
„KULTÚRA 2014“ 
OCENENIA  

jednotlivcov, kolektívov  
a inštitúcií v oblasti kultúry za rok 2014 

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, 20.2.2015 
 

I. Cena Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra „ZA OSOBITNÝ PRÍNOS K ROZVOJU 
KULTÚRY HORNEJ NITRY“  
 

 Folklórnej skupine Lubená Poluvsie pri príležitosti 30. výročia vzniku 

 Folklórnej skupine Bukovec Diviaky nad Nitricou pri príležitosti 20. výročia vzniku 

 Viliamovi Kurbelovi – za mimoriadny prínos k rozvoju miestnej kultúry na hornej Nitre. 

 Folklórnemu súboru Jánošík Partizánske pri príležitosti  65. výročia vzniku 

 Alene Ondrejmiškovej, recitátorke z Bojníc pri príležitosti životného jubilea 50 rokov 

 Viere Marsinovej, divadelníčke, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života  

 Márii Schutovej, dlhoročnej kultúrno-osvetovej pracovníčke pri príležitosti životného jubilea 65  
rokov 

 Eve Henčelovej, dlhoročnej kultúrno-osvetovej pracovníčke pri príležitosti životného jubilea 
65rokov  

 

II. Ďakovný list predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja „ZA TVORIVÝ ČIN 
ROKA“  

 v oblasti hudby, spevu a tanca Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi -  za 
realizáciu originálnych projektov cezhraničnej spolupráce Na krídlach krídloviek a mikroprojektu 
Hornonitrianske folklórne leto  

 v oblasti folklóru: Jurajovi Dufekovi - výrobcovi gájd a gajdošovi za autorský, interpretačný 
a lektorský vklad do projektu Máčovský gazdovský dvor 

 v oblasti  fotografie: Karolovi Kobellovi za realizáciu autorskej fotografickej výstavy “Kde 
šťastie a radosť sa rodí…” prezentujúcej slovenskú krajinu v spojitosti s autorskými 
esejistickými miniatúrami 

 v oblasti výtvarného umenia: Alojzovi Petrášovi, akad. maliarovi – za výstavu Stopy času, 
komplexne mapujúcu autorovo výtvarné dielo 

 v oblasti muzeálnych činností a pamiatkovej starostlivosti: Obci Cigeľ – za záchranu 
náhrobných krížov, ojedinelých dokladov kamenárskej výroby 

 v oblasti knižnično-informačných činností: Mgr. Silvii Myšiakovej - za realizáciu projektu 
cezhraničnej spolupráce Regionálne cennosti  

 

III. Cena OR MS v Prievidzi „ZA UCHOVÁVANIE A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
NÁRODA“ 
 

 Františke Píšovej – dlhoročnej členke MO MS, ZPOZ, folklórnej skupiny a chrámového zboru 
v Koši 

 Františkovi Klúčiarovi, aktivistovi kultúrno-osvetovej činnosti, členovi spevácko-dramatickej 
skupiny Jeseň Partizánske 

 Anne Kamenskej – dlhoročnej členke MO MS v Prievidzi za výrazný podiel na matičnej 
činnosti v okrese Prievidza  

 
 



  

IV. Pamätný list riaditeľky RKC v Prievidzi „ZA DLHOROČNÚ KULTÚRNO-OSVETOVÚ 
ČINNOSŤ“  
 

 Folklórnemu súboru Vtáčnik,  pri príležitosti 45. výročia vzniku 

 Folklórnemu súboru Jánošík senior  Partizánske pri príležitosti 15. výročia vzniku 

 Folklórnej skupine Hájiček Chrenovec-Brusno, pri príležitosti 35. výročia vzniku 

 Folklórnej skupine Belanka z Valaskej Belej, pri príležitosti 30. výročia vzniku 

 Speváckej skupine Rozlet Prievidza, pri príležitosti 25. výročia vzniku 

 Speváckej skupine Malinovec Veľká Lehôtka, pri príležitosti 20. výročia vzniku 

 Speváckej skupine Probner Echo z Nitrianskeho Pravna, pri príležitosti 15. výročia vzniku 

 Speváckej skupine Hrabovka Kocurany, pri príležitosti 10. výročia vzniku 

 Anne Nedeljakovej, recitátorke, pri príležitosti životného jubilea 75 rokov 

 Jozefovi Petríkovi, umeleckému rezbárovi, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov 

 Ing. Jánovi Glosovi z Prievidze, vedúcemu a dirigentovi SZ Rozkvet, pri príležitosti životného 
jubilea 65 rokov. 

 Helene Galbavej, neprofesionálnej výtvarníčke, zakladateľke o.z. Karpaty Gallery Handlová pri 
príležitosti životného jubilea 60 rokov 

 Tanečnej skupine Tutti – Frutti – Skačany pri príležitosti 10. výročia vzniku 

 RNDr.Vladimírovi Slobodníkovi, CSc. z Prievidze, lektorovi v oblasti environmentálnej 
výchovy, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov 

 Ľube Hečkovej, kultúrno-osvetovej pracovníčke, pri príležitosti životného jubilea 55 rokov 
 

V. Pamätný list riaditeľky HNM v Prievidzi „ZA DLHOROČNÚ MÚZEJNÚ ČINNOSŤ“  
 

 Božene Svitkovej, kronikárke z Cigľa – za dlhoročné uchovávanie pamätných udalostí 
v kronike obce Cigeľ 

 Márii Furmanovej, ľudovej umelkyni, medovnikárke – 70 rokov 

 Kristíne Podmanickej, ľudovej umelkyni – životné jubileum 60 rokov 

 Ľudmile Bátorovej, ľudovej umelkyni – životné jubileum 60 rokov  
 

VI. Pamätný list riaditeľa HNK v Prievidzi „ZA DLHOROČNÚ KNIŽNIČNO-INFORMAČNÚ 
ČINNOSŤ“  
 

 Žofii Martišovej  z Handlovej– za osobitný prínos v oblasti knižničnej a divadelnej činnosti  

 Eve Siegelovej z Handlovej – za celoživotnú literárnu činnosť pri príležitosti životného jubilea 
70 rokov a vydanie knihy „O zázračnom jednorožcovi“.  

 Mgr. Pavlovi Remiášovi – publicistovi a literátovi – za dlhoročnú publicistickú a literárnu 
činnosť pri príležitosti životného jubilea 65 rokov a vydanie 2. dielu knihy „Zdar boh, baníci!“ 

 

VII. Ďakovný list ZMOHN „ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU HORNEJ NITRY 
 

 Vande Mesiarikovej  a kolektívu – 1. miesto v kategórii Hraný film (film Medzi vrstvami) na 
celoštátnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama 

 Martinovi  Valentovi – 3. miesto v kategórii Dokument (film Vodná píla) na celoštátnej 
prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama 

 Petrovi  Sihelskému  - Čestné uznanie v kategórii Videoklip (Massriot – Kým je noc) na 
celoštátnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama 



 Autorskému kolektívu monografie Prievidza za hlavnú cenu v celoslovenskej súžaži 
Slovenská kronika 2014, kategória „Monografia mesta alebo mestskej časti – Vedecká alebo 
vedecko-popularizačná“ 

 Anne Kocnárovej - Kronikárke mesta Prievidza za víťazstvo v celoslovenskej súťaži kroník 
Slovenská kronika 2014 v kategórii kroník okresných miest a mestských častí 

 Autorskému kolektívu monografie Kocurany  - za cenu za zvyšovanie povedomia o 
kultúrnom dedičstve regiónu v celoslovenskej súťaží Slovenská kronika 2014 

 Tanečnej skupine Volcano – v roku 2014 sa stali so svojimi tanečnými choreografiami 3-
násobným majstrom Európy na Majstrovstvách Európy moderného tanca v Rumunsku 

 Dychovej hudbe Maguranka junior – Cum laude víťaz na celoslovenskej súťaži detských 
dychových orchestrov v Hornej Súči 

 

VIII. Ďakovný list RZMO stredného Ponitria „ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU Stredného 
Ponitria“ 

              

 Márii Kovalíkovej z Chynorian -  za úspešnú prezentáciu na 47. celoslovenskej súťaži 
v umeleckom prednese žien Vansovej Lomnička  v Banskej Bystrici, kde s výberom básní M. 
Válka získala bronzové pásmo 

 Ivane Paučekovej z Pažite -  za úspešnú prezentáciu na 51. ročníku  celoštátnej postupovej 
súťaži a výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby  Výtvarné spektrum v Trenčíne 

 Veronike Olšovej z Chynorian - za úspešnú prezentáciu na XXI. Slovenskom festivale poézie 
Beniakove Chynorany – II. miesto v I.  kategórii. 

 Adriane Dragulovej z Brodzian za úspešnú prezentáciu na XXI. Slovenskom   festivale poézie 
Beniakove Chynorany – čestné uznanie I. kategória 

 

 
IX. Cena  OZ K-2000 „ZA NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY “ 

 SHZ Nany Prievidza – hudobnej skupine alternatívneho  folku  - za bohatú koncertnú   činnosť, 
nekonvenčnú , neformálnu prezentáciu  hudby  

        

X. Cena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra-Bojnice  „ZA OSOBITNÝ 
PODIEL NA ROZVOJI CESTOVNÉHO RUCHU HORNEJ NITRY“  
 

 PhDr. Mariánovi  Ondášovi, žurnalistovi, redaktorovi Slovenského rozhlasu – za  šírenie 
reklamy a propagácie významných destinácii cestovného ruchu hornej Nitry v celoslovenskom 
kontexte.  

 Stanislavovi Vakulovi – za osobitný podiel na objavovaní krás regiónu a Slovenska rôznymi 
aktivitami turistiky a osvetovými aktivitami. 

 Ing. Miroslavovi Kratkovi – za prezentáciu významných lokalít a pamätihodností hornej Nitry 
na výstavách cestovného ruchu v Belgicku, v Bruseli a v Antwerpách.  

 
 
  Schválila: Rada združenia K-2000,  9. 12. 2014     


