
Kultúra 2019 – zoznam ocenených 

 

Poďakovanie riaditeľky RKC v Prievidzi Za dlhoročnú kultúrno-osvetovú a tvorivú 

činnosť 

1. Petrovi Kršiakovi, hudobníkovi a moderátorovi  z Prievidze  za jeho dlhoročné 

tvorivé a interpretačné aktivity v oblasti populárnej hudby a invenčný moderátorský 

vklad do viacerých regionálnych kultúrnych festivalov  

2. Dychovej hudbe Maguranka Junior, Bojnice za výrazný podiel na rozvoji dychovej 

hudby na hornej Nitre 

3. Pavlovi Remiášovi , fotografovi z Malinovej za jeho dlhoročnú kvalitnú fotografickú 

činnosť a lektorstvo v oblasti fotografie 

4. Anežke Komárovej, čipkárke  z Bojníc, za jej dlhoročné obetavé šírenie hodnôt 

tradičnej ľudovej kultúry  

5. Ladislavovi Broďánimu primášovi z Partizánskeho  za výnimočný vklad do 

rozvoja ľudovej hudby v meste Partizánske 

6. Márii Znášikovej, kronikárke z Partizánskeho za systematickú prácu pri 

zachytávaní dejín mesta 

7. Anne Kučerovej, členke folklórnej skupiny Marinka z Novák za nezastupiteľnú 

činnosť pri uchovávaní hodnôt ľudovej kultúry 

 

SPOMIENKA IN MEMORIAM 

Martin Lukáň, hudobník 

Miroslav Kováčik , recitátor, organizátor kultúrneho života v Chynoranoch 

Mária Vavrová, Prievidza  dlhoročná kultúrno-osvetová pracovníčka 

 

 

Poďakovanie  riaditeľky Hornonitrianskeho múzea  za dlhoročnú činnosť v oblasti 

záchrany a prezentácie kultúrneho dedičstva 

8. Tvorcom  periodika Prievidzský občasník za ich systematickú prácu v oblasti 

mapovania a sprístupňovania prameňov k dejinám Prievidze 

9. Občianskemu združeniu  Sielnica Lazany za súbor všestranných aktivít venovaných 

uchovávaniu tradícií v obci Lazany 

10. Folklórnej skupine  Lubená Poluvsie za výnimočné výsledky, ktoré po dlhé roky 

dosahuje pri zachovávaní tradičnej kultúry v Poluvsí 

11. Božene Tomanovej, čipkárke z Poruby za dlhoročnú tvorivú činnosť prispievajúcu 

k zachovaniu tradičných textilných techník 

 

Poďakovanie riaditeľky Hornonitrianskej knižnice za dlhoročnú knižnično-informačnú 

činnosť 

12. Silvii Kupcovej, knihovníčke – za dlhoročnú obetavú prácu a dosiahnuté výsledky 

v oblasti knižničnej činnosti 

13. Eve Kucharovičovej, dlhoročnej kultúrno-osvetovej pracovníčke, knihovníčke, 

matičiarke – za dlhoročnú všestrannú kultúrno-výchovnú činnosť venovanú obci 

Nedožery-Brezany i regiónu hornej Nitry 



 

Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúry regiónu  

14. Folklórnej skupine Hájiček Chrenovec- Brusno – nezastupiteľným nositeľom 

tradícií nášho regiónu i Slovenska, ktorí si pripomínajú 40. výročie založenia 

15. Folklórnemu súboru Vtáčnik Prievidza –  úspešnému folklórnemu telesu, ktoré si 

pripomenulo 50 rokov svojej existencie 

16. Folklórnej skupine Košarinka z Temeša – ktorá na svojich vystúpeniach už 20 

rokov prezentuje tradície obce i jedinečný kroj zvaný Belušky 

17. Folklórnemu súboru Jánošík Senior z Partizánskeho – neúnavnému, stále mladému 

20-ročnému šíriteľovi ľudovej kultúry v regióne i za jeho hranicami 

 

Tvorivý čin roka v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti 

v oblasti hudby: 

18. Speváčke Janke Krištof – Lehotskej a producentovi a gitaristovi Petrovi Dechetovi 

za vydanie hudobného nosiča Sny 

 

v oblasti divadla:  

19. Eduardovi Gürtlerovi a divadelnému súboru Divadlo z dvora za tvorbu 

a naštudovanie inscenácií Pálfy a Júlia a Zguriška MIX 

 

Tvorivý čin roka v oblasti múzejných činností 

20. Anne Lomnickej za tvorivý čin roka – zostavenie publikácie Obyvatelia hornej 

Nitry v československom odboji vo Francúzsku 

Tvorivý čin roka v oblasti knižničných činností a edičných počinov 

21. Úseku pre prácu s dospelým čitateľom a Úsek práce s deťmi a mládežou do 

15 rokov Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi za projekty venované osobnosti 

M. R. Štefánika. 

 

Cena K-2000 za netradičné projekty 

22. LenkeVaňovej za realizáciu podujatia venovaného prezentácii tradičného 

ľudového odevu  s názvom Háby a šúchy Hornonitria 

23. Občianskemu združeniu  Bojnice za realizáciu festivalu pouličného umenia                                                              

MUSIC-DANCE-PAINTIŃG STREET 

Okresná rada Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa 

24. Anne Blahovej  z Diviak nad Nitricou, predsedníčke Hipoterapeutického združenia 

HIPO Mačov pri príležitosti životného jubilea 70 rokov 

 



 

Poďakovanie Združenia miest a obcí hornej Nitry za výrazný podiel na rozvoji kultúry 

hornej Nitry 

25. Kornélii Hoffmanovej dlhoročnej aktivistke z  Chrenovca-Brusna pri 

príležitosti významného životného jubilea (80) 

26. Andrei Budinskej, predsedníčke Zboru pre občianske záležitosti v Seči pri 

príležitosti 20. výročia založenia zboru 

27. Ing. Valérii Maljarčikovej, PhD, dlhoročnej kronikárke mesta Bojnice pri 

príležitosti 15. výročia jej kronikárskej práce 

28. Otílii Lukáčovej, vedúcej Folklórnej skupiny Lieska z Liešťan pri príležitosti 

okrúhleho životného jubielea (60) 

29. Zuzane Kobesovej, dlhoročnej členke Zboru pre občianske záležitosti  

z Hornej Vsi pri príležitosti 20. výročia založenia zboru 

30. Speváckej skupine Studienka, z Opatoviec nad Nitrou pri príležitosti 20. 

výročia vzniku 

31. Speváckej skupine Dúbravanka z Lehoty pod Vtáčnikom pri príležitosti 20. 

výročia vzniku 

32. Cecílii Čmikovej – dlhoročnej recitátorke z Novák, členke Folklórnej skupiny 

Marinka pri príležitosti významného životného jubilea (70) 

33. Tanečnej skupine Volkano z Handlovej  pri príležitosti  20. výročia vzniku 

 

Poďakovanie Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Ponitria 

34. Dychovej  hudbe Uherčanka, Veľké Uherce pri príležitosti 140 rokov vzniku  

35. Dychovej hudbe Chynorianka, Chynorany pri príležitosti 160 rokov vzniku   

36. Detskej dychovej  hudbe Hradišťanka, Hradište pri príležitosti 35 rokov  

 

 

 

 

 

 

 

 


