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Nájdite sa v kultúre

www.kosnr.sk

Krajské osvetové stredisko v Nitre

Prajem vám všetkým pokojné čítanie občasníka Mozaika, ktorý pre vás pripravilo Kraj-
ské osvetové stredisko v Nitre. Predstavujeme vám v ňom niektoré zaujímavé podujatia, 
ktoré sme v roku 2021 pripravili a realizovali. Každá oblasť našej činnosti má pre ľahšiu 
orientáciu svoju farbu. Rozhodovanie o organizovaní podujatí v čase pandémie bolo 
náročné. Bola to pre nás výzva, boli sme zodpovední,  odvážni, cítili sme vaše potreby. 
Zvolili sme si cestu realizovať podujatia väčšinou naživo, niekedy v nutných prípadoch 
online. Pozrieť si ich môžete na www.kosnr.sk 

Naši návštevníci prichádzali na podujatia so zodpovedným rešpektovaním aktuálnych podmienok, aby mohli 
pracovať, tvoriť, nasávať kultúrne zážitky, zabúdať na pochmúrnu atmosféru doma, vonku, na Slovensku 
i vo svete, meniť ju na kreatívnu náladu, vyjadriť svoje pocity slovne, divadelne, fotografovaním, maľovaním,  
spevom, tancom, tvorením, objavovaním nových vedomostí a vzájomnou podporou. Všetci rešpektovali zme-
nené podmienky. Veď sú to všetko slušní, kultúrni ľudia. Mali radosť, že sa môžu stretnúť, dávali najavo, že im 
kvalitná kultúra a vzdelávanie v umení, ktorú poskytuje KOS v Nitre, veľmi chýba. Návštevníci sa nám odmenili. 
Priniesli k nám veľa energie, ktorá bola odmenou za vynaložené úsilie, našu flexibilitu, profesionalitu, 
dokonalú logistiku, potrebnú na zvládnutie veľkého množstva podujatí. 

Nesmierne nás teší veľký záujem návštevníkov v tomto neľahkom období. Potvrdzuje to dôležitosť a nevyhnut-
nosť našej čistej, tvorivej, s láskou robenej práce. Veríme, že sme pomohli našim cieľovým skupinám prekonať 
kultúrnu a sociálnu izoláciu, upevniť duševné zdravie a motivovať ich ku kreatívnemu tráveniu voľného času.

Ďakujeme za spoluprácu všetkým našim partnerom,  najmä obciam a mestám našej územnej pôsobnosti 
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Ďakujeme za finančnú pomoc Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 
mestu Nitra, Národnému osvetovému centru a Ministerstvu kultúry.

Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju za spolufinancovanie našich úspešných 
projektov.

Ďakujeme každému návštevníkovi. Zachovajte nám priazeň aj v budúcom roku.

Ďakujeme vám. 
                 

                                       

Daniela Gundová – riaditeľka KOS v Nitre



Festival Cantate priniesol emócie a hudobný zážitok

 Posledný júnový víkend patril v poradí už piatemu 
ročníku prehliadky speváckych zborov Festival Cantate, 
ktorý do Koncertnej sály Župného domu v Nitre opäť pri-
niesol množstvo výnimočných hudobných aranžmánov, 
nádherné klasické a sakrálne skladby, moderné melódie, 
ale i skladby ľudové v zborovom prevedení. Veľkolepý 
koncert v spojení hudobných telies vrátane kvalitných spe-
váckych zborov, inštrumentalistov a odborníkov v oblasti 
zborového umenia, ktorí dokážu tvoriť hudbu bez hraníc, 
to všetko mohli diváci zažiť počas dvojdňovej zborovej pre-
hliadky, každoročne organizovanej Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre. 
Prvý deň festivalu sa publiku predstavili so svojím reper-
toárom spevácke zbory z Nitry a okolia, umelecké vystúpe-
nia ktorých zhodnotila počas rozborového seminára 
odborná porota a skonštatovala vysokú úroveň vystúpení. 
Nasledoval interaktívny workshop, kde si účastníci pod 
odborným vedením lektora skúsili, ako sa učiť hudbu 
tvorivo, pričom jednotlivé metódy si odskúšali na vlastnej 
koži. 
Druhý deň prehliadky patril spevákom i zborom, účast-
níkom workshopov, ktorí prijali pozvanie a zapojili sa 
do realizácie myšlienky spoločného spievania v jednom 
spoločnom zbore pod odbornou taktovkou lektorky. Vyt-
vorili tak spolu s hudobným doprovodom komorného 

orchestra zo ZUŠ Rosinského v Nitre jedno výnimočné 
umelecké dielo v podobe spoločne nacvičených skladieb, 
ktoré si publikum vypočulo počas slávnostného Gala-
večera. 
Odbornou lektorkou workshopov bola Mgr. art. MgA. 
Oľga Bystrianska, ArtD., vynikajúca odborníčka v oblasti 
zborového spevu, ktorá je zároveň garantkou celého pro-
jektu. Pridanou hodnotou galavečera boli tiež vystúpenia 
hosťujúcich profesionálnych zborov, ktoré významne obo-
hatili galaprogram. Počas dvoch dní prehliadky sa pred-
stavili mládežnícke spevácke zbory Dúha a Arrowroses, 
Vokálny zbor ENTHEA, DSZ Superar a spevácka dvoji-
ca Andrea Bošeľová a Martin Vetrák. Hosťom sobotného 
galavečera bola skladateľka Mgr. art. Zdenka Skruteková, 
ArtD., ktorej skladby zazneli na galaprehliadke. Na festi-
vale zaznela svetová premiéry jej skladby „Poď za mnou 
dievčina“, ktorá zožala obrovský úspech a priniesla nád-
herný hudobný zážitok.
Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na pre-
zentáciu speváckych zborov a zároveň tak nádherným spe-
vom tlmočiť krásu a harmóniu piesní. Želáme si, aby nás 
Festival Cantate všetkých aj v budúcnosti duchovne obo-
hacoval.

HUDBA, SPEV 
A TANEC

Marcela Máté
metodik pre hudbu, spev a tanec
0911 480 129
marcela.mate@kosnr.sk
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KOS v Nitre ožilo tancom a pestrými 
tanečnými štýlmi

 Tanečný kolotoč je postupová súťaž v moder-
nom tanci, ktorou sa snažíme podporovať mladých ľudí 
a súťaženie mladých talentov v rôznych tanečných štýloch. 
Po ročnej prestávke bolo nadšenie tanečníkov zúčast-
niť sa postupovej tanečnej súťaže v tomto roku obrovské. 
Na krajskú úroveň sa pretancovali najlepší tanečníci rôz-
nych vekových kategórií v troch súťažných tanečných 
disciplínach. Tanečný kolotoč priniesol pestrú škálu za-
ujímavých vystúpení, ktoré spájala minimalistická scéna, 
zaujímavá choreografia a predovšetkým silná myšlienka. 
Účastníkmi krajskej súťažnej prehliadky boli tanečný sú-
bor Hviezdička pri ZŠ Topoľova Nitra, tanečné kolektívy 
Amirath,  Flames a Lurex, pôsobiace pri ZUŠ Nové Zám-
ky. Program súťaže obohatili i veľmi zaujímavé súťažné 
vystúpenia TS Again a tanečného súboru pri SZUŠ 
H. Madariovej v Nitre, ako i vystúpenia sólistov.
Tanečný kolotoč zahŕňa okrem prezentačno-súťažnej časti 
i vzdelávaciu časť v podobe rozborového seminára, počas 
ktorého porota zhodnotila tanečné výkony jednotlivých 
tanečných súborov a určila víťazné choreografie, z ktorých 
najlepšie postúpili do celoštátnej postupovej prehliadky 
moderného a módneho tanca Deň tanca 2021. Predse-
dom poroty a garantom podujatia bol Norbert Grofčík, 
úspešný slovenský tanečník, tréner a choreograf, víťaz 
celosvetových súťaží. Vedúci tanečných súborov veľmi 
ocenili aj možnosť individuálnych konzultácií s porotou, 
prostredníctvom ktorých získali odporúčania pre zlepše-
nie svojich výkonov.
Tanečný kolotoč je úžasný projekt, ktorý podporuje zmys-
luplné trávenie voľného času, mladé talenty, kreativitu a to 
prostredníctvom jednej z najkrajších aktivít vôbec - pros-
tredníctvom tanca. Tanec v sebe nesie ladnosť, jemnosť, 
dokonalú synchronizáciu pohybov a možnosť vyjadriť 
svoje emócie. Veríme, že budúcnosť nám prinesie možnosť 
pokračovať v rozvíjaní tanečného umenia, pretože rozvíjať 
talent znamená ponúknuť deťom budúcnosť.

Momentky z Festivalu Cantate 2021
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 Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizova-
lo počas posledných dní letných prázdnin prezentač-
no-vzdelávacie podujatie Spevom k srdcu, srdcom 
k hudbe. Tvorili ho 3-dňové spevácke dielne pre detské 
a mládežnícke spevácke zbory, ich vedúcich a dirigentov, 
ktoré na štvrtý deň podujatia vyvrcholili prezentačným 
vystúpením pre rodinných príslušníkov.
Mladí speváci počas workshopov nacvičili skladby, pri 
výbere ktorých sme sa zamerali na zahraničnú populárnu 
tvorbu i na skladby slovenské s cieľom prehĺbiť ich záujem 
nielen o modernú ale aj o našu tradičnú ľudovú tvorbu. 
Speváci i vedúci zborov získali rady a odporúčania 
odborníkov, ktorí spevácke dielne viedli.  Záštitu nad 
celým podujatím zabezpečil Mgr. art. Marek Štrbák, PhD. 
ArtD., dlhoročný dirigent a odborník  v oblasti hry na 
organe,  ktorý spolu s manželkou, hlasovou pedagogič-
kou Mgr. Ivetou Štrbák Pandiovou, PhD., zvolili pri práci 
s deťmi hravé interaktívne metódy s využitím moderných 
a progresívnych pedagogických techník. 
Myšlienku podujatia si v nasledujúcich riadkoch pred-
stavíme v rozhovore s odborným lektorom Marekom Štr-
bákom. 

Na konte máte veľké množstvo úspechov. Na ktoré z nich ste 
najviac hrdý?
Možno to bude znieť zvláštne, ale som rovnako hrdý na 
každý úspech. Všetkým z nich predchádzala náročná 
príprava a odriekanie, no človek si napokon vždy uvedomí, 
že umenie dáva životu človeka veľký zmysel a dokáže ho 
neuveriteľným spôsobom naplniť. Najväčším úspechom sú 
šťastní interpreti a spokojné publikum. 

Vieme, že veľmi radi pracujete s deťmi. Čo Vás pri tom naj-
viac ovplyvňuje a motivuje? 
Najväčšou motiváciou a inšpiráciou sú deti samotné. Ob-
divujem ich čistý, úprimný a radostný pohľad na svet či 
život. Sú veľmi hravé a dospelý človek sa pri nich poľahky 
opäť stane dieťaťom, ktorým kedysi bol. Aj keď sa to na 
prvý pohľad nezdá, môžeme sa od nich mnohému priučiť. 
Neberiem ich teda ako „žiakov“, ale skôr partnerov. Mys-
lím, že tento prístup má vo vzťahu k nim veľký zmysel. 

Priblížte nám ako pripraviť pekné koncertné vystúpenie 
a ako prebiehala príprava prezentačného vystúpenia Spe-
vom k srdcu počas vzdelávacích workshopov.
Nácviku vystúpenia prechádzajú dlhé úvahy nad reper-
toárom, ktorý bude zaujímavý nielen pre zbormajstra, ale 
najmä pre účinkujúcich. Dokážu totiž najlepšie interpre-

tovať skladby, ktoré im budú blízke alebo si získajú ich 
sympatie. V rámci nácviku sa následne venujeme najprv 
dychovým a hlasovým cvičeniam, aby sme vedeli správne 
narábať s naším hlasom. Potom hravou a nenásilnou for-
mou cvičíme jednotlivé skladby po úsekoch a častiach, aby 
sa nám hneď nezunovali. Snažíme sa skladby podľa potre-
by striedať a pomedzi nimi sa aj hudobne „hráme“. Na pos-
ledných skúškach sa ťažšie miesta ešte dočistia a vyleštia, 
aby sme všetci cítili potrebnú istotu. Potom už len úsmev 
a radosť v srdci – voilà – sme pripravení predostrieť pos-
lucháčom hudobné „pochúťky“.  

Ako vnímate spoluprácu s Krajským osvetovým strediskom 
v Nitre?
Spolupráca s Krajským osvetovým strediskom v Nitre bola 
skvelá. Obdivoval som perfektnú organizáciu a úžasné 
podmienky, ktoré boli pre nás vytvorené. Takáto spoluprá-
ca môže byť žiarivým príkladom aj pre iné inštitúcie. 

Spevácke dielne nadchli detské 
a mládežnícke zbory

Aké rady a odporúčania by ste dali dirigentom, ktorí pracujú 
s detskými a mládežníckymi speváckymi zbormi a ako by ste 
motivovali mladých ľudí angažovať sa v speváckych zboroch?
Byť zbormajstrom je náročné, keďže človek musí byť nielen 
dirigentom, ale aj spevákom, hercom, psychológom, reční-
kom... Napriek tomu sa tejto činnosti nie je potrebné báť – 
potrebujeme len hrnček odvahy, more kreativity, tri lyžičky 
humoru a úsmev na tvári. Odporúčam zavše navštíviť 
skúšky iných zbormajstrov a inšpirovať sa nimi – ja sa 
dodnes priúčam od svojich študentov, kolegov, bývalých 
pedagógov – a najviac od vlastnej manželky. 
Motivácia pre mladých ľudí môže pozostávať z dvoch 
krokov – vypočuť si a vyskúšať. Môžeme pozvať všetkých 
našich (nielen) mladých priateľov a známych na koncert 
speváckeho zboru. Následne ich požiadať, aby sa osmelili 
a prišli si zaspievať. Spievanie v speváckom zbore je veľmi 
nákazlivé – verte, že ak si ho človek čo len raz vyskúša, 
poľahky podľahne jeho čaru. Veď čo môže byť krajšie ako 
vyjadriť svoje emócie spevom krásnej hudby v spoločen-
stve milých a príjemných ľudí?
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HOVORENÉ 
SLOVO

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

Hviezdoslavov Kubín
Mladý moderátor 2021

 Hviezdoslavov Kubín je všetkým dobre známa postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie 
a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Každý rok má súťaž svoju postupnosť 
a štruktúru. Organizátori si mohli v roku 2021 zvoliť spôsob realizácie súťaže a to buď prezenčne alebo online. Nakoľko 
je veľmi náročné vytvoriť kvalitný online záznam umeleckého prednesu, rozhodli sme sa uskutočniť ho prezenčne. A to 
sa nám úspešne podarilo. Okresných kôl (Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce) sa celkovo zúčastnilo 187 recitátorov a regionál-
neho kola v IV. a V. kategórii 26 recitátorov. Tieto čísla boli vzhľadom na aktuálny stav pandémie vysoké, čomu sme 
sa tešili. Vysokú účasť vnímame ako výsledok našej neustálej komunikácie s pedagógmi a školami počas celého roka. 
V rámci súťaže sa konali rozborové semináre, počas ktorých odborná porota poskytla spätnú väzbu súťažiacim. Skutočnosť, 
že recitátori aj počas pandémie nestratili záujem a chuť recitovať, nás posúva vpred a motivuje k ďalšej tvorivej práci. Tešíme 
sa na všetkých recitátorov na 68. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. Ďakujeme, že máte stále chuť zapájať sa do súťaže. 

 Krajská súťaž Mladý moderátor je určená všetkým 
neprofesionálnych moderátorom a redaktorom od 15 do 
25 rokov. Tento rok sa súťaž presunula do online priesto-
ru, v ktorom sa celkovo predstavilo 9 súťažiacich. Doma si 
pripravili jednotlivé súťažné disciplíny: reklama, rozhovor, 
spravodajstvo, reportáž a vytvorili jednu ucelenú reláciu 
v trvaní 9 minút. V rámci prípravy na súťažné disciplíny 
sme zrealizovali dva online workshopy zamerané na prá-
cu s kamerou, pred kamerou, hlasové a jazykové cviče-
nia, na prípravu disciplín a prácu so strihom vlastnej 
relácie. Celkovo sa workshopov zúčastnilo 30 záujemcov 
o moderovanie. Lektormi workshopov boli PhDr. Dáša 
Nováčiková, PhD. a Mgr. Martin Kabíček. Porota v zložení: 
Matúš Krnčok, moderátor rádia Expres a Telerána, PhDr. 
Dáša Nováčiková, PhD., pedagogička na katedre žurnal-
istiky UKF v Nitre a Michaela Kertészová, moderátorka 
rádia Európa 2, sa počas rozborového seminára vyjadrila 
k najčastejším chybám, najlepším moderátorským vstu-
pom a poskytla rady ako zlepšiť moderátorské zručnosti. 
Počas individuálnych rozborov sa venovala konkrétnym 
reláciám. Po súťaži nasledovala beseda s moderátorom 
Matúšom Krnčokom, ktorý porozprával o svojich začiat-
koch, skúsenostiach s rádiom a televíziou, poradil mladým 
moderátorom ako pracovať s hlasom, čomu sa vyhnúť pri 
začiatkoch moderátorskej kariéry, motivoval ich k práci na 
sebe a odpovedal na ich otázky. 
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Štúrov Zvolen 2021

 V priestoroch Krajského osvetového strediska 
v Nitre sa v októbri konala krajská súťaž Štúrov Zvolen, 
ktorá je určená mladým ľuďom z Nitrianskeho kraja. 
Realizuje sa v troch kategóriách. Súťažiaci I. kategórie si 
v rámci prípravy vyžrebujú krátky text, ktorý musia pre-
rozprávať a dotvoriť. Súťažiaci II. a III. kategórie si doma 
pripravia vlastnú tému s ktorou predstúpia pred porotu 
a následne si vyžrebujú tému, ktorú spracujú v daný oka-
mih. V roku 2021 sa súťaž realizovala s upravenými pod-
mienkami a hlavne bez publika. Počas súťažného dňa sa 
predstavilo 12 rečníkov, z ktorých tí najlepší postúpili do 
celoštátnej súťaže. Porota v zložení Mgr. Jana Popovicsová, 
PhDr. Dáša Nováčiková a Mgr. art. Barbora Špániková, 
ArtD. ocenila prípravu súťažiacich a v rámci rozborového 
seminára im poskytla cenné rady ako zlepšiť rečnícky pre-
jav. Porota hodnotila nielen jazykovú stránku prejavu, ale 
aj obsahovú stránku a celkový dojem. 
„Rečnícke prejavy vo všetkých kategóriách boli pri-
pravené na vysokej úrovni. Vo väčšine prípadov spĺňali 
kritériá rečníckeho prejavu. Pozitívne hodnotíme domácu 
prípravu prejavov, obsah a aktuálnosť ich tém. Výrazové 
prostriedky, s ktorými rečníci pracovali, boli spracované 
vhodne.“ Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
Aj keď sa súťaž realizovala za prísnejších opatrení, rečníci 
boli radi, že sa znovu mohli postaviť pred porotu a získať 
cenné skúsenosti a rady.
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Fotoimpulzy 2021

FOTO A FILM

 Reportáž, luminografia, portrét, street fotogra-
fia, dokumentárne zátišie, fantasy portrét, jesenné variá-
cie - cyklus workshopov pre amatérskych fotografov. 
Stretnutia zamerané na objasnenie základných princípov 
a hľadanie nových prístupov  k fotografickému médiu. 
Úvod lektori venovali inšpiračným vzorom od popredných 
domácich i zahraničných fotografov. V reportáži si účast-
níci vyskúšali fotografovanie verejnej akcie v časovom 
slede s prvkami výtvarnej fotografie, na luminografii sa 
oboznámili s dlhým expozičným časom, počas street foto 
zachytávali v teréne situáciu, moment a skúšali si interak-
ciu fotografa s ľuďmi. Pri portréte sa zamýšľali  ako sám 
portrét môže vytvárať príbeh alebo byť  jeho súčasťou. Na 
ďalších workshopoch hľadali zaujímavé zátišia, preniesli sa 
do sveta fantázie, kde fotografia bola výpoveďou konkrét-
nej  idey, odkazu a emócie. Osvojovali si aj základné fo-
tografické výrazové prostriedky a prípravu fotografií do 
tlače.

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

Hlavná cena Cineamy putovala do Nitry

Celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021 vyvrcholila v septembri prehliadkou v Barde-
jovských Kúpeľoch. Mená víťazov zazneli na záverečnom ceremoniáli, ktorý uzavrel trojdňový program plný súťažných 
aj nesúťažných projekcií a sprievodných podujatí. Za Krajské osvetové stredisko v Nitre súťažilo šesť filmov. Získali sme 
5 ocenení. V kategórii do 16 rokov si odniesli 3. miesto Patrik Hallo a Lukáš Zeleňák za dokumentárny film Život podľa 
mačky, v kategórii do 21. rokov obdržala 3. miesto za experiment Sliepky Martina Kukučková. Nad 21 rokov bolo udelené 
1. miesto za publicistiku Run of Titans, filmovej skupine roDKa z Močenku. V kategórii animovaný film si odniesol 1. 
miesto film Zlodeji koní od autorskej dvojice Jakub Chochula a Ján Feckanič. Tí spoločne so svojimi ratolesťami vytvorili 
vlastnú verziu akčného krimi v miniatúrnej mierke, pracujúc s hračkárskymi figúrkami a rekvizitami. Tento film zároveň 
získal i Hlavnú cenu Cineama 2021. Srdečne gratulujeme.
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 V niektorých rodinách sa tvorivosť dedí. V KOS 
v Nitre sme prezentovali dve výstavy dvoch jubilujúcich 
autoriek, ktoré potvrdzujú toto porekadlo. Prvou z nich 
bola letná výstava výtvarných diel, fotografií a ilustrácií 
Karoly Absolonovej, neprofesionálnej výtvarníčky, ktorá 
úspešne reprezentuje náš kraj na výtvarných súťažiach, jej 
dcéry, syna a vnučiek.  Špecifickosť tejto zaujímavej zostavy 
spočívala v umeleckom spojení troch generácií. Hlavným 
znakom výstavy bola harmónia, pútala svojím obsahom, 
témami, technikami i samotnými príbehmi. Jej čaro bolo 
v originalite myšlienok, rýdzosti pocitov i sile výpovedí.
V rámci výstavy Štetcom a ihlou, maľbou a patsch-
workom sme predstavili výtvarnú tvorbu Júlie Win-
klerovej. Už v detstve brala do rúk ceruzku a kreslila 
sklenené poháre, ktoré vyrábal jej otecko - sklársky 
majster. Ako stredoškoláčka kreslila tváre vtedy po-
pulárnych spevákov, hercov. Aj neskôr si nachádzala 
čas na kreslenie či maľovanie. Rodine hovorila, že sa 
teší, ako bude na dôchodku maľovať. Splnilo sa jej to 
a návštevníci sa mohli v októbri pokochať jej výtvar-
nými dielami. Kolekciu obrazov významnou mierou 
obohatila jej dcéra Júlia. Priniesla nádherné, dokonalo 
vypracované a hlavne úžitkové diela. Najväčšiu pozor-
nosť pútali výrobky na slávnostné chvíle ako originál-
ny doplnok oblečenia tvorené technikou patschworku.

 Akryl, pastel, akvarel, enkaustika, papiero-
tlač a mnoho ďalšieho z výtvarného umenia si mohli 
počas leta vyskúšať účastníci výtvarných workshopov. 
Tvorili, vzdelávali sa, získavali výtvarné zručnosti, osvo-
jovali si nové techniky, vymieňali si skúsenosti, konzul-
tovali. Na stretnutiach pracovali  technikou papierotlače,  
akvarelom zachytávali krajinu snovým i detailným spô-
sobom, osvojovali  si jemnú,  priehľadnú maľbu,  pries-
vitnosť, odlesky, vrstvili lazúry a vytvárali obraz pomo-
cou farebnej škvrny. Získali základy práce so zaujímavou 
maliarskou technikou, enkaustikou, ktorá ponúka svet 
plný farieb a tvarov. Pracovali  so živým modelom, 
naučili sa meranie a zachytenie proporcií, overovali si 
v praxi všeobecne platné a fungujúce pravidlá pri kres-
be portrétu, dozvedeli sa o postupe autorského kon-
ceptu tvorby z papierovej hmoty v kombinácií s inými 
materiálmi. Venovali sa i kresebnej štúdii, pracovali 
s odtieňmi teplých, studených aj komplementárnych 
farieb, vyskúšali si mnohostranné využitie tušu a praco-
vali s hlavnými aspektmi diela so svetlom a tieňom. Na 
všetkých workshopoch im lektori, Dominika Lehocká, 
Mária Valčová, Katarína Jahnová, Ľubica Máziková, 
Peter Pauko i Martin Kratochvil ochotne odovzdáva-
li svoje skúsenosti, poskytovali odborné rady, konzu-
ltácie a spoločne viedli dialógy o výtvarnom umení.

ZVONKY

Jablko nepadá ďaleko od stromu Výtvarné cesty 2021

VÝTVARNÍCTVO
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POHĽADY DO UMENIA 

August patril už po deviatykrát neprofesionálnym výtvarníkom z nitrianskeho regiónu, z iných miest a obcí Slovenska, 
Česka, Rakúska a Ukrajiny. Tentokrát sa stretli v Banskej Štiavnici, aby tvorili pod odborným vedením lektora Mgr. 
Martina Kratochvila, PhD. Genius loci bola ústredná téma tohtoročného stretnutia. „Označuje špecifickú, príznačnú 
atmosféru miesta vyjadrenú v osobitom kolorite, tvarosloví, hry svetla a tieňa, v objavovaní a nachádzaní pridanej hod-
noty miesta pokojným a sústredením vnímaním“ aj týmito slovami inšpiroval a motivoval lektor účastníkov. Tí si pri 
potulkách mestom začali pozornejšie všímať množstvo zákutí, rôznorodosť historických architektúr, ich detailov, prírod-
ných scenérií, zátiší. To všetko prenášali citlivo na plátna, snažili sa odkloniť od reality, prižmúriť oči a stvárniť  ducha 
miesta tajomne, štylizovane, snovo, či malebne. Tvorili s veľkým nadšením, zanietením a s cieľom čo najlepšie vystihnúť 
tému. Pozorne počúvali dobre mienené lektorské rady, odporúčania a nápady. Sami sa zapájali do dialógov, konzultácií, 
aby nasali čo najviac od lektora, ktorý im odovzdával maximum  zo svojho výtvarného, umeleckého i pedagogického 
majstrovstva. Program sympózia obsahoval i sprievodné aktivity - výtvarné workshopy, spoločnú návštevu Kalvárie, 
prehliadku výstavy maliara Juraja Tomana, individuálne konzultácie, večerné prednášky o výtvarnom umení, autorské 
prezentácie. Počas podujatia sa autori navzájom podporovali v tvorbe, vládla  pohoda, dobrá nálada a skvelá atmosféra. 
Vyvrcholením bola vernisáž na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici, na ktorej sa zúčastnili autori, ich hostia, oby-
vatelia mesta i turisti. Výtvarné diela 34 účastníkov si mohli pozrieť návštevníci Nitry v Krajskom osvetovom stredisku v 
Nitre  a v Dome kultúry v Kroměříži.

Medzinárodné sympózium pre 
neprofesionálnych výtvarníkov 
v Banskej Štiavnici. Päť dní výt-
varnej tvorby, workshopov, 
prednášok, prezentácií, 
konzultácií a záverečnej 
výstavy na Radničnom námestí. 
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REMESLÁ
Mariana Füleová
metodik pre ľudové remeslá 
0911 540 023
mariana.fuleova@kosnr.sk

 Vytvárať priestor na oživovanie, uchovávanie 
a sprostredkovanie remesiel je dlhodobým cieľom KOS 
v Nitre. Tri remeslá, košikárstvo, drotárstvo a tkáčstvo 
obsahovo naplnili remeselné tvorivé dielne, ktoré sa us-
kutočnili na troch miestach v rámci územnej pôsobnosti 
KOS v NR. Park Janka Kráľa pri MsKaŠ v Zlatých Morav-
ciach, Gazdovský dvor v obci Nová Ves nad Žitavou 
a Kultúrne stredisko Večierka v Šali. Všetky aktivity sme 
realizovali počas letných prázdnin za priaznivej epide-
miologickej situácie. Deti mládež, ale aj sprevádzajúci 
dospelí, si počas troch dní mali možnosť vyskúšať upliesť 
košík, vyrobiť drôtované srdce či utkať koberček. Celko-
vo sa do remeselných tvorivých dielní zapojilo 176 detí 
a niekoľko sprevádzajúcich rodičov, či starých rodičov. 
Deti aj dospelí boli nesmierne potešení a nešetrili slo-
vami chvály. Poďakovanie patrí spoluorganizátorom za 
súčinnosť, propagáciu a zázemie nevyhnutné k zabez-
pečeniu realizácie remeselných tvorivých dielní. Meno-
vite ďakujeme PaedDr. Klaudii Ivanovičovej z MsKaŠ 
v Zlatých Moravciach, pani starostke Mgr. Marike 
Korčokovej z obce Nová Ves nad Žitavou a nakoniec 
Kataríne Gáborovej z Kultúrneho strediska Večierka 
v Šali. Tešíme sa na pokračovanie v budúcom roku 2022.

Cesta k remeslu
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 Po uvoľnení prísnych opatrení na jar 2021 sme sa 
nadýchli a rozbehli sériu tvorivých dielní na rôzne témy. 
Prvé tri tvorivé dielne boli venované menej známej techni-
ke frivolitkovaniu. Frivolitka je ozdobná čipka tvorená zo 
slučiek, uzlíkov, oblúčikov a stĺpikov zhotovená pomocou 
frivolitkovej ihly a člnka. Isté formy frivolitky sa našli už 
v starom Egypte a Číne. V Európe existujú záznamy už 
v roku 1707. Hoci sú na pohľad frivolitky veľmi jemné, sú 
aj mimoriadne pevné. Touto technikou sa dajú robiť rôzne 
drobnosti ako náušnice, náramky, náhrdelníky, vianočné či 
veľkonočné ozdoby, dečky. Tiež rôzne aplikácie, ktoré sa 
môžu použiť ako súčasť odevu prípadne priamo aplikovať 
na časti oblečenia. Na skrášlenie a oživenie frivolitiek sa 
používajú korálky. V troch stretnvutiach si účastníčky 
osvojili techniku frivolitkovania a každá si vyrobila malý 
kvietok.
Štvrtá tvorivá dielňa bola venovaná maľovaniu mandál na 
hodváb. Maľovali sme na hodvábne kruhy motívy podľa 
vlastnej fantázie, začínajúce účastníčky mali pripravené 
predlohy, ktoré im prácu uľahčili. Každá odchádzala s krás-
nou maľovanou mandalou.
Piata dielňa bola určená milovníkom drôtovaného šperku. 
Ohýbanie, spájanie, točenie a veľa vlastnej fantázie sa snúbi 
vo vlastnoručne vyrobenom šperku – kto by ho nemal rád! 

Účastníčky si vyrobili náušnice, náramok aj prívesok rô-
znych farieb, veľkostí a použitím rôznych techník.
Šiesta a siedma dielňa bola v znamení plstenia. Plste-
nie patrí k najstarším textilným technikám. Jej podstata 
spočíva v premene nespratných vlnených vlákien na niečo 
estetické, účelové, hrejúce a zároveň chladivé no predo-
všetkým potešujúce. Pri jej spracovaní sa používajú dve 
základné techniky, ktorými sú mokré a suché plstenie. Obe 
techniky si mali možnosť osvojiť účastníčky dielní. V rámci 
suchého plstenia si vyrobili jesennú dekoráciu a mokrou 
technikou si vyrobili netradičný trojuholníkový šál.
Tak ako býva zvykom každý rok s blížiacimi sa vianočnými 
sviatkami organizujeme vianočnú tvorivú dielňu, na ktorej 
si vyrábame vždy niečo k Vianociam. Tento rok sme sa 
venovali výrobe sviečok z včelieho vosku. Opäť si účastníci 
mali možnosť vyskúšať dve techniky. Samotné odlievanie 
sviečok, ale aj točenie z medových plátov. 
Na všetkých tvorivých dielňach sme sa stretli so šikovnými, 
zručnými, tvorivými a nesmierne dobrými ľuďmi, ktorí 
neváhajú venovať svoj voľný čas záujmovo-umeleckej čin-
nosti.
Preto ak si chcete odbúrať stres, vyrovnať rovnováhu, získať 
vnútorný pokoj neváhajte sa k nám pridať. Tešíme sa na 
Vás aj v roku 2022.

Keramika v KOSKúzlo zašlých čias

 Na začiatku bol nápad, výzva, možnosť požiadať si 
o dotáciu z MK SR v rámci podpory kultúrneho dedičstva. 
A stalo sa - v roku 2020 sme napísali projekt, ktorý nám 
Ministerstvo kultúry schválilo a mali sme možnosť zakúpiť 
keramickú pec, hrnčiarsky kruh a základné vybavenie 
keramickej dielne. Ešte koncom roka 2020 sme zrealizovali 
dva trojdňové workshopy, jeden pre dospelých a jeden pre 
deti.
S keramickou tvorbou sme pokračovali aj v tomto roku. 
Zrealizovali sme dva dvojdňové workshopy pre dospelých 
a mládež. Spolu sa na nich zúčastnilo 30 účastníkov. 
V tomto roku sme sa venovali modelovaniu misiek a šálok, 
točeniu na kruhu, modelovaniu zo šnúr a glazúrovaniu. 
Pre deti sme počas letných prázdnin zrealizovali týždňové 
tvorivé dielne pod názvom KERAMIKÁČIK. Zúčastnilo sa 
ich 48 detí. Sústredili sme sa na modelovanie z nepálenej 
hliny, modelovanie z pálenej hliny, točenie na hrnčiarskom 
kruhu a glazúrovaniu. Počas dielní sme v rámci tvorby 
vyhotovili do átria Kos vtáčikov, napájadlo, kŕmidlo pre 
vtáčiky a ďatľa na strom, ktoré budú dopĺňať kvetinové 
záhony.
Ďakujeme rodičom z Nitry a okolia, že využili možnosť 
a zaujímavo vyplnili voľný čas svojich detí počas letných 
prázdnin.
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júl
K prameňom tradícií - workshop pre folklórne kolektívy
Umenie pre každého - foto, film, výtvarníctvo workshopy 
FAD 22 Festival Amatérskeho Divadla
Cesta k remeslu II. - okres Zlaté Moravce - tvorivé dielne
Cesta k remeslu II. - okres Nitra - tvorivé dielne
Fotoklub Šaľa - výstava

august
Umenie pre každého - foto, film, výtvarníctvo workshopy 
Pohľady do umenia, Reflexie - medzinárodné sympózium výtvarníkov
Spevom k srdcu, srdcom k hudbe - spevácke workshopy
Na našu nótu - tvorivé dielne pre ľudové hudby
Cesta k remeslu II. okres Šaľa - tvorivé dielne
Fotoklub Šaľa - výstava

september
Umenie pre každého - foto, film, výtvarníctvo workshopy 
Pieseň v srdci - workshopy zborového spevu
Umenie skryté v slove - seminár pre pedagógov k prednesu
K prameňom tradícií - workshop pre folklórne kolektívy
Korálkovanie - tvorivé dielne
K v K - keramické workshopy
Fotoklub FOTOP Topolčianky - výstava

október
Srdce, Duša, Radosť - reprezentačný program amatérskej kultúry NSK
Idú hrať - krajská súťaž choreografií folklórnych súborov 
Mladý moderátor - krajská súťaž moderátorov
Kde bolo, tam bolo - regionálna súťaž pre ZŠ s VJM
Tradičné a ochotnícke divadlo - prezentačno-vzdelávacie podujatie
Festival Cantate - prehliadka zborového spevu s Galavečerom
Umenie pre každého - foto, film, výtvarníctvo workshopy 
Makramé - tvorivé dielne
K v K - keramické workshopy
Pohľady do umenia - výstava, Synagóga Nitra

november
Kde bolo, tam bolo - krajská suťaž pre ZŠ s VJM
K prameňom tradícií - workshop pre folklórne kolektívy
Prevencia diskriminácie a šikany - workshopy
Palička pre mažoretku - workshop
Tradičné a ochotnícke divadlo - prezentačno-vzdelávacie podujatie
Adventný venček - tvorivé dielne
Fotoklub pri KOS a APF - výstava

december
Anjelský deň v KOS - prezentácia činnosti
Pieseň Vianoc - adventný koncert 
Z vesmíru do hlbín zeme - výstava Mira Poláka

Počas celého roka
Kluby grafológie, fotokluby, astrokluby
Ľudové remeslá - ponuka tém pre deti:
Šúpolienka, Maľované Vajíčko, Drôtovanie, Tkanie, 
Tvoríme z lístia, Tvoríme z papiera, Morena, 
Zápich do kvetináča, Vianočné ozdoby, Šišky...

január
Perspektíva - výtvarný workshop
K prameňom tradícií - workshop pre folklórne kolektívy
Tanečná choreografia - workshop
Zdobenie toriet a zákuskov - tvorivé dielne
Výstava produktov remeselníkov nitrianskeho kraja

február
K prameňom tradícií - workshop pre folklórne kolektívy
Zvonky - regionálna prehliadka hudobného folklóru
Vesmír očami detí NR, SA, ZM - výtvarná súťaž v oblasti astronómie
Hviezdoslavov Kubín I.-III. obvod 
Palička pre mažoretku - workshop
Maľovaný dáždnik - workshop
Foto workshop
Pavel Kováč - foto výstava

marec
Heličky - regionálna súťaž detských folklórnych súborov 
Javiskový škriatok - regionálna súťaž detskej dramatickej tvorivosti
Na scénu - regionálna súťaž divadla mladých a dospelých
Hviezdoslavov Kubín I.-III. okres
Čo vieš o hviezdach? NR, SA, ZM - vedomostná astronomická súťaž
Veľkonočné vajíčka z paverpolu - tvorivé dielne
K v K - keramické workshopy
Region Art - súťaž a výstava výtvarnej tvorby
Vesmír očami detí - výstava

apríl
Na scénu - krajská súťaž divadla mladých a dospelých
Cineama - regionálna súťaž amatérskej filmovej tvorby
Amfo - regionálna súťaž amatérskej fotografickej tvorby
Filmársky workshop
Umenie pre každého - foto, film, výtvarníctvo workshopy 
Hviezdoslavov Kubín IV.-V. region
Šúpolienky - tvorivé dielne
K v K - keramické workshopy
Andrea Koncová - foto výstava

máj
Tradičné a ochotnícke divadlo - prezentačno-vzdelávacie podujatie
Štúrov Zvolen - krajská súťaž detí a mládeže v rétorike
Hra so slovom - workshop
Tanečný kolotoč - regionálna súťaž moderného tanca
Tanečný kolotoč - krajská súťaž moderného tanca
Enkaustika - tvorivé dielne
K v K - keramické workshopy
Znie pieseň Podzoboria - prehliadka maďarského hudobného folklóru
Výstava keramických diel detí, Átrium KOS

jún
Tradičné a ochotnícke divadlo - prezentačno-vzdelávacie podujatie
Hra so slovom - workshop
Umenie pre každého - foto, film, výtvarníctvo workshopy 
Papierové pletenie - tvorivé dielne
Sú-zrenie - výstava
Tatiana Orolínová a Šimon Ivanovič - foto výstava

Na rok 2022 pripravujeme

www.kosnr.skKrajské osvetové stredisko v Nitre
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Kúzlo umenia a remesla 

 Pod týmto názvom môžete nájsť prehliadku re-
meselníkov a výtvarníkov Nitrianskeho kraja, ktorá bola 
súčasťou slávností Nitra, milá Nitra 2021.
Tento rok sme sa ako spoluorganizátor opäť podieľali na 
organizovaní slávností. Svoju ponuku sme sústredili na 
prehliadku 36 remeselníkov a výtvarníkov nášho regiónu. 
Miestom našej prehliadky bolo Podhradie a Hradný kopec 
v Nitre. Návštevníci si mohli vychutnať bohatú paletu kle-
notov ľudovej kultúry a ľudového umenia v prepojení na 
výtvarnú tvorbu. Keramika, šperky, mydielka, medovníčky, 
kytice, drôtované výrobky, levanduľa, čipky, krajky, háčko-
vané odevy, hodváb, maľovaný textil, hračky, ale aj  maľby 
a ešte oveľa viac výrobkov bolo prezentovaných počas 
dvoch dní na tohtoročných slávnostiach.

Ďakujeme všetkým zúčastneným remeselníkom a výtvar-
níkom za ich prezentáciu a želáme im veľa inšpirácií v tvor-
be, ktorú neustále môžeme objavovať a obdivovať.

SPOLUPRÁCA S MESTOM NITRA

Bližšie k sebe 
vďaka tvorivosti 
 Podujatie organizovalo mesto Nitra v spolupráci 
s KOS v Nitre. Cieľom bola aktivizácia seniorov a se-
nioriek, podpora celostného rozvoja osobnosti jedinca 
a tiež podpora medzigeneračných vzťahov. Na worksho-
poch sa mohli zúčastniť nielen seniori, ale aj zástupcovia 
generácie detí, vnúčat. Účastníci mali možnosť nácviku 
praktických zručností a osvojenia si techník  v oblasti výt-
varného umenia – akvarel, maľba, kresba a ľudových re-
mesiel – paličkovanie, háčkovanie, pletenie z pedigu. Všet-
kých aktivít sa zúčastnilo 81 účastníkov.
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Festival amatérskeho divadla 2021

DIVADLO

 Festival amatérskeho divadla FAD sa stáva vy-
hľadávaným podujatím medzi mladými umelcami. Je to 
divadelný komunitný festival s medzinárodnou účasťou, 
je o divadle mladých, a o práci s mladými tvorcami a in-
terpretmi, je vzdelávací so zahraničnými lektormi, je 
otvorený témam, forme, žánru. Je popretkávaný odborník-
mi, lektormi, odbornými diskusiami. Je obohatený 
o výstavy, hudobné produkcie z nášho regiónu, o na-
júspešnejších recitátorov z regiónu. Je vzácny účasťou zah-
raničných divadiel a lektorov zo zahraničia. V tomto roku 
z Poľska, z Izraela, z Fínska a z Čiech, ktorí napriek pan-
démii prišli do Nitry a priniesli nezabudnuteľné work-
shopy a inscenácie. FAD 21 tvorili inscenácie - desať zo 
Slovenska, tri z Poľska, po jednej z Čiech,  Fínska a Izraela, 
tri workshopy, výstavy počas festivalu i po festivale, 
odborné  diskusie s tvorcami pod vedením piatich hodno-
titeľov, 3 hudobné večery a nekonečne veľa neformálnych 
stretnutí.  

Na FAD 21 prijali pozvanie kvalitní lektori, ktorí in-
tenzívne pracovali v priebehu niekoľkých festivalových dní 
v troch workshopoch. Pedagogička a lektorka z Fínka Tint-
ti Karpinnen s účastníkmi workshopu hľadala, ako možno 
využiť dramatické techniky na štúdium a prehĺbenie témy 
hry, na ich prepojenie s vlastným životom. 
Poľský režisér Marek Kościołek  sa venoval autorskej 
metóde, s  ktorou pracuje vo vlastnom súbore, smerom 
k príprave herca na ceste za autorským divadlom. 
Workshop bez slov s lektorom z Izraela s Halilom Itzha-
kom sa sústreďoval na prácu s fantáziou a predstavivosťou, 
s vhĺbením sa do seba. 
Dielne boli otvorené nielen účinkujúcim festivalu, ale 
komukoľvek, kto mal záujem sa rozvíjať pomocou divadel-
ných metód. 

Názor jednej z hodnotiteliek na FAD 21 Daniely Evják-
ovej z Čiech

“Bez tlaku na víťazstvo a strachu zo zlyhania vznikol 
v Párovských Hájoch priestor, v ktorom mladí divadelní-
ci mali možnosť sústrediť sa výpoveď svojho diela, či diel 
divadelných kolegov. Po predstaveniach  diváci a tvorco-
via diskutovali na slnečnej terase, v tráve, či na chodbách 
kultúrneho domu. Organizované diskusie s odborník-
mi zo sveta profesionálneho divadla dopĺňali spontánne 
načaté rozhovory. Otvárali nové pohľady na videné diela, 
či konzultovali problematické miesta a možnosti ich rieše-
nia. Kombináciou dielní, predstavení a diskusií Festival 
amatérskeho divadla priamo ovplyvňuje tvorbu a budovanie 
identity mladých umelcov, vníma ich idey a otvára im nové 
možnosti nazerania na divadlo, svet a svoje miesto v ňom. 
Je oslavou tvorby, slobody a komunikácie. Krajské osvetové 
stredisko v Nitre vytvorilo týmto festivalom fenomén, ktorý 
je jedinečným úkazom na scéne slovenského neprofesionál-
neho divadla, jednorožcom medzi prehliadkami amatérske-
ho divadla, ktorého dosah a potreba ďaleko presahujú indi-
viduálnu rovinu účastníkov a regionálne potreby.”

Silvia Bartáková
metodik pre divadlo
0911 540 019
silvia.bartakova@kosnr.sk
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 „Ak by ktorákoľvek inscenácia z tejto prehliadky 
postúpila do ďalšieho kola, bola by kvalitnou reprezentáciou 
Nitrianskeho kraja“, napísali porotcovia Mgr. art. Daniela 
Evjáková, Mgr. Art. Miroslav Zwiefelhofer, Ing.arch. Mgr. 
art. Michal Lošonský, ArtD. 
Počas krajskej prehliadky sa predstavil ako hosť De-
bris Company a osem súťažných divadelných inscenácií. 
Priblížime vám jednu z nich. Inscenácia Narodeniny 
podobne ako ostatné inscenácie prehliadky niesla veľmi 
silný existenčný náboj a jej výpoveď viedla k dezilúzii 
a výsmechu spoločnosti. Oslovila najmä svojou nekom-
promisnosťou, údernosťou a energiou výpovede. Nestálosť 
ľudskej identity, neexistenciu hrdinu a odcudzenie stvárnili 
tvorcovia s humorom, využitím jednoduchých scénických 
prvkov, pohrávaním sa s hranicou medzi divákmi a her-
cami, sebaistou precíznou štylizáciou hereckého prejavu 
posadenou do kontrastu s autenticitou a neistotou “oby-
čajného človeka”. Uvedomelý koncept režisérky Michaely 
Čajkovičovej a jeho presné scénické prevedenie všetkými 
hercami bez zbytočných odbočiek a zaváhaní, viedol k 
prvenstvu inscenácie na prehliadke. V kategórii neprofe-
sionálneho divadla mladých získal DS Hromozvod z Nitry 
za túto inscenáciu hlavnú cenu, 1.miesto a postup na ce-
loštátnu prehliadku FEDIM .
V kategórii divadla dospelých súťažili iba dve inscenácie, 
ale svojou kvalitou budú dôstojne reprezentovať Nitrian-
sky kraj na celoštátnej prehliadke Belopotockého Mikuláš. 

1. miesto a návrh na postup v kategórii súčasné moderné 
divadlo, na Belopotockého Mikuláš 2021 získalo divadlo 
Tribodky na ceste z Levíc s inscenáciou MATILDA.  
1. miesto a návrh na postup v kategórii tradičné divadel-
né prúdy, na Belopotockého Mikuláš 2021 získalo Divadlo 
Paradox, Nové Zámky s inscenáciou MEDVEĎ – NOS.
Krajskú súťaž sme opäť organizovali v Močenku, nielen 
kvôli technickému zázemiu, ale aj pre dlhoročne dobrú 
spoluprácu s obcou.

Na Scénu 
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 Chceli sme udržať kontinuitu podujatia a zachovať 
filozofiu Javiskového škriatka, vidieť sa navzájom, spoznať 
tvorbu ostatných, motivovať sa navzájom. Pozvali sme 
tvorcov, aby sa podelili so skúsenosťami a odprezentovali, čo 
sa im podarilo v čase pandémie v detskom divadle. Nemuse-
li to byť hotové inscenácie, nechali sme to na nich, nech si 
vyberú formu. Čakali sme video dokumenty čiastkových 
výstupov, prezentáciu fotografii, scénografické náčrty, 
kresby, obrázky, opisy, prepisy, režisérske poznámky. JŠ sa 
zmenil na prezentáciu výstupov detskej dramatickej tvorby 
s diskusiou. Práve online forma poskytla vedúcim súborom 
i deťom inšpirácie pri tvorbe. Súbory mali čas na in-
dividuálnu prezentáciu a rozbor svojich aktivít, práce 
a prípravy inscenácie. Následne po prezentácií súboru 
nasledovalo hodnotenie z pohľadu prizvaných lektorov. Do 
samotnej prezentácie súboru sa veľmi aktívne a spontánne 
zapájali aj prítomné deti z detských divadelných súborov.
Prihlásili sa zástupcovia detských divadelných súborov 
z Nitry Vľčkovia, DRIM, Hrdinovia, 4´PLUS 1, divadelný 
súbor Pelendrek a POK Tralaškola. Nové Zámky zastu-
povali Bastriguly. Z Popradu sa pripojil divadelný súbor 
Trma-vrma a svoje dielko prestavila online aj ZUŠ Břeclav.
Mgr. Art. Katarína Hitzingerová po podujatí povedala : Ne-
hodnotilo sa, inšpirovalo sa. A práve dvojdňová diskusia 
preukázala obrovské plusy pre tvorbu s deťmi práve v takej-
to online forme. Odborné lektorky, ktoré profesionálne 
pôsobia v divadelnom umení a pracujú s deťmi pomohli 
nielen svojimi skúsenosťami, ale samotné sa inšpirovali pre 

vlastnú tvorbu. Medzi najväčšie prínosy tejto prezentácie 
patrí práve diskusia s autormi pri príprave inscenácie ešte 
pred javiskovým uvedením, čo znamená okrem podnetnej 
inšpirácie aj elimináciu chýb a stagnáciu v tvorbe, podporu 
tvorby, možnosť zúčastniť sa z ktoréhokoľvek kúta sveta, 
konfrontáciu názorov ešte pred uvedením diela, pomoc 
pri čitateľnosti témy ešte pred naštudovaním inscenácie, 
analýzu vhodných scénografických a kostýmových prvkov 
a ujasnenie si dramaturgicko-režijnej koncepcie, ktorá 
býva najväčším problémom už pri hodnotení inscenácie 
na prehliadke.
Bola by som veľmi rada, ak by sa práve takáto online plat-
forma uskutočnila pred každou regionálnou prehliadkou. 
Poskytuje naozaj široký priestor pre vzájomnú inšpiráciu, 
spoznávanie sa a obrovský prínos pre vzdelávanie a pod-
porovanie divadelnej kultúry u detí a mladých. Dúfam, 
že práve tento nápad bude inšpiráciou pre ďalšie osvetové 
strediská a vzdelávacie inštitúcie.

Proces tvorby detskej inscenácie Tradícia, korene, identita

Je medzinárodný výmenný program pre mladých ľudí realizovaný cez program Erasmus plus. Odborná pracovníčka 
KOS v Nitre pre divadlo Silvia Bartáková koordinovala tento projekt za realizátorov, neformálnu skupinu FORDIALO-
ACTIVITIES z Nitry. Partnerskými krajinami boli organizácie z Ukrajiny, Izraela a Poľska. Na projekte sa zúčastnilo šesť 
mladých ľudí z každej krajiny a ich lídri, spolu 31 aktérov. V rámci projektu sme  zrealizovali  päť spoločných online ak-
tivít a jedno face to face stretnutie na Slovensku, 28.8  - 4.9. 2021v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre a v Bojnej. Bolo 
to sedem dní workshopov, diskusií s cieľom vytvoriť spoločnú umeleckú reflexiu a získať nové zručnosti a kompetencie 
komunikačné, jazykové, divadelné. Ukrajinská skupina nemohla kvôli pandémii prísť, zostávajúce tri skupiny sme spolu 
celý týždeň tvorivo pracovali a na záver odprezentovali umelecký výstup, vytvorený účastníkmi a lídrami Annou Maškou 
z Poľska, Halilom Itzhakom z Izraela, Maricou Šiškovou a Kristínou Šimkovou zo Slovenska. Všetky dopady na aktérov 
projektu a celkový prínos projektu v týchto dňoch sumarizujeme. Hlavným cieľom bolo vymeniť si skúsenosti a rozvinúť 
nové zručnosti a metódy práce s mládežou prostredníctvom divadla. Projekt bol veľmi farebný a rôznorodý. Mladí ľudia 
z divadelných súborov bez divadelných skúseností a práca v zmiešanej skupine priniesla veľa výziev a nových podnetov. 
Všetky aktivity v projekte sa dotýkali tém: 
1. Korene rodiny, historické príbehy z detstva
2. Čo je pre mňa tradícia 
3. Moje osobné rituály
4. Toto je časť histórie môjho národa, krajiny, kde žijem,  ale neviem, čo si mám o tom myslieť...
Zaujalo vás to?  Link na webovú stránku projektu: https://theatreworkshops1.wixsite.com/identity
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Silvia Vargová
metodik pre menšinovú kultúru
0911 540 015
silvia.vargova@kosnr.sk
 

Hajnalkert oslavoval 50. výročie

Krása kultúrneho dedičstva zachovaná v čipke

 12. ročník prehliadky hudobného folklóru Znie pieseň Podzoboria v kultúrnom dome v Ladiciach sa niesol 
v príjemnej sviatočnej atmosfére, keďže v rámci podujatia oslavoval FS Hajnalkert 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto 
príležitosti KOS v Nitre vydalo DVD nahrávku s repertoárom FS Hajnalkert z Ladíc, ktorú do života uviedla folkloristka 
Mária Jókai z Dolného Ohaja. V programe vystúpili aj Podzoborskí folkloristi s programom Jesenné vetry vejú. 
Sprievodným programom bola výstava fotografií zachytávajúca ľudový odev Podzoboria. Riaditeľka KOS v Nitre 
odovzdala folklórnej skupine ďakovný list za uchovávanie a šírenie tradičnej ľudovej kultúry Nitrianskeho kraja.

 Združenia maďarských čipkárok pôsobí v Ústave 
kultúry Slovákov v Maďarsku v Tatabáni-Bánhide. Jeho 
členkami sú šesnásťročné dievčatá, dospelé ženy i dôcho-
dkyne. Spoznávajú a skúmajú staré čipky  z rozličných 
oblastí Maďarska, ich spracovanie a zhotovujú podľa nich 
nové diela. Neustále sa vzdelávajú, pomáhajú zakladať 
nové kluby, aby nestratili svojich pokračovateľov a zacho-
vávajú tradíciu rôznych druhov čipiek. Vďaka tomu môžu 
prihlasovať mládež do rôznych súťaží a byť úspešní, napr. 
v celoštátnej súťaži  tvorivosti pre mládež získali 1. mies-
to. Svojich pokračovateľov vyhľadávajú aj v Slovenskej ZŠ, 
kde vedú hodiny ručných prác štyrikrát do týždňa. Práce 
viažu aj ku kalendárnym obyčajom na Martina, Vianoce, 
Fašiangy, Veľkú noc a okrem ručných prác napr. pečú me-
dovníky, maľujú kraslice, háčkujú, pletú košíky a tešia sa zo 
spoločne strávených chvíľ rôznych generácií.

Pri príležitosti svojho 30. výročia pripravili výstavu, ktorú 
predstavili v mnohých mestách a obciach v Maďarsku 
a v novembri s pomocou Slovenskej župnej samosprávy aj 
v KOS v Nitre.
Na výstave sme mohli vidieť ručné práce robené ro-
zličnými technikami: obrusy, ťahúne, oblečenie, čipkované 
obrázky, tašky, ozdobné predmety. Najvzácnejšie boli diela 
paličkovanej čipky, ktorých historická i súčasná hodnota je 
nevyčísliteľná.
Výstava bola odprezentovaná v Krajskom osvetovom stre-
disku v Nitre vďaka spolupráci Komárňansko-ostrihomskej 
župnej slovenskej samosprávy, Ústavu kultúry slovákov 
v Maďarsku Tatabánya-Bánhida a Združenia maďarských 
čipkárok.

MENŠINOVÁ
KULTÚRA
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Odev našich predkov

 Autorská výstava prác Alžbety Gyepesovej 
z Dolných Obdokoviec. Je bývalou členkou Ženskej 
speváckej skupiny z Dolných Obdokoviec a folkló-
ru aj umeleckej činnosti sa venuje od svojich 40 rokov. 
Zaoberá sa vyšívaním a šitím ľudového odevu pre bá-
biky, ale aj pre folklórne súbory najmä  podzoborského 
regiónu. Opravuje staršie kroje, poškodené časti odevov, 
pánskych a dámskych košieľ, lajblíkov, skladá spodnice, 
sukne, rukávce, zástery a čepce. Ozdobné prvky vyšíva, 
našíva skladaním zo stúh, rekonštruuje do detailov tak, 
ako sa to robilo pred vojnou. Svoju zručnosť a kreativitu 
zdedila po svojej prababičke, ktorá bola krajčírka. Vyzná 
sa vo všetkých detailoch, ktoré charakterizujú kroje 
z rôznych obcí v okolí Nitry. Svoju prácu prezentovala na 
rôznych podujatiach a výstavách v širokom okolí, v Nitre 
na výstavisku Agrokoplex, v Bratislave, ale aj v Maďarsku 
a niektoré krojované bábiky spod jej rúk sa dostali aj do 
Francúzka a  Ameriky ako darček. 
Na otvorení výstavy vystúpila ženská spevácka skupina 
Bádičanka z Bádic. Bolo príjemné počuť po toľkých me-
siacoch ľudovú pieseň, stretnúť známych ľudí naživo.
Sprievodným programom bola aj výstava fotografií 
tradičného svadobného odevu podzoborského regiónu 
z prvej polovice 20.storočia

„Svätojánske ohne“

 Skupina Podzoborských folkloristov vznikla 
v roku 2013 pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 
a má 45 členov z oblasti folklóru, ktorí sú aktívni účinku-
júci na rôznych podujatiach v obciach Podzoboria, ale 
aj v zahraničí v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku. V roku 
2013 sa predstavili prvým celovečerným scénickým pro-
gramom “Vytrhnite moje spievajúce srdce”, z ktorého 
vznikol aj DVD záznam. Z programu “Životná púť mojej 
babky” bolo v roku 2015 vydané CD. V roku 2018 sa Pod-
zoborskí folkloristi predstavili pásmom “Pod štitársky-
mi kopcami”. Môžu sa pochváliť aj celovečerným pro-
gramom “Svätojánske ohne”. V roku 2019 vznikol ďalší 
nový program s názvom “Jesenné vetry vejú”. Najnovší 
program, “Zbohom ostávajte, hej, mamičkine prahy”, 
vznikol pri príležitosti rekonštrukcie čechynskej svadby 
po 45- rokoch. 
Z programu „Svätojánske ohne“, s ktorým vystúpili aj 
na podujatí Dni obce v Žiranoch, sa pripravuje aj video-
nahrávka.
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Zbohom ostávajte, hej mamičkine prahy

 V kultúrnom dome v Čechynciach sa koncom 
októbra konalo netradičné podujatie - rekonštrukcia 
Čechynskej svadby po 45. rokoch s názvom Zbohom 
ostávajte, hej mamičkine prahy, s ktorým sa predstavili 
Podzoborskí folkloristi. Scénický program, ktorý sa mal 
odohrať už v minulom roku, musel byť vzhľadom na 
pandemickú situáciu preložený na tento rok.

Parta moja, parta, pekná perlová,
dnes si ešte moja, zajtra družbova.

Parta moja, parta, zelený veniec,
už tebe nastáva ostatný koniec.
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Veronika Dudášová
metodik pre folklór
0911 540 022
veronika.dudasova@kosnr.sk
 

Na našu nótu

 Krajské osvetové stredisko v Nitre v roku 2021 zorganizovalo v poradí už VII. ročník tvorivých hudobných diel-
ní pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho samosprávneho kraja NA NAŠU NÓTU. Zúčastnili sa ich deti 
a hudobníci z Nitry, zo Zlatých Moraviec, zo Starého Tekova a z Mane. Deti pracovali v hudobných sekciách pod vedením 
skúsených lektorov a vynikajúcich hudobníkov - Milan Veróny (husle), Erik Sitár (husle), Marián Petráš (violová kontra), 
Ondrej Debrecéni ml. (kontrabas) a Michal Baláž (cimbal).  Snahou lektorov bolo, aby muzikanti pochopili súvislosti 
v oblasti interpretácie ľudovej hudby z regiónov Ponitrie, Požitavie a Hont, osvojili si herno-technické zručnosti, naučili 
sa spolupráci v kolektíve a pochopili princípy spoločnej hry, čo prispieva k zvýšeniu úrovne detských a mládežníckych 
ľudových hudieb. Na záverečnom koncerte svojim rodičom a vedúcim predviedli, čo sa počas hudobných dielní naučili.

FOLKLÓR
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Rozhovor s lektorom Milanom Verónym

Kedy a ako začala Vaša cesta k ľudovej hudbe?
S ľudovou hudbou a folklórom som sa stretával v pod-
state odkedy si pamätám. Môj ocino je tiež muzikant a 
hrá vo folklórnom súbore. Takže som chodil s ním už 
ako dieťa na skúšky, po vystúpeniach. Aj u nás doma sa 
pestovali a udržiavali tradície. Starí rodičia nás podpor-
ovali, učili nás piesne, chodili na vystúpenia. A každá 
oslava v rodine bola spojená aj s hudbou a spevom. Čiže 
to prostredie okolo mňa bolo orientované práve takto, 
tradične.

Venujete sa aj inej, ako ľudovej hudbe?
Okrem iného som vyštudoval klasické konzervatóri-
um, čiže tam som sa viac venoval klasickej hudbe. Podľa 
možností stále spolupracujem na rôznych projektoch 
klasickej hudby. Počas dospievania ma veľmi zaujal jazz. 
Neskôr počas štúdia v Nitre som si vytvoril aj jazzovú 
formáciu, semester som strávil na jazzovej škole vo Vied-
ni, neskôr v Banskej Štiavnici a začal som navštevovať 
hodiny jazzových huslí u Stana Palúcha. 

V čom spočíva význam hudobných dielní?
Všetko, čo môže človeka posunúť vpred má zmysel. A 
hudobné dielne sú tak koncipované, aby sa účastníci opäť 
o niečo posunuli. Či už vrámci herného prejavu, tech-
niky, povedomia o ďalších herných štýloch. A to nielen 
v danom regióne, ale aj z pohľadu Slovenska. Zároveň je 

tu prítomný aj efekt porovnávania sa. Tým, že na hudob-
ných dielňach sú prítomné deti z viacerých ľudových 
hudieb a lokalít, prirodzene dochádza k porovnávaniu 
sa medzi sebou. A to ich dokáže motivovať, aby trochu 
pocvičili. Koniec koncov sme toho vždy svedkami, keď 
aj počas prestávok cvičia na izbách. A nakoniec samotná 
socializácia je pre deti dôležitá. Nie je to len o hudbe. Je 
to aj o voľnočasových programoch, ktoré sú vždy pre deti 
pripravené, o rozhovoroch.

S akými pocitmi z hudobných dielní odchádzate?
Pocity, že to, čo robím, má zmysel. Treba si uvedomiť, 
že čas na hudobných dielňach je veľmi krátky. Cieľom je 
deti naučiť daný repertoár a nejaké špecifiká hry v danom 
štýle. Nie je čas riešiť nejaké hlbšie hudobno-technické 
záležitosti. A to ani nieje cieľom takýchto projektov, pre-
tože to je dlhodobý proces výučby. Keď teda vidím ako 
sa deti postavia a odohrajú celý koncert, je to skvelé. Pre 
deti je to nejaký úsek cesty, ale aj tieto čiastkové ciele sa 
počítajú a v nadväznosti na budúcnosť majú veľký výz-
nam. 

Čo by ste mladým muzikantom odkázali?
Ak vám niečo dáva zmysel a aj keď niekedy neviete prečo, 
netrápte sa. Verte svojej intuícii.  
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Jana Ondrušková
vzdelávanie v kultúre 
a astronómii, prevencia 
negatívnych spoločenských javov
0911 540 016
jana.ondruskova@kosnr.sk

ASTRONÓMIA

Hvezdáreň pri KOS v Nitre

 Astronómiu propagujeme rôznymi vzdelávacími a prezentačnými aktivitami v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté 
Moravce. Pre MŠ a ZŠ organizujeme začiatkom roka výtvarnú súťaž Vesmír očami detí, pre žiakov ZŠ a SŠ vedomostnú 
súťaž Čo vieš o hviezdach. Školské kolektívy, ale i súkromné skupiny si u nás objednávajú exkurzie spojené s pozorovaním 
Slnka cez astronomický teleskop a následne ich zoznámime s vesmírnymi  javmi a objektmi cez didaktické pomôcky 
a obrazové prezentácie. Každý mesiac pripravujeme pre verejnosť astronomickú prednášku a nočné pozorovanie ob-
lohy v kupole hvezdárne. K tomu raz ročne robíme Medzinárodný deň hvezdárne v KOS, Večer s astronómiou v Šali 
a v Zlatých Moravciach. Na jar a na jeseň ponúkame verejnosti akciu Hviezdy potrebujú tmu - učíme ich orien-
tovať sa na oblohe bez ďalekohľadu na mieste s nižším svetelným smogom, na okraji mesta Nitra. Leto vždy venu-
jeme rodinám s deťmi, kde ich hravou a interaktívnou formou vzdelávame, či už v prenosnom planetáriu, po-
mocou Kúzelnej fyziky alebo tvorivých dielní Astronómia a veda hrou. Počas školského roka pracujú v KOS 
tri astronomické kluby - pre začiatočníkov, mierne pokročilých i pokročilých, navštevované deťmi i dospelými. 
Dúfame, že keď sa zlepší pandemická situácia a obmedzenie kultúrnych aktivít, vrátime sa k číslam návštevnosti ako 
v roku 2019, kedy sme astronómiu priniesli v rámci 112 podujatí.
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Veda hrou

Prevencia diskriminácie detí cudzincov

 Prázdninové dni spájame už tretí rok s myšlienkou vzdelávania detí hravou formou. Tento rok sme ponúkli pro-
gram atraktívnych fyzikálnych pokusov - Kúzelná fyzika, ktorú predviedol bývalý prešovský astronóm Michal Figura. 
Diváci, deti i dospelí, sa prostredníctvom pokusov s názornými pomôckami dozvedeli informácie o rôznych prírod-
ných javoch. Ponúkli sme návštevníkom popoludnie Astronómia hravo pred budovu KOS v príjemnom tieni stromov. 
Program bol určený menším deťom. Na ôsmich stanovištiach s interaktívnymi didaktickými pomôckami sa naučili 
o slnečnej sústave, javoch vo vesmíre, o kozmonautoch a raketách. Na záver sme pripravili rozprávanie o Moskovskom 
múzeu kozmonautiky. S prichádzajúcou tmou mohli všetci pozorovať Mesiac, planéty a hviezdy cez hvezdársky ďale-
kohľad v kupole KOS, komentované astronómom Jurajom Pecháčom. Z podujatia odprezentovala reportáž aj Televízia 
Centrál. Kúzelná fyzika a Astronómia hravo mala veľký ohlas a vysokú návštevnosť, ktorá pokračovala aj na nočnom 
pozorovaní v kupole KOS.

 Mestá Nitrianskeho kraja sa stávajú čoraz častejšie bydliskom pre ľudí z iných krajín, ktorí si tu našli prácu alebo 
sú evidovaní ako utečenci. Presídľujú si sem po čase aj svoje rodiny s deťmi, s ktorými prichádzajú následne do kontak-
tu pracovníci z verejného, štátneho i mimovládneho priestoru. Pre cieľovú skupinu pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi 
cudzincov alebo sa na takúto činnosť pripravujú, sme zorganizovali online webinár Prevencia diskriminácie a šikany 
zraniteľnej skupiny mladých ľudí - detí cudzincov. Viedla ho PhDr. Barbora Kuchárová, PhD, MBA, MHD, ktorá má 
v tejto oblasti bohaté skúsenosti v štátnej a nadnárodnej oblasti. Na webinári sa stretli pedagógovia, vychovávatelia, psy-
chologičky z centra psychologického poradenstva, pracovníčky zo sociálneho úradu, z okresného i krajského riaditeľstva 
policajného zboru a centra voľného času. Vypočuli si od lektorky metodické rady, ako sa pripraviť na prácu s deťmi 
z iných krajín s prihliadnutím na ich kultúru, zvyky, v prípade utečencov i prežité traumy. Ku koncu webinára vznikol 
priestor na diskusiu. Účastníci požiadali o pokračovanie tohto námetu aj do budúcnosti.

VZDELÁVANIE
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Kroj

Hvezdáreň 2022
JANUÁR
14. 1. pozorovanie oblohy v kupole KOS
         prednáška: Bc. Michaela Zabáková, Astronómia a matematika 

FEBRUÁR
11.2. prednáška: Mgr. Mária Záborská, Zaniknuté súhvezdia 
        pozorovanie oblohy v kupole KOS 

MAREC
12.3.  Deň hvezdární, pozorovanie oblohy a prednášky
         doc. Ing. Gabriel Okša PhD., Zaujímavé Messierove objekty
         Ing. Ivan Molnár Astro fotografia 
         Mgr. Mária Záborská, Prírodné hodiny
25.3. Hviezdy potrebujú tmu, pozorovanie oblohy na okraji mesta 

APRÍL
 8.4.  prednáška: Matej Trstenovič, Medzinárodná vesmírna stanica ISS 
         pozorovanie oblohy 
27.4. pozorovanie Slnka 

MÁJ
 6.5.  prednáška: Mgr. Mária Záborská, Cirkumpolárne súhvezdia a ich objekty 
         pozorovanie oblohy 
16.5. pozorovanie polotieň. a čiastočného zatmenia Mesiaca
25.5. pozorovanie Slnka 

JÚN
10.6. pozorovanie oblohy 
         prednáška: doc. Ing. Gabriel Okša PhD., Kométy a dedičstvo Hendricka Oorta
29.6. pozorovanie Slnka 

JÚL
1.7.  Vesmír známy neznámy = planetárium 
        Astro hravo – tvorivé dielne
6.7.  pozorovanie Slnka
8.7.  prednáška: RNDr. Juraj Miššík, Ďalekohľady pre astronómov amatérov 
        pozorovanie oblohy
18.-22.7. Cestovanie za hviezdami a veda hrou, tvorivé dielne 
       pre deti a mládež, návštevy  hvezdární 

AUGUST
3.8.  pozorovanie Slnka 
5.8.  pozorovanie oblohy 

SEPTEMBER
2.9.   prednáška: Matej Trstenovič, Medziplanetárna hmota 
         pozorovanie oblohy 
5.9.   Večer s astro v Šali, pozorovanie oblohy a prednášky
6.9.   Večer s astro v Šuranoch, pozorovanie a prednášky
23.9. Hviezdy potrebujú tmu, pozorovanie oblohy na okraji mesta 
30.9. Deň výskumníkov, popularizačné workshopy o vede

OKTÓBER
5. 10.  Večer s astro v Zlatých Moravciach, pozorovanie oblohy a prednášky 
7.10.   prednáška: Bc. Michaela Zabáková, Tycho Brahe 
          pozorovanie oblohy
25.10. pozorovanie čiastočného zatmenie Slnka 

NOVEMBER
4.11.  pozorovanie oblohy
         prednáška: doc. Ing. Gabriel Okša PhD., Život hviezd - vznik a dospelosť

DECEMBER
2.12. pozorovanie oblohy
        prednáška: doc. Ing. Gabriel Okša PhD., Život hviezd – neskorý vek a zánik 
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