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1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH ZARIADENIA NA ROK 2015  

 

V oblasti riadenia a ľudských zdrojov 

 V súvislosti s odchodom niektorých zamestnancov do dôchodku a na materskú 

dovolenku zabezpečiť plynulý chod zariadenia – odovzdávanie odborných úsekov, zácvik 

zamestnancov 

V RKC v Prievidzi došlo roku 2015  k zmenám na týchto pozíciách: 

 vedúca oddelenia ZUČ a manažérka kultúry pre úsek folklóru – odchod do dôchodku 

 vodič, montážnik – odchod do predčasného dôchodku 

 grafička, medializácia centra – MD 

 pokladník, správa majetku – rozviazanie pracovného pomeru dohodou 

Všetky pozície boli na základe výberových konaní obsadené novými kvalifikovanými zamestnancami, 

bolo zabezpečené ich zapracovanie tak, aby nebol narušený chod zariadenia. V tejto súvislosti a tiež 

v súvislosti s kontrolnými zisteniami útvaru hlavného kontrolóra, ktoré zistili nesúlad organizačného 

poriadku s jeho prílohou – organizačnou štruktúrou - sme tiež požiadali o schválenie nového 

organizačného poriadku, ktorý dáva tieto dva dokumenty do súladu. Zároveň presúva časť 

zamestnancov z ekonomicko-prevádzkového oddelenia na oddelenie marketingu a informačno-

vzdelávacie oddelenie. Kolektív 15 zamestnancov RKC dopĺňali 4 dobrovoľníci zamestnávaní 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny -  podieľali sa na dozore a sprevádzaní v galérii a tiež na 

pomocných prácach. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme odborný  úsek 

divadelníctva zabezpečovali v spolupráci s ÚPSVAR – refundácia časti mzdy.  V oblasti riadenia sa 

uskutočňovali pravidelné mesačné porady všetkých zamestnancov, porady oddelení a porady vedenia 

RKC. V súvislosti so zmenenou organizačnej  štruktúry RKC (zníženie počtu manažérov kultúry 

o jedného)  bol úsek divadla a umeleckého prednesu prerozdelený medzi odborných zamestnancov 

tak.  

V oblasti marketingu a propagácie 

 Systematicky propagovať jednotlivé podujatia RKC na základe ucelenej marketingovej 

stratégie s osobitným zameraním na jednotlivé cieľové skupiny s cieľom zvyšovať 

návštevnosť podujatí. 

Pokračovali sme v realizácii dlhodobej marketingovej stratégie a propagácie našich podujatí  

prostredníctvom vlastnej webovej stránky, stránky nášho zriaďovateľa, internetových 

spravodajských portálov, regionálnych printových médií, celoštátnych televízii a rádií, obecných 

rozhlasov, direct mailingom. Spätnú väzbu sme získavali prostredníctvom neformálnej facebookovej 

stránky inštitúcie. Pozitívny obraz organizácie i jednotlivých podujatí  podporujú početné rozhovory 

- reportáže pre Slovenský rozhlas, Rádio Regina Bratislava, TASR, My-Hornonitrianske noviny, 

Beta rádio, Rádio Wow, Regionálnu televíziu Prievidza a ďalšie médiá.  Cieľ marketingu - 

oslovovať osobitne jednotlivé cieľové skupiny cestami, ktoré sú im blízke, sa nám darilo plniť. 

V závere roka sme uskutočnili prvé kroky k zmene informačnej architektúry i grafickej koncepcie 

web stránky organizácie. 

V oblasti financovania aktivít 

 Zamerať sa na viac-zdrojové financovanie aktivít využívaním grantových systémov, tiež 

na spoluprácu s ďalšími spoluorganizátormi – predovšetkým obcami a ich kultúrnymi 

inštitúciami, využívať na financovanie aktivít príjmy z vlastnej činnosti. 

Úspešne sme pokračovali vo viac-zdrojovom financovaní aktivít prostredníctvom grantov (viď 

tabuľka č. 1) a tiež vstupovaním do partnerskej spolupráce pri organizovaní našich podujatí s obcami 

a mestami a ich kultúrnymi inštitúciami. Darilo sa nám tiež napĺňať príjmy z vlastnej činnosti, 

ktorými sme následne financovali kultúrne aktivity v zmysle nášho poslania. Príjmy tvorilo vstupné 

z podujatí a výstav, členské v kluboch pracujúcich pri RKC, príjmy za tlač, príjmy z krátkodobého 

prenájmu priestorov a ďalšie. 
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V jednotlivých odborných oblastiach – úsekoch: 

Folklór 

 Umožniť folklórnym súborom prezentáciu, poskytovať im metodickú a školiteľskú  

pomoc, zvyšovať divácku atraktívnosť folklórnych podujatí prostredníctvom dopĺňania 

scénických programov atraktívnymi sprievodnými podujatiami propagujúcimi ľudovú 

kultúru. 

V roku  2015 sa uskutočnili všetky ťažiskové folklórne projekty – Zimné slávnosti Hornonitria (v 

rámci nich 5 podujatí v pravnianskej doline), Okresná a Krajská prehladka DFS, Okresná prehliadka 

Nositelia tradícií a jubilejný 30. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností. Všetky podujatia 

pripravovala nová manažérka kultúry RKC na úseku folklóru a všetky - v obdobnej programovej 

štruktúre  ako v minulých rokoch – splnili svoj cieľ a stretli sa s pozitívnou odozvou u návštevníkov.  

Hudba, spev 

 Prinášať do regiónu vážnu a nekomerčnú hudbu prostredníctvom cyklu Štvrtok? Jedine 

koncert! 

V oblasti budovania diváckeho zázemia pre prezentáciu vážnej hudby sme pokračovali v realizácii 

cyklu pravidelných štvrtkových koncertov. Výrazným projektom na tomto úseku bolo celoštátna 

súťažná prehliadka detských mládežníckych zborov Mládež spieva a Fúzie – festival nielen o jazze. 

Foto, film, video 

 Pokračovať v činnosti fotoklubu pri RKC, prinášať kvalitnú filmovú ponuku, ktorá 

v regióne chýba –dokumentárne filmy i hrané filmy európskej produkcie. 

RKC pokračovalo v intenzívnej práci s filmom predovšetkým prostredníctvom spolupráce s s o. z. 

Berkat – dokumentárny film zameraný na ľudské práva v projekte Ozveny  jedného sveta, pripravilo 

už tradičné pofestivalové premietanie z festivalov Envirofilm, Expedičná kamera, po druhý raz 

uskutočnilo i festival hraných filmov so zameraním na najnovšiu francúzsku kinematografiu a jej 

popredných tvorcov – v spolupráci so spoločnosťou Europe film, a. s.  

Fotoklub pracujúci pri RKC v Prievidzi, pokračoval v aktívnej činnosti 1 x v mesiaci.  

Divadlo, detská dramatická tvorivosť 

 Skvalitnenie programovej ponuky na súťažných festivaloch v oblasti divadla, umožniť 

súťažiacim divadelníkom, aby sa mohli zúčastniť celého festivalu a inšpirovať sa ďalšími 

predstaveniami. 
V roku 2015  sa v oblasti divadla uskutočnili okresné prehliadky detského divadla, ochotníckeho 

divadla, krajská prehliadka Thalia pod bojnickým zámkom a prehliadka seniorského divadla 

Divadelný festival Stanislava Chrena. Na všetkých týchto podujatiach registrujeme rok po roku sa 

zvyšujúcu návštevnosť samotných divadelníkov z regiónu i publika. Pozitívne hodnoteným počinom 

sa stalo i reprízovanie víťazného predstavenia z Thalie pod bojnickým zámkom pre širokú verejnosť 

i pre študentov stredných škôl. 

Výtvarníctvo, výstavná činnosť, ľudové remeslá 

 Prezentácia profesionálneho i amatérskeho výtvarného umenia regiónu v galérii 

Regionart a spájanie výstav s interaktívnymi podujatiami predovšetkým pre deti 

a mládež.  

Galéria existuje už ôsmy rok a jej návštevnosť sa postupne stabilizuje. Podieľajú sa na tom aj 

organizované návštevy žiakov a študentov, ktoré spájame s tvorivými dielňami.  Výtvarný život 

v regióne podporuje aj činnosť dvoch klubov výtvarníkov pracujúcich pri RKC (Prievidza, 

Partizánske).  
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Prevencia spoločensky nežiaducich javov, environmentálna výchova, práca s osobitnými 

skupinami obyvateľstva, klubová a spolková činnosť 

 Pripravovať  ucelené cykly vzdelávania v tejto oblasti, s využitím spolupráce odborných 

lektorov. 

Už piaty rok na tomto úseku pripravujeme a uskutočňujeme dlhodobý program environmentálnej 

výchovy pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorý sa stretáva s vysokou návštevnosťou a vedú ho poprední 

odborníci z nášho regiónu. Úspech zaznamenala i interaktívna výstava Život hraboša severského. 

V oblasti prevencie spoločensky nežiaducich javov sme boli úspešní pri získavaní dotácii cez dotácie 

z Úradu vlády. Vzhľadom na neskorý prísun prostriedkov a zdĺhavé verejné obstarávanie sme boli 

nútení finančné prostriedky vrátiť. 

Výchova v duchu regionálnych tradícií, etnológia 

 Pripravovať neformálne formy vzdelávania v tejto oblasti spájaním poznania 

s emocionálnymi a estetickými zážitkami  tak, aby sa história a jej hodnoty stali zdrojom 

prirodzených väzieb na región a jeho obyvateľmi. 

V spolupráci so zberateľom p. Janišom sme pripravili divácky mimoriadne pozitívne prijatú 

etnologickú výstavu Hľadanie stratených ciest. Táto výstava získala ocenenie ako netradičný projekt 

roka 2015, ktorú jej udelilo K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry. Metodicky, 

organizačne a  technicky sme sa podieľali na príprave osláv prvých písomných zmienok a dňoch obcí, 

ktoré vnímame ako neformálny prostriedok regionálnej výchovy vo viacerých obciach a mestách  

regiónu – Deň čerešní Šutovce, Gazdovské dvory Mačov, Bojnický letný slnovrat, Gulášfest na 

Fačkovskom sedle, festival tradičnej kultúry Cigeľská kosa, Oslavy výročia prvej písomnej zmienky 

Sebedražie. V tejto oblasti sme pripravili viacero mimoriadne úspešných podujatí venovaných Roku 

Ľudovíta Štúra. Z nich najvýznamješím sa stal projekt Štúrovské dobrodružstvo, ktorý získal ocenenie 

TSK za Tvorivý čin roka.  

Vzdelávanie KOP, občianska obradnosť,  kronikári 

 Koordinácia činnosti s veľkými kultúrnymi zariadeniami v regiónu, metodické 

ovplyvňovanie občianskej obradnosti na základe dlhodobých zmlúv s obcami a mestami 

regiónu. 

Pokračovali sme v uskutočňovaní pravidelných pracovných stretnutí s riaditeľmi veľkých kultúrnych 

zariadení ako nástroji koordinácie veľkých kultúrnych podujatí a projektov, spolupráce a výmeny 

skúseností.  

V oblasti občianskej obradnosti  sme uskutočnili školiteľský deň venovaný príprave a prednesu 

rečníckych prejavov pod vedením lektora Štefana Bučka v spolupráci so ZPOZ Bojnice. 

V spolupráci s HNM sme uskutočnili Metodický deň pre kronikárov, kultúrno-osvetových 

pracovníkov, členov ZPOZ a predstaviteľov samosprávy. V novembri sme pripravili tradičný 

kultúrno-poznávací zájazd, tentoraz zameraný na región Trnavy. 

 

 
Odborná garancia a realizácia prehliadok, súťaží a festivalov záujmovej umeleckej činnosti  
V priebehu roku 2015 bolo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi odborným garantom, a 

realizátorom prehliadok, súťaží a festivalov : 

 

na celoštátnej úrovni :  

 Mládež spieva 2015 – celoštátna prehliadka a súťaž detských speváckych zborov 

 Štvrtok? Jedine koncert! – cyklus koncertov vážnej a džezovej hudby a menšinových žánrov 

 Studnička 2015- festival detskej populárnej piesne 

 Fúzie – festival nielen o jazze 

 Štvrtok? Jedine koncert! – cyklus koncertov vážnej a džezovej hudby a menšinových žánrov 

 Festival Stanislava Chrena – celoslovenský festival seniorského divadla 

 XXII. Slovenský festival  poézie – Beniakove Chynorany  

 Ešte dúšok leta – multižánrový festival venovaný Svetovému dňu cestovného ruchu 
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na krajskej úrovni :  

 Krajský detský hudobný festival - prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín 

a sólistov spevákov a i inštrumentalistov   Trenčianskeho kraja v Zemianskych Kostoľanoch   

 18. Thalia pod Bojnickým zámkom -  malá krajská scénická žatva ochotníckeho divadla 

Trenčianskeho kraja, ktorá je súčasťou 93. ročníka prehliadok a festivalov slovenského 

amatérskeho divadla Scénická žatva  

 20. Dni majstrov Trenčianskeho kraja – festival ľudového umenia a remesiel 

 Cineama – krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby 

 

na regionálnej úrovni :  

 Zimné slávnosti Hornonitria  

 Deti deťom – regionálna prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov 

spevákov a inštrumentalistov    

 Festival moderného tanca detí  

 Hornonitrianske folklórne slávnosti – 30. ročník  folklórneho festivalu 

 Rozprávkové javisko – regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

 Ochotnícke javisko – výberová regionálna prehliadka ochotníckych divadelných súborov, 

divadiel mladých, jednotlivcov a ochotníckych divadelných súborov hrajúcich pre deti 

 Hviezdoslavov Kubín  - regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. – VI. 

kategória 

 Majstri pravnianskej doliny – jarmok a prezentácia ľudovoumeleckej tvorby v rámci Zimných 

slávností Hornonitria 

 AMA Partizánske 2015- regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu 

Partizánske 

  9. Rezbárske sympózium v rámci programu 30. HFS 

 Mladý moderátor – obvodná súťaž žiakov ZŠ v rétorike  

 AMA 2015 – regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov  

 Jeseň je dar – 2 regionálne prehliadky voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov 

Zemianske Kostoľany, Žabokreky nad Nitrou 

 Beniakove Chynorany – regionálne výberové kolo súťaže v umeleckom prednese poézie - 

výber 

 Festival dychových hudieb Ostratice 

 Dychovky pod Vtáčnikom – festival dychových hudieb, Bystričany 

 AMA 2015 – regionálna súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov  

 Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny – folklórny festival  

 Prievidzské zborové dielne – tvorivé dielne zborového spevu 
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2. PROJEKTY PODPORENÉ V ROKU 2015 A PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ NA 

ZÁKLADE ZMLÚV O SPOLUPRÁCI S OBCAMI REGIÓNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Názov projektu 

 

 

Progr. 

 

 

Príspevok z M SR, MV SR, 

obce 

1 ... Jedine koncert! 4.2.2 2 000,- 
2 Fúzie – fest. nielen o jazze 4.2.3 1 500,- 
3 Výstava kresleného humoru a karikatúr 4.3.2 1 000,- 
4 Art/Brut – tvorivé dielne 6.1 1 000,- 
5 Festival S. Chrena 7.1 1 500,- 
6 30. ročník Hornonitr.folklór. slávností 7.1 2 000,-  
7 Mjartanovo Sebedražie 7.1 800,- 
8 „Djeľňički“ pre potvorky 7.2 1 000,- 
9 Štúrovské dobrodružstvo 7.2 1 500,- 
10 Mládež spieva 2015 7.5 11 500,- 
11 Cineama  7.5 1 400,- 
12 KP detských folkl. súborov 7.5 2 700,- 
13 Thalia pod Bojnickým  zámkom 7.5 3 200,- 
14 Kultúrne poukazy 8.2 4 445,- 
15 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny   8 849,- 
16 Prostriedky získané zo zmlúv o spolupráci s obcami  6 901,- 

 SPOLU:  51 295,- 
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IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ RKC, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA 
 

 
 

a) ODDELENIE ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ A KULTÚRNO-SPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 

 

Tradičná ľudová kultúra, folklór, tanec – Mgr. Martina Ďurčeková 
 

 

ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA                                obce pravnianskej doliny 14.2.- 7.3.2015 

Zimné slávnosti Hornonitria sa realizovali na základe samostatného projektu v obciach mikroregiónu 

Hornonitrie. Slávnosti boli otvorené výstavou Pocta Jánovi Fabišovi, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch 

Obecného úradu v Nitrianskom Pravne. Ďalšie podujatia sa realizovali v obciach Pravenec, Poruba,  Tužina , 

Poluvsie a Nedožery- Brezany. Organizátormi boli: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Občianske združenie   Hornonitrie,  obce Nitrianske  Pravno,  

Pravenec, Tužina, Poruba, Nedožery – Brezany a Fsk Lubená Poluvsie. Podujatia v jednotlivých obciach sa 

realizovali pod záštitou starostov obcí.  

Vernisáže sa zúčastnilo vyše 40 návštevníkov. 

 

 
ZIMNÉ SLÁVNOSTI   FOLKLÓRU           Pravenec   14.2.2015 

Zimné slávnosti folklóru boli súčasťou  projektu Zimných slávností Hornonitria. Uskutočnil sa už 24. ročník 

tohto podujatia. Organizátormi boli: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Trenčianskeho samosprávneho  kraja,  obec Pravenec a folklórna skupina Lubená Poluvsie. Zúčastnili sa ho 

folklórne skupiny : FSk Lubená Poluvsie, FSk Vrbinka Pravenec, FSk Hôrky Čereňany, FSk Rokôška  Nitr. 

Rudno, FSk Boršina  Nitr. Sučany, FSk Marinka Nováky, FSk Hájiček Chrenovec – Brusno, FS Senior Vtáčnik 

Prievidza a FS Vtáčnik Prievidza.Fsk. FSk Lúčina Koš sa podujatia nezúčastnila kvôli chorobe.  
Všetky folklórne kolektívy sa prezentovali svojimi programami s tematikou  zimného zvykoslovia,  humornými  

a zábavnými výstupmi. Súčasťou podujatia bola  ľudová veselica. V programoch účinkovalo  150 účinkujúcich 

a podujatia sa zúčastnilo vyše 300 návštevníkov. Podujatie sa konalo pod záštitou starostu obce  Pravenec Ing. 

Róberta Mikulášika. 

 

  

PAMÄTNICA JOZEFA STREČANSKÉHO  cintorín, kultúrny dom, Poluvsie   21.2.2015 

Podujatie Pamätnica Jozefa Strečanského sa realizovalo v rámci projektu  11. ročníka Zimných slávností 

Hornonitria a konalo sa v Poluvsí pod záštitou starostu obce Poluvsie Martina Šujana. Organizátormi podujatia 

boli: Obec Poluvsie, Folklórna skupina Lubená Poluvsie, Občianske združenie Hornonitrie a Regionálne 

kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci 

podujatia, ktoré bolo spomienkou na folkloristu Jozefa Strečanského, sa konala súťažná prehliadka 

neprofesionálnych hudobníkov ľudovej piesne. Podujatie  bolo otvorené pietnym aktom na cintoríne pri hrobe 

Jozefa Strečanského. Účinkovalo 11 súťažiacich v dvoch kategóriách a FSk Lubená z Pouvsia. V 1. kategórii 

získala ocenenie Johanka Richter a v 2. kategórii Štefan Hrmo – primáš DĽH spod Rokoša. Laureátkou sa stala 

Paulínka Píšová z Poluvsia. Hosťom podujatia bol folklórny súbor Kopaničiarska muzika Martina Janšta. 

Podujatia sa zúčastnilo 150 návštevníkov a 50 účinkujúcich.  

 

 

DEŇ DETSKÉHO FOLKLÓRU                                                     Poruba 25.2.2015   
Stretnutie detských folklórnych súborov pravnianskej doliny v rámci projektu Zimné slávnosti Hornonitria. 

Podujatie sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Porube . Organizátorom podujatia boli: Regionálne kultúrne 

centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,  Obec  Poruba, 

Občianske združenie  Hornonitrie. V programe sa predstavili: folklórny súbor z MŠ Poruba,DFS Malá Lubená 

Poluvsie, DFS Malá Sielnica Lazany, DFS Kapsiarik Poruba, folklórny súbor z MŠ Tužina a DFS Kolovrátok 

z Kanianky sa nezúčastnili z dôvodu choroby. Zúčastnili sa ho starostovia obcí pravnianskej doliny a prednosta 

obvodného úradu v Prievidzi Jozef Stopka. 

Podujatia sa zúčastnilo viac ako  200 návštevníkov a účinkovalo  70 detí. 

 

SÚZVUKY                            Malinová 1.3.2015 

Stretnutie speváckych skupín Spolkov karpatských Nemcov z pravnianskej doliny. Podujatie sa uskutočnilo 

v rámci projektu Zimné slávnosti Hornonitria v obci Tužina  a zúčastnili sa ho 4 spevácke skupiny Hosť 

podujatia bol spevácky zbor Rozkvet z Preividze. Organizátormi podujatia boli: Regionálne kultúrne centrum 

http://www.fsbrezova.sk/sk/muzika/
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v Prievidzi,  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho  samosprávneho kraja,  obec Malinová  a Občianske 

združenie  Hornonitrie. Podujatia sa zúčastnilo 200 návštevníkov a v programe účinkovalo 150 účinkujúcich.  

 

 

DETI  DEŤOM       28.3.2015  Kultúrne centrum mesta Nováky   

Regionálne prehliadka choreografií detských folklórnych súborov Zúčastnili sa jej DFS Malý Vtáčnik, Prievidza, 

DFS Fialka, Partizánske, DFS Domovina, Zemianske Kostoľany, DFS Studnička, Diviaky nad Nitricou. 

Odborná porota hodnotila súťažiacich v zložení : Mgr. Peter Obuch, Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD. a  Mgr. 

Stanislav Malega  odporučila na postup na Krajskú prehliadku detských folklórnych súborov do Zemianskych 

Kostolian DFS Malý Vtáčnik, Prievidza a DFS Fialka z Partizánskeho, ktorým bolo udelené zlaté pásmo. DFS 

Domovina a DFS Studnička získali strieborné pásmo. 

 

FESTIVAL MODERNÉHO TANCA DETÍ                      20.5. 2015 Handlová 

Festival moderného tanca detí sa uskutočnil v Dome kultúry mesta Handlová. Bola to prehliadka tvorivej 

činnosti detí v oblasti moderného a módneho tanca. Spoluorganizátorom podujatia bol Dom kultúry mesta 

Handlová. Na festivale bolo  realizovaných  38 tanečných  tanečných skupín a sólistov v dvoch vekových 

kategóriách.  Odborná porota v zložení Mgr. Eva Henčelová, Zuzana Oremová a Dárius Štrba udelila 4 hlavné 

ceny. V kategórii mladších  detí v kategórii DISCO : Tanečnej skupine TUTTI FRUTTI, Základná škola s 

materskou školou Skačany s choreografiu „So mnou nikdy nezostarneš, frajer!“  a v kategórii SHOW Tanečnej 

skupine FLOWERS, Základná škola Športovcov, Partizánske za choreografiu „Mrázik“. V kategórii starších detí 

v kategórii DISCO Tanečnému klubu Fantastic - Elko Prievidza za choreografiu „Let’s pink“ a v kategórii 

SCÉNICKÝ TANEC Tanečnej skupine Funny, Súkromná ZUŠ Xoana z Prievidze za choreografiu tváre 

prírody“. V tanečných choreografiách účinkovalo 404 tanečníkov. Podujatia sa zúčastnilo  40 návštevníkov.  

 

HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI        26. – 27.6. 2015  Lesopark Prievidza 

Jubilejný 30. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností  sa realizoval v priestoroch  lesoparku v Prievidzi. 

Slávnostnému tvoreniu slávností predchádzalo podujatie Škola tanca I. a  vernisáž výstavy rezbárskeho 

sympózia  ľudovej plastiky, ktoré sa konalo v dňoch 22. – 26.6.2015 v lesoparku v Prievidzi. Zúčastnili sa ho 3 

majstri rezbári. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil predseda TSK  Jaroslav Baška, primátorka mesta Prievidza 

Katarína Macháčková, prednosta okresného úradu v Prievidzi Ing. JUDr. Jozef Stopka, poslanci  Mestského 

zastupiteľstva v Prievidzi a starostovia obcí hornej Nitry.  Po slávnostnom otvorení pokračovali programy 

v amfiteátri lesoparku vystúpením detských folklórnych súborov v mozaikovom programe detských hier, piesní, 

tancov,  zvykov a tradícií pod názvom Veselože..., v ktorom účinkovalo 11 DFS regiónu.  Sprievodnými 

podujatiami slávností boli tvorivé dielne tradičných ľudových techník  pre deti i dospelých   /maľba na sklo, /  

výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov  folklórnych slávností fotoamatérov regiónu hornej Nitry– 

Folklór vo fotografii  a jarmok ľudových remesiel, kde  ľudoví umelci predvádzali i predávali svoje výrobky. 

Vydareným podujatím bola Tradičná kuchyňa hornej Nitry. V priestoroch Hornonitrianskeho múzea sa 

realizovalo podujatie  Zbierky na móle, tematicky zamerané na výrobu chleba – O chlebíku a v priestoroch  

Galérie Regionart v Regionálnom kultúrnom centre bola nainštalovaná výstava  malieb a drevorezieb Mateja 

Surovčeka.  Hornonitrianske múzeum pripravilo  Prezentáciu tradičných ľudových textilných techník. 

 

 

Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny           23.8.2015, KD Diviacka Nová Ves 

Spolu vystúpilo 62 účinkujúcich: FSk Boršina z Nitrianskych Sučian, FSk Bukovec z Diviak nad Nitricou, 

Kreativ štúdio z Diviackej Novej Vsi a ako hosť - FS Kumšt z Bratislavy. Podujatia sa zúčastnilo 200 

návštevníkov. 

 

Divadlo, umelecký prednes, detská dramatická tvorivosť, literárna tvorba  

– Mgr. Magdaléna Hianiková,  Bc. Katarína Súkeníková, Martin Marsina 
 

   

 
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO                 18.3.2015 RKC Prievidza 

V rámci Rozprávkového javiska 2015 súťažne vystúpilo 10 DDS s 11 inscenáciami a 1 scénickou miniatúrou. 

Zúčastneným súborom boli udelené účastnícke diplomy a vecné ceny venované MO MS v Prievidzi. Odborná 

porota v zložení MgA. Viera Marsinová, Mgr. Kvetoslava Boráková a Bc. Katarína Súkeníková odporučila na 

postup na krajskú prehliadku Divadlu Zicherka pri SZUŠ Xoana s inscenáciou „Červík Ervín“ na motívy 

rozprávky A. Gregušovej, v réžii M. Pastierikovej a scénickú miniatúru „Ostrov objavov a barón Prášok“ DDS 

pri ZUŠ Partizánske autora J. Uličianskeho, v réžii Mgr. L. Števíka. 2. miesto získali DDS Atelier pri SZUŠ 

Partizánske a DDS Babland pri ZŠ Lehota pod Vtáčnikom (starší žiaci). Individuálne ceny porota udelila DDS 
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Babland pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom (mladší žiaci) za kreatívne spracovanie environmentálnej témy 

v rozprávke  „Bola raz jedna kvapka“. 

 

 
 

OCHOTNÍCKE JAVISKO          14.3.2015 Art point Prievidza,   

       29.3.2015 KaSS Prievidza, MUA Partizánske 

Regionálnej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla, divadiel mladých, a ochotníckeho divadla dospelých 

hrajúcich pre deti – Ochotnícke javisko 2015 sa zúčastnilo 6 divadelných kolektívov.  Vzhľadom na  Súčasťou 

boli i hodnotiaco rozborové semináre vedené členmi odbornej poroty, ktoré sa stretli so záujmom u vedúcich 

začínajúcich súborov divadiel mladých. Zúčastneným súborom boli udelené účastnícke diplomy. Odborná porota  

na základe výsledkov hodnotenia inscenácií súborov na regionálnej súťaži a prehliadke - Ochotnícke javisko 

2015 odporučila na krajskú súťaž a prehliadku– Thalia pod Bojnickým zámkom 2015 v kategórii dospelí hrajúci 

deťom: Divadlo „A“ a Divadlo Shanti o. z. Prievidza s inscenáciou rozprávky Keď kúzla sú pri moci, v réžii Z. 

Kráľovej, DS Severka Nováky s autorskou rozprávkou „O chorej žabke“ v réžii H. Balážovej a J. Sedláčkovej 

a Divadlo Kukadlo z Partizánskeho s autorskou rozprávkou Ejnarove dobrodružstvá v réžii Mgr. Lukáša Števíka. 

V kategórii divadla mladých porota odporučila na postup na krajskú prehliadku Divadlu mladých Šesť Pé 

z Partizánskeho s inscenáciou J. D. Salingera „Kto chytá v žite v réžii O. Böhma a v kategórii ochotníckeho 

divadla dospelých Divadlu Precedens s autorským predstavením I. Kasalu ml. „Múčni červi“. Porota hodnotila 

v zložení: MgA , Viera Marsinová – predsedníčka poroty, Mgr. art. Petra Štorcelová, Ing. Štefan Orság. 

Prehliadky sa spolu zúčastnilo  35 účinkujúcich,  jednotlivé predstavenia vzhliadlo  235divákov.  

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN IV. kategória            10.5.2015 RKC Prievidza 

Súťažne vystúpilo 12 recitátorov (IV. kategória 5 súťažiacich – próza, 7 recitátorov – poézia, V. kategória - 

nebola zastúpená). Odborná porota v zložení: PaedDr. Gabriela Mellová, PhDr. Denisa Horváthová a Mgr. 

Kvetoslava Boráková odporučila do krajského kola súťaže víťazov jednotlivých kategórií za okres Prievidza a za 

okres Partizánske. I. miesto v IV. kategórii za okres Prievidza v kategórii poézie získala Róberta Vavrová 

z Novák s básňou M. Ábelovej „O mužoch a bežiacich pásoch“. I. miesto v kategórii prózy Alžbeta Hammerová 

s dielom Christiane F. „My deti zo stanice ZOO“. Za okres Partizánske si v IV. kategórii za poéziu odniesla 1. 

cenu Martina Kováčová s básňou E. Ondrejíčka „Oči a rýmy“ a v oblasti prózy Martina Hlbočanová s textom 

Veroniky Šikulovej „Srrrrrrst“. Súťažiacim boli udelené účastnícke diplomy a oceneným súťažiacim knihy 

venované MO MS v Prievidzi. V priebehu súťaže si mohli účastníci počas prestávok prezrieť výstavy: Hľadanie 

stratených ciest a Tajomstvá sgrafitovej výzdoby sídliska Píly. Súťaže sa zúčastnilo spolu 23 účastníkov. 

 

KTO CHYTÁ V ŽITE          9.9. 2015, RKC v Prievidzi 

Divadlo mladých Šesť Pé z Partizánskeho vystúpilo so svojou inscenáciou Kto chytá v žite v úprave a réžii 

Ondreja Böhma v RKC v Prievidzi. Prvé predstavenie sa organizovalo pre študentov Gymnázia V. B. 

Nedožerského v Prievidzi. Vzhľadom na to, že J. D. Salinger a jeho román, na motívy ktorého bola inscenácia 

v podaní DM Šesť Pé napísaná je aj maturitnou otázkou, študenti si z RKC v Prievidzi odniesli nielen hodnotný 

umelecký zážitok, ale aj cenné vedomosti a informácie. Druhé predstavenie konané pre verejnosť malo cieľ 

priniesť toto vysoko kvalitné prevedenie k divákom, ktorí k tejto literárnej klasike inklinujú. O tom, že išlo 

naozaj o umelecky kvalitnú inscenáciu svedčí aj fakt, že DM Šesť Pé s ňou získalo 1. miesto na celoštátnej 

prehliadke divadla mladých FEDIM v Tisovci v tomto roku. Na podujatí účinkovalo 9 hercov a  navštívilo ho 

spolu 115 divákov a v rámci predstavenia účinkovalo 9 hercov. 

  

 

HUDBA, SPEV               Mgr. Magdaléna Hianiková 

 

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! „Od klasiky k jazzu“                 15.1. 2015 – sála RKC v PD 

Na prvom koncerte v rámci projektu s názvom ...Štvrtok? Jedine koncert! zazneli známe skladby autorov 

svetovej hudby v štýle klasiky, jazzu i folklóru v podaní dvoch pedagógov Žilinského konzervatória Miroslava 

Balogu (husle) a Michala Dírera (klavír). Koncert priniesol spojenie profesionálnej interpretácie, výborných 

aranžmánov a veľkej miery improvizácie na vysokej interpretačnej a muzikálnej úrovni. 
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...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! „Ivana Mer“                       5.2.2015 – sála RKC v PD 

V mesiaci február pripravilo RKC v PD koncert nového zjavu slovenskej hudobnej scény, ktorej éterické piesne 

sú inšpirované morom, prírodnými živlami a vnútornými svetmi duše. Spolu s gitaristom janom Glembom 

pripravili poslucháčom nádherný hudobný zážitok. 

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! „Večer klasickej hudby“                 21.3. 2015 – sála RKC v PD 

Koncert Jána Strmenského(husle) a Lukáša Píša (klavír) sa už po tretí krát uskutočnil výnimočne v sobotu. Išlo 

o reprízu koncertu, o ktorý bol veľký záujem. V rámci neho odzneli skladby z obdobia romantizmu, hudby 20. 

storočia, známe melódie z vážnej ale i populárnej hudby spojené s tematickou videoprojekciou.  Na programe 

odzneli diela A. Dvořáka, B. Smetanu, F. Schuberta, F. Kreislera, J. Williamsa, A. Vivaldiho a ďalších. Koncert 

priniesol spojenie profesionálnej interpretácie huslistu Jána Strmenského a klaviristu Lukáša Píša a ich príjemnej 

komunikácie s publikom.  

 

STUDNIČKA 2015 - konkurz                                        11.4. 2015 – sála RKC v PD 

Konkurzu k festivalu detských spevákov populárnej piesne sa zúčastnilo 20 súťažiacich vo veku 8-14 rokov 

z Trenčianskeho, Žilinského a Banskobystrického kraja. Porota v zložení: Janko Kulich, Mgr. Radka Križanová 

a Alexandra Kubíčková spomedzi všetkých zúčastnených spevákov vybrala 10 finalistov (3 – mladšia kategória, 

7 staršia kategória).  

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!  - „Folk ´n´ Roll“                     23.4. 2015 – sála RKC v PD 

Spojenie dvoch významných hudobníkov –  Nanyho Hudáka, lídra prievidzského spontánneho hudobného 

zoskupenia NANY a bluesmana a gitarového mága Reného Lacka prilákalo do RKC v Prievidzi veľa fanúšikov, 

ktorí si v príjemnej atmosfére a v akustickej podobe mohli vypočuť nielen piesne SHZ NANY, ale aj autorské 

skladby Reného Lacka. 

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! -  „Donors & Hybrid Kryptonit“ 14.5. 2015  – sála RKC v PD 

Na koncerte vystúpili dve mladé prievidzské formácie v štýle akustického rapu a latino-punk, hip-pop, rock. 

v zložení: Donors: Matej Kakiš – rap, Matej Tkáč – gitara, violončelo, Jakub Vida – gitara, Vlado Darmovzal – 

basová gitara, Roman Kmeť – bicie, Hybrid Kryptonit: Jakub Vida – gitara, Vlado Darmovzal – basová gitara, 

Martin Vida - bicie.  

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! -  „Anička Bartová Band“  25.6. 2015 – sála RKC v PD 

Muzikanti hrajúci v rôznych kapelách a projektoch sa dali dohromady s mladou talentovanou speváčkou 

Aničkou Bartovou v septembri 2014. Kapela vznikla s úmyslom interpretovať známe skladby v štýle RnB, funk, 

groove a pop ( Beyonce, Adele, Stevie Wonder, Selah Sue...) . Kapela hrá v zložení: Anička Bartová- spev, 

Dávid Bartolen- bassgitara, Peter Kurhajec ml. - klávesy, Štefan Vida- gitara, Martin Vida- bicie. 

 

 

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB     12.7. 2015  Park Ostratice 

26. ročník festival dychových hudieb sa tak ako každý rok konal 2. júlovú nedeľu v parku v Ostraticiach. Na 

festival vystúpili: DH Sebedražská kapela, DH Ostratičanka, DH Textilanka z Trenčína a ako hosťa si obec 

Otratice, ktorá je organizátorom podujatia pozvala moravskú DH Lidečanka. Moderoval riaditeľ Tribečského 

osvetového strediska v Topoľčanoch Mgr. Július Krajčík. Podujatia sa zúčastnilo 500 návštevníkov a 60 

účinkujúcich. 

 

DYCHOVKY POD VTÁČNIKOM    15.8.2015, amfiteáter, Bystričany 

7. ročník festival dychových hudieb, ktorý sa koná každý párny rok v obci Kamenec pod Vtáčnikom a každý 

nepárny rok v obci Bystričany. Organizátormi sú tieto dve obce, Dychová hudba Vtáčnik a spoluorganizátormi 

Trenčiansky samosprávny kraj a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Na festivale vystúpili 4 DH – DH 

Vtáčnik, DH Fryštácka Javořina, DH Senčanka a DH Drietomanka, ktorá vystúpila aj v rámci tanečnej zábavy. 

Podujatie bolo popretkávané vstupmi ľudového rozprávača strýca Ištvána zo Skačian. Návštevníci mohli na 

podujatí ochutnať niekoľko výborných gulášov, skvelé medovníky, či domáce koláče. Svoje výrobky  - tradičnú 

čipku, kytice zo sušených kvetov a iné prezentovali ľudoví umelci hornej Nitry. Organizátori nezabudli ani na 

detského návštevníka, pre ktorého bolo prichystané stretnutie s animátormi, maľovanie na tvár, či možnosť 

zdobenia medovníkov. Festival navštívilo 500 divákov a účinkovalo na ňom 60 hudobníkov. 
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...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!  „Pocta Ľudovi – SHZ NANY“               24.9. 2015 – sála RKC v PD 

Koncert prievidzskej alternatívnej formácie SHZ NANY venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. 

Vystúpenie kapely v zložení: Miro „NANY“ Hudák, Mgdaléna „LIENKA“ Hianiková – violončelo, spev, Miloš 

Mokrý – klarinet, spev, Matej Tkáč – basová gitara, Miro Hanečka – cajon oživil prednes Štúrovej poézie 

v podaní PhDr. Denisy Horváthovej a dobové kostýmy, ktoré mali na sebe účinkujúci.  

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! „Milo Kráľ Band“                  15.10. 2015 – sála RKC v PD 

Koncert slovenského herca, hudobníka a režiséra Mila Kráľa a jeho hudobnej skupiny. Na koncerte sa premietal 

aj Milov absolventský film KONCERT. Účinkovali: M. Kráľ – spev, klávesy, B. Švidraňová – spev, R. Kráľ – 

klávesy, spev, gitara, A. Tojčík – saxofón, M. Kulich – gitara, D. Schudich – basová gitara, M. Dadík – bicie. 

Koncertu sa zúčastnilo 120 návštevníkov a 9 účinkujúcich. 

 

PRIEVIDZSKÉ ZBOROVÉ DIELNE      7.11.2015 – sála RKC v PD 

Nultý ročník tvorivých ateliérov zborového spevu. Zúčastnilo sa ho 70 spevákov, ktorí boli rozdelení do dvoch 

dielní - ľudová pieseň - lektor Ing. Ján Glos, sakrálna tvorba - PaedDr. Alfonz Poliak.  Frekventanti zborových 

dielní pracovali celý deň pod vedením skúsených a renomovaných lektorov. Ing. Ján Glos je dlhoročným 

dirigentov prievidzského speváckeho zboru Rozkvet, ktorý si okrem iných ocenení  naposledy v lete priniesol 2. 

cenu z medzinárodného súťažného festivalu sakrálnej zborovej tvorby Laudate Dominum v Litve. Okrem 

dirigentskej činnosti pôsobí pedagogicky  na ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Hosť Prievidzských zborových dielní 

PaedDr. Alfonz Poliak, ktorý je významným slovenským dirigentom (Prieboj, Univerzitný SZ Mladosť pri PF 

UMB v B. Bystrici) a pedagógom (UMB B. Bystrica), je aj členom poradného zboru pre zborový spev pri NOC 

v Bratislave. Na záver sa konal koncert oboch ateliérov a speváckeho zboru Rozkvet. Ako prvý sa predstavil 

ateliér ľudovej piesne, ktorý predniesol 4 ľudové piesne v úprave Jiřího Laburdu. Ateliér sakrálnej tvorby sa 

predstavil sakrálnymi kompozíciami J. Obrechta, M. Haydna, O. Vira a G. P. da Palestrinu. Tvorivých dielní sa 

zúčastnilo spolu 70 frekventantov, ktorí boli zároveň aj účinkujúcimi na záverečnom koncerte a 2 lektori 

zborových dielní.  

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! „Večer klasickej hudby“                 21.11. 2015 – sála RKC v PD 

Koncert Jána Strmenského(husle) a Lukáša Píša (klavír) sa už po piaty krát uskutočnil výnimočne v sobotu. Išlo 

o premiéru koncertu vážnej hudby, o ktorú je v Prievidzi veľký záujem najmä pre jej nedostatok.  V rámci neho 

odzneli skladby z obdobia romantizmu a  hudby 20. storočia, ale i iné známe melódie z vážnej a populárnej 

hudby.  Na programe odzneli diela romantické kusy A. Dvořáka, Jeseň Antonia Vivaldihoznámy „Šabľový tanec 

„ Arama Chačaturjana skladby F. Reisa, M. Ravela a C. Françoisema Koncert priniesol spojenie profesionálnej 

interpretácie a hovoreného slova, ktorým celý koncert sprevádzal J. Strmenský.  

 
 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! „Mucha Quartet “                       3.12. 2015 – sála RKC v PD 

Koncert renomovaného slovenského sláčikového kvarteta. Zazneli na ňom skladby známych slovenských 

skladateľov – Eugena Suchoňa (Keď sa vlci zišli) a Mikuláša Moyzesa (Štyria hudci), populárne „Americké 

kvarteto“ Antonína Dvořáka a Sláčikové kvarteto D dur Josepha Haydna. Účinkovali: Juraj Tomka – 1. husle, 

Andrej Baran – 2. husle, Veronika Prokešová – viola a Pavol Mucha – violončelo. Na koncerte sa zúčastnilo 40 

návštevníkov. 

 

 

...ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!  - „Talent Transport“      17.12. 2015 – sála RKC v PD 

Džezové trio hrajúce fusion v zostave Vladislav Slnko Šarišský – klávesy, spev, Filip Hittrich – basová gitara, 

Marián Slávka – bicie sa predstavilo na poslednom koncerte v tomto roku v rámci cyklu !“Štvrtok? Jedine 

koncert“  a do sály v RKC v Prievidzi prilákalo 30 návštevníkov.  
 

 

 

VÝTVARNÍCTVO, VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ, TRADIČNÉ REMESLÁ            Bc. Katarína Súkeníková 

  

 

Na úseku neprofesionálneho výtvarníctva RKC realizovalo pravidelné stretnutia členov KLUBU 

VÝTVARNÍKOV okresu Prievidza a okresu Partizánske. Významnými aktivitami boli výstavy realizované 

v Galérii RKC RegionArt a sprievodné aktivity k týmto výstavám, najmä tvorivé stretnutia organizovaných 

skupín žiakov a študentov s autormi, odborné výklady  pre širokú verejnosť  a tvorivé dielne. Neprofesionálnych 

výtvarníkov RKC zapájalo do krajských a celoštátnych aktivít na tomto úseku. Najvýznamnejšou aktivitou pre 
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neprofesionálnych výtvarníkov bola účasť na krajskej  súťaži  a výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby  19. 

Výtvarné spektrum v Trenčíne a celoštátnej postupovej súťaži 52. Výtvarné spektrum 2015  - Trenčín.   

Prezentácia remesiel a tradičného ľudového umenia mala významné zastúpenie na jarmokoch ľudovoumeleckej 

tvorby, sprievodných podujatiach folklórnych festivalov. 

Regionálne kultúrne centrum na úseku výtvarníctva a tradičnej ľudovej kultúry spolupracovalo s inštitúciami 

a jednotlivcami z obcí a miest hornej Nitry. Zapájalo výtvarníkov, ľudových umelcov a remeselníkov do aktivít 

na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Odborne a poradenské aktivity na tomto úseku smerovali i k bohatej 

účasti neprofesionálnych výtvarníkov na regionálnych výstavách a prehliadkach  AMA 2015 v Partizánskom 

zabezpečenie účasti výtvarníkov na krajskom kole súťaže neprofesionálnych výtvarníkov 19. Výtvarné spektrum 

Trenčín, celoštátnej postupovej súťaže 52. Výtvarné spektrum, - Trenčín. Medzi cyklické aktivity patrilo 

pravidelné stretávanie členov Klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi a v Partizánskom.Odborno-metodická 

pozornosť bola venovaná dospelým, deťom a mládeži najmä prostredníctvom zapájania škôl do regionálnych 

a vyšších súťaží, či organizovaním tvorivých dielní zameraných na osvojenie si vybratých druhov remesiel, 

stretnutia s autormi v rámci výstav realizovaných v galérii RegionArt a v priestoroch RKC v Prievidzi, alebo ich 

RKC realizovalo priamo u záujemcov záujemcov (ŠZŠ Prievidza, Domino CSP Prievidza, Prvosienka) 

 

  

KLUB VÝTVARNÍKOV    

         27. 1. 2015, RKC v Prievidzi 

         24. 2. 2015, RKC v Prievidzi 

         31. 3. 2015, RKC v Prievidzi 

         28. 4. 2015, RKC v Prievidzi 

         26. 5. 2015, RKC v Prievidzi 
         30. 6. 2015, RKC v Prievidzi   

         9. 1. 2015, MUA Partizánske 

         9. 2. 2015, MUA Partizánske 

         6. 3. 2015, MUA Partizánske 

         10. 4. 2015, MUA Partizánske 

         15. 5. 2015, MUA Partizánske 

         5. 6. 2015, MUA Partizánske 

         3. 7. 2015, MUA Partizánske 

       

 

Stretnutia členov Klubu výtvarníkov v okrese Prievidza  - spolu  12 x, boli  zamerané na tematické prednášky, 

odborné konzultácie, a účasť na vernisážach výstav v Galérii RKC RegionArt a v MUA Partizánske. V rámci 

činnosti Klubu výtvarníkov sa v okrese Partizánske uskutočnilo 7 stretnutí  členov, konzultácie výtvarných prác 

a výber prác na krajskú súťaž a výstavu 19. Výtvarné spektrum a okresnú súťaž a výstavu AMA 2015  – 

Partizánske.  

Klub výtvarníkov okresu Prievidza (17 členov)  mal v prvom polroku pravidelné stretnutia v posledný  utorok  

v mesiaci (6x) pod vedením lektoriek Mgr. art. M. Kasperkevičovej a Bc. K. Súkeníkovej. Klub výtvarníkov 

v okrese Partizánske (8 členov) mal pravidelné stretnutia vždy v prvý piatok v mesiaci pod vedením lektora 

J. Jelenáka.  

 

AMA 2014    9. 12. 2014  - 30. 1. 2015  Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi 

Do regionálneho kola súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby AMA 2014 sa prihlásilo 24 autorov, 

ktorí zaslali 86 prác (z toho 10 neprofesionálnych výtvarníkov rôzneho veku sa do súťaže zapojili po prvý krát). 

Odborná porota v zložení: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, Mgr. art. Lívia Boliešiková a Mgr. Petra 

Matušovychová, odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 84 diel od 24 autorov. Spolu sa výstavy zúčastnilo 

320 návštevníkov.  

 

AMA 2015  - XVII. Salón neprofesionálnych výtvarníkov  9. – 20. 2. 2015  MUA Partizánske 

Prezentácia a tvorivá súťaž z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Partizánske  oslovila 17 autorov, 

ktorí zaslali 74 diel  – obrazy, drevené plastiky, keramiku, artprotis a úžitkovú tvorbu.  Odborná porota v zložení 

Mgr. S. Šuňalová, J. Jelenák a Š. Janco odporučila zaradiť do výtvarnej kolekcie 73 diel a navrhla ocenenia: 

Cenu  riaditeľky  RKC v Prievidzi Jane Hlaváčovej, Partizánske, Cenu primátora mesta Partizánske - Jozefovi 

Petríkovi, Partizánske a Cenu riaditeľky MUA Partizánske - Magdaléne Babčanovej, Partizánske. Čestné  

uznania si odniesli: Zeno Malík, Partizánske, Mária Geršiová, Žabokreky nad Nitrou, Jozef Košík, Chynorany, 

Jozef Šiarik a Mária Gallová z Partizánskeho. Na vernisáži sa prezentovali hudobníci z pastoračného centra 

Šípok, Partizánske.. Výstavu spolu navštívilo 200 návštevníkov.  
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REMESELNÉ TVORIVÉ DIELNIČKY    16. – 19. 2. 2015   RKC v Prievidzi 

Počas jarných prázdnin  boli prázdninujúcim deťom a mládeži ponúknuté 4 tvorivé dielne zamerané na osvojenie 

si techniky podmaľby a maľby na sklo, výrobu fašiangových masiek, quillingu, textilnej koláže a nácvik 

zvykoslovných hier. Ponuku prijalo vyše 30 záujemcov z radov detí, rodičov a starých rodičov, ktorí pracovali 

pod odborným vedením lektoriek:, Ľ. Maliarikovej, K. Súkeníkovej, G Drobcovej a Ing. K. Thomayovej.  

 

TVORIVOSŤOU K UMENIU  4. 2.- 27. 2. 2015  Galeria RegionArt pri RKC v Prievidzi 

Prezentačná výstava prác študentov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, Topoľčany vo forme plošných, 

reliéfnych a priestorových objektov prezentovala práce súčasných i bývalých študentov počas 20- ročnej histórie 

školy v odboroch: úžitková maľba, fotografia, propagačné výtvarníctvo výtvarné spracovanie keramiky 

a porcelánu, odevný dizajn, modelárstvo a návrhárstvo odevov a ručné spracúvanie textílií. V priebehu vernisáže 

sa prezentovali žiaci SK D: Kardoša v Topoľčanoch, kurátorkou výstavy bola Mgr. S. Smolková a na výstave  sa 

spolu zúčastnilo 255 návštevníkov.  

     

POCTA JÁNOVI FABIŠOVI – in memoriam          14. – 19. 2.  OcÚ Nitrianske Pravno 

Výstava realizovaná v rámci programu Zimných slávností Hornonitria v obradnej miestnosti OcÚ v Nitrianskom 

Pravne bola venovaná tvorbe predčasne zosnulému ľudovoumeleckému tvorcovi, košíkárovi z Malinovej J. 

Fabišovi. Návštevníci si mohli prezrieť úžitkové predmety z pedigu – ratanovej liany, ľudové výšivky 

a koberčeky. Na výstave sa zúčastnilo 100 osôb. 

 

MAJSTRI PRAVŇANSKEJ DOLINY          7. 3. 2015 Kultúrny dom Kľačno 
Jarmoku a prezentácie ľudových umelcov v rámci širšieho programu Zimných slávností Hornonitria sa  

zúčastnilo 30 majstrov. Prítomní majstri predvádzali remeselné ukážky - zdobenie kraslíc a perníkov, 

paličkovanej a šitej čipky, sieťovania, košikárstva, debnárstva, tkáčstva, hrnčiarstva, výroby kyjatických 

a textilných hračiek, drevotokárstva, drotárstva, výroby ľudových hudobných nástrojov, rezbárstva, maľby na 

sklo a pod. V programe vystúpil DFS Gajdlanček Kľačno a spevácka skupina pri Klube dôchodcov Nezábudky. 

Vyše150 návštevníkov si mohlo vyskúšať jednotlivé remeslá, alebo prezrieť výstavu Rozprávkové postavičky 

Emílie Horvátovej z Kľačna  a výstavu fotografií Kľačno kedysi a dnes. Spolu sa podujatia zúčastnilo 200 osôb. 

 

 

STRETNUTIE ĽUDOVÝCH UMELCOV  HORNEJ NITRY                  4. 3. 2015 RKC v Prievidzi 

V už tradičného rámci stretnutia ľudových umelcov a remeselníkov jeho účastníci získali základné informácie o  

prezentačných a vzdelávacích aktivitách z oblasti tradičnej ľudovej kultúry do ktorých ich RKC zapája počas 

celého roku. Účastníci si vymenili skúsenosti i remeselné zručnosti, RKC pripravilo informačné materiály – 

Kalendárium kultúrnych a spoločenských podujatí Horná Nitra 2015 a Kalendár Top podujatí tradičnej kultúry 

na Slovensku. Oba materiály si účastníci mali možnosť zakúpiť. Stretnutia sa zúčastnilo 60 ľudových umelcov 

okresov Prievidza a Partizánske.  

 

19. VÝTVARNÉ SPEKTRUM  - výber kolekcií výtvarných pác   13. 3. 2015 MUA Partizánske 

    - vyhodnotenie krajskej súťaže         2. 6. 2015 Kasárne, hrad Trenčín 

 Do regionálneho výberu a následne krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

19. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja postúpilo 20 výtvarných autorov – 4 z okresu Partizánske a 16 

z okresu Prievidza v jednotlivých kategóriách so 65 dielami. Odborná porota krajského kola súťaže ocenila práce 

autorov, ktorý postúpili do celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 

Cena v kategórii A – Jana Ficová, Prievidza, čestné uznanie v kategórii B –Vladislav Švec, Bojnice, cena v 

v kategórii C – Jana Hlaváčová, Partizánske, čestné uznanie Elena Nedeljaková, Prievidza, cena v kategórii D – 

Soňa Jantošková Prievidza a Kamil Znamenák z Poluvsia získal čestné uznanie. 

 

HĽADANIE STRATENÝCH CIEST       5. 3. – 24. 4. 2015  Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi 

Výstava zo súkromnej zbierky Ing. Jozefa Janiša, MUDr. J. Bartu a Ing. J. Jakuša prezentovala autentické diela 

grafického a priemyselného dizajnu, originálne artefakty, mapy, autoatlasy, tlačoviny, detské hry, modely a iné 

predmety súvisiace s tematikou dopravy a turistikou  medzivojnového obdobia Československa. Kurátorom 

výstavy bol Mgr. art. M. Schmidt. Spolu sa výstavy zúčastnilo 600 návštevníkov. 

 

BYLA TO PÍSEŇ PRO TEBE, MÁ MILÁ                         13. – 24. 4. 2015, MUA Partizánske 

                           29. 4. - 29. 5. 2015 Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi 

Pedagóg a výtvarník Jozef Jelenák sa pri príležitosti svojho životného jubilea 80 rokov predstavil verejnosti 

výberom zo svojej tvorby putovnou výstavou, na ktorej sú i obrazy manželky Ľudmily Jelenákovej  - in 

memoriam, pri príležitosti nedožitých 75rokov. Kurátorkou výstavy bola PhDr. M. Hučková. Na výstavách sa 

spolu zúčastnilo 350 návštevníkov. 
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ČIPKOVÉ SNY                 1.6. - 3. 7. 2015 RKC v Prievidzi 

Výstava ľudovej majsterky  Boženy Tomanovej k životnému jubileu 70 rokov, predstavila verejnosti časť diela 

tradičnej ľudovoumeleckej tvorby majsterky šitej čipky a sieťovania, ktorá sa tejto práci intenzívne venuje od 

roku 1996. Záujem o tradičnú ľudovú kultúru ju priviedol k  štúdiu a osvojovaniu si zaujímavých textilných 

techník, ktoré vie pútavo  odovzdať záujemcom aj ako lektorka šitej čipky a sieťovania na Slovensku i v 

zahraničí. Hudobným hosťom na vernisáži bola speváčka a huslistka H. Pauleová z Prievidze. Výstavu navštívilo 

200 návštevníkov.  

 

DIELO, POCTA A PORTRÉT – Ľ. ŠTÚR V SLOVENSKOM  VÝTVARNOM UMENÍ   

             16. 6. – 17. 7.  2015  Galéria RegionArt pri RKC v Prievidzi 

Výstavu z tvorby profesionálnych výtvarných umelcov venovanú roku Ľ. Štúra pripravilo RKC 

v Prievidzi v spolupráci s Klubom výtvarných umelcov a teoretikov a Výtvarného odboru Matice slovenskej. Na 

výstave sa prezentujú originálne vydania literárneho a publicistického diela Ľudovíta Štúra, autentické 

spodobenia národných dejateľov a života slovenského ľudu v 19. storočí, neskoršie vydania literárneho diela Ľ. 

Štúra, portrétne diela, ilustrácie, štúdiá pomníkov a pamätníkov venovaných jednej z najvýznamnejších 

osobností slovenských národných dejín a vzdelanosti. Na výstave sú zastúpené diela výtvarných umelcov: 

František Kolář, P. M. Bohúň, Jozef Pospíšil, Jozef Baláž, Tibor Bártfay, Jozef Kostka, Marián Polonský, Ján 

Kulich, Klára Patakiová, Martin Lettrich, Peter Pollág, Milan Medúz, Stanislav Harangozó, Vladimír Popovič, 

Albín Brunovský, Jozef Bubák, Martin Činovský, Stanislav Mikuš, Ladislav Snopek, František Šesták, Ladislav 

Berák, Drahomír Zobek, Štefan Pelikán, Štefan Novotný a iní. Kurátorom putovnej výstavy je PhDr. Ladislav 

Skrak, na vernisáži sa v hudobnom poetickom pásme prezentovali pracovnici RKC v Prievidzi: Mgr. M. 

Hianiková, Mgr. Ľ. Húsková, K. Súkeníková a hudobník Rastislav Šidlo. Výstavu spolu navštívilo 250 

návštevníkov. 

 

 

KLUB VÝTVARNÍKOV  júl  – december 2015 RKC v Prievidzi, MUA Partizánske  

 

V rámci činnosti Klubu výtvarníkov sa v okrese Partizánske uskutočnili  stretnutia  členov, zameraných na  

konzultácie výtvarných prác. Stretnutia členov Klubu výtvarníkov v okrese Prievidza a Partizánske - spolu 12 x, 

boli  zamerané na tematické prednášky, odborné konzultácie, a účasť na spoločných a individuálnych 

vernisážach výstav v Galérii RKC RegionArt a v MUA Partizánske.  

Klub výtvarníkov v okrese Partizánske (8 členov) mal pravidelné stretnutia vždy v prvý piatok v mesiaci pod 

vedením lektora J. Jelenáka: 3. 7. 2015, 7. 8. 2015,14. 9. 2015,12.10. 2015,6.11.2015,4.12.2015 

 Klub výtvarníkov okresu Prievidza (17 členov) mal  pravidelné stretnutia v posledný  utorok v mesiaci pod 

vedením lektoriek Mgr. art. M. Kasperkevičovej a Bc. K. Súkeníkovej : 28. 7.2015, 25.8. 2015, 29. 9. 2015, 

27.10. 2015, 24.11. 2015, 9. 12. 2015 

 

V. FOLKLÓRNY FESTIVAL    5. 7. 2015 Park J. A. Baťu Partizánske 

Prehliadka folklórnych tradícií s účasťou domácich i zahraničných folklórnych súborov a skupín bola obohatená 

o prezentáciu tradičných ľudových remesiel na jarmoku ľudových umelcov. Prezentovali sa 8 ľudoví remeselníci 

z okresu Partizánske, podujatia sa spolu zúčastnilo 500 osôb. 

 

ART -BRUT 5.6. 2015, MUA Partizánske,8. 6. 2015,ŠZŠ Prievidza, 30. 6. 2015, RKC v Prievidzi, 

3.7. 2015, MUA Partizánske, 28. 7. 2015, RKC v Prievidzi, 7.8. 2015 MUA 

Partizánske, 25. 8. 2015, RKC v Prievidzi, 26. 8. 2015, Prvosienka Partizánske, 

14. 9. a 12. 10.2015 MUA Partizánske, 3. 9. 2015 a  29. 9. 2015 RKC v Prievidzi,  

15. 10. ŠZŠ Handlová, 21. 10. 2015 a 27. 10, RKC v Prievidzi, 6. 11. 2015 MUA 

Partizánske, 10. 11.2015 ŠZŠ Partizánske,18. 11. 2015 ŠZŠ Prievidza, 24. 11. 2015 

RKC v Prievidzi - tvorivé dielne maľby na textil, sklo, prácu z hlinou, drevom 

a prírodnými materiálmi,  

7. 10. – 23. 10. 2015 výstava z tvorby I. Kmeťa in memoriam - Život na vlásku štetca, 

14. 10. – 30. 11. 2015 výstava z tvorby seniorov hornej Nitry -Paleta jesene 

V rámci projektu tvorivých dielní arteterapie sa zrealizovalo 21 tvorivých stretnutí a  výstav z tvorby detí, 

mládeže so zdravotným postihnutím, dospelých a inak znevýhodnených občanov pod vedením lektorov: I. 

Prilinského J. Jelenáka, M. Bartolena, A. Lomnickej, S. Novotnej, R. Haronika, K. Kasagrandovej, Ľ. 

Maliarikovej a K. Súkeníkovej. Dve samostatné výstavy mapovali arteterapeutickú tvorbu I. Kmeťa - in 

memoriam - Život na vlásku štetca a tvorbu seniorov okresu Prievidza a Partizánske – Paleta jesene. Na 

vernisážach výstav vystúpili členovia FDS Košovan z Kanianky, ľudová rozprávačka O. Domanická z Diviak 
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nad Nitricou kurátorka výstavy A. Lomnická, spolupracovníci, priatelia a rodinní príslušníci. Spolu sa do 

projektu zapojilo 274 účastníkov, 9 lektorov tvorivých dielní a výstavy navštívilo 550 divákov.  

 

NA CESTÁCH S NIKOLOU A PETROM         21. 7. – 21. 8. 2015Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi 

Výstava reportážnych fotografií z Vietnamu a Nového Zélandu priniesla divákom zaujímavé momenty z ciest 

mladých fotografov Nikoly Boďovej  a Petra Mečiara. Nikola Boďová z Hornej Vsi precestovala Vietnam od 

severu na juh dostupnými dopravnými prostriedkami a na fotografiách zachytila bežný život obyvateľov, 

atmosféru a prírodu. Peter Mečiar z Prievidze sa v tvorbe zameral na prírodné zákutia, diaľnice a  cesty Nového 

Zélandu  od najsevernejšieho po najjužnejší maják na ostrove. Výstava zaujala 350 návštevníkov. 

 

RETROSPEKTÍVA    3. 9. -30. 9. 2015 Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi 

Výstava obrazov priblížila celoživotnú tvorbu výtvarníka Ing. Milana Medúza z Prievidze, pri príležitosti jeho 

životného jubilea 80. rokov. Popri práci agronóma i pedagóga sa intenzívne venoval rôznym kultúrnym 

aktivitám a maľovaniu. Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje prírodným motívom, významným osobnostiam 

našich i svetových dejín. Je členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov v Bratislave, pôsobí ako tajomník vo 

Výtvarnom odbore Matice slovenskej, je členom Klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi a členom Klubu 

spoločnosti Laca Novomeského v Prievidzi. Kurátorkou výstavy bola Mgr. A. Lomnická, ktorá v rámci 

vernisáže uviedla monografiu, ktorú pripravilo občianske združenie K – 2000 Cesty života a tvorby Milana 

Medúza. Výstavu spolu navštívilo 300 návštevníkov.  

 

PRIEVIDZNÍKY   2.- 30. 10. 2015 Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi 

Spoločná výstava obrazov a objektov priblížila tvorbu mladých výtvarníkov - Jakuba Cmarka z Nitrianskeho 

Pravna a Samuela Kollárika zo Sebedražia. Samostatne vystavovali v rámci štúdia na vysokej škole v Čechách 

i na Slovensku. Obaja autori sa zaoberajú každodenným životom, spoločnosťou, jej prejavmi a perspektívou.. 

Jakub Cmarko pri realizácii sôch a objektov pristupuje k subjektívnej realite kriticky, Samuel Kollárik cez 

maľbu a grafiku hľadá v realite známky nadprirodzena a metafyziky. Kurátorkou výstavy bola Mgr. art. Eva 

Masaryková. Spolu výstavu navštívilo 400 návštevníkov. 

HLBINOVE KRŠTEŇANY      23. 10. 2015 KD Veľké Kršteňany 
Na VIII. ročníku regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie Hlbinove Kršteňany. sa stretlo 39 mladých 

recitátorov zo základných škôl okresu Partizánske, ktorí sa v troch kategóriách súťažili s textami P. G. Hlbinu, 

duchovnej poézie a súčasných slovenských básnikov. Na realizácii súťaže sa organizačne podieľali Obec Veľké 

Kršteňany, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a MO MS v Partizánskom. Odborná porota v zložení Mgr. 

Veronika Weissová, Ján Podoba a Bc. Katarína Súkeníková, ocenila súťažné výstupy a udelila  ocenenia a čestne 

uznania. V I. kategórii (2. - 4. roč. ZŠ) získala 1. miesto Sofia Žilková, 2. miesto - Peter Farár, 3. miesto - Nikol 

Duchovičová a čestné uznanie si odniesla Viktória Radačovská. V II. kategórii (žiaci 5. -7. roč.) bolo 1. miesto 

udelene Nii Vaculčiakovej, 2. Miesto Annemárii Mikulovej a 3. miesta získali Adriana Cabadajová a Martina 

Rybárová. V III. kat. (žiaci 8. - 9. roč. ZŠ) si 1. miesto a Cenu starostu obce za najlepší prednes básne Pavla 

Gašparoviča Hlbinu odniesla Lucia Lengyelová, 2. miesto Filip Ďuriš a 3. miesto Samuel Letavay. Cenu Matice 

slovenskej za prednes z tvorby súčasného slovenského básnika porota udelila Matúšovi Beňuškovi. Spolu sa 

podujatia zúčastnilo 70 osôb.   

 

 

S ÚSMEVOM SA NESTARNE  4. 11. - 4. 12. 2015 Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi 

     19., 20., 23. 11. 2015 - tvorivé dielne 

Výstava poprednej slovenskej karikaturistky, ilustrátorky a grafičky Oľgy Pazerini prezentovala jej tridsaťročnú 

tvorbu v kreslenom humore, ilustrácii, v grafickom dizajne a v tvorbe zábavných objektov pre deti. Súčasťou 

výstavy boli tri interaktívne tvorivé dielne, na ktorých si účastníci a žiaci SŠ vyskúšali návrh vlastnej karikatúry, 

a kresleného vtipu. Na vernisáži vystúpila autorka O. Pazeriny,  hudobná formácia Suoni Grati. Spolu sa na 

výstave zúčastnilo 586 návštevníkov. 

 

 

AMA 2015    9. 12. 2015  - 15. 1. 2016  Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi 

Do regionálneho kola súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby AMA 2015 sa prihlásilo 31 autorov, 

ktorí zaslali 128 prác (z toho 12 neprofesionálnych výtvarníkov rôzneho veku sa do súťaže zapojili po prvý krát). 

Odborná porota v zložení: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, Mgr. art. Lívia Boliešiková a Akad. soch. Rastislav 

Nemec, odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 95 diel od 31 autorov. Hlavná cena bola udelená Michalovi 

Bartovi z Bystričian. V kategórii A - autori vo veku od 15 rokov, čestné uznanie získal Richard Týleš z Nitrice. 

V kategórii B – autori vo veku od 25 rokov cenu získali Eva Gašparová, Zemianske Kostoľany, Juraj Ferianec, 

Oslany a Sylvia Čižláková Prievidza, čestné uznanie si odniesli: Tomáš Klenko a Stanislav Lomnický 

z Handlovej, Andrej Krištof z Prievidze. V kategórii C – autori vo veku nad 60 rokovo cenu získala Anna 
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Nedeliaková z Prievidze a Vojtech Hégli z Handlovej, čestné uznanie bolo udelené Eve Poljakovej z Bojníc, 

Helene Struhárovej a Márii Schlossárovej z Prievidze. V kategórii D – autori vo veku od 15 rokov so 

špecifickým výtvarným prejavom cenu získali Soňa Jantošková a Jozef Švelka z Prievidze a čestné uznanie 

Kamil Znamenák z Poluvsia a Renáta Kollárová z Bystričian Spolu sa výstavy zúčastnilo 560 návštevníkov 

     

 

 

 

 

Foto, film, video      Ing. Peter Cagáň, Mgr. Jana Hvojniková 

 

Na úseku film, foto, video bola činnosť RKC v Prievidzi  zameraná  na odborný rast fotografov a autorov  

tvorcov videotvorby. Osobitne sa pozornosť venovala  mladým fotografom, ktorí  prejavili záujem o prezentáciu 

svojej tvorby či už na samostatnej výstave alebo  v súťaži fotografov. Tieto podujatia pomáhajú fotografom 

konfrontovať svoje výsledky, zbierajú nové skúsenosti a poznatky z oblasti nových technológií fotografovania 

a výroby  amatérskej umeleckej fotografie. K dobrej činnosti fotografov prispeli i pravidelné stretnutia členov 

fotoklubu. Na spoločných stretnutiach  i odovzdával v prvom polroku 2015 svoje vedomosti a skúsenosti 

začínajúcim autorom najmä Karol Kobella. V rámci úseku sa organizoval aj krst knihy tohto fotografa s názvom 

„Kde radosť a šťastie sa rodí“.  Pozornosť sa venovala i amatérskej videotvorbe. Regionálne kultúrne centrum v 

Prievidzi bolo organizátorom  krajskej prehliadky filmovej tvorby a videotvorby a aj tu sa pozornosť venovala 

hlavne technickému a obsahovému usmerneniu  videotvorby, tematickému zameraniu a ďalším novým 

poznatkom z oblasti filmovej tvorby a videotvorby.  

 

 

FOTOKLUB        19.1. 2015  RKC Prievidza 

         6.2. 2015  RKC Prievidza 

         10.3. 2015  RKC Prievidza  

         14.4. 2015  RKC Prievidza 

         13.5. 2015  RKC Prievidza 

         17.6. 2015 RKC Prievidza 

Stretnutia členov fotoklubu pre skvalitnenie a rozvoj svojej činnosti. Lektor všetkých stretnutí bol Karol Kobella. 

Fotoklub pri RKC v Prievidzi má v súčasnosti 10 stálych členov. Na stretnutiach fotoklubu sa stretávalo 

v priemere 10 fotografov, členov, aj nečlenov. V priebehu 1. polroka sa na jednotlivých stretnutiach fotografi aj s 

lektorom venovali viacerým témam: prvé stri stretnutia sa niesli v duchu voľnej témy a konzultácií k prineseným 

fotkám, v apríli Príchod jari, v máji témy: Ľudia a životný priestor, Krása tváre a očí, Ukáž, čo vieš, farby dňa 

a noci a v júni: Nie sme ľahostajní, Harmónia okamihu. 

 

 

KRST KNIHY KAROLA KOBELLU:      6.3. 2015, RKC Prievidza 

Kde radosť a šťastie sa rodí 

Krst knihy regionálneho fotografa Karola Kobellu s fotografiami slovenskej krajiny doplnenej o vlastné 

motivačné sentencie. Na krste vystúpili aj prievidzskí hudobníci Peter Kurhajec ml. – klávesy a Martin Glonek – 

gitara. Podujatia sa zúčastnilo 70 návštevníkov. 

 

CRÈME DE LA CRÈME 2 

8. – 12. 6. 2015 - školy  Sála RKC v Prievidzi 

8., 15., 22. 6. 2015 - verejnosť  Sála RKC v Prievidzi 

RKC v Prievidzi v spolupráci Distribučnou spoločnosťou Film Europe v spolupráci s  usporiadali premietanie 

troch francúzskych filmov - Veľké preteky (La grande boucle), Z prezidentskej kuchyne (Les saveurs du Palais), 

Diplomacia (Diplomatie) z prehliadky Crème de la crème 2. Filmy si pozrelo 142 študentov a z verejnosti 22 

ľudí. Prievidzskí diváci a študenti mali príležitosť vidieť to najlepšie z francúzskej kinematografie. 

FOTOKLUB        19.1.2015  RKC Prievidza 

         6.2. 2015  RKC Prievidza 

         10.3. 2015  RKC Prievidza  

         14.4. 2015  RKC Prievidza 

         13.5. 2015  RKC Prievidza 

         17.6. 2015 RKC Prievidza 

          16.9. 2015 RKC Prievidza 

http://kino.filmeurope.sk/klient-297/kino-77/stranka-3648/informacia-1861
http://kino.filmeurope.sk/klient-297/kino-77/stranka-3648/informacia-1861
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         21.10. 2015 RKC Prievidza 

         26.11. 2015 RKC Prievidza 

         16.12. 2015 RKC Prievidza 

Stretnutia členov fotoklubu pre skvalitnenie a rozvoj svojej činnosti. Lektor stretnutí boli Ing. Peter Cagáň a  

Karol Kobella. Fotoklub pri RKC v Prievidzi má v súčasnosti 10 stálych členov. Na stretnutiach fotoklubu sa 

stretávalo v priemere 10 fotografov, členov, aj nečlenov. V priebehu II. polroka sa na jednotlivých stretnutiach 

fotografi aj s lektorom venovali najmä konzultáciám prinesených fotografií.  Ďalšie témy boli: Ľudia a životný 

priestor, Krása tváre a očí, Ukáž čo vieš, Farby dňa a noci, Nie sme ľahostajní + Harmónia okamihu. 

V septembri sa na fotoklube jeho členovia venovali príprave fotomaratónu a súťaže fotografií. V novembri 

v rámci fotoklubu vystúpil spevák známej hudobnej skupiny Slobodná Európa – Whiskey so svojim 

Cestovateľským kinom. Tento krát  bola jeho témou Nepál. V decembri sa na fotoklube robil predvýber 

fotografií na súťaž fotografov – amatérov regiónu PRIZMA 2016.  

Náklady :  

Príjmy : 100€ 

 

FOTOMARATÓN A SÚŤAŽ FOTOGRAFIÍ   25.9. 2015 RKC -  námestie Slobody, Prievidza  

Obe tieto súťaže fotoklub organizoval v rámci multižánrového festivalu Ešte dúšok leta 25.9. 2016. V októbri sa 

na fotoklube tieto súťaže vyhodnotili. Fotomaratónu sa zúčastnilo 12 účastníkov a fotografickej súťaže 50 

súťažiacich v dvoch kategóriách (deti a dospelí). 

 

metrov nad morom, najvyššie položené jazero sveta, magické Káthmandu, budhistickú atmosféru, nepálsku aj 

tibetskú kultúru, ale aj nosorožce v národných parkoch nížin južného Nepálu... 

 

 

B) INFORMAČNOVZDELÁVACIE ODDELENIE 

 

Sociálna prevencia, klubová činnosť, práca s osobitnými skupinami obyvateľstva   

                                                                                                            Mgr. Monika Bartušová 

 

 

STRETNUTIE KOORDINÁTOROV PREVENCIE  A VÝCHOVNÝCH  PORADCOV 

február- jún   RKC                         

Pravidelná porada s koordinátormi prevencie  a výchovnými poradcami ZŠ a SŠ okresu Prievidza, realizovaná 

v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Pravidelne sa tu 

stretáva 35-40 učiteľov, spolu s členmi OR PZ PD, MsP, ÚPSVaR PD. 

 

OPLATÍ SA ŽIŤ- TRIEZVY                                                                                                marec ZŠ Handlová 

Preventívny program pre žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov SŠ so zameraním na závislosť od alkoholu. 

Lektorom je p. Ľuboš Štorcel- predseda spolku abstinentov v Prievidzi. 

 

SNEHULIENKA TROCHU INAK                                                                  november MŠ Sebedražie 

Interaktívne podujatie zamerané na prevenciu kriminality určené pre deti predškolského veku. Projekt má za cieľ 

naučiť deti bezpečnému správaniu sa v situáciách, s ktorými sa môžu v živote stretnúť. Prostredníctvom 

rozprávky upozorňujeme deti na závažnosť témy „unesených, stratených a odídených detí“.  Zúčastnilo sa 33 

detí.        

PORADA KOORDINÁTOROV PREVENCIE  A VÝCHOVNÝCH  PORADCOV                                                                     

                   september-október  RKC 

Pravidelná porada s koordinátormi prevencie  a výchovnými poradcami ZŠ a SŠ okresu Prievidza, realizovaná 

v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Cieľom je zlepšenie 

vzájomnej spolupráce medzi učiteľmi a odborníkmi v oblasti prevencie, výmena skúseností.  Pravidelne sa tu 

stretáva 25-35 učiteľov, spolu s preventistami OR PZ PD a MsP PD. 
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„ĎJEĽNIČKI“ PRE POTVORKY                                                                                                                     

júl- august RKC 

Tvorivé dielne pre prázdninujúce deti. Zorganizovali sme 8 „štúrovských “ tvorivých dielní (10.7. Divadlo 

štúrovskej mládeže, 17.7. Štúr či šťúr?,  24.7. Prievidzskí pandúri,  31.7. Škola tanca, 7.8. Tajomstvom 

pergamenu, 14.8. Orol tatranský, 21.8. V kuchyni Ľudovítovej mamy, 28.8. Planétka 3393 Štúr) . Dielničky 

navštívilo spolu 243 detí.     

                                                     

ŠTÚROVSKÉ DOBRODRUŽSTVO        október- november  RKC, november- január 2016 Mestské 

múzeum Partizánske                                                                           

Interaktívna edukačná výstava o Ľudovítovi Štúrovi. Výstava využíva medzi predmetové vzťahy (dejepis, 

slovenský jazyk, zemepis, prírodopis, náuka o spoločnosti), edukácia prebiehala zážitkovým učením. Cieľovou 

skupinou návštevníkov boli žiaci  2. stupňa ZŠ, študenti SŠ a široká verejnosť. Počet návštevníkov 387.  

 

SLAMENÝ DOM                                                                                                                       október RKC 

Film o tom, ako sa dá za jeden mesiac postaviť samonosný rodinný slamenný dom a o ľuďoch a zábave pri 

zhotovovaní ekologického domčeka. Réžia: Jana Sadloňová a Vlado Ruppeldt zo Zaježovej. Premietanie pre 

školy. Zúčastnilo sa 100 žiakov. 

 

JESEŇ JE DAR  - okres Prievidza                                                           2. a 3. október Zemianske Kostoľany 

V spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza a obcou  Zemianske 

Kostoľany, uskutočnilo  2.-3. októbra v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch  17. ročník regionálnej 

prehliadky voľno-časových aktivít seniorov – Jeseň je dar, v ktorej sa predstavilo spolu 31 seniorských 

speváckych skupín, klubov dôchodcov, denných centier seniorov a Základných organizácií Jednoty dôchodcov 

na Slovensku z okresov Prievidza Spolu účinkovalo na tomto podujatí 503 seniorov. Podujatie sa konalo pod 

záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. 

 
JESEŇ JE DAR  - okres Partizánske                                                        5. november Žabokreky nad Nitrou  

V spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty Dôchodcov na Slovensku Partizánske a obcou Žabokreky nad  

Nitrou  uskutočnilo  5. novembra  13. ročník regionálnej prehliadky voľno-časových aktivít seniorov – Jeseň je 

dar, v ktorej sa predstavilo spolu 14 seniorských speváckych skupín, klubov dôchodcov, denných centier 

seniorov a Základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku z okresu  Partizánske. Spolu účinkovalo na 

tomto podujatí 230  seniorov. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. 

 

 

Ekologická a environmentálna výchova           Mgr.  Monika Bartušová 

 

ROZHOVORY O PRÍRODE                                                                                                  február- jún, RKC 

Vzdelávacie podujatia sú určené pre žiakov na 2.stupni ZŠ  a pre žiakov SŠ s lektormi: Mgr. Tatiana 

Šolomeková PhD., RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.,. Prednáška s diskusiou, prezentácia fotografii, filmov. 

Obsahom podujatí sú interaktívne prednášky o prírode pri príležitostí významných dní upozorňujúcich na 

životné prostredie. 

 

ENVIROFILM                                                                                                                                         máj  RKC 

Pofestivalová prehliadka 20. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí.  Dopoludňajšie premietania 

boli určené žiakom škôl, popoludňajšie širokej verejnosti.  

 

TAJNÝ ŽIVOT HRABOŠA SEVERSKÉHO PANÓNSKEHO                          február RKC  

Interaktívna putovná výstava  o živote vzácneho hraboša severského panónskeho, ktorý sa okrem niektorých 

mokradí Podunajskej nížiny nevyskytuje už nikde inde na svete.  
 

ENVIRÓZA                                                                                                                                  február RKC  

Seminár pre učiteľov o  školskom environmentálnom projekte SAŽP BB.  
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Výchova v duchu regionálnych tradícií, etnológia, odborné vzdelávanie                                                    

Ľudmila Húsková, Mgr. Jana Hvojniková 

EXPEDIČNÁ KAMERA 2015 

24. – 26. 3. 2015 – školy  Sála RKC v Prievidzi 

27. 3. 2015 – verejnosť  Sála RKC v Prievidzi 
6. ročník celovečerného pásma najúspešnejších cestovateľských a outdoorových filmov uplynulej sezóny. Filmy 

si pozrelo 124 študentov a z verejnosti 55 ľudí. 

 

 

ŠKOLITEĽSKÉ PODUJATIE ZPOZ     marec 2015 

METODICKÝ DEŇ SAMOSPRÁVY     júna 2015 

Školiteľské podujatie so Štefanom Bučkom bolo zamerané na rečnícky prejav a umelecký prednes, júnové 

školenie bolo zamerané na všetky zložky KOP, spoluprácu so samosprávou. Realizovali sme ho v spolupráci 

s HNM: 

 

ZA ŽIDOVSKOU KULTÚROU NA SLOVENSKU    september RKC  

Projekt Za židovskou kultúrou na Slovensku zahŕňal tematických akcií: fotografickú výstavu o súčasnom živote 

bratislavskej židovskej komunity pod názvom Sme tu! We are here!, ktorú videlo 185 ľudí (z toho 65 študentov), 

ďalej prednášku Maroša Borského, kurátora výstavy a riaditeľa Židovského komunitného múzea, tematicky 

zameranú na židovskú kultúru na Slovensku v súčasnosti, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia výstavy. 

Zúčastnilo sa jej 30 ľudí. Prednášku Erika Kližana, miestneho historika a archivára SNM – Múzeum Bojnice na 

tému Dejiny Židov na hornej Nitre si vypočulo 35 ľudí. Tradičnú židovskú hudbu skupiny Preβburger Klezmer 

Band si vypočulo 100 ľudí. 

 

 

TÝŽDEŇ EURÓPSKEHO FILMU                                                                                     október RKC                                                                                                          

RKC v Prievidzi v spolupráci Film Europe usporiadali na objednávku prievidzského gymnázia V. B. 

Nedožerského Týždeň európskeho filmu pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, kt. pripadá na 26. september. 

Premietli sme 5 cudzojazyčných filmov – Niet pokoja pre bezbožných (španielsky jazyk), Kuma (nemecký 

jazyk), Domov (ruský jazyk), Dokonalý zmysel (anglický jazyk) a Moja vlasť (francúzsky jazyk). Filmy si 

pozrelo 448 študentov a 14 pedagógov.  

 

 

SNOW FILM FEST 2015                                                                                                       november RKC 
4. ročník festivalu najúspešnejších filmov so zimnou tematikou z uplynulej sezóny.  

Outdoorové filmy si pozrelo 50 študentov a 90 ľudí z verejnosti. 

 

 

MJARTANOVO SEBEDRAŽIE       december  Kultúrny dom v Sebedraží 
Po trojročnej periodicite sa uskutočnil 4. ročník celoslovenskej etnologickej súťaže Mjartanovo Sebedražie. 

Súťaž v etnologickom bádaní je spojená s menom prvého profesionálneho etnografa na Slovensku – PhDr. Jána 

Mjartana, DrSc. Vyhlasovateľom súťaže je hlavný organizátor Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a 

spoluorganizátori obec Sebedražie a Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Tohtoročné kolo sa konalo pod 

odbornou záštitou Katedry etnológie a mimoeurópskych študií filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave.  Ďalšou zastrešujúcou inštitúciou je už tradične Ústav etnológie SAV v Bratislave. Do 

tohtoročného kola sa prihlásilo celkovo 25 prác, z ktorých 3 boli vylúčené pre nesplnenie formálnych kritérií 

súťaže. Cenu Jána Mjartana (hlavná cena) získalo mesto Prievidza za publikáciu Prievidza monografia mesta od 

autora prof. PhDr. Jána Lukačku, CSc. a kolektívu. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnilo 70 ľudí a 8 

účinkujúcich - popredný slovenský gajdoš Juraj Dufek s manželkou a gajdošská ľudová hudba z Oravskej 

Polhory. 
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3. NADREGIONÁLNE – KRAJSKÉ, CELOŠTÁTNE A MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA  

 

   

KRAJSKÁ PREHLIADKA DFS                                                           25.4.2015 Zemianske Kostoľany  

Krajskej prehliadky detských folklórnych súborov sa zúčastnilo 6 DFS: DFS Kornička, Trenčín, DFS Čajka, 

Horná Súča, DFS Mladosť, Považská Bystrica, DSS Podžiaranček, Papradno, DFS Malý Vtáčnik, Prievidza, 

DFS Fialka, Partizánske. Organizovalo Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, obec a Dom kultúry SNP Zemianske Kostoľany.  Odborná porota 

v zložení: Mgr. Katarína Babčáková, Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. a Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. udelila 

zlaté pásmo a priamy postup na Celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov „Pod 

Likavským hradom“: DFS Kornička – predprípravke z Trenčína s programom „Kolo, kolo mlynské“. ďalej zlaté 

pásmo bez postupu získali: DFS Mladosť, Považská Bystrica, DFS Malý Vtáčnik, Prievidza, DFS Fialka, 

Partizánske a strieborné pásmo bolo udelené DFS Čajka, Horná Súča a DFS Podžiaranček, Papradno. Prehliadky 

sa zúčastnilo 202 účinkujúcich a 111 návštevníkov. 

 

 

 

THALIA POD BOJNICKÝM ZÁMKOM             17. – 18. 4. 2015 KaSS Prievidza,  

        Rkc Prievidza, Art point Prievidza 

Krajskej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja - Thalia pod Bojnickým zámkom 2015, 

ktorá sa uskutočnila v Dome kultúry KaSS Prievidza, v Rkc v Prievidzi a v Art pointe Prievidza sa súťažne 

zúčastnilo 8 súborov s ôsmimi inscenáciami, spolu 77 účinkujúcich, nominovaných z regionálnych prehliadok 

a individuálnych výberov v Trenčianskom kraji. Okrem prehliadkovej časti sa konali po vystúpeniach 

jednotlivých súborov vo vzdelávacej časti hodnotiaco rozborové semináre, vedené členmi odbornej poroty, 

ktorých sa okrem členov súborov zúčastňovali seminaristi a záujemcovia o ochotnícke divadlo regiónu hornej 

Nitry. Odborná porota v zložení PhDr. Elena Knopová, PhD., Mgr. art. Zuzana Galková, Mgr. art. Miroslav 

Zwiefelhofer nominovala do programu 24. ročníka celoštátnej postupovej súťažne a prehliadky ochotníckeho 

divadla dospelých hrajúcich pre deti – Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2015 inscenáciu rozprávky Divadielka 

Severka z Novák, autoriek a režisérok Heleny Balážovej a Jany Sedláčkovej „O chorej žabke“  a inscenáciu 

rozprávky „O zlatej rybke“ Divadla „M“ z Púchova v réžii J. Kolejáka. Ďalej navrhla programovej rade zaradiť 

do programu celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho  divadla  mladých  FEDIM 2015 v Tisovci 

Divadlo mladých Šesť Pé z Partizánskeho s inscenáciou J. D. Salingera „Kto chytá v žite“ , za réžiu ktorej si 

prevzal individuálnu cenu aj vedúci súboru Ondrej Böhm. Súťažné inscenácie navštívilo spolu 805 divákov. 

 

 

STUDNIČKA 2015 – FINÁLE      11.5. 2015 – Diviacka Nová Ves 

Finále festivalu detskej populárnej piesne sa prvý krát po rokoch nekonalo v KCMN, ale v kultúrnom dome 

v obci Diviacka Nová Ves, ktorá bola aj spoluorganizátorom podujatia. Podujatie, ktoré bolo venované Dňu 

matiek moderoval moderátor rádia Slobodný vysielač Peter Kršiak a spolu sa ho zúčastnilo 18 účinkujúcich 

a 200 návštevníkov. V I. kategórii 1. cenu získal radko Gavliak z Prievidze a v II. kategórii Valentína Vlková, 

taktiež z Prievidze. Cenu diváka si odniesol Bojničan Adam Cibulka. Hosť vystúpenia a zároveň porotkyňa Bola 

Radka Križanová s Guitar Trio. ďalšími porotcami boli Janko Kulich a Bc. Dagmara Dadíková. 

 

20. DNI MAJSTROV TRENČIANSKEHO KRAJA               10. -11. 5. 2015 Bojnice 

 RKC v Prievidzi v spolupráci s KC mesta Bojnice realizovali v areáli pešej zóny v Bojniciach tradičný festival 

ľudového umenia a remesiel na ktorom svoje remeselné zručnosti i výrobky  prezentovalo 50 ľudových umelcov. 

Predstavili sa ľudové majsterky v paličkovaní čipiek, zdobení perníkov, majstri košikári, nožiari, hrnčiari, 

výrobcovia ľudových hudobných nástrojov, drotári, rezbári, tokári, výrobcovia pracujúci s textilnými vláknami a 

materiálmi v ich najrozmanitejších podobách. Návštevníci si mohli vyskúšať rôzne tradičné remeselné techniky 

a postupy. Festival ľudového umenia a remesiel sa  konal popri 22.Medzinárodnom festivale duchov a strašidiel  

a bol spestrený kultúrnym programom s vystúpeniami slovenských gajdošov, folklórnych súborov, ľudových  

hudobných a tanečných skupín, ktorí zaujali vyše 2 000 návštevníkov.  

 

CINEAMA 2015        8.4.2015 RKC Prievidza 

Na Krajskej prehliadke amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Trenčianskeho kraja si diváci mohli pozrieť 

spolu 14 filmov od 11 autorov.  Porota v zložení Ľubor Patsch, Jana Rengevičová a Agnes Dimun sa zhodla na 

výbere filmov, postupujúcich na celoštátnu súťaž CINEAMA 2015: 
Cena - Andrej Danóczi - Obrazy (experiment - nad 21 rokov), Čestné uznanie - Peter Frimmel, Peter Sihelský - 

The Kreins - Heaven (videoklip - nad 21 rokov), Cena - Daniel Jenikovský (videoklip - do 21 rokov). 
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Prehliadku navštívilo 20 divákov. Sprievodným podujatím prehliadky bolo podujatie Whiskeyho cestovateľské 

kino. 

 

WHISKEYHO CESTOVTEĽSKÉ KINO:     9.4. 2015, RKC Prievidza 

Odľahlé oblasti Thajska a Kambodže 

Sprievodné podujatie krajskej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby a video tvorby CINEAMA 2015.  

Cestovateľské zážitky doplnené fotografiami speváka skupiny Slobodná Európa „Whiskeyho“ z jeho ázijských 

ciest. Podujatia sa zúčastnilo 50 návštevníkov. 

 

MLÁDEŽ SPIEVA 2015    27. – 29.5., KaSS Prievidza, zámocká priekopa Bojnice 

46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov, venovaný 100. výročiu 

narodenia hudobného skladateľa, dirigenta a zbormajstra Ondreja Francisciho. Na prehliadke sa zúčastnilo 11 

DSZ, z toho 10 súťažne. Ako hosť vystúpil Královéhradecký dětský sbor Jitro, Hradec Králové z Českej 

republiky a Radka Križanová Guitar Trio. Spevácky workshop pripravila a viedla dirigentka komorného 

speváckeho telesa Artanno Anežka Balušinská. Pre dirigentov a seminaristov sa uskutočnil hodnotiaci 

a rozborový seminár. Päťčlenná porota v zložení prof. Blanka Juhaňáková, ArtD. – predsedníčka, doc. Mgr. art. 

Štefan Sedlický, ArtD., Mgr. Jiří Slovík, PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., Mgr. Tatiana Švajková, PhD. udelila 

speváckym zborom ocenenia v troch pásmach a štyri individuálne ocenenia. Zlaté pásmo s pochvalou poroty, 

Cenu riaditeľky Rkc v Prievidzi za dirigentský výkon a Cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu 

slovenského autora získal DSZ Voce Eufonico pri ZUŠ v Novej Bani. Zlaté pásmo ďalej získali: DSZ Dúha pri 

ZUŠ J. Rosinského v Nitre a DSZ Škovránok pri ZUŠ v Rajci, ktorý získla aj Cenu za riaditeľa ZUŠ L. Stančeka 

v Prievidzi za dramaturgiu. Strieborné pásmo bolo udelené: DSZ Zvonček pri Gymnáziu a ZŠ. S. Máraiho 

v Košiciach, DSZ Schola Mariana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum v Komárne, DSZ Vážky pri ZŠ Dolné 

Hony v Trenčíne a DSZ Liberi Cantantes pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, ktpému bola udelená aj cena 

riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska, Prievidza za hlasovú kultúru. Bronzové pásmo porota udelila 

DSZ Primula pri ZUŠ F. Liszta v Štúrove, Košickému DSZ a DSZ Hlohovčatá. Na podujatí sa zúčastnilo 365 

účinkujúcich a navštívilo ho spolu 440 návštevníkov. 

 

EŠTE DÚŠOK LETA         25.9.2015 – sála RKC v PD 

Multižánrový festival ku Svetovému dňu cestovného ruchu sa kvôli nepriazni počasia presunul z námestia 

Slobody v Prievidzi do sály RKC v Prievidzi. Festivalové popoludnie odštartoval na námestí Prievidzský 

fotomaratón a Súťaž fotografie, ktorej organizátorom bol Fotoklub pri RKC v Prievidzi. Pokračovalo sa 

v priestoroch Regionálneho kultúrneho centra divadelným predstavením SMIECHTISKO, ktoré pre deti 

pripravilo Divadlo pri kolkárni z Handlovej. Po ňom vystúpila mladá prievidzská  formácia Hybrid Kryptonit. 

Nasledovalo vystúpenie Ľudo Kuruc Band – Pocta Karolovi Duchoňovi a večer zavŕšil renomovaný Preßburger 

Klezmer Band. Podujatia  sa zúčastnilo 240 návštevníkov a vystúpilo na ňom 29 hudobníkov a účastníkov  

fotomaratónu. 

 

 

FESTIVAL STANISLAVA CHRENA      23. a 25.10. 2015, DK Kanianka 

Jubilejný 5. ročník festivalu seniorského amatérskeho divadla priniesol do Domu kultúry v Kanianke nielen 

kvalitné seniorské divadelné kolektívy a jednotlivcov, ale aj mladšie divadelné súbory, ktoré sa tematicky 

zhodovali so zmyslom propozícií, a to priniesť divákovi seniorskú tematiku v podobe otázky medzigeneračných 

vzťahov, či sociálnej vylúčenosti. Doobeda sa predstavilo detskému divákovi Bábkové divadlo spod Spišského 

hradu s divadelným predstavení Pod krídlami lelka, na motívy Evy Dobešovej,  v réžii Juraja Jaška a úprave 

a dramatizácii Ivy Liptákovej. Taktiež sa podarilo do Kanianky pritiahnuť ľudí blízkych Stanislavovi Chrenovi, 

okrem Divadelného súboru S. Chrena z Kanianky, Ochotnícky divadelný súbor v Likavke, ktorí sa so S. 

Chrenom poznali z čias organizovania divadelného festivalu v Likavke a predstavili sa inscenáciou Keď ženy 

veria v bosorky v réžii Ondreja Lanovca. Ako hosť festivalu -  sa predstavil spolu so svojim synom Františkom 

Výrostkom ml. blízky priateľ Stanislava Chrena,  herec Slovenského komorného divadla v Martine František 

Výrostko v hre Patricka Süskinda Kontrabas. Veľkú hodnotu mali monodrámy v podaní Mariána „Maňa„ Lacka 

(S. Rakús – Žobráci) a Vladimíra Sadíleka (N. V. Gogoľ – Bláznove zápisky). Rozborové semináre viedol Doc. 

Michal Kováč Adamov, Csc., ktorý rozhodol aj o laureátovi festivalu. Tým sa stal Ochotnícky divadelný súbor 

Stožkár  s hrou KUBO na motívy J. Hollého v réžii Radoslavy Búdovej. Bola mu udelená cena Divadelného 

odboru Matice slovenskej. Podujatia sa zúčastnilo 6 divadelných súborov, spolu 47 divadelníkov a navštívilo ho 

500 divákov. 
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XXII. ROČNÍK SLOVENSKÉHO FESTIVALU POÉZIE BENIAKOVE CHYNORANY  

4. - 6. 12. 2015 KD Chynorany, SM A. S. Pušina Brodzany 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi bolo spoluorganizátorom už 22. ročníka Slovenského festivalu poézie 

Beniakove Chynorany spolu s Obcou Chynorany, MO MS Chynorany, TOS v Topoľčanoch, MOS v Modre, 

SOS v Banskej Bystrici, Maticou slovenskou, Domom MS v Košiciach, LOS v Liptovskom Mikuláši 

s finančnou podporou MKSR.  V trojdňovom programe festivalu bol priestor na komponovaný program 

Spomienka na Ľ. Štúra, vernisáž a výstavu  obrazov J. Jelenáka, adventný jarmok, prehliadku pamätnej izby V. 

Beniaka, koncert M. Gaišberga, spoločenský večer, odborný hodnotiaci seminár, slávnostné vyhodnotenie 

a svätú omšu. V rámci celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie vystúpilo 26 súťažiacich v troch 

kategóriách. Medzinárodná odborná poroty v zložení: MuDr. R. Veselý, Londýn, MgA. M. Longinová, Kolín, 

Ing. D. Kováčová, Bratislava, Mgr.art. M. Majerníková, Bratislava a J. Podoba , Partizánske udelila ocenenia 

a individuálne ceny. V I. kategórii – žiaci ZŠ a gymnázií od 14 -16 rokov si 1. miesto odniesla Linda 

Schuchmannová, Komárno, 2.     miesta Katarína Šmigová, Bratislava a Viktória Veľková, Košice 

3.     miesto - Kristína Ježová, Chynorany a Magdaléna Letzová, Pezinok. V II. kategórii  - študenti SŠ a VŠ od 

17 -19 rokov si prvenstvo odniesla Frederika Kašiarová, Dačov Lom, 2.     Miesto  Radka Soľárová, Košice 

a o 3. miesto sa podelili Laura Mária Kollegová, Dolný Smokovec a Nataly Rosová, Nadlice. V III. kategórii 

študenti VŠ a dospelí od 20 rokov-  si 1. miesto a cenu za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu 

zaslúžene odniesol Marián Gajdoš z Chynorian, na 2. mieste sa umiestnil Erik Jasaň z Košíc, na 3. Mieste sa 

spoločne umiestnili Stanislav Jančovič z Klátovej Novej Vsi   a Mária Kovalíková, z Chynorian. Čestné uznanie 

Marta Pribylinová z Heľpy Dominika Iždinská z Bratislavy. Individuálna cena starostky obce Chynorany za 

najlepší prednes básne Valentína Beniaka bola udelená Radke Soľárovej  z Košíc, Cenu Andreja Zábredského za 

najlepší prednes slovenskej klasiky si odniesla  Kristína JEŽOVÁ z Chynorian. Podujatia sa zúčastnilo 470 

návštevníkov a 51 účinkujúcich.         

 

 

 

4. ÚČASŤ KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV REGIÓNU HORNEJ  NITRY NA KRAJSKÝCH, 

CELOŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH, DOSIAHUTÉ VÝSLEDKY 
 

 Účasť Divadla mladých Šesť Pé z Partizánskeho  na krajskej prehliadke ochotníckeho divadla Thalia 

pod Bojnickým zámkom, postup na festival divadla mladých FEDIM 2015 v Tisovci – 1. miesto 

s postupom na festival neprofesionálneho divadla Scénická Žatva 2015. 

 Účasť Divadielka Severka z Novák na krajskej prehliadke ochotníckeho divadla Thalia pod Bojnickým 

zámkom, postup na festival divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti 2015  - bez umiestnenia 

 Účasť DSZ Liberi Cantantes zo ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi na krajskej súťaži a prehliadke 

DSZ v DK Ilava – zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku DSZ Mládež spieva 

v Prievidzi – strieborné pásmo 

 Divadlo Zicherka pri SZUŠ XOANA – postup na krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti 

Rozprávkové javisko v Púchove – 3. miesto 

 Spevácky zbor ROZKVET z Prievidze – 2. miesto na súťaži sakrálnej zborovej tvorby v Litve 

 Peter Frimmel, Peter Sihelský – 1. miesto  za videoklip skupiny The Kreins – Heaven - Cineama 2015 

– celoštátna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby 

 Viktória Witkovská (ZUŠ Nitrianske Pravno), Adam Benjamin Plšek ( Fotoklub Junior CVČ 

Spektrum Prievidza ) – cena  v kategórii Čiernobiela fotografia, skupina I - do 16 rokov – postup na 

celoštátnu súťaž a prehliadku amatérskej fotografie AMFO 2015 

 Samuel Petráš, Tomáš Pavlovič, Karin Žáková, (Fotoklub Junior CVČ Spektrum Prievidza), 

Monika Wesserlová (ZUŠ Nitrianske Pravno) – kategória farebná fotografia, skupina I - do 16 rokov 

- postup na celoštátnu súťaž a prehliadku amatérskej fotografie AMFO 2015 

 Kristína Rabatinová (ZUŠ Bojnice), Anna Mária Špániková (Nitrianske Pravno, SUŠ Trenčín) 

kategória Čiernobiela fotografia, skupina do 21 rokov - postup na celoštátnu súťaž a prehliadku 

amatérskej fotografie AMFO 2015 

 Katarína Korcová (Kanianka), Igor Harach, Martina Suváková (Fotoklub Junior CVČ Spektrum 

Prievidza) - kategória Farebná fotografia, skupina do 21 rokov - postup na celoštátnu súťaž a prehliadku 

amatérskej fotografie AMFO 2015 
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 Silvia Kobelová, Vanda Mesiariková, Peter Maděránek (Prievidza), Michal Mišík (Kamenec pod 

Vtáčnikom) - kategória Farebná fotografia, skupina nad 21 rokov - postup na celoštátnu súťaž 

a prehliadku amatérskej fotografie AMFO 2015 

 Peter Maděránek (Prievidza)  - The France through panorama and beyond...  - Kategória 

Multimediálna prezentácia, skupina nad 21 rokov - postup na celoštátnu súťaž a prehliadku amatérskej 

fotografie AMFO 2015 

 DH Sebedražská kapela – zlaté pásmo Cum Laude na XIV. ročníku festivalu Hradská muzika 2015 

 Do krajského kola súťaže a výstavy neprofesionálnych výtvarníkov 19. Výtvarné spektrum 

Trenčianskeho kraja postúpilo 20 výtvarných autorov – 4 z okresu Partizánske a 16 z okresu Prievidza v 

jednotlivých kategóriách so 65 dielami. Odborná porota krajského kola súťaže ocenila práce autorov, 

ktorý postúpili do celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. 

Cena v kategórii A – Jana Ficová, Prievidza, čestné uznanie v kategórii B –Vladislav Švec, Bojnice, 

cena v v kategórii C – Jana Hlaváčová, Partizánske, čestné uznanie Elena Nedeljaková, Prievidza, cena 

v kategórii D – Soňa Jantošková Prievidza a Kamil Znamenák z Poluvsia získal čestné uznanie. 

Ocenení výtvarníci postupujú do 52. ročníka celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum v 

Trenčíne. 

 Milan Marko st. – 1. miesto dlhodobej súťaže o "jarného majstra fotografie", ktorú organizuje Škola 

kreatívnej fotografie Praha, momentálne prebieha posledné kolo, 3. miesto na medzinárodnej súťaži 

„Hory a mesto“ v kategórii Horské a outdoorové športy. 

 Spevácky zbor ROZKVET z Prievidze – 2. miesto na súťaži sakrálnej zborovej tvorby v Litve, 3. – 7.7. 

2015,  Vilnius Litva 

 Komorný súbor ZUŠ Handlová - CINEMA MUSICA – strieborné pásmo na celoštátnej postupovej 

súťaži a prehliadke neprofesionálnej komornej tvorby Divertimento Musicale ( 18.-19.9., Rimavská 

Sobota) 

 Úspešná prezentácia na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie 

a prózy 61. Hviezdoslavov Kubín: Adriana Cabadajová, Chynorany/II. kategória- poézia; Filip Ďuriš, 

Skačany/ III. kategória- próza; Michal Líška z Prievidze  II. kategória – próza 

 Vokálne teleso pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi- MUSICA NOSTRA – 1. miesto Celoštátna postupová 

súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov, 16. – 18.10. Košice 

 Peter Maděránek, Prievidza  - 1. miesto za súbor  “The France through panorama and beyond...”  v 

kategórii multimediálna prezentácia  – nad 21 rokov na celoštátnej postupovej súťaži AMFO 2015. 

 Vanda Mesiariková, Prievidza  - 3. miesto za kolekciu fotografií  “Pioniersky sľub 1,2” v kategórii 

farebná fotografia – nad 21 rokov na celoštátnej postupovej súťaži AMFO 2015. 

 Tomáš Pavlovič, Prievidza – Čestné uznanie za fotografiu “Šťastie v oblakoch” v kategórii farebná 

fotografia – do 16 rokov na celoštátnej postupovej súťaži AMFO 2015. 

 Katarína Korcová, Prievidza – Čestné uznanie za fotografiu “Pred obedom” v kategórii farebná 

fotografia – do 21 rokov na celoštátnej postupovej súťaži AMFO 2015. 

 Jana Ficová, Prievidza – Hlavná cena v kategórii A – autori vo veku 15 – 25 rokov na 52. ročníku 

celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum – 6.11. 2015, 

Trenčín 

 Nataly Rosová, Nadlice – 3. miesto na Celoslovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany v II, 

kategórii, 4.-6.12.2015, Chynorany 

 Kristína Ježová, Chynorany – 3. miesto a cena Andreja Zábredského  za najlepší prednes slovenskej 

klasiky na Celoslovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany v I, kategórii – výber básní R. 

Dobiáša, 4—6-. 12. 2015, Chynorany 

 Stanislav Jančovič, Klátova Nová Ves – 3. miesto na Celoslovenskom festivale poézie Beniakove 

Chynorany v III, kategórii, 4.-6.12.2015, Chynorany 

 Mária Kovalíková, Chynorany- 3. miesto na Celoslovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany 

v III, kategórii, 4.-6.12.2015, Chynorany 

 Marián Gajdoš, Chynorany – 1. miesto  a cena za objavnú dramaturgiu a invenčnú reprezentáciu na 

Celoslovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany v III, kategórii, 4.-6.12.2015, Chynorany 
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 Soňa Jantošková, Prievidza -  cena v kat. D -19. ročník krajskej  súťaže neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby Výtvarné spektrum 2015  

 TS Rebels, SZUŠ XOANA Prievidza – získanie zlatej, striebornej a bronzovej medaily na Svetovom 

šampionáte v tanci Chorvátskom Poreči 
 Jana Hlaváčová, Partizánske  -   cena v kat. C -19. ročník krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej  

ROZBORY  HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI TRENČIANSKEHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2015 
    

  

Dňa 24. 11. 2014  bol schválený rozpočet na roky 2015 – 2017 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 

212/2014. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi ako jedna z  príspevkových organizácií   

Trenčianskeho samosprávneho kraja, má činnosť finančne pokrytú dotáciou od zriaďovateľa formou 

príspevku a to rozpisom rozpočtu č. 30/807/1/2015 vo výške 194780,- €.  

V priebehu roka 2015 došlo k niekoľkým úpravám rozpočtu takto: 

 

Rozpočtové opatrenie č. 392/807/2/2015  

- prostriedky z MK SR za kultúrne poukazy vo výške 332,- €, zdroj financovania 111 

- a mimoriadnu dotáciu na 30. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností vo výške 3000,- 

€, zdroj financovania 41 

 

Rozpočtové opatrenie č. 438/807/3/2015 

- prostriedky z MK SR na projekty: MK – 6127/2015/7.1, MK-6128/2015/7.1, MK-

6130/2015/7.1, MK-6058/2015/7.2, MK-6063/2015/7.2, MK-6071/2015/7.5, 

MK6073/2015/7.5, MK-6074/2015/7.5, MK-3446/2015/4.3.2 a MK-6072/2015/7.5 v celkovej 

výške 27100,- €, zdroj financovania 111 

 

Rozpočtové opatrenie č. 474/807/4/2015  

- prostriedky z MK SR na projekty MK-6382/2015/6.1, MK-3444/2015/4.3.2, MK-

3447/2015/4.2.2 a za kultúrne poukazy v celkovej výške 5827,- €, zdroj financovania 111 

- a žiadosť organizácia na spolufinancovanie projektov vo výške 3443,- €, zdroj financovania 

41 

 

Rozpočtové opatrenie č. 599/807/5/2015  

- vrátenie nevyčerpanej dotácie z MK za projekt č. MK-6073/2015/7.5 vo výške 403,- €, zdroj 

111 

- prostriedky z MK SR za kultúrne poukazy vo výške 214,- €, zdroj financovania 111 

- účelové určené prostriedky na realizáciu prehliadky – Jeseň je dar vo výške 400,- €, zdroj 

financovania 41 

 

Rozpočtové opatrenie č. 764/807/6/2015 

- prostriedky z MK SR za kultúrne poukazy vo výške 2072,- €, zdroj financovania 111 
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     RKC má vypracovaný  rozpočet, a to vo forme príjmovej a výdavkovej časti takto: 

Položka Rozpočet 

  č.30/807/1/2015 

po úprave 

ROč.764/807/6/2015 

 

 

Vlastné 

príjmy 

 

 

 

Iné zdroje SPOLU: 

Príjmy  spolu : 194780 236765 

 

 

26045 

 

 

15750 278560 

2xx - nedaňové príjmy 0 0 18119  18119 

         v tom: prenájom 0 0 3780  3780 

3xx-granty a transfery 194780 236765  15750 252515 

         v tom : 312008 z rozpočtu VÚC 194780 236765   236765 

   322006 z rozpočtu VÚC 0 0 0  0 

4xx - príjmy z trandal. s finan. aktív. a finan. pasívami 0 0 

 

7926 

 

7926 

 

Výdavky spolu : 194780 236765 

 

26045 

 

15750 278560 

 

     A. Bežné výdavky (600) 194780 236765 

 

26045 

 

15750 278560 

          A.1.  610  Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV 
116640 116580 

  

2353 118933 
          A.2.  620  Poistné a príspevok do poisťovní 41057 41057 2917 822 44796 
          A.3.  630  Tovary a služby 37083 79068 20405 10930 110403 
V tom:        632 Energia, voda a komunikácie 19000 19000 41  19041 
                  635 Rutinná a štandardná údržba  500 500 178  678 

         A.4.  640 Bežné transfery 
0 

 

60 

 

2723 

 

1645 4428 

  

    B. Kapitálové výdavky (710) 0 0 

 

0 

 

0 0 
 Priemerný evidenčný počet zam. prepočítaný          15 14   14 

      

V roku 2015 bol našej organizácií poskytnutý príspevok na bežné výdavky vo výške 194 780,- €, 

príspevok z MK SR na projekty a za kultúrne poukazy vo výške 35142,38 €  

Rozpočet je rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a na finančné operácie. Uvedené 

rozpočty sa ďalej členia na príjmovú a výdavkovú časť a ich plnenie je zobrazené v tabuľke č. 5 b, 

ktorá je prílohou rozborov.      

 

I. PRÍJMY za uvedené účtovné obdobie vykazujeme v celkovom objeme 277909,95 € z toho: 

 200973,00 € predstavoval príspevok od zriaďovateľa na bežné výdavky,  

   35142,38 € na projekty MK SR a za kultúrne poukazy 

     7925,62 € zostatok prostriedkov z minulého roka,  

   18 118,70 € vlastné príjmy a to: 
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- za prenájom priestorov 

- za tlačiarenské práce 

- za členské poplatky 

- príjem zo vstupného do galérie 

- účastnícke poplatky na podujatia 

- aranžérske služby 

- ozvučenie podujatia 

- ostatné služby.  

    15750,25 € tvorí finančná dotácia Mesta Prievidza účelovo určená na podujatia: Výstava 

aktuálnej tvorby profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov mesta Prievidza, 

Hornonitrianske folklórne slávnosti,  ďalej na základe zmlúv o spolupráci s obcami a mestami 

okresov Prievidza a Partizánske na podujatia ZPOZ  a príspevok z Nadácie Bane pre zdravie 

Prievidza tiež účelovo určené na Zimné slávnosti Hornonitria a finančné prostriedky 

z ÚPSVaR. 

  

II. BEŽNÉ VÝDAVKY boli  čerpané  v celkovom objeme 275148,01 €, z toho: 

 200973,00 € z príspevku zriaďovateľa 

   35142,38 € bolo použitých v rámci projektov z MK SR  

   23282,38 € z vlastných zdrojov  

   15750,25 € z iných zdrojov 

 

V rámci výdavkov boli   úhrady na nasledovných položkách a podpoložkách: 

  

MZDOVÉ PROSTRIEDKY A POČET ZAMESTNANCOV 

 

A.1. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  čerpanie: 118932,64 €  

 

A.2. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní   čerpanie:   44796,88 €  

 

Na začiatku roka 2015 sme mali schválený stav kmeňových zamestnancov 15 a 

v priebehu roka bol znížený na 14.  Skutočný priemerný stav zamestnancov k 31. 12. 2015 bol 

14.  

Priemerná mzda za sledované obdobie na 1 zamestnanca je 708,22 € 
 

Pri odmeňovaní zamestnancov sme sa riadili Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR 

č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2015.  

 

A.3. 630 – Tovary a služby  107021,12 € 

z toho: 

 

631 – Cestovné náhrady: 978,05 € 

Zahŕňajú výdavky na cestovné a diéty pre vlastných zamestnancov počas pracovných ciest 

 

632 – Energie, voda a komunikácie: 19041,12 € 

63200l -  energia 14490,40 € z toho: elektrická energia: 2721,20 € a plyn: 11769,20,- € 

632002 – vodné a stočné 1433,10 € z toho: vodné – 388,91 € a  stočné: 1044,19 €  

632003 - poštové a telekomunikačné služby: 3117,62 €, z toho najväčšiu položku tvorili poplatky za 

telefónne hovory – 2184,42 € , poštové služby – 933,20 € 

633 – Materiál: 8028,25 € 



27 
 

 Nakúpený a spotrebovaný bol  drobný materiál – kancelársky materiál, papier, tonery, čistiace 

prostriedky a iné.  Ďalej sme nakúpili materiál na tvorivé dielne na projekty MK SR vo výške 2010,32 

€ 

 

634 – Dopravné: 14092,25 € 

Finančné prostriedky na tejto položke boli použité na nákup pohonných hmôt  - 1506,66 € a prepravu 

účinkujúcich na podujatia: Zimné slávnosti Hornonitria, KP ochotníckeho divadla – Thalia pod 

Bojnickým zámkom, Krajský detský hudobný festival, Hornonitrianske folklórne slávnosti, Prehliadka 

voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov „Jeseň je dar“ v Zemianskych Kostoľanoch a vo 

Veľkých Uherciach a tematický zájazd ZPOZ.      

635 – Rutinná a štandardná údržba: 677,68 € 

Bežná údržba strojov a prístrojov – tlačiarne. 

 

636 – Nájomné za prenájom: 5730,- € 

Za prenájom priestorov na podujatia – Ochotnícke javisko 2015 a Festival moderného tanca, KP 

ochotníckeho divadla Thalia pod Bojnickým zámkom, Krajský detský hudobný festival, Festival 

Stanislava Chrena, Prehliadka voľnočasových aktivít seniorov a klubov dôchodcov „Jeseň je dar“ 

 

637 - SLUŽBY: 58473,77 € 

Z tých väčších spomenieme: propagáciu a reklamu podujatí – 4258,34 €, revízie – 388,80 €,  cestovné 

náhrady ostatným – 10793,30 €,  stravovanie zamestnancov – 4590,- €, tvorba sociálneho fondu 

/1,25%/ – 1327,45 €,  odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – dohody, ktoré predstavujú 

za hodnotený rok čiastku 1415,80 €, daň z nehnuteľností vo výške – 1087,20 €, poplatok za 

komunálny odpad 393,33 € a odvod dane z príjmu za rok 2014 – 561,70 €. 

 

A.4. 640 – Transfery jednotlivcom a ziskovým práv. osobám – 4397,37 € 

Vyplatené náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnancom vo výške 60,21 €, odchodné dvom 

zamestnancom z vlastných príjmov vo výške 2692,57 € a odvod cezhraničným partnerom z EÚ 

1644,59 €. 

 

RKC má okrem príjmovej a výdavkovej časti vypracovaný rozpočet i vo forme plánu nákladov 

a výnosov, kde finančné prostriedky boli čerpané podľa stanoveného rozpočtu a v zmysle opatrenia 

Ministerstva financií SR zo dňa 8. augusta 2008 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa od 1. 1. 2008 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.  

Výnosy 

Popis /číslo účtu a názov/  Suma  

a)  tržby za vlastné výkony  a tovar  16768,70 

602 - Tržby z predaja služieb 
- nájomné 
- tlačiarenské práce 
- galéria 
- účastnícke poplatky 
- ozvučenie 
- vstupné na podujatia 
- ostatné 

 
3780,00 
2661,00 
1090,60 
2198,00 
1882,00 
4433,70 

723,40 

g) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC   
a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC                      

 
200973,00 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce, VÚC 
- zúčtovanie kapitálového transferu zriaďovateľa                                             

 
17345,40 

 
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR 

 
49048,04 
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694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR 
- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 

 
500,04 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 

 
200,00 

g)  zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia 900,00 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  900,00 

Výnosy spolu: 285735,18 

 
Náklady  

Popis /číslo účtu a názov/  Suma   

a)  spotrebované nákupy 23677,23 

501 - Spotreba materiálu 8528,90 

502 - Spotreba energie 
-  elektrická energia 
-  voda 
-  plyn 

15148,33 
3431,22 

388,91 
11328,20 

b)  služby 73733,06 

511 - Opravy a udržiavanie 
-  oprava auta 
-  opravy ostatné 

1015,99 
338,31 
677,68 

512 – Cestovné 11771,35 

513 - Náklady na reprezentáciu  1070,51 

518 - Ostatné služby   59875,21 

c)  osobné náklady 173087,48 

521 - Mzdové náklady  
- dohody  

118980,40 
995,00 

524 - Zákonné sociálne náklady 42586,42 

525 – Ostatné sociálne poistenie 1721,97 

527 - Zákonné sociálne náklady  
- tvorba SF 
- príspevok zamestnávateľa na stravu 
- nemocenské dávky 
- odchodné 
- osobné ochranné prac. pomôcky 

8803,69 
1304,75 
5096,00 

60,21 
1919,57 

423,16 

d)  dane a poplatky 1409,13 

532 - Daň z nehnuteľností 1087,20 

538 - Ostatné dane a poplatky 321,93 

e)  odpisy, rezervy a opravné položky  18341,12 

551 - Odpisy  DNM a DHM 
- odpisy z vlastných zdrojov 
- odpisy z cudzích zdrojov 

17345,40 
295,68 
500,04 

553 - Tvorba ostatných rezerv 200,00 

f) finančné náklady 6,20 

568 - Ostatné finančné náklady 6,20 

h) dane z príjmov 
591 – Splatná daň z príjmov  

449,84 
449,84 

SPOLU: 290704,06 
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Hospodársky výsledok   za   sledované   účtovné    obdobie   je               -

4968,88 € 

 

 

 

2. SOCIÁLNY FOND, ZÁVÄZKY A POHĽADÁVKY 

 

SOCIÁLNY FOND je účtovaný na účte 472 a vedený na osobitnom účte. 

Stav k 1. 1. 2015       622,13 € 

Tvorba ( 1,25 % )     1304,75 € 

Čerpanie - príspevok na stravu               1064,00 € 

                  jubilea, odchodné a prísp. na  regeneráciu 367,90 € 

Stav k 31. 12. 2015       494,98 €    

    

Stravovanie zamestnancov – náklady zamestnávateľa ( 55 % ) predstavujú 5096,- € a je 

zabezpečované formou stravných kupónov Le Chéque Déjeuner v nominálnej hodnote 3,30 Eur. 

Kalkulácia stravovacieho kupónu CHÉQUE DÉJEUNER: 

Hodnota stravného kupónu – 3,30 € z toho:  

55 % nákladov organizácie z hodnoty kupónu 3,30 €                  1,82 Eur 

Príspevok zo SF           0,38 Eur 

Zamestnanec zaplatí           1,10 Eur   

 

 

Vyhodnotenie dlhodobého  majetku, záväzkov a pohľadávok 

 Počiatočný stav k 1. 1. 2015 DLHM 828507,97 € 

 Zostatok k 31.12. 2015 828507,97 € 

 

 Stav  krátkodobých záväzkov k 31. 12.  2015 predstavujú  čiastku  14407,48 € 

z toho:  

mzdy zamestnancom  za december 2015 6885,26 €  

odvody do fondov 4439,78 € 

odvod dane zo mzdy 607,85 €  

ostatné dane a poplatky 449,84 € 

neuhradené dodávateľské faktúry 352,45 €  

ostatné záväzky 1672,30 € 

  

 Stav krátkodobých pohľadávok k 31. 12. 2015 predstavuje čiastku  20,90 € 

Pohľadávka  voči zamestnancovi - za stravné šeky  

 

Materiál na sklade vykazujeme k 31. 12. 2015 vo výške   617,17 € 

 

Tovar v skladoch k 31. 12. 2015 – prevzaté knihy z TSK 1 480,00 € 

 

Zostatok cenín k uvedenému obdobiu:      418,45 € 

- poštové známky 164,35 € 

- stravné šeky 254,10 € 

Zostatok v pokladni  0,00 € 

Zostatok na bežných účtoch v ŠP  je nasledovný: 

7000510926/8180 – dotačný účet 0,00 € 

7000510918/8180 – bežný účet 2761,94 € 
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7000510870/8180 – projekty                                                                            0,00 €  

7000510897/8180 – účet sociálneho fondu 415,60 

ZÁVERY Z ROZBOROV  HOSPODÁRENIA  RKC 

 

Organizácia počas celého roka dodržiavala hospodársku disciplínu a plnila úlohy, ktoré jej vyplývali 

zo zriaďovacej listiny a  plánu výkonov. Mohla tak činiť vďaka príspevku zriaďovateľa, ďalej 

prostredníctvom zapájania sa do mnohých grantových výziev a tiež prostredníctvom príjmov z vlastnej 

činnosti . 

Výška príspevku od zriaďovateľa nepokrývala v plnej miere prevádzkové náklady. Navyše,  v roku 

2015 odchádzali dvaja zamestnanci do starobného dôchodku a z tohto dôvodu sa zvýšili náklady 

súvisiace s vyplatením odchodného v zmysle Kolektívnej zmluvy. Uvedenú situáciu sme 

kompenzovali prostredníctvom čerpania zostatku z príjmov z minulého roka, ktoré sa v tomto roku 

premietli do nákladov. Keďže do výnosov sa premietli v roku 2014, tohtoročný hospodársky výsledok 

je záporný. Avšak záporná hodnota nevyjadruje našu nedisciplinovanosť, či prekročenie limitovaných 

položiek. V sledovanom roku sa nám darilo napĺňať vlastné príjmy a tiež sme veľký objem finančných 

prostriedkov získali vďaka rôznym grantovým systémom, v ktorých sme boli mimoriadne úspešní. 

Výsledkom je množstvo kvalitných podujatí, ktoré sa nám v roku 25015 podarilo zorganizovať. 

 

 

 

Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka RKC  

 

 
 

 


