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Trenčín, 23. február 2016  
KULTÚRA 2015 - Poďakovanie tvorcom kultúrneho života na hornej Nitre 

Každý mesiac majú obyvatelia kraja možnosť navštíviť množstvo kultúrnych podujatí, 
v ktorých je cítiť dušu a srdce. To sú dary umelcov, kolektívov a jednotlivcov, ktoré 
vkladajú do svojich diel a podujatí. Udržujú naše tradície, ktoré nám pripomínajú, že 
kultúra nášho kraja je spojivom nás všetkých. Oceňovanie inštitúcií, jednotlivcov 
a kolektívov v oblasti kultúry v Trenčianskom kraji  po „Flores Musarum“ a „Múzy nás 
spájajú“ uzavrel slávnostný večer KULTÚRA 2015 v piatok 19. februára 2016 v 
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi.  V 10 kategóriách, ktoré si určili 
jednotlivé kultúrne inštitúcie za okres Prievidza a Partizánske, postupne publikum 
tlieskalo 55 oceneným.  

Slávnostný večer KULTÚRA 2015 sa konal pod záštitou predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku. Za TSK sa prišli poďakovať „kultúrnikom“ 
podpredseda TSK Richard Takáč, poslanci Zastupiteľstva TSK František Tám, Jozef 
Stopka, Iveta Randziaková, Štefan Gaman, Ján Cipov a Štefan Mjartan, 
vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, vedúca odd. kultúry 
Úradu TSK Miroslava Mazánová, riaditeľka RKC v Prievidzi Ľudmila Húsková, 
riaditeľka OZ K - 2000 Amália Lomnická a ďalší zástupcovia organizátorov, miest 
a obcí, štátnej  správy, kultúrno-osvetoví pracovníci z kraja i z celého Slovenska.  

V úvode slávnostného galaprogramu sa prítomným prihovoril podpredseda TSK Richard 
Takáč. Ako uviedol: „Krajskí poslanci schválili na tento rok 250 tis. eur, čo je o 50 tis. eur 
viac ako vlani na rôznorodé projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter. Pre oblasť 
kultúry bolo prerozdelených v minulom roku 120 tis. eur.“ 

Riaditeľka RKC Prievidza Ľudmila Húsková ocenila nielen umelcov ale aj organizátorov 
a vyzdvihla myšlienku celého oceňovania, ktoré sa konalo po 16ty–krát. Myšlienkou 
oceňovania je podľa jej slov pozdvihnúť a morálne oceniť ľudí, ktorí svoj život venujú 
kultúre, pozrieť sa  na skvelé výsledky v slovenskom aj medzinárodnom kontexte. 
Potvrdila, že výber ocenených býva vždy ťažký a preto návrhy zbierajú postupne a 
systematicky po celý rok. „Kultúra je zušľachťujúca energia, keď energia prúdi 
obojstranne, jednak sa zušľachťuje tvorca a jednak prijímateľ.“ odpovedala na otázku,  
na čo je nám kultúra a čím je dôležitá.  

Predseda TSK Jaroslav Baška sa rozhodol udeliť Cenu predsedu TSK za Tvorivý čin 
roka piatim oceneným. V oblasti kultúrno-osvetovej činnosti Kultúrnemu a 
spoločenskému stredisku v Prievidzi za multimediálny program „Ľudevít“ venovaný 
200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, Mariánovi Gajdošovi za objavnú dramaturgiu 
a invenčnú interpretáciu básne Borodino od M. Jurieviča Lermontova, Monike 
Bartušovej za originálny projekt interaktívnej výchovno-vzdelávacej výstavy Štúrovské 
dobrodružstvo. V oblasti muzeálnych činností obci Nitrianske Pravno za výnimočnú 
prezentáciu sochárskych diel rodáka Jozefa Damka spojenú so spomienkovým 
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podujatím Pocta Jozefovi Damkovi. Cena predsedu TSK za Tvorivý čin roka v oblasti 
literárnej činnosti patrí v tomto roku Jozefovi Lenhartovi  za knihu povestí „Legenda 
o Cinka Panne“. 

Na organizácii tohtoročnej KULTÚRY 2015 sa podieľalo spolu 11 organizátorov: OZ 
K-2000 - združenie na podporu kultúry hornej Nitry, Trenčiansky samosprávny kraj, 
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra, Združenie 
miest a obcí hornej Nitry, Regionálne združenie miest a obcí stredného Ponitria, 
Oblastná rada Matice slovenskej v Prievidzi, Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Región HORNÁ NITRA – BOJNICE, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza.  

Celý galavečer dopĺňal bohatý kultúrny program. Vystúpili Komorný spevácky zbor 
Musica Nostra pri ZUŠ v Prievidzi, spevák Samko Gavliak,  Komorný súbor Cinema 
Musica pri ZUŠ Handlová,  skupina Huzika a záver patril časti z multimediálneho pásma 
Ľudevít. Ceny v tomto roku tvorila sklenená plastika z dielne Petra Dolinaja z Valaskej 
Belej, pamätné a ďakovné listy a Cenu predsedu TSK za Tvorivý čin roka doplnila grafika 
Emílie Jakubisovej.   

Takmer stovka  umelcov, ktorí  si zaslúžia našu pozornosť 

Oceňovanie inštitúcii, kolektívov a jednotlivcov  za oblasť kultúry v Trenčianskom kraji  
odštartovalo podujatie Flores Musarum 2015 v októbri minulého roka za okresy Trenčín, 
Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom, kde si ceny prevzalo 24 kolektívov 
a jednotlivcov. V novembri 2015 nasledovali „Múzy nás spájajú“, na ktorých si ceny 
prevzalo 16 kolektívov a jednotlivcov za okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava. K 
štyridsiatke doposiaľ ocenených za rok 2015 pribudli ďalší 55 na hornej Nitre na 
slávnostnom večeri KULTÚRA 2015 za okresy Prievidza a Partizánske. Spolu za rok 
2015 bolo ocenených 95 inštitúcií, jednotlivcov a kolektívov, ktorí sú neoddeliteľnou 
súčasťou kultúrneho života v Trenčianskom kraji. Zoznam ocenených na podujatí 
KULTÚRA 2015 nájdete v priloženom súbore. 

Fotogalériu z podujatia KULTÚRA 2015 nájdete tu. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov 
TSK, jana.paulinyova@tsk.sk  mobil: 0901908167. 
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