelých

SOCIÁLNA PREVENCIA Ondrušková

X.  Inklúzia znevýhodnených detí v predškolskom prostredí 
  - seminár pre pedagógov MŠ

DIVADLO        Bartáková

2.7.  Tvorivá dramatika v praxi - workshop kontinuálneho vzdelávania dospelých
6. a 7.7.  Detská divadelná dielňa - Javiskový škriatok
29.7.  Tvorivá dramatika - Javiskový škriatok, divadelná dielňa pre dospelých
12. - 15.8.  FAD – Festival Amatérskeho Divadla, 6.ročník festivalu s medzinárodnou účasťou v Nitre, Párovských Hájoch
17.8.  Tvorivá dramatika v praxi - workshop kontinuálneho vzdelávania dospelých
IX.  Detská divadelná dielňa - Javiskový šzkriatok
17. - 19.9.  Na Scénu 2020 - krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho  
  divadla dospelých v Močenku
X.  Tvorivá dramatika v praxi - workshop kontinuálneho vzdelávania dospelých
VII. – XI.  Tradičné ochotnícke divadlo – prezentačno-vzdelávacie stretnutie divadelníkov
IX. – XI.  OCHOTNÍCKE DIVADLO v spomienkach a vo fotografiách – výstava starých fotografií z divadelných predstavení 
  z okresov Nitra , Šaľa a Zlaté Moravce v Cabaji, Čechynciach, Nitre a Čiernych Kľačanoch 

HOVORENÉ SLOVO        Sedláčková

15.7. a 28.7. Tvorivé písanie – zážitkové workshopy pre deti a mládež v Nitrianskom kraji
7.8. a 16.9. Rečnícke umenie – hravé workshopy zamerané na prípravu na verejné vystúpenie a prácu s trémou
X. – XI.  Tvorivé semináre určené pre pedagógov a recitátorov o umeleckom prednese
15.10.  Mladý moderátor – krajské kolo súťaže mladých moderátorov a hlásateľov, amatérov
11.9.  Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kat.

FOLKLÓR        Štulajterová

26. – 30.8. Na našu nótu – päťdňová hudobná tvorivá dielňa pre detské a mládežnícke ľudové hudby v Trávnici
8.9. – 16.10. Od ľanu po plátno – výstava tradičných predmetov používaných pri spracovaní ľanu a hotových výrobkov
3.10.  Tanečné dielne pre folklórne kolektívy
11.10.  Idú hrať – krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných skupín v Novej Vsi 
nad Žitavou
7.11.  Tanečné dielne pre folklórne kolektívy
28.11.  Tanečné dielne pre folklórne kolektívy

ASTRONÓMIA        Ondrušková

2.7.  Kúzelná fyzika – zážitkové vzdelávanie pre deti a mládež, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
24.7.  Spoznávame vesmír – vzdelávací program pre deti a mládež v prenosnom planetáriu
24.7.  Hviezdy na dotyk – kreatívne astro-dielne pre deti a mládež
24.7.  M. R. Štefánik - astronóm a letec (140. výročie narodenia) – prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
7.8.  História tajného sovietskeho lunárneho programu – prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
11.9.  Hviezdy potrebujú tmu - orientácia na oblohe bez ďalekohľadu v prírode
24.9.  Večer s astronómiou v Šali - pozorovanie, prednáška a tvorivé dielne pre deti
25.9.  Bruselské atómium a planetárium – prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
22.10.  Večer s astronómiou v Zlatých Moravciach - pozorovanie, prednáška a tvorivé dielne pre deti
23.10.  Kométy a dedičstvo Hendrika Oorta – prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
20.11.  Cirkumpolárne súhvezdia a ich objekty – prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
18.12.  Novinky vesmírneho výskumu v roku 2020 – prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
9.9. - 18.11. vzdelávanie členov Astro- klubov pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých                                             

HUDBA, SPEV, TANEC        Máté

6.8.  Tanečné dielne pre mažoretkové súbory
X.  Spevácke dielne pre deti, mládež a dospelých
X.  Palička pre mažoretku - tanečné dielne pre mažoretkové súbory
6. a 7.11.  Festival Cantate – dvojdňová prehliadka speváckych zborov v Nitre
XI.  Tanečné variácie – workshop pre tanečné súbory zamerané na  vianočnú choreografiu

Program KOS v Nitre na druhý polrok 2020

www.kosnr.skKrajské osvetové stredisko v Nitre



Naši „hviezdni“ lektori

Vybrali sme si 3 lektorov, ktorých v roku 2020 môžu naši 
návštevníci stretnúť najčastejšie. Všetci sú členmi Miest-
nej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre. 
Niektoré informácie boli čerpané z knihy Petra Poliaka As-
tronómia v Nitre – história a súčasnosť, v ktorej si môžete 
zalistovať počas večerných pozorovaní vo hvezdárni v KOS.

Peter Poliak
Starší návštevníci Nitrianskej hvezdárne si ho pamätajú 
ako hvezdára - astronóma, ktorý mal na starosti jej chod 
a organizáciu. Pôsobil ako vedúci astronomického kabi-
netu bývalého Okresného osvetového strediska a niekoľko 
rokov bol zamestnancom Slovenskej ústrednej hvezdárne 
v Hurbanove s pôsobením v Nitrianskej hvezdárni v KOS. 
Popri tom sa vo vedecko-výskumnej činnosti venoval 
pozorovaniu slnečnej fotosféry a publikoval články 
v odborných časopisoch. Od jeho odchodu do dôchodku 
v lete 2014 zostal verný Hvezdárni pri KOS ako jej lek-
tor. V prednáškach sa venuje historickým osobnostiam 
a významným časovým medzníkom v astronómii, ale 
i zaujímavým svetovým hvezdárňam, z ktorých mnohé 
sám navštívil. V apríli 2020 pán Poliak oslávil 70 rokov, k 
čomu mu srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia a vi-
tality. Máme spolu naplánovaný v tomto roku zaujímavý 
program - prednášky o hvezdárni v Kodani, o Maxi-
miliánovi Hellovi, o ženách vo vesmíre, o M. R. Štefánikovi 
a o Bruselskom atómiu a planetáriu.

Juraj Pecháč
Je „dvorným“ astronómom Hvezdárne pri KOS v Nitre. 
Úzko spolupracuje pri plánovaní podujatí, spracováva 
popisy ponúkaných pozorovaní na web a FB KOS, býva 
hlavným porotcom súťaže Čo vieš o hviezdach a pomáha 
vyhľadávať didaktické astro-pomôcky. Ako lektor sprevád-
za a vzdeláva školské exkurzie i účastníkov astronomických 
klubov, spracováva pre nich prezentácie a vedie verejné 
i vopred objednané súkromné pozorovania oblohy v Ni-
tre. Pomáha aj s organizáciou akcie Večery s astronómiou 
v Šali i Zlatých Moravciach. Je akousi predĺženou rukou 
v spolupráci medzi hvezdárňou a Slovenským zväzom 
astronómov, kde vykonáva funkciu tajomníka. Okrem 
toho odpovedá s trpezlivosťou na otázky verejnosti či už 
mailom alebo naživo, vedie fb stránku Astronómia v Ni-
tre a bol dokonca ochotný ísť do domácnosti a naučiť ľudí 
používať nový ďalekohľad, keď mal jeho nový majiteľ nohu 
v sádre... proste robí všetko pre popularizáciu astronómie. 
Juraja Pecháča môžete najbližšie osobne stretnúť v KOS 
– v kupole pri večerných pozorovaniach. Astronómii ako 
koníčku sa venujú aj jeho manželka a syn, ktorí v KOS 
pôsobia občas ako lektori či porotcovia súťaže. Pán Pecháč 
oslávil v novembri minulého roku 60 rokov. Prajeme mu 
pevné zdravie a čo najviac nocí čistej nočnej oblohy na po-
zorovanie a fotografovanie.

Mária Záborská
Mnohí si ju pamätajú ako kreatívnu učiteľku, ale aj ako 
veselú, kamarátsku a zodpovednú vedúcu viacerých astro-
nomických krúžkov v základných školách, okolitých ob- 
ciach, ale i na osvete. V KOS už tretí rok vedie astro-kluby, 
v ktorom sa stretávajú šikovné a zdravo zvedavé deti, ale i 
dospelí. Pod jej vedením vyrástlo veľa úspešných riešiteľov 
súťaže Čo vieš o hviezdach?. Z niektorých sú už dospelí as-
tronómovia. Podobne vedie aj svojho vnuka Vilka. Pôsobí 
aj ako lektorka prednášok pre verejnosť, kde ľudí zoznamu-
je so súhvezdiami, planétami, hviezdami, či novinkami vo 
vesmírnom výskume. Pripravuje sa vždy veľmi poctivo 
a každú prezentáciu niečím ozvláštni. Často donesie vlast-
noručne vyrobené pomôcky, drží sa hesla – učenie hrou. 
Spolupracuje aj s inými hvezdárňami ako lektorka letných 
táborov pre mladých astronómov a porotkyňa astro-súťaží. 
Výrazne dopĺňa ženský kreatívny aspekt do skupiny as-
tronómov spolupracujúcich s KOS.
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Zborový spev sa teší čoraz väčšej obľube

HUDBA, SPEV,
TANEC

 Zborový spev bol odjakživa právom považovaný 
za výnimočný umelecký žáner, ktorý ľuďom prinášal ne-
spútanú mozaiku nádherných tónov i jedinečnej harmónie, 
a tým sa i v súčasnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou 
moderného kultúrneho života. Krajské osvetové stredisko 
v Nitre sa snaží podporovať jeho rozvoj prostredníctvom 
inovatívnych vzdelávacích aktivít. Jednou z nich je Festival 
Cantate, výnimočné podujatie, prehliadka súčasných ne-
profesionálnych speváckych zborov.

Súčasný stav počtu spevákov a zborov nie je príliš lichotivý. 
Pre nás v KOS je nesmierne dôležité snažiť sa o zlepše-
nie tejto situácie. Snažíme sa preto priniesť ľuďom zbo- 
rový spev ako fenomén, ktorý si opäť zamilujú. Fenomén, 
ktorý síce možno v posledných obdobiach zišiel z mysle 
ľudí, ale jeho posolstvo naďalej pretrváva v ich srdciach, 
keďže v našom blízkom okolí máme nespočetné množ- 
stvo výborných spevákov s úžasným potenciálom a entu-
ziazmom. Sme nesmierne radi, že sa nám túto víziu darí 
z roka na rok čoraz viac napĺňať, a to aj vďaka atraktívnemu 
formátu zborového podujatia, akým je Festival Cantate.

Perspektívy rozvoja zborového spevu v budúcnosti mož-
no vnímať v pozitívnych teplých farbách len za predpokla-
du, že budeme zachovávať všetky umelecké, duchovné 

a sociálne prvky, ktoré zborový spev v sebe ukrýva. Našim 
cieľom je pritom snažiť sa vniesť do tejto oblasti umenia aj 
edukačný rámec, aplikovaný na práci speváckych zborov 
z Nitry a okolia.
Počas dvojdňového podujatia sa speváckej verejnosti pred-
stavuje niekoľko zborov i jednotlivcov, ktorí každoročne na 
festivale predvádzajú svoje spevácke umenie, v mnohých 
prípadoch zveľaďované niekoľko desaťročí ich existencie. 
Členmi zborov sú ľudia rôznych generácií, ktorých však 
spája láska k hudbe, spevu.

Víziou tohto jedinečného festivalu je šíriť ideu zborového 
spevu, získať nových, mladých spevákov i poslucháčov 
a priaznivcov zborového umenia. Zameriavame sa preto 
najmä na deti a mládež, motivujeme ich, pretože sú to práve 
oni, ktorí budú pokračovateľmi šírenia tohto atraktívne-
ho žánru. Súčasná dramaturgia festivalu je zameraná na 
zborový spev v nových netradičných formách, podstatou 
ktorých je moderný a inovatívny prístup odborníkov. Vyt-
várame priestor na prezentáciu speváckych zborov pros-
tredníctvom nesúťažnej prehliadky a zároveň im ponúkame 
možnosť zlepšiť svoje spevácke výkony prostredníctvom 
workshopov. Speváci pod odborným dohľadom prostred-
níctvom speváckej techniky zdokonaľujú svoj hlas, učia sa 
interpretovať aj náročnejšie piesne v rámci tohto žánru.

Marcela Máté
metodik pre hudbu, spev a tanec
0911 480 129
marcela.mate@kosnr.sk
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Uvedomujeme si, že pokiaľ chceme zatraktívniť zborový 
spev medzi mladými ľuďmi, nesmie byť statický, akým 
bol kedysi. Je potrebné organizovať aktivity, ktoré sú mo-
mentálne „in“, ktoré sú zaujímavé nielen v oblasti spevu, 
ale možno i v oblasti pohybu. To je základom myšlienky 
vzdelávacích speváckych dielní Festivalu Cantate, keďže 
deti a mladí ľudia túžia po zážitkoch, po niečom, čo im 
z citového hľadiska ponúkne zaujímavú a modernú 
emóciu. Do budúcna plánujeme zvýšiť počet podobných 
podujatí a naďalej popularizovať súčasný zborový spev aj 
prostredníctvom nového, dnes vo svete veľmi populárneho 
trendu s názvom “body percussion”, kde sa spájajú veľmi 
pôsobivé pohybové prvky, lúskanie a tlieskanie s hudbou
a tým posúvať jeho hranice bližšie k moderným formám 
so zachovaním pôvodnej podstaty a hĺbky tradičného zbo- 
rového umenia.

Mgr.art. MgA. Oľga Budinská, ArtD. 
- garant projektu Festival Cantate
Zmyslom zborového umenia je okrem spoznávania hud-
by a ovládania speváckej techniky aj zdieľanie rovnakej 
myšlienky a cieľa, ktoré sa pretavia v spoločnom vystúpení 
na koncerte, omši, či festivale. V dnešnom svete plnom 
ponúk rôznych aktivít, je práve spevácky zbor jednou 
z tých výnimočných činností, ktorá rozvíja osobnosť člove-
ka na rôznych úrovniach. Predovšetkým ľudia, ktorí spie-
vajú v zbore neustále pracujú s textom, pamäťou, hlasom 
a pohybom naraz v jednom čase. Táto činnosť prospešne 
pôsobí práve na rozvoj mozgu. Sociálny aspekt spevácke-
ho zboru nájdeme v komunite, v ktorej sa ľudia spoznáva-
jú, rešpektujú, konfrontujú, vymieňajú životné skúsenosti 
a častokrát si pomáhajú. Spevácky zbor je pre mnohých spe-
vákov ako jedna veľká rodina, s ktorou zažívajú spoločné 
vystúpenia, zážitky aj oslavy.
Deti v speváckom zbore reálne tvoria hudbu a pracujú 
s hudobnou predstavivosťou. Akákoľvek práca s deťmi 
v oblasti zborového umenia sa cení a je veľkým prínosom 
pre kultúrnosť celého národa. Funkčnosť detských spe-
váckych zborov na Slovensku nám buduje predpoklad do-
spelých speváckych zborov.
Ďalším ročníkom festivalu Cantate želám hlavne veľa spe-
váckych zborov, ktoré chcú svoju hudbu zdieľať s ostat-
nými, entuziazmus a kreatívne nápady ako priblížiť zbo-
rové umenie verejnosti.

Mgr. Art. Veronika Veverková 
- odborná porotkyňa Festival Cantate
Ako dirigentka viacerých speváckych zborov, organizátor-
ka hudobného festivalu a členka poradného zboru pre 
Zborový spev na Slovensku, musím vysoko zhodnotiť 
nielen skvelú a precíznu organizáciu Festivalu Cantate, ale 
najmä veľký význam takéhoto typu podujatia zorganizo-
vaného pre okolité spevácke zbory v Nitre. Dnes, keď je 
zborový spev “na ústupe” a zažívame snahy o jeho obro-
denie, je viac než nevyhnutné aby sa spevácke zbory pod-
porovali, stretávali, vzájomne obohacovali, odovzdávali si 
skúsenosti na spoločných projektoch, ktorých základom je 
láska k zborovej hudbe. Krajské osvetové stredisko v Ni-
tre odviedlo skvelú prácu so skvelou myšlienkou - naďalej 
v budúcnosti vo festivale pokračovať, a preto môžme len 
dúfať, že sa mu to bude dariť a bude združovať čo najviac 
speváckych amatérskych zborov s ich rastúcimi kvalitami.

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sa snažíme 
podporovať rozvoj  tanca prostredníctvom inovatívnych 
vzdelávacích i súťažných aktivít. Neprofesionálnym 
trénerom a vedúcim tanečných kolektívov ponúkame 
možnosť vzdelávať sa pri tvorbe tanečných choreografií. Na 
workshopoch, ktoré organizujeme, majú účastníci možnosť 
naučiť sa tanečné figúry, variácie či celé choreografie pod 
vedením odborného lektora, ktorého zámerom je tiež 
vysvetliť tanečnú pedagogiku pri trénovaní choreografie 
s deťmi. I tanečné aktivity pre deti už majú v našom osveto-
vom stredisku vybudovanú svoju tradíciu. Šikovnosť detí 
a mladých tanečníkov, resp. ich chuť do tanca podporu-
jeme prostredníctvom tanečných dielní. Rovnako ako pre 
dospelých, aj pre deti a mládež organizujeme prehliadky 
mažoretiek, moderného či iných štýlov tanca.
Už niekoľko rokov organizujeme postupovú súťaž na re-
gionálnej a krajskej úrovni pod názvom Tanečný kolotoč. 
Súťaží sa v kategóriách: Hip hop a break dance choreogra-
fie, Disko choreografie, Mažoretky a cheer dance, Scénické 
a show choreografie a Open choreografie. Cieľom súťaže 
je motivovať tanečné súbory, kolektívy, sólistov a cho-
reografov k tvorivej a kolektívnej práci ako prostriedku 
voľnočasových aktivít detí a mládeže. Súťaž umožňuje kon-
frontáciu tvorivých prístupov práce jednotlivých kolek-
tívov a choreografov, metodicky usmerňuje a pomáha 
vedúcim i súťažiacim formou rozborového semináru. 
Vďaka odbornému hodnoteniu porotcov majú tanečníci 
i tvorcovia choreografií možnosť získať odbornú pomoc, 
jasnejšiu a kvalitnejšiu predstavu pri výstavbe choreografií, 
výbere kostýmov, rekvizít a tiež pri príprave interpretov 
na súťažný výkon. Ide o pomoc neprofesionálom, ktorým 
prostredníctvom cenných odborných rád pomáhajú profe-
sionáli, napr.:

Norbert „Noro“ Grofčík
Profesionálny tanečník a choreograf. Zakladateľ tanečnej 
skupiny Phantoms crew a tanečnej školy N Dance Com-
pany. Okrem iných získal aj ocenenie Choreograf roka 
2016. Je celkovým víťazom tanečnej kategórie majstrov- 
stiev sveta WCOPA 2017 v Los Angeles, kde získal i zlaté 
medialy v kategóriách hiphop/funk a open. Je dvojnásob-
ným víťazom MS v Chorvátsku Dance Star 2016, 2017 
a vicemajstrom sveta Chorvátsko Dance Star 2015. Je or-
ganizátorom tanečných súťaží, battle, vystúpení, podujatí 
a koncertov, porotcom na slovenských i českých súťažiach 
a bol tiež organizátorom kvalifikácie na MS Dance Star Slo-
vakia 2018.

Tancujte s nami
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Miroslava Iľanovská - Porubänová
Absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave 
- odbor tanečné umenie a absolventka HNC International 
Business na Prague College. Počas pôsobenia v materskom 
klube, získala niekoľko titulov Majsta Slovenska. Získa-
la 1. miesto na Svetovom pohári v disciplínach IDO, titul 
“Best choreography award” (DanceStar 2018). Ako cho-
reografka spolupracovala na choreografii pre GALA ART 
MOVES. Je spoluzakladateľkou klubu DanceContinent, 
kde momentálne aktívne pôsobí. Okrem iného vedie work-
shopy, vzdeláva a pôsobí ako porotkyňa. Za svoj najväčší 
profesijný úspech považuje svoju profesiu samotnú, vyko-
návanú v spoločnosti úžasných a rovnako zapálených ľudí.

Liliana Šišková
Od detstva sa venuje spevu, tancu, choreografii, organizo-
vaniu workshopov a detských táborov. 10 rokov úspešne 
vedie mažoretkovú skupinu, s ktorou pochodila svet 
a milované Slovensko. Pôsobila v Muzikálovej akadémii na 
Novej scéne. Založila vlastný produkčný dom s vlastným 
kreatívnym portfóliom pod názvom Surikata productions. 
Venuje sa kooperácii umelcov, multižánrovým témam a na 
choreografii oceňuje najmä originálnosť, čistotu prevede-
nia a vyjadrenie osobnosti cez pohyb.

Vahe „Wahe“ Akopjan 
Jeden z najúspešnejších českých tanečníkov, lektor a cho-
reograf urban styles pôsobiaci v Prahe. Wahe je ikonou 
streetdancového undergroundového a freestylového tan-
covania v Hip hop, Popping, Locking, House dance. Ab-
solvoval tanečné stáže na prestížnych tanečných školách 
v New Yorku a Los Angeles. Víťaz mnohých súťaží. Avšak 
najviac na hodnote mu pridáva spolupráca s významnými 
osobnosťami a ochota prísť pracovať aj s deťmi, ktoré svoju 
tanečnú kariéru len otvárajú

Andrea Lászlóová
Mažoretkovému športu sa začala venovať ako 9 ročná, 
v súbore PINK Galanta pôsobila viac ako 10 rokov. V súčas-
nosti sa venuje vedeniu seminárov pre začínajúce mažoret-
ky. V roku 2017 si spolu s bývalou členkou PINK Galanta, 
Viktóriou Vrablanskou, založili vlastný súbor pod názvom 
MK Victory Galanta. Pod jej vedením sa za 2 roky stih-
li dostať na Svetový pohár odkiaľ si odniesli 2 strieborné 
umiestnenia a veľa skúseností. Jej najväčším úspechom je 
4. miesto na MSR Malacky 2016 + postup na ME a MS. 
S aktuálnym súborom je to postup na Európsky a svetový 
šampionát z roku 2019.
vytvoria celistvú mozaiku a nasýtia všetky vnemy. Počas 
nácvikov na súťaž si skladby zaznamenávam na video 
nahrávku a potom doma analyzujem. Tak najlepšie môžem 
„vychytať muchy“ a so zborom efektívne napredovať.
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Mgr. art. MgA. Oľga Budinská, ArtD. študovala hru na or-
gan na Janáčkovej Akadémii Múzických Umení v Brne a 
dirigovanie zboru v triede doc. Štefana Sedlického, Art.D. 
na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti 
pôsobí ako dirigentka Ženského speváckeho zboru Belius 
a Detského speváckeho zboru Superar, s ktorými pravi-
delne koncertuje a získava ocenenia na súťažiach doma 
i v zahraničí. Okrem toho pôsobí ako členka poradného 
zboru Národného osvetového centra v Bratislave, odborná 
lektorka, porotkyňa súťaží a odborný garant v zborových 
projektoch. Oľga Budinská absolvovala niekoľko medzi-
národných majstrovských kurzov a zahraničných stáží. 
Momentálne sa špecializuje na prácu s detskými i dos-
pelými speváckymi zbormi.

Ako ste sa dostali k zborovému dirigovaniu a aké pred-
poklady by podľa Vás mal mať zborový dirigent?
Náhodne vo svojich 14 rokoch pri voľbe strednej školy. 
Pôvodne som chcela študovať hru na klavíri, ale bol veľmi 
veľký záujem o tento odbor a tak nás niektorých oslovili, či 
by sme nezmenili odbor na štúdium cirkevnej hudby, kde 
je hlavný predmet organ  a dirigovanie zboru. Bola to pre 
mňa výzva, ktorá nebola jednoduchá, ale o to lákavejšia.
Zborový dirigent by mal byť v prvom rade psychológom, 
mať vodcovské schopnosti, zaujať a byť osobnosťou, ktorú 
budú speváci nielen rešpektovať, ale pôjdu za ním ako 
sa vraví „aj na kraj sveta“ :-). Dirigent by mal byť ľudsky 
prístupný, empatický a inšpirujúci. Mal by posúvať hranice 
spevákov a otvárať im stále nové možnosti umeleckého 
stvárnenia spievaných skladieb. Tiež je veľmi dôležité, aby 
na sebe pracoval a zdokonaľoval nielen dirigentskú techni-
ku, ale rozširoval umelecký obzor a bol v dianí aktuálneho 
zborového života.

Vieme, že ste študovali na Janáčkovej Akadémii 
Múzických Umení v Brne a dirigovanie zboru v triede 
doc. Štefana Sedlického, Art.D. na Akadémii Umení 
v Banskej Bystrici. Akú úlohu zohrávala počas Vášho 
štúdia vo Vašom prípade rola pedagógov? Poznačili ne-
jakým spôsobom i Váš terajší veľmi úspešný kariérny 
život?
Po štúdiu v hre na organ v Brne som sa vrátila naspäť na 
Slovensko, kde som začala pedagogicky pôsobiť na Kon-
zervatóriu J.L.Bellu. Popri tom som dirigovala chrámový 
zbor Campana, ktorý chodil pravidelne na rôzne zborové 
festivaly. Na jednom z nich bol v porote aj prof. Mgr.art. 
Štefan Sedlický, ArtD. Práve jeho osobnosť ma ovplyvnila 
a podnietila v štúdiu druhej vysokej školy v odbore dirigo-
vanie zboru. Prof. Štefan Sedlický je skvelým dirigentom 
a zanieteným pedagógom, ktorý vo vás zanechá hlbokú 
umeleckú stopu, inšpiruje a nadchne pre zborové umenie. 
Vďaka jeho cenným skúsenostiam a radám si každý jeho 
študent hľadá svoju špecifickú cestu a tým zaručuje vlastnú 
originalitu a nový prínos do zborového umenia. Jeho vplyv 
vnímam ako jeden z najsilnejších momentov v mojom 
umeleckom živote.

Čo sa ešte podpísalo na Vašom rozhodnutí ubrať sa tým-
to umeleckým smerom a vydať sa na dráhu dirigenta?
V mojej farnosti som pôsobila ako organistka a dirigent-
ka už od svojich 14 tich rokov. Viedla som detský a dos-
pelý spevácky zbor. Počas tohto obdobia som študovala na 
Konzervatóriu J.L.Bellu , kde na mňa dirigentsky pôsobili 
pedagogičky Mirka Matisová, Katarína Koreňová a Mária 
Volárová. Osobnosť každej dirigentky bola iná a práve táto 
rozmanitosť ma obohatila o nové poznaty, ktoré som mohla 
aplikovať už vtedy v praxi. Na základe toho prichádzali 
výsledky, ktoré boli naozaj pozitívne. A keď vás niečo baví 
a máte výsledky, dostávate vietor do plachiet :-). 

Pôsobíte ako členka poradného zboru Národného os-
vetového centra v Bratislave, odborná lektorka, porot-
kyňa súťaží, odborný garant v zborových projektoch, 
ako dirigentka Ženského speváckeho zboru Belius a 
Detského speváckeho zboru Superar. Na svojom konte 
máte veľké množstvo úspechov a ocenení doma i v zah-
raničí. Na ktoré z nich ste ako dirigenta najviac hrdá?
Je veľmi ťažké vybrať čo je pre mňa najväčším úspechom., 
pretože v danom čase bolo najdôležitejšie vždy niečo iné. 
Čo sa týka ženského speváckeho zboru Belius, tak za pos-
ledné najväčšie úspechy pokladám získanie ceny Excel-
lent Golden Price v španielskom Lloret De Mar a získanie 
zlatého pásma na celoštátnej postupovej súťaži Viva il can-
to na Slovensku. S detským speváckym zborom Superar 
sme tiež získali pekný úspech na celoštátnej súťaži Mládež 

Oľga Budinská: Spevácky zbor je pre mnohých spevákov ako jedna veľká rodina, 
s ktorou zažíva spoločné vystúpenia, zážitky aj oslavy… spieva, kde sme získali Cenu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR za pedagogický prínos pri výchove 
malých spevákov. No pre mňa ako dirigentku je najväčším 
ocenením radosť v očiach spevákov a vzájomná spolu-
patričnosť.

Ako sa zbor Belius pripravuje na súťaž? Kde čerpáte 
námety na choreografiu?
Vždy keď sa rozhodneme ísť na nejakú súťaž, najskôr vy-
berieme vhodné skladby do dramaturgie, alebo oslovíme o 
napísanie novej skladby slovenského autora. Veľmi dôležitá 
je aj moja osobná príprava ako dirigentky, naštudovanie si 
repertoáru a spolupráca s našou choreografkou. Vždy sa 
snažím vcítiť do role diváka a preto je dôležitý celkový 
dojem, nie iba posluchový, ale i očný. Preto okrem tvrdej 
práce na naštudovaní skladieb a choreografii je dôležitá aj 
vizáž zboru. Ak chceme odovzdať divákovi čo najviac ume-
nia, tak musíme do toho vložiť čo najviac detailov, ktoré 
vytvoria celistvú mozaiku a nasýtia všetky vnemy. Počas 
nácvikov na súťaž si skladby zaznamenávam na video 
nahrávku a potom doma analyzujem. Tak najlepšie môžem 
„vychytať muchy“ a so zborom efektívne napredovať.

Keďže máte za sebou veľké množstvo zborových súťaží 
a obrovské dirigentské skúsenosti, čo by ste odporučili, 
resp. aké rady by ste dali dirigentom, ktorí sa pripravujú 
na súťaž?
Pre mňa je dôležité mať pri sebe skúsených dirigentov, 
alebo aspoň kolegov, ktorí sú ochotní s vami o veciach 
diskutovať a povedať svoj názor na vašu predstavu. Diri-
gent by mal vyjsť zo svojej vlastnej umeleckej ulity a cho-
diť napríklad na festivaly, súťaže ako pozorovateľ, aby sa 
mohol inšpirovať. Veľmi mi pomáha pozeranie vystúpení 
iných zborov cez rôzne dostupné kanály ako napríklad 
youtube. Dirigent by mal byť v aktuálnom dianí a vnímať 
súčasne trendy zborového umenia doma i vo svete.

Poďme sa teraz pozrieť na zborový spev z pohľadu záu-
jmu. Ako by ste motivovali mladých ľudí, aby sa viac an-
gažovali v speváckych zboroch?
Pri dnešnom veľkom množstve voľnočasových ponúk, 
ktoré dnes mladí ľudia majú, nie je jednoduché byť so spe-
váckym zborom v prvej línii. No zistila som, že mladí ľudia 
sú kreatívni, plní nápadov a túžia byť úspešní a zaujať. A to 
je práve cesta, na ktorú keď sa vydáme, môžeme ich priti-
ahnuť.

Aký máte pohľad na súčasnú situáciu a stav zborového 
spevu na Slovensku?
Na Slovensku máme momentálne príval mladých 
a zapálených dirigentov, ktorých treba naozaj podporiť 
a povzbudiť.  Veľmi ma teší, že práve umelecky i generačne 
skúsenejší dirigenti/ pedagógovia sú tu pre nich a odovzdá-
vajú im svoje cenné rady na dirigentských kurzoch orga-
nizované NOC, alebo na rôznych festivaloch a podujatiach 
organizované inými osvetovými strediskami. S potešením 

vyzdvihujem aj moju osobnú spoluprácu s KOS v Nitre, 
ktoré svojimi aktivitami prispieva k zlepšovaniu zborovej 
situácii v kraji, čím zvyšuje aj jej celkovú umeleckú úroveň 
na Slovensku. Zborové spievanie ako kolektívne a veľmi 
prospešné umenie rozvíja človeka nielen po estetickej 
a sociálnej stránke, ale ponúka mu aj prospešnú psycho-
hygienu, ktorá je v dnešnej elektronickej a zrýchlenej 
dobe tak vyzdvihovaná. V niektorých krajinách je dokon-
ca spievanie v zbore pre každého človeka bežnou praxou, 
ktorú podporujú tie najvyššie štátne inštitúcie.
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FILM, FOTO,
VÝTVARNÁ
TVORBA

Zdenka Smrečková
metodik pre výtvarníctvo, fotografiu a film
0911 540 018
zdenka.smreckova@kosnr.sk
 

Umelecká výpoveď Alojza Matunáka

Jeho výtvarné ambície sa začali už v detstve a trvajú 
dodnes. Motívy pre svoju maliarsku tvorbu nachádza 
vôkol seba. Dominuje krajina rodného regiónu, okolitá 
príroda, zátišia. Jeho výtvarný prejav charakterizuje re- 
alistické zobrazenie skutočnosti a jemná štylizácia. Využí-
va olej, temperu, akryl, venuje sa i grafike. Svoje estetické 
a umelecké zámery realizuje v dreveným skulptúrach, 
kovových a drevených plastikách a v kombinovaných 
technikách. Neobvykle zaujímavé sú jeho štruktúrované, 
štylizované a abstraktné diela. Zanechávajú v nás poci-
ty tušenia názorov a myšlienok autora, jeho predstáv, 
mnohých radostí, ale aj skrytého žiaľu. Odráža sa v nich 
autorova životná múdrosť.
Pri príležitosti jeho životného jubilea /80 rokov/ pripravu-
jeme výstavu pod názvom Sféry, prostredníctvom ktorej 
chceme vzdať poctu jeho úprimnej umeleckej výpovedi. 
Autor sa niekoľko desiatok rokov pravidelne zúčastňuje 
súťaží a výstav v oblasti výtvarného umenia, ktoré or-
ganizuje KOS v Nitre. Ocenenia získava na regionálnej, 
krajskej i celoštátnej úrovni. Je pravidelným účastníkom 
Výtvarných dialógov, aktívne sa zapája a zúčastňuje výt-
varných workshopov, seminárov, prednášok, v ktorých sa 
celoživotne vzdeláva v teoretickej oblasti a rozvíja svoje 
praktické zručnosti. Aj napriek svojmu veku je otvorený 
novým, inovatívnym formám výtvarného umenia.
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Vzdelávanie neprofesionálnych výtvarníkov

Sériu pripravovaných zaujímavých výstav v KOS v tomto 
roku odštartovala výstava zo súťaže neprofesionálnych 
výtvarníkov Region art. Výstavné sály ožili dielami za-
chytávajúcimi prírodu a jej zákutia, objavili sa zátišia 
kvetov, stromov, portréty, krajinky, grafiky, abstrakt, 
témy zachytávajúce život na dedine a kolekciu dopĺňa-
la úžitková grafika, drevorezba. Predseda poroty, akad. 
maliar Karol Felix sa pri výbere prác snažil spolu 
s ďalšími členmi poroty klásť hlavný dôraz na autenti-
citu autorského myslenia a kreatívneho výtvarného pre-
javu. Veľkým prínosom tejto súťaže spojenej s výstavou je 
práve možnosť vzájomnej konfrontácie a dialógu medzi 
jednotlivými autormi. Všetkým zúčastneným, tak ako 
povedal na vernisáži Karol Felix, „želáme hlavne veľa ra-
dosti z výtvarnej tvorby - tá sama o sebe je v konečnom 
dôsledku zmyslom, a aj odmenou za akékoľvek tvorivé 
úsilie“.
V rámci pravidelného vzdelávania pre neprofesionálnych 
výtvarníkov organizuje Krajské osvetové stredisko v Ni-
tre workshopy, semináre a konzultácie, ktoré sa nám 
darí ponúkať záujemcom aj vďaka finančnému prispeniu 
MK SR a FPU. V marci sa konal prvý workshop zame-
raný na kresbu uhlíkom, v júni 4. , 13., a 25. sa účast-
níci oboznámilo a vyskúšali si realistickú maľbu a tech-
niku frotáže. 1. júla sa zoznámia s grafikou, 2. a 3. júla 
s voskovou a skladanou batikou, 8. júla budú pracovať so 
škvrnou a obrazotvornosťou na tému: Každý môže byť 
umelec, 15. júla si priblížia prácu s akvarelom a 5. au-
gusta si vyskúšajú kresbu so suchým pastelom. Súčasťou 
všetkých workshopov sú vzdelávacie aktivity z dejín výt-
varného umenia a individuálne konzultácie zamerané na 
zvyšovanie umeleckého i odborného rastu a na rozvoj 
a zdokonaľovanie výtvarných zručností.
Od 20. do 23. augusta sa uskutoční už 8.ročník me-
dzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvar-
níkov pod názvom Pohľady do umenia. V roku 2020 
bude mať podtému Architekt –túra po Banskej Štiavnici.
Na všetkých záujemcov o výtvarné tvorenie sa už teraz 
tešíme.

AMFO - región i Slovensko

Tento ročník sa niesol v inej atmosfére. Hodnotenie prác 
regionálneho kola bolo posunuté oproti pôvodnému ter-
mínu a odohrávalo sa s rúškami na tvárach za sprísnených 
hygienických opatrení. Odborná porota, v zložení Alan 
Hyža, predseda a členovia Marta Földešová, Jozef Peniak, 
posudzovali viac ako 300 fotografií od 57 autorov. Hodno-
tili výber témy, objavnosť, tvorivosť, kompozíciu obrazu, 
prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových pros-
triedkov, význam a posolstvo, invenčnosť, tvorivosť 
a jedinečnosť záberov. Ocenené fotografie postúpili do 
krajského kola, ktorého vyhodnotenie sa uskutoční 25 au-
gusta v Nových Zámkoch. Veríme, že najlepšie fotografie 
z kraja postúpia i do celoštátneho kola, ktoré bude orga-
nizovať KOS v Nitre 6. – 8. novembra 2020.
V našich fotografických aktivitách, ktoré pre amatérskych 
fotografov pripravujeme budeme pokračovať i naďalej. 
Sú to vzdelávacie fotografické workshopy a semináre, 
ktoré prispievajú k tomu, aby sa cibrilo estetické cítenie, 
predstavivosť, remeselná zručnosť a technické znalosti 

autorov v oblasti fotografie. Chceme, aby autori mali zo 
svojej záľuby nielen radosť, ale aby sa i neustále vzdeláva-
li. Z workshopov dávame do pozornosti Nové v sta-
rom, Nitrianske čarovanie, Obyčajné mesto, realizované 
v júni s lektorom Jozefom Peniakom, v júli pripravujeme 
tému Portrét detí na zachytenie ich prirodzenosti, v au-
guste Portrét, kde sa naučia účastníci zachytiť osobnosť 
s lektorkou Martou Földešovou a v septembri sa záujem-
covia môžu tešiť na seminár s Alanom Hyžom o tom, 
ako vzniká fotografická monografia. V októbri vďaka fi-
nančnému prispeniu MK SR si návštevníci KOS budú 
môcť niektoré fotografie z workshopov pozrieť na výstave 
v Galérii po schodoch.
Prvý novembrový víkend si príďte vychutnať najlepšie fo-
tografie zo Slovenska na výstavu AMFO 2020 v Nitrianskej 
synagóge a množstvo sprievodných fotografických výstav 
a podujatí.

40 41



MENŠINOVÁ
KULTÚRA

Srdce na dlani
slávnostný galavečer, ktorý organizuje každoročne Ni-
trianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom 
Nitra, kde za prítomnosti zástupcov mimovládnych orga-
nizácií a samosprávy oceňuje nitrianskych dobrovoľníkov. 
Dobrovoľníkov nominujú organizácie, občianske združe-
nie či kolektívy, alebo jednotlivci. Cieľom je poďakovať sa 
za ich činnosť. V tomto roku sa ocenenia Srdce na dlani 
v meste Nitra odovzdávali po deviaty krát. Krajské os-
vetové stredisko nominovalo tri dobrovoľníčky v kategórii 
kultúry a umenia.
Zlatica Benczová zo Žirian
je členkou folklórneho súboru Žibrica zo Žirian, ktorá 
vystupuje na rôznych podujatiach okolia Nitry ale aj 
v zahraničí. Aktívne sa zapája do kultúrneho života obce, 
aj do aktivít KOS v Nitre. Je členkou obecného zastupi-
teľstva v Žiranoch, aj kultúrnej komisii v obci, spoločne 
organizujú obecné plesy. Spolu s členmi FS Žibrica sa stará 
aj o Ľudový dom a jeho okolie v obci. Je aktívnou členkou 
folklórneho zoskupenia, ktoré funguje pod názvom Pod-
zoborskí folkloristi.

Rozália Csámpaiová z Jelenc je scenáristkou celovečerného 
scénického programu Pod štitárskymi kopcami, s ktorým 
Podzoborskí folkloristi v roku 2018 vystupovali aj v Ru-
munskom Macau. Podporuje v speve aj svoju dcéru, ktorá 
je mladá sólistka. Zúčastňovala sa na stretnutiach čipkárok 
na Podzoborí, odborne pomáhala pri fotodokumentácií 
ľudového odevu v KOS v Nitre. Je garantkou projektu, 
ktorý pripravuje KOS v Nitre, je zameraný na ľudové tradí-
cie Podzoboria. V roku 2019 bola scenáristkou programu 
Svätojánske ohne.
Irena Konečná z Jelšoviec
sa podieľala na rekonštrukcii priestorov pamätného 
Jelšovského domu. Spolu s priateľkou Lýdiou Molnárovou 
chodili po obyvateľoch obce a zhromažďovali staré pred-
mety z dôb našich predkov. Zozbierali, vydrhli a umyli 
všetko, čo je v dome vystavené. Irena Konečná sa podieľala 
na dokumentácii a fotení podzoborského ľudového odevu 
v KOS v Nitre. Zapája sa do kultúrneho života v obci.

Silvia Vargová
menšinová kultúra
0911 540 015
silvia.vargova@kosnr.sk

Znie pieseň Podzoboria

je názov prehliadky hudobného folklóru, ktorá sa v tom-
to roku bude konať už dvanásty krát. V rámci podujatia 
nebude chýbať ani výstava fotografií zachytávajúca pod-
zoborský ľudový odev a prezentácia DVD nahrávky pod-
zoborských folkloristov. Prehliadka sa každoročne koná 
v inej obci. V roku 2020 vystúpia folklórne kolektívy 
a sólisti v Kultúrnom dome v Ladiciach. Na podujatí sa 
predstaví aj Folklórna skupina Hajnalkert z Ladíc, ktorá 
v tomto roku oslavuje 50. výročie založenia. Folklórna 
skupina vznikla v roku 1969 ako ženská spevácka skupi-
na, v roku 1970 sa k nim pridali aj muži a vznikla folk-

lórna skupina Hajnalkert, ktorá sa zameriava na zacho-
vanie ľudových tradícií v obci. Vedúcim súboru je Mihchal 
Buday, ktorý vedie 30 člennú folklórnu skupinu. V jej 
repertoári sú rôzne ľudové piesne, ľudové zvyky, ako pre 
Ladičanov typický rebríkový tanec, ktorý po 35 rokoch 
znovu obnovili.
Podujatie sa koná vďaka úspešnému projektu, pod-
poreného z dotačného systému kultúry národnostných 
menšín KULT MINOR a výbornej spolupráci s obcami 
v územnej pôsobnosti Krajského osvetového strediska 
v Nitre.
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Fidelitas znamená vernosť Všestranná teta Böžke

 Miešaný spevácky zbor Fidelitas z Branča vznikol 
v roku 1995. Nadviazal na činnosť zborov, ktoré fungo-
vali v Branči od 30-tych rokov 20. storočia. Členmi zbo-
ru sa stala najskôr hŕstka násťročných dievčat a čo sa 
mužskej časti zboru týka, boli nimi predovšetkým čle-
novia vtedy existujúcej kapely Story. Postupne sa rady 
spevákov rozširovali. Od začiatku zbor spieval predo-
všetkým v brančskom kostole počas cirkevných sviatkov 
a na rôznych obradoch, predovšetkým v maďarskom jazyku. 
V repertoári spevokolu sa nachádzajú najmä chrámové 
zborové piesne. Zboristi spievali na mnohých sobášoch, 
krstoch, nielen členov zboru v Branči, ale aj v okolitých 
obciach, predovšetkým vo Veľkom Cetíne a Veľkom Kýri. 
Od roku 2011 sa zúčastňuje vďaka Krajskému osvetovému 
stredisku v Nitre na prehliadkach speváckych zborov Ot-
vorme srdcia v Nitrianskom kraji i vzdialenejšom okolí. 
V roku 2012 zbor prijal meno Fidelitas. Následne sa 
zúčastnil niekoľkých prehliadok aj v zahraničí, predo-
všetkým v Komárňansko-ostrihomskej župe v Maďarsku. 
Členmi zboru sú dnes dve generácie, ktoré sa vzájomne 
podporujú. Seniorská vetva zboru sprevádza omše počas 

týždňa, cirkevné sviatky a spieva aj na pohreboch v maďar-
skom jazyku. Pri príležitosti 25. výročia existencie zboru 
bol vydaný CD nosič s názvom A szív hangja – Hlas srdca, 
na ktorom sa nachádzajú zborové piesne, žalmy i piesne 
spievané na sobášoch a krstoch.
Zbor diriguje a vedie vysokoškolská pedagogička Mgr. 
Beata Pintér, PhD, na klavíri sprevádza Ádam Csampay.

 S tetou, Alžbetou Gyepesovou sa poznáme 
veľmi dávno, ale to že sme obe zdedili po predkoch lásku
k folklóru, k ľudovým tradíciám, piesňam a ručným prá-
cam som sa ja Matyóová Agnes dozvedela, až keď sme 
začali spolu spievať v Ženskom speváckom súbore z Dol-
ných Obdokoviec.
Je to všestranná, vždy pozitívne naladená dáma s do-
brým srdiečkom. Vynikajúca kuchárka a cukrárka. Na 
jej penové pusinky, ktoré rozdáva v autobuse cestou na 
vystúpenia sa vždy veľmi tešíme. Teta Böžke, ako ju všet-
ci voláme, má vo svojej pamäti nevyčerpateľnú zásobu 
ľudových piesní, ktoré dokáže spievať počas dlhej cesty 
autobusom na zahraničný folklórny festival. Nádherne 
vyšíva a šije kroje pre folklórne súbory v širokom okolí. 
Jej šikovné ručičky mi upravili a naplisovali krojové 
sukne. Poradila mi, ako repasovať a vylepšiť svoj takmer 
sto ročný kroj. Naučila ma šiť spodničky, prusličky, ale aj 
to ako si obliecť jednotlivé časti odevu správne, ako na-
sadiť čepiec, upraviť ručník na hlavu, uviazať šatku okolo 
ramien a mnohé ďalšie veľmi dôležité veci.
Už niekoľko rokov sa venuje aj šitiu krojovaných bábik. 
Na rôzne výstavy vytvorila niekoľko dokonalých a do de-
tailov prepracovaných bábik v kroji zo všetkých Podzo-
borských obcí. Obliekla aj moju obľúbenú bábiku z det-
stva do krásneho kroja z Dolných Obdokoviec. Niektoré 
bábiky venovala ako reprezentačný dar aj do zahraničia 
a pre významné návštevy.
Chcela by som byť taká zručná, ako teta Alžbeta. Obdi-
vujem jej trpezlivosť a vytrvalosť pri vytváraní takých 
dokonalých replík ľudových krojov nášho regiónu.
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Jana Ondrušková
vzdelávanie v kultúre 
a astronómii, prevencia 
negatívnych spoločenských javov
0911 540 016
jana.ondruskova@kosnr.sk

VZDELÁVANIE

Ako napísať úspešný projekt

 Pre zástupcov obcí, miest a kultúrnych OZ okresov 
Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce sme pripravili 30.1.2020 infor-
mačný seminár o možnostiach získania finančnej pod-
pory na kultúru z verejných zdrojov Fondu na podporu 
umenia. Seminárom sprevádzali referenti FPU Michaela 
Košová a Andrej Kotlárik. Zoznámili účastníkov seminára 
s webovou stránkou FPU, previedli ich celým dotačným 
systémom, ozrejmili oblasti kultúry, na ktoré sa dajú získať 
financie a podrobne priblížili princípy podávania žiadosti.
Tento informačný seminár bol predprípravou na ďalšie 
viacdenné odborné vzdelávanie, kde sme ponúkli pri-
hláseným účastníkom praktický nácvik písania projektov. 

Konal sa už v užšom kruhu 13-tich osvetárov, starostov, 
pracovníkov obcí a členov OZ. Viedla ho lektorka Natália 
Derner-Urblíková. Cieľom seminára bol praktický nácvik 
zostavenia zámeru, cieľov, obsahu a formy projektu na 
základe problematiky, ktorú si účastníci určili. Lektorka 
pristupovala ku každému individuálne. Účastníci prebrali 
aj správnu formuláciu cieľových skupín a časového plánu. 
Na konci sa venovali zostaveniu vyhodnotenia projektu.
Posledný workshop sa konal dištančnou formou. Lektor-
ka im vypracovala prezentáciu a poskytovala osobné kon-
zultácie. Mohli s ňou komunikovať telefonicky alebo mai-
lom a zasielať jej na pripomienkovanie svoje projekty.

Zoznámte sa s Natáliou Derner-Urblíkovou

 Vyštudovala FiF UK v Bratislave, odbor Kultu-
rológia, manažment kultúry. V súčasnosti pôsobí ako pro-
jektová koordinátorka a konzultantka programu Kreatív-
na Európa, ktorý podporuje projekty z oblasti umenia 
a kultúry s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu. Venu-
je sa aj vzdelávaniu v oblasti projektového manažmentu, 
hodnoteniu projektov a organizácii kultúrno-vzdelávacích 
podujatí. Do KOS sme ju pozvali viesť podujatia spojené 
s projektovým manažmentom, konkrétnejšie s prak-
tickými nácvikmi písania projektov. Zaujala nás nielen 
svojou odbornosťou a umením podať zložité veci pocho-
piteľne, ale aj svojím ľudským prístupom. Lektorovala 
viacero našich aktivít, napr. pre nás - pracovníkov KOS, 
následne v rámci celoročného projektu FPU pre osvetárov 
Nitrianskeho kraja a nakoniec pre pracovníkov obcí a OZ 
venujúcich sa kultúre v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Mora-
vce.

Požiadali sme ju v rozhovore o zhodnotenie spolupráce 
s nami a krátke priblíženie jej práce.
Myslíte si, že je potrebné ešte stále učiť ľudí písať pro-
jekty?
Určite áno. Ako som si v praxi mohla už viackrát overiť, 
niektoré náležitosti projektového manažmentu a prípravy 
projektových žiadostí ešte stále nie sú zrozumiteľné všet-
kým žiadateľom. Často sa stáva, že žiadateľ má síce jasnú 
predstavu o svojom projekte, ale samotná žiadosť vyznieva 
chaoticky až nezrozumiteľne. Preto si myslím, že je do-
bré si občas prejsť základy a prekonzultovať svoje nápady 
s niekým, kto má od daného projektu odstup.
Ako sa Vám spolupracovalo s KOS? Čo by ste nám 
odporučili zlepšiť v organizácii podujatí?
Spolupráca s KOS bola pre mňa veľmi pozitívna a obo-
hacujúca skúsenosť. Vždy je príjemné stretnúť ľudí, ktorí 
majú chuť na sebe pracovať a zlepšovať sa vo svojej práci, 
či už sú to začínajúci alebo skúsení pracovníci. Akákoľvek 
komunikácia s organizáciou prebiehala hladko, na vysoko 
profesionálnej úrovni.
KOS by som odporučila pri príprave a organizácii pro-
jektov pracovať viac v tímoch, čo by do projektov pri-
nieslo nové inšpirácie a inovácie.
Pracujete ako koordinátorka v programe Kreatívna Eu-
rópa. Aké oblasti tento program podporuje a pre koho 
je určený?

Program Kreatívna Európa je jedným z čiastočných 
nástrojov financovania kultúry, ktorý podporuje kultúrny 
a audiovizuálny sektor už viac ako 20 rokov. Podprogram 
Kultúra podporuje oblasti ako je divadelné, vizuálne ume-
nie, tanec, literatúra a pod. Cieľom programu je podpora 
európskeho občianstva prostredníctvom kultúrnej spo-
lupráce medzi tvorcami a kultúrnymi inštitúciami ako aj 
podpora nadnárodnej mobility osôb a kultúrnych diel. 
Program ako taký je určený organizáciám pôsobiacich v 
oblasti kultúry. Dôležitým krokom je spolupráca so zah-
raničnými partnermi, ktorá prispieva k vzájomnej výmene 
skúseností, k podpore medzikultúrneho dialógu, ako aj 
tvorbe nových pracovných príležitostí. V prípade záujmu 
by som tu videla priestor aj pre kultúrne osvetové strediská, 
ktoré by účasťou v takomto type projektu mohli nazbierať 
množstvo skúseností a zaujímavých medzinárodných kon-
taktov.
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 Čo je grafológia? Samotný pojem je z gréčtiny. 
Grafein - znak, písmo a logos - náuka veda. Grafológia je 
disciplína, ktorá robí rozbor rukopisu a na jeho základe 
zisťuje povahové vlastnosti pisateľa. Ľudia si túto disci-
plínu zamieňajú s písmoznalectvom, ktoré porovnáva 
podpisy či rukopisy a vyjadruje sa o tom, či ho napísal 
ten, komu je pripisovaný. Využíva sa v dedičskom konaní 
a pri vyšetrovaní podvodov. Už zhruba 150 rokov sa skúma 
vzťah povahy človeka s tým, ako píše. Grafológovia zistili, 
že každá vlastnosť nejakým spôsobom deformuje niektoré 
časti písmen. Z odborného hľadiska je priraďovaná k pro-
jektívnym diagnostickým metódam psychológie. 
V Krajskom osvetovom stredisku sa grafológii venuje 
Peter Bakay. Grafológiou sa zaoberá 27 rokov. Vedie kluby 
a kurzy, prednáša na stredných školách a je externým 
vyučujúcim na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

Všetkých, ktorí počujú o grafológii zaujíma, čo všetko 
sa dá zistiť z písma?
Každý človek má inú „zostavu“ vlastností a preto aj každý 
píše inak. Písmo sa formuje tak, ako sa formuje osobnosť 
pisateľa jeho životnými skúsenosťami, zážitkami, úspech-
mi i nezdarmi. Existuje niekoľko grafologických smerov, 
niekoľko ciest na zistenie vlastností pisateľa. Ja sa za-
oberám nemeckou, ktorú formuloval najmä Ludwig Klag-
es, zakladateľ psychológie výrazu. Písmo nám povie, či je 
pisateľ impulzívny, alebo sa vie dobre ovládať, či je seba-
vedomý alebo utiahnutý. Či je skôr rozumový alebo citový, 
či rieši problémy logicky alebo intuitívne. Či je maškrtný 
alebo pohodlný, či má sklon k výbuchom, či veľa rozpráva. 
A veľa iných vlastností.
Vie sa z písma vyčítať či je pisateľ muž, alebo žena?
Grafológ nie je jasnovidec, neveští. Tak ako u lekára musíte 
povedať, čo vás bolí, kde vás bolí, aké ste mali v minulos-

ti zdravotné problémy, tak aj grafológ potrebuje také in-
formácie o pisateľovi, ktoré nesúvisia priamo s psychikou, 
ale ovplyvňujú rukopis. V písme sa nepremieta pohlavie, 
ale anima - animus (ženský - mužský) prvok v psychike 
jedinca. Ďalej musí vedieť, či je pravák, alebo ľavák, aké má 
najvyššie vzdelanie. No a samozrejme vek, ten sa z písma 
nedá zistiť, premieta sa v ňom psychický, nie fyzický vek.
A ako robíte rozbor, je to náročná činnosť, koľko trvá?
Poznáme 15 základných znakových skupín (viazanie, obo-
hatenie, veľkosť, šírka, riadok ...). Posudzuje sa aj pod-
pis ako samostatný objekt. Rukopis nám hovorí, akí sme 
a podpis, akí by sme chceli byť. Rozbor má niekoľko častí. 
V prvej robím analýzu, zisťujem znaky v písme a ich psy-
chologický význam. V druhom kroku odstraňujem roz-
pory, prebehne syntéza. Na záver napíšem takzvaný po-
vahopis, v ktorom sumarizujem do stráviteľnej podoby 
zistené skutočnosti o pisateľovi. Trvá podľa náročnosti 
niekoľko hodín.
Kde by sa široká verejnosť dozvedela viac o grafológii?
V KOS od roku 1994 existuje Klub grafológie pre 
pokročilých. O niekoľko rokov neskôr vznikol aj Klub 
pre začiatočníkov. Podľa záujmu organizujeme kurz gra-
fológie, ktorý trvá 20 hodín (4 stretnutia po 5 hodín). Zá-
ujemci môžu navštevovať klub začiatočníkov, v ktorom sa 
stretávame každú druhú stredu v mesiaci okrem júla a au-
gusta. Presné termíny stretnutí sú na našej webovej strán-
ke www.kosnr.sk.
Existuje aj nejaká organizácia, ktorá sa venuje gra-
fológii?
Áno, existuje Slovenská grafologická spoločnosť, ktorá 
vznikla v roku 1992 v našom zariadení. Organizovali sme 
u nás v spolupráci s ňou aj niekoľko grafologických konfe-
rencii s medzinárodnou účasťou.

V posledných týždňoch, ba aj mesiacoch sa stretávame 
len s jedným menovateľom, a tým je COVID-19. Je 
spomínaný po celej Zemi, ktorý všade zanecháva nepre-
dstaviteľné stopy. Stopy, ktoré sa v nemalej miere dotkli aj 
nás – nášho Krajského osvetového strediska ale aj iných 
osvetových stredísk na Slovensku. Je to bezprecedentná 
situácia, ktorá nám zasiahla do našich každodenných 
životov. Je to situácia, ktorej sme sa museli postaviť a čeliť. 
Všade okolo nás teraz sledujeme veľa správ, týkajúcich 
sa tohto ochorenia. Sledujeme situácie ako to ovplyvni-
lo nás, naše životy, či životy po celom svete. Na začiatku 
by nikto nepredpokladal, že by sa ten vírus mohol dostať 
aj k nám na Slovensko. Šíriaci sa vírus neovplyvnil len 
ekonomiku, trhy ale aj naše kultúrne podujatia, divadlá, 
kiná, ba dokonca aj súťaže, na ktoré sa každým rokom 
pripravujeme. Lenže ako sme mohli vidieť táto zákerná 
choroba menom Covid -19 nás priviedla k tomu, aby sa 
naše brány zatvorili a tak sa prerušili pripravované podu-
jatia, súťaže či výstavy. Ako náhle sa nám zatvorili brány, 
zostali sme pre vás pracovať doma na HomeOffice, kde 
sme sa pripravovali a pracovali na nových termínoch, 
aby sme mohli uskutočniť pre vás pripravované veci čo 
sme mali naplánované. Jedného dňa sme pripravili on-
line výstavu a súťaž “Čo vieš o hviezdach”. Ako som sa 
dopočula, tak to malo veľký úspech, aj keď to bolo online. 
Mnohí z vás sa zapojili a videli sme vynikajúce výsledky. 
Počas toho ako sme boli na HomeOffice sa pravidelne 
dopĺňala naša web stránka www.kosnr.sk, kde sme pos-
tupne dopĺňali  novinky ohľadom podujatí, súťaží či 
výstav, ktoré sa budú uskutočňovať v náhradných ter-
mínoch. Pracovali sme aj na časopise Mozaika, ktorá 
nás ako zamestnancov opisuje čo robíme, čomu sa venu-
jeme a s čím pracujeme. V našej Mozaike si budete môcť 
prečítať aj o významných osobnostiach, ktoré vás môžu 
aj inšpirovať. Ja sama som hrdá na to aký máme úžasný 
a skvelý tím a ľudí, ktorí dávajú do svojej práce toľko úsi-
lia, energie a sily, aby vás čoraz viac a viac prekvapovali 
novými vecami. Na záver by som vás rada pozvala, aby 
ste prišli navštíviť naše krásne stredisko a spoznali čaro 
nášho miesta. Pevne verím, že sa vám tu bude páčiť a prí-
dete aj nabudúce. Raz mi jeden kamarát povedal: “To čo 
je pred Vami i za Vami je nič oproti tomu, čo je vo Vás! 
Najdôležitejšia je Vaša osobná skúsenosť.”

Pohľad našej novej kolegyne Barborky 
na činnosť osvety počas pandémie

Grafológia - Mýty a skutočnosť Ako ovplyvnil Covid-19 osvetové strediská
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