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I. VYHODNOTENIE PLNENIA HLAVNÝCH ÚLOH A PRIORÍT ZARIADENIA 
 

   

Základným poslaním Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne ako regionálnej kultúrnej 

inštitúcie je aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb 

občanov v územnej pôsobnosti okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou.  

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne plnilo v roku 2016 hlavné ciele a úlohy vychádzajúce z 

plánu činnosti na rok 2016 v zmysle zriaďovacej listiny a poslania zariadenia. Hlavné úlohy TNOS 

v Trenčíne boli rozpracovaním vyššie uvedeného dokumentu a Osvetového zákona č. 61/2000. 
 
V rámci svojho poslania, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, sa pracovníci                   
zamerali najmä na tieto úlohy:  

 poskytovanie poradenských služieb realizátorom osvetovej činnosti, pričom TNOS pôsobí ako 
odborno-poradenské, vzdelávacie, metodické a informačno-dokumentačné centrum,  

 organizovanie tvorivých aktivít v jednotlivých oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti 
a podieľanie sa na uchovávaní ochrane a sprístupňovaní hodnôt ľudovej kultúry,  

 odbornú a organizačnú spoluprácu pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenských 
a vzdelávacích podujatí regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného charakteru,  

 zabezpečovanie a organizovanie kultúrnych aktivít miestneho a regionálneho charakteru pre 
špecifické skupiny obyvateľstva,  

 vykonávanie reklamných a propagačných aktivít, súvisiacich so zabezpečovaním akcií, 
ktorých je TNOS organizátorom alebo spoluorganizátorom,  

 nadväzovanie spolupráce s inými právnickými a fyzickými osobami, zaoberajúcimi sa kultúrno-
-výchovnou činnosťou v Slovenskej republike i v zahraničí.  

 
Pri plnení hlavných úloh sa pracovníci zameriavali na: 
1. Vzdelávanie, odborné poradenstvo a metodickú pomoc subjektom, ktoré sa zaoberajú 

kultúrno-osvetovou činnosťou s osobitným zreteľom na kultúrne zariadenia samosprávy 
v otázkach:  
 obecných kroník 
 záujmového a občianskeho vzdelávania  
 zachovávania a rozvíjania národného povedomia, tradícií a kultúrneho dedičstva  
 prvých písomných zmienok o obciach  
 občianskej obradnosti; zborov pre občianske záležitosti  
 výchovy k prosociálnosti a prevencii drogových závislostí  
 amatérskej astronómie  
 vzdelávania špecifických sociálnych skupín obyvateľstva  
 zabezpečenia servisu pre kvalifikovaný výkon miestnej samosprávy v oblasti kultúry  
 vedenia evidencie, dokumentácie a štatistiky KOČ  
 vytvárania a napĺňania kultúrnych projektov 
 rozvoja turistických aktivít a cestovného ruchu. 

 
2. Vzdelávanie, odborné poradenstvo a metodickú pomoc kolektívom a jednotlivcom 

pôsobiacim v jednotlivých žánroch záujmovej umeleckej činnosti, osobitne na úsekoch:  
 rozvíjania tradičnej ľudovej kultúry, folklóru 
 hudby, spevu a tanca 
 neprofesionálneho výtvarníctva, amatérskej fotografie, filmu a videa 
 ochotníckeho, detského a bábkového divadla 
 divadiel poézie, detských recitačných kolektívov a jednotlivcov v oblasti umeleckého prednesu 

detí a dospelých. 
 
V oblasti záujmovej umeleckej činnosti je významným prvkom zvyšovania kvalitatívnej úrovne 
súborov, skupín a jednotlivcov ich účasť na postupových súťažiach, prehliadkach, výstavách, 
ktorých organizovanie je jednou z priorít TNOS. Súčasťou každej súťaže je jej rozbor, v ktorom 
odborná porota hodnotí klady i zápory jednotlivých vystúpení a autorov. V našom regióne máme 
široký potenciál výtvarníkov, fotografov, folkloristov i hudobníkov, ktorým okrem metodiky 
sprostredkúvame i jednotlivé vystúpenia a umožňujeme propagáciu ich tvorivej činnosti.  
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Zamerali sme sa i na prípravu tradičných podujatí nadregionálneho, celoslovenského 
i medzinárodného významu: Setkání – Stretnutie, Moravsko-slovenský festival dychových hudieb Starý 
Hrozenkov, Kopaničiarske slávnosti na Starom Hrozenkove, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine, Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – Skalka, Trenčianske folklórne 
slávnosti a ďalšie, ktorými prispievame k zviditeľňovaniu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

3. Agentúrne a kultúrne služby:  
 sprostredkovanie lektorov v rámci všetkých tematických oblastí pre organizátorov edukačných 

aktivít 
 sprostredkovanie umeleckých agentúr, programov, vystúpení profesionálnych a amatérskych 

umeleckých kolektívov a jednotlivcov všetkých žánrov, ľudových umeleckých výrobcov 
 koncepčná, dramaturgická, programová, organizačná a realizačná pomoc pri tvorbe podujatí 

pri rôznych príležitostiach  
 organizovanie špecifických kurzov, cyklov a jednorazových podujatí vzdelávacieho charakteru 

v regióne na základe záujmu organizácií, kolektívov, jednotlivcov 
 spracovávanie vzorových materiálov, príležitostných príhovorov k rôznym podujatiam a udalostiam 

podľa potreby a špecifických požiadaviek 
 výpožičná služba odbornej knižnice (odborná literatúra, metodické materiály, odborné 

časopisy, divadelné texty) 
 tvorba grafických, výtvarných a ilustračných návrhov materiálov (pozvánok, plagátov, 

katalógov, diplomov, obecných novín a ostatných materiálov)  
 pripravovanie materiálov do tlače a zabezpečovanie tlače  
 vypisovanie diplomov, čestných uznaní, pamätných listov, blahoželaní a iných materiálov  
 vykonávanie pisárskych prác, jazyková úprava 
 inštalácie výstav 
 ozvučovanie podujatí menšieho rozsahu. 

            
S cieľom získať finančné prostriedky na plnenie vytýčených hlavných úloh a zabezpečenie 
kultúrnych aktivít TNOS v Trenčíne z mimorozpočtových zdrojov pre rok 2016 pracovníci 
vypracovali a predložili: 
 

 
 12 projektových žiadostí vo Fonde na podporu umenia, v Programe 4 Ľudová kultúra 

a kultúrno-osvetová činnosť 
Celkový plánovaný rozpočet na všetky projekty:   46 461 €  
Požadovaná dotácia na všetky projekty spolu:    44 050 € 
Schválené finančné prostriedky na 11 projektov:   39 300 € 
Potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov:       2 161 € 

 
 2 projektové žiadosti v grantovom programe mesta Trenčín  

Schválené finančné prostriedky na 2 projekty:                 500 € 
 

 1 projektová žiadosť z MV SR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality 
            Celkový plánovaný rozpočet na projekt:       5 300 €    

Požadovaná dotácia:         4 240 €  
Potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov:     1 060 €       
Schválené finančné prostriedky:   proces schvaľovania doteraz neprebehol 
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II.  PERSONÁLNA, PRIESTOROVÁ A MATERIÁLNO-TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ  
 ZARIADENIA 
 
Počet pracovníkov TNOS v Trenčíne: 11 

 

Personálna štruktúra platná od 1. 1. 2016: 

 

•  RIADITEĽ 
Riaditeľkou Trenčianskeho osvetového strediska je Ing. Mgr. Žaneta Matúšová. 

 

- Referent pre rozpočet a financovanie: rozpočet, mzdy, výkazníctvo, rozbory, štatistika, 

personalistika, pokladňa, vnútorné smernice, kontrolná činnosť 

- Referent pre účtovníctvo: majetok, bankový styk, registratúra, autoprevádzka 

 

 

•  ODDELENIE INFORMAČNO-DOKUMENTAČNEJ, EDIČNEJ A PROJEKTOVEJ ČINNOSTI 

 

- Vedúca oddelenia: vykonáva zároveň funkciu zástupkyne riaditeľky a manažéra kultúry: 

informatika, poradenstvo a metodika pre realizátorov KOČ, predkladanie projektových žiadostí, 

štatistické vykazovanie KOČ, ľudové remeselá  

- Redaktor: literárna, jazyková a gramatická úprava vydávaných materiálov, poradenstvo v oblasti 

edičnej činnosti, archivácia materiálov 

- Technik, vodič motorového vozidla 

 

 

•  ODDELENIE ZÁUJMOVO-UMELECKEJ A VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

 

- Vedúca oddelenia – vykonáva zároveň funkciu manažéra kultúry: občianska obradnosť, 

prosociálna výchova, umelecké slovo  

- Manažér kultúry: metodika a poradenstvo v oblastiach foto, film, výtvarníctvo, divadlo 

- Manažér kultúry: metodika a poradenstvo v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, nefolklórneho tanca, 

speváckych zborov, dychovej, folklórnej a vážnej hudby 

- Manažér kultúry: vzdelávanie kultúrno-osvetových pracovníkov a kronikárov, školiteľské 

podujatia, vedenie knižnice TNOS 

- Manažér kultúry: záujmové vzdelávanie, zachovávanie a rozvíjanie národného povedomia, 

tradícií a kultúrneho dedičstva 

 

 

Priestorová vybavenosť 
 

Organizácia sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde na základe zmluvy o výpožičke 
(uzatvorená je na dobu určitú do 1. 7. 2018) užíva 8 kancelárskych miestností, 1 archív, 1 knižnicu 
a sklad. Za užívanie uvedených priestorov je v zmluve o výpožičke stanovená cena za služby – teplo, 
vodné, stočné, elektrickú energiu. Môže bezodplatne využívať zasadačku na poschodí – pre cca 30 
osôb a na základe žiadosti predsedovi TSK aj kongresovú sálu TSK s kapacitou cca 120 osôb. 
Uvedené priestory sa využívajú na administratívny chod organizácie a činnosť združení pri TNOS. 
Väčšinu aktivít TNOS organizuje naďalej v prenajatých alebo zapožičaných priestoroch. Okrem 
uvedeného orientuje svoju činnosť aj smerom do miest a obcí vo svojej územnej pôsobnosti. 
 
 

Technická vybavenosť 

 

• Prívesný vozík           1994 

• Tlačiareň MP            2001 

• Počítač TRILINE s tlačiarňou a príslušenstvom      2005 

• Tlačiareň HP JET 1320         2005 

• Počítačový program Page Maker        2005 
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• Počítač Fujitsu – Siemens – 1 ks        2007 

• Farebná atramentová tlačiareň HP Designet 90r      2007 

• Kancelársky nábytok do nových priestorov       2009 

• Osobné motorové vozidlo – 7-miestne W Caddy      2009 

• Ozvučovací set          2013 

 
 
 
III. AKTUÁLNY STAV MIESTNEJ KULTÚRY V ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI  

ZARIADENIA 
 

Počet okresov, miest a obcí, celkový počet obyvateľov v pôsobnosti ROS 
 
TNOS má v metodickej pôsobnosti spolu 3 okresy so 114 obcami (z toho 6 miest). Celkový počet 
obyvateľov v uvedených okresoch  je približne 213 000. 
Okres Bánovce nad Bebravou – 43 obcí, z toho 1 mesto 
Okres Nové Mesto nad Váhom – 34 obcí, z toho 2 mestá 
Okres Trenčín – 37 obcí, z toho 3 mestá. 

 
 
Metodické návštevy a metodická pomoc 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
Slivová 
Vychádzala z plánu práce Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a z potrieb a požiadaviek 
obcí a miest i ostatných organizátorov záujmovo-umeleckých, vzdelávacích, kultúrnych a spolo-
čenských podujatí. Poskytovala obciam a mestám metodiku k občianskym obradom a slávnostiam, 
príprave a realizácií prvých písomných zmienok, výročiam osobností a i. 
Spolupracovala so školami, Okresným úradom – odborom školstva v Trenčíne s CVČ v kraji, s NOC 
Bratislava a inými subjektmi kultúrnych aktivít. 
 
Metodické návštevy za účelom prípravy a realizácie podujatí: 
Chocholná-Velčice • Trenčianske Teplice • Libichava • Melčice-Lieskové • Cimenná • Kálnica • Žitná-        
-Radiša • Lúka • Trenčianske Stankovce • Adamovské Kochanovce • Pochabany • Veľká Hradná •  
Trebichava. 
Priebežne uskutočňovala konzultácie a inštruktáže. 
 
Prípravné výbory: 
•  Zasadnutia v Žitnej-Radiši k spomienkovej slávnosti – odhaleniu pamätnej tabuli Š. Horníkovi. 
•  Zasadnutia k spomienkovej slávnosti pri príležitosti 250. výročia narodenia kartografa, vysokého  

vojenského dôstojníka, rodáka to Sedličnej, Jána Lipského – v Trenčíne, v Trenč. Stankovciach. 
•  Zasadnutia k 200. výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hurbana v Trenčíne. 
 
Masárová 
Metodická pomoc v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, filmu, fotografie a ochotníckeho divadla 
smerovala k zabezpečeniu prezentácie kolektívov a jednotlivcov (výtvarníkov, fotografov,) 
prostredníctvom kolektívnych i autorských výstav a účasti v regionálnych, krajských, celoslovenských 
súťažiach záujmovej umeleckej tvorivosti.  
 
Konzultácie a inštruktáže: 
V oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, amatérskej  fotografie a filmu: 
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže boli zamerané na účasť neprofesionálnych tvorcov 
výtvarného umenia v krajskej súťažnej prehliadke neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 
spektrum Trenčianskeho kraja 2016, amatérskych fotografov v súťažnej výstave amatérskej fotografie 
Trenčianskeho kraja AMFO 2016, celoštátnej súťažnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby 53. 
Výtvarné spektrum 2016. 
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Klubová činnosť: 
Metodickú a organizačnú pomoc TNOS poskytuje i pre dve neformálne združenie záujmovej 
umeleckej činnosti.  
V oblasti neprofesionálneho výtvarníctva – Združenie neprofesionálnych výtvarníkov pri TNOS 
v Trenčíne, ktorého členmi sú neprofesionálni výtvarníci. Členovia združenia sa stretávajú v rámci 
výstav organizovaných TNOS a pri príprave spoločnej výstavy členov združenia s výtvarníkmi 
z regiónu Uherské Hradiště a jej reprízy.  
Druhým neformálnym združením je Fotostredisko pri TNOS, (http://www.tnos.sk/klubova-
cinnost/fotostredisko-pri-trencianskom-osvetovom-stredisku-v-trencine.html) ktorého členmi sú 
neprofesionálni fotografi. Pracovné stretnutia fotoamatérov trenčianskeho regiónu sa konali každú 
prvú stredu v mesiaci o 17.00 h v priestoroch zasadačky TSK priemerná účasť 15 členov. 
V programoch stretnutí boli diskusie a konzultácie k prineseným fotografiám a ich hodnotenie. Každý 
mesiac sa koná výber fotografií na danú tému a fotografie sú uverejňované vo fotogalérii 
Fotostrediska. http://www.tnos.sk/klubova-cinnost/galeria-fotostrediska.html?page_id=1398. V rámci 
fotostrediska sa uskutočnila prednáška fotografa Radovana Stoklasu, ktorý spolupracuje s viacerými 
médiami u nás aj v zahraničí (Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR, celosvetová spravodajská 

agentúra Reuters). 
 
Kohútová 
Metodické návštevy: 
V roku 2016 bola poskytnutá metodická pomoc či už osobnou návštevou, telefonickou alebo priamo 
v TNOS TN pre folklórne telesá, FSk, DFS: • DFS Čajka Horná Súča • Latovček, Latovec  Dolná Súča 
• Javorinka Miškech Dedinka • DFS Nezábudky Drietoma • DFS Radosť Trenčín • FSk Rozvadžan • 
FTS Trúfalci • DFS Štvorlístok • FSk Kubra • UFS Družba • FS Nadšenci • DFS Kornička Trenčín • 
FSk Dolinečka Soblahov • DFS Trenčianske Stankovce • FSk Dolina Omšenie • Latovec Dolná Súča • 
Chotár Horná Súča. 
Väčšinou išlo o metodické usmernenie v rámci vystúpení, súťaží, ako i pomoc pri organizačných 
záležitostiach, potrebných pre folklórne teleso. Vo všetkých kolektívoch je obrovská chuť venovať sa 
i naďalej ľudovým tradíciám, a tak uchovávať hodnoty ľudovej piesne, hudby či tanca. Intenzívna bola 
metodická pomoc DFS, FS, FSk v rámci programov na Trenčianskych, Podjavorinských folklórnych 
slávnostiach. 
 
Laurinčíková 

Metodické návštevy: 

ZUŠ Bánovce nad Bebravou – 12.1. 2016, 15. 3. 2016 
KD Dolná Súča – 14. 1. 2016 
Klub Lúč – 22. 1. 2016, 7. 9. 2016                                                                                                        
OcÚ Drietoma – 23. 2. 2016 
ART KINO METRO Trenčín – 24. 2. 2016 
Klub kultúry Uherské Hradište – 12. 4. 2016, 12. 5. 2016 
OcÚ Starý Hrozenkov – 17. 5. 2016, 11. 7. 2016, 15. 12. 2016                                                                                                     
Trenčiansky hrad – 16. 9. 2016                                                                                                                                      

ZŠ Beckov – 27. 9. 2016                                                                                                                     

Trenčianska nadácia, Kino Hviezda TN – 19. 10. 2016, 2. 10. 2016                                                                                                                                                        

Klub Lúč v Trenčíne – 21. 11. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trenčianska univerzita A. Dubčeka – 16. 12. 2016  

Metodické návštevy v súvislosti s prípravou divadelnej prehliadky detí a dospelých, organizáciou 
vzdelávacej a kultúrnej činnosti, účasťou v porotách súťaže v umeleckom prednese, prípravou 
festivalu Sám na javisku, Literárneho soirée a projektu Večer študentských filmov, Galavečera OP, 
pravidelnou prezentáciou tvorby mladých profesionálnych divadelníkov a spoluprácou s inými 
kultúrnymi inštitúciami pri príprave programov. 
 
 
Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 
 
Vraždová 
Metodicko-poradenská činnosť bola zameraná na odborné poradenstvo, metodickú a informačnú 
činnosť subjektom, ktoré sa zaoberajú kultúrno-osvetovou činnosťou s osobitným zreteľom na kultúrne 
zariadenia samosprávy v regióne našej pôsobnosti. 

http://www.tnos.sk/klubova-cinnost/fotostredisko-pri-trencianskom-osvetovom-stredisku-v-trencine.html
http://www.tnos.sk/klubova-cinnost/fotostredisko-pri-trencianskom-osvetovom-stredisku-v-trencine.html
http://www.tnos.sk/klubova-cinnost/galeria-fotostrediska.html?page_id=1398
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Bola realizovaná formou osobných kontaktov s kultúrno-osvetovými pracovníkmi a pracovníkmi 
mestských a obecných úradov a ich zastupiteľstiev, metodických návštev, konzultácií, poskytovaním 
metodickej pomoci, so zreteľom na plnenie hlavných cieľov a úloh organizácie. Plnili sme úlohy pri 
zabezpečení servisu pre kvalifikovaný výkon miestnej samosprávy v oblasti kultúry na základe 
aktuálnych požiadaviek a potrieb obcí. Na základe požiadaviek sme poskytovali konzultačný servis pri 
vytváraní a napĺňaní kultúrnych projektov, pri spracovaní projektov a žiadostí, usmerňovali požiadavky 
pre oblasť kultúry, poskytovali sme formuláre. Priebežne sme konzultovali problematiku aktuálneho 
stavu a potrieb miestnej kultúry, operatívnej evidencie a štatistického výkazníctva KOČ 
a sprostredkúvali agentúrne a kultúrne služby. Osobitnú pozornosť sme v roku 2016 venovali 
komunikácii s obcami a ďalšími dotknutými subjektmi ohľadom evidencie v oblasti KOČ v súvislosti 
s rozšírením pôsobnosti TNOS viesť evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúrno-osvetovej 
činnosti na území TSK. 
Pre poskytovanie odborného poradenstva a metodiky vrátane informácií o realizovaných 
a pripravovaných aktivitách využívame aj vlastný časopis Kultúrne spektrum. Vzory scenárov, 
metodické materiály, sprostredkovanie kultúrnych služieb, informácie o grantoch, minimum z oblasti 
legislatívy, bibliografia článkov o otázkach kultúry a samosprávy a ďalšie aktuálne informácie sú 
obcami využívané a pomáhajú im v orientácii v danej oblasti. 
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže v roku 2016 boli určené nielen obciam a kultúrnym 
zariadeniam, ale aj ďalším organizátorom a realizátorom kultúrnych aktivít a tiež ľudovým 
remeselníkom. Spolupracovali sme aj s pracovníkmi NOC v Bratislave, TSK, ROS, VKMR v Trenčíne, 
Klubom trenčianskych historikov SHS pri SAV, MO Matice slovenskej Bošáca, s lektormi, rôznymi 
odborníkmi a spolupracovníkmi v špecializovaných oblastiach odborného pôsobenia. Účasť na 
zasadnutiach prípravných výborov a pracovných stretnutiach bola zameraná na odbornú 
a organizačnú spoluprácu pri príprave a realizácii podujatí regionálneho, nadregionálneho 
i medzinárodného charakteru – Podjavorinské folklórne slávnosti, Teplanská májová pohoda, 
Trenčianske folklórne slávnosti, Kopaničiarske slávnosti, plánované aktivity v roku 2017 pri príležitosti 
200. výročia narodenia J. M. Hurbana.  
 
 

 
IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ  PODUJATIA 
 

Činnosť v oblasti informačno-vzdelávacej 
 
 • MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – výstavné priestory kasárne v areáli Trenčian-
skeho hradu, 1. 1. – 15. 2. 2016 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Trenčianske múzeum (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• VEČER ŠTUDENTSKÝCH FILMOV – Art kino Metro Trenčín, 8. 1. 2016  
Pravidelné stretnutie s mladou generáciou filmových tvorcov Akadémie umení. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, LampART, s. r. o. 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania počas akcie, 
zabezpečenie filmov a hosťa 
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• DETI DEŤOM – I. folklórne tanečno-spevné dielničky pre začínajúce DFS Javorinka z Miškech 
Dedinky a DFS z Trenčianskych Stankoviec – KC Dlhé Hony Trenčín, 30. 1. 2016 
Predposledný januárový deň, 30. 1. 2016, tesne pred polročným vysvedčením, sa Kultúrne centrum 
Stred v Trenčíne zaplnilo deťmi z dvoch detských folklórnych súborov. Deti vo veku 6 – 11 rokov boli 
plné očakávania, o čom to všetko bude... Ani samotná lektorka nevedela, ako to všetko „vypáli“, 
pretože to bolo po prvý raz...  
Myšlienkou „projektíka-seminárika“ sú dve až tri opakované stretnutia detí zo začínajúcich DFS 
najskôr z okolitých obcí pri Trenčíne (možno neskôr aj z Trenčianskeho kraja), vzájomné spoznanie 
sa, vytvorenie priateľstva, recipročné vystúpenia, naučenie sa detských hier, tradícií, zvykov, ľudových 
riekaniek, pesničiek aj z inej obce. Jednoducho – hravou formou ukázať deťom, čo všetko folklór 
v sebe ukrýva, čo dokáže, a že sa ho netreba báť, práve naopak, tešiť sa z neho, mať dobrý pocit 
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a chuť pokračovať ďalej vo folklórnych skupinách alebo aj v iných mládežníckych súboroch. 
Samozrejme, nechýbala ani ochutnávka dobrých domácich kysnutých buchiet a koláčov, ktoré si oba 
detské súbory priniesli vo svojom batôžku a počas prestávok ochutnávali a porovnávali, ktoré sú 
lepšie – z Miškech Dedinky či Trenčianskych Stankoviec. 
Z úst vedúcich a pedagógov zúčastnených DFS: 
Ďakujeme Trenčianskemu osvetovému stredisku za super nápad. Ďakujeme lektorke za ochotu, 
trpezlivosť s detičkami a perfektnú energiu, čo z nej počas celého popoludnia vyžarovala. Veď tie 
decká akoby zázrakom poslúchali na slovo a domáhali sa, či bude taký nácvik aj „zajtra“...  
Veľmi veľa im to dalo. Plné dojmov odchádzali domov a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutia aj na 
buchty, koláče od susedov. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV ZMERANÝ NA PROGRAMY ENVIRONMENTÁLNEJ 
VÝCHOVY, 4. 2. 2016 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia  
Podiel TNOS: poskytnutie priestorov, výroba a zaslanie pozvánok, fotodokumentácia 
Účasť: 25 
Zodp. prac.: Matúšová  
 
• TVORIVÉ HUDOBNÉ DIELNE s Peťom Obuchom – tvorivé stretnutie hudobníka Mgr. Petra 
Obucha, PhD., z CTK Myjava s muzikantmi rôznych folklórnych zoskupení – KC Dlhé Hony 
Trenčín, 13. 2. 2016 
V sobotu 13. februára 2016 si opäť prišli „na svoje“ hudobníci z Trenčianskeho kraja. Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne pre nich pripravilo Tvorivé hudobné dielne s Petrom Obuchom z Centra 
tradičnej kultúry v Myjave. Predmetom seminára bola tradičná tanečná nástrojová hudba, jej vývoj, 
pramene k tradičnej hudobnej kultúre, práca s nimi a jej úskalia. Skúsený lektor, muzikant Mgr. Peter 
Obuch, PhD., sa venoval nielen teoretickému prednášaniu, ale aj praktickému prevedeniu. Samotní 
návštevníci, muzikanti seminára si odskúšali svoju herné zručnosti na husliach, kontrabase, gajdách, 
harmonike, ozembuchu, bubne. Štýlové autentické hranie si pripomenuli z oblastí Selca, Dolnej Súče, 
Kubrej, Hornej Poruby atď. Seminár sa začal ráno o 9. hodine a keď sa muzikanti v neskorších 
popoludňajších hodinách rozchádzali, ešte stále sa mali o čom rozprávať, mali sa čo učiť, mali čo hrať 
a najmä, mali veľa otázok týkajúcich sa oblasti tradičnej ľudovej hudby... Avšak o tom až na ďalších 
seminároch v roku 2016... 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – POS Považská Bystrica, 17. 2. – 30. 3. 2016 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Považské osvetové stredisko 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• PREDNÁŠKA O JASKYNIACH – KD Bošáca, 20. 2. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s obcou Bošáca usporiadali pre obyvateľov 
obce a širokú verejnosť prednášku o jaskyniach v blízkosti Nového Mesta nad Váhom. Prednášajúcim 
bol Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS), skúsený jaskyniar a člen oblastnej skupiny Čachtice. 
Prednášku doplnil prezentáciou fotografií, ktoré sa mu podarilo v útrobách zeme zachytiť. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Obec Bošáca 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom obce Bošáca (termín, priestory), propagácia podujatia, 
lektorovanie, fotodokumentácia 
Účasť: 34 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• KROK DO NEZNÁMA – Obec Beckov (Beckovská jaskyňa), 20. 2. 2016 
V sobotu 20. februára 2016 usporiadalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci 
s Oblastnou skupinou Čachtice poznávacio-vzdelávaciu terénnu akciu v Beckovskej jaskyni. Akcia 
bola usporiadaná po sérii prednášok o jaskyniach na gymnáziách v Novom Meste nad Váhom. 
Študenti boli pod dohľadom skúsených jaskyniarov z OS Čachtice, ako aj zamestnancov TNOS 
v Trenčíne. Beckovská jaskyňa sa nachádza asi 2,5 km severovýchodne od obce Beckov v pohorí 
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Považský Inovec. V dnešnej dobe je dlhá 293 m a hlboká 72 m. Bola objavená v roku 1983. Jaskyňa 
je verejnosti neprístupná. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: OS Čachtice 
Podiel TNOS: propagácia podujatia, koordinácia so študentmi gymnázia v Novom Meste nad Váhom a 
členmi OS Čachtice, dozor nad študentmi počas akcie, fotodokumentácia 
Účasť: 13 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• RYBA V MORI – Prvá komorná divadelná scéna Trenčín, 25. 2. 2016  
Medzinárodný divadelný festival jedného herca, ktorý  poskytuje priestor na prezentáciu domácich              
a zahraničných divadelných produkcií. To, čo ho vymedzuje oproti iným porovnateľným slovenským 
ale aj svetovým podujatiam, je dramaturgická koncepcia postavená výlučne na divadle jedného herca, 
realizácia individuálnych umeleckých projektov, zameranie sa na netradičnú, inšpiratívnu, 
nekonformnú, novátorskú divadelnú tvorbu.  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Prvá komorná divadelná scéna  
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• OSTEOPORÓZA – AKO SA PRED ŇOU CHRÁNIŤ? – KD Chocholná-Velčice, 25. 2. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s obcou Chocholná-Velčice a Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne usporiadali prednášku o osteoporóze pre obyvateľov obce 
Chocholná-Velčice. Prednáška sa uskutočnila v rámci výročnej členskej schôdze miestneho spolku 
Slovenského Červeného kríža. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátori: Obec Chocholná-Velčice a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom obce Chocholná-Velčice, zisťovanie záujmu o danú tému, 
zabezpečenie lektorky – Božena Špániková (RÚVZ TN), zabezpečenie dopravy pre lektorku, 
fotodokumentácia 
Účasť: 42 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI 71. VÝROČIA PARTIZÁNSKEHO BOJA 
V CETUNE – Cetuna, 28. 2. 2016 
V rámci spomienkovej slávnosti sa uskutočnil pietny akt položenia vencov a kvetov k pomníku padlých 
a umučených v Cetune za účasti  občanov, zástupcov SZPB, domácich i zahraničných delegácií. 
Organizátor: Obec Bzince pod Javorinou 
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: metodická pomoc pri príprave podujatia, grafická príprava a tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 220 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ TETY ĽUDMILY – Bzince pod Javorinou, 2. 3. 2016 
TNOS v Trenčíne v spolupráci s obcou pripravili kultúrno-spoločenské podujatie venované národnej 
umelkyni Ľ. R. Podjavorinskej, rodáčke zo Bziniec pod Javorinou pri príležitosti 65. výročia úmrtia.  
Cieľom bolo priblížiť jej život a dielo netradičnou kombinovanou pútavou formou – vstupmi žiakov, 
besedou s odborníkmi a prácou s knihou. Na podujatí sa prejavila kreativita detí. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a obec Bzince pod Javorinou 
Podiel TNOS: kontakt s OcÚ, ZŠ, príprava a realizácia podujatia, zabezpečenie účinkujúcich                   
a lektorov, spracovanie scenára a moderovanie podujatia, recitácia pri pamätníku   
Účasť: 125 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• PSYCHOTERAPIA, SOCIOTERAPIA A DIEŤA – Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, 8. 3. 
2016 
Seminár Psychoterapia, socioterapia a dieťa určený najmä pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, 
psychológov a vychovávateľov. Pozostával z prednáškového bloku a workshopov. 
Organizátor: Inštitút psychoterapie a socioterapie, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
a Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne 
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Účasť: 50 
Zodp. prac.: Matúšová  
 
• JASKYNIARSTVO A JASKYNE – ZŠ Čachtice, 9. 3. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne usporiadalo 3. marca 2016 dve prednášky o jaskyniarstve 
a jaskyniach v blízkosti Čachtíc a Nového Mesta nad Váhom pre žiakov ZŠ Čachtice. Lektorom bol 
dlhoročný jaskyniar, člen OS Čachtice Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS). Prednáška bola 
doplnená prezentáciou fotografií. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom ZŠ Čachtice, lektorovanie, fotodokumentácia 
Účasť: 56 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE – Trenč. Teplá, 9. 3. 2016 
Tvorivá dielňa zdobenia kraslíc tradičnými technikami a výroby jarných dekorácií. 
Obdobie Veľkej noci sa spája s bohatými tradíciami. K neodmysliteľným prípravám patrí zdobenie 
veľkonočných vajíčok a tiež výzdoba príbytkov rôznymi jarnými dekoráciami. Udržiavať veľkonočné 
tradície a poskytnúť priestor účastníkom na sebazdokonaľovanie a získanie nových vedomostí                     
a zručností pod odborným vedením bolo cieľom tvorivej dielne. 
Spoluorganizátor: Obec Trenčianska Teplá (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, lektorka, propagácia 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• JARNÉ INŠPIRÁCIE – Trenčín, 10. 3. 2016  
Tvorivá dielňa zdobenia veľkonočných medovníčkov. 
Spoluorganizátor: KC Sihoť Trenčín (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, lektorka, propagácia 
Zodp. prac.: Vraždová 

  
• DUŠEVNÉ ZDRAVIE – KD Chocholná-Velčice, 11. 3. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zabezpečilo 11. marca 2016 v kultúrnom dome v obci 
Chocholná-Velčice prednášku s PhDr. Zlaticou Meravou na tému duševného zdravia a jeho vplyvu na 
telesné zdravie a naopak. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti konania výročnej členskej schôdze 
MO Únie žien Slovenska a bola určená pre širokú verejnosť. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátori: Obec Chocholná-Velčice a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom obce Chocholná-Velčice, zisťovanie záujmu o danú tému, 
zabezpečenie lektorky – PhDr. Zlatica Meravá (RÚVZ TN) 
Účasť: 34 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• MOZOG, PAMÄŤ, ALZHEIMEROVA CHOROBA – ZSS Seniorville – Trenčín, 18. 3. 2016 
Od 14. do 20. marca 2016 sa Slovensko opätovne zapojilo do medzinárodnej akcie s názvom Týždeň 
mozgu. Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť                        
o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencii. 
Pri tejto príležitosti usporiadalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci                              
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne prednášku pre klientov zariadenia 
sociálnych služieb Seniorville Trenčín. PhDr. Zlatica Meravá porozprávala seniorom o mozgu, pamäti 
a o Alzheimerovej chorobe – jej rizikových faktoroch, diagnostike, liečbe a prevencii. Doktorka dala 
seniorom aj niekoľko praktických rád, ako si môžu trénovať pamäť a činnosť mozgu. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom ZSS Seniorville Trenčín, zisťovanie záujmu o danú tému, 
zabezpečenie lektorky – PhDr. Zlatica Meravá (RÚVZ TN), doprava pre lektorku, fotodokumentácia 
Účasť: 20 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• VEČER ŠTUDENTSKÝCH FILMOV – Art kino Metro Trenčín, 18. 3. 2016  
Pravidelné stretnutie s mladou generáciou filmových tvorcov Akadémie umení. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, LampART, s. r. o. 
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Podiel TNOS: propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania počas akcie, 
zabezpečenie filmov a hosťa 
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• VEĽKONOČNÉ FANTÁZIE – Omšenie, 20. 3. 2016 
Výstava výšiviek a veľkonočných dekorácií a tvorivé dielne. 
Organizátor: Obec Omšenie v spolupráci s TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie propagačných materiálov 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• ŠTAFETOVY KOLÍK – Trenčianske Teplice, 29. 3. 2016 
Uvedenie knihy do života Štafetový kolík od Kataríny Hudecovej sa uskutočnilo v obradnej sieni 
Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. 
Cieľ priblížiť dielo (30 vydaných kníh) K. Hudecovej a oceniť jej celoživotnú prácu sa prostredníctvom 
prezentácie tridsiatej knihy určite podarilo formou neformálnej „rodinnej“ slávnosti. 
Organizátori: Mesto Trenčianske Teplice, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s MsÚ – konzultácia s p. Pšenčíkovou, poskytnutie metodiky, návrh a tlač 
pozvánky a plagátu, osobná účasť 
Účasť: 55 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ ZDRAVIA NA ÚRADE TSK – Úrad TSK, 5. 4. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva Trenčín pripravilo v utorok 5. apríla 2016 Deň zdravia na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, v rámci ktorého ponúkli zamestnancom úradu preventívne vyšetrenia 
a odborné poradenstvo týkajúce sa ich zdravia a správnej životosprávy. 
Akcia bola pripravená pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý si každoročne pripomína odborná           
i laická verejnosť 7. apríla. 
Zamestnanci RÚVZ Trenčín účastníkom zmerali krvný tlak, celkový cholesterol, ochranný cholesterol, 
cukor a iné. Na špeciálnej váhe, ktorá analyzuje stavbu tela, im boli zmerané antropometrické 
parametre, ako napr. celkové množstvo telesného tuku, množstvo svalovej hmoty či index telesnej 
hmotnosti. Fajčiari si mohli dať pomocou prístroja Smokerlyzer zmerať CO vo výdychu. 
Počet účastníkov bol obmedzený na 12 vyšetrení. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu, priestorov, propagácia podujatia, prihlasovanie účastníkov, 
doprava pre zamestnancov RÚVZ TN, fotodokumentácia 
Účasť: 12 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Chocholná-Velčice, 5. 4. – 12. 4. 2016 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Obec Chocholná-Velčice 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• KONCERT 3D BAND A RECITÁL ZUZANY LAURINĆÍKOVEJ – Pub Sokolovňa Trenčín, 9. 4. 
2016  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Pub Sokolovňa Trenčín  
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie programu počas akcie 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• PREVENTÍVNA JARNÁ KVAPKA KRVI – Úrad TSK, 12. 4. 2016 
V utorok 12. apríla 2016 organizoval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou Trenčín a nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK Jarnú kvapku 
krvi. Zamestnanci Úradu TSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj široká verejnosť 
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mohli prísť darovať krv na Úrad TSK, kde bola zriadená mobilná transfúzna jednotka NTS Trenčín, 
alebo do jednej z nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
Darcovia na úrade TSK mali možnosť zistiť viac aj o svojom zdraví na sprievodnom podujatí 
Preventívna jarná kvapka krvi, ktoré pre nich pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne           
v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trenčín. 
Účastníci  si mohli dať zmerať celkový cholesterol, celkové množstvo telesného tuku, krvný tlak či CO 
vo výdychu – prístrojom Smokerlyzer (len u fajčiarov). 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie priestorov, koordinácia s RÚVZ TN, propagácia podujatia, návrh a tlač 
plagátov, doprava pre zamestnancov RÚVZ TN, fotodokumentácia 
Účasť: 23 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• EDUKAČNÉ PODUJATIA PRE MLÁDEŽ K PREVENCII SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV           
–  budova TSK, 15. 4. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Národné osvetové centrum v Bratislave usporiadali 15. 
apríla 2016 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja Edukačné podujatia pre mládež 
k prevencii sociálno-patologických javov. Išlo o sériu ôsmich interaktívnych workshopov pre žiakov            
a študentov vybraných základných a stredných škôl na rôzne aktuálne témy v oblasti sociálnej 
prevencie. 
V dnešnej dobe sa rôzne negatívne spoločenské javy, od drobných problémov v správaní až po 
závažné sociálno-patologické javy, vyskytujú v oveľa väčšej miere ako v minulosti. Stretávame sa        
s nimi každý deň v rodinách, školách, médiách atď. Cieľom edukačných podujatí bolo prispieť                    
k prevencii násilia, šikanovania, kriminality, závislostí a iných sociálno-patologických javov na školách  
i v spoločnosti. 
Na preventívnych workshopoch sa zúčastnilo 130 mladých ľudí z troch základných a dvoch stredných 
škôl okresu Trenčín. Lektorkami boli psychologičky  PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a Mgr. Barbora 
Kuchárová, PhD. K hlavným témam, na ktoré sa zameriavali, patrilo obchodovanie s ľuďmi, prevencia 
násilia v školách, prevencia HIV/AIDS, šikanovanie v prostredí internetu, riziká a ohrozenia internetu, 
kult tela a poruchy príjmu potravy, nelátkové návykové choroby a podobne. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Národné osvetové centrum v Bratislave 
Podiel TNOS: propagácia podujatí, koordinácia s vybranými školami, zabezpečenie priestorov, 
zabezpečenie pomôcok (2x flipchart, fixy a pod.), fotodokumentácia, preplatenie faktúry za 
lektorovanie – Mgr. Barbora Kuchárová, PhD. a i. 
Účasť: 130 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• BESEDA O EXPEDÍCII DO KOSOVA – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 19. 4. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne usporiadalo 19. apríla 2016 besedu o expedícii do Kosova 
pre klientov zariadenia opatrovateľskej služby (Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, 
Trenčín). Lektorom bol jaskyniar, člen OS Čachtice Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS). Prednáška 
bola doplnená prezentáciou fotografií. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom zariadenia opatrovateľskej služby, lektorovanie, technické 
zabezpečenie (dataprojektor, notebook), fotodokumentácia 
Účasť: 20 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – Klub Lúč Trenčín, 19. 4. 2015 
Literárne soirée je umelecký večer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje             
a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty interpretované hercami AU BB, 
ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátori: Klub Lúč, Akadémia umení v Banskej Bystrici 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie moderovania, programu  a fotodokumentácie počas 
akcie 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
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• PSYCHICKÉ ZDRAVIE A PSYCHOHYGIENA VO VYŠŠOM VEKU – ZSS Seniorville Trenčín,             
22. 4. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb Seniorville 
Trenčín usporiadalo besedu s PhDr. Ingrid Červeňanovou pre klientov zariadenia. Témou besedy bol 
vplyv psychického zdravia a choroby na život človeka, zmeny spôsobené starnutím a psychohygiena 
vo vyššom veku. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, ZSS Seniorville Trenčín 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom ZSS Seniorville Trenčín, zisťovanie záujmu o danú tému, 
zabezpečenie lektorky, fotodokumentácia 
Účasť: 18 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• COLORS – CESTOVANIE V ČASE – apríl – júl 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo regionálnu výtvarnú súťaž COLORS pre deti 
a žiakov materských, základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl okresov Bánovce nad 
Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Témou 1. ročníka súťaže bolo Cestovanie v čase. 
Do súťaže sa zapojilo 238 žiakov v šiestich súťažných kategóriách. Odborné vyhodnotenie súťaže sa 
uskutočnilo dňa 30. mája 2016 v priestoroch TNOS. Porota pracovala v zložení: PaedDr. Elena 
Porubänová, Mgr. Stanislava Habšudová a Mgr. Jana Masárová. 
OCENENÉ PRÁCE: 
I. kategória – materské školy (9 MŠ, 63 prác) 
1. miesto: Patrik Húserka, 4 r. (MŠ Zamarovce, uč. Samuelová) 
2. miesto: Klárka Sládeková, 5 r. (MŠ Šafárikova, Trenčín, uč. Krumlová a Muráriková) 
3. miesto: Nela Daneková, 6 r. (MŠ Zamarovce, uč. Zemanovičová) 
II. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ (8 ZŠ, 44 prác) 
1. miesto: Viktória Chladoňová, 8 r. (ZŠ Bezručova, Trenčín, uč. Lubjáková) 
2. miesto: Mária Izraelová, 9 r. (ZŠ s MŠ Soblahov, uč. Oravcová) 
3. miesto: Izabela Pavlíková, 9 r. (ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice, uč. Kotrhová) 
III. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ (9 ZŠ, 65 prác) 
1. miesto: Simona Šimočková, 11 r. (ZŠ Novomeského, Trenčín, uč. Porošinová) 
2. miesto: Monika Červeňanová, 11 r. (ZŠ s MŠ Soblahov, uč. Jozeková) 
3. miesto: Miloš Kočica, 14 r. (ZŠ Zlatníky, uč. Horváthová) 
IV. kategória – ZUŠ – prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZŠ (4 ZUŠ, 32 prác) 
1. miesto: Gabika Gajdošechová, 9 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom, uč. Mareková) 
2. miesto: Aurel Brezan, 8 r. (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín) 
3. miesto: Samko Smolka, 8 r. (SZUŠ Gagarinova, Trenčín, uč. Salviany) 
V. kategória – ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ (4 ZUŠ, 22 prác) 
1. miesto: Viliam Mesiarkin, 12 r. (SZUŠ Gagarinova, Trenčín, uč. Svetlík) 
2. miesto: Veronika Štefáková, 11 r. (SZUŠ Gagarinova, Trenčín, uč. Svetlík) 
3. miesto: Jakub Polonský, 12 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom, uč. Harmadyová) 
VI. kategória – špeciálne školy (2 ZŠ, 12 prác) 
1. miesto: Kika Šišovská, 20 r. (SŠI L. Stárka, Trenčín, uč. Fizelová) 
2. miesto: Ondrej Kleinedler, 7 r. (ZŠI Brezolupy, uč. Magdinová) 
Vernisáž súťažnej výstavy spojená s odovzdaním ocenení a diplomov sa uskutočnila dňa 24. júna 
2016 v priestoroch nádvoria Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Výstava bola sprístupnená do 18. 
júla 2016.  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia 
Spoluorganizátor: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
Podiel TNOS: nákup výstavných panelov, propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, 
zabezpečenie odborného hodnotenia súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, nákup cien, návrh          
a tlač diplomov, zabezpečenie priestorov, inštalácia a propagácia výstavy a i. 
Účasť: cca 500 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• VEČER ŠTUDENTSKÝCH FILMOV – Art kino Metro Trenčín, 6. 5. 2016  
Pravidelné stretnutie s mladou generáciou filmových tvorcov Akadémie umení. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, LampART, s. r. o. 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania počas akcie, 
zabezpečenie filmov a hosťa 
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Účasť: 50 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• NOC LITERATÚRY – Barbar Trenčín, 11. 5. 2016  
Trenčianske verejné čítanie európskej literatúry na netradičných miestach s cieľom upozorniť na jej 
význam. 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie čítania  počas akcie 
Účasť: 60 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
• VYZNANIE JARI – Trenčín, 12. 5. 2016 
Tradičný koncert umelcov Trenčianskeho kraja venovaný dvom významným osobnostiam slovenského 
národného a literárneho života pri príležitosti ich životných jubileí (Svetozár Hurban Vajanský a Ivan 
Krasko) sa uskutočnil v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Boli sme spoluorganizátorom podujatia.  
Hlavný organizátor: Krajská organizácia Únie žien Slovenska Trenčín. 
Podiel TNOS: návrh a tlač pozvánok 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• BESEDA O EXPEDÍCII DO MEXIKA – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 17. 5. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne usporiadalo besedu o expedícii do Mexika pre klientov 
zariadenia opatrovateľskej služby (Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, Trenčín). 
Lektorom bol jaskyniar, člen OS Čachtice Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS). Prednáška bola 
doplnená prezentáciou fotografií. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom zariadenia opatrovateľskej služby, lektorovanie, technické 
zabezpečenie (dataprojektor, notebook), fotodokumentácia 
Účasť: 15 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Hasičská zbrojnica T. Teplá,  24. 5. – 31. 5. 2016 
Putovná výstava. 
Spoluorganizátor: Obec Trenčianska Teplá (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, vernisáž pre delegáciu z chorvátskeho Jasterbarska, demontáž 
výstavy, odvoz 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• ZASE MA ŽIVOT HLADKÁ... – Trenčín, 27. 5. 2016 
Poeticko-hudobné pásmo – výber z poézie Rudolfa Dobiáša sa konalo v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne. Za účasti samotného autora sa v pásme predstavili členovia poetickej scény Divadielka 
Galéria pri Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom. Recitátorské výstupy vhodne 
umocnila hudba a piesne. 
Podiel TNOS: zabezpečenie programu – Divadielko Galéria, spracovanie dohody, zabezpečenie 
priestorov, účasť autora a predaj kníh s autogramiádou 
Účasť: 38 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• MÓDNA REVOLÚCIA V TRENČÍNE – PIANO CLUB TRENČÍN, 27. 5. 2016  
Prezentácia mladých módnych tvorcov v spojení s profesionálnymi návrhármi. 
Organizátori: AgiMax, Luxia Desing  
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: výroba pozvánok, propagácia udalosti, zabezpečenie moderovania počas akcie 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – Klub Lúč Trenčín, 1. 6. 2016 
Literárne soirée je umelecký večer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje            
a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty interpretované hercami AU BB, 
ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Klub Lúč, Akadémia umení v Banskej Bystrici 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie moderovania, programu  a fotodokumentácie počas 
akcie 
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Účasť: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV 20. AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA 2016 – kongresová sála 
TSK, 2. 6. 2016 
Konal sa po slávnostnom otvorení výstavy a fotografov prihlásených do súťaže. Člen odbornej poroty 
Radovan Stoklasa zhodnotil úroveň prác prihlásených do súťaže, individuálne konzultoval s autormi. 
Počet účastníkov: 60 
Zodp. prac.: Masárová 

• EXKURZIA KRONIKÁROV A KULTÚRNO-OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV – MIKULOV, 3. 6. 
2016 
Exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov miest a obcí okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Bánovce nad Bebravou do historického mesta Mikulov.  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: príprava plánu cesty, zabezpečenie dopravy, odborného výkladu na jednotlivých 
miestach, propagácia udalosti, tlač plagátu a pozvánok, zabezpečenie fotodokumentácie počas akcie 
Účasť: 40 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE – Žitná-Radiša, 4. 6. 2016 
4. jún 2016 sa stal sviatkom nielen pre obec Žitnú-Radišu, ale i celú Uhrovskú dolinu, bohatú na 
osobnosti, ktoré zanechali po sebe nezmazateľnú stopu. K nim patrí i štúrovský krajčír, národný 
buditeľ a literát, rodák zo Žitnej, Štefan Horník, ktorému obec odhalila pamätnú tabuľu pri príležitosti 
200. výročia narodenia. 
Podiel TNOS: účasť na zasadnutiach prípravných výboroch, príprava a realizácia podujatia, kontakt 
s obcou – Ing. Botkom, starostom obce, PhDr. M. Šišmišom a PhDr. Eliášom – historikmi. 
Spracovanie návrhov pamätnej tabule, návrh a tlač pozvánky, plagátov a bulletinu k Š. Horníkovi, 
spracovanie scenára a moderovanie podujatia 
Účasť: 160 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Galéria ZŠ s MŠ Václava Mitúcha v Hornom Srní, 
8. 6. – 30. 6. 2016 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Obec Horné Srnie (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV 20. VÝTVARNÉHO SPEKTRA TRENČIANSKEHO KRAJA 2016 – 
výstavné priestory kasárne v areáli Trenčianskeho hradu, 9. 6. 2016 
Odborný hodnotiaci seminár s lektormi – členom poroty Jozefom Vydrnákom. 
Počet účastníkov: 60 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• NOC KOSTOLOV – Areál kláštora Veľkej Skalky, 10. 6. 2016 
Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne súčasťou podujatia Noc kostolov 2016, v rámci ktorého si 
návštevníci pozreli areál kláštora Veľkej Skalky v čase, kedy nie je bežne dostupný. Podujatie bolo 
spojené s kultúrnym programom.   
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Farnosť Skalka nad Váhom 
Podiel TNOS: výroba plagátu, propagácia udalosti, zabezpečenie kultúrneho programu 
Účasť: 150 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• SOKOLSKÝ VIETOR DO MATERSKÝCH ŠKOL – Bošáca, 14. 6. 2016 
8. ročník projektu určený deťom s cieľom naučiť deti zdravému životnému štýlu, vyskúšať si svoju 
šikovnosť, obratnosť, telesnú zdatnosť a kondíciu. 
Organizátori: MO Matice slovenskej Bošáca, Občianske združenie RATOLESŤ Haluzice, JDS Bošáca 
v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie propagačných materiálov 
Zodp. prac.: Vraždová 
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• VÍKENDOVÝ TÁBOR PRE MALÝCH JASKYNIAROV – Cetuna, 17. – 19. 6. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne spolu s Oblastnou skupinou Čachtice usporiadalo 
jaskyniarsky zážitkový tábor na dve noci pre deti zo Slovenskej a Českej republiky. V rámci tábora deti 
navštívili Čachtickú jaskyňu, kde strávili niekoľko hodín a mali možnosť kopať a hľadať nové objavy. 
Na druhý deň bol pre deti pripravený výlet do Haluzíc, kde sa taktiež nachádza menšia jaskyňa 
v Haluzickej tiesňave. V tábore sa deti dozvedeli množstvo nových informácií zo sveta jaskýň od 
lektora Zdenka Otrubu, ktorý je skúseným jaskyniarom a členom OS Čachtice. 
Okrem návštevy jaskýň boli počas celého tábora pripravené pre deti rôzne animačné programy, napr. 
športové aktivity, hry, súťaže, jazda na koňoch, kúpanie.  
Podiel TNOS: koordinácia s členmi OS Čachtice, zabezpečenie dopravy (služobný automobil), 
príprava ubytovacích priestorov (postele, strava...), pomoc pri organizovaní animačných programov, 
dozor a sprevádzanie detí počas celej akcie, zabezpečenie lektora, fotodokumentácia 
Účasť: 16 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• 620. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI KÁLNICA – Kálnica, 24. 6. 2016 
V areáli kálnického ihriska sa uskutočnili oslavy prvej písomnej zmienky o obci. 
Súčasťou osláv bola prezentácia knihy Valovičovci na Slovensku od PhDr. Pavla Barinycha, CSc. 
a Ing. Igora Ďuriča, PhD., ktorá sa konala v kultúrnom dome. 
Po zaspievaní kálnickej hymny v podaní Pavla Pavlecha sa k prítomným rodákom, občanom 
a návštevníkom podujatia prihovoril starosta obce Ing. Ján Krchnavý, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslav Baška, Mgr. Dušan Bublavý, poslanec NR SR  a starostka z družobnej 
obce Popovice z ČR Jitka Nováková. Zdôraznili, aké dôležité je stretnúť sa, zaspomínať, zabaviť sa, 
no i pochváliť a poďakovať tým, ktorí sa najviac zaslúžili v ostatných rokoch o zveľadenie obce. 
V programe Kálnica, Kálnica... zneli ľudové piesne, spev, heligónky, skupiny prezentovali svoje 
tradičné zvyky a tance. Vystúpili deti z Kalnice, folklórna skupina Kálnicka studienka s ukážkou 
čepčenia nevesty, dychová hudba Březovjané a miestna spevácka skupina Šípkari. Po slávnostnom 
programe nasledovalo zapálenie vatry a voľná zábava. 
Organizátor: Obec Kálnica, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc pri príprave a realizácii osláv, návrh, tlač pozvánok 
a plagátov, spracovanie hovoreného slova, osobná účasť 
Účasť: 820 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• BESEDA O EXPEDÍCII DO FRANCÚZSKA – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 28. 6. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne usporiadalo besedu o expedícii do Francúzska pre klientov 
zariadenia opatrovateľskej služby (Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, Trenčín). 
Lektorom bol jaskyniar, člen OS Čachtice Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS). Prednáška bola 
doplnená prezentáciou fotografií. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: koordinácia so zástupcom zariadenia opatrovateľskej služby, lektorovanie, technické 
zabezpečenie (dataprojektor, notebook), fotodokumentácia 
Účasť: 15 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Sádok, 2. 7. – 5. 7. 2016 
Putovnú výstavu sme realizovali v priestoroch skvostu stredovekej sakrálnej architektúry – 
Rímskokatolíckom kostole Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi, v miestnej časti 
Sádok, kde sa pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda konala slávnostná sv. omša spievaná 
v staroslovienskom jazyku. Po omši sa uskutočnila prednáška o žiakovi sv. Cyrila a Metoda o sv. 
Klimentovi. 
Spoluorganizátor: OZ Slovacia Incognita (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 

 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Veľký Klíž, 7. 7. – 10. 7. 2016 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: OZ TU ŽIJEME – hic vivo Veľký Klíž (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
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• 770. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI LÚKA – Lúka, 9. 7. 2016 
Duchovným slovom, ktoré zaznelo na svätej omši a piesňami v podaní dychovej hudby Inovčanka, sa 
otvorili oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lúka, ktoré pripravila obec v spolupráci 
s TNOS v Trenčíne. V príhovore Vladimíra Vörösa, starostu obce, odzneli slová bilancovania, 
poďakovania občanom, ktorí sa podieľali v uplynulom období na zveľaďovaní obce a načrtnutie vízií 
do budúcnosti. K prítomným sa prihovorili Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a starostovi obce odovzdal finančnú čiastku 1 500 € a Mgr. Dušan Bublavý, 
poslanec NR SR a starosta neďalekej obce Častkovce, ktorým starosta odovzdal pamätné plakety pri 
príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Nielen obec slávila. Dobrovoľný hasičský zbor 
si pripomínal 90. výročie založenia. Jej zástupcovi bola udelená pri tejto príležitosti pamätná plaketa 
obce. Históriu priblížil vo svojom výstupe PhDr. Jozef Karlík. V programe Moja rodná sa predstavili 
deti Základnej školy s MŠ Lúka a talentované deti ZUŠ Juraja Kréna z Nového Mesta nad Váhom. 
V hudobno-zábavnom programe Vždy s úsmevom vystúpil Števo Hruštinec a Juro Chlebana. Zlatým 
klincom pred tanečnou zábavou bolo vystúpenie ľudovej hudby Vonička V-BAND z Českej republiky. 
Premietnutie filmu o obci, zaujímavé a pútavé sprievodné podujatia (ukážky hasičskej techniky, 
vystúpenie Klubu vojenskej histórie z Bratislavy – templári z hradu Bagras, remeselníci, atrakcie pre 
deti) dotvárali úžasnú sobotňajšiu atmosféru osláv, ktoré boli dôkazom, aké dôležité v dnešnej dobe je 
stretávať sa, pripomínať si históriu a oboznamovať s ňou širokú verejnosť a mladú generáciu. 
Organizátor: Obec Lúka, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc pri príprave a realizácii podujatia, návrh, tlač 
pozvánok a plagátov, spracovanie scenára a hovoreného slova, moderovanie osláv 
Účasť: 720 
Zodp. prac.: Slivová 
 
Sprievodné podujatie: 
• PREZENTÁCIA REMESELNÍKOV – športový areál Lúka, 9. 7. 2016  
Podiel TNOS: Na podujatie sme zabezpečili  remeselníkov. Vybavovanie agendy spojenej s vydaním 
povolení na predaj v súčinnosti s obcou (dodanie živnostenských listov, odpisov ERP, čestných 
prehlásení) 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI – Cimenná, 9. 7. 2016 
Už po sedemnástykrát sa v Cimennej konali Cyrilometodské slávnosti, súčasťou ktorých bola i hodová 
zábava. 
Organizátor: Obec Cimenná, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc, návrh, tlač pozvánok a plagátov, objednávka na 
vystúpenie FS Kolíska 
Účasť: 180 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• STRETNUTIE RODÁKOV a III. ROČNÍK HELIGONKÁROV – Malé Hoste, 6. 8. 2016 
V Malých Hostiach sa už po tretíkrát stretli heligonkári. Podujatie sa už tradične spája so stretnutím 
rodákov. 
Organizátor: obec Malé Hoste, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc pri príprave osláv, návrh, tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 230 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• „SVET, AKO HO VIDÍME MY“ – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja,             
10. 8. – 2. 9. 2016 
Slovenský zväz telesne postihnutých v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
usporiadali výstavu výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím "Svet, ako ho 
vidíme my". Výstava sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava 
Bašku. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR – program Kultúra znevýhodnených 
skupín obyvateľstva 2016. 
Organizátor: Slovenský zväz telesne postihnutých 
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie výstavných priestorov, inštalácia výstavy, propagácia, fotodokumentácia 
Účasť: cca 300 
Zodp. prac.: Štefinová 
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• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Úrad Trnavského samosprávneho kraja,             
26. 8. – 27. 10. 2016 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Trnavské osvetové stredisko (poskytnutie priestorov) 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• STRETNUTIE RODÁKOV A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ OBCE LIBICHAVA – Libichava,          
27. 8. 2016 
V rodisku Vojtecha Bucka, pápežského preláta, pedagóga, historika, organizátora náboženského 
a kultúrneho života, kde už 15 rokov organizujeme regionálnu súťažnú prehliadku v prednese 
duchovnej poézie a prózy detí, sa konalo stretnutie rodákov a významných osobností obce Libichava. 
Po svätej omši sa rodáci a občania obce stretli v kultúrnom dome. Starostka obce Ing. Ingrid Sitárová 
pripomenula vo svojom príhovore históriu obce, vyzdvihla významné osobnosti a vyjadrila nesmiernu 
radosť a spokojnosť, že toľko rodákov prijalo pozvanie. Poďakovala všetkým, ktorí sa na príprave 
a realizácii tohto emotívneho podujatia podieľali. Piesne v podaní dychovej hudby Boboťanka, 
recitácia, hudba a spev z poeticko-hudobného pásma i vystúpenie kapely Bojňanci budú dlho 
rezonovať v mysliach prítomných  rodákov a občanov Libichavy. 
Organizátor:  obec Libichava, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc pri príprave a realizácii podujatia, návrh, tlač 
pozvánok a plagátov, spracovanie scenára a hovoreného slova, spracovanie scenára – poeticko-
hudobného pásma Rodný môj kraj (zabezpečenie účinkujúcich), moderovanie stretnutia rodákov 
a účinkovanie v pásme 
Účasť: 225 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• BESEDA – MACEDÓNSKO A BOSNA A HERCEGOVINA – Sociálne služby mesta Trenčín,      
m. r. o., 30. 8. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zorganizovalo cestopisnú besedu pre klientov zariadenia 
sociálnych služieb – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, Trenčín. Lektorom bol 
Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS). Beseda bola spojená s prezentáciou fotografií. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: technické zabezpečenie (notebook, dataprojektor), lektorovanie 
Účasť: 13 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• ODBORNÝ SEMINÁR K VÝSTAVE Z 53. ROČNÍKA KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE 
NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 – výstavné priestory 
Trenčianskeho hradu, 2. 9. 2016 
Na seminár boli pozvaní všetci autori, ktorí sa do súťaže zapojili. Lektormi odborného sem inára boli 3 
členovia odbornej poroty – Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; PaedDr. Elena 
Porubänová, Trenčín; akademický sochár Igor Mosný, Trenčín.  
Účasť: 70 
Zodp. prac.: Masárová  
 
• TVORIVÉ DIELNE V RÁMCI 53. ROČNÍKA KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE NEPROFESIONÁLNEJ 
VÝTVARNEJ TVORBY VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 – Galéria M. A. Bazovského a ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín, 2. – 3. 9. 2016  
Socha a plastika – lektor akademický sochár Igor Mosný 
Maľba – letor výtvarník Mgr. Jozef Švikruha; Šperk – lektorka výtvarníčka Soňa Kozáková 
Tvorivých dielní sa zúčastnilo 30 účastníkov.  
Zodp. prac.: Masárová  
 
• KOMENTOVANÁ PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV GALÉRIE MILOŠA ALEXANDRA 
BAZOVSKÉHO V RÁMCI 53. ROČNÍKA KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE NEPROFESIONÁLNEJ 
VÝTVARNEJ TVORBY VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 –  Galéria Miloša Alexandra Bazovského 

v Trenčíne, 3. 9. 2016 
Lektorka: PaedDr. Ela Porubänová 
Zodp. prac.: Masárová  
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• DEŇ OBCE – Bzince pod Javorinou, 3. 9. 2016 
V Bzinciach pod Javorinou sa už tradične v prvú septembrovú sobotu konali slávnosti Dňa obce 
s tradičným jarmokom. V kultúrnom programe vystúpili: DH Javorinka zo Strání, Kysucká vrchárska 
heligónka, spevácky súbor Dolinka z Hrušového a DH Bučkovanka. Slávnosti vyvrcholili tanečnou 
zábavou s hudobnou skupinou KAMASI. 
Organizátor: obec Bzince pod Javorinou a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc, návrh, tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 340 
Zodp. prac: Slivová 
 
• OMŠENSKÉ HALUŠKY – 2. ročník v tradičnom varení a jedení bryndzových halušiek                        
– Omšenie, 3. 9. 2016 
Hlavný organizátor: obec Omšenie 
Podiel TNOS: propagácia, plagáty, pozvánky, ponuky pre účasť remeselníkov 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• EXKURZIA PRE ŠTUDENTOV – Nové Mesto nad Váhom, 7. 9. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Oblastnou skupinou Čachtice usporiadali 
exkurziu po Čachtickom krase pre študentov Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. 
Lektorom bol Lukáš Kubičina (zamestnanec TNOS). Exkurzia bola usporiadaná v nadväznosti na sériu 
prednášok o jaskyniach na gymnáziách v Novom Meste nad Váhom. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Oblastná skupina Čachtice 
Podiel TNOS: lektorovanie, fotodokumentácia 
Účasť: 75 
Zodp. prac.: Štefinová 
 

• KRÁSA V NITKÁCH A DREVE UKRYTÁ – Výstava paličkovanej čipky Jarmily Fabiánovej 
a Kataríny Vozárikovej a výstava Drevorezby Jozefa Porubského – výstavné priestory TSK,         
9. – 30. 9. 2016 
Zámerom oboch výstav bolo odprezentovať súčasné podoby ľudovej umeleckej kultúry s dôrazom na 
jej hodnoty a tradície so zameraním na oblasť čipkárstva a drevorezbárstva. Obidve čipkárky 
predstavili svoje diela popretkávané trpezlivosťou, fantáziou a krásou. Výstava rezbára J. Porubského 
sa uskutočnila pri príležitosti jeho životného jubilea. Vystavujúci autori pokračujú v permanentnom 
zdokonaľovaní a tvorivom hľadaní, pretože ich tvorba nie je len vecou fortieľa a remesla, ale je to 
predovšetkým priestor pre kreativitu a relax a ten pomáha vyniknúť kráse v nitkách a dreve ukrytej. 
Podiel TNOS: propagácia, inštalácia, preprava kolekcie drevorezby 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• SÁM NA JAVISKU – Klub Lúč Trenčín, 15. 9. – 18. 9. 2016  
Medzinárodný divadelný festival jedného herca, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu domácich           
a zahraničných divadelných produkcií. To, čo ho vymedzuje oproti iným porovnateľným slovenským 
ale aj svetovým podujatiam, je dramaturgická koncepcia postavená výlučne na divadle jedného herca, 
realizácia individuálnych umeleckých projektov, zameranie sa na netradičnú, inšpiratívnu, 
nekonformnú, novátorskú divadelnú tvorbu.  
Organizátori: Prvá komorná divadelná scéna, Klub Lúč, Kino Hviezda Trenčín  
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Účasť: 1 000 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• JÁN LIPSKÝ, KARTOGRAF, VYSOKÝ VOJENSKÝ DÔSTOJNÍK – spomienková slávnosť pri 
príležitosti 250. Výročia narodenia – Trenčianske Stankovce, 17. 9. 2016 
Oslavy sa začali vernisážou výstavy o jeho živote a diele. Potom sa sprievod s husármi na koňoch, 
DH Bodovanka, krojovaný FS Rozvadžan, zástupcovia obce, hostia, obyvatelia a široká verejnosť 
odobrali k hrobke Jána Lipského. Na pietnej spomienke po príhovoroch starostu obce JUDr. Martina 
Markecha a Mgr. Juraja Gerliciho, riaditeľa Úradu TSK husári vypálili čestné salvy a boli položené 
vence. Program pokračoval vo veľkej sále spoločenského domu. Vystúpili deti zo ZŠ Jána Lipského  
s MŠ, detský folklórny súbor Rozvadžan, spevácka skupina Jednoty dôchodcov. Na záver folklórny 
súbor Rozvadžan umocnil úžasnú atmosféru svojimi  piesňami v pásme Regrúti. 
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Obec a široká verejnosť si dôstojne pripomenuli svojho rodáka Jána Lipského ako človeka, vojaka 
a kartografa pri príležitosti jeho 250. výročia narodenia a 190. výročia úmrtia. 
Organizátor: Obec Trenčianske Stankovce, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčianske 
múzeum v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, účasť na zasadnutiach prípravného výboru, metodická pomoc pri 
príprave a realizácii podujatia, spracovanie scenára a hovoreného slova osláv, zabezpečenie 
moderátorky, návrh, tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 360 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• VEČER ŠTUDENTSKÝCH FILMOV – ART KINO METRO TRENČÍN, 23. 9. 2016 
Pravidelné stretnutie s mladou generáciou filmových tvorcov Akadémie umení. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, LampART, s. r. o. 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania počas akcie, 
zabezpečenie filmov a hosťa 
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ZSS Seniorville Trenčín, 23. 9. 2016 
Zariadenie sociálnych služieb Seniorville Trenčín oslávilo 4. výročie otvorenia svojej prevádzky. 
Oslava sa niesla v neformálnom duchu a bola spojená s krátkym kultúrnym programom, ktorý 
zabezpečilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Stretlo sa tu vedenie Seniorville Trenčín, 
pozvaní hostia, zamestnanci, klienti a ich rodinní príslušníci. Súčasťou programu bolo spevácke 
vystúpenie FS DOLINEČKA zo Soblahova a tanečné vystúpenie FS KOLÍSKA zo SZUŠ v Dubnici nad 
Váhom. 
Organizátor: ZSS Seniorville Trenčín 
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie kultúrneho programu, fotodokumentácia 
Účasť: cca 100  
Zodp. prac.: Štefinová 
 

• HODOVÉ SLÁVNOSTI – Bobot, 24. – 25. 9. 2016 

Hlavný organizátor: obec Bobot 
Podiel TNOS: zabezpečenie propagácie, ponuky pre účasť remeselníkov 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• XX. PODHORSKÉ DNI OVOCIA A MEDU – Trebichava, 1. 10. 2016 
V malebnej dedinke Trebichava sa už po dvadsiatykrát konali Dni ovocia a medu. Po ekumenickej 
bohoslužbe sa predstavili folklórne skupiny, súbory a jednotlivci z okolia. Súťažilo sa o najkrajšie 
jablko, najlepšie pálené Podhoria a najkrajšie tekvicové strašidielko. V stánkoch prezentovali 
remeselníci svoje rôznorodé výrobky. Trebichava si pripomenula i 620. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci. 
Organizátor: obec Trebichava, Mikroregión Podhorie a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne... 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc pri príprave a realizácii podujatia, spracovanie 
scenára a hovoreného slova, moderovanie podujatia 
Účasť: 1400 
Zodp. prac: Slivová 
 
• FLORES MUSARUM – KASÁREŇ TRENČIANSKEHO HRADU, 3. 10. 2016  
Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho 
kraja z oblasti kultúry za rok 2015. Hostia programu: Martin Budinský (cimbal) a Eva Cáhová (klavír) 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátori: VKMR v Trenčíne, Trenčianske múzeum, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne           
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu, 
pozvánok, zabezpečenie výroby ocenení zo skla – Flores musarum, výroba a tlač ďakovných listov, 
zabezpečenie programu, umelcov, moderátora, vypracovanie scenára večera, organizačné 
zabezpečenie večera, slávnostnej recepcie, ozvučenia, foto- a videozáznamu počas akcie 
Účasť: 150 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
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• KROJOVANÉ DEDIĆSTVO – putovná výstava krojovaných bábik a výstava TEPLANSKÝ KROJ 
VO FOTOGRAFII zo zbierky Oľgy Mikušovej a rodinných archívov – výstavné  priestory TSK,       
7. – 31. 10. 2016 
Dnes sa s krojom, kultúrnym dedičstvom našich predkov, stretávame už len zriedka. Výstava 
Krojované dedičstvo poskytla jedinečnú príležitosť na ich ďalšie poznávanie. V rámci výstavy sme 
predstavili unikátnu kolekciu krojovaných bábik s odborným popisom z rôznych oblastí Slovenska 
(v spolupráci s ÚŽS) a výstavu vzácnych fotografií teplanského kroja zo zbierky Oľgy Mikušovej, ktorá 
mapuje výšivky krojových súčastí z neďalekej Trenčianskej Teplej. Vystavené fotografie zachytávajú 
obdobie od konca 19. do polovice 20. storočia a tiež detaily výšiviek.  
Podiel TNOS: propagácia, inštalácia, preprava kolekcie bábik        
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• LÁSKA NEPOZNÁ STAROBU – Veľká Hradná, 10. 10. 2016 
Podujatie pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Organizátor obec Veľká Hradná  
Podiel TNOS: spracovanie scenára, zabezpečenie a dovoz účinkujúcich, účinkovanie v programe 
Účasť: 120 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ ZA DŇOM ROKY PLYNÚ – Libichava, 14. 10. 2016 
Hudobno-poetické pásmo pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Organizátor: obec Libichava 
Podiel TNOS: spracovanie scenára, zabezpečenie a dovoz účinkujúcich, účinkovanie v programe 
Účasť: 45 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – KLUB LÚČ TRENČÍN, 18. 10. 2016 
Umelecký večer, s ktorým prichádzajú poslucháči Katedry herectva Fakulty dramatických umení 
Akadémie umení a na ktorom sa podieľa ktokoľvek z Trenčína a okolia, kto píše, alebo komponuje           
a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty, ktoré sú doplnené hudobnými           
a moderátorskými vstupmi. Hudobný hosť: vokálna skupina KRAJKA. 
Usporiadateľ: Klub Lúč Trenčín 
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu, propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu, vypracovanie scenára, 
zabezpečenie hostí a moderovania počas akcie 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• LÁSKA NEPOZNÁ STAROBU – Pochabany, 22. 10. 2016 
Podujatie pre seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Organizátor: Obec Pochabany 
Podiel TNOS: spracovanie scenára, zabezpečenie a dovoz účinkujúcich, účinkovanie v programe 
Účasť: 32 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ ZA DŇOM ROKY PLYNÚ – Adamovské Kochanovce, 26. 10. 2016 
Obec Adamovské Kochanovce v spolupráci s Trenčianskym osvetovým stredisko v Trenčíne pripravili 
pre seniorov, jubilantov a darcov krvi hudobno-poetické pásmo Deň za dňom roky plynú. Po 
blahoželaní jubilantom a držiteľom Jánskeho plakety – darcom krvi s inšpiratívnym programom 
vystúpili deti z MŠ. Snahou nebolo pripomenúť vek, ale prostredníctvom slova, hudby a piesní im 
poďakovať. 
Organizátor: obec Adamovské Kochanovce 
Podiel TNOS: spracovanie scenára, zabezpečenie a dovoz účinkujúcich, účinkovanie v programe 
Účasť: 180 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI – 28. ročník regionálnej výtvarnej súťaže – ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín, 18. 11. – 16. 12. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo pre deti a žiakov materských, základných, 
špeciálnych a základných umeleckých škôl z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce 



 23 

nad Bebravou 28. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Do súťaže sa 
zapojilo 655 žiakov v šiestich súťažných kategóriách: 
1. kategória / MATERSKÉ ŠKOLY              21 MŠ   152 prác 
2. kategória / 1. – 4. ročník ZŠ       25 ZŠ  192 prác 
3. kategória / 5. – 9. ročník ZŠ       20 ZŠ   138 prác 
4. kategória / ZUŠ – prípravné štúdium a 1. - 4. roč. ZŠ    8 ZUŠ 103 prác         
5. kategória / ZUŠ – 5.– 9. ročník ZŠ               7 ZUŠ   44 prác 
6. kategória / špeciálne školy       4 ŠŠ     26 prác 
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 8. 11. 2016 v priestoroch TNOS. Porota pracovala 
v zložení: PaedDr. Elena Porubänová, Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá a Mgr. Janka Masárová. 
Vernisáž výstavy spojená s odovzdaním ocenení sa uskutočnila dňa 18. 11. 2016 v priestoroch 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. Výstava bola sprístupnená do 16. 12. 2016.  
OCENENÉ PRÁCE: 
I.kategória: 
NELKA TREBICHALSKÁ, 5 r. (ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná),  
LEONARD LUKÁŠ, 6 r. (MŠ, Šafárikova ul., Trenčín),  
LUJZA KEČKÁROVÁ, 5 r. (MŠ, Šmidkeho ul., Trenčín); 
II. kategória: 
ELIŠKA SUROVČÍKOVÁ, 8 r. (ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča),  
LAURA PAVLÍKOVÁ, 8 r. (ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice),  
ALŽBETA MATEJIČKOVÁ, 9 r. (ZŠ, Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou),  
TIMEA BARIŠOVÁ, 8 r. (ZŠ sv. Michala, Nemšová),  
SABÍNA VRBOVÁ, 8 r. (ZŠ Trenčianske Jastrabie); 
III. kategória: 
ANGELIKA BLAHOVÁ, 11 r. (ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča),  
VANESA BALAJOVÁ, 12 r. (ZŠ s MŠ Soblahov),  
VERONIKA BAKOŠOVÁ, 13 r. (ZŠ, Ul. Veľkomoravská, Trenčín); 
IV. kategória: 
KATARÍNA KOMPASOVÁ, 6 r. (ZUŠ Karola Pádivého, Trenčín),  
STANISLAV MIKUŠ, 7 r. (Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá),  
ONDREJ BLIZMAN, 5 r. (Súkromná ZUŠ, Novomeského ul., Trenčín, pobočka: MŠ J. Halašu, Trenčín),  
KATKA KIŠOŇOVÁ, 6 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom),  
ANDREA ŽIAKOVÁ, 9 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín); 
V. kategória: 
TOMÁŠ NEDIELKA, 11 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín),  
AGÁTA MAŠLONKOVÁ, 10 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom),  
TEREZA PAVLÍKOVÁ, 13 r. (ZUŠ Karola Pádivého, Trenčín); 
VI. kategória: 
MAJO HELTKO, 12 r. (Spojená škola internátna, Trenčín),  
SAMKO DANEK, 15 r. (Spojená škola internátna, Trenčín); 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia 
súťaže, nákup cien, návrh a príprava diplomov, zabezpečenie priestorov, inštalácia výstavy a i. 
Zodp. prac.: Štefinová 
 

• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Kino Panorex Nová Dubnica, 2. 12. – 31. 12. 2016 

Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Mesto Nová Dubnica (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• ČAS LÁSKY A ŠTEDROSTI – vianočné stretnutie primátorov, starostov a účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach – Kálnica, 13. 12. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne už po šestnástykrát pripravilo (vždy v s inou obcou 
regiónu) v spolupráci s obcou Kálnica a Mikroregiónom Beckov – Zelená voda – Bezovec vianočné 
stretnutie pre primátorov, starostov, matrikárky a účinkujúcich na občianskych obradoch 
a slávnostiach. Starosta obce Ing. Ján Krchnavý prítomných privítal a oboznámil s históriou obce, 
ktorá si v tomto roku pripomínala 620. výročie od prvej písomnej zmienky. V komponovanom 
programe vystúpili žiaci materskej školy a základnej školy. Miestna spevácka skupina Šípkari 
prezentovala dávno zabudnuté a znova oprášené kálnické čarovné piesne. Starosta obce a Ing. Mgr. 
Žaneta Matúšová, riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne za rodinu „zpozákov“ 
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zablahoželali Janke Kuhajdovej zo Bziniec pod Javorinou. V septembri v Banskej Bystrici jej bolo 
udelené Zlaté srdce – celoslovenské ocenenie pri príležitosti 25. výročia vzniku Združenia ZPOZ 
Človek človeku v SR za dlhoročnú prácu na úseku zborov pre občianske záležitosti. Za prípravu 
a realizáciu podujatia patrí veľká vďaka starostovi obce, pracovníčkam Obecného úradu v Kálnici a 
za finančnú podporu Mikroergiónu, ktorá združuje 11 obcí. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, obec Kálnica a Mikroregión Beckov – Zelená 
voda – Bezovec 
Podiel TNOS: spracovanie a zaslanie pozvánky s návratkou na obce a mestá v regióne, kontakt 
s obcou – starostom a pracovníkmi obecného úradu, účasť na zasadnutí Mikroregiónu Beckov – 
Zelená voda – Bezovec v Piešťanoch (podporenie podujatia – finančná pomoc), zabezpečenie 
programu, spracovanie scenára – moderovanie 
Účasť: 75 
Zodp. prac.: Slivová 
 
 
 
 

Činnosť v oblasti ZUČ 
 
• OCEŇOVANIE DIVADELNÍKOV PRI PRÍLEŽITOSTI 145. VÝROČIA OCHOTNÍCKEHO 
DIVADELNÉHO DIANIA V NOVOM MESTE NAD VÁHOM, 9. – 10. 1. 2016 
Organizátori: MsKS Nové Mesto nad Váhom, TNOS 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, metodické usmernenie, ceny, fotodokumentácia 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Matúšová 
 
• AUTORSKÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HRNČIAR, MARUŠINCOVÁ – Výstavné priestory TSK,     
30. 1. 2016 
Výstava fotografií. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Mestské kultúrne stredisko 
Nové Mesto nad Váhom, 17. a 18. 2. 2016 
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre okres Nové Mesto nad Váhom. 
Úroveň bola priemerná. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť príprave recitátorov (výber                        
– dramaturgia, rozbory ukážok so žiakmi, časový priestor). 
Do okresného kola postúpili najúspešnejší žiaci, ktorých odporučili a vybrali trojčlenné komisie 
v jednotlivých kategóriách. Na seminároch poskytli pedagógom i recitátorom metodickú pomoc            
s individuálnymi rozbormi jednotlivých ukážok.  
Podiel TNOS: spracovanie propozícií, pozvánky – rozdelenie do obvodov a spolu s evidenčným listom 
zaslanie na školy v okrese, sústredenie prihlášok zo školských kôl, spracovanie tabuliek a zoznamov, 
prezenčných listín, zabezpečenie 12 členov do komisií, priestorov (Mestské kultúrne stredisko Nové 
Mesto nad Váhom), diplomy pre všetkých účastníkov, občerstvenie, kontakt s Okresným úradom                 
– odborom školstva v Trenčíne, školami v okrese, spracovanie výsledkov do okresného kola                    
– zaslanie zoznamov ZŠ Bzince pod Javorinou, ktorá je spoluorganizátorom okresného kola 
Účasť: 110 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• ĽUBOMÍR ZDURIENČÍK • PRÍBEHOVÉ FANTÁZIE – Výstavné priestory TSK, 2. – 26. 2. 2016 
Autorská výstava. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• REGIONÁLNA PREHLIADKA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V REGIÓNOCH TRENČÍN, NOVÉ 
MESTO NAD VÁHOM A BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, 23. 3. 2016 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých, divadla mladých a divadla 
dospelých hrajúcich pre deti (v rámci 94. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov – 
Scénická žatva 2016).  
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zorganizovalo prehliadku a navrhlo postup súborov do 
Malej krajskej žatvy Thalia pod Bojnickým zámkom 2015, ktorá sa uskutočnila 7.– 9. apríla v Prievidzi 
a v Bojniciach.  
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Regionálna súťažná prehliadka amatérskeho divadla je koncipovaná ako súťažná prehliadka 
ochotníckych divadelných súborov: 
a) ochotnícke divadelné súbory uplatňujúce vo svojej tvorbe princípy hereckého interpretačného 

divadla, ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov, resp. otvorenej dramaturgie 
a ich adresátom je dospelé publikum, 

b) ochotnícke divadelné súbory a sólisti hrajúci pre deti v rôznych štýloch, žánroch, druhoch             
a poetikách činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, ktorí vo svojej 
inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi, 

c) alternatívne divadlo, divadlá mladých a jednotlivci tvoriaci v nekonvenčných divadelných 
druhoch, žánroch a poetikách (v malých javiskových formách, pohybovom divadle, pantomíme, 
monodráme, pouličných produkciách, performanciách a pod.). 

Prehliadka a vyhodnotenie regionálneho kola súťaže sa uskutočnilo do 23. marca 2016.               
Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.   

                  Mgr. art. Silvester Lavrík    
                                   Mgr. art. Zuzana Laurinčíková, ArtD. 
 
V rámci regionálneho prehliadky ochotníckeho divadla v regiónoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Bánovce nad Bebravou 2015 odborná porota hodnotila divadlo mladých, ktoré vo svojej 
inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé 
publikum.  
 
• Stála divadelná ochotnícka scéna – Mládežnícky divadelný súbor Javorinka Nové Mesto nad 
Váhom  s inscenáciou PRÍBEH „MOŽNO“ OBYČAJNÝ 
Autorské divadelné predstavenie: PaedDr. Mária Kubovicová, Štefan Psotný a DS JAVORINKA 
Dramaturgia a réžia: PaedDr. Mária Kubovicová, Štefan Psotný 
Hudba: Alexandra Vavrincová 
Scénografia: PaedDr. Mária Kubovicová, Štefan Psotný 
 
Hodnotenie inscenácie: 
Inscenácia divadelného súboru Javorinka čerpá z aktuálnej témy i prostredia mladých ľudí – byť 
populárnym a urobiť pre to aj nemožné. Napríklad ublížiť klamstvom osobe, a tým narušiť dôveru vo 
vzťahu. Dôvera ako hodnota v súčasnom svete, ktorý znevažuje princípy demokracie, je vysoko 
aktuálnou témou na mnohých ochotníckych, ale aj profesionálnych javiskách. Príbeh introvertnej Nory, 
ktorá sa snaží včleniť do kolektívu je hlavnou líniou inscenácie. Hlavným cieľom tejto postavy je, aby 
ju brali vážne. Mladí interpreti teda čerpali z prostredia a situácií, ktoré prežívajú v reálnom živote.  
Režisérovi Štefanovi Psotnému sa však nepodarilo hlbšie analyzovať samotnú problematiku, ako aj 
vývoj hlavnej  postavy, ktorá sa dramaticky naznačenými situáciami premenila len vonkajškovo – 
kostýmom. Rovnako i minimalistická scénografia (stoličky, stôl – katedra) zostali nevyužitými a iba 
ilustrovali prostredie, v ktorom sa príbeh odvíjal. Kolektív interpretov pôsobil zohrato, sršal energiou, 
ktorá sa, bohužiaľ, transponovala do nežiaduceho pátosu. Silná téma, ktorej chýbalo odľahčenie. 
Jednotným vo výtvarnej zložke sa stalo kostýmovanie – flanelové košele a rifle u žiakov, oblek 
u triedneho učiteľa a formálne oblečenie u zástupkyne a riaditeľky. Až na jedného – postava žiaka, 
ktorý sa vymykal zo spomínanej jednoty. I takáto drobnosť vedie diváka k odčítaniu znaku, ktorý však 
nebol sémanticky spracovaný. Uniformita tak bohužiaľ nevytvorila kontrast s kostýmom u hlavnej 
hrdinky. Nedopracovaným sa stala i snaha karikovať jednotlivé „postavičky“ triedy – Spáč, dievča  
s magnetofónom, Leo, ktorému priateľka chcela kúpiť darček. Leporelo dramatických situácií na seba 
nadväzovalo len pre vyhrotenie konfliktu medzi Norou a triednym učiteľom. Hudobné vstupy 
s jednotvárnou nacvičenou choreografiou len ilustrovali akýsi scénický sprievod bez hlbšieho zmyslu či 
logiky. Vo všetkých divadelných zložkách súbor kĺzal len po povrchu, pričom má ambíciu tvoriť a rásť. 
Nevzdať sa a pracovať na sebe. Každý súbor nejako začína. Detský, ochotnícky, profesionálny. 
Cieľom je vždy posúvať, inšpirovať a ponúkať. A to, dúfam, títo nádejní mladí ľudia svojmu režisérovi 
Štefanovi Psotnému prinesú v ďalšej tvorivej sezóne. 
 
Na základe návrhu poroty súbor nepostúpil do Malej krajskej žatvy Thalia pod Bojnickým 
zámkom 2016 súťažne, ale dostal možnosť prezentovať sa na prehliadke nesúťažne. 
V rámci regionálneho prehliadky ochotníckeho divadla v regiónoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Bánovce nad Bebravou 2016 odborná porota ďalej hodnotila ochotnícke divadelné súbory 
hrajúce pre deti v rôznych štýloch, žánroch, druhoch a poetikách činoherného, bábkového, 
hudobného a pohybového divadla, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla            
a dramatickej hry s deťmi. 
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• Divadielko Galéria Nové Mesto nad Váhom s inscenáciou HRAČKY NA CESTÁCH 
Scenár: Vojtěch Cinybulk – Ivan Radošinský 
Réžia: Ivan Radošinský 
Hudba: Ivan Radošinský 
Scénografia: Ľuboslava Ivanovská, Ivan Radošinsklý 

 
Stručné hodnotenie:  
Bábková hra Vojtěcha Cinybulka v úprave Ivana Radošinského je o putovaní troch hračiek, ktoré 
opustili svojich majiteľov, pretože buď na nich zabudli, alebo sa k nim zle správali. Aj keď má 
inscenácia v sebe potenciál hravosti a morálneho odkazu, bijú sa v nej rôzne štýly interpretácie vo 
všetkých zložkách – výtvarnej, textovej, hudobnej aj interpretačnej. Predstavenie je určené malému 
divákovi, ktorý sa bude určite na predstavenie pozerať svojou detskou dušou a vnímaním. Avšak 
úlohou odbornej poroty, keď súbor naberie odvahu prihlásiť sa a posunúť sa vo svojej tvorbe, je 
aj prijať názor. To neznamená súhlasiť. Prioritným problémom sa stala predloha, kde sa sám režisér 
stal aj prekladateľom aj dramaturgom. Motivácie jednotlivých postáv boli spracované prvoplánovo, 
nedramaticky a mechanicky interpretované. Vytratila sa jednotnosť poetiky súboru – bolo to cítiť najmä 
vo výtvarnej zložke. Marionety boli z rôznorodého materiálu, ako i prostredia (detské ihrisko, dvor 
bytovky a šapitó). Súbor zostal len pri ilustrovaní, pričom si v niektorých situáciách aj protirečil. 
Napríklad lopta, ktorá ušla od svojho majiteľa Milanka, pretože do nej kopal. Avšak pri vyhrotenej 
situácii, kedy ušla a skryla sa do kontajnera, jej druhá hračka – macko navrhol, že jediná cesta úniku 
je kopnúť ju do čela. A ona proti tomu nič nemala. Hlasoví interpretátori sa pri charakteroch postáv 
vyhrali s intonáciou a moduláciou hlasu. Zvlášť túto prácu oceňujem pri postave psíka. V peripetii 
príbehu sa hračkám podarí utiecť cez dieru v šapitó. Následne sa tam objaví pes, ktorý sa počas 
monológu principála len tak bezcieľne poprechádza. A zrazu je tu záver, kedy sa tri hračky prezlečú 
za starenky, aby vymámili od majiteľov (detí) hračiek priznanie, že ľutujú svoj čin. A rozprávky je 
koniec. Napriek zdĺhavým zmenám scény, technicky nezvládnuteľnému vodeniu bábok, nejednotnosti 
vo všetkých zložkách, oceňujem snahu a ochotu účinkujúcich, ktorí si popri zamestnaní nájdu čas aj 
na to, aby pripravili pre deti predstavenie. Dúfam, že Divadielko Galéria nestratí iniciatívu zlepšovať sa 
vo svojich výkonoch a prinesie na javisko novú vlnu inšpirácie pre ďalšie divadlá. Veľmi im to prajem. 
 
Na základe návrhu poroty súbor nepostúpil do Malej krajskej žatvy Thalia pod Bojnickým 
zámkom 2016 súťažne, ale dostal možnosť prezentovať sa na prehliadke nesúťažne. 
 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, zabezpečenie odborného hodnotenia regionálneho kola súťaže, 
spracovanie výsledkov hodnotenia. 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – kongresová sála TSK 
a Posádkový klub v Trenčíne, 11. a 14. 3. 2016  
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre okres Trenčín. 
V priebehu dvoch dní sa predstavilo 140 recitátorov zo ZŠ a ZUŠ. Kolá mali dobrú úroveň. Objavilo sa 
pár zaujímavých recitátorských výstupov so dobrou dramaturgiou. 
Do okresného kola postúpili najúspešnejší žiaci, ktorých vybrali komisie, ktoré konkrétne podľa 
kategórii uskutočnili na seminári rozbory ukážok, poskytli im metodiku. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: spracovanie propozícii a pozvánky na ZŠ v okrese Trenčín, sústredenie výsledkov zo 
školských kôl, spracovanie zoznamov a prezenčných listín, zabezpečenie priestorov a kontakt 
s Okresným úradom – odborom školstva v Trenčíne, CVČ v Trenčíne, školami v okrese, zabezpečenie 
12 členov komisií, diplomov pre všetkých účastníkov, občerstvenie, spracovanie výsledkov na okresné 
kolo – zaslanie zoznamov ZŠ Melčice-Lieskové, ktorá je spoluorganizátorom okresného kola 
Účasť: 180 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Melčice-Lieskové, 18. 3. 2016 
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí pre okres Trenčín. 
Dve odborné komisie v poézii a v próze v troch kategóriách si vypočuli 38 prednesov.  
Na rozboroch – seminároch porotcovia zhodnotili jednotlivé výstupy a usmernili  žiakov  i pedagógov. 
Do krajského kola postúpili víťazi z jednotlivých kategórií. 
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Podiel TNOS: spracovanie výsledkov z obvodných kôl podľa jednotlivých kategórií, zoznamov, 
prezenčných listín, zabezpečenie 6 členov komisií, prehliadka Pamätnej izby Jána Smreka, 
spracovanie podkladov do dohôd pre CVČ Trenčín, spracovanie pozvánky a zaslanie na školy, návrh 
a tlač diplomov pre súťažiacich, organizačná príprava, kontakt s Okresným úradom – odborom 
školstva s Mgr. Annou Turanovou, Centrom voľného času v Trenčíne s Mgr. Vierou Žilkovou, 
s Obecným úradom (Ing. Matiášom, starostom, Mgr. Polákovou, prac.) a ZŠ s MŠ Jána Smreka 
Melčice-Lieskové  (Mgr. Remencovou, riaditeľkou školy)  a i. 
Účasť:  70 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• VÝSTAVA ČLENOV FOTOKLUBU FÉNIX – Výstavné priestory TSK, apríl 2016 
Výstava fotografií členov Fotoklubu Fénix pri Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou, 1. 4. 2016 
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy pre okres Nové Mesto nad Váhom. 
Predstavili sa najlepší zo škôl okresu, ktoré postúpili z dvoch obvodných (spádových) kôl. 
Môžeme skonštatovať, že už tradične, tak ako v Melčiciach-Lieskovom, škola a obecný úrad 
pripravujú veľmi dobré zázemie tejto prehliadke. Všetko je založené na dobrej komunikácii, spolupráci 
a rozdelení práce a úloh. 
Do krajského kola odborné komisie vybrali víťazov z jednotlivých kategórií recitátorov. 
Spoluorganizátor: Okresný úrad – odbor školstva Trenčín, ZŠ nár. um. Ľ Podjavorinskej s MŠ Bzince 
pod Javorinou, obec Bzince pod Javorinou 
Podiel TNOS: spracovanie výsledkov z obvodných kôl podľa jednotlivých kategórií, zoznamov, 
prezenčných listín, zabezpečenie 6 členov komisií, prehliadky Pamätnej izby nár. um. Ľ. 
Podjavorinskej, spracovanie podkladov do dohôd pre Okresný úrad – odbor školstva Trenčín, 
spracovanie pozvánky a zaslanie na školy, návrh a tlač diplomov pre súťažiacich, organizačná 
príprava, kontakt s Okresným úradom – odborom školstva v Trenčíne s Mgr. Turanovou, s OcÚ 
a školou v Bzinciach pod Javorinou a i. 
Účasť: 70 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Posádkový klub Trenčín, 7. 4. 2016 
Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže, dospelých pre okresy 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. 
Odborná komisia si vypočula 19 prednesov, zaznamenali sme oproti ostatnému roku pokles 
recitátorov. Bola zaujímavá dramaturgia, pochopenie predlohy, výstavba prednesu, dobré 
interpretačné schopnosti a zvnútornenie textu. Do krajskej súťažnej prehliadky odporučila šiestich 
recitátorov. 
Podiel TNOS: expedovanie propozícií, prihlášky s návratkou na školy v regióne, kontakt so školami 
a Posádkovým klubom v Trenčíne, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov, zabezpečenie 
komisie a priestorov, príprava prezenčných listín a dohôd pre členov komisie, nákup cien, návrh a tlač 
diplomov a i. 
Účasť: 40 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• „TANCUJ, SPIEVAJ ZAHRAJ SI“ – REGIONÁLNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA ĽUDOVÝCH 
HUDIEB, SPEVÁCKYCH SKUPÍN, SÓLISTOV SPEVÁKOV A INŠTRUMENTALISTOV – KD 
Trenčianska Turná, 10. 4. 2016 
„Folklór je o tom, že aj keď srdce plače, aj keď sa srdce raduje, vždy sa nájde pesnička, vždy sa nájde 
tanec či pekné slovo, ktoré pomôže vyliečiť alebo ešte viacej potešiť.“  

A tak to bolo aj na podujatí, ktoré pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci 
s Obecným úradom v Trenčianskej Turnej. V nedeľu popoludní 10. apríla sa kultúrny dom premenil na 
pestrofarebnú lúku posiatu starodávnymi krojmi, ľudovými pesničkami a tancami. 
TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI! V tomto duchu sa niesla Regionálna súťaž a prehliadka ľudových 
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov v kategórii detí a dospelých, ktorej 
sa zúčastnilo približne 250 súťažiacich. 
Korene ľudového tanca, spevu či hudby vyrástli v dávnej minulosti, no my sa v nich hľadáme 
a nachádzame aj dnes. Hodnoty, ktoré vznikli v ľude, v súčasnosti znásobujú a prezentujú folklórne 
kolektívy svojím spôsobom. Je to výsledok nie krátkej, ani nie ľahkej cesty umeleckého hľadania, ale 
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aj omylov či radostí z úspechov. A práve preto sa malí aj veľkí folkloristi stretli v nedeľu v Trenčianskej 
Turnej v dobrej a pokojnej nálade na súťaži a prehliadke. Ukázať, čo vedia, čo sa naučili, vytvorili. 
Nebolo podstatné, kto zvíťazil. Podstatné bolo, že prišli!  
Porota: 
Predsedníčka poroty: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – tanečná pedagogička, odborná pracovníčka 
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a folkloristiky 
Členovia poroty: PhDr. Andrea Jágerová – etnologička, hlasová pedagogička, speváčka, odborná 
pracovníčka pre folklór v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene 
Mgr. Peter Obuch, PhD. – hudobník, pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave 
Mgr. art. Slavomír Ondejka – tanečný pedagóg, choreograf, učiteľ ľudového tanca (Kapura). 

 
KTO PRIŠIEL? 
O 13.30 h v kategórii detí: 
Ľudová hudba DFS KORNIČKA, Trenčín; inštrumentalista – heligonkár Michal Červeňan, Trenčianske 
Stankovce; sólisti speváci Tatiana Vaneková, Ema Lacková, Trenčianska Turná; Gabika Sedláčková, 
Trenčianske Stankovce; Ema Ďuríková, Sarah Sýkorová, Trenčín; spevácke skupiny DFS 
NEZÁBUDKY, Drietoma, ml., st. dievčatá; DFS ČAJKA, Horná Súča, chlapci; DFS KORNIČKA, 
Trenčín, ml., st. dievčatá; DFS RADOSŤ, Trenčín, ml., st. dievčatá; DFS ŠTVORLÍSTOK, Trenčianska 
Turná 
O 15.30 h v kategórii dospelých: 
Ľudová hudba FSk ROZVADŽAN, Trenčianske Stankovce; spevácke – duá – Helena Uherková 
a Anna Laskovičová, Trenčianska Teplá; Helena Gabrišová a Jana Bočáková, Trenčianske 
Stankovce; spevácke skupiny – Ženská spevácka skupina KOLOVRÁTOK, Melčice-Lieskové;   
DOLINEČKA, Soblahov; STUDIENKA, Chocholná-Velčice; ženská spevácka skupina ROZVADŽAN, 
Trenčianske Stankovce; KUBRA z Kubrej; dievčenská spevácka skupina UFS DRUŽBA, Trenčín; 
mužská spevácka skupina ŠKRUPINKA, Trenčín a ROZVADŽAN, Trenčianske Stankovce 
 
AKO SA UMIESTNILI? 
 
BRONZOVÉ PÁSMO:  
DETI: Spevácka skupina DFS NEZÁBUDKY, Drietoma, st. dievčatá; Štvorlístok, Trenčianska Turná 
DOSPELÍ: Ženská spevácka skupina FSk KOLOVRÁTOK, Melčice-Lieskové 
 
STRIEBORNÉ PÁSMO: 
DETI:  
Sólistky speváčky Tatiana Vaneková, Trenč. Turná; Gabriela Sedláčková, Trenč. Stankovce  
Spevácka skupina DFS KORNIČKA, Trenčín, ml. dievčatá; RADOSŤ, Trenčín, st. dievčatá;  
NEZÁBUDKY, Drietoma, st. dievčatá 
 
DOSPELÍ 
Spevácke duo Helena Uherková a Anna Laskovičová, Trenčianska Teplá  
Ženská spevácka skupina DOLINEČKA, Soblahov; STUDIENKA, Chocholná-Velčice 
Ľudová hudba FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce 
ZLATÉ PÁSMO: 
DETI: 
Ľudová hudba DFS KORNIČKA, Trenčín 
Inštrumentalista heligonkár Michal Červeňan, Trenčianske Stankovce 
Sólistky speváčky Sarah Sýkorová, Ema Ďuríková, Trenčín; Ema Lacková, Trenčianska Turná 
Spevácke skupiny DFS KORNIČKA, Trenčín, st. dievčatá; ČAJKA, Horná Súča, chlapci; RADOSŤ, 
Trenčín, ml. dievčatá 
 
DOSPELÍ 
Spevácke duo Helena Gabrišová a Jana Bočáková, Trenčianske Stankovce 
Mužská spevácka skupina ŠKRUPINKA, Trenčín 
Ženská aj mužská spevácka skupina ROZVADŽAN, Trenčianske Stankovce 
Ženská spevácka skupina KUBRA z Kubrej 
Dievčenská spevácka skupina UFS DRUŽBA, Trenčín 
 
KTO POSTÚPIL PRIAMO? 
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Zlaté pásmo s postupom do: 
 
Krajská súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov  
„DETI DEŤOM“ (KD Zemianske Kostoľany 23. apríla 2016): 

 Ľudová hudba DFS Kornička, Trenčín 

 Inštrumentalista heligonkár Michal Červeňan, Trenčianske Stankovce 

 Sólistka speváčka Sarah Sýkorová, DFS Kornička Trenčín 

 Spevácke skupiny DFS Kornička, st. dievčatá, Trenčín, DFS Čajka, chlapci, Horná Súča 
 
KTO MAL NÁVRH na postup?  
Sólistky speváčky Ema Ďuríková, Trenčín; Ema Lacková, Trenčianska Turná 
Spevácka skupina DFS RADOSŤ, Trenčín, ml. dievčatá 
 
Krajská súťaž ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 
„PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO“ (KD Papradno 14. mája 2016): 

 Ľudová hudba FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce 

 Spevácke duo Helena Gabrišová a Jana Bočáková, FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce 

 Mužská spevácka skupina Škrupinka, Trenčín,  

 Ženská spevácka skupina Rozvadžan, Trenčianske Stankovce 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Obecný úrad Trenčianska Turná 
Počet súťažiacich: cca 250 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• XIX. ROČNÍK FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 10. – 12. 
4. 2016 
Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej 
a svetovej dramatickej tvorby mapujúcej postavenie a poslanie ženy v živote spoločnosti. Festival sa 
koná na počesť jednej z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej, 
rodáčky z Nového Mesta nad Váhom.  
Spoluusporiadateľ: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Zodp. prac.: Matúšová  
 
• PODJAVORINSKÉ  FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – IV. ročník – amfiteáter na vrchu Roh, 7. 5. 2016  
Sobota 7. mája 2016 sa niesla na vrchu Roh Lubina v znamení folklóru. Od 13.30 hod. sa v amfiteátri 
predstavili folklórne súbory a skupiny zo Slovenska i susednej Českej republiky. Organizačne okrem 
obce Lubina sa pod toto krásne podujatie podpísalo aj mesto Stará Turá, TNOS a záštitu nad 
slávnosťami prevzal predseda TSK Jaroslav Baška. Veľmi pekným prekvapením bola prítomnosť 
priateľov zo srbskej Kovačice, ktorí starostovi obce venovali okrem úprimných slov aj publikácie 
spojené s ich rodnou krajinou. 
Program bol rozdelený do 4 tematických blokov: 
SPOD BIELYCH KARPÁT: Klenotnica Bzince pod Javorinou, FSk Javorinka Miškech Dedinka, FSk 
Kasanka Moravské Lieskové, FS Otava Nové Mesto nad Váhom 
SPEVY A TANCE NAŠICH DOLÍN: Detský a mládežnícky FS Kalužiar Martin, DFS Zornička a FS 
Marína Zvolen 
NÁŚ HOSŤ: FS Gymnik Bratislava 
STRETNUTIE/SETKÁNÍ: VBÚ ženský spevácky zbor Vlčnov, ĽH Poľun Stará Turá, CM Falešnica 
Boršice u Blatnice, spoločné vyhrávanie účinkujúcich muzík 
Vystúpeniu predchádzalo sprievodné slovo o vzniku a činnosti jednotlivých súborov a skupín.  
Počas slávností boli pripravené sprievodné akcie: atrakcie pre deti, ukážka tradičných remesiel                
a, samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie. Tí, ktorí ešte "nemali dosť", sa mohli folklórne vyžiť aj na 
ľudovej veselici, ktorá sa konala po skončení slávností v bistre Tri sestry v Miškech Dedinke. 
Organizátori: obce Lubina, mesto Stará Turá 
Spoluorganizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PREZENTÁCIA ĽUDOVÝCH REMESIEL – sprievodný program Podjavorinských folklórnych 

slávností, 7. 5. 2016  

Pre návštevníkov slávností sme pripravili sprievodný program zameraný na prezentáciu ľudových 
remesiel. V remeselných stánkoch boli pripravení ľudoví umelci, ktorí svoju tvorbu nielen predvádzali, 
ale zároveň poskytli pre záujemcov priestor na ich vlastné tvorenie. Vyskúšali si, ako sa pletie 
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z vŕbového prútia, opracováva drevo, vyrábajú kováčske výrobky a vzniká paličkovaná čipka 
a tajomstvá ďalších tradičných remeselných techník.  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, komunikácia s remeselníkmi (dodanie živnostenských 
listov, odpisov ERP, čestných prehlásení), vypracovanie a expedícia ponukového listu a prihlášky na 
účasť, výber účastníkov, vypracovanie a expedícia organizačných pokynov, označenia na stánky, 
označenia na vstup pre automobily 
Komunikácia s OcÚ v Lubine – povolenia na predaj, rozmiestnenie a obsadenie stánkov, vjazd do 
amfiteátra, občerstvenie pre remeselníkov 
Účasť: 14 remeselníkov 
Zodp. prac.: Vraždová 

 
• STRETNUTIE ČLENOV ZDRUŽENIA VÝTVARNÍKOV PRI TNOS V RÁMCI PODUJATIA NOC 
LITERTÚRY – Mestská veža, 11. 5. 2016 
Čítanie fotografa a básnika Jana Tluku – člena združenia. 
Zodp. prac.: Masárová 

 
• TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA – multižánrový festival – Trenčianska Teplá, 28. 5. 2016   
Zámerom projektu bolo vytvoriť platformu na udržiavanie a rozvíjanie ľudových tradícií a zvyklostí 
nielen v obci Trenčianska Teplá, ale aj v celom trenčianskom regióne formou prezentácie ľudových 
kapiel so slovenskými ľudovými piesňami a tancami. Cieľom organizátorov bolo osloviť a prilákať na 
podujatie aj mladú generáciu. S týmto zámerom program obohatili o vystúpenie populárnej skupiny 
Polemic. Okrem toho sa predstavili domáce skautské mažoretky, ľudová kapela Borovienka, country 
skupina Dostavník a stálica slovenskej populárnej hudby Marcela Laiferová. Pre návštevníkov boli 
pripravené sprievodné podujatia. Realizáciou prvého ročníka multižánrového festivalu ľudovej kultúry 
a zábavy s hudbou, tancom, tradíciami, plného vôní a chutí sme založili novú tradíciu pre obyvateľov     
a návštevníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
Organizátori: Obec Trenčianska Teplá, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, s finančnou 
podporou TSK 
Podiel TNOS: koncepčná, dramaturgická, programová, organizačná a realizačná pomoc, spolupráca 
na vypracovaní projektu, propagácii, SOZA, ... 
 
Zabezpečenie sprievodných podujatí:                                                                                
PREZENTÁCIA REMESELNÍKOV – námestie Trenčianska Teplá, 28. 5. 2016  
Na podujatie sme zabezpečili 9 remeselníkov. Vybavovanie agendy spojenej s vydaním povolení na 
predaj v súčinnosti s obcou (dodanie živnostenských listov, odpisov ERP, čestných prehlásení). 

 
VERNISÁŽ VÝSTAVY MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH pre účastníkov festivalu                     
a delegáciu z chorvátskeho Jasterbarska 
Zodp. prac.: Vraždová 

 
• ŽIŤ ŽIVOT A NIE ROKY – prezentácia monografie M. Pauera o Karolovi Plickovi – Kongresová 
sála TSK, 2. 6. 2016 
Zodp. prac.: Masárová 

 
• NÁVRATY VOJTECHA BUCKA DO RODNEJ LIBICHAVY – Libichava, 7. 6. 2016 
XV. regionálna prehliadka v prednese slovenskej duchovnej poézie a prózy detí. 
Prehliadku, ktorej cieľom je prispieť k rozvoju slovenského amatérskeho prednesu a popularizovať 
slovenskú duchovnú poéziu a prózu, pripravujeme v spolupráci s obcou Libichava. 
Najúspešnejší boli ocenení knihou. Po vyhodnotení (seminári) účastníci položili kyticu kvetov na hrob 
Vojtecha Bucka. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a obec Libichava 
Podiel TNOS: organizačná príprava a realizácia podujatia, kontakt s obcou, dopracovanie propozícií, 
zaslanie na úrad s prihláškou a vybrané školy, návrh a tlač diplomov pre všetkých účastníkov, nákup 
cien (knihy), príprava zoznamov a prezenčných listín služobné auto, zabezpečenie poroty, účasť 
v porote – predseda, vyhodnotenie súťažnej prehliadky – vedenie seminára 
Účasť: 29 
Zodp. prac.: Slivová 
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• LIPA SPIEVA LASICU, 10. 6. 2016 
Peter Lipa so skupinou a Milan Lasica v programe Lipa spieva Lasicu – koncert naživo.  
Organizátori: Mestské divadlo Trenčín  
Partner podujatia: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Zodp. prac.: Matúšová  
 
• TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – XXXVI. ročník – KD a amfiteáter Mníchova Lehota, 
10. – 11. 6. 2016 
Účinkujúci: Detské folklórne súbory, folklórne skupiny, mládežnícke folklórne súbory, sólisti tanečníci, 
speváci, inštrumentalisti, ľudové hudby z Trenčianskeho kraja, hostia – FS z Bratislavy 
 
V tomto roku XXXVI. Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote začali už v piatok 10. júna 
o 18.30 h. Program bol venovaný najskôr hudobnému dedičstvu, konkrétne baladám a piesňam 
s vojenskou i regrútskou tematikou a potom aj tanečnému dedičstvu.  
V sobotu popoludní sa amfiteáter v Mníchovej Lehote postupne menil na rozkvitnutú pestrofarebnú 
lúku. To krása kroja, hudby, spevu a tanca umocnila sviatok tradičnej ľudovej kultúry už po 36. raz. Na 
rozmedzí Strážovských vrchov a Považského Inovca, v Uhréch jame, ako kedysi volali miesto – terajší 
amfiteáter v Mníchovej Lehote, kde sa v roku 1969 po prvýkrát uskutočnili veľkolepé oslavy pri 
príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky obce, bolo naozaj veselo. V pestrom popoludňajšom 
programe plného ľudovej hudby, spevu a tanca sa širokej verejnosti predstavili vynikajúce folklórne 
súbory a skupiny detí,  mládežníkov, dospelých, seniorov, sólistov spevákov, tanečníkov nielen 
z Trenčianskeho kraja, ale aj z Bratislavy. V siedmich programových blokoch bavilo divákov, 
poslucháčov a rozdávalo radosť 22 folklórnych kolektívov.  
Nechýbalo ani sprievodné podujatie, ktoré nadväzovalo na tradičné prvky folklóru v podaní majstrov 
ľudového umenia a obnovenou novinkou bol Folklórny fotomaratón o najlepšiu fotografiu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý so svojou umeleckou fotografiou vyhrala Simona 
Lengvarská z Trenčína. 
Folklórne slávnosti otvoril riaditeľ úradu Juraj Gerlici spolu so starostom Jozefom Kováčom 
a riaditeľkou Trenčianskeho osvetového strediska Žanetou Matúšovou. 
Záver slávností patril tanečnej škole ľudových tancov z mikroregiónu Púchovskej doliny interaktívnym 
spôsobom pre verejnosť so Slávom Ondejkom a Jankou Zelenayovou.  
Dramaturgia Trenčianskych folklórnych slávností bola zameraná výlučne na prejavy tradičnej ľudovej 
kultúry bez komerčných programových ponúk.  
Na javisku sa od piatka postupne vystriedali tanečníci, hudobníci či speváci Barbora Burianová, 
Trúfalci, Lehoťanka s ĽH Jáderko, Bysterec z Mníchovej Lehoty, Selčanka zo Selca, Štvorlístok 
z Trenčianskej Turnej, Čajka z Hornej Súče, Lenka Jandušíková, Patrik Kaprálik, Podžiaran, 
Podžiaranček z Papradna, Mladosť z Považskej Bystrice, Šimon Jánošík a Tatiana Capová, Kornička, 
Radosť, Tomáš Hanáček, Erik Kitzing a Gabika Hrušovská, Nadšenci, Trenčan, UFS Družba, 
Seniorklub Družba, Zahumenkári, Škrupinka, rodina Ďuráčiových z Trenčína a rodina Mišíkových 
z Chocholnej Velčíc, Jaroslav a Dana Viselkový z Turej Lúky, Ladislav Konečník s partnerkou z 
Myjavy, Ondrej Pagáč s partnerkou z Brezovej pod Bradlom, Slavomír Ondejka z Košíc, folklórne 
skupiny Dolinečka zo Soblahova, Kubra z Kubrej, Rozvadžan z Trenčiansych Stankoviec a hosť 
programu, Vysokoškolský folklórny súbor Gymnik z Bratislavy. 
Verím, že si diváci, poslucháči, užili dni plné tradičného ľudového spevu, hudby či tanca. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, obec Mníchova Lehota 
Podujatie podporili: TSK, s finančnou podporou Fond na podporu umenia 
Počet návštevníkov: 1000 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• FOLKLÓRNY FOTOMARATÓN – sprievodné podujatie Trenčianskych folklórnych slávností, 
11. 6. 2016 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA – sprievodný program Trenčianskych folklórnych slávností, 

11. 6. 2016   

Lúka v prírodnom amfiteátri v Mníchovej Lehote ožila počas konania Trenčianskych folklórnych 
slávností tvorivým ruchom, ktorí so sebou priniesli majstri ľudového remesla,  
Prezentácie ich remeselných zručností boli príjemným spestrením bohatého programu slávností. 
Poskytli návštevníkom možnosť aktívne sa zapojiť do tvorby rozličných remeselných výrobkov 
a zoznámiť sa s technikami, vďaka ktorým v rukách majstrov vznikajú obdivuhodné výrobky.  
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Organizačné zabezpečenie: komunikácia s remeselníkmi a poskytovateľmi občerstvenia (dodanie 
živnostenských listov, odpisov ERP, čestných prehlásení, povolení regionálneho úradu zdravotníctva), 
vypracovanie ponukového listu a prihlášky na účasť, výber účastníkov, vypracovanie organizačných 
pokynov, označenia na stánky, označenia na vstup pre automobily, príprava zmlúv o dielo 
o predvádzaní remeselnej výroby (pre 8 remeselníkov) 
Komunikácia s OcÚ v Mníchovej Lehote – zriadenie trhového miesta, povolenia na predaj, oznámenia 
na finančnú správu, riešenie prípojok, rozpis stánkov,... 
Účasť: 19 remeselníkov a poskytovateľov občerstvenia 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• SVET MIRIAM – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 8. 7. – 5. 8. 2016  
Výstava obrazov Mgr. art. Miriam Kasperkevičovej-Bencovej z Bojníc. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• TIMRAVINA STUDNIČKA – regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 
prózy – Trenčín, 27. 9. 2016 
Konala sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Porota vybrala do 
celoslovenskej súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutočnila v Lučenci, žiačku z Piaristického gymnázia J. 
Braneckého z Trenčína Sabinu Chlebanovú s ukážkou od Nory Baráthovej Plavovlasé hviezdy. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie priestorov, návrh pozvánky s návratkou, spracovanie (výber) propozícií 
a zaslanie na školy, zabezpečenie poroty, nákup cien, návrh a tlač diplomov pre účastníkov, zaslanie 
prihlášky postupujúcej recitátorky do celoslovenského kola 
Účasť: 12 
Zodp. prac: Slivová   
 
• ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS – regionálna súťaž v prednese slovenskej 
rozprávky – Trenčín, 29. 9. 2016 
Konala sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Do celoslovenského kola 
postúpili: 
II. kategória:  Katarína Krasická, 6. roč., ZŠ, Ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom 
                      Ľubomír Feldek: O hlúpej žene 
III. kategória: Šimon Bezák, 8. roč., Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 
                      Ako sa ježibaba vydávala – ľudová rozprávka 
Šimon Bezák v celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky v Drienčanoch získal 1. miesto. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie priestorov, návrh pozvánky s návratkou, spracovanie (výber) propozícií 
a zaslanie na školy, zabezpečenie poroty, nákup cien, návrh a tlač diplomov pre účastníkov, zaslanie 
prihlášky postupujúceho recitátora organizátorovi celoslovenského kola Gemersko-malohontskému 
stredisku Rimavská Sobota. 
Účasť: 18 
Zodp. prac.: Slivová  
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE NIELEN V TRENČIANSKOM REGIÓNE –  
nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov DETI DEŤOM – seminár pre 
DFS a ich vedúcich, pedagógov (hudba, spev, tanec) – KC Dlhé Hony Trenčín, 15. 10. 2016 
II. folklórne  tanečno-spevné dielničky pre začínajúce DFS Javorinka z Miškech Dedinky a DFS 
Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec. 
Kultúrne centrum Stred v Trenčíne sa už po druhýkrát zaplnilo deťmi z dvoch detských folklórnych 
súborov. Deti vo veku 6 – 11 rokov sa stretli na semináriku venovaný len im... 
Myšlienkou „projektíka-seminárika“ sú dve opakované stretnutia detí zo začínajúcich DFS najskôr 
z okolitých obcí pri Trenčíne (možno neskôr aj z Trenčianskeho kraja), vzájomné spoznanie sa, 
vytvorenie priateľstva, recipročné vystúpenia, naučenie sa detských hier, tradícií, zvykov, ľudových 
riekaniek, pesničiek aj z inej obce. Jednoducho hravou formou ukázať deťom, čo všetko folklór v sebe 
ukrýva, čo dokáže, a že sa ho netreba báť, práve naopak, tešiť sa z neho, mať dobrý pocit a chuť 
pokračovať ďalej vo folklórnych skupinách alebo aj v iných mládežníckych súboroch. Samozrejme, 
opäť nechýbala ani ochutnávka dobrých domácich kysnutých buchiet a koláčov, ktoré si oba detské 
súbory priniesli vo svojom batôžku, a počas prestávok ochutnávali a porovnávali, ktoré sú lepšie – 
z Miškech Dedinky či Trenčianskych Stankoviec. Pochutnali si aj samotné lektorky Mgr. art. Lenka 
Konečná, ArtD., z CTK Myjava a Jarka Kohútová z TNOS v Trenčíne. 
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Z úst vedúcich a pedagógov: 
Veľké ĎAKUJEM patrí Trenčianskemu osvetovému stredisku za super nápad. Ďakujeme lektorkám za 
odborný výklad, prácu, trpezlivosť s detičkami a perfektnú energiu, ktorá z nich vyžarovala počas 
celého popoludnia. Naše deti dokázali poslúchnuť na slovo a domáhali sa ďalších nácvikov. Za krátku 
chvíľku sa veľa naučili. Domov odchádzali síce unavené, avšak s dobrým pocitom a dojmami... 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• OD KOLÍSKY PO OPERU – Evanjelický a. v. kostol Trenčín, 21. 10. 2016 
Od kolísky po operu bol program venovaný vývoju slovenského jazyka od jeho zrodu po súčasnosť. 
Slovenčina znela celým večerom, či už v básňach v podaní pani Idy Rapaičovej, alebo v piesňach detí 
z Korničky, baladách v podaní dua Zuzanky a Samuela Bánovca, alebo upravené piesne slovenskými 
hudobnými skladateľmi v podaní vokálnej skupiny VOX, Trenčianskeho speváckeho zboru, DSZ 
Vážky, od ktorého zaznela aj moderná pieseň. Prešli sme sa časom i zlatej éry medzivojnového 
obdobia, ktorú stvárňovali Erbetes Quartet a VOX vocal group. Pestrý program bol obohatený sólistom 
Mariánom Belkom (barytón) a Samuelom Bánovcom (klavír).  
Program bol pripravovaný v rámci Mesiaca úcty k starším, všetci, aj tí skôr narodení boli srdečne 
vítaní! 
Organizátori: SUSAN SLOVAKIA, s. r. o., v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom 
v Trenčíne 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 53. MÉTA – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 3. 11. – 29. 11. 2016 
Výstava fotografií členov fotoskupiny Méta, Vystavujúci autori: Jiří Foldyna, Igor Hečko, Vladimír 
Hrnčiar, Július Kákoš, Štefan Majtán, Jaroslav Matejček, Jozef Poláček, JanTluka, Jiří Tomis, Ján 
Valenta, Jana Veresová, Hostia výstavy: Jiří Skřipský, Eleonóra Žůrková.  
K výstave bol vydaný katalóg. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• JOZEF VYDRNÁK / LOGOS (MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA) – výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 2. 12. – 5. 1. 2017 
Autorská výstava výtvarníka a grafika Jozefa Vydrnáka. Kurátor výstavy: PhDr. Marián Kvasnička. 
K výstave bol vydaný katalóg.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
 
 

Nadregionálne – krajské postupové súťaže 
 
• CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ VESMÍR OČAMI DETÍ – február – marec 2016 
V piatok 26. februára 2016 sa v priestoroch Okresného úradu v Trenčíne uskutočnilo otvorenie          
31. ročníka výstavy prác detí a žiakov zapojených do regionálneho kola celoslovenskej výtvarnej 
súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. 
Regionálne kolo pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou organizačne 
zabezpečuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 
V tomto roku sa z nášho regiónu prihlásilo 574 detí a žiakov z 21 materských, 20 základných                
a 8 základných umeleckých škôl. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách: 
1. kategória: MATERSKÉ ŠKOLY              21 MŠ/150 prác 
2. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ       20 ZŠ/172 prác 
3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ       20 ZŠ/133 prác 
4. kategória: ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. roč. ZŠ  8 ZUŠ/93 prác         
5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ             5 ZUŠ/26 prác 
Odborné vyhodnotenie regionálneho kola súťaže sa uskutočnilo 23. februára 2016 v priestoroch 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. Porota pracovala v zložení: PaedDr. Elena 
Porubänová, Pavla Hrdlíková Pádivá a Mgr. Janka Masárová. Ocenených bolo 45 prác, z ktorých 23 
postúpilo do celoslovenského kola. So svojimi prácami postúpili: Karin Jamborová, 6 r. (MŠ M. 
Turkovej, Trenčín), Vladimír Vančo, 6 r. (MŠ Švermova, Trenčín), Marek Stašák, 6 r. (MŠ 
Zamarovská, Zamarovce), Estelka Trochanová, 5 r. (MŠ M. Turkovej, Trenčín), Samuel Padyšák, 6 r. 
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(ZŠ s MŠ Omšenie), Timea Barišová, 7 r. (ZŠ sv. Michala, Nemšová), Petra Koníčková, 7 r. (ZŠ sv. 
Michala, Nemšová), Malvína Masaryková, 7 r. (ZŠ Kubranská, Trenčín), Nikola Nemšáková (ZŠ 
Bezručova, Trenčín), Ellka Polakovičová, 7 r. (SZŠ Futurum, Trenčín), Michaela Ondrkálová, 13 r. (ZŠ 
s MŠ sv. Michala, Nemšová), Petra Fabová, 13 r. (SŠI Ľ. Stárka, Trenčín), Romana Mikušincová, 11 r. 
(ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča), Paulína Iršová (ZŠ L. Novomeského, Trenčín), Roman Glončák, 
12 r. (ZŠ Bezručova, Trenčín), Lili Nthengwe, 5 r. (SZUŠ  Gagarinova, Trenčín), Mária Malinková, 7 r. 
(SZUŠ L. Novomeského, Trenčín), Sára Muallová, 6 r. (SZUŠ Trenčianska Teplá), Jakub Švajda, 6 r. 
(ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Kristína Dorňáková, 6 r. (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Vladimír Ďatelinka, 
12 r. (SZUŠ  Gagarinova, Trenčín), Veronika Štefáková, 11 r. (SZUŠ  Gagarinova, Trenčín), Martin 
Pospíšil, 11 r. (SZUŠ  Gagarinova, Trenčín). 
Otvorenie výstavy súťažných prác bolo spojené so slávnostným vyhodnotením súťaže. Program 
svojimi vystúpeniami spestrili žiaci zo ZŠ na Bezručovej ulici v Trenčíne.  
Výstava bola sprístupnená do 23. marca 2016 a tvorilo ju približne 200 výtvarných prác, ktoré porota 
vybrala na vystavenie. Po jej ukončení boli postupujúce práce poslané do celoslovenského kola 
súťaže, ktoré organizovala SÚH v Hurbanove, kde náš región úspešne reprezentovala Veronika 
Štefáková (SZUŠ Gagarinova, Trenčín). 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia 
regionálneho kola súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, nákup cien, návrh a tlač diplomov, 
zabezpečenie priestorov, inštalácia a propagácia výstavy a i. 
Účasť: cca 700 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta v Trenčíne, 
31. 3. 2016 
Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? pre okresy Trenčín a Nové 
Mesto nad Váhom každoročne zabezpečuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci 
s Hvezdárňou v Partizánskom. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v 
Hurbanove. 
Pre žiakov a študentov z nášho regiónu sa súťaž konala 31. marca 2016 na ZŠ sv. Svorada a 
Benedikta v Trenčíne. Svoje vedomosti si prišlo zmerať 24 mladých astronómov. Postup do krajského 
kola a vecnú cenu získali prví traja s najvyšším počtom bodov v každej z troch súťažných kategórií: 
1.kategória: 4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia 
Matej Trebatický (ZŠ Tematínska, Nové Mesto n. V.) 
Adam Menyhart (ZŠ Tematínska, Nové Mesto n. V.) 
Oliver Skukálek (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
2. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia 
Ján Hablák (Piaristické gymnázium, Trenčín) 
Jakub Parišev (ZŠ Bezručova, Trenčín) 
Juraj Hložka (ZŠ Tematínska, Nové Mesto n. V.) 
3. kategória: SŠ, gymnáziá a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia 
Marek Slávik (SOŠ Stará Turá) 
Beáta Plaskurová (Bilingválne gymnázium Nové Mesto n. V.) 
Barbora Habláková (Piaristické gymnázium Trenčín) 
Odbornú časť regionálneho kola súťaže zabezpečili zamestnanci Hvezdárne v Partizánskom, ktorí 
zostavili súťažné vedomostné testy a boli členmi  odbornej poroty. Po skončení súťažnej časti  sa 
uskutočnil rozborový seminár.   
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Hvezdáreň v Partizánskom 
Podiel TNOS: organizačná príprava súťaže, zabezpečenie priestorov, propagácia súťaže, sústredenie 
návratiek, spracovanie zoznamov súťažiacich podľa kategórií, príprava prezenčných listín, návrh a tlač 
diplomov, zabezpečenie cien, občerstvenia pre súťažiacich a i.  
Účasť: 34 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• „TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI“ – KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA SÓLISTOV 
TANEČNÍKOV DETÍ AJ DOSPELÝCH – KD Trenčianska Turná, 10. 4. 2016  
Poslaním podujatia bolo aktivovať vedúcich a členov folklórnych kolektívov k samostatným výstupom, 
k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii tanečného i hudobno-folklórneho materiálu. Umožniť 
prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti, konfrontovať ich s výsledkami iných a zároveň hlbšie 
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spoznávať ľudové klenoty našich predkov. A v neposlednom rade širokú verejnosť – divákov, 
poslucháčov – zoznámiť s hodnotami ľudového tanca.  
Porota:  
Predsedníčka poroty: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – tanečná pedagogička, odborná pracovníčka 
Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a folkloristiky 
Členovia poroty:  
PhDr. Andrea Jágerová – etnologička, hlasová pedagogička, speváčka, odborná pracovníčka pre 
folklór v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene 
Mgr. Peter Obuch, PhD. – hudobník, pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave  
Mgr. Art. Slavomír Ondejka – tanečný pedagóg, choreograf, učiteľ ľudového tanca (Kapura). 
 
SÓLISTI TANEČNÍCI: 
Kategória D 
1. Šimon Jánošík a Tatiana Capová, DFS Kornička  
Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku do Dlhého Klčova – Šaffova ostroha 
 
Kategória B 
1. Ladislav Konečník a Veronika Zgurišová, FS Kopaničiar  
Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku do Dlhého Klčova – Šaffova ostroha 
 
2. Erik Kitzing a Gabika Hrušovská, FS Nadšenci Trenčín 
Zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú prehliadku do Dlhého Klčova – Šaffova ostroha 
 
3. František Kunovský a Miroslava Karaková, FSk Rokôška 
Strieborné pásmo 

 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Obecný úrad Trenčianska Turná 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Kultúrny dom Ľudovíta Štúra Uhrovec,               
21. 4. 2016 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých. 
Odbornej komisii sa predstavilo 16 recitátorov. Súťaž v prednesoch nepriniesla nejaké nadštandardné 
dramatické zápolenie, ako celok mala priemernú úroveň a dramaturgicky ani interpretačne ničím 
pozoruhodnejším nevybočila z obvyklých súťažných postupov u recitátorov tejto vekovej kategórie. 
Víťazné prednesy boli napriek tomu inšpiratívne. 
Na 62. Hviezdoslavov Kubín  do Dolného Kubína postúpili z prvých miest: 
IV. kategória – próza: Emma Martináková, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica (Mária Horoščáková: Ajde, 
dajde...) 
V. kategória – poézia: Marian Gajdoš, Chynorany (Valentín Beniak: Výber z tvorby) 
Z druhých miest porota odporučila programovej komisii na postup: 
IV. kategória – próza: 
Martina Hlbočanová, Gymnázium, Partizánske (Veronika Šikulová: Dušinka) 
Patrik Čepela, Spojená škola sv. Jána Bosca – Gymnázium sv. J. Bosca, Nová Dubnica (Etgar Keret: 
Rúry) 
Bola udelená cena starostky pedagogičke: Mgr. Miriam Martinákovej, ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica 
Spoluorganizátor: Obec Uhrovec 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok z okresných a regionálnych kôl, 
spracovanie zoznamov, prezenčných listín, zabezpečenie komisie a spracovanie dohôd, expedovanie 
pozvánok, zabezpečenie priestorov, prehliadka rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka, nákup cien, 
objednávka na stravu, kontakt so Zuzanou Máčekovou, starostkou obce a Elenou Beštovou, kultúrnou 
pracovníčkou, návrh a tlač diplomov 
Účasť: 40 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC – Uhrovec, 22. 4. 2016 
Krajská súťažná prehliadka v rétorike. 
Organizátor: Okresný úrad – odbor školstva, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, 
Obec Uhrovec 
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Spoluorganizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Spoločný školský úrad Bánovce nad 
Bebravou, Spoločnosť Alexandra Dubčeka, Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
Podiel TNOS: návrh a tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 80 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE, ŠTÚROV UHROVEC – MsKS Nové 
Mesto nad Váhom, 26. 4. 2016 
Krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 
Predstavilo sa 6 kolektívov, z toho 4 kolektívy do 15 rokov a 2 nad 15 rokov: 
•  DDS Bebčina pri ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica (Vitajte!) – 1. miesto – postup 

Scenár, dramaturgia a réžia: Mgr. Miriam Martináková na motívy Kristy Bendovej 
•  LDO pri ZUŠ Dubnica nad Váhom (Panpulóni) – 2. miesto – odporučenie na postup 
   Scenár, dramaturgia a réžia: (Mgr.art. Pavlína Musilová) 
•  DS BEBČINA pri ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica (Čo môžeme pre vás urobiť) – 2. miesto – 

odporučenie na postup 
Scenár, dramaturgia a réžia: Mgr. Miriam Martináková  

•  DRK Čmáranice pri ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (Čo v nás vyhrá) – 3. miesto 
Réžia: PhDr. Denisa Horváthová 

•  DRK KALORIK pri ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou (Kristus) – 3. miesto 
Scenár, dramaturgia a réžia: Mgr. Zuzana Varhaníková 

•  DP Eldorado pri ZUŠ D. Kardoša Bánovce (Nočný expres) 
   Scenár, dramaturgia a réžia Mgr. Zuzana Varhaníková 
 
Komisia vyhodnotila prehliadku ako veľmi dobre pripravenú, ocenila i veľmi dobrú úroveň kolektívov. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva 
Podiel TNOS: spracovanie pozvánky na základe prihlášok z okresných a regionálnych kôl, 
zabezpečenie priestorov a technika v MsKS v Novom Meste nad Váhom, sústredenie prihlášok 
s textami, zabezpečenie poroty, príprava dohôd, zabezpečenie dopravy (objednávka pre 2 autobusy) 
a občerstvenie, návrh a tlač diplomov a i. 
Spoluorganizátor: Mestské  kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom (priestory) 
Účasť: 70 
Zodp. prac.: Slivová 
  
• 62. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou,                 
28. 4. 2016  
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočnila v rodisku nár. 
umelkyne Ľudmily Podjavorinskej, zúčastnilo sa 61 recitátorov v troch kategóriách poézie a prózy. 
Predstavili sa víťazi a priamo postupujúci z okresných kôl Trenčianskeho kraja. 
Z prvých miest na celoslovenskú súťažnú prehliadku postúpili: 
I. kategória: 
Matúš Pavlík, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica (Daniel Hevier: Veľké myšlienky malého človeka) 
Nikol Duchovičová ZŠ Rudolfa Jašíka. Partizánske (Paulína Prášilová: na ľavé líce) 
Odporúčanie na postup z 2. miesta: 
Vanessa Kožúriková, ZŠ Slopná (Miloš Macourek: Mach a Šebestová) 
II. kategória: 
Adriana Cabadajová, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany (Viliam Klimáček: Kto odtlačí stupu vody?) 
Peter Suchoň, ZŠ Bojnice, Školská ul. (Vincent Šikula: Moje povinnosti) 
Odporúčanie na postup z 2. miesta: 
Ema Slezáková, ZŠ Trenčín, Veľkomoravská ul. (Miroslav Válek: Kto má kľúč?) 
Adela Beniaková, ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany ( Wiliam Saroyan: Pomaranče) 
III. kategória: 
Sarah Hubová, ZŠ Prievidza, Ul. P. J. ŠafárikaMilan Rúfus: Pecko Sprostáčik) 
Filip Ďuriš, ZŠ s MŠ Skačany (Klára Jarunková: Tulák) 
Odporúčanie na postup z 2. miesta: 
Emma Zemanovičová, ZŠ Nové Mesto nad Váhom, Tematínska ul., (Maša Haľamová: Balada 
o klamných ružiach) 
Komisie podľa kategórií na seminároch zhodnotili jednotlivé výstupy. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva, 
ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, obec Bzince pod Javorinou  
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Podiel TNOS: spracovanie výsledkov – zoznamov z okresných kôl, spracovanie pozvánky a zaslanie 
na školy, zabezpečenie členov komisií, príprava dohôd, zabezpečenie priestorov, prehliadky Pamätnej 
izby Ľ. Podjavorinskej, návrh a tlač diplomov pre všetkých účastníkov, organizačná príprava, kontakt 
s OcÚ, školou a Obvodným úradom v Trenčíne – odborom školstva a i. 
Účasť: 140 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ TANCA TRENČIANSKEHO KRAJA 2016 – Kino Hviezda Trenčín, 30. 4. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu umenia 
pripravilo krajskú postupovú súťažnú prehliadku moderného a módneho tanca DEŇ TANCA 
Trenčianskeho kraja 2016. 
Divadelnú sálu Kina HVIEZDA Trenčín roztancovalo 343 tanečníkov z 18 tanečných kolektívov. 
Divákom predviedli 63 choreografií rôznych štýlov: Disco, Hip hop, Break dance, open a show 
choreografie, tance iných národov, roztlieskavačky. 
Súťaž prebiehala v 5 súťažných kategóriách: I. – deti I. (do 6 rokov), II. – deti II. (od 6 – 10 rokov), III. 
– juniori (od 10 – 15 rokov), IV. – mládež (od 15 – 20 rokov), V. – dospelí (nad 20 rokov) a seniori (nad 
50 rokov). 
Odborná porota v zložení Michal Soukup (MS Dance Studio), Katka Pejková (TS GOONIES) a Janka 
Bulková (AURA DANCE Trenčín) vybrala do celoslovenského kola prehliadky 14 najlepších 
choreografií: 

- TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Emka (open choreografia) 

- TS Tanculienky, MŠ Nemšová, choreografia: Bublinkáči 

- ZUŠ Myjava, choreografia: Perníková chalúpka 

- TS Las babbass, ZUŠ Myjava, choreografia: WHATEVA 

- TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Pompon (roztlieskavačky) 

- TS Dream, SZUŠ Stella Považská Bystrica, choreografia: Zuzka a Katka (Disco) 

- TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Heartbeat (open choreografia) 

- TS Korzo, SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Electric shock (open choreografia) 

- TS Artis, SZUŠ Dubnica nad Váhom, choreografia: Agenti 

- TS Optimist crew, CVČ Lánska Považská Bystrica, choreografia: Break Time (Break dance) 

- TS Limit, SZUŠ Stella Považská Bystrica, choreografia: Hmmm, hmmm 

- TS Tweety, CVČ Dubnica nad Váhom, choreografia: Kráľovná temnoty (open choreografia) 

- TS Tweety, CVČ Dubnica nad Váhom, choreografia: Keď zvony bijú, ožívame (open 

choreografia) 

- TS Las babbass, ZUŠ Myjava, choreografia: Na zastávke 

Na celoslovenskej prehliadke Deň tanca, ktorú organizovalo Pohronské osvetové stredisko 10. mája 
2016 v Žiari nad Hronom úspešne reprezentovala Trenčiansky kraj väčšina našich tanečníkov. 
Na prvých miestach sa umiestnili: TS Korzo (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreograf: Vlado 
Ondrovič) s choreografiou Pompom, TS Slniečka (MŠ Handlová, choreograf: Judita Tonhauserová) s 
choreografiou Pomáda, ZUŠ Myjava (choreograf: Zdena Bunčiaková) s choreografiou Perníková 
chalúpka, TS Dream (SZUŠ Stella Považská Bystrica, choreograf: Laura Šestáková) s choreografiou 
Zuzka a Katka a TS Tweety (CVČ Dubnica n. Váhom, choreograf: Lenka Vodičková) s choreografiou 
Keď zvony bijú, ožívame. 
Na druhých miestach sa umiestnili: TS Slniečka (MŠ Handlová, choreograf: Judita Tonhauserová) s 
choreografiou Parapapa, TS Tanculienky (MŠ Nemšová, choreograf: Petra Vojtová) s choreografiou 
Bublinkáči, SZUŠ Stella Považská Bystrica (choreograf: Soňa Bandurová, DiS. art.) s choreografiou 
Hmmm hmmm, TS Artis (SZUŠ Dubnica n. Váhom, choreograf: Gabriela Mutalová) s choreografiou 
Agenti, TS Las Babbass (ZUŠ Myjava, choreograf: kolektív) s choreografiou Na zastávke a TS 
Korzo (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreograf: Vlado Ondrovič) s choreografiou Electrick shock. 
Na tretích pozíciách sa umiestnili: ZUŠ Myjava (choreograf: Zdena Bunčiaková) s choreografiou 
Whateva a TS Korzo (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreograf: Vlado Ondrovič) s choreografiou 
Emka. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, prihlasovanie účastníkov, zabezpečenie priestorov, nákup cien, 
občerstvenia, grafický návrh a tlač plagátov a diplomov, zabezpečenie odbornej poroty, preplatenie 
cestovných nákladov súťažiacim a i. 
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Účasť: cca 470 
Zodp. prac.: Štefinová 

 
• 20. AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA 2016 – výstavné priestory TSK, 2. 6. 2016 
Krajské kolo súťaže amatérskej fotografie. 
Do súťaže amatérskej fotografie 20. AMFO Trenčianskeho kraja 2016 sa prihlásilo celkom 107 
autorov. Do všetkých kategórií bolo doručených 457 fotografií a 12 multimediálnych 
prezentácií.  
Odborná porota v zložení: Mgr. art. Barbora Petríková, Ing. Jan Tluka a Radovan Stoklasa 
vyhodnotila fotografie doručené do súťaže a odporučila vystaviť 187 fotografií a 3 multimediálne 
prezentácie od 72 autorov. Navrhla udeliť 19 cien a 9 čestných uznaní: 
 
Skupina I • Kategória: Čiernobiela fotografia 
1. miesto: Alexandra Drábiková, ZUŠ Nitrianske Pravno; za fotografiu Za múrom 
2. miesto: Matej Grznár, Rišňovce, SUŠ Trenčín; za fotografie Pure II, Paralysis 
3. miesto: neudelené 
Čestné uznanie: Matej Volf, Oslany; za fotografie Strážca, Cesta k svojmu ja 
 
Skupina I • Kategória: Farebná fotografia 
1. miesto: Ester Lešková, ZUŠ Bojnice; za fotografiu Ži, miluj, smej sa (Moja ukrajinská priateľka) 
2. miesto: Adriana Valková, ZUŠ Bojnice; za fotografie Osamelý jazdec, Víťaz 
3. miesto: Monika Richterová, Fotoklub Junior, CVČ Spektrum Prievidza; za fotografie Hájiček I, II, III 
Čestné uznanie: neudelené 
 
Skupina II • Kategória: Čiernobiela fotografia 
1. miesto: Petra Svoradová, Dubnica nad Váhom, SUŠ Trenčín; za fotografie Léna I – III 
2. miesto: Marcus Oliver Orbet, Prievidza; za fotografie Melanchólia 
3. miesto: Petra Kajanová, Veľké Hoste, SUŠ Trenčín; za fotografie Modern Still Life II, III, IV 
Čestné uznanie: neudelené 
 
Skupina II • Kategória: Farebná fotografia 
1. miesto: neudelené 
2. miesto: Ondrej Obst, Trenčianske Jastrabie, SUŠ Trenčín; za fotografie Paralely I, II 
2. miesto: Anna Mária Špániková, Nitrianske Pravno, SUŠ Trenčín; za fotografie Katarzia I, II 
Čestné uznanie: Laura Cicoňová, Nová Dubnica, SUŠ Trenčín; za fotografie Šelmy kde ste?, Kde 
bolo, tam nemusí byť 
 
Skupina II • Kategória: Multimediálna prezentácia 
1. miesto: Kolektív študentov ZUŠ Bojnice; za MMP Premeny 
Čestné uznanie: Šimon Janovič, Kamenec pod Vtáčnikom; za MMP Rok pod Vtáčnikom 
 
Skupina III • Kategória: Čiernobiela fotografia 
1. miesto: neudelené 
2. miesto: Ľubo Košian, Čereňany; za fotografie Pokoj, Krivky architektúry I  
2. miesto: Karol Važan, Prievidza; za fotografie Mimozemské znaky, Tetris: Level 2 
3. miesto: Igor Hečko, Stará Turá; za fotografie Siesta po slovensky, 21. storočie 
Čestné uznanie: Martin Kraus, Trenčín; za sériu fotografií Cesta za víťazstvom I, II, V 

  Lukáš Kubičina, Trenčín; za fotografiu Únik 
 
Skupina III • Kategória: Farebná fotografia 
1. miesto: Silvia Kobelová, Prievidza; za fotografie Mak, Rosa na púpave, Pierko, Lúčenie 
2. miesto: Andrea Mendoza, Trenčín; za fotografie Práca II, III IV 
3. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín; za cyklus fotografií Morom formované drevo (Zvedavé strašidlá, 
Nádej, Smutný vták) 
Čestné uznanie:  Petra Bednárová, Turá Lúka, Myjava; za fotografiu Detská láska 
 Dominik Slotík, Trenčianska Teplá; za fotografie Toscana belvedere, Moravian 

waves, Biolines, Hra tieňov 
 Eleonóra Žůrková, Trenčín; za fotografie Dohrali I, II, IV  
 
Skupina III • Kategória: Multimediálna prezentácia 



 39 

Cena: Jana Veresová, Trenčín; za MMP Tam hore 
Čestné uznanie: Štefan Majtán, Trenčín; za MMP Drevené chrámy 

 
Tohtoročná súťaž amatérskej fotografie AMFO je v súčasnej podobe už dvadsiata v poradí, čo je 
určite dobrá príležitosť trocha sa obzrieť. A to aj v širších súvislostiach, lebo práve v tomto roku oslávi 
190. narodeniny prvá dochovaná fotografia v histórii, známy Nièpceho Pohľad z okna. 
 
Tých dvadsať posledných rokov je síce v porovnaní s tým relatívne krátke obdobie, prinieslo však 
veľký zlom v oblasti fotografickej techniky. Práve v tomto čase došlo totiž k úplnému obratu od 
klasického fotochemického spracovania obrazu k fotografii digitálnej. A tak nás už nezdržiava remeslo, 
fotografia definitívne prestala byť alchýmiou, ale práve to množstvo snímok, ktoré dnes vieme bez 
problémov urobiť, môže byť zároveň aj pasca, v ktorej nám už nezostanú sily na výber toho, čo by 
malo byť ozajstnou osobnou výpoveďou.    
 
Ale vráťme sa k súťaži AMFO – o tvorivú konfrontáciu je trvalo veľký záujem, o čom svedčí malá 
jubilejná štatistika súťaže: 

- za dvadsať rokov sa súťaže zúčastnilo 1 486 autorov; 
- celkový počet 6 800 zaslaných fotografií, by sme mohli zoradiť do pásu dlhého takmer 

3 kilometre, takže len prejsť okolo nich by zabralo celú hodinu. 
 
To hlavné ale nie je samotná súťaž, podstatný je okamih vzniku snímky, zaujatie, potreba uchovať 
niečo z toho, čo nás prinútilo zamieriť objektív a stlačiť spúšť fotoaparátu, a v neposlednom rade sa 
o to aj s niekým podeliť. Bez ohľadu na techniku ide totiž v podstate stále o to isté, ako to výstižne 
charakterizoval Tom Ang v nedávno vydanej knihe Fotografia – Veľké obrazové dejiny: 

„Zatvoríme oči a pamäť už nás zrádza, ale fotoaparátu stačí zlomok sekundy, aby presne 
a natrvalo zachytil každý detail. Túto schopnosť má každá fotografia a to dáva celkom nový 
rozmer nášmu videniu...“ 

Nie je to však ľahká úloha, keď máme trojrozmerný svet pretransformovať do dvojrozmerného 
fotografického obrazu a ešte tam pokiaľ možno nejako dostať aj štvrtý rozmer, ktorým je čas, a ak nám 
šťastie praje, aj štipku vône a chuti danej chvíle...  
Uponáhľaná doba prináša veľký dopyt po obrazovej informácii, ale práve vďaka pohodliu, ktoré nám 
súčasná technika prináša, je tých obrazov niekedy aj priveľa, možno nimi začíname byť trocha 
presýtení. Rýchle tempo všetkého, chytré fotoaparáty, veľmi chytré telefóny, tablety, nekonečná 
ponuka softvérových efektov, HDR a podobné vychytávky, to všetko určite veľmi nepraje obrazovej 
poézii, zadumanej atmosfére, metafore, náznakom na rozmýšľanie. Nuž ale v konečnom dôsledku je 
stále len a len na samotnom autorovi, aby v tom bludisku neuviazol. Želám vám všetkým, aby sa vám 
to darilo.                                                                                                                           (Jan Tluka) 
Zodp. prac.: Masárová 

 
• 20. VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA 2016 – Trenčiansky hrad, výstavné 
priestory kasárne, 9. 6. – 17. 7. 2016 
Krajské kolo súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Usporiadatelia: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčianske múzeum v Trenčíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
Do súťaže sa prihlásilo 74 autorov, ktorí zaslali 205 prác.  
Odborná porota v zložení: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, výtvarníčka a pedagogička, Bojnice; 
PaedDr. Elena Porubänová – kurátorka, Galéria M. A. Bazovského Trenčín; Jozef Vydrnák – 
výtvarník, Dubnica nad Váhom odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 127 diel od 68 autorov.  
 
Hlavná cena: 
Anna Skřipská-Kubišová, Trenčín • Cudzinka, Dievča, Oumie, Bodo, Andreas; akvarel 
 
Kategória A – autori vo veku od 15  do 25 rokov 
Cena: neudelená 
Čestné uznanie: Zuzana Mahútová, Považská Bystrica za diela Ivanku, Ivanku a Líza 
 
Kategória B – autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Ceny bez určenia poradia: 
Michal Barta, Bystričany • Býčia krv, V tranze; drevorezba 
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Juraj Ferianec, Oslany • Jar 1944, Pod lesom; kombinovaná technika 
Eva Kulhánková, Trenčín  • Čaro domova; kombinovaná technika – textil  
Milada Ždrnja, Drietoma • Zrod krajiny I, II; artex  
 
Čestné uznanie: 
Zuzana Baranovič-Janíčková, Trenčín • Pegas, Strom; akryl 
Eva Gašparová, Zemianske Kostoľany • Váhanie vážky I, II; pastel; Komunikácia I, II; linoryt 
Anna Hladká, Považská Bystrica •  Odchádzam, Duša lesa; artex  
Jana Horňáková, Trenčín • Modrý október, Svätojánska noc; olej 
 
Kategória C – autori vo veku nad 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia: 
Jana Kazičková, Brezová pod Bradlom • Zabudnutá krása, Staré mesto, Z podchodu; kombinovaná 
technika 
Elena Nedeliaková, Prievidza • Zimná idylka, Alejou, Východ slnka; akvarel  
 
Čestné uznanie: 
Mária Duhárová, Trenčín •  Derby, Drink; akryl 
Lýdia Ivaňová, Trenčín • Déjá Vu, Chiméra; keramika 
Renáta Szénasyová, Čachtice • Strom života, Dotyky prírody, Kytica; kombinovaná technika 
Katarína Vozáriková, Trenčín • Panoráma Tatier – pohľad z Popradu, Krajina; olej 
 
Kategória D  
Ceny bez určenia poradia: 
Soňa Jantošková, Prievidza • Jánošíkova družina, Veselica tanečná, Pochovávanie Moreny, Bača 
s ovečkami, Mladucha z Važca; podmaľba na sklo – tempera  
Ján Kička, Trenčín • Zimná idyla I, II; olej 
Ján Nedorost, Trenčín • Posledná hra hazardného hráča, Pri jazere; akryl 
 
Čestné uznanie: 
Peter Badáň, OZ Prvosienka Partizánske • Chlapec so psíkmi, Námorník, Anjelik; keramika 
Renáta Kollárová, OZ Prvosienka Partizánske • Môj Betlehem, Život pod hladinou mora 
Zámok Bojnice, Vodnár, Košík s ovocím, Matka Tereza, Postava s ružou, Tetka; keramika  
Helena Struhárová, Prievidza • Jeseň – lentilky, Kvety pre potešenie, Čaro prírody; olej 
Kamil Znamenák, Poluvsie • Cesta domov; olej, Nočný hlásnik; drevorezba 
 
Na Považí, Ponitrí i na myjavskej strane sa už dvadsať rokov výtvarno-spektrálno-neprofesionálne 
blýska, hrmí a prší tak husto, že často na seba nevidia bielokarpatskí, strážovskí, vršateckí, inoveckí, 
či iní vizuálni strážcovia od vekov. Najskôr sa z horských chrbtov, kopcov a dolín, rinú potôčiky so 
silou cícerku, potom riavy, potom potoky aj riečky, aby sa nakoniec vliali do Váhu, Nitry, Myjavy, či inej 
rieky trenčianskeho kraja a každoročne prinášali nové a nové vzplanutia výtvarnej mysle. Rovnako 
tomu bolo i v tomto jubilejnom dvadsiatom ročníku Výtvarného spektra trenčianskeho kraja. Na 
stavidlách Trenčianskeho osvetového strediska usilovne pracovala Mgr. Janka Masárová. Všetko, čo 
výtvarný prúd priplavil – zachytila. Dňa 21. mája zvolala porotu, ktorej úlohou bolo vybrať z 205 diel od 
74 autorov na jubilejnú výstavu 20. ročníka a z vybraných diel vybrať i práce na ocenenie. Porotcovia 
po prezretí a zhodnotení všetkých diel dospeli k rozhodnutiu zaradiť do vystavenej kolekcie 127 diel 
od 68 autorov. Z týchto 127 diel, po ich opätovnom hodnotení, určili i hlavnú cenu a ceny a čestné 
uznania podľa jednotlivých kategórii. 
Hlavnú cenu získala ju Anna Skřipska–Kubišová z Trenčína. Priniesla ucelenú kolekciu diel, síce 
komorných, ale potvrdzujúcich, že autorka dokonale ovláda techniku akvarelu. Súbor obsahuje rôzne 
charaktery portrétov, až to pripomína cyklus známych sochárskych charakterových 
portrétov bratislavského sochára Franza Xavera Messerschmidta. Akvarel sa síce vo veľkej miere 
používa na krajinárske motívy, zátišia, ako skicovacia technika, no využitie má i v portrétnej tvorbe.  
Výtvarníčka vie urobiť v tejto technike charakterový portrét – vie urobiť obsahovú stránku diela.                   
S ľahkosťou potom formuje formu diela a vie maľbu portrétu v správnej chvíli zastaviť, čím ponecháva 
miesto modelujúcim farebným plochám i plochám s pôsobivým svetlom. Na vytvorenie dobrého 
akvarelového portrétu, musí byť autorka i talentovaná a "vykreslená" kresliarka, pretože ľahko 
nahodená ceruzková kresba je pod akvarelom neviditeľná kostra, či základ, ktorý v prvom kole načrtne 
charakter, mimiku i "konštrukt" budúceho portrétu. Na tomto základe môže autorka budovať                        
a modelovať "hmotu" a svetlo portrétu do konečnej podoby. A vedieť zastaviť maľovanie portrétu 
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akvarelom je tiež kumšt, lebo zvyčajne stačí jeden ťah navyše a portrét stratí ľahkosť a začne pôsobiť 
ako uťahaný, ťažký.... 
V kategórii A – autori vo veku od 15  do 25 rokov – nebola udelená cena. Čestné uznanie získala 
Zuzana Mahútová z Považskej Bystrice. V dvojici akrylových diel s figurálnou tematikou: Ivanku, 
Ivanku a Líza,  oslovil porotu perspektívny názor rysujúci sa v modelačnej stránke diela. 
V kategórii B – autori vo veku od 25 do 60 rokov – boli udelené štyri ceny bez určenia poradia 
nasledujúcim autorom: Michal Barta, Bystričany. Drevené plastiky: Býčia krv a V tranze, pôsobia 
jednotným rukopisom. Najskôr surová drevná hmota, potom motorová píla s bravúrou vytvorí 
prahmotu, z ktorej sochársky zrelý tvorca dokončí svoj zámer. Zámerne pritom ponechá stopy  po 
nástrojoch, čím sochy dekoruje osobitou plastickou patinou.  Juraj Ferianec z Oslan priniesol obrazy: 
Jar 1944 a Pod lesom. Použil kombinovanú techniku, v ktorej necháva vzájomne prepletať 
prvoplánové bordové a bledomodré tóny. Priniesol i žltú a čiernu. Svetlá ponechal bielej. Z tejto 
kombinácie kombinuje prvky témy i orfistické štruktúry, ktoré v oboch obrazoch prinášajú vizuálny 
zážitok. Eva Kulhánková z Trenčína povyšuje čaro minulosti na textilné dielo: Čaro domova. Je 
majsterkou v transformovaní odkazov na textilné odkazy pre dnešného i budúceho diváka. Dielo 
pozostáva z viacerých priestorových prvkov, ktoré typickým rukopisom inštaluje do jej typických 
inštalácií. Rovnakou majsterkou, ale vo využití textilnej techniky artex, je Milada Ždrnja z Drietomy. Je 
príjemné vidieť, že táto technika, ktorá pre svoju náročnosť bola skôr doménou profesionálnej scény, 
presiakla i do scény neprofesionálnej, a prináša radostné vizuálne zrody, ako to vidno na dielach: Zrod 
krajiny I a II. Čestné uznanie v tejto kategórii dostali štyri autorky: Zuzana Baranovič-Janíčková               
z Trenčín za akrylové maľby: Pegas a Strom. Zuzana sa predstavuje vyzretým maliarskym názorom, 
kompozíciou i farebným prevedením. Eva Gašparová zo Zemianskych Kostolian bola ocenená za 
pastelové neváhanie pri tvorbe Váhanie vážky I a II, a aj pre – priam niťovo zvládnutú – vizuálnu 
komunikáciu odkomunikovanú cez linoryty : Komunikácia I a II. Čestné uznanie obdržala aj Anna 
Hladká z Považskej Bystrice. Je to autorka, ktorá sa tiež vydala na neľahkú cestu v technike artex. 
Táto textilná technika jej však  mimoriadne vyhovuje o čom svedčia ocenené diela: Odchádzam                   
a Duša lesa. Jana Horňáková z Trenčína si čestné uznanie získala za priam staromajstrovsky poňaté 
olejomaľby: Krajina a Svätojánska noc. Olejové farby lazúrne prekladá, skladá, modeluje, pridáva 
svetlo aj tieň, a v tomto naznačenom šerosvite ponecháva časť diela i na dotvorenie, cez oči                        
a fantáziu diváka.  
V kategórii C – autori vo veku nad 60 rokov – boli udelené 2 ceny bez určenia poradia. Jana 
Kazíčková z Brezovej pod Bradlom v kombinovaných technikách: Zabudnutá krása, Staré mesto                   
a Z podchodu, vytvára špecifické, prevažne v tmavých tónoch komponované celky, ktoré prepája 
pastelovo farebnými, transparentnými, pásmi, či segmentmi. Celky necháva ešte v ťažiskách 
dekorovať ornamentálne pôsobiacimi kruhmi, čím odstraňuje určitú geometrickosť a dosahuje vizuálnu 
vyváženosť a harmóniu. Elena Nedeliaková z Prievidze je ďalšou akvarelovou adeptkou. Dnes je to 
trojica krajinárskych motívov: Zimná idylka, Alejou a Východ slnka. Výtvarníčka sa pohráva so svetlom 
rovnako, ako sa s nami pohráva svetlo v krajine pri našich jarných, letných, jesenných, či zimných 
prechádzkach v prírode. U Nedeliakovej nemusíte do prírody chodiť. To čarovné svetlo, priesvity               
a prieniky slnečných lúčov je prítomné v jej vystavených dielach. Stačí sa pristaviť a oddať sa ilúzii             
v akvarelovej podobe. Čestné uznanie v tejto kategórii bolo udelené štyrom autorkám. Mária 
Duhárová z Trenčína je známa obľubou väčších formátov. Dnes sú opäť prítomné. Partnerské vzťahy 
sú témou v diele Drink. Pohyb a napätie v diele Derby. Obe práce technologicky maliarka riešila 
farebné akcentovanejším akrylom s charakteristickým svetlým pozadím. Lýdia Ivaňová z Trenčína 
ako keramička, zastupuje keramickú tvorbu. Déjá Vu a Chiméra sú názvy plastík, ktoré sú vytvorené 
jej typickým plastickým rukopisom a dotvorené lazúrnou farebnosťou s lokálnymi farebnými prízvukmi. 
Renáta Szénasyová z Čachtíc odoberá kôru zo stromu a prisudzuje jej funkciu mozaiky, či koláže.              
V tejto slávnosti neustáva, ale pridáva i plátkové zlato, a v spolupráci s ním, vytvára osobitý, priam 
grafický prístup v provokovaní našej fantázie, pri pohľade na ocenené diela: Strom života, Dotyky 
prírody a Kytica. Katarína Vozáriková z Trenčín je už takmer deväťdesiatročná maliarka, ktorá 
nezaspáva na vavrínoch, ale ešte pri sile maľuje olejom svoje obľúbené krajinárske témy. Obrazy: 
Panoráma Tatier – pohľad z Popradu a Krajina, nadväzujú na tradíciu takýchto námetov v slovenskom 
maliarstve, a sú oslavou vizuálnych zážitkov a radosti zo slovenskej krajiny, ktoré maliarka cítila počas 
tvorby. 
V kategórii D boli udelené tri ceny bez určenia poradia. Soňa Jantošková z Prievidze predstavuje 
diela: Jánošíková družina, Veselica tanečná, Pochovávanie Moreny, Bača s ovečkami, Mladucha 
z Važca. Všetky práce vytvorila technikou podmaľby temperou na sklo. Prístup autorky vychádza             
z tradičných postupov a takto ľudovo pôsobia i vystavené diela. Nestratili by sa na žiadnej výstave, či 
v predajni ÚĽUV-u. Ján Kička z Trenčína i tento rok priniesol diela vytvorené v jemu osobitej štylizácii, 
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budovaní kompozície i farebnosti.  Zimná idyla I a II sú oleje z ktorých vanie priam Bazovského duch 
poézie slovenskej krajiny. 
Ján Nedorost z Trenčína je viacnásobne ocenený autor na krajských i celoslovenských výstavách 
Výtvarného spektra a reprezentoval Slovensko i na Trienále insity. Hrá s nami svoju suverénnu, 
obsahovú i formálnu hru v obraze: Posledná hra hazardného hráča. Rovnako, nás pozýva vykúpať sa, 
či brodiť koňa, v jeho žlto-zeleno-bielej balade Pri jazere. V kategórii D boli udelené štyri čestné 
uznania. Peter Badáň z OZ Prvosienka Partizánske si odskočil možno do mesta Modra. Modrou, 
zelenou i inou farbou, priam akoby z inšpirácie ľudových keramických modranských majstrov, zdobí 
líniami plastiky Chlapec so psíkmi, Námorník a Anjelik a dodáva im majolikové čaro. Aj Renáta 
Kollárová z OZ Prvosienka Partizánske chce robiť radosť cez keramiku. V dielach: Môj Betlehem, 
Život pod hladinou mora, Zámok Bojnice, Vodnár, Košík s ovocím, Matka Tereza, Postava s ružou                 
a Tetka však už ide s farbou viac do plochy. Plastiky sú na bielom, polevou poliatom podklade, 
farebne jasné a radostné. Helena Struhárová z Prievidze svoje úsilie transformovala do obrazov: 
Jeseň – lentilky, Kvety pre potešenie a Čaro prírody. Olejomaľby tvorí svojim neškoleným rukopisom, 
ktorý takto vedie autorku i jej diela, k tohtoročným reprezentačným vyjadreniam insitnej krajinárskej 
tvorby. Kamil Znamenák z Poluvsia je univerzálnejší majster. Sedí mu poloha maliara v oleji Cesta 
domov, kde cítiť i odraz atmosféry kovačickej insitnej maľby, no i poloha rezbára v drevorezbe: Nočný 
hlásnik, ktorú stvárnil v odkaze slovenskej ľudovej rezbárskej tradície. 
Končí sa písaná prehliadka ocenených autorov na 20. ročníku neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
trenčianskeho kraja Výtvarné spektrum 2016. Nekončí sa však každodenné nutkavé pokušenie, či už 
profesionálneho alebo neprofesionálneho výtvarného tvorcu, na vytvorenie zápisu cez kresbu, maľbu, 
sochu, grafiku, či iné médium o dnešnej dobe, prežívaných pocitoch, či rozhorení fantazijnej mysle. 
Preto si môžeme povedať: "Dovidenia milí priatelia na 21. ročníku Výtvarného spektra trenčianskeho 
kraja 2017. 
                                  Za porotu 20. Výtvarného spektra trenčianskeho kraja Jozef Vydrnák, výtvarník 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• KRAJSKÉ OSLAVY 71. VÝROČIA SNP – Jankov vŕšok, 27. 8. 2016; vrch Roh Lubina,                
28. 8. 2016  
27. 8. 2016, 15.00 h, Jankov vŕšok  
Organizátori: Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Bánovce nad Bebravou, Mesto Partizánske, Obec 
Uhrovec, Oblastný výbor SZPB Trenčín, Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci s Trenčianskym 
osvetovým strediskom v Trenčíne 
28. 8. 2016, vrch Roh Lubina  
Organizátori: Obec Lubina a Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov          
v Novom Meste nad Váhom v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
Podiel TNOS: poskytnutie účelových financií 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE NIELEN V TRENČIANSKOM REGIÓNE –   (hudba, 
spev, tanec) – KC Dlhé Hony Trenčín, 26. 11. 2016 
Trenčianske osvetové stredisko už po niekoľkýkrát usporiadalo vzdelávací seminár, ktorý nadväzoval 
na tanečné či hudobno-spevné semináre z predchádzajúcich rokov. 
V sobotu 26. novembra sa v Kultúrnom centre STRED v Trenčíne stretli folkloristi nielen 
z Trenčianskeho kraja, aby sa vzdelávali v oblasti súčasného folklorizmu a nadobudnuté poznatky 
mohli šíriť nielen vo svojich folklórnych kolektívoch, ale aj v ďalších ľudových krúžkoch, ktoré pôsobia 
v materských aj základných školách. 
Od skúsených, odborných lektorov sa dozvedeli množstvo zaujímavých podnetov, poznatkov, ktoré 
môžu využiť vo svojej praxi a pri objavovaní hodnôt z tradičnej ľudovej kultúry. 
Bol to deň bohatých zážitkov, edukačného vzdelávania, praktického cvičenia, ukážok, ale aj 
priateľského stretnutia sa so svojimi kolegami, ktorí pôsobia v rôznom prostredí či už v meste, na 
vidieku, alebo v súboroch, krúžkoch, v školách. 
Po náročnom dni sa rozchádzali zdravo unavení, s dobrým pocitom, úsmevom na tvári a, samozrejme, 
s víziou do budúceho roka 2017, že si to opäť zopakujú...  
Už teraz sa spoločne s nimi na ďalšie stretnutia teší aj samotný organizátor – Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne. 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Kohútová 
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Celoštátne podujatia 
 
• XIV. SLOVENSKÝ FESTIVAL SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV – „Kým žiješ, tancuj“ 
– Veľké Bierovce, 21. 5. 2016 
 „A festival bude na Bodovke!“, odznel konečný verdikt jedného zimného večera po skúške 
Seniorklubu Družba z úst tanečníka Jána Bolecha, predsedu občianskeho združenia „Kým žiješ, 
tancuj“ a v súčasnosti dodávam, že aj spievaj... 
Občianske združenie „Kým žiješ, tancuj!“ pripravilo už 14. ročník Slovenského festivalu seniorských 
folklórnych súborov, ktorý sa uskutočnil 21. mája toho roku v Záhradnom centre vo Veľkých 
Bierovciach pri Trenčíne.  
Festival sa začal o 13.00 hodine Hudobnými pozdravmi v Rádiu Regina, vysielanými naživo priamo 
z prostredia Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov.  
Návštevníkom, divákom ponúkol bohatý program, v ktorom sa predstavili folklórne súbory a spevácke 
skupiny seniorov z východného, stredného a západného Slovenska. 
 
Po detstve prichádza mladosť, po mladosti dospelosť a potom, potom zostáva láska, láska k folklóru. 
A práve tu priniesli vo svojich tancoch a piesňach folklórne kolektívy a skupiny zo Slovenska. Boli nimi: 
Karpaťanin senior z Prešova, Magurák z Kežmarku, Vagonár – stará škola z Popradu, Čačináre 
zo Spišskej Novej Vsi, Seniorpartizán zo Slovenskej Ľupče, Vrbové prútie z Liptovského Mikuláša, 
Oprášené krpce zo Žiliny, Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom, Seniorklub Družba z Trenčína, 
Kopa z Myjavy, Jánošík senior Partizánske a Senior Vtáčnik z Prievidze.  
Okrem nich sa v úvode festivalu predstavili spevácke skupiny a ľudové hudby: Cerianka z Loviec, 
Považan z Považskej Bystrice, Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec, Selčan zo Selca, Škrupinka 
z Trenčína, ŽSSk Karpaťanin z Prešova, Hronky zo Slovenskej Ľupče, Božena Mahríková a Pavol 
Ježík z Trenčianskej Turnej a MSSk Rodokmeň s FS Burinka z Bratislavy. 
  
Súčasťou festivalu boli aj sprievodné podujatia – prezentácie ľudovo-umeleckých remesiel, atrakcie 
pre deti a stánky s občerstvením.  
Tí, ktorí do Veľkých Bieroviec nemohli prísť, si vypočuli hudobno-spevácky program v priamom 
prenose na rozhlasových vlnách Rádia Regina od 14.00 do 15.00 hodiny. 
 
Slovenský festival seniorských folklórnych súborov sa organizuje každoročne približne v predposlednú 
sobotu v máji a je zameraný na prezentáciu folklórnych súborov „starších dospelých“, ktorí opätovne 
po niekoľkoročnej prestávke v činnosti mládežníckych FS obnovujú svoju činnosť a prezentujú 
spôsob, ako aktívne prežívať stredný (starší) vek svojho života. Cieľom založenia seniorského 
festivalu bolo umožniť ľuďom vo vekovej kategórii nad 40 rokov stretávať sa pravidelne na spoločnom 
podujatí, ktoré má byť miestom výmeny skúseností, vzájomnej inšpirácie, prípadne miestom stretnutí 
po rokoch. Prispieť k rozvoju života v okolitých trenčianskych obciach, ale aj mimo nich. Ukázať, že 
život práve v tomto produktívnom veku môže byť aktívny, atraktívny a môže mať svoju peknú tvár. Išlo 
a ide o akúsi zmenu spôsobu života obyvateľov Slovenska. Príklady boli čerpané aj z festivalov 
v zahraničí, kde je táto tradícia stále živá a spomínaná veková kategória ľudí je stále umelecky tvorivá 
a činná. Aj to bol jeden z dôvodov svedčiaci o správnosti a opodstatnenosti tohto zámeru... 
 
V súčasnosti na festivale, ktorý sa koná v Záhradnom centre vo Veľkých Bierovciach, participujú 
predseda združenia Ján Bolech, režiséri Jozef Ďuráči, Jarka Kohútová, jednotliví členovia zo 
Seniorklubu Družba: Jarko Straka, Rudo Šišovský, Milan Štefánik, manželia Tonko a Norika 
Lengvarskí, Milka Hromníková, mládežníci z Bodovky a taktiež mnohí ďalší, bez ktorých by sa festival 
nezaobišiel...  
 
Každý jeden ročník prinášal a stále prináša niečo nové, svojské. Či už je to miesto pôsobenia, 
festivalu, autori – režiséri jednotlivých programov, počet účinkujúcich seniorských FS, ktorých je 
v súčasnosti na Slovensku 30 a viac, samotným zložením programových blokov a mnohými ďalšími 
faktormi, ktoré si vyžaduje momentálna situácia a prináša ich samotný život...  
Organizátori: Občianske združenie Kým žiješ tancuj, obce Selec a Trenčianske Stankovce 
v spolupráci s Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, 
s finančnou podporou Fond na podporu umenia, pod záštitou ministra kultúry Mgr. Mareka Maďariča 
Mediálni partneri: Rádio Regina, Pardon 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, réžia, moderovanie XIV. Slovenského festivalu seniorských 
FS 
Zodp. prac.: Kohútová 
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• VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 • 53. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – Trenčín / výstava – Trenčiansky hrad 
Zámerom podujatia je aktivizovať významnú oblasť ZUČ – neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej 
žánrovej rozmanitosti, s cieľom podporovať jej kontinuitu a rozvoj, ponúknuť autorom možnosť 
konfrontácie tvorivých autorských prístupov v celoštátnom kontexte, získať prehľad o úrovni 
amatérskeho výtvarného umenia na Slovensku, podporovať výtvarnú tvorivosť jednotlivcov, ale aj  
združení, spolkov a klubov neprofesionálnych výtvarníkov v rámci SR.   
 
Etapy realizácie projektu: 
1. 6. – 11. 7. 2016: doručenie a zber výtvarných prác do súťaže z 8 krajov Slovenska od 
realizátorov krajských kôl súťaže: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Krajské 
osvetové stredisko v Nitre, Vihorlatské múzeum v Humennom, Žitnoostrovské osvetové stredisko                 
v Dunajskej Strede, samosprávneho kraja, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci z poverenia                           
a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; príprava súťažnej kolekcie pre zasadnutie členov 
odbornej poroty. 
 
19. 7. – 20. 7. 2016: Hodnotenie prihlásených účastníkov súťaže 53. ročník celoštátnej 
postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 
Do súťaže bolo prihlásených 372 diel od 193 autorov. Súťažné práce hodnotilo 5 členov odbornej 
poroty (Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Liptovský Mikuláš; členovia: doc. PhDr. Adriana Récka, 
PhD., Nitra; Mgr. art. Eva Tkáčiková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; akademický 
sochár Igor Mosný, Trenčín). Porota navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 13 čestných uznaní. 
 
Hlavná cena 
Michal Barta, Bystričany, Trenčiansky kraj • Býčia krv, Kamenné srdce; drevená plastika 
 
Kategória A – autori vo veku od 15 do 25 rokov 
Prihlásení: 28 autorov, 39 diel 
Vybraní: 20 autorov, 24 diel 
Ceny bez určenia poradia: 
Tatiana Ondziková, Nižná Olšava, Prešovský kraj • Spomienka na detstvo I, II; olej 
Patrícia Škrobianová, Žilina, Žilinský kraj • Štúdia aktu; pastel 
Natália Zámbojová, Levice, Nitriansky kraj • Návrh jedálneho lístka – Bagetka; kombinovaná technika 
Čestné uznanie:     
Kamila Gemzíková, Stropkov, Prešovský kraj • Strach I, III; linoryt 
 
Kategória B – autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Prihlásení: 69 autorov, 114 diel 
Vybraní: 37 autorov, 51 diel 
Ceny bez určenia poradia: 
Juraj Ferianec, Oslany, Trenčiansky kraj • Jar 1944, Pod lesom • kombinovaná technika 
Ján Gáll, Rozhanovce, Košice – okolie, Košický kraj • Fašiangy (triptych) • kombinovaná technika 
Renáta Kačová, Poniky, Banskobystrický kraj • Myšlienkové pochody, Tri sudičky; akryl 
Čestné uznanie: 
Ľubomír Hajdučík, Nižné Ružbachy, Žilinský kraj • Bača, kresba tušom 
Branislav Kunčák, Nové Zámky, Nitriansky kraj • Kopa smetí v husárskej jazdiarni v Nových 
Zámkoch, Dve bosorky, Sen v oblakoch; linoryt 
Ľuboš Lorenz, Štós, Košický kraj • Budapeštianska 24; akryl 
Elena Varšaviková, Čadca-Podzávoz, Žilinský kraj • Môj malý kráľ, Moja princezná; olej 
Zuzana Valkóová, Nové Zámky, Nitriansky kraj • Časy sa menia, ... a my sa meníme v nich;  
linoryt 
 
Kategória C – autori vo veku od 60 rokov   
Prihlásení: 49 autorov, 103 diel 
Vybraní: 32  autorov, 47 diel 
Ceny bez určenia poradia: 
Karola Absolonová, Nitra, Nitriansky kraj • Detstvo – na meno si neviem spomenúť, Detstvo – Murka; 
olej 
Lýdia Ivaňová, Trenčín, Trenčiansky kraj • Déjá Vu, keramika, Chiméra; keramika 
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Anna Skřipská-Kubišová, Trenčín, Trenčiansky kraj • Cudzinka, Oumie, Andreas; akvarel 
Čestné uznanie: 
Alena Adámková, Žilina, Žilinský kraj • Eskamontáž, Transfer do minulosti; kresba 
Miroslav Dzuro, Bratislava, Bratislavský kraj • Zápisky z Nórska; kresba tušom 
Rudolf Klikušovský, Humenné, Prešovský kraj • Z cyklu: Neresti I – III; olej 
Juraj Olšanský, Nitra, Nitriansky kraj • Cesty; objekt 
 
Kategória D – autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – 
insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.) 
Prihlásení: 47 autorov, 116 diel 
Vybraní: 31 autorov, 67 diel 
Ceny bez určenia poradia: 
Ján Krlička, Sigord-Zlatá Baňa, Prešovský kraj • Kristus pod krížom; polychrómované drevo 
Ján Nedorost, Trenčín, Trenčiansky kraj • Posledná hra hazardného hráča, Pri jazere; akryl  
Ján Špuler, Bobrov, Žilinský kraj • Matka s deťmi; kamenná plastika 
Čestné uznanie: 
Anton Budzák, Poprad, Prešovský kraj • Predpoveď úrody, Dvojnásobné šťastie, Radošník; drevené  
plastiky 
Gabriela Madejová, Svidník, Prešovský kraj • Hora Sinaj, akryl  
Peter Mušinský, Stropkov, Prešovský kraj • Jak śe Piťo na dzivjakovi voźil, Jak Piťa v slabej chviĺi 
dzivjak virušil; drevené plastiky 

 
Počet prihlásených/vybraných autorov a doručených/vystavených prác v jednotlivých 
kategóriách 

 Počet prihlásených 
autorov 

Počet 
vybraných 
autorov 

Počet doručených 
prác 

Počet 
vystavených 
prác 

Kategória A 28    20 39 24 

Kategória B 69  36  114 51 

Kategória C 49  32 103 47 

Kategória D 47     32 116 66 

spolu 193 120 372 188 

 
 
Počet prihlásených/vystavujúcich a ocenených autorov v jednotlivých krajoch 

Kraj Počet prihlásených 
Autorov/diel 

Počet vystavujúcich 
Autorov/diel 

Počet ocenených 
autorov 

Bratislava 22/47 9/11 1 (1 ČU) 

Trnava 14/46 6/14 0 

Nitra 21/36 13/23 5 (2 ceny, 3 ČU)  

Trenčín 24/64 16/31 5 (1 HC, 4 ceny) 

Žilina 23/37 16/24 5 (2 ceny, 3 ČU) 

Banská Bystrica 26/38 16/18 1 (1 cena) 

Košice 26/34 16/18 2 (1 cena, 1 ČU) 

Prešov 37/70 23/38 7 (2 ceny, 5 ČU) 

 
júl – august 2016: príprava a tlač propagačných materiálov (pozvánka, plagát, katalóg), organizačné 
zabezpečenie odborného seminára – oslovenie lektorov, organizačné zabezpečenie tvorivých dielní – 
zabezpečenie lektorov a materiálu na tvorivé dielne, organizačné zabezpečenie vernisáže výstavy – 
zabezpečenie kultúrneho programu vernisáže, inštalácia výstavy.  
 
2. september – 2. október 2016: výstavné priestory kasárne na Trenčianskom hrade – Výtvarné 
spektrum 2016 – výstava z 53. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej torby sa konala vo výstavných priestoroch kasárne Trenčianskeho hradu. Výstavná 
kolekcia obsahovala 189 diel od 120 autorov, ktoré odborná porota odporučila vystaviť. Na vernisáži 
výstavy vystúpila vokálna skupina Krajka. Súčasťou vernisáže bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov 
súťaže a odovzdanie ocenení jednotlivým autorom. 
K výstave bol vydaný plnofarebný nepredajný brožovaný katalóg v náklade 500 kusov. 
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Sprievodné vzdelávacie podujatia: Odborný seminár k výstave z 53. ročníka krajskej postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2016, Tvorivé dielne, Komentovaná 
prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského  
 
11. – 30. november 2016: výstavné priestory Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove 
nad Topľou. Zámerom hlavného garanta súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 
Národného osvetového centra a hlavného organizátora Trenčianskeho osvetového strediska 
v Trenčíne je predstaviť najlepšie diela z 53. ročníka súťaže čo najväčšiemu počtu milovníkom 
výtvarného umenia. Preto sme už po druhýkrát (rok 2015 Senica) pripravili v spolupráci                                
s Hornozemplínskym osvetovým strediskom Vranov nad Topľou výstavu ocenených prác.  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
Organizátori: Národné osvetové centrum, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčianske 
múzeum Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pod záštitou 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• WORKSHOP PRE VEDÚCICH SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV – KC Dlhé Hony,          
1. 10. 2016 
Nezáleží na tom či je niekto mladší alebo starší. 
Nezáleží na tom či je z mesta alebo dediny. 
Všetkých spája jedno a to chuť spoznať niečo nové a zároveň staré... 
Najmä však radosť, láska k ľudovej piesni, tancu, jednoducho folklóru... 
Alebo inak, my sa učíme od vás a vy od nás... 
 
V tomto duchu sa niesol sobotňajší workshop, ktorého lektormi boli odborní pracovníci Národného 
osvetového centra z Bratislavy: Petra Krnáčová, Katarína Babčáková a Andrej Kotlárik. Seminára 
sa zúčastnili členovia seniorských FS Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Valašské Klobúky, Trenčín, 
Bratislava. 
Tešíme sa, že sa seniorské folklórne hnutie rozrastá, okrem Slovenského festivalu seniorských 
folklórnych súborov vo Veľkých Bierovciach pri Trenčíne vznikajú nové možnosti prezentácie 
kolektívov v rámci iných podujatí, dosiaľ však chýba systematickejšia odborná metodická pomoc 
formou inštruktáží a školení – tá bola dosiaľ zameriavaná predovšetkým na folklórne skupiny, detské, 
mládežnícke a i. folklórne súbory.  
V spolupráci s odborníkmi z oblasti tanečnej a hudobnej pedagogiky, etnochoreológie a etnológie 
preto chceme realizovať cyklus školení, workshopov zameraných na aktuálne problémy seniorského 
folklórneho hnutia. Seniorské folklórne kolektívy majú svoje špecifické potreby, ktoré sa týkajú nielen 
tanečnej pedagogiky, ale aj tvorby choreografií s využitím individuálnych interpretačných a výrazových 
špecifík vyzretých tanečných osobností.  
Cieľom metodických inštruktáží vedúcich folklórnych kolektívov je sprostredkovať vedúcim súborov 
(tanečným a hudobným pedagógom, choreografom, umeleckým vedúcim, vedúcim tanečných              
a hudobných zložiek) základné informácie o ľudovom hudobnom, spevnom a tanečnom umení            
a rozvíjať ich etnochoreologické, etnomuzikologické a etnologické vedomosti pre skvalitnenie práce 
s folklórnym materiálom, ktorý i v scénickej podobe tvorí súčasť nášho kultúrneho dedičstva.  
Zámerom je tiež rozšírenie vedomostí a praktických zručností z oblasti tanečnej a hudobnej 
pedagogiky a práce s interpretom s cieľom využívania metodicky vhodných a konštruktívnych 
postupov, umožňujúcich kvalitnú interpretáciu s kompetenciou improvizácie. 
Lektori, organizátori a v neposlednom rade samotní členovia seniorských folklórnych súborov sa lúčili 
s tým, že tento deň bol užitočný, inšpiratívny, zábavný, ale aj náučný. Z ich úst odznelo, že 
v súčasnosti je potrebné robiť semináre aj takéhoto formátu, pretože seniorské folklórne hnutie sa 
rozrastá a chce ďalej napredovať... 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s NOC Bratislava a Občianskym 
združením Kým žiješ tancuj.  
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia 
Účasť: 30 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• CELOŠTÁTNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DETSKÝCH A MLÁDEŽNÍCKYCH 
DYCHOVÝCH  HUDIEB NA POČESŤ RUDOLFA HEČKA – Dolná Súča, 8. – 9. 10. 2016 
8. 10. (sobota) – súťaž od 14.00 h  
9. 10. (nedeľa) –  monsterkoncert od 11.30 h 
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 V jednej ľudovej piesni sa spieva:  
„Súčanská dolina, tá je veľmi krásna, keď nad ňou vychádza večer hviezda jasná.“ 
V Dolnej Súči v sobotu na celoštátnej súťaži dychových orchestrov vyšlo tých hviezd viac než dosť... 
Už po štvrtýkrát sa v kultúrnom dome stretli najlepšie dychové detské a mládežnícke orchestre zo 
Slovenska, ktoré predviedli svoje umenie.  
Dolná Súča, obec ležiaca v malebnom venci okolitých hôr s dominujúcim vápencovým Krásinom, 
majestátne sa vypínajúcim nad obcou, sa nachádza v oblasti bohatej na kultúrny život a tradície. 
Hovorí sa: „Čo Súčan – to muzikant“. A nevzniklo to náhodou. V podstate v každom z rodinných 
domov bol alebo niekto je muzikantom. 
Od 14.00 h popoludní až do večera sa v sobotu 8. 10. 2016 na pódiu v kultúrnom dome vystriedalo 
sedem dychových orchestrov – päť detských a dva mládežnícke. 
Napriek tomu, že v dnešnej dobe prevažuje iný hudobný štýl, teší nielen nás, ale určite aj všetkých 
ostatných dychovkárskych nadšencov, že v jednotlivých zoskupeniach môžeme vidieť čoraz viac 
mladých ľudí, ktorí sa dychovej hudbe venujú rovnako radi ako ich predchodcovia.  
A práve o tom bola Celoslovenská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb na 
počesť Rudolfa Hečka, ktorý bol pokračovateľom tradícií v Dolnej Súči.  
Na príprave sa podieľali a zároveň organizátormi boli: Národné osvetové centrum v Bratislave, 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Združenie dychových hudieb Slovenska, Obecný úrad 
v Dolnej Súči. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia.   
Ako už býva zvykom, každá súťaž má svoju odbornú porotu, ktorá dohliada na dodržiavanie 
ustanovení propozícií vyhlásenej súťaže, nad umeleckými výkonmi súťažiacich orchestrov, na 
dramaturgiu, ale aj výnimočné či pozoruhodné interpretačné výkony. A nebolo to inak ani v sobotu. 
Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: 
Predseda poroty:  
Mgr. Adam Hudec, hudobný skladateľ a čestný predsedu ZDHS 
Členovia: 
Mgr. art. Michal Bróska, dirigent a zástupca riaditeľa ZUŠ Považská Bystrica 
Róbert Novák, hudobný skladateľ a kapelník DH Nováčanka z Košíc 
Peter Schürger, umelecký vedúci, dirigent DO mladých v Košiciach 
Ing. Pavel Špaček, tajomník ZDHS, dirigent a umelecký vedúci DH Vištučanka. 
 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb je vrcholným 
podujatím tejto kategórie žánra dychovej hudby na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať 
umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských a mládežníckych dychových hudieb v uvedených 
súťažných kategóriách. Slúži na podporu umeleckého rastu mladých hudobníkov, ale aj na vzájomné 
spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na 
Slovensku, ako aj na výmenu skúseností v práci s mladými adeptmi tohto žánra.    
Udelené špeciálne ceny: 

 Cena za pozoruhodný inštrumentálny výkon klarinetistov z DDH Rudolfa Hečka Dolná Súča 
Juraj Michálik a Karolína Barišová 

 Cena za najlepší dirigentský výkon – Roman Maďar 

 Cena za dramaturgiu – DDH Rudolfa Hečka Dolná Súča 

 Cena za prevedenie povinnej skladby Ikova Kopáčika TANEC – FOR BRATISLAVA 

 Cena starostu Dolnej Súče – DDH Hradišťanka Hradište  

 Cena Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne – DDO ZUŠ Brezno 

 Cena za najvyšší počet bodov od firmy Hudobné nástroje Beáta Balážová, Prievidza – FOR 
BRATISLAVA 

Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s NOC Bratislava a obcou Dolná 
Súča 
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Kohútová 
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Medzinárodné podujatia 
 
• FOPO – Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí – Klub kultury Uherské Hradiště, do 30. 1. 
2016  
Repríza výstavy FOPO – Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí. Deinštalácia výstavy. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ – výstavné priestory TSK, 3. 3. – 1. 4. 2016  
30. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště. Výstavná 
kolekcia výstavy – 28 autorov z trenčianskeho regiónu (50 diel); 21 autorov (34 diel) z regiónu 
Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ – Galerie V. Hrocha, Uherské Hradiště, 5. 4. – 5. 5. 2016  
Repríza 30. družobnej výstavy výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště. 
Výstavná kolekcia výstavy – 28 autorov z trenčianskeho regiónu (50 diel); 21 autorov (34 diel) 
z regiónu Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Panský dům Kunovice, 5. – 22. 5. 2016 
Putovná výstava. V dňoch 20. – 22. 5. 2016 bola sprievodným podujatím Jízdy králů. 
Spoluorganizátor: Mesto Kunovice (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie. Realizovali 
sme vernisáž za účasti autorov. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• ORA ET ARS VIATOR – výstavné priestory Reduty, Klub kultury Uherské Hradiště, 6. – 23. 5. 
2016  
Výstava zo sympoziálnej zbierky ORA ET ARS v rámci projektu Dny slovanské kultury v spolupráci 
s Klubom kultury Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• XVIII. MORAVSKO-SLOVENSKÝ FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB – amfiteáter Starý 
Hrozenkov, 18. 6. 2016  
Obec Starý Hrozenkov v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne usporiadali 
v prírodnom amfiteátri už 18. festival DH. Majstrovstvo hudobníkov, lahodné tóny skvelých DH zo 
Slovenska i Moravy slovom sprevádzal skúsený moderátor, zabávač Franta Uher z Lanžhota. Tí, ktorí 
prišli, neobanovali, bolo čo počúvať, bolo sa pri čom baviť. Na záver si návštevníci zatancovali pri 
rezkých tónoch domácej Starohrozenskej kapely. 
Účinkujúce DH: Hrozenčané, Hradčovjanka, Komoranka, Starohrozenská kapela, Krásinka 
Usporiadateľ: obec Starý Hrozenkov v spolupráci s TNOS v Trenčíne 
Počet účastníkov: 110 účinkujúcich a cca 500 divákov 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• ORA ET ARS SKALKA 2016 – areál Veľkej a Malej Skalky pri Trenčíne, jún/júl 2016  
9. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka 2016 
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privítala opäť umelcov – 
účastníkov 9. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2016.                    
V termíne 20. – 26. júna 2016 v areáli Malej a Veľkej Skalky a v meste Trenčín tvorili svoje diela 
autori: Výtvarná sekcia: Poľsko: Eugeniusz Molski, Nowy Wiśnicz (PL) Španielsko: Maria Jesus 
Machek-Rivero, Bratislava (ESP) Slovensko: Martin Kellenberger, Bratislava; Ján Gáll, Košice – 
Rozhanovce; Katarína Babálová, Trenčín; Iva Jarošová-Štrbová, Bratislava; Peter Krupa, Levoča; 
Katarína Šubjaková, Martin; Ján Hubinský, Trenčín; Jozef Vydrnák, koordinátor výtvarnej sekcie, 
Dubnica nad Váhom;  
Literárna sekcia: Slovensko: Ján Zambor, Bratislava; Igor Hochel, Trnava; Ján Tazberík, Bratislava; 
Mila Haugová, Bratislava; Rudolf Dobiáš, koordinátor literárnej sekcie, Trenčianska Teplá, časť Dobrá. 
Kurátorom sympózia a výstav bol historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička.  
Organizátori a spoluorganizátori 9. ročníka sympózia:  
Hlavný organizátor • Mesto Trenčín  
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Spoluorganizátori • Trenčiansky samosprávny kraj • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • 
Farský úrad Skalka nad Váhom • Beňadik, n. f. • T-VIA, o. z.  
 
Program sprievodných podujatí: 
20. 6. 2016 o 15.30 hod. • Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou 
Miesto: Jaskynná kaplnka kláštora na Veľkej Skalke  
23. 6. 2016 od 16.00 do 18.00 hod. • Kultúrno-historický seminár: OKNO nielen do archeológie. 
Prednášané odborné príspevky boli venované 10. výročiu tragického úmrtia významnej slovenskej 
archeologičky, dlhoročnej pracovníčky Trenčianskeho múzea a objaviteľky predrománskej rotundy na 
Trenčianskom hrade, PhDr. Tamary Nešporovej. Odborným garantom tohto podujatia bol Mgr. Igor 
Zmeták, PhD.  
Miesto: Spoločenská miestnosť, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1  
25. 6. 2016 o 17.00 hod. • Pracovná vernisáž – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených 
na tohtoročnom podujatí za účasti autorov Hudobný hosť: súbor starej hudby Musica Viva, Liberec • 
Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke  
16. 7. 2016 o 15.00 hod. • Slávnostná vernisáž za účasti autorov s kultúrnym programom  
Účinkovali: vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla, Bratislava 
Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke  
19. 7. 2016 – 7. 9. 2016 • Výstava výberu diel z 9. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia ORA ET ARS SKALKA 2016  
Miesto: Mestská veža, Trenčín  
Hlavný organizátorom 8. ročníka sympózia bolo mesto Trenčín.  
Spoluorganizátori: Trenčiansky samomosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko, Farský úrad 
Skalka nad Váhom, Beňadik, n. f. a T-VIA, o. z. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 56. KOPANIČÁRSKE SLÁVNOSTI – amfiteáter Starý Hrozenkov, 15. – 17. 7. 2016 
Obyvateľom prihraničných obcí Drietoma a Starý Hrozenkov neprekáža v stretávaní sa ani hranica. 
Práve tú pomyselnú hranicu opäť zbúrali na 56. ročníku Kopaničiarskych slávností s bohatým 
programom v amfiteátri v Starom Hrozenkove. Česi a Slováci si postavili prvú Lipu bratstva na hranici 
medzi obcami Drietoma a Starý Hrozenkov ešte v roku 1922. Ich vzájomné vzťahy odzrkadľujú aj 
Kopaničiarske slávnosti, ktoré sa opäť niesli v znamení hudby, tanca a dobrej nálady. Sprievodným 
podujatím Kopaničiarskych slávností bol už tradične Jarmok ľudových remesiel, na ktorom majstri 
ľudových remesiel z Čiech a zo Slovenska prezentovali svoju tvorbu. 
Na príprave sa podieľali obce Starý Hrozenkov a Drietoma v spolupráci s Klubom kultury Uherské 
Hradiště a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne, pod záštitou hajtmana Zlínskeho kraja a 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Ľudové slávnosti plné folklóru a nezabudnuteľných vystúpení. Takto možno charakterizovať 
Kopaničiarske slávnosti, ktoré patria medzi najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatia 
s nadregionálnym významom. Množstvo návštevníkov moravsko-slovenského pomedzia sa stretáva 
počas troch dní v prekrásnom prírodnom amfiteátri v Starom Hrozenkove.  
Slávnosti sa tradične začali stretnutím pri Lipe bratstva (ktorá má už deväťdesiatštyri rokov), na hranici 
chotárov obcí Starý Hrozenkov a Drietoma v piatok 15. júla o 18.00 hodine. Toto miesto symbolizuje 
priateľstvo českého a slovenského národa, ale aj družobnú spoluprácu medzi hraničnými obcami. 
Pokračovali bohatým kultúrnym programom účinkujúcich zo Slovenska, Moravy, nielen v piatok vo 
večerných hodinách, ale aj počas nasledujúcich dní v sobotu a v nedeľu. Nechýbali sprievodné 
podujatia – TIMBERSPORT – Drevorubačská show, jarmok ľudových výrobcov, množstvo atrakcií pre 
deti i stánky s občerstvením.  
Vyvrcholením bol slávnostný ohňostroj v sobotu a zábava počas víkendových dní pokračovala 
tradičnými veselicami priamo v amfiteátri spolu s dychovými hudbami, cimbalovými muzikami 
a ďalšími hudobnými telesami. 
Okrem DH Hrozenčané, FS Kopaničár či ženskej speváckej skupiny Čečera zo Starého Hrozenkova 
spestrili a obohatili programy svojimi vystúpeniami aj folklórne súbory a skupiny zo Slovenska: v piatok 
spevokol s dychovou hudbou Drietomanka z Drietomy, či ľudová kapela Huncúti z Drietomy. 
V sobotu sa divákom, poslucháčom predstavili MSSk Chotár Horná Súča, FS Včelaran Bílovice, ŽSSk 
Dolinečka Soblahov, FS Javorina Strání, Gajdoši z Kopaníc a ich hostia. Večer na malom pódiu patril 
SPT Dolina Staré Mesto, FS Kopaničár Starý Hrozenkov, FS Vršatec Dubnica n. V., Kozí Bobky – 
kapela Jozefa Aloisa Náhlovského s hosťami Fešáci a Fleret, Hrdza. Na ľudovej veselici vyhrávala do 
tanca aj na počúvanie DH Drietomanka z Drietomy. Na svoje si prišli aj tí, čo majú radi iný hudobný 
žáner a bavili sa pri rôznych iných hudobných zoskupeniach. 
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Nedeľňajšie sviatočné popoludnie spríjemnili divákom detské folklórne súbory: Kopaničárek Starý 
Hrozenkov, Nezábudky Drietoma, Omladina II. Uherské Hradiště, Janko Kovačica, Hanácká beseda 
Kojetín, Mužáci z Muteníc, FSk Latovec z Dolnej Súče, Lojzo – kapela z Bratislavy, Starohrozenská 
kapela, Kumpani ROCK-POP Uherské Hradiště.  
Usporiadateľ: Obce Starý Hrozenkov, Drietoma v spolupráci s Klubom kultury Uherské Hradiště a 
Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
Záštita: hajtman Zlínskeho kraja a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Podiel TNOS: zabezpečenie súborov zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií, písomnosti, 
tvorba programu a samotná realizácia programu, réžia, moderovanie, inšpícia 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• JARMOK ĽUDOVÝCH VÝROBCOV – amfiteáter Starý Hrozenkov, 16. – 17. 7. 2016                            
– sprievodné podujatie Kopaničiarskych slávností 
16 druhov tradičných remeselných činností predvádzali ľudoví výrobcovia – 10 zo Slovenskej 
republiky a 6 z Českej republiky, ktorí prezentovali svoju zručnosť na ľudovom jarmoku v prírodnom 
amfiteátri v Starom Hrozenkove.  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – komunikácia s remeselníkmi SR a ČR, vypracovanie a 
expedícia ponukového listu a prihlášky na účasť, výber účastníkov, vypracovanie a expedícia 
organizačných pokynov.  
Zabezpečenie mobilných stánkov – koordinácia dovozu, inštalácie, deinštalácie a odvozu, označení 
na stánky, vstupy na autá, stravovanie a ubytovanie pre remeselníkov.  
Podujatie sme organizovali v spolupráci s OcÚ Starý Hrozenkov. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• XXIV. SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV – Veľká Javorina, 31. 7. 2016  
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sa začali v nedeľu 31. 7. 2016 tradičným 
položením vencov a kytíc ako symbolu spoločnej minulosti, súčasnosti i budúcnosti k pamätníku 
s príznačným názvom – Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, ktorý bol osadený v roku 
1990. 
Medzi zástupcami oboch strán hranice sa kladenia vencov zúčastnil hejtman Juhomoravského 
kraja Michal Hašek, hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslav Baška spolu s podpredsedami TSK Jozefom Trstenským a Richradom 
Takáčom, podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Zdenkom Čambalom a ďalšími volenými 
zástupcami krajov sa stali nositeľmi myšlienky bratstva Čechov a Slovákov. Nesmieme však 
zabudnúť, že okrem hostí a členov prípravného výboru sa pri Pamätníku česko-moravsko-slovenskej 
vzájomnosti stretli ľudia nemenej významní – a to ľudia z oboch strán hranice. 
Hymny oboch národov odzneli v podaní Mužského speváckeho zboru Boršičané z Boršíc u Blatnice. 
Príhovor predniesol starosta obce Lubina Martin Beňatinský, ktorý ho „situoval“ na dnešné negatívne 
udalosti prebiehajúce vo svete s tým, že vzájomné spolužitie medzi národmi Čechov a Slovákov by si 
mali brať za vzor aj iné národy. 
Slávnosti na Veľkej Javorine – to nie je „len“ symbol stretávania sa oboch národov. Je to aj kultúrno-
spoločenské podujatie, na ktoré sa každoročne teší veľké množstvo návštevníkov. Je to pre nich čas, 
keď sa stretnú so svojimi známymi, čas zaspomínať si, pookriať a zabaviť sa pri počúvaní krásnych 
piesní folklórnych súborov a hudobných skupín zo Slovenska i Čiech, a, samozrejme, ochutnať 
špeciality z pripravených stánkov. Rovnako boli pripravené aj stánky ľudovej tvorivosti, remesiel a na 
svoje si prišli aj najmenší návštevníci. 
Kultúrny program bol ochutnávkou viac ako vydarenou. V rámci neho sa predstavili na veľkom pódiu 
Boršičanka z Boršíc u Blatnice, folklórny súbor Otava z Nového Mesta nad Váhom, mužský spevácky 
zbor Boršičané z Boršíc u Blatnice, DFS Javorinka z Miškech Dedinky, folklórny súbor Olšava 
z Uherského Brodu, ženská spevácka skupina Klenotnica zo Bziniec pod Javorinou, folklórny súbor 
Kasanka z Moravského Lieskového, folklórna skupina Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec, ľudová 
hudba Rovenec spolu so speváckou skupinou z Nového Mesta nad Váhom. Malé pódium hostilo 
výborné skupiny Skaláci z Bojkovíc, Salem z Bratislavy a Žlutú ponorku z Uherského Hradišťa. 
Otvorenie slávností sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách a na slávnostnej atmosfére sa svojou 
prítomnosťou podieľali významní predstavitelia politického života na Slovensku i v Českej republike: 
hejtman Juhomoravského kraja Michal Hašek, hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, podpredseda Trnavského samosprávneho 
kraja Zdenko Čambal, ktorí v rámci svojich príhovorov vyzdvihli dôležitosť a opodstatnenosť konania 
Slávností, krásu vzájomných bratských vzťahov oboch národov a nezabudli ani na vzdanie úcty tým, 
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ktorí sa pred desiatkami rokov zaslúžili o vznik tradície stretávania sa na Veľkej Javorine. Za prípravný 
výbor sa prihovoril tohtoročný predseda Slávností Bohuš Vávra, starosta obce Boršice u Blatnice. 
I tento rok sa opäť naplnilo Hurbanovo heslo: „Tu bratia vždy sa stretať budú…“ Tak to bolo doteraz, 
a tak to bude aj naďalej – aj napriek tomu, že pred viac ako dvomi desaťročiami došlo 
k osamostatneniu národov. Pretože mysľou, spoločnou minulosťou sme zostali stále bratmi…“ 
Úplne na záver je potrebné poďakovať. Poďakovať členom prípravného výboru slávností zloženého 
z obcí, miest a organizácií prihraničného regiónu, za finančnú podporu jednotlivým krajom 
a sponzorom. Bez ich podpory a pomoci by organizácia Slávností bola veľmi náročná. Samozrejme, 
podstatnú úlohu zohralo aj počasie, ktoré po celý čas Slávnostiam prialo a v neposlednom rade aj 
návštevníci, ktorí sa tento rok zišli v „celkom slušnom“ počte – podľa odhadov približne 5-tisíc, čím 
vytvorili tú správnu bratskú atmosféru.   
                                                                                         (zdroj: www.obeclubina.sk) 
 
Usporiadateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj 
Podiel TNOS: zabezpečenie súborov zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií, písomností, 
tvorba programu a samotná realizácia programu, réžia, inšpícia 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PAVEL DIAS – PARÍŽSKE REMINISCENCIE – Katov dom, Trenčín, 25. 8. 2016  
Výstava fotografií Pavla Diasa – Zlín v spolupráci s Klubom kultury Uherské Hradiště, Filmovými 
ateliérmi Zlín a Trenčianskym múzeom v Trenčíne. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ŠKÓTSKO – KRAJINA, KDE SVETLO VIE UČAROVAŤ • Jiří Skřipský • Fotografie – Výstavné 
priestory Reduty v Uherskom Hradišti, 6. – 30. 9. 2016 
Výstava fotografií trenčianskeho fotografa Jiřího Skřipského realizovaná v rámci pokračovania 
mikroprojetu Stretnutie-Setkání – Festival farieb a priateľstva. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 38. DRUŽOBNÉ STRETNUTIE A TVORIVÁ DIELŇA VÝTVARNÍKOV A FOTOGRAFOV                        
Z DRUŽOBNÝCH REGIÓNOV TRENČÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ – rekreačné stredisko Kordárna 
Starý Hrozenkov, 21. – 23. 10. 2016 
Podujatie bolo realizované v spolupráci s Klubom kultúry v Uherskom Hradišti a Obecným úradom 
v Starom Hrozenkove. Lektori tvorivých dielní: PhDr. Marián Pauer  (Bratislava) historik, teoretik 
fotografie a kurátor výstav; doc. akad. sochár Peter Lehocký, ArtD., sochár (Bratislava); Radoslav 
Motal (Osvětimany), fotograf; PaedDr. Milan Raška (Veselí nad Moravou), výtvarník.  
Účasť: 40 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ORA ET ARS VIATOR – SKLAKA PUTUJÚCA – výstavné priestory Slovanského hradišťa 
v Mikulčiciach, 15. 11. 2016 – 28. 2. 2017 
Výstava diel z deviatich ročníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
Skalka. 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a mesto Trenčín pripravili výstavu v spolupráci s pobočkou 
Masarykovho múzea v Hodoníne, p.o. – Slovanským hradišťom v Mikulčiciach, národnou kultúrnou 
pamiatkou. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ADVENTNÝ KONCERT SPEVÁCKYCH ZBOROV DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI – Evanjelický 
a. v. kostol a Piaristický kostol sv. Františka Xaverského Trenčín, 9. 12. – 10. 12. 2016  
(s medzinárodnou účasťou) 
DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI, v tomto zmysle sa niesol Adventný koncert speváckych zborov, 
ktorý usporiadalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom bolo občianske združenie Hudobné aktivity 
z Trenčína a priestory poskytli Evanjelický a. v. kostol a Piaristický kostol sv. Františka Xaverského 
v Trenčíne. 
V piatok aj v sobotu sa kostolmi niesli prekrásne tóny skladieb duchovného charakteru spievané 
z obdobia cez rok. Spevácke zbory mali príležitosť na priateľské stretnutie členov a nesúťažnú 
konfrontáciu umeleckej práce zborov a dirigentov. V tomto roku to bolo stretnutie a prezentácie na 
medzinárodnej úrovni... 

http://www.obeclubina.sk/index.php/aktuality/1133-uplynuly-vikend-v-znameni-jednoty-a-bratstva
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Na festivale sa predstavili: 
V piatok 9. decembra 2016 o 18.00 hod. • Evanjelický a. v. kostol v Trenčíne 

 Trenčiansky spevácky zbor Trenčín 

 Detský spevácky zbor Vážky ZŠ Dlhé Hony Trenčín   

 Vokálna skupina VOX Trenčín  

 Trenčiansky evanjelický spevokol Trenčín 
V sobotu 10. decembra 2016 o 19.00 hod. • Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne 

 Trenčiansky spevácky zbor Trenčín 

 Vokálna skupina URBAN (SLO) 

 CORO CITTÁ DI SOAVE (IT) 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, OZ Hudobné aktivity, Evanjelický a. v. kostol 
a Piaristický kostol sv. Františka Xaverského Trenčín 
Miesto: Evanjelický a. v. kostol Trenčín, 9. 12. 2016, 18.00 hod. 
Účasť: účinkujúci cca 110, počet divákov cca 250 
Miesto: Piaristický kostol sv. Františka Xaverského Trenčín, 10. 12. 2016, 19.00 hod. 
Účasť: účinkujúci cca 120, počet divákov cca 350 
Zodp. prac.: Kohútová 
 

 

 

Publikačná a edičná činnosť 
 
Všetky grafické a tlačiarenské práce sa v roku 2016 realizovali na základe požiadaviek odborných 

pracovníkov organizácie, ktorí zabezpečovali podujatia a ostatné aktivity TNOS v Trenčíne. 

Zhotovovali sa pozvánky, plagáty, skladačky, katalógy... 

Podľa zadania objednávok iných subjektov sa graficky spracovávali materiály (pozvánky, plagáty, 

noviny, bulletiny), zabezpečovala sa ich tlač, poskytovala poradenská a metodická pomoc pri vydávaní 

materiálov. 

Pre tlač podkladov (na fólie) pre offsetovú tlač bola použitá laserová tlačiareň HP 1320, pozvánky, 

diplomy, pamätné listy, skladačky boli vytlačené vo farbe na laserovej tlačiarni OKI C 822 alebo 

v tlačiarňach Leoprint, Magenta (katalógy vo vyššom náklade).  

 

• Grafické práce – materiály spracované pre TNOS a iné organizácie:  

     42 druhov pozvánok  

          

     63 druhov plagátov a letákov  

       

     7 druhov skladačiek a bulletinov  

   z toho 5 druhov plnofarebná offsetová tlač (katalógy k výstavám) 

      1 druh časopis TNOS 

 1 druh – čierna tlač 

 

     5 druhy periodických publikácií (15 čísiel novín pre obce)  

     

 29 druhov diplomov 

     

 popisky   1 209 kusov 

     

 inštalácia     22 výstav. 

 

Náklady na tlač za materiály pre iné organizácie – fakturované: 1.151,10 € 
       

•  Pisárske práce a korektúry materiálov: všetky materiály vydané TNOS, tlačové správy, listy, 

žiadosti, výsledky súťaží, rozborové správy. 

 

•  Zabezpečovanie ISBN pre vydávanie materiálov (katalógy, publikácie, zborníky...) a zasielanie 

povinných výtlačkov subjektom uvedeným v zákone o periodickej a neperiodickej tlači. 
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• Vypracovanie štatistického výkazu KULT 14-01 o neperiodických publikáciách. 

 

•  Vypracovanie kalkulácií pre grafické spracovanie a tlač vydávaných TNOS a inými 

organizáciami. 

 

•  Vypracovanie podkladov na fakturáciu materiálov vydávaných pre iné organizácie. 

 

•  Zabezpečovanie chodu výpočtovej a fotokopírovacej techniky: nákup fólií, papiera. 

 

•  Inštalácia výstav:   • Vesmír očami detí – 31. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže 

 (Kubičina, Muchová)  

 • Stretnutie – Setkání – 31. družobná výstava regiónov TN a UH (2x) 

Uherské Hradište (Kubičina, Muchová), Trenčín (Kubičina) 

 • Ora et ars viator – Uherské Hradište 

(Kubičina) 

 • 20. AMFO Trenčianskeho kraja 2016 

(Kubičina) 

 • 20. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2016 

(Kubičina) 

 • COLORS – detská regionálna výtvarná súťaž  

(Kubičina) 

• Pavel Dias – Parížske reminiscencie 

(Kubičina) 

• Krása v nitkách a dreve ukrytá 

(Muchová) 

• Krojované dedičstvo (krojované bábiky) 

(Muchová) 

53. Méta 

(Kubičina) 

• Výstava z ocenených prác z celoslov. Výtvarného spektra – Vranov n. T. 

(Kubičina) 

• Ora et ars viator – Mikulčice  

(Kubičina) 

• Príroda, životné prostredie a deti 

(Kubičina) 

• Logos – autorská výstava J. Vydrnáka 

(Kubičina, Muchová) 

• Misia v kontextoch a súvislostiach (7x – Trenčiansky hrad, Považská        

Bystrica, Chocholná-Velčice, Trenčianska Teplá, Horné Srnie, Veľký Klíž, 

Kino Panorex Nová Dubnica) 

(Kubičina, Muchová) 

   

• Prehľad spracovaných a vydaných materiálov a iných prác je uvedený v tabuľke, ktorá je 

prílohou správy. 

Zodp. prac.: Kubičina, Muchová 

 

 

Prehľad edičnej činnosti podľa jednotlivých oddelení: 

 

Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 
•  Kultúrne spektrum – časopis Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne pre potreby 

pracovníkov kultúry mestských a obecných úradov v okresoch Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto 
nad Váhom a Trenčín a pre všetkých priaznivcov kultúry, náklad 250 ks, počet strán 28 
(časopis je v elektronickej verzii dostupný na webovej stránke TNOS) 
Zodp. prac.: Vraždová 
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Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
•  20. AMFO Trenčianskeho kraja 2016 – katalóg z výstavy fotografií z krajskej postupovej súťaže 

amatérskej fotografie, náklad 200 ks, formát A4, brožovaná väzba 
 
•  20. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2016 – katalóg z výstavy z krajskej postupovej súťaže 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby, náklad 200 ks, formát A4, brožovaná väzba 
Zodp. prac.: Masárová 

 
•  Výtvarné spektrum 2016 – 53. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej torby, 

katalóg k celoštátnej výstave Výtvarné spektrum 2016, náklad 500 ks, formát A4, brožovaná väzba 
 
•  53. Méta • Katalóg k výstave 53. Méta, náklad 200 ks, formát A3/3 
 
•  Jozef Vydrnák / LOGOS / • katalóg k výstave, náklad: 500 ks, formát A2/2 

 

 
 
Ostatná činnosť 

 

Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 

 

Slivová: 
- Spracovanie správy za II. polrok 2015 a správy za rok 2016. 
- Spracovanie článkov do Kultúrneho spektra. 
- Spracovanie článkov z realizovaných podujatí na našu web stránku. 
- Spracovanie podkladov do kalendára na rok 2016. 
- Spracovanie mesačných podkladov na predkladanie doplňujúcich údajov do regionálnej 

pokladnice TSK. 
- Zabezpečenie výmeny skúseností pre účinkujúcich na občianskych obradoch, spracovanie 

a zaslanie oficiálnych listov na úrady – Malacky, Sološnica, Rohožník. 
- Expedovanie propozícií na úseku umeleckého slova na školy podľa ponuky z iných ROS 

a inštitúcií. 
- Spracovanie výsledkov zo 62. Hviezdoslavovho Kubína – Podjavorinskej Bzince, Štúrov 

Uhrovec – postupujúci na celoslovenskú prehliadku do Dolného Kubína. 
- Kontaktovanie sa s obcami, ktoré majú v tomto roku výročia prvej písomnej zmienky 

a výročia osobností, na základe môjho osobného kontaktu, poskytnutia metodiky sa 
uskutočnia v Kálnici, Lúke, Trebichave, Libichave, Trenčianskych Stankovciach, v Žitnej-
Radiši sa uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule Š. Horníkovi, v Horňanoch sa pripravuje na 
jeseň S. Veigl a mnohé sú ešte rozpracované. 

- Šaliansky Maťko – okresné kolo v prednese slovenskej povesti, predsedníčka komisie – 
CVČ Trenčín, 21. 1. 2016. 

- Spracovanie sprievodného slova a moderovanie Podjavorinských slávností na Lubine, 7. 5. 
2016. 

- Poskytnutie metodiky – výber textov – básní pre Adamovské Kochanovce k výročiu 
Vladimíra Roya. 

- Metodická pomoc obci Chocholná-Velčice pri príprave a realizácii pohrebu (recitácia). 
- Organizačná pomoc (predaj vstupeniek) na Trenčianskych folklórnych slávnostiach 

v Mníchovej Lehote,12. 6. 2016. 
- Metodická a organizačná pomoc pri príprave XVII. ročníka Cyrilometodských slávností 

v Cimennej (konzultácia so starostom, návrh programu), návrh a tlač plagátov a pozvánky 
a i. 

- Metodická a organizačná pomoc pri príprave stretnutia rodákov v Libichave, zabezpečenie 
účinkujúcich, návrh programu a pozvánky, scenár podujatia. 

- Metodická pomoc pri príprave scenára kolektívu ZPOZ pri MsÚ Trenčianske Teplice, ktorý 
reprezentoval región na celoslovenskej prehliadke v Žiari nad Hronom. 

- Spracovanie podkladov – textov pre moderátorku k prvej písomnej zmienke o obci Kálnica. 
- Spracovanie listu 62. Hviezdoslavov Kubín s kritériami, termínmi súťažných prehliadok 

a rozdelením ZŠ  na obvody Trenčín a Nové Mesto nad Váhom a zaslanie na školy. 
- Spracovanie listu 62. Hviezdoslavov Kubín s kritériami a termínmi súťažných prehliadok 

a zaslanie sa stredné školy v regióne. 
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- Zabezpečenie členov odborných komisií (do obvodných – spádových kôl, okresných, 
regionálneho kola pre mládež a dospelých a krajských prehliadok – Podjavorinskej Bzince 
a Štúrov Uhrovec) a spracovanie dohôd, zabezpečenie cien pre recitátorov. 

- Zabezpečenie priestorov – kontakt s Posádkovým klubom Trenčín, Mestským kultúrnym 
strediskom v Novom Meste nad Váhom, so ZŠ  s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, ZŠ 
nár. um. Ľ. Podjavorinskej s  MŠ Bzince pod Javorinou, ZŠ Uhrovec a i. 

- Zaslanie koncepcií súťaží: Koyšove Ladce, Timravina studnička, Zlatá podkova, zlaté pero, 
zlatý vlas, Beniakove Chynorany a i.  na školy i jednotlivcom v regióne. 

- Na základe požiadavky spracovanie a zaslanie vianočných textov (slovo a poézia) pre obec 
Trenčianska Teplá. 

- Vecné vyhodnotenie projektu – 62. Hviezdoslavov Kubín. 
- FLORES MUSARUM – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným 

osobnostiam a kolektívom  Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2016 – Trenčín,         
3. 10. 2016. 

- Spracovanie žiadosti – projektu na 63. Hviezdoslavov Kubín.  
- Spracovanie scenárov (slovo, príhovory, poézia) viacerých variantov vítania detí pre 

Častkovce, konzultácia na pracovisku so starostom obce – poskytnutie metodiky. 
- Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne. 

 

Masárová: 

Oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film a ochotnícke divadlo 
- Spracovanie správy o činnosti za rok 2015 za oddelenie záujmovej umeleckej činnosti 

oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film a amatérske divadlo. 
- Spracovanie Plánu podujatí na v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film 

a ochotnícke divadlo na rok 2016 vo výstavných priestoroch TSK, vo výstavných priestoroch 
kasárne na Trenčianskom hrade a spoločných podujatí s Klubom kultúry Uherské Hradište. 

- Vedenie databázy amatérskych kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v záujmovej 
umeleckej činnosti v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, amatérskej fotografie. 

- Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 3 projektov z Fondu pre umenie 20. 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, 20. AMFO Trenčianskeho kraja - súťažná výstava amatérskej fotografie, Výtvarné 
spektrum 2016 – 53. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby celkom 
podporené sumou 9.800 €. 

- Spracovanie 2 žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín, oblasť Kultúrne podujatia 
a projekty: Výtvarné spektrum 2016 – 53. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby, Logos – autorská výstava Jozefa Vydrnáka – celkom podporené sumou 
500 €. 

- Spracovanie vecných vyhodnotení k 3 projektom podporeným z Fondu na podporu umenia 
(20. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, 20. AMFO Trenčianskeho kraja - súťažná výstava amatérskej fotografie, Výtvarné 
spektrum 2016 – 53. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby). 

- Spracovanie vecného vyhodnotenie k 2 projektom podporených z rozpočtu mesta Trenčín, 
oblasť Kultúrne podujatia a projekty: Výtvarné spektrum 2016 – 53. ročník celoštátnej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Logos Jozefa Vydrnáka. 

- Účasť na metodickom dni pre pracovníkov ROS organizovanom NOC Bratislava. 
- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

a amatérskej fotografie (20. AMFO Trenčianskeho kraja, 20. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja).  

- Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov 
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k výstavám: 20. 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, 20. AMFO Trenčianskeho kraja, Výtvarné spektrum 2016 • 53. ročník celoštátnej 
postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

- Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.  
- Organizačné, zmluvné a honorárové realizácie 7 medzinárodných, 2 krajských postupové 

súťaže, 1 celoštátneho, 9 regionálnych podujatí 
- Spolupráca so spoluorganizátormi podujatí: TSK, NOC, mesto Trenčín, Regionálne kultúrne 

centrum v Prievidzi, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Klub kultury 
v Uherskom Hradišti, Klub kultury v Uherskom Brode, Farský úrad Skalka nad Váhom; T-
VIA, o. z.; Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Galéria M. A. Bazovského 
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v Trenčíne, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Národným osvetovým centrom, realizátormi 
krajských kôl súťaže Výtvarné spektrum (Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej 
Bystrici, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Kultúrne centrum Údolia Bodvy 
a Rudohoria, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Vihorlatské múzeum v Humennom, 
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, samosprávneho kraja, Kysucké 
kultúrne stredisko v Čadci) a sponzormi realizovaných podujatí. 

- Spracovanie výstupov z podujatí v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film  pre 
regionálne médiá a podkladov pre zverejnenie na www.tnos.sk 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS pri podujatiach:  
• Výstava Misia v kontextoch a súvislostiach – spolupráca pri inštalácii výstavy  
• Považské osvetové stredisko, 17. 2.  
• Panský dvůr Kunovice, 5. 5.  
• Účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, 22. 2. 
• Účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Colors, 30. 5. 
• Trenčianske folklórne slávnosti, 11. 6. 
• Svet, ako ho vidíme my – 8. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým 

telesným postihnutím – 10. 8. 2016, zabezpečenie propagácie a inštalácia výstavy. 
• Krása v nitkách a dreve ukrytá •  Paličkovaná čipka Jarmily Fabiánovej a Kataríny 

Vozárikovej • Drevorezba Jozefa Porubského – je 9. – 30. 9. 2016, inštalácia výstavy. 
• Flores musarum – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným 

osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2016, 3. 10. 
2016. 

• Krojované dedičstvo • Krojované bábiky • Teplanský kroj vo fotografii – zo zbierky 
Oľgy Mikušovej a rodinných archívov, 7. – 31. 10. 2016, inštalácia výstavy. 

• Príroda, životné prostredie a deti, 18. 11. – 16. 12. 2016 – účasť v porote súťaže 
a inštalácia výstavy. 

 
- Grafické práce: 

• Veľkonočné variácie, tvorivá dielňa zdobenia kraslíc tradičnými technikami a výroby 
jarných dekorácií – grafický návrh a spracovanie plagátu. 

• Jarné inšpirácie, tvorivá dielňa zdobenia veľkonočných medovníkov – grafický návrh 
a spracovanie plagát. 

• Kultúrne spektrum – časopis TNOS – grafický návrh a spracovanie. 
• Žiť život a nie roky – prezentácie monografie Mariána Pauera o Karolovi Plickovi – 

grafický návrh a spracovanie pozvánky, plagátu. 
• 20. AMFO Trenčianskeho kraja – grafický návrh a spracovanie katalógu k výstave. 
• 20. VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja – grafický návrh a spracovanie 

pozvánky, plagátu, katalógu k výstave. 
•  

Spolupráca pri podujatiach organizovaných inými organizátormi: 
• Výstava maturitných prác absolventov Strednej umeleckej školy, 11. – 30. 5., výstavné 

priestory TSK, spolupráca pri inštalácii výstavy. 
• 41. ročník medzinárodného ekologického festivalu TSTTT (Týká se to také tebe), 

fotografická a filmová súťaž – Klub kultury Uherské Hradiště, spolupráca pri 
propagácii súťaže, účasť v porote fotografickej súťaže. 

 
Kohútová: 

- Účasť na zasadnutiach programových komisií a prípravných výboroch jednotlivých festivalov, 
osláv. 

- Vypracovanie vyhodnotenia podujatí. 
- Expedovanie materiálov pre kolektívy z okresov Trenčín, Bánove n. B., Nové Mesto n. V. 
- Odborná pomoc pri nácvikoch vo folklórnych telesách. 
- Pravidelné nácviky v DFS Kornička, Radosť, FS Seniorklub Družba, FSkRozvadžan. 
- Konferans pre podujatia organizované TNOS v Trenčíne. 
- Vypracovanie plánu činnosti pre kolektívy ZUČ. 
- Realizácie programov v rámci podujatí v Trenčíne. 
- Zabezpečenie účinkujúcich do rôznych programov. 
- Zabezpečenie vystúpení pre folklórne kolektívy. 
- Zabezpečenie vystúpení pre TSK. 
- Členka i predsedníčka porôt, speváckych súťaží v Trenčianskom kraji. 

http://www.tnos.sk/
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- Moderovanie a podieľanie sa na programe na Striebornú a Zlatú nedeľu v meste Trenčín.  
- Metodika pre folklórne podujatia a folklórne kolektívy. 

  
Pracovníčka sa podieľala na rôznych akciách prípravou detí a mládeže – metodika a nacvičenie 
piesní, tanca, programu na vystúpenie detí, mládeže, dospelých, seniorov, réžia programov. 
Pomoc pri samotnej organizácii a realizácii, spolupráca s NOC BA, POSPB, CTK Myjava, RKC 
Prievidza,  RTVS – rádio Regina, STV 2 – relácia Kapura, Trenčiansky terajšok. 

 
Laurinčíková: 

- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 
• Vesmír očami detí – výstava prác detí a žiakov z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 

a Bánovce nad Bebravou zapojených do XXXI. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí, Okresný úrad Trenčín, 26. 2. 2016, moderovanie akcie.   

• Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov Kubín – 
Podjavorinskej Bzince – Kongresová sála, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, 11. 3. 
2016, členka odbornej poroty. 

• Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov Kubín                         
– Podjavorinskej Bzince – ODA Trenčín, 14. 3. 2016, členka odbornej poroty. 

• Štafetový kolík – prezentácia knižky Kataríny Hudecovej, Organizátor: Mesto Trenčianske 
Teplice v spolupráci s TNOS Trenčín – Obradná sieň MsÚ Trenčianske Teplice, 29. 3. 
2016, moderovanie akcie. 

• Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov 
Kubín – Podjavorinskej Bzince – ZŠ s MŠ Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod 
Javorinou, 1. 4. 2016, členka odbornej poroty. 

• Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže 
a dospelých, recitačných kolektívov a divadiel poézie – Štúrov Uhrovec – ODA Trenčín, 7. 
4. 2016, členka odbornej poroty. 

• Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov 
Kubín – Podjavorinskej Bzince – ZŠ s MŠ Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod 
Javorinou, 28. 4. 2016, členka odbornej poroty. 

• Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí 61. Hviezdoslavov 
Kubín – Dom kultúry Topoľčany, 10. 5. 2016, členka odbornej poroty.  

• Módna revolúcia v Trenčíne – Piano club Trenčín, 27. 5. 2016, moderovanie akcie 
• Žiť život a nie roky (prezentácia monografie K. Plicku) – kongresová sála TSK, 2. 6. 2016, 

moderovanie akcie. 
• AMFO 2016 – kongresová sála TSK, 2. 6. 2016, moderovanie akcie. 
• 20. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – výstavné priestory obnovenej kasárne              

v areáli Trenčianskeho hradu, 9. 6. 2016, moderovanie akcie. 
• Colors – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 24. 6. 2016, moderovanie akcie. 
• Ora et Ars 2016 – Skalka nad Váhom, 25. 6. 2016, moderovanie akcie. 
• 56. ročník Kopaničiarskych slávností, Amfiteáter v Starom Hrozenkove, 15. – 16. 7. 2016.  
• Výtvarné spektrum 2016, Výstavné priestory obnovených kasární v areáli Trenčianskeho 

hradu, 2. 9. 2016, moderovanie akcie. 
• Večer študentských filmov, Art Kino Metro Trenčín, 23. 9. 2016, moderovanie akcie. 
• Regionálne kolo súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – kongresová sála, 

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, 29. 9. 2016, členka odbornej poroty. 
• Flores musarum – kasáreň Trenčianskeho hradu, 3. 10. 2016, moderovanie akcie. 
• Literárne soirée – Klub lúč Trenčín, 18. 10. 2016, moderovanie akcie. 
• Regionálne kolo súťaže Timravina studnička – kongresová sála, Trenčiansky samosprávny 

kraj Trenčín, 27. 10. 2016, členka odbornej poroty. 

 
• Príroda, životné prostredie a deti – regionálna výtvarná súťaž – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 

18. 10. 2016, moderovanie akcie. 
• Národné oslavy  A. Dubčeka – KD Uhrovec, 26. 11. 2016, moderovanie akcie. 
• Záver roka TSK – SOŠ Jilemnického Trenčín,16. 12. 2016, moderovanie akcie. 
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Knižnica a dokumentácia TNOS 
Knižnica TNOS obsahuje odborné knihy, metodické materiály a príručky, dennú tlač a od 
septembra 1999 i divadelné texty. K 31. 12. 2016 evidujeme v knižnici 724 titulov (756 zväzkov) 
kníh. 
Odoberali sme periodickú tlač v počte titulov 5, z toho: 2 týždenníky a 3 tituly ostatných 
periodík.   
V knižnici je priebežne poskytovaná výpožičná služba. Priebežne boli evidované, triedené                   
a zakladané noviny a časopisy, dokumentované vlastné materiály, evidované, zakladané povinné 
výtlačky, spracovávaná výstrižková dokumentácia. 
Ďalej sa v knižnici nachádzajú divadelné texty: autorský a menný katalóg divadelných hier pre 
dospelých  obsahuje 1 612 titulov. 

 
 

Štefinová: 
-     Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

• 31. ročník družobnej výstavy výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské 
Hradiště STRETNUTIE – SETKÁNÍ – výstavné priestory TSK, 3. 3. 2016. 

• Regionálna prehliadka ochotníckeho divadla – ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou, 
23. 3. 2016. 

• SETKÁNÍ – STRETNUTIE 2016 – družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov 
Trenčín a Uherské Hradiště – výstavné priestory Klubu kultury Uherské Hradiště, 6. 4. 
2016. 

• Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov, súťažná prehliadku ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov detí aj dospelých z trenčian-
skeho regiónu – TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – KD Trenčianska Turná, 10. 4. 2016. 

• Krajská súťažná výstava amatérskej fotografie – 20. AMFO Trenčianskeho kraja 2016 – 
výstavné priestory TSK, 1. – 2. 6. 2016. 

• Krajská súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 20. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja – Trenčiansky hrad (výstavné priestory kasárne), 6. 6. 2016. 

• XXXVI. Trenčianske folklórne slávnosti – Kultúrny dom Mníchova Lehota, amfiteáter 
Mníchova Lehota, 10. – 11. 6. 2016. 

• 9. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2016 – 
Malá Skalka pri Trenčíne, 21. a 23. 6. 2016. 

• 55. Kopaničárské slavnosti – SETKÁNÍ U LÍPY BRATRSTVÍ – Starý Hrozenkov, 15. – 16. 
7. 2016. 

• 24. ročník Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine – VEĽKÁ JAVORINA, 
31. 7. 2016. 

• Výtvarné spektrum 2016 – výstava 53. ročníka celoštátnej súťaže amatérskej výtvarnej 
tvorby – Trenčiansky hrad, 30. 8. – 2. 9. 2016. 

• Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – regionálne kolo XI. ročníka celoslovenskej súťaže v 
prednese slovenskej rozprávky – priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 29. 9. 
2016. 

• Flores musarum 2016 – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným 
osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry – Trenčiansky hrad, 30. 9. 
– 3. 10. 2016. 

• Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb na 
počesť Rudolfa Hečka v Dolnej Súči – KD Dolná Súča, 8. 10. 2016, 

• Výtvarné spektrum 2016 – Vranov nad Topľou – výstava 53. ročníka celoštátnej súťaže 
amatérskej výtvarnej tvorby – Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, 10. 
– 11. 11. 2016. 
 

 

Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 
 
Vraždová: 

- Sumarizácia a spracovanie podkladov TNOS do kalendára cestovného ruchu. 
- Spracovanie správy o činnosti za rok 2015.  
- Spracovanie plánu podujatí na rok 2016. 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

• 62. Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo – ZŠ Melčice-Lieskové, 18. 3. 2016, 
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• Ora et ars Skalka putujúca – inštalácia výstavy v Uherskom Hradišti, 5. 5. 2016, 
• Návraty V. Bucka do rodnej Libichavy – Libichava, 7. 6. 2016 
• Trenčianske folklórne slávnosti – Mníchova Lehota, 11. 6. 2016,  
• vernisáž výstavy Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – Trenčín, 9. 6. 2016, 
• Vernisáž výstavy Výtvarné spektrum – 53. ročník celoštátnej súťaže – Trenčín, 2. 9. 

2016, 
• Flores musarum – Trenčiansky hrad, 3. 10. 2016, 
• Demontáž výstavy Pavla Diasa – Katov dom, 11. 11. 2016, 
• Vernisáž výstavy J. Vydrnáka – TSK, 2. 12. 2016. 

 
- Spracovanie štatistického výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti KULT 3-01 za rok 2015.  
- Spracovanie výkazu DALV o vzdelávacích ustanovizniach a ďalšom vzdelávaní pre 

potreby MŠ SR za rok 2015.  
- Spolupráca pri priebežnom napĺňaní obsahu webovej stránky TNOS. 
- Administrácia web podstránky Remeslo. 
- Organizačné, zmluvné a honorárové realizácie podujatí (tvorivé dielne, remeselné 

prezentácie). 

- Spracovanie výstupov z realizovaných podujatí k zverejneniu (regionálne médiá, web 
stránky) 

- Vyhľadávanie a štúdium aktuálnych grantových schém. 
- Spracovanie a expedícia prehľadu podujatí TNOS pravidelne mesačne. 
- Spracovanie hodnôt merateľných ukazovateľov za TNOS do modulu Regionálna 

pokladnica – aplikáciu Programové rozpočtovanie na základe podkladov jednotlivých 
pracovníkov TNOS (priebežne mesačne). Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov.  

- Redigovanie časopisu Kultúrne spektrum; expedovanie. 
- Spolupráca na zbere údajov do krajskej evidencie kolektívov a jednotlivcov ZUČ, 

vypracovanie metodického listu, riešenie ochrany osobných údajov v dotazníkoch, 
akvizičná činnosť. 

- Spolupráca s ÚĽUV pri typológii regionálnych produktov. 
- Vypracovanie listu k vydávaniu obecných novín. 
- Vypracovanie sprievodnej dokumentácie a prihlášky bibliofílie Misia v kontextoch                    

a súvislostiach do súťaže Slovenská kronika 2016 v kategórii B.3.1 Publikácia o svetských 
či sakrálnych stavebných pamiatkach, pamiatkach ľudovej  architektúry a národných 
kultúrnych pamiatkach. 

- Spracovanie návrhu na ocenenie Flores musarum pre J. Porubského – rezbára z Veľkých 
Hostí.  

- Evidencia ľudovoumeleckých výrobcov, spolupráca s nimi a rozvíjanie možnosti 
prezentácie ich tvorby s cieľom podporovať prejavy tradičnej ľudovej kultúry nielen na 
podujatiach TNOS, ale aj na podujatiach iných organizátorov na základe ich dopytu.  
 

OBLASŤ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI: 

Predkladanie projektov do Fondu na podporu umenia 
- Štúdium pokynov a usmernení jednotlivých výziev, predkladanie projektových žiadostí do 

novovzniknutého Fondu na podporu umenia v súlade s  nastavenými kritériami fondu, 
komunikácia s pracovníkmi fondu.  

- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním žiadostí v súčinnosti s odbornými 
pracovníkmi TNOS. 

- Elektronická registrácia žiadostí, kompletizácia všetkých predkladaných projektov 
v zmysle pokynov vyhlasovateľa. (Spolu 12 žiadostí pre rok 2016.) 

- On-line aktualizácia rozpočtov a výstupov projektov na základe výziev fondu, generovanie 
zmlúv. 

- Vypracovanie žiadosti o zmenu k zmluve AMFO TN kraja – dodatok č. 1 k zmluve. 
- Priebežné zasielanie pozvánok na aktivity podporených projektov v zmysle pokynov FPU. 
- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním vecného vyhodnotenia a vyúčtovania 

projektov – kompletizácia, spracovanie z podkladov odb. pracovníkov a zabezpečenie 
predloženia FPU v termíne do 30. 9. 2016 – spolu 5 projektov. 

- V rámci jednotlivých výziev FPU pre rok 2017 sme v 3. štvrťroku 2016 vypracovali 
a predložili spolu 15 projektových žiadostí. Celkový rozpočet – 49 790 €. Žiadaná podpora 
– 46 558 €. Spolufinancovanie TNOS – 2532 € (+ 700 € výnosy). Administratívny poplatok 



 60 

za predloženie žiadostí: 300 €. Uvedené  sumy nie sú konečné. Jednotlivé rozpočty budú 
priebežne upravované v zmysle schválenej výšky pridelenej dotácie FPU.  

- Pre obec Beckov sme vypracovali projekt na podporu Celonárodnej spomienky na Jozefa 
Miloslava Hurbana pri príležitosti 200. výročia narodenia. TNOS bude spoluorganizátorom 
podujatia. 

-  V rámci metodicko-poradenskej činnosti sme pre obce vypracovali list s usmernením 
o možnosti žiadať dotácie z FPU. Záujemcom sme v danej oblasti poskytovali konzultácie. 

 
Pokračovanie projektov a ich výsledkov po ukončení podpory: 
TNOS v Trenčíne je povinné pre doteraz implementované projekty cezhraničnej spolupráce 
zabezpečiť ich pokračovanie aj po ukončení podpory po dobu 5 rokov. Udržateľnosť projektov 
pre ďalšie obdobie korešponduje s doterajšími i budúcimi výstupmi našej inštitúcie, ktorej 
jednou z náplní zakotvených aj v zriaďovacej listine je uchovávanie, ochrana a sprístup-
ňovanie hodnôt ľudovej kultúry.  
 
V období roka 2016 sme naďalej zabezpečovali udržateľnosť projektov cezhraničnej 
spolupráce: 
 
Misia v kontextoch a súvislostiach 
Tento mikroprojekt sme realizovali v r. 2013 – 2014 vďaka podpore z Fondu mikroprojektov 
v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR s cezhraničným partnerom 
Klubom kultury Uherské Hradiště. Jedným z výstupov projektu bola mobilná výstavná 
prezentácia osemnástich sakrálnych kultúrnych pamiatok 9. – 12. storočia v Trenčianskom, 
Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji, ktorá prostredníctvom veľkoformátových 
reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov približuje verejnosti známe i menej 
známe kultúrno-historické objekty spojené s cyrilo-metodskou misou a počiatkami 
kresťanstva.    
Udržateľnosť projektu zabezpečujeme tým, že túto jedinečnú výstavu svojho druhu sme 
koncipovali ako putovnú, vďaka čomu môže byť postupne prezentovaná na ďalších miestach. 
V roku 2016 sme realizovali 10 výstav, z toho 1 v ČR.  
(Bližšie k jednotlivým výstavám v kapitole IV. organizované podujatia).  
 
Realizáciou putovných výstav v roku 2016 prispievame k propagácii a prezentácii TSK, 
nadväzujeme kontakty s rôznymi kultúrnymi organizáciami a zariadeniami cestovného ruchu. 
Túto spoluprácu aj v ďalšom období využijeme pri propagácii kraja a mesta pri rozvoji 
cezhraničného turizmu a jeho kultúrno-poznávacích foriem. 
 
Zakúpené technické prostriedky pre potreby projektu – ateliérové stojany – využívame podľa 
potreby na cezhraničných aktivitách. 
 
Remeslo bez hraníc  
v rámci Fondu mikroprojektov Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, 
realizovaný s partnerskou obcou Starý Hrozenkov v r. 2011 – 2012.  
Udržateľnosť zabezpečujeme: 

 Spravovaním spoločnej webovej podstránky ako výstupu mikroprojektu, ktoré bolo 

naďalej zabezpečované a podporované Trenčianskym osvetovým strediskom. 

 Prezentáciami ľudovo-umeleckých remesiel, ktoré sa uskutočnili ako sprievodný 

program Podjavorinských folklórnych slávností a Trenčianskych folklórnych slávností.  

Vybudovaná databáza remeselníkov je aj v ďalšom období po ukončení podpory priebežne 
dopĺňaná, aktualizovaná a verejne prístupná ako podstránka Remeslo bez hraníc na 
webovom sídle Trenčianskeho osvetového strediska, na ktorej sú spoločne prezentovaní 
remeselníci z oboch strán hranice.  
Zakúpené technické prostriedky pre potreby projektu sme naďalej využívali na cezhraničných 
aktivitách (videokamera využívaná za účelom spracovávania videodokumentácie z podujatí, 
prezentačné panely využívané na výstavách.) 
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Tvůrčí dialogy v tradici přes hranici  
realizovalo TNOS v Trenčíne ako PP1 s hlavným partnerom OZ Kunovjan Kunovice                    
a hlavným cezhraničným partnerom RKC Prievidza. Tento projekt bol realizovaný v rokoch 
2009 – 2011 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 –  2013.  
Udržateľnosť zabezpečujeme realizáciou aktivít pre majstrov – výrobcov ľudových hudobných 
nástrojov, hrnčiarov i keramikárov a košikárov, ktorí boli v rámci výskumu projektu spracovaní 
a spolupracovali na projekte. Zástupcovia uvedených remeselných odborov sa zúčastňujú na 
prezentačných aktivitách realizovaných partnermi projektu.  

 

Muchová: 

- Pisárske práce a korektúry materiálov: všetky materiály vydané TNOS, zápisnice, listy, 

žiadosti, dohody a zmluvy o sponzorstve, výsledky súťaží, rozborové správy. 

- Spracovanie podkladov na fakturáciu na materiály vydávané pre iné organizácie. 

- Vypracovanie štatistického výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách. 
- Inštalácia a demontáž výstav: 

•  Vesmír očami detí – celoslovenská výstava výtvarných prác – Okresný úrad, 26. 2. 2016 – 
vernisáž (inštalácia 24. – 25. 2., demontáž 24. 3. 2016), 

•  Stretnutie – Setkání – demontáž výstavy – výstavné priestory TSK, 4. 4. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – inštalácia výstavy – Chocholná-Velčice, 5. 4. 2016, 

demontáž 13. 4. 2016, 
•  Stretnutie – Setkání – inštalácia výstavy – Galerie V. Hrocha, Uherské Hradiště, 6. 4. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Kunoviciach (ČR) a inštalácia 

v Trenčianskej Teplej – 23. 5. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Trenčianskej Teplej a inštalácia 

v Hornom Srní – 1. 6. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Hornom Srní a inštalácia v Sádku 

– 1. 7. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Sádku a inštalácia vo Veľkom 

Klíži – 6. 7. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy vo Veľkom Klíži – 11. 7. 2016, 
•  Celoslovenské Výtvarné spektrum 2016 (vynášanie, vybaľovanie výstavnej kolekcie) – 

výstavné priestory kasárne na Trenčianskom hrade, 26. 8. 2016, demontáž 30. 9. 2016, 
•  Krása v nitkách a dreve ukrytá – výstavné priestory TSK, 8. 9. 2016, demontáž 4. 10. 2016, 
•  Krojované dedičstvo – výstavné priestory TSK – inštalácia výstavy, 5. 10. 2016, 
•  Pavel Dias – Parížske reminiscencie – demontáž výstavy, Katov dom, 11. 10. 2016, 
•  52. Méta – demontáž výstavy – TSK, 1. 12. 2016, 
•  Jozef Vydrnák – LOGOS – inštalácia výstavy – TSK, 1. 12. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – Kino Panorex Nová Dubnica, 2. 12. 2016. 
 

- Vypracovanie a poslanie výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách pre štatistické 
zisťovanie za rok 2015. 
 

- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 
•  62. HK – Podjavorinskej Bzince – obvodné kolo Nové Mesto n. V. – MsKS Nové Mesto nad 

Váhom, 17., 18. 2. 2016, 
•  Deň tety Ľudmily – podujatie k výročiu úmrtia Ľ. Podjavorinskej – OcÚ Bzince pod 

Javorinou, 26. 2. 2016, 
•  Vernisáž Stretnutie – Setkání – výstavné priestory TSK, 3. 3. 2016, 
•  62. HK – Podjavorinskej Bzince – obvodné kolo Trenčín – TSK Trenčín,11. 3. 2016, 

Posádkový klub Trenčín, 14. 3. 2016, 
•  Vernisáž výstavy Stretnutie – Setkání – Galerie V. Hrocha Uh. Hradiště, 6. 4. 2016, 
•  62. HK – Štúrov Uhrovec – regionálne kolo v prednese poézie a prózy – Posádkový klub 

Trenčín, 7. 4. 2016, 
•  62. HK – Štúrov Uhrovec – krajské kolo v prednese poézie a prózy – Uhrovec, 21. 4. 2016, 
•  62. HK – Krajská súťažná prehliadka recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 

a dospelých – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 26. 4. 2016, 
•  Zase ma život hladká... – poetické pásmo s veršami R. Dobiáša – GMAB TN, 27. 5. 2016, 
•  Teplanská májová pohoda – Trenčianska Teplá, 28. 5. 2016, 
•  Odhalenie pamätnej tabule Š. Horníkovi, štúrovcovi – Žitná-Radiša, 4. 6. 2016, 
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•  Návraty V. Bucka do rodnej Libichavy – súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy – 
Libichava, 7. 6. 2016, 

•  20. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2016 – vernisáž výstavy – Trenčiansky hrad, 
priestory kasárne, 9. 6. 2016, 

•  36. TFS Mníchova Lehota – amfiteáter Mníchova Lehota, 11. 6. 2016, 
•  Ora et ars Skalka – pracovná vernisáž, inštalácia výstavy – Skalka, 25. 6. 2016, 
•  62. HK – Podjavorinskej Bzince – obvodné kolo Nové Mesto n. V. – MsKS Nové Mesto n. 

V., 17., 18. 2. 2016, 
•  Vernisáž výstavy J. Skřipského – Škótsko, krajina, kde svetlo vie učarovať – Uherské 

Hradiště, Reduta, 6. 9. 2016, 
•  Flores musarum – oceňovanie OP – Trenčiansky hrad, kasáreň, 3. 10. 2016, 
•  Deň za dňom a roky plynú – podujatie k Mesiacu úcty k starším – Libichava, 14. 10. 2016, 
•  Timravina studnička – regionálna súťaž v UP pôvodnej slovenskej prózy – TSK, 27. 10. 

2016, 
•  52. Méta – výstava členov fotoskupiny – TSK, 3. 11. 2016, 
•  Jozef Vydrnák – LOGOS – TSK, 2. 12. 2016, 
•  Vianočné stretnutie pre primátorov, starostov a členov ZPOZ – Čas lásky a štedrosti – 

Kálnica, 13. 12. 2016. 
- Preberanie obrazov na výstavy počas neprítomnosti J. Masárovej. 
- Vypracovanie podkladov do správy o činnosti za rok 2016. 

 

Kubičina: 

- Inštalácia a demontáž výstav: 
• Vesmír očami detí – celoslovenská výstava výtvarných prác – Okresný úrad, 26. 2. 2016 – 

vernisáž (inštalácia 24. – 25. 2., demontáž 24. 3. 2016), 
• Stretnutie – Setkání – demontáž výstavy – výstavné priestory TSK, 4. 4. 2016, 
• Misia v kontextoch a súvislostiach – inštalácia výstavy – Chocholná-Velčice, 5. 4. 2016, 

demontáž 13. 4. 2016, 
• Stretnutie – Setkání – inštalácia výstavy – Galerie V. Hrocha, Uherské Hradiště, 6. 4. 2016 
• Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Kunoviciach (ČR) a inštalácia 

v Trenčianskej Teplej – 23. 5. 2016, 
• Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Trenčianskej Teplej a inštalácia 

v Hornom Srní – 1. 6. 2016, 
• COLORS – Cestovanie v čase – apríl – júl 2016, 
• Ora et ars Skalka – vernisáž výstavy – inštalácia, 25. 6. 2016, 
• Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy v Sádku a inštalácia vo Veľkom 

Klíži – 6. 7. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – demontáž výstavy vo Veľkom Klíži – 11. 7. 2016, 
•  Celoslovenské Výtvarné spektrum 2016 (vynášanie, vybaľovanie výstavnej kolekcie) – 

výstavné priestory kasárne na Trenčianskom hrade, 26. 8. 2016, demontáž 30. 9. 2016, 
•  Krojované dedičstvo – výstavné priestory TSK – inštalácia výstavy, 5. 10. 2016, 
•  Pavel Dias – Parížske reminiscencie – demontáž výstavy, Katov dom, 11. 10. 2016, 
•  Výtvarné spektrum 2016 – Vranov nad Topľou, 11. 11. 2016, 
•  Príroda, životné prostredie a deti – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 16. 11. 2016 (inštalácia), 16. 

12. 2016 (demontáž),  
•  Ora et ars viator – výstavné priestory Slovanského hradišťa Mikulčice, 15. 11. 2016, 
•  Jozef Vydrnák – výstava Obrazy, kresby – Hroznová Lhota, 
•  52. Méta – demontáž výstavy – TSK, 1. 12. 2016, 
•  Jozef Vydrnák – LOGOS – inštalácia výstavy – TSK, 1. 12. 2016, 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – Kino Panorex Nová Dubnica, 2. 12. 2016. 

 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

• 62. HK – Podjavorinskej Bzince – obvodné kolo Nové Mesto n. V. – MsKS Nové Mesto n. 
V., 17., 18. 2. 2016, 

• Krok do neznáma – Obec Beckov (Beckovská jaskyňa), 20. 2. 2016, 
• Prednáška o jaskyniach – KD Bošáca, 20. 2. 2016, 
• Osteoporóza – ako sa pred ňou chrániť? – KD Chocholná-Velčice, 25. 2. 2016, 
• Deň tety Ľudmily – podujatie k výročiu úmrtia Ľ. Podjavorinskej – OcÚ Bzince pod 

Javorinou, 26. 2. 2016, 
• Vernisáž Stretnutie – Setkání – výstavné priestory TSK, 3. 3. 2016, 
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• Jaskyniarstvo a jaskyne – ZŠ Čachtice, 9. 3. 2016, 
• 62. HK – Podjavorinskej Bzince – obvodné kolo Trenčín – TSK Trenčín, 11. 3. 2016, 

Posádkový klub Trenčín, 14. 3. 2016, 
• Vedomostná súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta v Trenčíne, 

31. 3. 2016, 
• Vernisáž výstavy Stretnutie – Setkání – Galerie V. Hrocha Uh. Hradiště, 6. 4. 2016, 
• 62. HK – Štúrov Uhrovec – regionálne kolo v prednese poézie a prózy – Posádkový klub 

Trenčín, 7. 4. 2016, 
• Beseda o expedícii do Kosova – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 19. 4. 2016, 
• 62. HK – Štúrov Uhrovec – krajské kolo v prednese poézie a prózy – Uhrovec, 21. 4. 2016, 
• 62. HK – Krajská súťažná prehliadka recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 

a dospelých – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 26. 4. 2016, 
• COLORS – Cestovanie v čase – apríl – júl 2016, 
• Beseda o expedícii do Mexika – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 17. 5. 2016, 
• Zase ma život hladká... – poetické pásmo s veršami R. Dobiáša – GMAB TN, 27. 5. 2016, 
• Teplanská májová pohoda – Trenčianska Teplá, 28. 5. 2016, 
• Odhalenie pamätnej tabule Š. Horníkovi, štúrovcovi – Žitná-Radiša, 4. 6. 2016, 
• Návraty V. Bucka do rodnej Libichavy – súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy – 

Libichava, 7. 6. 2016, 
• 20. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2016 – vernisáž výstavy – Trenčiansky hrad, 

priestory kasárne, 9. 6. 2016, 
• 36. TFS Mníchova Lehota – amfiteáter Mníchova Lehota, 11. 6. 2016, 
• Víkendový tábor pre malých jaskyniarov – Cetuna, 17. – 19. 6. 2016, 
• Ora et ars Skalka – pracovná vernisáž, inštalácia výstavy – Skalka, 25. 6. 2016, 
• Beseda o expedícii do Francúzska – Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 28. 6. 2016, 
• Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lúka, 9. 7. 2016, 
• Ora et ars Skalka – slávnostná vernisáž – Skalka, 16. 7. 2016, 
• Kopaničiarske slávnosti – Starý Hrozenkov, 15. – 17. 7. 2016, 
• Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, 30. 7. 2016, 
• Svet, ako ho vidíme my – 8. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s telesným postihnutím – 

výstavné priestory TSK, 10. 8. 2016, 
• Pavel Dias – Parížske reminiscencie – Katov dom, 25. 8. 2016, 
• Stretnutie rodákov – Libichava, 27. 8. 2016, 
• Beseda – Macedónsko a Bosna a Hercegovina – Sociálne služby mesta Trenčín, 30. 8. 

2016,  
• Výtvarné spektrum – celoštátna výstava – Trenčiansky hrad, 2. 9. 2016, 
• J. Skřipský – Škótsko – krajina, kde svetlo vie učarovať – Uherské Hradište, 6. 9. 2016, 
• Exkurzia Cestou-necestou po Čachtickom hrade, 7. 9. 2016, 
• Krojované dedičstvo,7. 10. 2016, 
• Jozef Vydrnák – výstava Obrazy, kresby – Hroznová Lhota, 
• Láska nepozná starobu – podujatie pre seniorov – Veľká Hradná, 10. 10. 2016, 
• Láska nepozná starobu – podujatie pre seniorov – Pochabany, 22. 10. 2016, 
• Príroda, životné prostredie a deti – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 16. 11. 2016 (vernisáž), 
• Jozef Vydrnák – LOGOS – TSK, 2. 12. 2016, 
• Vianočné stretnutie pre primátorov, starostov a členov ZPOZ – Čas lásky a štedrosti – 

Kálnica, 13. 12. 2016. 
 

Tretinárová: 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS: 
• Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov, súťažná prehliadku ľudových hudieb, 

speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov detí aj dospelých z trenčian-
skeho regiónu – TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – KD Trenčianska Turná, 10. 4. 2016, 

•  Deň tanca – Kino Hviezda Trenčín, 30. 4. 2016, 
•  XXXVI. Trenčianske folklórne slávnosti – Kultúrny dom Mníchova Lehota, amfiteáter 

Mníchova Lehota, 10. – 11. 6. 2016, 
•  53. Výtvarné spektrum, celoslovenská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 

Trenčiansky hrad, 2. 9. 2016, 
•   Celoslovenská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb – Hečkova 

Súča – Dolná Súča, 8. 10. 2016. 
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Janesová: 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS: 
• Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov, súťažná prehliadku ľudových hudieb, 

speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov detí aj dospelých z trenčian-
skeho regiónu – TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – KD Trenčianska Turná, 10. 4. 2016, 

•  XXXVI. Trenčianske folklórne slávnosti – Kultúrny dom Mníchova Lehota, amfiteáter 
Mníchova Lehota, 10. – 11. 6. 2016, 

•  53. Výtvarné spektrum, celoslovenská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 
Trenčiansky hrad, 2. 9. 2016, 

•   Celoslovenská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb – Hečkova 
Súča – Dolná Súča, 8. 10. 2016. 

 

 
 
Účasť pracovníkov na doškoľovacích a iných podujatiach 
 

Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 

 

Slivová: 
- Účasť na pietnej spomienke pri hrobe Janka a Karola Štúrovcov pri príležitosti ukončenia 

Roka Ľudovíta Štúra v Trenčíne, 12. 1. 2016. 
- Služobná cesta za účelom prijatia výmeny skúseností ZPOZ 23. – 24. 2. 2016: Malacky, 

Rohožník, Sološnica, stretnutie s primátorom a starostami, zabezpečenie programu na 
jednotlivých úradoch. 

- Exkurzia kronikárov a OP v Mikulove, 3. 6. 2016. 
- Účasť na Slovesnej jari v Martine, 8. 6. 2016. 
- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 
- Konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia Združenia ZPOZ Človek človeku v Banskej 

Bystrici – 28. 9. 2016. 
- Účasť na podujatí v rámci Roka Svetozára Hurbana  Vajanského – beseda so spisovateľom J. 

Rezníkom: Obsiahnuť svet, slúžiť domovine v Trenčíne, 5. 10. 2016. 
- Účasť na pracovnom stretnutí predsedov okresných a krajských komisii vedomostných 

a záujmovo umeleckých súťaží v Trenčíne, 12. 10. 2016. 
- Seminár k významu prevencie v Trenčíne TSK, 13. 10. 2016. 
- Zasadnutie Mikroregiónu Beckov – Zelená voda – Bezovec v Piešťanoch, 8. 11. 2016. 
- Účasť na Timravinej studničke – celoslovenskom kole v prednese pôvodnej slovenskej prózy 

– Lučenec, 15. 11. 2016. 
 

Masárová: 
- Exkurzia kronikárov a OP v Mikulove, 3. 6. 2016. 
- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 

 

Laurinčíková: 
- Účasť na divadelnom predstavení Zločin. Organizátor: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 

Klub D 44, 25. 1. 2016.    
- Účasť na divadelnom predstavení Obchodník so šťastím. Organizátor: Akadémia umení  

v Banskej Bystrici, Klub D 44, 1. 2. 2016.    
- Hudobné vystúpenie Vernisáž Vladimíra Kudlíka. Organizátor: Malá scéna STU Bratislava, 2. 

2. 2016.    
- Moderovanie akcie Benefičný ples Pro Autis. Organizátor: Hotel Elizabeth Trenčín, Pro Autis 

o. z., 5. 1. 2016 
- Účasť na divadelnom predstavení Les. Organizátor: SKD Martin, 12. 2. 2016.  
- Účasť na predstavení Bábka. Organizátor: Mestské divadlo Trenčín, ODA Trenčín, 18. 2. 

2016. 
- Účasť na KULTÚRA 2016. Organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici; DK 

Prievidza, 19. 2. 2016. 
- Moderovanie akcie Jarné vystúpenie DFS Radosť. Organizátor: DFS Radosť, ODA Trenčín, 

20. 3. 2016.  
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- Moderovanie veľtrhu Záhradkár 2016. Organizátor: Expo center a. s., Výstavisko Expo center, 
6. 4. 2016. 

- Účasť na krajskej postupovej súťaži a prehliadke dramatickej tvorivosti Trenčianskeho kraja 
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2016. Organizátor: Považské osvetové stredisko v Považskej 
Bystrici; Divadlo Púchov, 8. 4. 2016. 

- Účasť na 19. ročníku krajskej prehliadky ochotníckeho divadla Trenčianskeho kraja THÁLIA 
POD BOJNICKÝM ZÁMKOM 2016. Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, 
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza a Art point Prievidza; KaSS PD, 9. 4. 2016. 

- Účasť na medzinárodnom festivale umeleckého prednesu poézie a prózy PODĚBRADSKÉ 
DNI POÉZIE 2016. Organizátor: Slovo a hlas, Mestské kultúrne centrum Poděbrady, Mesto 
Poděbrady; Divadlo na Kovárně Poděbrady, 21. 4. – 24. 4. 2016. 

- Účasť na okresnej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA. Organizátor: ZUŠ K. Pádivého Trenčín. 
Koncertná sála ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 4. 5. 2016. 

- Spievanie na akcii FOLK FEST 2016. Organizátor: Eva n. o., areál Chaty pod Ostrým vrchom 
Soblahov, 7. 5. 2016. 

- Účasť na vystúpení LÚČNICA. Organizátor: Umelecký súbor Lúčnica, Dom umenia Piešťany,  
13. 5. 2016. 

- Účasť na krajskej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA. Organizátor: ZUŠ K. Pádivého Trenčín. 
Koncertná sála ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 25. 5. 2016. 

- Spievanie a recitácia na poetickom večere TATRY a MORE. Organizátor: Stredisko kultúry 
Bratislava, Kultúrny dom Kramáre Bratislava, 20. 6. 2016.   

- Hudobné vystúpenie na podujatí A diamant v hrude nezhnije... Organizátor: Literárne a 
hudobné múzeum pri ŠVK B. Bystrica, spoločenská sála ŠVK, 12. 7. 2016. 

- Moderovanie galaprogramu na festivale Jánošíkove dni v Terchovej. Organizátor: obec 
Terchová, prírodný amfiteáter Terchová, 6. 8. 2016. 

- Hudobné vystúpenie Aurelius Q a Krajka. Organizátor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 
Trenčín, 12. 8. 2016.  

- Hudobné vystúpenie Aurelius Q a Krajka. Organizátor: Blue Not Nové Mesto nad Váhom, Blue 
Not Nové Mesto nad Váhom, 3. 9. 2016.      

- Programová dramaturgia, moderovanie, recitácia na podujatí Benefičný mariánsky koncert. 
Organizátor: Neinvestičný fond Beňadik, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín 
Trenčiansky hrad, 4. 9. 2016.  

- Hudobné vystúpenie na podujatí Spomienka na Ladislava Ťažkého. Organizátor: obec veľký 
Klíž, amfiteáter Starý Klíž, 24. 9. 2016.  

- Hudobné vystúpenie na podujatí Jazz pod hradom. Organizátor: Slovenská jazzová 
spoločnosť, Kino Hviezda, 24. 9. 2016. 

- Hudobné vystúpenie na podujatí Stretnutie rodákov. Organizátor: obec Uhrovec, KD Uhrovec, 
1. 10. 2016.  

- Programová dramaturgia a moderovanie, recitácia na podujatí She is Mercedes. Organizátor: 
Motor-car Trenčín, priestory autosalónu Motor-car Trenčín, 9. 10. 2016.  

- Moderovanie podujatia Jahrada. Organizátor: Expocenter a. s., priestory Trenčianskeho 
výstaviska, 21. 10. 2016. 

- Účasť na divadelnom predstavení Ženský zákon. Organizátor: Mestské divadlo Trenčín, Kino 
Hviezda Trenčín, 26. 10. 2016. 

- Účasť na divadelnom predstavení Pri kase. Organizátor: Pavol Seriš, Kino Hviezda Trenčín,  
4. 11. 2016. 

- Účasť na divadelnom predstavení Snehová kráľovná. Organizátor: LDO SZUŠ Trenčín, Kino 
Hviezda Trenčín, 15. 12. 2016. 

- Hudobné vystúpenie Aurelius Q a Krajka. Organizátor: Barbar Trenčín, Klub Barbar Trenčín, 
16. 12. 2016.  

- Programová dramaturgia a recitácia na podujatí Hojné požehnanie vám nesieme. Organizátor: 
Stodola o. z., kino Hviezda Trenčín, 18. 10. 2016. 

 

Štefinová: 

- Metodický deň pre učiteľov zameraný na programy environmentálnej výchovy SAŽP pre školy; 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; budova TSK, 4. 2. 2016. 

- Slávnostný večer Kultúra 2015 spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov 
a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2015; Organizátor: Regionálne kultúrne 
centrum v Prievidzi a ostatní organizátori; DK Prievidza, 19. 2. 2016. 

https://www.navstevnik.sk/program;jsessionid=8070C1DB12F3B197F3B7F5D18ECD7CCF?institutionId=1000065&categoryId=1004
https://www.navstevnik.sk/program;jsessionid=8070C1DB12F3B197F3B7F5D18ECD7CCF?institutionId=1000065&categoryId=1004
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- Seminár Psychoterapia, socioterapia a dieťa určený najmä pre pedagógov, špeciálnych 
pedagógov, psychológov a vychovávateľov; Organizátor: Inštitút psychoterapie a socioterapie 
v Bratislave v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom a Verejnou knižnicou Michala 
Rešetku v Trenčíne; spoločenská miestnosť VKMR v Trenčíne, 8. 3. 2016. 

- Odborný seminár na tému Prevencia vybraných sociálnopatologických javov určený pre 
riadiacich a metodických pracovníkov regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier; 
Organizátor: Národné osvetové centrum Bratislava; Hvezdáreň Roztoky v okrese Svidník, 10. 
– 11. 3. 2016. 

- Výmena skúseností; Organizátor: Klub kultury Uherské Hradište; Uherské Hradište, 12. 5. 
2016. 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných zručnosti pracovníkov v kultúre (vzdelávanie); 
Organizátor: Národné osvetové centrum Bratislava; účelové zariadenie Ministerstva kultúry 
SR v Bratislave, 25. 5. 2016. 

- Exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov do Mikulova; Organizátor: Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne; Mikulov (ČR), 3. 6. 2016. 

- Soirée s operetou a piknikom na Trenčianskom hrade; Organizátor: Krajská organizácia 
cestovného ruchu Trenčín región; Trenčiansky hrad, 14. 8. 2016. 

- Slovácke slávnosti vína a otvorených pamiatok; Organizátor: Klub kultury Uherské Hradiště  – 
Uherské Hradiště, 9. – 10. 9. 2016. 

- Hudobno-výchovný koncert pre deti „Očová, očová...“; Organizátor: OZ Cimbal – Anton 
Budinský; ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov, 27. 9. 2016. 

- Prevencia vybraných sociálnopatologických javov – odborný seminár; Organizátor: Národné 
osvetové centrum v Bratislave; Banská Štiavnica, 13. – 14. 10. 2016. 

- J.G. Tajovský: Ženský zákon – divadelné predstavenie; Organizátor: Mestské divadlo Trenčín; 
Kino Hviezda Trenčín, 26. 10. 2016. 

 

Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 

 

Vraždová: 
- Metodické stretnutie s pracovníkmi ROS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – TNOS, 22. 2. 

2016. 
- Pietna spomienka venovaná J. a K. Štúrovcom – Trenčín, 12. 1. 2016. 
- Prac. stretnutie k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana – Beckov, 21. 4. 2016. 
- Výmena skúseností s pracovníkmi KK UH – Uherské Hradište, 12. 5. 2016. 
- Školenie k programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – TSK, 

31. 5. 2016. 
- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 
- Exkurzia kronikárov a kultúrno-osvetových pracovníkov – Mikulov, 3. 6. 2016. 
- Prípravný výbor Kopaničiarskych slávností – Starý Hrozenkov, 11. 7. 2016, 15. 12. 2016. 
- Účasť na celoslovenskej konferencii ÚŽS – TSK, 13. 10. 2016. 
- Účasť na výstavách: Európske hviezdy – Miró a Cobr – Danubiana Meulensten Art Museum, 

Čunovo; Uncle Andy – Andy Warhol/James Warhola – Zoya Museum, Modra, 19. 10. 2016. 
- Účasť na podujatí Čas lásky a štedrosti – vianočnom stretnutí starostov, primátorov 

a účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, Kálnica, 13. 12. 2016. 
- Účasť (v zastúpení p. riaditeľky) na pracovnej porade riaditeľov KZ v OvZP TSK – TSK, 4. 11. 

2017. 

 

Muchová: 
- Účasť na pietnej spomienke pri náhrobníku Janka a Karola Štúrovcov pri príležitosti ukončenia 

Roka Ľudovíta Štúra – Evanjelický cintorín Horný Šianec Trenčín, 12. 1. 2016. 
- Účasť na literárnom soirée – Ryba v mori – klub Lúč Trenčín, 25. 2. 2016. 
- Účasť na tvorivej dielni – zdobenie kraslíc – Trenčianska Teplá, 9. 3. 2016. 
- Účasť na tvorivej dielni Jarné inšpirácie – zdobenie medovníčkov – KC Sihoť Trenčín, 10. 3. 

2016. 
- Účasť na Literárnom soirée – Lúč klub Trenčín, 19. 4. 2016. 
- Účasť na Večere študentských filmov – ArtKino Metro, 6. 5. 2016. 
- Výmena skúseností – Klub kultury Uherské Hradiště a TNOS v Trenčíne – Uherské Hradiště, 

12. 5. 2016. 
- Účasť na exkurzii pre kronikárov a osvetových pracovníkov do Mikulova (ČR), 3. 6. 2016. 
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- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 
- Účasť na vernisáži autorskej výstavy – P. Dias – Parížske reminiscencie – Katov dom 

Trenčín, 25. 8. 2016. 
- Účasť na stretnutí rodákov v Libichave, 27. 8. 2016.  
- Účasť na Dni otvorených dverí TSK – budova TSK, 3. 10. 2016. 
- Účasť na celoslovenskej konferencii: Význam prevencie psychosomatických zmien 

v organizme ženy stredného veku – kongresová sála TSK, 13. 10. 2016. 
- Účasť na Literárnom soirée – Lúč klub Trenčín, 18. 10. 2016. 
- Účasť na zasadnutí Mikroregiónu Beckov – Zelená voda – Bezovec v Piešťanoch, 8. 11. 

2016. 
- Účasť na výstavách: Európske hviezdy – Miró a Cobr – Danubiana Meulensten Art Museum, 

Čunovo; Uncle Andy – Andy Warhol/James Warhola – Zoya Museum, Modra, 19. 10. 2016. 
 

Kubičina: 
- Výmena skúseností – Klub kultury Uherské Hradiště a TNOS v Trenčíne – Uherské Hradiště, 

12. 5. 2016. 
- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 

 

Tretinárová: 
- Účasť na školení:  

- Seminár W MZDY – uzávierka roka 2015 v mzdovej učtárni, ročné zúčtovanie daní – 9. 2. 
2016, 

- Školenie – nové finančné výkazy FIN 3-04, FIN 4-04 – 4. 4. 2016, 
- Seminár – vykonávanie verejného obstarávania podľa nového zákona č. 343/2015 Z. z. – 

20. 4. 2016 
- Metodický deň III. v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami TSK – 16. 6. 2015, 
- Ročná účtovná závierka – 2. 12. 2016. 

  
- Výmena skúseností – Klub kultury Uherské Hradiště a TNOS v Trenčíne – Uherské Hradiště, 

12. 5. 2016. 
- Účasť na exkurzii pre kronikárov a osvetových pracovníkov do Mikulova (ČR), 3. 6. 2016. 
- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 
- Účasť na Dni otvorených dverí TSK – budova TSK, 3. 10. 2016. 
- Účasť na výstavách: Európske hviezdy – Miró a Cobr – Danubiana Meulensten Art Museum, 

Čunovo; Uncle Andy – Andy Warhol/James Warhola – Zoya Museum, Modra, 19. 10. 2016. 
 

 

Janesová: 
- Výmena skúseností – Klub kultury Uherské Hradiště a TNOS v Trenčíne – Uherské Hradiště, 

12. 5. 2016. 
- Účasť na exkurzii pre kronikárov a osvetových pracovníkov do Mikulova (ČR), 3. 6. 2016. 
- Školenie BOZP – Beckov, 13. 6. 2016. 
- Školenie – Ročná účtovná závierka, 2. 12. 2016. 
- Účasť na výstavách: Európske hviezdy – Miró a Cobr – Danubiana Meulensten Art Museum, 

Čunovo; Uncle Andy – Andy Warhol/James Warhola – Zoya Museum, Modra, 19. 10. 2016. 
 
 

 
 


