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Na hornej Nitre už po 17.-krát ocenili prácu ľudí, ktorí svoj život zasvätili kultúre 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je krajom bohatým na kultúru. Jednotlivci, ale i kolektívy 

dennodenne zveľaďujú, šíria a prechovávajú kultúru pre ďalšie generácie. Títo ľudia boli v piatok 24. 

februára 2017 ocenení v Kultúrnom dome v Prievidzi na slávnostnom podujatí s názvom Kultúra 2016. 

 

Kultúra je významným faktorom v živote nás všetkých. Práca umelcov spája ľudí a často prispieva 

k rozvoju ich intelektuálnej, emocionálnej a morálnej úrovne. TSK si váži pracovitých a talentovaný ľudí 

z oblasti kultúry. Po „Flores Musarum“ a „Múzy nás spájajú“  bolo podujatie Kultúra 2016 už tretím 

oceňovaním jednotlivcov a kolektívov v kraji. 

 

Predať ocenenia a osobne sa poďakovať ľudom pracujúcim v kultúre na hornej Nitre sa prišiel aj 

trenčiansky župan Jaroslav Baška, pod ktorého záštitou sa celé podujatie konalo. Cenu predsedu 

TSK za Tvorivý čin roka sa rozhodol udeliť ôsmim oceneným v troch kategóriách. V oblasti kultúrno-

osvetovej činnosti Akademickému architektovi Rastislavovi Nemcovi za nové logo a vizuálnu 

identitu Hornonitrianskych folklórnych slávností, Radovanovi Vrškovi a Vladislavovi Leškovskému za 

vydanie hudobného albumu PRIEVIDZA MUSIC VOLUME 1 a Občianskemu združeniu K-2000 za 

projekt Tradície a kontinuita, venovaný 35. výročiu vzniku Folklórnej skupiny Košovan Kanianka.  

 

V oblasti muzeálnych činností si cenu predsedu TSK prebrala obec Zemianske Kostoľany za 

realizáciu projektu Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ I. a vydanie monografie obce, 

Regionálne združenie miest a obcí Stredného Ponitria za vydanie publikácie Kultúrne pamiatky 

Stredného Ponitria a mesto Partizánske za záchranu kultúrno-historickej pamätihodnosti Vodný svet 

Šimonovany.  

 

V oblasti knižnično-informačných činností si cenu predsedu TSK prevzalo Občianske združenie 

Benedikt za vydanie zbierky „Odídem za svetlom“ z literárnej pozostalosti Ondreja Čiliaka pri príležitosti 

jeho nedožitého jubilea 65 rokov. „Hovorí sa, že nedá sa vyjadriť niektoré city a emócie hovoreným 

slovom, ale dá sa to vyjadriť najlepšie umeleckými dielami, či už maľbami, tancom, spevom alebo úplne 

inými umeleckými prostriedkami. Za toto chcem všetkým kultúrnikom poďakovať. Za TSK môžem 

povedať, že vždy budeme podporovať organizácie a ľudí, ktorí v našom kraji tvoria kultúru,“ povedal 

predseda TSK Jaroslav Baška. 

 

V 10 kategóriách, ktoré si určili jednotlivé kultúrne inštitúcie, bolo celkovo počas večera ocenených 55 

inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry v regióne hornej Nitry za okresy 

Prievidza a Partizánske. „Človek počas svojho života, vykonáva mnoho rôznych činností, a to, že si to 

niekto všimne, je vždy veľmi príjemné,“ uviedla jedna z ocenených za osobitný podiel na rozvoji 

cestovného ruchu hornej Nitry Zdenka Balážová. 

 

Umelecký program, ktorý sprevádzal celý večer, bol prevažne zostavený z vystúpení tvorcov 

a interpretov, ktorí boli aj ocenení. Vystúpili napríklad Chrámový spevácky zbor sv. Martina Bojnice, 



speváčka ľudových piesní Miroslava Rosáková s ľudovou hudbou Beťári, recitátorka Frederika 

Kašiarová, klaviristka a speváčka Karin Sakrisjan či divadelný súbor Stanislava Chrena – Kanianka. 

 

Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili aj podpredseda TSK Richard Takáč, viacerí poslanci 

Zastupiteľstva TSK, vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková a ďalší 

zástupcovia organizátorov, miest a obcí, štátnej správy, verejného života a pracovníci z oblasti kultúry 

z kraja i celého Slovenska. Podujatie organizovalo spolu dovedna 11 organizátorov, ako napríklad K-

2000 – združenie na podporu kultúry na hornej Nitre, Trenčiansky samosprávny kraj, či inštitúcie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum 

v Prievidzi a Hornonitrianska knižnica v Prievidzi.  
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