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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 2018 hlavné ciele a úlohy vychádzajúce           
z plánu činnosti na rok 2018 v zmysle zriaďovacej listiny a poslania zariadenia. Hlavné úlohy TNOS 
v Trenčíne boli rozpracovaním vyššie uvedeného dokumentu a zákona č. 189/2015 o kultúrno-
osvetovej činnosti. 
 
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.  

Úlohy s krajskou pôsobnosťou: 
� vykonávanie odborno-poradenskej, metodickej a informačno-dokumentačnej činnosti pre 

kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-
osvetovú činnosť na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

� vedenie evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
 

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. 
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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.  
 
 
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, Podjavorinské 
slávnosti, Trenčianske folklórne slávnosti, Teplanská májová pohoda 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  
� 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 2018 pracovníci 
vypracovali a predložili 12 projektov:  

 
� 11 projektových žiadostí vo Fonde na podporu umenia  

z toho schválených 11 projektov 
Pridelená dotácia:       52 855 € 

 
 

� 1 projektová žiadosť z MV SR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. 
Pridelená dotácia:         1 248 € 
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II.  PERSONÁLNA A PRIESTOROVÁ 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, t. č. na materskej 
dovolenke. 
Dňom 27. 5. 2018 bola poverená zastupovaním riaditeľky počas jej materskej a rodičovskej 
dovolenky Mgr. Anna Vraždová. 

 
- 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 remeslá 
Riadenie, organizovanie, koordinácia úloh a činností TNOS s cieľom plynule zabezpečovať úlohy 
TNOS v období dočasného poverenia zastupovaním riaditeľky.  

- 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, umelecké 

slovo, písomné zmienky a osobnosti 
- Manažér kultúry: metodika a poradenstvo v oblastiach foto, film, výtvarníctvo, 
- Manažér kultúry: metodika a poradenstvo v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, nefolklórneho tanca, 

speváckych zborov, dychovej, folklórnej a vážnej hudby 
- Manažér kultúry: divadlo, literárna tvorba, odborné vzdelávanie kultúrno-osvetových 

pracovníkov a kronikárov, vedenie knižnice TNOS 
- Manažér kultúry: záujmové vzdelávanie, sociálna prevencia, amatérska astronómia, zdravotná 

a environmentálna výchova, grafické práce, administratíva web stránky 
 
 
 
Priestorová vybavenosť 

 
Organizácia sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde na základe zmluvy o výpožičke 
(uzatvorená je na dobu neurčitú) 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. 
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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 
Pri príprave a realizácii podujatí vychádzala z plánu práce Trenčianskeho osvetového strediska 
v Trenčíne, z potrieb a požiadaviek obcí a miest i ostatných organizátorov záujmovo-umeleckých, 
vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí. 
Spolupracovala so školami (SŠ, SŠ, gymnáziami, ZŠ, ZUŠ...), Okresným úradom – odborom školstva 
v Trenčíne, s CVČ v kraji, s Národným osvetovým centrom Bratislava a inými subjektmi kultúrnych 
aktivít. 
Obciam a mestám poskytovala metodiku k občianskym obradom a slávnostiam, k príprave a realizácií 
prvých písomných zmienok, výročiam osobností a i., školám a jednotlivcom pomáhala pri výbere 
textov nielen na súťažné prehliadky. 
Za účelom prípravy a realizácie podujatí uskutočňovala metodické návštevy: Melčice-Lieskové (4x), 
Trenčianske Teplice, Libichava, Uhrovec, Adamovské Kochanovce (3x), Dolné Srnie, Bzince pod 
Javorinou, Šišov, Zemianske Podhradie, Bošáca, Čachtice, Moravské Lieskové (2x), Častkovce. 
Priebežne uskutočňovala konzultácie a inštruktáže: Zemianske Podhradie, Bzince pod Javorinou, 
Lubina, Stará Turá, Dolné Srnie, Moravské Lieskové (2x), Trenčianske Teplice, Adamovské 
Kochanovce, Ivanovce, Kostolná Záriečie, Trenčianske Stankovce, Malé Hoste, Cimenná, Uhrovec, 
Vaďovce, Lúka, Omšenie, Bánovce nad Bebravou, Cimenná, Šišov, Nemšová, Ruskovce, Miezgovce, 
Krásna Ves, Prusy, Častkovce a i. 
Prípravné výbory: 
- 7. 7. 2018 – k 620. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ivanovce 
- 7. 8. 2018 – k 620. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Moravské Lieskové 
- 14. 8. 2018 – k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Kostolná a 420. výročie najstaršej 

písomnej zmienky o obci Dolné Záriečie. 
 
 
Masárová 
Metodická pomoc v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, filmu, fotografie 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 2018, amatérskych fotografov v súťažnej výstave amatérskej fotografie 
Trenčianskeho kraja AMFO 2018, 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorba Výtvarné spektrum 2018. 
 
Klubová činnosť: 
Metodickú a organizačnú pomoc TNOS poskytuje i pre dve neformálne združenie záujmovej 
umeleckej činnosti.  
V oblasti neprofesionálneho výtvarníctva:  
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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 v Trenčíne, 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/galeria-fotostrediska.html?page_id=275. 
 
Kohútová 
V roku 2018 bola poskytnutá metodická pomoc či už osobnou návštevou, telefonickou, alebo priamo 
v TNOS v TN pre folklórne telesá, FSk, DFS: • DFS Čajka Horná Súča • Latovček, Latovec  Dolná 
Súča • DFS Nezábudky Drietoma • DFS Selčanka Selec • DFS Radosť Trenčín • FSk Rozvadžan • 
FTS Trúfalci • UFS Družba • FSk Dolina Omšenie • FSk Melenčár Soblahov •  Čakanka Nové Mesto 
nad Váhom • ŽSSk Dolinečka Soblahov • FSk Dolina Omšenie...  
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 staré hodnoty našich predkov. Intenzívna bola 
metodická pomoc DFS, FS, FSk v rámci programov na Trenčianskych folklórnych slávnostiach, 
Podjavorinských folklórnych slávnostiach, Kopaničiarskych folklórnych slávnostiach či predvianočných 
vystúpení. 
 
Laurinčíková 
Metodické návštevy: 
OcÚ Starý Hrozenkov – 23. 1. 2018 
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica – 30. 1. 2018 
Kino Hviezda – 5. 2. 2018 
Klub Lúč – 9. 2. 2018 
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín – 20. 2. 2018 
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica –  27. 2. 2018 
KD Opatová – 18. 4. 2018 
OcÚ Starý Hrozenkov – 5. 6. 2018 
GMAB – 20. 7. 2018 
Divadlo Opatová 22 – 17. 9. 2018                                                                                                        
Trenčianske múzeum – 2.10. 2018 
 
Metodické návštevy v súvislosti s prípravou divadelnej prehliadky Tvorím, tvoríš, tvoríme a Letná 
divadelná dielňa 2018, organizáciou vzdelávacej a kultúrnej činnosti, účasťou v porotách súťaže                  
v umeleckom prednese, prípravou Literárneho soirée, pravidelnou prezentáciou tvorby mladých 
profesionálnych divadelníkov, s organizáciou vzdelávacej a kultúrnej činnosti, prípravou Galavečera 
Flores musarum, 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. 
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, 
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sprostredkúvali agentúrne i kultúrne služby. V súvislosti s rozšírením pôsobnosti TNOS viesť 
evidenciu kolektívov a jednotlivcov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území TSK sme naďalej 
komunikovali s  dotknutými subjektmi ohľadom evidencie v oblasti KOČ. 
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže v roku 2018 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, ÚĽUV Bratislava, 
VKMR v Trenčíne, Klubom trenčianskych historikov, 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, Trenčianske folklórne slávnosti, Teplanská májová pohoda, 
Kopaničiarske slávnosti, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.  
 
 
 
IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ  PODUJATIA 
 
Činnosť v oblasti informačno-vzdelávacej 
 

• PRO AUTIS – Piano club Trenčín, 12. 1. 2018  
Benefičná akcia v prospech detí s autizmom z Trenčína a okolia. 
Organizátori: Autis o. z., TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: vypracovanie scenára, zabezpečenie moderovania počas akcie a účinkujúcich 
Účasť: 250 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Dubnický kaštieľ, Dubnica n. V., do 31. 1. 2018 
Putovná výstava.  
Spoluorganizátor: Dubnické múzeum (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• DETI DEŤOM – KC Dlhé Hony Trenčín, 10. 2. 2018 
je názov detského seminárika, školičky ľudového tanca, hudby, spevu, ktorého sa každoročne dvakrát 
v roku zúčastnia vždy dva detské folklórne súbory z trenčianskeho regiónu. Tentoraz sa uskutočnili 
v sobotu na fašiangy 10. februára 2018 a voľba padla na detičky z DFS Nezábudky z Drietomy a DFS 
Selčanka zo Selca. Deti sa na seba veľmi tešili a bolo vidieť, že folklór naozaj spája už tých 
najmenších. Počas popoludnia sa s obrovskou radosťou, detskou hravosťou zapájali či už do 
tanečného nácviku s lektorkou Lenkou, ale aj spevácko-hudobného nácviku. Vzájomne sa pohostili 
domácimi koláčikmi, ktoré napiekli domáce gazdinky z Drietomy aj Selca. Vedúce, pedagogičky                   
z oboch detských folklórnych súborov, si zas mali čo povedať medzi sebou a taktiež sa veľmi ochotne, 
bezprostredne zapojili do detských hier, čo má pre deti vždy obrovský význam. 
Všetci odchádzali síce unavení, ale s úsmevom na tvári, so slovami, že na jeseň, 6. októbra 2018, si 
to zapakujeme a tešíme sa už teraz! 
Poďakovanie patrí všetkým deťom, ich vedúcim, že prišli, vydržali a boli šikovné! V neposlednom rade 
poďakovanie patrí aj lektorke seminárika Lenke Konečnej a heligonkárovi Paľkovi Michaličkovi. 
Lektori: Mgr. art. Lenka Konečná, Mgr. Pavol Michalička, Jaroslava Kohútová. 
Podujatie pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.  
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• BARDI – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 14. 2. 2018  
Úsmevný umelecký večer s výnimočnými osobnosťami, pre ktorých vek nie je žiadnou prekážkou. 
Hostia: Juraj Sarvaš a Vladimír Kudlík 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: vypracovanie scenára, propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania 
akcie, hostí a účinkujúcich 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
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• PIETNY AKT POLOŽENIA VENCOV A KVETOV K POMNÍKU PADLÝCH A UMUČENÝCH PRI 
PRÍLEŽITOSTI 73. VÝROČIA PARTIZÁNSKEHO BOJA V CETUNE – Cetuna, 25. 2. 2018 
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. 
Súčasťou spomienky bolo odovzdanie ocenení Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Organizátor: Obec Bzince pod Javorinou 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: metodická pomoc pri príprave podujatia, grafická príprava, tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 200 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• MUŽI V GALÉRII – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 12. 3. 2018  
Netradičná talk show pri príležitosti Dňa žien. Hostia: Milo Kráľ a Marek Geišberg. 
Organizátori: GMAB Trenčín, TNOS v Trenčíne  
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie hostí, programu, moderovania, fotodokumentácie 
akcie 
Účasť: 150 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• VLASY DUPKOM – Savanna Caffé Trenčín, 22. 3. 2018  
Prezentácia knižky poviedok blogerky a prednostky Kliniky anestéziológie a intenzívnej 
medicíny  v Prešove Ľubomíry Romanovej, ktorá reálnymi príbehmi z praxe propaguje nepopulárne 
oddelenie.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Savanna Café Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, vypracovanie scenára, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania 
akcie, hosťa, fotodokumentácie 
Účasť: 30 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ A PREVENCIA NELÁTKOVÝCH NÁVYKOVÝCH CHORÔB 
– Trenčiansky samosprávny kraj, 22. 3. 2018 
K hlavným oblastiam, na ktoré sa Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zameriava, patrí okrem 
záujmovej umeleckej činnosti aj vzdelávacia činnosť. Dlhodobou súčasťou vzdelávania organizácie je 
aj sociálna prevencia, ktorá má v dnešnej náročnej dobe svoj význam. TNOS v Trenčíne 
zorganizovalo vzdelávanie formou sociálno-psychologického výcviku na tému Zvládanie záťažových 
situácií a prevencia nelátkových návykových chorôb. Výcvik sa uskutočnil v priestoroch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. O svoje vedomosti sa prišli s účastníkmi výcviku podeliť lektorky PhDr. Barbora 
Kuchárová, PhD. a PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 
Pod pojmom nelátkové návykové choroby môžeme rozumieť závislosť na internete (a s tým súvisiace 
riziká a ohrozenia virtuálneho sveta), patologické závislosti na vzťahoch, poruchy príjmu potravy, 
patologické nezdržanlivé nakupovanie, patologické hráčstvo, závislosť od psychomanipulatívnych 
skupín – siekt a kultov atď. 
Cieľom vzdelávania bolo prehĺbenie sebapoznania s dôrazom na možnosti riešenia záťažových 
situácií, získanie základných informácií o tzv. nelátkových návykových chorobách v kontexte s inými 
sociálno-patologickými javmi, možnosti riešenia (primárna, sekundárna a terciárna prevencia). 
Na výcviku sa zúčastnili odborníci pracujúci s mládežou z celého kraja. Bohatú skupinu tvorili 
koordinátori prevencie, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, výchovní poradcovia, 
zamestnanci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, krízového centra, Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny aj zamestnanci Mestskej polície. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie lektorov, propagácia podujatia, organizačná príprava, príprava 
technického vybavenia (dataprojektor, flipchart a pod.), zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov, 
a iné 
Účasť: 30 
Zodp. prac.: Štefinová 
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• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV • 22. VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA • 
krajská postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Galéria Vážka, 22. 3. 
2018 
Odborný hodnotiaci seminár s lektormi – členmi poroty Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou – Bojnice; 
Mgr. art. Ivetou Ochránkovou, Trenčín; akademickým sochárom Igorom Mosným – Trenčín. 
Účasť: 60 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• DEŇ TANCA 2018 – Kino HVIEZDA Trenčín, 24. 3. 2018 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo dňa 24. 3. 2018 regionálnu postupovú súťažnú 
prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2018 pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom                      
a Bánovce nad Bebravou. Divadelnú sálu Kina HVIEZDA v Trenčíne roztancovalo približne 400 
tanečníkov z 12 tanečných kolektívov. Divákom predviedli 49 choreografií rôznych štýlov: Disco, Hip 
hop, open a show choreografie, tance iných národov. Súťaž prebiehala v 5 vekových kategóriách. 
 
Odborná porota v zložení Mgr. art. Viktória Lacová, Ing. Darina Kubinová, DiS a Tatiana Urbančoková 
nechala postúpiť do krajského kola súťaže 17 najlepších choreografií: 
Tanculienky (MŠ Odbojárov Nemšová, choreografia: Vločky), BAMBULA – šaškovia (SZUŠ 
Novomeského Trenčín, choreografia: TA NE), KORZO (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: 
Queen of street), BAMBULA – Veľkáči (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: World of music), 
Tanečné štúdio Dancando (choreografia: Aloha), Tanečné štúdio Dancando (choreografia: Memories), 
TS Avena (ZUŠ K. Pádivého Trenčín, choreografia: Vezmi ma so sebou), Tanečné štúdio Dancando 
(choreografia: Bubblegum), TS ELIS (ZUŠ Nemšová, choreografia: Bang bang), Tanečné štúdio 
Dancando (choreografia: Wild), Tanečný klub Aura Dance (choreografia: Royal Blue), TS ELIS (ZUŠ 
Nemšová, choreografia: Slnko nad Afrikou), KORZO (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: 
Toy), KORZO (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Imagination), Tanečné štúdio Dancando 
(choreografia: The Pain), KORZO (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Všade dobre doma 
najlepšie), Tanečné štúdio Dancando (choreografia: Swing). 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, prihlasovanie účastníkov, zabezpečenie priestorov, nákup cien, 
občerstvenia, grafický návrh a tlač plagátov a diplomov, zabezpečenie odbornej poroty a iné 
Účasť: cca 550 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• ODKAZY KATKY HUDECOVEJ – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 16. 4. 2018 
Spomienkový program k nedožitým 90. narodeninám spisovateľky Kataríny Hudecovej, spojený 
s vydaním knihy výberu z jej celoživotného diela. Hostia: SIMA MARTAUSOVÁ, KRAJKA, členovia 
orchestra ZLATÉ HUSLE. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: GMAB Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, vypracovanie scenára, tlač plagátu, zabezpečenie moderovania, 
programu  a fotodokumentácie akcie 
Účasť: 150 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• DEŇ TANCA 2018 – Mestský dom kultúry Dubnica nad Váhom, 26. 4. 2018 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom pripravili dňa 
26. 4. 2018 regionálnu postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2018 pre okresy 
Ilava, Púchov a Považská Bystrica. V Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom predviedlo svoj 
talent približne 300 tanečníkov z 8 tanečných kolektívov. Súťaž prebiehala v 5 vekových kategóriách. 
Odborná porota v zložení Ing. Katarína Krištofová, Eva Chupáčová, DiS a Miroslava Skoková nechala 
z celkového počtu 42 postúpiť do krajského kola súťaže 29 súťažných choreografií: 
Bublinky (SZUŠ Stella Považská Bystrica, choreografia: Mraveneček a Sofia), Stelláčik (SZUŠ Stella 
Považská Bystrica, choreografia: Žienka domáca), Krasolienky (ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica n. V., 
choreografia: Šmolkovia), TS Spirit (SZUŠ Ladce, choreografia: Mačky), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., 
choreografia: Človeče nehnevaj sa), TS Spirit (SZUŠ Ladce, choreografia: Vzostup superhrdinov), 
Artis (SZUŠ Dubnica n. V., choreografia: Cukrová krajina), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., choreografia: 
Black and yellow), Nina Sláviková (SZUŠ Stella Považská Bystrica, choreografia: Rieka), Artis (SZUŠ 
Dubnica n. V., choreografia: Firework), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., choreografia: Unstoppable), Limit 
(SZUŠ Stella Považská Bystrica, choreografia: Silver), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., choreografia: 
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Cirkus), Tweety (CVČ Dubnica n. V., choreografia: Moments), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., 
choreografia: Ružoví panteri), Tweety (CVČ Dubnica n. V., choreografia: Na lavičke), Dubienka (ZUŠ 
Š. Baláža Nová Dubnica, choreografia: Conga), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., choreografia: V hlbinách 
mora), Dubienka (ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica, choreografia: Celebration), Artis (SZUŠ Dubnica n. 
V., choreografia: Candy crush), ZUŠ Ilava (choreografia: Odhodlanie v nás), Artis (SZUŠ Dubnica n. 
V., choreografia: Puto), Tweety (CVČ Dubnica n. V., choreografia: River), Artis (SZUŠ Dubnica n. V., 
choreografia: Fireflies), ZUŠ Ilava (choreografia: Galéria), ZUŠ Ilava (choreografia: Za zvukov noci), 
Artis (SZUŠ Dubnica n. V., choreografia: Prichádza tma), Dubienka (ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica, 
choreografia: James Bond), Tweety (CVČ Dubnica n. V., choreografia: Danciatria – terapia tancom), 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Mesto Dubnica nad Váhom 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, prihlasovanie účastníkov, nákup cien, občerstvenia, grafický návrh 
a tlač plagátov a diplomov, zabezpečenie odbornej poroty a i. 
Účasť: cca 350 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• COLORS – ŠKOLSKÉ BRÁNY BEZ ŠIKANY – apríl – júl 2017 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vyhlásilo tri regionálne výtvarné súťaže pre žiakov základných, špeciálnych 
a základných umeleckých škôl na tému „ŠKOLSKÉ BRÁNY BEZ ŠIKANY“. 
Ich poslaním bolo podnecovanie detí a mládeže k zamysleniu a diskusii o problémoch týkajúcich sa 
rovesníckeho násilia a šikanovania, nie len v školskom prostredí, vytváranie možností na vyjadrenie 
ich vlastného názoru a postoja k danej problematike, motivácia k vzájomnej spolupráci 
prostredníctvom skupinovej práce a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich 
vlastnej tvorby. 
Súťaž pre okresy Trenčín a Ilava organizovali: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín. 
Súťaž pre okresy Považská Bystrica a Púchov organizovali: Trenčianske osvetové stredisko                       
v Trenčíne, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Považská Bystrica. 
Súťaž pre okresy Partizánske a Bánovce nad Bebravou organizovali: Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Partizánske. 
Hodnotenie všetkých troch súťaží prebehlo dňa 12. 6. 2018 v priestoroch Trenčianskeho osvetového 
strediska v Trenčíne.  
Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová, Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá, 
PhDr. Vladimír Kudlík.  
Do súťaží prišlo spolu 140 prác: 
1. súťaž: okresy Trenčín, Ilava – 10 školských zariadení: 69 prác, 
2. súťaž: okresy Púchov, Považská Bystrica – 4 školy: 42 prác, 
3. súťaž: okresy Partizánske, Bánovce nad Bebravou – 4 školy: 29 prác. 
Vernisáže súťažných výstav spojené s odovzdaním ocenení sa uskutočnili: 
18. 6. 2018 v Mestskej knižnici v Partizánskom (výstava trvala do 24. 6. 2018), 
20. 6. 2018 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici (výstava trvala do 4. 7. 2018), 
22. 6. 2018 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne (výstava trvala do 8. 7. 2018). 
Zoznam ocenených prác: 
I. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ 
Simona Ondrejcová, 8 r. (ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom); Karolínka Kuhajdová, 8 r., 
Vanesa Suchá, 8 r., Mia Spačková, 9 r. (Súkromná ZŠ Futurum, Trenčín); Samuel Zrebný, 7 r., Michal 
Ondrička, 7 r., Zuzana Vráblová, 6 r., Veronika Javorková, 7 r., Sofia Blašková, 7 r., Samuel Zrebný,          
7 r., Martin Pánik, 7 r. (ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou); Veronika Magátová, 9 r. (ZŠ Radovana 
Kaufmana, Partizánske) 
II. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ 
Mária Izraelová, 11 r., Marek Ďuďák, 15 r., Lujza Plšková, 13 r., Emanuela Bátkyová, 13 r., Kristína 
Fabová, 13 r. (ZŠ s MŠ Soblahov); Darja Hrbáčková, 10 r., Tamara Ďurišová, 12 r., Nela Sára 
Gonosová, 9 r., Mária Chovancová, 9 r. (ZŠ, SNP 1484, Považská Bystrica); Jakub Konečný, 10 r., 
Tobias Hlaváč, 12 r. (ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske); 
III. kategória – ZUŠ – 1. – 4. ročník ZŠ 
Alica Koreňová, 9 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova, Trenčín) 
IV. kategória – ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ 
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Šimon Holba, 14 r., Martin Pospíšil, 14 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova, Trenčín) 
V. kategória – špeciálne školy 
Veronika Zubová, 14 r. (Spojená škola internátna Ľ. Stárka, Trenčín) 
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín; Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Považská Bystrica; Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Partizánske 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia 
súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, návrh a tlač diplomov, inštalácia a propagácia výstavy 
a iné 
Účasť: cca 500 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• KONCERT DSZ VÁŽKY –  Evanjelický kostol a. v., Trenčín, 12. 5. 2018 
Program pri príležitosti 10. výročia zboru spojený s prezentáciou nového CD.  
Organizátor: ZŠ Dlhé Hony v  Trenčíne 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie moderovania akcie 
Účasť: 200 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA – 22. ročník krajskej 
postupovej súťaže amatérskej fotografie – Kongresová sála TSK, 31. 5. 2018 
Konal sa po slávnostnom otvorení výstavy a fotografov prihlásených do súťaže. Členovia odbornej 
poroty Ing. Jan Tluka, Mgr. art. Barbora Varga Petríková a Ladislav Kobza zhodnotili úroveň prác 
prihlásených do súťaže, individuálne konzultovali s autormi súťaže i účastníkmi vernisáže 
o aktuálnych otázkach fotografie. 
Účasť: 60 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• EXKURZIA KRONIKÁROV A KULTÚRNO-OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV – Olomouc, 1. 6. 2018 
Exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov miest a obcí okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Bánovce nad Bebravou do Znojma. 
Organizátor: TNOS 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 
 
• OSLAVY PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ZEMIANSKE PODHRADIE – Zemianske 
Podhradie, 3. 6. 2018   
Oslavy prvej písomnej zmienky o obci sa začali slávnostnými službami Božími v evanjelickom a. v. 
kostole. Položením kytice pri Pamätnom dome Holuby – Rizner si občania uctili všetky významné 
osobnosti, ktoré sa narodili, žili a pôsobili v obci. Moja rodná, tak znel názov kultúrneho programu, 
ktorý pokračoval v kultúrnom dome. Po odovzdaní ocenení občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, 
vystúpila FSk Kasanka z Moravského Lieskového. 
Organizátor: Obec Zemianske Podhradie, Cirkevný zbor EVCAV na Slovensku Zemianske Podhradie 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: metodická pomoc pri príprave a realizácii podujatia, spracovanie scenára, sprievodného 
slova, moderovanie, grafická príprava, tlač pozvánok a plagátov 
Účasť: 150 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• SPOMIENKA NA KRAGUJEVAC – Trenčín, 7. – 15. 6. 2018 
V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa 7. 6. 2018 pod záštitou 
predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku uskutočnila vernisáž výstavy k 100. výročiu vzbury príslušníkov 
71. pešieho pluku.  
Organizátori: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske múzeum v Trenčíne, TNOS v Trenčíne, 
Európska asociácia mierových miest  ÉVORA – Portugalsko 
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Podiel TNOS: metodická a realizačná pomoc pri podujatí, návrh, spracovanie, tlač pozvánky a plagátov, 
kontakt s organizátormi podujatia, zabezpečenie účasti...  
Účasť: 250 
Zodp. prac.: Vraždová 
Spracovanie slova, uvádzanie vernisáže, zabezpečenie kultúrneho programu 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 15. KULTÚRNE SLÁVNOSTI MIKROREGIÓNU BÁNOVECKO a 810. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ 
ZMIENKY O OBCI PRUSY – Prusy, 16. 6. 2018 
Slávnosti sa začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval rodák z Prús Mgr. Peter Beňo. 
V programe Nesieme vám pozdrav vystúpili deti MŠ, ZUŠ Dezidera Kardoša z Bánoviec nad 
Bebravou, heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková, FSk Bukovina z Kšinnej, speváčka Romana 
Roumy Hlobeňová. Slávnosti vyvrcholili  tanečnou zábavou s hudobnou skupinou Amadeo. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Organizátori: Mikroregión Bánovecko, obec Prusy 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: návrh, spracovanie a tlač pozvánky a plagátov 
Účasť: 335 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• ÓDY MÓDY –  Trenčiansky hrad, 21. 6. 2018 
Módna prehliadka bývalých študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, v súčasnosti úspešných 
slovenských návrhárov na Trenčianskom hrade. 
Organizátor: SUŠ v Trenčíne  
Spoluorganizátor: TNOS Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie hudobného hosťa akcie 
Účasť: 800 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• XIX. OKRESNÉ CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI – Cimenná, 7. 7. 2018 
Už po devätnástykrát sa v malebnej dedinke Cimenná v Bánovskom okrese konali okresné  
cyrilometodské slávnosti. Po slávnostnej svätej omši nasledoval kultúrny program, v ktorom sa 
predstavil FS Briežok z Jedľových Kostolian, ĽH Michala Kendralu z Považskej Bystrice a HS NO 
ONE z Topoľčian. Oslavy vyvrcholili tanečnou hodovou zábavou s hudobnou skupinou Trend. 
Organizátor: Obec Cimenná  
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt so starostom Petrom Vanekom, metodická pomoc, návrh, tlač pozvánok 
a plagátov, objednávka na FS Briežok 
Účasť: 190 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 620. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI IVANOVCE a 90. VÝROČIE ZALOŽENIA  
TJ IVANOVCE – Ivanovce, 21. – 22. 7. 2018  
Veľkolepé oslavy sa začali na ihrisku futbalovým zápasom veteránov. V záhrade obecného úradu sa 
o 13.00 hodine začali oslavy stretnutím rodákov. V rámci slávnostného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva boli jednotlivci i kolektívy ocenení. V programe Pozdrav mojej obci vystúpil kolektív 
Hájiček z Chrenovca, DH Stráňanka, ĽH Huncúti a DH Boršičanka. Na miestnom cintoríne sa konala 
spomienka na zosnulých rodákov. Prvý deň bol ukončený ľudovou veselicou. V nedeľu sa 
v dopoludňajších hodinách uskutočnili ekumenické bohoslužby a popoludní pokračoval kultúrny 
program s dychovou hudbou.  
Sprievodnými podujatiami boli: výstava Ivanovce vo fotografii, výstava Juraj Ďurikovič, polyhistor (235. 
výročie narodenia a 170. výročie úmrtia) a výstava poľovníckych trofejí. 
Organizátor: Obec Ivanovce 
Podiel TNOS: kontakt s OcÚ – metodická pomoc, účasť na prípravnom výbore, spracovanie scenárov 
a sprievodného slova, osobná účasť – moderovanie 21. 7. 2018 
Účasť: 800 
Zodp. prac.: Slivová 
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• POĎME SPOLU DO JASKYNE – Čachtice, 25. 7. 2018 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Oblastnou skupinou Čachtice usporiadali 
vzdelávací a zážitkový seminár v prírode pre deti vo veku od 6 – 11 rokov. 
Program: skúmanie podzemia so skúsenými jaskyniarmi, rozprávanie o vzniku jaskýň a o živote 
v nich, spoznávanie rastlín a stromov v našej prírode, lanový park. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Oblastná skupina Čachtice 
Podiel TNOS: vybavenie povolenia na uskutočnenie podujatia, grafický návrh plagátu a propagácia, 
prihlasovanie účastníkov, pomoc pri príprave podujatia, fotodokumentácia a i. 
Účasť: 26 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• 905. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ŠIŠOV a DEŇ SUCHODOLIA – Šišov,           
28. 7. 2018  
Oslavy začali s areáli parku súťažou vo varení gulášov. V programe Moja rodná vystúpili žiaci 
základnej školy, heligonkári a HS Bojňanci. Bola odprezentovaná monografia o Šišove. Pripravené 
boli rôzne atrakcie pre deti. Oslavy vyvrcholili tanečnou zábavou s hudobnou skupinou LUX. 
Organizátor: Obec Šišov, Mikroregión Suchodolie 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s OcÚ – metodická pomoc, spracovanie scenára so sprievodným slovom, návrh 
a tlač plagátov a pozvánky, účasť za TNOS p. Muchová 
Účasť: 300 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• IV. ROČNÍK STRETNUTIA RODÁKOV a V. ROČNÍK FESTIVALU HELIGONKÁROV – Malé Hoste, 
4. 8. 2018  
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu TSK. Súčasťou stretnutia rodákov a festivalu 
heligonkárov boli i sprievodné akcie: prezentácia tradičných múčnikov (Jednota dôchodcov), 
prezentácia ľudových remesiel, jazda na koňoch, atrakcie pre deti... 
Organizátor: Obec Malé Hoste 
Podiel TNOS: kontakt s OcÚ, metodická pomoc pri príprave podujatia, spracovanie scenára, návrh 
a tlač plagátov a pozvánky 
Účasť: 280 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 620. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ – Moravské 
Lieskové, 11. 8. 2018 
Oslavy začali ekumenickými službami Božími vo farskom kostole sv. Martina. V popoludňajších  
hodinách pokračovali v amfiteátri miestnej časti Bučkovec. Po slávnostných príhovoroch boli na 
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva udelené ceny obce – Ivanovi Drobnému, Mgr. 
Miroslavovi Žákovicovi, Ing. Jánovi Hargašovi, PhD., cena obce in memoriam Jaroslavovi Bradáčovi 
a čestné občianstvo Ing. Jánovi Magálovi, CSc. 14 kolektívom boli pri príležitosti prvej písomnej 
zmienky odovzdané pamätné listy. V programe vystúpila domáca FSk a DFS Kasanka, známa 
heligonkárka Vlasta Mudríková a DH Lieskované. Súčasťou osláv boli ukážky mlátenia, výstava 
historickej techniky a fotografii, ukážky sokoliarov, jazda na koni a i. 
Organizátor: Obec Moravské Lieskové 
Spoluorganizátori: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravské Lieskové, Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku Moravské Lieskové, TNOS v Trenčíne 
Účasť: 470 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• METEORICKÁ EXPEDÍCIA KYKULA – sedlo Kykula, 11. – 12. 8. 2018 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Hvezdáreň profesora Alojza Cvacha pri Trenčianskej 
univezite Alexandra Dubčeka v Trenčíne usporiadali pre verejnosť Meteorickú expedíciu Kykula 2018 
v sedle Kykula v katastri obce Chocholná-Velčice. Programom bolo spoznávanie nočnej oblohy, 
pozorovanie astronomickým ďalekohľadom a sledovanie meteorických rojov. Pozorovanie sa konalo            
v rámci medzinárodného programu International Meteor Organization. 
Organizátor: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
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Podiel TNOS: zabezpečenie povolení na usporiadanie podujatia za hranicami zastavaného územia 
obce Chocholná-Velčice, propagácia podujatia 
Účasť: cca 40 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• XII. MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI ZDRUŽENIA OBCÍ UHROVSKÁ DOLINA a OSLAVY        
74. VÝROČIA SNP POD ZÁŠTITOU PREDSEDU TSK – Miezgovce, 24. 8. 2018  
Súčasťou slávností boli zaujímavé sprievodné akcie: beh SNP v žiackych kategóriách, otvorenie 
zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, zapálenie vatry, ohňostroj 
Organizátor: Obec Miezgovce, Združenie obcí Uhrovská dolina 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s OcÚ, spracovanie scenára so sprievodným slovom, návrh a tlač plagátov 
a pozvánky 
Účasť: 400 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 700. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI KOSTOLNÁ a 420. VÝROČIE NAJSTARŠEJ 
PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI DOLNÉ ZÁRIEČIE – Kostolná Záriečie, 25. – 26. 8. 2018  
V kultúrnom programe vystúpili: DFS Nezábudky, deti MŠ, tanečná skupina Maryland, heligonkári, 
obecná ľudová kapela. Pri príležitosti písomnej zmienky bolo udelených jednotlivcom 8 cien obce. Do 
života bola uvedená monografia o obci Kostolná-Záriečie, zostavovateľom ktorej bol Mgr. Igor Zmeták, 
PhD. Súčasťou osláv bola výstavka fotografii Obec a jej obyvatelia. Oslavy ukončila tanečná zábava. 
V nedeľu oslavy pokračovali v popoludňajších hodinách vystúpeniami speváckej skupiny Studienka, 
DH Chabovienka a obecnej kapely. 
Organizátor: Obec Kostolná Záriečie 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s OcÚ, účasť na prípravnom výbore, spracovanie scenára, zabezpečenie 
moderátorky, zapožičanie panelov na výstavku 
Účasť: 420 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• KRAJSKÉ OSLAVY 74. VÝROČIA SNP – VRCH ROH LUBINA, 25. 8. 2018  
Organizátor: Obec Lubina, Oblastná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Novom Meste nad Váhom   
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne            
Podiel TNOS: zabezpečenie propagácie udalosti, návrh plagátu, zabezpečenie programu a moderovanie 
pietnej akcie 
Účasť: 200 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• SLÁVNOSTI DŇA OBCE – Bzince pod Javorinou, 1. 9. 2018 
Organizátor: Obec Bzince pod Javorinou 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou – starostkou Ing. A. Šoltésovou a J. Kuhajdovou, kultúrnou 
pracovníčkou, metodická pomoc, návrh a tlač pozvánok, plagátov 
Účasť: 305 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• ODBORNÝ ROZBOROVÝ SEMINÁR – k výstave z 55. ročníka krajskej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018 – Výstavné priestory Dubnického 
kaštieľa, 7. 9. 2018 
Konal sa s členmi odbornej poroty: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Liptovský Mikuláš, Palúdzka; 
Mgr. art. Eva Tkáčiková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; Mgr. Pavol Šima-Juriček, 
Modra; Ing. Jozef Vydnák, Dubnica nad Váhom. Na seminár boli pozvaní všetci autori, ktorí sa do 
súťaže zapojili. Cieľom seminára bolo rozvíjať vedomosti a podporovať umelecko-odborný rast  
neprofesionálnych výtvarníkov.  
Účasť: 60 
Zodp. prac.: Masárová 
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• TVORIVÉ DIELNE – v rámci podujatia 55. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018 – Základná umelecká škola Karola Pádivého 
v Trenčíne, 7. a 8. 9. 2018 
Konali sa s lektormi: maľba – Mgr. Veronika Miková; textil (plstenie, arttex) – Bc. Milada Ždrnja; grafika 
– Mgr. Jozef Švikruha.  
Účasť: 30 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VÝMENA SKÚSENOSTÍ ZPOZ – obce a mestá v ČR, 14. – 15. 9. 2018 
TNOS v Trenčíne pripravilo pracovné stretnutie – výmenu skúseností pre primátorov, starostov, 
matrikárky, kultúrnych pracovníkov a všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave, tvorbe a realizácii 
obradov a slávností. Počas dvoch dní účastníci navštívili mesto Zlín – prijatie  na pôde Zlínskeho kraja 
spojené s besedou, prehliadka správnej budovy, Baťovej kancelárie vo výťahu, vyhliadková terasa, 
Obuvnícke múzeum. V Zlínskom klube v divadelnej sále mali oficiálne prijatie zástupcami mesta, 
prezentáciu svadobných obradov, jubilantov, udeľovanie Ceny mesta Zlín a i. Na radnici boli 
účastníkmi vítania detí do života. Na druhý deň navštívili dedinku Březnice, kde boli prijatí 
predstaviteľmi obce, v kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor a obec odprezentovala 
uzavretie manželstva a vítanie detí do života. Druhý deň patril aj návšteve kúpeľného mesta 
Luhačovice, kde si účastníci pozreli vystúpenia v rámci Medzinárodného festivalu detských folklórnych 
súborov, piesní a tancov, ako aj vyhlásenie dediny (vesnice) roka v ČR na kúpeľnom námestí. 
Aj tohtoročná výmena naplnila očakávania, ponúkla množstvo, rozmanitosť a kvalitu príležitostí pre 
obohatenie poznatkov všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie prijatia na OcÚ a MsÚ v ČR, pracovná cesta do Zlína a Vsetína – 
príprava programu, spracovanie a zaslanie oficiálnych listov na obce a mesta, zabezpečenie 
ubytovania, dopravy – objednávky, spracovanie pozvánky s návratkou, spracovanie konkrétnej 
pozvánky a zaslanie prihláseným účastníkom, poistenie účastníkov, príprava prezenčných listín, 
zabezpečenie propagačných materiálov a spomienkových predmetov 
Účasť: 36 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• JAZZ POD HRADOM – KINO HVIEZDA TRENČÍN, 21. – 23. 9. 2018  
Organizátor: Trenčianska jazzová spoločnosť 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne            
Podiel TNOS: zabezpečenie propagácie udalosti, návrh plagátu 
Účasť: 300 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM – Remeselné dielničky pre šikovné detičky II, Trenčianska 
Turná 
Šúpoliarska dielnička: 26. 9. 2018, 3. 10. 2018 
Hrnčiarska dielnička: 4. 10. 2018, 11. 10. 2018, 18. 10. 2018, 8. 11. 2018 
Drotárska dielnička: 15. 10. 2018, 22. 10. 2018, 29. 10. 2018 
Čipkárska dielnička: 9. 11. 2018, 16. 11. 2018, 23. 11. 2018, 30. 11. 2018 
Plstiarska dielnička: 22. 11. 2018, 29. 11. 2018, 6. 12. 2018 
S cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia sme od septembra do 
decembra 2018 uskutočnili 5 cyklov remeselných tvorivých dielničiek. Každý cyklus bol tematicky 
zameraný na jedno konkrétne remeslo a pozostával z viacerých jednodňových stretnutí, počet ktorých 
závisel od náročnosti jednotlivých činností a techník daného remesla.  
Spolu sa uskutočnilo 16 stretnutí – tvorivých dielničiek, ktoré viedlo 5 lektorov. Štruktúra 
každého cyklu pozostávala z dvoch hlavných častí:  
1.) z interaktívnej prednášky o tradičných ľudových remeslách a regiónoch, v ktorých sa rozvíjali;  
2.) z tvorivých dielničiek, kde si deti vyrobili svoje vlastné výrobky pod vedením skúsených lektorov, 
ľudovo-umeleckých tvorcov. 
Deti sa živo zaujímali o históriu remesiel a remeselné techniky, aktívne tvorili, učili sa pracovať 
s prírodnými materiálmi, ktoré naši predkovia využívali vo svojom každodennom živote. Mnohí z nich 
budú pokračovať v tom, čo sa naučili, vďaka čomu sa stanú skutočnými nositeľmi tradícií. 
Zámer  projektu vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného 
času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám            
a ľudovému umeniu nášho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel sa naplnil. Pridanou hodnotou 
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je osvojenie si nových vedomostí a zručností v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeje nielen              
k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí. 
Na príprave obsahovej náplne sme spolupracovali s odborníkmi – remeselníkmi, ktorí lektorsky 
zabezpečovali jednotlivé dielničky: Ing. Eva Hudáková, Andrea Peterková-Gontkovská, Bc. Katarína 
Vozáriková, Mgr. Mária Mizeráková, Milada Ždrnja.  
Počet účastníkov: 62 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, lektori, spracovanie harmonogramu tvorivých dielní, 
zabezpečenie priestorov, oslovenie účastníkov, propagácia 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• DETI DEŤOM – KC Dlhé Hony Trenčín, 6. 10. 2018 
Seminár – VI. folklórne tanečno-spevné dielničky pre DFS Selčanka zo Selca a DFS Nezábudky 
z Drietomy. 
DETI DEŤOM – taký je názov detského seminára (školy tanca) – nápad uskutočniť ho sa zrodil 
v TNOS v Trenčíne.  
Hlavnou ideou podujatia je dať dohromady – dvakrát v roku priateľsky spojiť na spoločnom "nácviku-
semináriku" – dva detské folklórne súbory zatiaľ z okolia Trenčína a "ponúknuť im", ako sa dá s deťmi 
pracovať jednoduchou hrou, trebárs aj s ľudovými motívmi, a popritom sa spoločne zabaviť, ochutnať 
– ponúknuť niečo zo svojej kuchyne, napríklad výborné domáce koláče, pagáče, buchty, dobrú 
zábavu...  
V roku 2016 si to všetko vychutnávali deti z DFS Stankovčan z Trenčianskych Stankoviec a DFS 
Javorinka z Miškech Dedinky, v roku 2017 si to dvakrát vychutnali deti z Hornej Súče z DFS Čajka            
a z Dolnej Súče DFS Latovček a v roku 2018 to boli deti DFS Selčanka zo Selca a DFS Nezábudky 
z Drietomy. 
Na úvod si spoločným pokrikom „deti deťom“ popriali dobrú zábavu a na záver si deti spoločne 
zatancovali párové, krútivé tance lašung a čardáš. Ďakujeme všetkým deťom, ich vedúcim, že prišli, 
vydržali a že boli úžasné! V neposlednom rade poďakovanie patrí aj ďalšej lektorke seminárika Lenke 
Konečnej. 
Lektorky: Jaroslava Kohútová, Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. 
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• FLORES MUSARUM – KASÁREŇ TRENČIANSKEHO HRADU, 8. 10. 2018  
Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho 
kraja z oblasti kultúry za rok 2018. Hosť programu: Dua Vente 
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: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE (2X) – KC Dlhé Hony Trenčín, 13. a 20. 10. 2018 
Nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov. 
Metodický seminár zameraný na ľudovú pieseň, hudbu, tanec pre detské folklórne súbory, folklórne 
skupiny, folklórne súbory, ľudové hudby, krúžky, každoročne usporadúva Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne.  
Ani v tomto roku nezabudlo na svojich nadšencov folklóru a v sobotu 13. októbra a potom 20. októbra 
2018 sa v Kultúrnom centre STRED v Trenčíne stretlo viac ako 100 folkloristov nielen z trenčianskeho 
regiónu.  
Seminár 13. októbra 2018 bol zameraný na kreatívny workshop, schopnosť interpretácie ľudového 
tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie tradičného ľudového tanca pre 
tanečníkov z DFS vo veku 12 – 15 rokov, ich vedúcich a pedagógov. Seminár viedol vynikajúci, lektor, 
odborník naslovovzatý Slavomír Ondejka. 
Metodický seminár 20. októbra 2018 bol zameraný na ľudovú pieseň, hudbu, tanec pre detské 
folklórne súbory, folklórne skupiny, folklórne súbory, ľudové hudby, krúžky... 
Viedli ho vynikajúci lektori: hudba – Peter Obuch, Pavol Michalička / spev – Margita Jágerová / tanec – 
Lenka Konečná a Alfréd Lincke. 
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Folkloristi zo seminára odchádzali v neskorších večerných hodinách možno unavení, no spokojní, že 
sa dozvedeli, naučili opäť niečo nové a vymenili si medzi sebou aj organizačné skúsenosti fungovania 
vo svojich folklórnych kolektívoch.   
A záverečný prísľub – ako vždy: „Tešíme sa na ďalšie podobné semináre organizované Trenčianskym 
osvetovým strediskom.“ 
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 40. STRETNUTIE A TVORIVÁ DIELŇA VÝTVARNÍKOV A  FOTOGRAFOV REGIÓNOV TRENČÍN 
A  UHERSKÉ HRADIŠTĚ V  STAROM HROZENKOVE – Rekreačné stredisko Kord v Starom 
Hrozenkove, 19. – 21. 10. 2018 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Klub kultury v Uherskom Hradišti v spolupráci                         
s  Obecným úradom v Starom Hrozenkove pripravili toto tradičné podujatie, o ktoré je medzi 
výtvarníkmi a fotografmi veľký záujem.  
Lektori:  

– Akademický sochár Juraj Krajčo, Trenčín – predstavil nielen svoju maliarsku tvorbu, ale aj 
svoju prácu na reštaurovaní interiéru a exteriéru kostola sv. Františka Xaverského a ďalších 
sochárskych pamiatok v Trenčíne. 

– Výtvarníčka Eva Harmadyová, Nové Mesto nad Váhom – predstavila svoju sochársku, 
medailérsku a šperkársku tvorbu, účastníci tvorivej dielne si mohli vyskúšať prácu                         
s roztaveným kovom pri vlastnej tvorbe. 

– Fotograf Antonín Kostka, Brumov-Bylnice – predstavil svoju tvorbu, v ktorej preferuje klasickú 
čiernobielu fotografiu na stredný formát negatívu. V tvorivej dielni predstavil náročnosť 
techniky bromostriebornej želatínovej fotografie, s ktorou pracuje. Zároveň predstavil novú 
publikáciu „Má Vlára“, ktorá vznikla v roku 2018. 

– František Chrástek, Uherský Brod – predstavil svoju doterajšiu tvorbu v oblasti profesionálnej 
výtvarnej a reklamnej fotografie. 

Dôležitou súčasťou stretnutia je tiež vzájomné zoznámenie sa s tvorbou účastníkov.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VĎAKA ZA SLUŽBU OBČANOM... – Bošáca, 25. 10. 2018 
V malebnej dedinke Bošáca sa uskutočnilo na záver volebného obdobia spoločenské stretnutie 
primátorov, starostov, poslancov a účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, ktoré 
pripravilo TNOS v Trenčíne v spolupráci s obcou Bošáca a mikroregiónom Bošáčka. Po vystúpení 
žiakov tamojšej ZŠ s MŠ Vladimíra Riznera prezentoval zaujímavo a zanietene mikroregión Bošáčka 
(Bošáca, Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok) slovom 
a videoprojekciou jej predseda a starosta obce Mgr. Daniel Juráček. 
Stretnutie bolo pozastavením sa vo víre uponáhľaných dní s poďakovaním, prejavením úcty a vďaky 
za štvorročnú prácu, za vyčerpávajúce hodiny hľadania najlepších ciest a riešení, ktoré iste ťažili 
a ťažia nejedno mesto/obec. Pozvanie prijali i starostovia, ktorí už nepracujú na tomto poste, no 
v minulosti sa nezištne podieľali na zveľaďovaní a chode obcí, neskôr pomáhali svojimi radami novým 
nastupujúcim starostom. Mgr. Anna Vraždová, poverená zastupovaním riaditeľky TNOS, poďakovala 
za spoluprácu a zaželala úspešné nadchádzajúce dni, ponúkla možnosti spolupráce a vyjadrila 
presvedčenie, že i v budúcnosti budeme spoločne participovať na rôznych podujatiach a projektoch. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, Obec Bošáca a mikroregión Bošáčka 
Podiel TNOS: kontakt s obcou Bošáca, účasť na prípravnom výbore, zaslanie pozvánok obciam 
a mestám, spracovanie scenára, zabezpečenie priestorov – objednávka, zabezpečenie programu, 
návrh a tlač pozvánky s návratkou, moderovanie podujatia 
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 16. 11. – 15. 12. 2018 
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 
nad Bebravou 30. ročník regionálnej výtvarnej súťaže.  
Do súťaže sa zapojilo 564 žiakov v šiestich súťažných kategóriách: 
1. kategória/ materské školy              23 MŠ/ 131 prác 
2. kategória/ 1. – 4. ročník ZŠ      20 ZŠ/ 158 prác 
3. kategória / 5. – 9. ročník ZŠ      16 ZŠ/ 128 prác 
4. kategória/ ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. roč. ZŠ   8 ZUŠ/ 67 prác         
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5. kategória/ ZUŠ – 5.– 9. ročník ZŠ            7 ZUŠ/ 52 prác 
6. kategória/ špeciálne školy    5 ŠŠ/ 28 prác 
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 7. 11. 2018 v priestoroch TNOS. Porota pracovala 
v zložení: PaedDr. Elena Porubänová, Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová a Mgr. Janka Masárová. 
Porota mala možnosť udeliť v každej súťažnej kategórii 5 cien, ale uplatnila si právo ceny prerozdeliť, 
aby mohla spravodlivejšie charakterizovať zodpovedajúcu kvalitu jednotlivých kategórií.  
Vernisáž výstavy spojená s odovzdaním ocenení sa uskutočnila dňa 16. 11. 2018 v priestoroch 
Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. Výstava bola sprístupnená do 15. 12. 2018.  
Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného 
hodnotenia súťaže, nákup cien, návrh a príprava diplomov, zabezpečenie priestorov, inštalácia 
výstavy a i. 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• O LITERÁRNU CENU TnUAD – Trenčín, 28. 11. 2018 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým 
strediskom v Trenčíne vyhlásili 2. ročník študentskej súťaže O LITERÁRNU CENU TnUAD. Súťaž je 
určená pre nádejných spisovateľov z radov študentov stredných škôl. 
Vyhodnotenie súťaže za účasti autorov, členov poroty a organizátorov sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2018 
v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• CHODILA SVETOM LÁSKA – Melčice-Lieskové, 7. 12. 2018 
Hudobno-poetický program pre seniorov i jubilantov pre MO Jednoty dôchodcov na Slovensku. 
Organizátor: MO Jednoty dôchodcov Lieskové, TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: spracovanie scenára, účinkovanie v programe 
Účasť: 75 
Zodp. prac.: Slivová 
 
 
 
 
Činnosť v oblasti ZUČ 
 
• ZÁHRADY ZABUDNUTÝCH SNOV – kaviareň Savanna Café, Trenčín, do 31. 1. 2018 
Výstava fotografií Jana Tluku.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ORA ET ARS VIATOR • SKALKA PUTUJÚCA – Výstava výtvarných diel z desiatich ročníkov 
Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA  ET ARS Skalka – výstavné priestory 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 6. 1. – 28. 2. 2018 
V spolupráci  s Mestom Trenčín. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VÝSTAVA OBRAZOV MILANA MEDÚZA – výstavné priestory TSK Trenčín, 14. 1. – 23. 2. 2018  
Výstava obrazov výtvarníka Milana Medúza z Prievidze.  
V spolupráci s Regionálnym kultúrnym strediskom v Prievidzi. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ORA ET ARS VIATOR • SKALKA PUTUJÚCA – Dubnický kaštieľ, 24. 1. – 1. 4. 2018  
Vernisáž výstavy: 23. 1. 2018 o 17.00 h  
Výstava obrazov zo sympoziálnej zbierky medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET 
ARS Skalka. 
V spolupráci s Mestom Trenčín a Dubnickým múzeom. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Mestské kultúrne stredisko 
Nové Mesto nad Váhom, 27. a 28. 2. 2018 
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre okres Nové Mesto nad Váhom. 
Úroveň bola priemerná. Je stále nutné venovať zvýšenú pozornosť výberu ukážok, a mať dostatok 
času na prípravu recitátora, aby zvládol text. V tomto roku bola dramaturgia rôznorodá. 
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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: 129, z toho 89 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – Kino Hviezda Trenčín, 9. 3. 2018 
Divadelná prehliadka Tvorím, tvoríš, tvoríme je prezentáciou najúspešnejších súborov a sólistov 
divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového 
a pantomimického, dramatickej hry detí) v oblasti detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých, 
ochotníckych divadelných súborov hrajúcich pre deti a amatérskych divadelných súborov                             
z Trenčianskeho kraja.  
V prehliadke sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na základných školách 
(žiaci 1. až 9. ročníka), na osemročných gymnáziách (žiaci 1. až 4. ročníka), základných umeleckých 
školách a kultúrno-výchovných zariadeniach (vo veku od 6 do 15 rokov vrátane), amatérskych 
divadelných súborov, divadiel mladých a ochotníckych divadelných súborov hrajúcich pre deti. 
Je určená  amatérskym divadelným tvorcom (hercom, režisérom, dramaturgom), žiakom literárno-
dramatických odborov na ZUŠ, pedagógom, ale aj širokej verejnosti bez rozdielu veku so záujmom 
o divadlo a umožňuje zúčastneným využívať poznatky  na skvalitnenie práce v oblasti dramatického 
umenia. 
 
Prehliadka pozostávala z programovej časti (predstavenia súborov, sólistov) a zo vzdelávacej časti 
(interné a verejné rozbory  inscenácií súborov a sólistov). 
Do prehliadky sa mohli prihlásiť:  
a/ amatérske divadelné súbory, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako 
umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum,  
b/ divadlá mladých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého 
druhu a ich adresátom je dospelé publikum (od 15 do 26 rokov veku),  
c/ ochotnícke divadelné súbory a sólisti hrajúci pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, 
bábkového, hudobného a pohybového divadla (od 16 rokov veku).  
d/ súbory a sólisti – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4 ročníka osemročných gymnázií, 
základných umeleckých škôl a kultúrno-výchovných zariadení (vo veku od 6 do 15 rokov vrátane), a to 
s inscenáciou alebo so scénickou miniatúrou. V scénickej miniatúre účinkuje jedno až tri deti vrátane 
hudobného sprievodu a v časovom limite do 15 minút. 
Na prehliadke sa nemohli prezentovať s programom, s ktorým sa zúčastnili divadelných súťaží 
v predchádzajúcich rokoch. 
 
Na regionálnej prehliadke Tvorím, tvoríš tvoríme sa prezentovali štyri súbory, z toho tri detské 
divadelné súbory a  jeden divadelný súbor mladých. Spoločným menovateľom pre väčšinu inscenácií 
bola rôznorodosť tém, ktoré priniesli na javisko.  
 
Perinbaba                                         (detské činoherné divadlo) 
DMS TALENT Trenčín 
Neobyčajne príbehy ponožiek             (detské činoherné divadlo) 
DDS WHITE Bánovce nad Bebravou 
Ako boli Vianoce skoro na blate          (detské činoherné divadlo) 
DDS KaPa Trenčín 
Dobrý deň, pán kolega!                      (divadlo mladých) 
Divadlo mladých KALORIK Bánovce nad Bebravou                                         
 

Vzdelávací seminár po prehliadke viedli lektori Mgr. art. Sandra Polovková, Mgr. art. Petra Kovalčíková. 
 
Odborný posudok lektorky Sandry Polovkovej: 
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Názov predstavenia: Perinbaba 
Práca v javiskovom priestore s viac ako tridsiatimi deťmi, navyše v rôznom veku, je akt, ktorý si zaslúži 
vysoké ocenenie. Vedúca súboru, pedagogička a režisérka, Zuzana Mišáková, je tejto neľahkej úlohe 
vystavená každoročne, s príchodom vianočného obdobia. Práve s ročným obdobím súvisí aj 
dramaturgia, výber predlohy pre žiakov a žiačky Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne. 
Takto limitujúca dramaturgia však môže spôsobiť aj problematické časti, ktorým sa súbor tento rok 
nevyhol. Mišáková zvolila pre svojich žiakov notoricky známu rozprávku, Perinbabu, v literárnej, 
rýmovanej úprave Ľubomíra Feldeka. Sama však do nej autorsky zasahovala, práve veršované časti 
eliminovala, čo pôsobilo mätúco. Režisérka nielen pre seba, ale aj pre študentov zvolila náročnú 
cestu. Takmer každý pozná Jakubiskovu Perinbabu, ktorá je pre vianočný čas už symbolickou. Ako ju 
však inscenovať a ostať bez ovplyvnenia filmom? Ako z tohto príbehu vytvoriť hravý priestor pre deti 
od najnižších ročníkov základných škôl, ktoré budú súčasne v súzvuku už s adolescentmi? Možno 
práve odpoveďami a riešeniami na tieto otázky, by sa následne Mišáková vyhla logickým 
nezrovnalostiam v inscenácii alebo sa zamerala na primárne pôsobenie detí na javisku – na ich 
javiskovú reč v súvislosti s pohybom, budovanie situácií, napätia. Bohužiaľ, na prehliadke sme mali 
možnosť vidieť reprízu, v ktorej sa samotní detskí aktéri cítili stratene.  

Názov predstavenia: Neobyčajné príbehy ponožiekNa javisko vybehol malý hlúčik detí.                    
S farebnými doplnkami – prúžkovanými šálmi a ponožkami – jedinými rekvizitami mladých hercov            
a herečiek. Divákom prišli rozpovedať príbeh zatúlaných ponožiek, ktoré sa strácajú v útrobách 
práčky, aby sa našli v dobrodružných príbehoch. Podobne ako ponožky v príbehoch, sa prišli malí 
herci na javisko zabávať. Smiech však nepatril len im, ale aj divákom. A to úplne prirodzene.                      
V jednoduchých mizanscénach, v ktorých využili najmä seba, svoje telá a prejav, sa neubránili ani 
vtipkovaniu zo samých seba. Nesnažili sa zvládnuť veľké postavy, vyhli charakterovému herectvu, 
spoľahli sa na kolektív, ktorý na javisku tvorili. Mnohokrát sa na veľkých javiskách komorná inscenácia 
stráca. V prípade Neobyčajných príbehov ponožiek v absolútne prázdnej inscenácii, sa priestor zaplnil 
energiou a hravosťou jednotlivých etúd, ktoré zastupovali aj pedagogický proces. Napríklad postavy – 
ponožky na kastingu, si osvojovali (v rôznych, zámerne rôznorodo zahraných stupňoch zvládnutia) 
divadelný jazyk a terminológiu v praxi. Neobyčajné príbehy ponožiek môžu byť vstupnou bránou 
mladých hercov a herečiek do kvalitných divadelných pokusov.  

Názov predstavenia: Dobrý deň, pán kolega! Divadlo mladých Kalorik z Bánoviec nad Bebravou 
pod vedením Zuzany Varhaníkovej sa v ostatných dvoch sezónach predstavuje divákom s autorskými 
inscenáciami, ktoré majú angažovaný, politický tón. Po inscenácii To je on!, ktorá reflektovala obdobie 
Slovenského štátu a jeho konanie najmä voči deťom židovského pôvodu, sa súbor v túto sezónu na 
prehliadke predstavil s autorskou inscenáciou Dobrý deň, pán kolega! Autori a autorky pri tvorbe 
inscenácie asi ani netušili, aká aktuálna a dramaturgicky trefná bude v aktuálnej spoločenskej                   
a politickej situácii na Slovensku. Práve súčasnosť však v inscenácii, ktorá sa odohráva v prostredí 
kampane komunálnych volieb, však mierne absentuje, dostala sa do úzadia pred archaickosťou, ktorej 
autori nechali väčší priestor. Napriek tomu sú však jasne čitateľné typy politikov v obci, ktoré 
vychádzajú z reálneho života. Väčšinu inscenácie tvoria parodizujúce výstupy úzkeho spektra 
politického výberu (absolútne absentuje pozitívna postava). Práve typovosť postáv prevláda nad 
charaktermi, a postupne miznú akékoľvek rozdiely. Jednotlivé charaktery pôsobia roztrieštene. Autori 
a herci by sa na ne mohli ešte sústrediť a prepracovať, neuspokojiť sa iba s plochou, viditeľnou 
nálepkou a jednoduchým odkazovaním k realite. Zaujímavým elementom inscenácie je zapojenie 
publika do volebného procesu. Inscenácia smeruje k politickej satire, ktorá však obsahuje ešte 
množstvo “zašpinených” situácií a postáv, ktoré síce majú byť nečisté, ale divák by mal mať priestor               
v ich odhaľovaní. Protagonisti, spolu so Zuzanou Varhaníkovou, sa musia rozhodnúť, aké témy a ako 
ich chcú inscenáciou divákovi otvoriť. Niekedy je menej viac, čo platí aj pri dvoch záveroch inscenácie. 
Ak sa Kalorik rozhodne ísť “čistou” cestou, jeden z posledných výstupov inscenácie, v ktorom 
dominuje melódia slovenskej hymny, môže spôsobiť skutočnú katarziu u divákov. 
Podiel TNOS: propagácia prehliadky, zabezpečenie odborného seminára prehliadky  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Kino Hviezda Trenčín, 10. 3. 2018 
Tradičné každoročné jarné vystúpenie DFS Kornička pre rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť. Prečo 
názov Z našej kuchyne? Jednoducho preto, aby sa rodičia či široká verejnosť dozvedeli, čo má tento 
súbor pripravené vo svojom novom pomyselnom jedálnom lístku, ktorý pozostával ako vždy z nového 
„jedla“, tentokrát zábavného čísla v podaní vedúcich a starších aj mladších detí, ľudovej hudby. 
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O tom, že mal rýchly, nápaditý, zaujímavý spád, hovoril najmä čas, pretože program trval skoro dve 
hodiny, a divákom – o čom svedčil ich potlesk, sa ešte málilo... 
Rozišli sa až po spoločnom odspievaní známej ľudovej piesne Trenčín dolinečka a najmä s prísľubom 
od vedúcej súboru, že sa v októbri 2018 program zopakuje, kde sa však rozlúčia so starou 
generáciou. 
Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – kongresová sála TSK Trenčín, 
13., 14. a 16. 3. 2018 
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre ZŠ a ZUŠ okresu Trenčín. 
V priebehu troch dní odznelo 133 prednesov. Kolá mali dobrú úroveň. Komisia odporučila venovať 
zvýšenú pozornosť dramaturgii, nakoľko sa objavovali texty z ostatných rokov a nepriniesli nový 
pohľad recitátora pre poslucháča. Do okresného kola postúpili najúspešnejší žiaci, ktorých vybrali 
komisie.  
V rámci súťaže sa uskutočnili semináre. Členky poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli žiakom 
i učiteľom metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne  
Podiel TNOS: spracovanie propozícií 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 do komisií, diplomov pre všetkých účastníkov, občerstvenie, spracovanie výsledkov na 
okresné kolo – zaslanie zoznamov ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové, ktorá je spolu-
organizátorom okresného kola 
Účasť: 180, z toho 133 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – kongresová sála TSK Trenčín,                 
20. 3. 2018 
Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže, dospelých pre okresy 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. 
Nadšení, ale i nadaní recitátori sa stretli v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
26 študentov gymnázií, stredných škôl a ZUŠ vo svojich výstupoch prezentovali pestrú škálu pôvodnej 
slovenskej i zahraničnej literatúry v kategórii poézia a próza. Trojčlenná komisia do krajskej súťažnej 
prehliadky odporučila  šiestich recitátorov. 
Podiel TNOS: expedovanie propozícií, prihlášky s návratkou na školy v regióne, žiadosť na priestory, 
sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov, zabezpečenie komisie, príprava prezenčných listín 
a dohôd pre členov komisie, nákup cien, návrh a tlač diplomov a iné 
Účasť: 44, z toho 26 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE – Trenč. Teplá,  23. 3. 2018 
Popoludnie s veľkonočnými zvykmi a tradíciami, v rámci ktorého sa uskutočnila výstava tradičných 
veľkonočných výrobkov spojená s predajom, výstava výšiviek teplanského kroja, tvorivá dielňa 
pletenia veľkonočných korbáčov, ukážky ľudových remesiel a ochutnávka teplanských šišiek. Hosťom 
popoludnia bola speváčka, spisovateľka a lekárka Marcela Laiferová. 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, propagácia, náklady na lektora tvorivej dielne 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou,                  
23. 3. 2018 
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. Prehliadka 
mala dobrú úroveň a bolo vidieť, že žiaci popracovali na textoch od obvodných kôl. 
Za vytvorenie dobrých podmienok na súťaž a priateľskú atmosféru patrí veľká vďaka základnej škole. 
Do krajského kola odborné komisie vybrali víťazov z jednotlivých kategórií. 
Spoluorganizátori: 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 do komisií, prehliadky Pamätnej izby nár. um. Ľ. 
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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 Obecným úradom a školou 
v Bzinciach pod Javorinou a iné 
Účasť: 70, z toho 35 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA – Dvorana Ministerstva kultúry SR, Bratislava,  
5. – 27. 4. 2018 
Výstava obrazov zo sympoziálnej zbierky Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET 
ARS SKALKA.  
V spolupráci  s Mestom Trenčín.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Melčice-Lieskové, 6. 4. 2018 
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí, v tvorbe detských recitačných kolektívov 
a divadiel poézie pre okres Trenčín sa už tradične uskutočnila v rodisku básnika Jána Smreka, ktoré 
120. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. 
Na úvod prehliadky sa účastníkom predstavil recitačný kolektív KAPA zo ZUŠ K. Pádivého z Trenčína 
s dramaturgiou od Jozefa Horáka Živý nábytok. 
Dve odborné komisie v poézii a v próze v troch kategóriách si vypočuli 44 prednesov.  
Na seminároch porotcovia zhodnotili jednotlivé výstupy a usmernili  žiakov  i pedagógov. 
Do krajského kola postúpili víťazi z jednotlivých kategórií. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: spracovanie výsledkov z obvodných kôl podľa jednotlivých kategórií, zoznamov, 
prezenčných listín, zabezpečenie 6 členov do 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, Centrom voľného času v Trenčíne, s Obecným úradom a ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-
Lieskové a i. 
Účasť: 90, z toho 44 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – SÚŤAŽ A PREHLIADKA HUDOBNÉHO FOLKLÓRU DETÍ                 
– KD Dolná Súča, 8. 4. 2018 
Kultúrny dom v Dolnej Súči sa začal v nedeľu 8. 4. 2018 postupne zapĺňať po 11. hodine mládežou, 
deťmi, dospelými aj tými skôr narodenými.  
TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu 
s Obecným úradom v Dolnej Súči zorganizovalo a pripravilo tri postupové súťaže a prehliadky 
v rôznych kategóriách s výstižným názvom TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI.  
Nedeľné súťažné popoludnie otvoril starosta obce Rudolf Pleva a srdečne privítal všetkých 
súťažiacich, porotcov, ako aj publikum. Súťažiacim zaželal veľa zdaru v jednotlivých súťažných 
blokoch s myšlienkou, že nedeľné odpoludnie naplnené tradičnou ľudovou kultúrou všetkých poteší 
a prinesie divákom, poslucháčom i samotným súťažiacim veľa toho, čo je pre nich typické, čo je ich 
srdciam blízke. Ľudový tanec, pieseň, hudba. Jednoducho to, čo zanechali v starých maľovaných 
truhliciach naši predkovia a súťažiaci niečo z nich s láskou, precíznosťou a veľkou úctou povyberali... 
Účasť bola veľmi bohatá, o čom svedčia počty nielen súťažiacich, ktorých bolo spolu viac ako 400, ale 
aj samotných divákov, ktorí prišli povzbudiť tanečníkov, hudobníkov či spevákov z mládežníckych 
folklórnych súborov, detských folklórnych súborov a folklórnych skupín. 
 
Regionálna súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru (sólisti speváci, spevácke skupiny, 
inštrumentalisti a ľudové hudby), ktorej sa zúčastnilo: SPOLU 80 súťažiacich, z toho 3 ĽH, 6 sólistov 
spevákov, 6 speváckych skupín, 4 inštrumentalisti – heligónka v 19 programových číslach zo 7 
detských folklórnych súborov: DFS Turanček, Stará Turá; DFS Kopaničiarik, Myjava; DFS Nezábudky, 
Drietoma; DFS Čajka, Horná Súča; DFS Latovček, Dolná Súča; DFS Štvorlístok, Trenčianska Turná; 
DFS Kornička, Trenčín. Súťaž a prehliadku hodnotila odborná porota v zložení: PhDr. Andrea 
Jágerová, predsedníčka poroty, členovia poroty: PaedDr. Angela Vargicová,  
Mgr. Peter Obuch, PhD. 
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Hodnotenie poroty: 
Detské ľudové hudby:  

• Zlaté pásmo s priamym postupom:  
- Malá ľudová muzika malých dievčat z DFS Kornička, Trenčín: Melisska Holá – husle, 

Maruška Izraelová  – heligónka, Zuzka Šašinková – bubon, s názvom hudobného bloku 
Keď som chodil do školy 

- Ľudová hudba DFS Kornička – Bibišie 
• Strieborné pásmo:  

- ĽH DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá 
Spevácke skupiny:  

• Zlaté pásmo s priamym postupom:  
- SSk mladšie dievčatá, DFS Kornička, Trenčín – Ďurské piesne zo Záblatia  

• Zlaté pásmo s návrhom na postup: 
- SSk staršie dievčatá, DFS Kornička, Trenčín – Dievocké piesne z kykulských kopaníc 

• Zlaté pásmo:  
- SSk dievčat, DFS Nezábudky, Drietoma  

• Strieborné pásmo:  
- Spevácky zbor dievčat, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá 
- SSk chlapci, DFS Nezábudky, Drietoma 
- SSk dievčat, DFS Čajka, Horná Súča  

Sólisti speváci:  
• Zlaté pásmo s priamym postupom:  

- Emma Juricová, DFS Čajka, Horná Súča – ľudové piesne z Omšenia 
• Zlaté pásmo:  

- Zuzana Fecková, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá 
- Hana Železníková, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá 
- Petra Trunková, DFS Latovček, Dolná Súča  

• Strieborné pásmo:  
- Matúš Kohútek, DFS Štvorlístok, Trenčianska Turná 

• Diplom za účasť: 
- Alžbeta Konečná (predškoláčka), DFS Kopaničiarik, Myjava 

Sólisti inštrumentalisti – heligonkári: 
• Zlaté pásmo s priamym postupom:  

- Ondrej Prochácka, DFS Štvorlístok, Trenčianska Turná – ĽP zo spevníka KOPA  
• Zlaté pásmo s návrhom na postup:  

- Martin Fabo, DFS Kornička, Trenčín – ĽP z Trenčianskej Turnej  
• Zlaté pásmo:  

- Matias Michalec, DFS Čajka, Horná Súča 
• Strieborné pásmo:  

- Kristína Konečná, DFS Kopaničiarik 
 
Krajské kolo detského hudobného folklóru s názvom My sme malí muzikanti bolo v sobotu 28. apríla 
2018 v Zemianskych Kostoľanoch. Strieborné pásmo v hre na heligónke získal Martin Fabo DFS 
Kornička a Zlaté pásmo heligonkár Ondrej Prochácka DFS Štvorlístok Trenčianska Turná. Zlaté 
pásmo v kategórii spevácke skupiny patrilo mladším dievčatám DFS Kornička z Ďurskými piesňami zo 
Záblatia a hudobné triu malých dievčat z DFS Kornička s hudobným číslom Keď som chodil do školy 
v zložení husle, heligónka, bubon. 
Do celoštátneho kola – Vidiečanova Habovka 16. 6. 2018 postúpili: priamy postup ľudová hudba DFS 
Kornička Trenčín. Návrh na postup získali: dievčenská spevácka skupina Kornička veľké dievčatá 
s Dievockými piesňami z Kykulských kopaníc a sólistka speváčka Ema Juricová z DFS Čajka Horná 
Súča.  
Detská ľudová hudba DFS Kornička a sólistka speváčka Ema Juricová z DFS Čajka Horná Súča 
získali v celoštátnom kole Vidiečanova Habovka strieborné pásmo. Spevácka skupina starších dievčat 
DFS Kornička sa nezúčastnila celoštátneho kola z dôvodu účinkovania na MFF Myjava v tom istom 
termíne. 
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• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – SÚŤAŽ A PREHLIADKA FOLKLÓRNYCH SKUPÍN – KD Dolná 
Súča, 8. 4. 2018 
Regionálna súťaž a prehliadka folklórnych skupín, v ktorej účinkovalo:  
8 folklórnych skupín (spolu 230 súťažiacich): FSk Pobedimčan, Pobedim; FSk Melenčár, Soblahov; 
FSk Kubra z Kubrej, FSk Dolina, Omšenie; FSk Lehoťanka, Mníchova Lehota; FSk Kýčer, Turá Lúka; 
FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce; FSk Latovec, Dolná Súča.  
Odborná porota: Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – predsedníčka poroty, členovia: Mgr. art. Lenka 
Konečná, ArtD., Ing. Jozef Lehocký.  
 
Hodnotenie poroty: 

• Zlaté pásmo s priamym postupom:  
- FSk Kýčer, Turá Lúka – Drápačky na kopaniciach  

• Zlaté pásmo s návrhom na postup:  
- FSk Lehoťanka, Mníchova Lehota – Na roboty do sveta  

• Zlaté pásmo:  
- FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce – Priadky 

• Strieborné pásmo:  
- FSk Melenčár, Soblahov – V Soblahove na muzike 
- FSk Kubra z Kubrej – Práska 

• Bronzové pásmo:  
- FSk Pobedimčan, Pobedim – Na senách 
- FSk Dolina, Omšenie – Priadky 
- FSk Latovec, Dolná Súča – Priadky 

 
Krajské kolo: 24. 6. 2018 Kultúrny dom, Papradno – NOSITELIA TRADÍCIÍ, krajská postupová súťaž  
a prehliadka folklórnych skupín, folklórny festival V SRDCI JAVORNÍKVO – 6. ročník 
Umiestnenie trenčianskych skupín: 
Zlaté pásmo získala FSk Lehoťanka Mníchova Lehota a zlaté pásmo s návrhom na postup do 
celoštátneho kola, ktoré bude 4. – 5. 8. 2018 v Zuberci, získala FSk Kýčer, Turá Lúka 
 
Organizátori oboch prehliadok: TNOS v Trenčíne, OcÚ Dolná Súča 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MILAN MEDÚZ • SLOVENSKO EURÓPE A SVETU – výstavné priestory TSK Trenčín,                   
10. 4. – 4. 5. 2018 
Výstava výtvarných biografií významných osobností Slovenska venovaná 25. výr. vzniku samostatnej 
SR. Hosť výstavy: Jana Koštialová – kresby.  
V spolupráci  s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA – multižánrový festival – Trenčianska Teplá, 27. 5. 2018  
Tretí ročník festivalu plného pohody, ľudovej kultúry a zábavy s bohatým programom pre mladých            
i skôr narodených, o ktorý sa postarala tanečná skupina Issabelle, detský folklórny súbor Kolíska, 
Evka a Lenka Bacmaňákové s kapelou Zbojná, FS Senior Vršatec z Dubnice n. V., dychová hudba 
Lieskované a hudobná skupina GLADIATOR. 
Organizátori: Obec Trenčianska Teplá, TNOS, s finančnou podporou TSK 
Podiel TNOS: koncepčná, dramaturgická, programová, organizačná a realizačná pomoc. Spolupráca 
na vypracovaní projektu, propagácii, SOZA – licenčná zmluva, play listy, OZIS, inzercia,... 
Zodp. prac.: Vraždová  
 
• NÁVRATY VOJTECHA BUCKA DO RODNEJ LIBICHAVY – Libichava, 6. 6. 2018 
XVII. regionálna súťažná prehliadka v prednese slovenskej 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. 
Po seminári, na ktorom komisia skonštatovala stúpajúcu úroveň a vyzdvihla zaujímavú dramaturgiu, 
boli odovzdané najúspešnejším recitátorom diplomy, knihy a spomienkové predmety. Potom účastníci 
položili kyticu kvetov na hrob Vojtecha Bucka, ktorého 25. výročie úmrtia sme si v tomto roku 
pripomenuli. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne a obec Libichava 
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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 
kníh, zabezpečenie spomienkových predmetov pre všetkých účastníkov, príprava zoznamov, 
prezenčných listín, služobné auto, zabezpečenie poroty, účasť v porote – predseda, vyhodnotenie 
súťažnej prehliadky – vedenie seminára 
Účasť: 35, z toho 23 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• XXXVIII. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI MNÍCHOVA LEHOTA 
  8. 6. 2018 • Mierové námestie v Trenčíne od 18.45 h 
  9. 6. 2018 • Amfiteáter v Mníchovej Lehote od 14.00 h 
 

„Trenčín dolinečka, pekná rovinečka, po nej sa prechodí moja frajerečka.“ 
Touto piesňou sa niesla v piatok 8. júna v podvečerných hodinách POZVÁNKA pod Trenčianskym 
hradom na 38. Trenčianske folklórne slávnosti. Tentokrát divákov na Mierovom námestí v Trenčíne 
v programe s názvom Tancuj, spievaj, zahraj si, pozývali do Mníchovej Lehoty detský folklórny súbor 
Kornička a Radosť a mládežnícke folklórne súbory Družba a Trenčan. 
Organizátormi podujatia bolo TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja spolu s mestom Trenčín. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu 
umenia. 
 
 „F tej Lehote v Uhréch jame veselosť je veľká. Zišli sa tam mladí, starí, zabaviť sa treba. 
Zaspievajú, zatancujú z toho svojho kútka, f tej Lehote Uhrech jame vždy sa baviť vedia.“ 
V sobotu 9. júna sa amfiteáter v Mníchovej Lehote od 13.00 h menil na rozkvitnutú pestrofarebnú 
lúku. To krása kroja, hudby, spevu a tanca umocnila sviatok tradičnej ľudovej kultúry už po 38. raz. Na 
rozmedzí Strážovských vrchov a Považského Inovca, v Uhréch jame, ako kedysi volali miesto, kde 
stojí terajší amfiteáter v Mníchovej Lehote, a v roku 1969 sa tu 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, folklórne skupiny, detské folklórne súbory, spevácke skupiny, ľudové 
hudby a dychová hudba z trenčianskeho regiónu. V šiestich programových blokoch bavilo divákov, 
poslucháčov a rozdávalo im radosť 19 folklórnych kolektívov a okolo 700 účinkujúcich. Nechýbalo ani 
sprievodné podujatie, ktoré nadväzovalo na tradičné prvky folklóru v podaní majstrov ľudového 
umenia. Remeselníci sa prezentovali s ukážkami výroby a výsledkami tvorby. 
Folklórne slávnosti otvorila Anna Vraždová, poverená zastupovaním riaditeľky TNOS v Trenčíne spolu 
so starostom obce Mníchova Lehota Jozefom Kováčom. 
Záver slávností patril škole tanca, kde si všetci mali možnosť zatancovať a niečo sa naučiť. 
Dramaturgia folklórnych slávností bola zameraná výlučne na prejavy tradičnej ľudovej kultúry bez 
komerčných programových ponúk a na folklórne kolektívy z Trenčína a jeho okolitých obcí.  
Na javisku sa postupne vystriedali tanečníci, hudobníci či speváci:  
DFS KORNIČKA, DFS RADOSŤ, FS DRUŽBA, FS TRENČAN, CHSSk ŠKRUPINKA, FS NADŠENCI 
z Trenčína, DFS NEZÁBUDKY Drietoma, DFS ČAJKA Horná Súča, DFS ŠTVORLÍSTOK Trenčianska 
Turná, DFS SELČANKA, FSk SELČAN zo Selca, ŽSSk DOLINEČKA Soblahov, FSk KUBRA Kubra, 
DH OPATOVANKA Opatová n. V., FSk ROZVADŽAN Trenčianske Stankovce a domáci DFS 
BYSTEREC, FTS TRÚFALCI, ĽH JÁDERKO a 80-ročný jubilant FSk LEHOŤANKA z Mníchovej 
Lehoty. 
Organizátori: TNOS TN, OcÚ Mníchova Lehota  
Spoluorganizátor: mesto Trenčín 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA  – sprievodný program Trenčianskych folklórnych slávností, 
9. 6. 2018   
Sprievodným podujatím folklórneho festivalu bola prezentácia remeselníkov s ukážkami výroby 
a výsledkami tvorby s cieľom priblížiť návštevníkom súčasné podoby ľudovej umeleckej kultúry 
s dôrazom na jej hodnoty a tradície. Remeselné podujatie bolo veľkou živou dielňou, ktorá ponúkla 
najrozmanitejšie produkty ľudovoumeleckej výroby.  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – komunikácia s remeselníkmi a poskytovateľmi 
občerstvenia (dodanie živnostenských listov, odpisov ERP, čestných prehlásení, povolení 
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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 10 remeselníkov) 
Komunikácia s OcÚ v Mníchovej Lehote – zriadenie trhového miesta, povolenia na predaj, oznámenia 
na finančnú správu, riešenie prípojok, rozpis stánkov,... 
Na podujatie sme zabezpečili 19 remeselníkov a poskytovateľov občerstvenia. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• DIVADELNÁ DIELŇA 2018 – ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín, 15. – 17. 6. 
2018 
Divadelná dielňa 2018 je vzdelávanie amatérskych divadelníkov, pedagógov pracujúcich v oblasti 
divadla, vedúcich ochotníckych súborov a amatérov so záujmom o divadlo profesionálnymi lektormi. 
Je jedinečnou príležitosťou pre získanie nových poznatkov a  zručností amatérskych divadelníkov 
(deti, mládež a  dospelých) prevažne z  Trenčianskeho kraja a  záujemcov o  divadelné dianie z  radov 
študentov, ktorí si podávajú prihlášky na štúdium na stredných a  vysokých umeleckých školách, ako 
aj pedagógov pracujúcich v rámci Literárno-dramatického odboru na ZUŠ. Cieľom je podpora 
amatérskej divadelnej tvorby v  trenčianskom regióne a systematické vzdelávanie v  kontexte danej 
problematiky.                                                                                                         
Divadelná dielňa 2018 bola určená amatérskym divadelným tvorcom (hercom, režisérom, 
dramaturgom), žiakom Literárno-dramatického odboru na ZUŠ v kraji, študentom stredných škôl, 
pedagógom a záujemcom o  divadlo bez rozdielu veku. 
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín 
 
Odbornými lektormi dielne boli: 
Mgr. art. Mária Danadová – študovala bábkoherectvo a herectvo na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave a na Akademii múzických umění v Prahe, momentálne pôsobí ako interná doktorandka na 
VŠMU. Ako herečka, performerka, a choreografka spolupracuje s  rôznymi divadlami a divadelnými 
zoskupeniami: Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Štúdio 12, 
Bábkové divadlo na Rázcestí a iné. Je držiteľkou niekoľkých hereckých ocenení. Jej divadelné aktivity 
sú od roku 2014 najintenzívnejšie prepájané s nezávislým zoskupením Odivo, kde je spolu                    
s režisérkou Monikou Kováčovou jednou z dvoch kľúčových osobností. Počas 4 rokov existencie 
Odiva hosťovali na vyše 30 festivaloch. Z tvorby z posledných rokov vyberáme spoluprácu na 
viacerých scénických dielach so zoskupením Med a prach, na koprodukčnom projekte Miracles 
(Divadlo Pôtoň, Sláva Daubnerová, Med a prach, Debris company), na koprodukčnej inscenácii 
Americký cisár (Divadlo Pôtoň a Štúdio 12). Pôsobí tiež ako lektorka workshopov, pedagogička 
herectva na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v  Banskej Bystrici a  redaktorka Centra hudby                
a dramatických programov RTVS.    
Mgr. BcA. Pavol Seriš, PhD. – po maturite študoval anglický a nórsky jazyk na Filozofickej fakulte 
Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia jazykov veľa cestoval, začal sa venovať divadlu               
a v decembri 2006 založil spolu s Jurajom Hubinským autorské divadelné zoskupenie Neandrtal Teatr 
(dnes S+H). Po vyštudovaní Filozofickej fakulty v roku 2010 bol prijatý do Ateliéru klaunská scénická a 
filmová tvorba na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Po absolvovaní ateliéru v júni 2013 
pokračoval na JAMU v doktorandskom štúdiu, ktoré ukončil dizertačnou skúškou v decembri 2017. 
Žije autorským divadlom, v ktorom mieša stand-up comedy, fyzické divadlo, absurdný humor, 
pantomímu či tanec. Venuje sa aj kreslenému humoru, či krátkym filmom. Spolupracoval s režisérom 
Martinom Františákom na divadelných inscenáciách v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti            
a Národnom divadle v Brne. 
Celkovo sa Letnej divadelnej dielne 2018 zúčastnilo 30 ľudí. 
Podiel TNOS: propagácia divadelnej dielne, zabezpečenie školiacich priestorov, lektorov, účastníkov, 
a stravy  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• LENA LUKIČ – OBRAZY – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 2. – 20. 7. 
2018 
Autorská výstava členky Združenia výtvarníkov pri TNOS v Trenčíne. 
Zodp. prac.: Masárová 
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• OLYMPIÁDA – Rio de Janeiro/Pjongčang – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, 2. – 17. 8. 2018 
Výstava fotografií Martina Medňanského.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY – Výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 3. 10. – 5. 11. 2018, vernisáž: 3. 10. 2018  
Výstavu pohľadníc a plagátov zo zbierky Milana Belása. Výstava sa uskutočnila pod záštitou predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Kinosála hviezda Trenčín, 7. 10. 2018 
Program pripravil detský folklórny súbor Kornička z Trenčína v spolupráci s mestom Trenčín                       
a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. DFS Kornička už od roku 1999 združuje malých 
folkloristov – hudobníkov, spevákov, tanečníkov, ktorých je v súčasnosti 140. Deti sú rozdelené podľa 
ročníkov do piatich skupín a šiestou je ľudová hudba súboru.  
Program bol venovaný najmä odchádzajúcim, končiacim členom v Korničke, v ktorom pôsobili okolo 
10 rokov, čiže od 5 – 15 rokov. 
Prečo názov Z našej kuchyne? Jednoducho preto, aby sa rodičia či široká verejnosť dozvedeli, čo má 
tento súbor pripravené vo svojom pomyselnom jedálnom lístku, čo dobrého ukrýva pod svojou 
pomyselnou, súborovou pokrievkou. Jedálny lístok pozostával ako vždy z programových čísel od 
najmenších po najstaršie aj odchádzajúce deti, hudobníkov, spevákov, tanečníkov.   
Rozišli sa až po spoločnom odspievaní známej trenčianskej piesne „Dobre nech je tomu domu“ 
a najmä s prísľubom od vedúcich súboru, že v marci 2019 sa program zopakuje, avšak už s novou 
generáciou a keď sa podarí, aj so zaujímavým hosťom. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• TIMRAVINA STUDNIČKA – Trenčín, 24. 10. 2018  
Regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy. 
Odborná porota si vypočula 11 prednesov a do celoslovenského kola odporučila 3 recitátorov. 
Súčasťou prehliadky bol i seminár. 
V celoslovenskom kole sa v III. kategórii umiestnil na veľmi peknom 3. mieste Vladimír Juríček zo ZŠ 
Trenčín, Veľkomoravská ul. s dramaturgiou od Daniela Pastirčáka Námorník a loďka. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: príprava a realizácia podujatia, zaslanie koncepcie na školy, zabezpečenie priestorov, 
komisie, spracovanie dohôd, nákup cien, návrh a tlač diplomov, spracovanie výsledkov a zaslanie 
organizátorovi celoslovenského kola MsÚ Lučenec 
Účasť: 34, z toho 11 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 55. MÉTA – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 8. 11. – 11. 12. 2018, 
vernisáž: 8. 11. 2018 
Výstava fotografií členov fotoskupiny Méta. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ZIMNÝ UMELECKÝ JARMOK 2018 – Galéria Vážka v Trenčíne, 9. – 16. 12. 2018 
Prezentácia výtvarnej tvorby trenčianskych výtvarníkov v spolupráci s Galériou Vážka. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• SMREKovo – Melčice-Lieskové (svadobka), 13. 12. 2018 
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika 
Jána Smreka pri príležitosti 120. výročia narodenia. 
V lieskovskej svadobke sa uskutočnil I. ročník súťažnej prehliadky z tvorby básnika Jána Smreka pri 
príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Účastníci si vypočuli 20 prednesov, navštívili Pamätnú izbu 
Jána Smreka a položili kyticu k pamätníku básnika, ktorý vstúpil pomyselne medzi prítomných 
prostredníctvom filmového záznamu. Veríme, že naviažeme sa prvý ročník a z podujatia sa stane 
tradícia v obci Melčice-Lieskové, kde sa básnik Ján Smrek, vlastným menom Čietek, 16. 12. 1898 
narodil (Zemianske Lieskové). 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, obec a ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 
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Podiel TNOS: spracovanie koncepcie súťaže, zaslanie na školy, zabezpečenie komisie, nákup cien, 
zabezpečenie filmu o J. Smrekovi, sumarizovanie prihlášok podľa kategórií, spracovanie zoznamov, 
návrh a tlač diplomov a plagátov, zabezpečenie otvorenia Pamätnej izby Jána Smreka 
Účasť: 55 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• GREGORIÁDA – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 14. 12. – 18. 1. 
2018, vernisáž: 14. 12. 2018  
Autorská výstava obrazov člena Združenia výtvarníkov pri TNOS v Trenčíne Mira Gregora. 
V programe vernisáže výstavy vystúpil hudobný hosť: Trenčiansky spevácky zbor. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV – Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, 15. 12. 2018  
a Evanjelický kostol a. v., Trenčín, 16. 12. 2018  
DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI... 2018 – v tomto duchu sa niesol Adventný koncert speváckych 
zborov, ktorý usporiadalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, občianske združenie Hudobné aktivity z Trenčína, mesto 
Trenčín, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského a Evanjelický a. v. kostol  v Trenčíne. 
V sobotu aj v nedeľu 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. 
Na festivale sa predstavili: 
Sobota 15. decembra 2018 o 15.00 hod. • Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne  
• Detský spevácky zbor Vážky Trenčín   
• Trenčiansky spevácky zbor Trenčín 
Nedeľa 16. decembra 2018 o 15.00 hod. • Evanjelický a. v. kostol v Trenčíne 
• Trenčiansky evanjelický spevokol Zvon Trenčín 
• Ženský spevácky zbor Srňan Horné Srnie 
• Zmiešaný spevácky zbor Cantabile Nové Mesto nad Váhom 
• Trenčiansky spevácky zbor Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• VIANOČNÉ STRETNUTIE ČLENOV ZDRUŽENIA VÝTVARNÍKOV PRI TNOS V TRENČÍNE – 
Klubovňa AZZP Trenčín, 19. 12. 2018 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VIANOČNÝ KONCERT – Lubina, 30. 12. 2018 
Vianočný koncert so speváčkou Oľgou Baričičovou sa uskutočnil v Evanjelickom a. v. kostole                    
v Lubine. 
Organizátori: Obec Lubina, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Lubina, Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
 
Nadregionálne – krajské postupové súťaže 
 
• Celoslovenská výtvarná súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, január – 
marec 2018 
Dňa 2. 3. 2018 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne uskutočnilo 
otvorenie 33. 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 712 detí a žiakov. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách: 
1. kategória/ MATERSKÉ ŠKOLY              24 MŠ/ 155 prác 
2. kategória/ 1. – 4. ročník ZŠ       32 ZŠ/ 253 prác 
3. kategória / 5. – 9. ročník ZŠ       30 ZŠ/ 211 prác 
4. kategória/ ZUŠ – prípravné štúdium a 1. - 4. roč. ZŠ  6 ZUŠ/ 58 prác         
5. kategória/ ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ             4 ZUŠ/ 35 prác 
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Odborné vyhodnotenie regionálneho kola súťaže sa uskutočnilo 21. 2. 2018 v priestoroch 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.  
Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá, Mgr. Stanislava Habšudová, Mgr. 
Andrea Štefinová. Ocenených bolo 50 prác, z ktorých 24 postúpilo do celoslovenského kola. 
Otvorenie výstavy súťažných prác bolo spojené s vyhodnotením súťaže. V programe vystúpili žiaci 
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.  
Výstava bola sprístupnená do 25. 3. 2018 a tvorilo ju približne 300 výtvarných prác, ktoré porota 
vybrala na vystavenie. Po jej ukončení boli postupujúce práce poslané do  celoslovenského kola 
súťaže, ktoré organizuje SÚH v Hurbanove. 
So svojimi prácami postúpili: 
Miloš Bunčiak, 6 r. (MŠ, Pionierska ul., Čachtice), Michaela Čahojová, 5 r. (MŠ, Šmidkeho ul., 
Trenčín), Paulína Mutňanská, 6 r. (MŠ, Ul. Odbojárov, elok. tr. Ľuborčianska ul., Nemšová), Mia 
Vasková, 6 r. (MŠ, Ul. M. Turkovej, Trenčín), Emma Lehocká, 6 r. (MŠ, Hviezdoslavova ul., Nové 
Mesto nad Váhom), Kristínka Slaninová, 8 r. (SZŠ Futurum, Trenčín), Zuzana Roxerová, 8 r. (ZŠ, 
Veľkomoravská ul., Trenčín, uč. Timková), Lukáš Gajdúšek, 7 r. (ZŠ, Bezručova ul., Trenčín), Lucia 
Ondračková, 8 r. (ZŠ s MŠ, Chocholná-Velčice), Vanesska Hanáčková, 6 r. (SZŠ Futurum, Na 
dolinách, Trenčín), Hana Kišová, 12 r. (ZŠ s MŠ, Soblahov), Viktória Vojteková, 11 r. (ZŠ s MŠ, 
Soblahov), René Marčák, 12 r. (Spojená škola internátna, Trenčín), Lujza Plšková, 12 r. (ZŠ s MŠ, 
Soblahov), Ema Tilandy, 10 r. (Súkromná ZUŠ, Ul. L. Novomeského, Trenčín), Júlia Mádelová, 9 r. 
(Súkromná ZUŠ, Gagarinova, Trenčín), Alžbeta Samčíková, 7 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova, 
Trenčín), Adam Kosnovský, 8 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), Radka Uhlíková, 8 r. (ZUŠ 
J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), Teodor S. Bešina, 12 r. (ZUŠ, Nemšová), Samko Hricko, 10 r. 
(Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín), Lukáš Holba, 13 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., 
Trenčín), Nina Pagáčová, 11 r. (Súkromná ZUŠ, Braneckého ul., Trenčianska Teplá), Nikola Bážová, 
11 r. (Súkromná ZUŠ, Trenčianska Teplá), 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia 
súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, nákup cien, návrh a tlač diplomov, zabezpečenie 
výstavných priestorov, inštalácia a propagácia výstavy a i. 
Účasť: cca 900 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• Celoslovenská vedomostná súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, 
6. 3. 2018 
Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? pre okresy Trenčín, Myjava 
a Nové Mesto nad Váhom každoročne organizuje 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 po prvýkrát konala v priestoroch 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne dňa 6. 3. 2018. Svoje vedomosti si prišlo zmerať 23 mladých 
astronómov. 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.   
 
Postup do krajského kola a vecnú cenu získali: 
1. kategória – 4. – 6. ročník ZŠ a 1. ročník 8-ročného gymnázia 
1. miesto – Adam Menyhart (Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom) 
2. miesto – Mária Chachulová (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
3. miesto – Jakub Prítrský (ZŠ kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom) 
 
2. kategória – 7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia 
1. miesto – Matej Trebatický (ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom) 
2. miesto – Simona Šimočková (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
3. miesto – Viktória Veličová (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
 
3. kategória – SŠ, gymnáziá a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia 
1. miesto – Natália Bilčíková (Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín) 
2. miesto – Andrea Zabadalová (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
3. miesto – Karolína Mikšíková (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
Organizátori: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Hvezdáreň v Partizánskom 
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Podiel TNOS: zabezpečenie priestorov, propagácia súťaže, sústredenie návratiek, spracovanie 
zoznamov súťažiacich podľa kategórií, príprava prezenčných listín, návrh a tlač diplomov, 
zabezpečenie cien a občerstvenia pre súťažiacich, organizačná príprava súťaže a i.  
Účasť: 31 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA – 22. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – Galéria Vážka Trenčín, 22. 3. – 16. 4. 2018 
Výstava diel z krajského kola súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 22. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja. Do súťaže sa prihlásilo 61 autorov, ktorí zaslali 170 prác.  
Odborná porota v zložení: Mgr. Art. Miriam Kasperkevičová – Bojnice – predsedníčka poroty; Mgr. art. 
Iveta Ochránková, Trenčín; akademický sochár Igor Mosný – Trenčín odporučila zaradiť do výstavnej 
kolekcie 66 diel od 46 autorov a navrhla udeliť nasledovné ocenenia: 
Hlavná cena: Silvia Kobelová, Prievidza • Krajina III; suchý pastel 
Kategória A  
Ceny bez určenia poradia: Matej Červeňan, Soblahov • Dve ženy, Ticho, Záhrada; kombinovaná 
technika; Nikola Jurtinusová, Trenčín • Tanečnica, Transformácie, Stuha; plastika; Zuzana Slivková, 
Trenčín • Trans l – III; akryl 
 
Kategória B   
Ceny bez určenia poradia: Ivana Hudečková, Nemšová • Universe next door I, Big in Japan; akryl 
Veronika Miková, Ilava • Záznam I – III; kombinovaná technika; Gabriel Petráš, Trenčín • Eva, Zlodej 
myšlienok, Udavači z ulice, Udavač – príbeh dievčatka; akryl; Milada Ždrnja, Drietoma • Hniezda II; 
nunoplstenie  
Čestné uznanie: Michal Barta, Bystričany • Pes; plastika drevo; Róbert Čudai, Trenčín • Fašiangy – 
triptych; akryl; Ing. Ľuboslava Zábojníková, Považská Bystrica • Bosmany; olej 
Postup do celoštátneho kola: Jaroslav Svetlík, Trenčín • Potôčik; olej; Jeseň ; akryl, olej  
 
Kategória C  
Ceny bez určenia poradia: Elena Nedeliaková, Prievidza • V daždi, Súľovské skaly; akvarel; Edita 
Škárová, Trenčín • Všetko je hore nohami; akryl;  
Čestné uznanie: Ján Brídzik, Mníchova Lehota • Portrét dievčaťa; olej; Jana Horňáková, Trenčín • 
Myjavské leto; olej; Tibor Scherhaufer, Trenčín • Jablká; akryl 
 
Kategória D  
1. miesto: Vladimír Martiš, Červený Kameň • Svadba, Akt; olej; 2. miesto: Ján Nedorost, Trenčín • 
Deň po...; akryl 
Čestné uznanie: Kamil Znamenák, Poluvsie • Pastierik kôz; olej 
 
Každoročná prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby umelcov nášho regiónu je akýmsi zmapovaním 
najsilnejších umeleckých zážitkov zúčastnených výtvarníkov. Výtvarné diela sú okná do videnej reality, 
statické scenérie vizuálnej informácie. Napokon, umelecká tvorba odráža svojho tvorcu. Je presahom 
jeho osobnosti do priestoru, výlevom ducha, vyjadrením nadhodnoty. Umelec do diela vkladá 
subjektívne pocity, lásku k prírode a človeku. Snaží sa divákovi sprostredkovať prežitú skúsenosť 
a vyvolať jeho emocionálnu odozvu. Autor dielo pečatí estetickým prebytkom. Vplýva ním na diváka 
a odovzdáva mu štafetu svojich pocitov, zastavenia sa, či harmonizujúcej meditácie. 
Autori, ktorí prezentujú svoje výsledky celoročného snaženia, nám ponúkajú čerstvé a často veľmi 
originálne výtvarné konštrukcie. Sprostredkujú nám komplexný optický i psychický vnem, ktorý 
zhmotňujú do kompozičného priestoru. Predstavujú klasické výtvarné žánre – krajinomaľbu, portrét, 
zátišie, figurálne i abstraktné kompozície, vzácne aj sochárske diela. Veľká časť autorov sa dlhodobo 
snaží o dosiahnutie tradičných žánrových foriem. Častým cieľom výtvarníkov je zdokonaľovanie ich 
remeselného prevedenia, umeleckých vyjadrovacích prostriedkov a konkretizovanie prvkov umeleckej 
reči. Dosahujú to usilovnou systematickou výtvarnou prácou, podkutou teoretickým a technologickým 
vzdelávaním sa. Umelci svojou tvorbou konajú protiváhu nepokojnému, ba priam nervóznemu 
okolitému svetu, dianiu, ktoré v súčasnosti prežívame. Tento reálny svet stabilizujú a ponúkajú nám 
harmonický výtvarný výsledok. Komunikujú neopakovateľnou výtvarnou rečou, ktorá je často 
zrozumiteľnejšia ako slová. Odovzdávajú svetu pozitívne posolstvá a umením menia naše životy. 

Mgr. art. Miriam Kasperkevičová 
 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
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Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Podujatie podporili: GMAB Trenčín; Umelecké diela Viera Šternová; Základná umelecká škola 
Trenčín; Skloneko Trenčín; ArtFrame Trenčín 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – KRAJSKÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA SÓLISTOV TANEČNÍKOV – KD 
Dolná Súča, 8. 4. 2018  
Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, ktorej sa zúčastnilo: 18 tanečných párov, dvaja 
sólisti tanečníci z 9 folklórnych kolektívov (sprevádzalo ich spolu 52 muzikantov) s 13 tanečnými 
číslami v troch kategóriách A, B, D z Považskej Bystrice, Trenčína a okolitých obcí, Myjavy 
a Partizánskeho.  
Porota v zložení: Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – predsedníčka poroty, členovia: Ing. Jozef Lehocký, 
Mgr. Alfréd Lincke  
 
Hodnotenie poroty: 
V kategórii A: sólisti tanečníci interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií, kde súťažiaci 
museli absolvovať dve súťažné časti:  
a) povinná časť: odzemok z Breznianskych lazov (sólisti muži),  
b) voliteľná časť: interpretácia ľubovoľného typu tanca z ľubovoľnej lokality. 

• Zlaté pásmo s priamym postupom: Ladislav Konečník, FS Kopaničiar, Myjava 
• Strieborné pásmo: Jakub Gulik, FS Jánošík, Partizánske 

 
V kategórii D: detská kategória, interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov –  
interpretácia ľubovoľného typu tanca z ľubovoľnej lokality:  

• Zlaté pásmo s priamym postupom: Juraj Blažek a Nikol Sládková, DFS Kopaničiarik, Myjava 
• Zlaté pásmo s návrhom na postup: Boris Liška a Monika Masárová, Tomáš Lendvay a Lucia 

Janíková z DFS Kornička, Trenčín 
• Zlaté pásmo: Patrik Kebísek a Kristína Ďuráčiová, Matúš Ferenec a Terézia Chromiaková, 

DFS Kornička, Trenčín; Patrik Michalec a Emma Mockovčiaková, DFS Kopaničiarik, Myjava 
• Strieborné pásmo: Šimon Jánošík a Sarah Sýkorová, UFS Družba, Trenčín; Ján Michalík a 

Natália Brodová, Dávid Pruška a Lucia Ambrosová, Michal Mrník a Sofia Kratochvílová, DFS 
Kornička, Trenčín; Jakub Caltík a Daniela Zgurišová, Ondrej Viskup a Natália Michalcová, 
Nikolas Šenšel a Monika Sabová, DFS Kopaničiarik, Myjava 

 
V kategórii B: tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú, 
alebo v ňom dlhodobo pôsobia  

• Zlaté pásmo s priamym postupom: Ján Gabriš a Elena Gabrišová, FSk Rozvadžan, 
Trenčianske Stankovce 

• Zlaté pásmo s návrhom na postup: Milan Jankoviech a Jana Jankoviechová,               
FS Považan, Považská Bystrica 

• Zlaté pásmo: Tadeáš Kňažek a Barbora Šedivá, FTS Trúfalci, Mníchova Lehota;  
Michal Jánsky a Paulína Fraňová, FSk Kubra Trenčín a FS Živel, Bratislava 

• Strieborné pásmo: Tomáš Kubečka a Patrícia Jurenková, FS Kopaničiar, Myjava 
 

Súťažiaci, ktorí postúpili do celoštátneho kola do Dlhého Klčova na Šaffovu ostrohu, ktoré sa konalo 
25. – 27. 5. 2018 sa umiestnili:  
Kategória D:  
Juraj Blažek a Nikol Sládková, DFS Kopaničiarik, Myjava – zlaté pásmo 
Boris Liška a Monika Masárová, DFS Kornička, Trenčín – strieborné pásmo 
Kategória B:  
Milan Jankoviech a Jana Jankoviechová, FS Považan, Považská Bystrica – strieborné pásmo 
Ján Gabriš a Elena Gabrišová, FSk Rozvadžan, Trenčianske Stankovce – bronzové pásmo 
Kategória A: Ladislav Konečník FS Kopaničiar – strieborné pásmo 
 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, OcÚ Dolná Súča 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
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• ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC – Uhrovec, 13. 4. 2018 
23. ročník krajskej súťaže v rétorike. 
Organizátori: Okresný úrad – odbor školstva, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, 
Obec Uhrovec 
Spoluorganizátori: TNOS 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: 65 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Kultúrny dom Ľ. Štúra Uhrovec, 20. 4. 2018 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých. 
Odbornej komisii v zložení: 
Mgr. art. Martina Majerníková Koval, odborná pracovníčka Národného osvetového centra Bratislava, 
herečka, speváčka 
Mgr. Eliška Sadíleková, členka PZ pri NOC Bratislava 
Ján Fabuš, redaktor, Považská Bystrica 
sa predstavilo 17 recitátorov.  
Po odbornom seminári, spoločných rozboroch jednotlivých ukážok porota rozhodla nasledovne: 
 
IV. kategória – poézia 
Priamy postup 
1. miesto: Eliška Jurčíková, Súkromné gymnázium Futurum Trenčín 
Lawrence Ferlinghetti, Diane Prima: Špagety 
Odporúčanie na postup: 
2. miesto: Dominika Zelenáková, ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou 
Eva Enslerová: Nebo, nebo, nebo 
3. miesto: Simona Bočíncová, Gymnázium Považská Bystrica 
Vojtech Mihálik: Appassionata 
3. miesto: Mária Vanková, Gymnázium I. Bellu Handlová 
Ivan Kolenič: Flek u bohov 
 
IV. kategória – próza 
Priamy postup 
1. miesto: Patrik Čepela, ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica 
Etgar Keret: Telefonát 
2. miesto: Eliška Jurčíková, ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou 
Zuza Ferenczová: Náhodný telefonát o druhej po polnoci vo vzťahu Karola a Zuzy 
3. miesto: Barbora Chudá, Gymnázium Považská Bystrica 
Dobroslav Chrobák: Návrat Ondreja Baláža 
 
V. kategória – poézia 
Priamy postup + cena starostky obce 
Marián Gajdoš, Chynorany 
Valentín Beniak: Strážcovia a ochrankyne Slovenska – 5 sonetov 
 
V rámci súťažnej prehliadky si pedagógovia i recitátori prezreli novú expozíciu v rodnom dome Ľ. 
Štúra. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
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, z toho 17 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE, ŠTÚROV UHROVEC – MsKS Nové 
Mesto nad Váhom, 26. 4. 2018 
Krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 
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Predstavilo sa 6 kolektívov, z toho 3 kolektívy do 15 rokov a 4 nad 15 rokov. 
Porota v zložení: 
Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes, zodpovedná redaktorka časopisu 
Javisko Bratislava  
Mgr. art.  Daniela Evjáková, divadelná režisérka, lektorka Senica 
Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik, teatrológ 
 
Po odbornom seminári, na ktorom porota hodnotila konkrétne každý kolektív, odovzdala ocenenia. 
 
Kategória do 15 rokov 
1. miesto – postup na HK 
DRK Svetlý tieň za čiarou – ZŠ Partizánske 
Viliam Klimáček, P. O. Hviezdoslav, kolektív 
Scenár, dramaturgia, réžia: PhDr. Denisa Harineková, členovia súboru 
 
2. miesto 
DDS Bebčina pri ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica 
Kde bolo, tam bolo... 
Na motívy Jozefa Horáka: Ako Selčania sadili chlieb 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Miriam Martináková 
 
2. miesto 
DP Hlučné ticho pri ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany 
Hľadám mamu... 
Na motívy z poézie Jozefa Tótha inšpirované knihou Jacqueline Wilsonovej Dieťa zo smetiaka 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Janka Lauková 
 
3. miesto 
DDS White pri ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou 
Neobyčajné príbehy ponožiek 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Zuzana Varhaníková 
 
Kategória nad 15 rokov 
1. miesto – postup na HK 
Kupé č. 6 – OZ Cooltajner Považská Bystrica 
Puto? Edgar Allan Poe 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Iva Semančíková 
 
2. miesto 
DS Bebčina pri ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica 
Hoď! 
Na motívy Jozefa Kronera: Jakubove uniformy 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Miriam Martináková 
 
Komisia vyhodnotila prehliadku ako veľmi dobre pripravenú, ocenila i dobrú úroveň kolektívov.  
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva 
Podiel TNOS: spracovanie pozvánky na základe prihlášok z okresných a regionálnych kôl, 
zabezpečenie priestorov (objednávka) a technika v MsKS v Novom Meste nad Váhom, sústredenie 
prihlášok s textami, zabezpečenie poroty, príprava dohôd, zabezpečenie dopravy (objednávka pre 2 
autobusy) občerstvenie, návrh a tlač diplomov a i. 
Spoluorganizátor: Mestské  kultúrne stredisko v Novom meste nad Váhom (priestory) 
Účasť: 85, 6 kolektívov  
Zodp. prac.: Slivová 
  
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou, 4. 5. 2018                 
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. 
Porota na seminároch skonštatovala vysokú úroveň, dobrú dramaturgiu a rozhodla nasledovne: 
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POÉZIA 
 
I. kategória 
 
Diplom za inovatívny prednes   
Eliška Vráblová, ZŠ s MŠ, Centrum I.,  Dubnica nad Váhom 
Valentín Šefčík: Biela móda 
Pedagóg: Mgr. Slezáková 
 
Diplom za logicky vyložený prednes 
Šarlota Šoltésová, ZŠ, Ul. energetikov, Prievidza 
Elena Čepčeková: Hviezdička 
Pedagóg: Mgr. Drienovská 
  
3. miesto: Rastislav Henek, ZŠ, Mládežnícka ul., Púchov 
Peter Štilicha: Čokoládová rozprávka 
Pedagóg: Mgr. Šatková 
 
2. miesto: Andrea Šimončičová, ZŠ, Hurbanova ul., Stará Turá 
Adolf Dudek: O pampúšikovi 
Pedagóg: Mgr. Stupavská 
 
postup na celoštátnu prehliadku 
1. miesto: Hanka Matušíková, ZŠ, Ul. Športovcov, Partizánske 
Milan Rúfus: Vlkove čižmy 
Pedagóg: Mgr. Dragulová  
 
II. kategória 
 
Diplom za osobnú interpretáciu textu 
Lea Medňanská, ZŠ, Hurbanova ul., Stará Turá 
Kamil Peteraj: Študentská láska 
Pedagóg: Mgr. Medňanská   
 
3. miesto: Natália Halgošová, ZŠ, Veľkomoravská ul., Trenčín 
Ján Navrátil: Dobré ráno, pramienok 
Pedagóg: Mgr. Anna Strempeková 
 
2. miesto: Natália Filová, ZŠ Slovenských partizánov, Považská Bystrica 
Milan Rúfus: Montáž 
Pedagóg: PaedDr. Žibrúnová 
                                                       
postup na celoštátnu prehliadku 
1. miesto: Marína Bagin, ZŠ, Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou 
Wislawa Szymborská: Portrét 
Pedagóg: Mgr. Michaličková 
 
III. kategória 
 
3. miesto: Natália Belková, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto n. V. 
Miroslav Válek: Dejiny trávy 
Pedagóg: Mgr. Uhríková                 
 
Odporučenie poroty na celoštátnu prehliadku 
2. miesto: Terézia Podhradská, ZŠ Slovenských  partizánov, Považská Bystrica 
Milan Rúfus: O tátošíkovi 
Pedagóg: PaedDr. Žibrúnová 
 
postup na celoštátnu prehliadku 
1. miesto: Ema Slezáková, Súkromná základná škola Futurum, Trenčín                       
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Blanka Poliaková: Listy 
Pedagóg: Mgr. Strempeková    
 
PRÓZA 
 
I. kategória 
 
3. miesto: Juraj Cabúk, ZŠ, Mládežnícka, Púchov 
Ján Uličiansky: Ako si kocúr Murko žehlil nohavice 
Pedagóg: Mgr. Boleková 
 
2. miesto: Angelica Glosíková, ZŠ s MŠ, Drietoma 
Anna Varadinová: Dážďovka Hanka 
Pedagóg: Mgr. Michalcová 
 
postup na celoštátnu prehliadku 
1. miesto: Kristína Farbová, ZŠ, Ul. športovcov, Partizánske 
Jozef Mokoš: O vodníkovi Hastroškovi 
Pedagóg: Mgr. Dragulová 
 
II. kategória 
 
Diplom za prirodzený interpretačný prejav 
Filip Harvánek, ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica 
Dana Podracká: Vymyslený brat 
Pedagóg: Mgr. Cehelská 
 
Diplom za priliehavý výber textu 
Evan Hendricken, ZŠ, Brezová pod Bradlom 
Ivan Popovič: Leto plné zázrakov 
Pedagóg: Mgr. Reptová 
 
3. miesto: Paulína Selešová, ZŠ Školská ul., Bánovce nad Bebravou 
Jurij Vynnyčuk: Vždy pripravený 
Pedagóg: Mgr. Čačková 
 
2. miesto: Peter Farár, ZŠ, Malinovského ul., Partizánske 
Etgar Keret: Diera v stene 
Pedagóg: PaedDr. Vaňová 
 
postup na celoštátnu prehliadku 
1. miesto: Emília Škvareninová, ZŠ, Dlhé Hony, Trenčín 
Etgar Keret: Trblietavé oči 
Pedagóg: Mgr. Fabová 
 
III. kategória 
 
3. miesto: Adela Beniaková, ZŠ V. Beniaka s MŠ, Chynorany 
Jana Šrámková: Macocha 
Pedagóg: PaedDr. Podmanická 
 
2. miesto: Richard Berith, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín 
Rudolf Dobiáš: Motýle 
Pedagóg: Mgr. Berithová 
 
postup na celoštátnu prehliadku 
1. miesto: Annamária Mikulová, ZŠ V. Beniaka s MŠ, Chynorany 
František Hečko: Červené víno (úryvok) 
Pedagóg: Mgr. Šiftárová 
 



 37

Porota pracovala v zložení: 
 
I. kategória – poézia, próza 
PhDr. Zuzana Ocharovichová, pedagogička, recitátorka, režisérka • Bratislava 
Mgr. Anna Strempeková, pedagogička • Trenčín 
Ján Podoba, Tribečské osvetové stredisko • Topoľčany 
 
II. kategória – poézia, próza 
Mgr. Jaroslava Čajková, odb. prac. pre umelecký prednes, zodpovedná redaktorka časopisu 
Javisko, Národné osvetové centrum • Bratislava 
Mgr. Július Krajčík, Tribečské osvetové stredisko • Topoľčany 
Zuzana Starostová, lektorka, recitátorka • Trenčianske Teplice 
 
III. kategória – poézia, próza 
Mgr. art. Zuzana Laurinčíková, ArtD., TNOS v Trenčíne 
Ján Kamenistý, prekladateľ, autor • Bratislava 
Jana Vidová, lektorka, recitátorka • Adamovské Kochanovce 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, Okresný úrad v Trenčíne – odbor školstva, ZŠ  nár. um. Ľ. 
Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou, obec Bzince pod Javorinou  
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 Okresným úradom – odborom školstva v Trenčíne a i. 
Účasť: 140, z toho 61 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2018 – Kino HVIEZDA Trenčín, 5. 5. 2018 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu umenia pripravilo 
dňa 5. 5. 2018 krajskú postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA Trenčianskeho 
kraja 2018. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku. Na súťaži sa predviedlo približne 500 tanečníkov rôznych vekových kategórií             
z 18 tanečných kolektívov z celého kraja. Divákom predviedli 60 choreografií v rôznych štýloch 
amatérskeho tanca: Disco, Hip hop, open a show choreografie, tance iných národov, mažoretky                 
a rozlieskavačky. 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). 
Najúspešnejšie tanečné skupiny nás reprezentovali 15. 5. 2018 v Žiari nad Hronom na celoslovenskej 
prehliadke Deň tanca, ktorú každoročne organizuje Pohronské osvetové stredisko. Odborná porota v 
zložení Radoslav Piovarči, Bc. Matúš Druga a Mgr. art. Veronika Miščíková vybrala do 
celoslovenského kola prehliadky 16 najlepších choreografií: 
TS Korzo (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: Queen of street), TS Bambula – veľkáči (SZUŠ 
Novomeského Trenčín, choreografia: World of music), TS Flash (ZUŠ Bojnice, choreografia: 
Egypťanky), TS Dancando (Tanečné štúdio Dancando, choreografia: Memories), 
TS Briliant (ZUŠ Bojnice, choreografia: Casino), TS Tweety (CVČ Dubnica nad Váhom, choreografia: 
Moments), TS Artis (SZUŠ Dubnica nad Váhom, choreografia: V hlbinách mora), TS Korzo (SZUŠ 
Novomeského Trenčín, choreografia: Toy), TS Korzo (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografia: 
Imagination), TS Artis (SZUŠ Dubnica nad Váhom, choreografia: Puto), TS Artis (SZUŠ Dubnica nad 
Váhom, choreografia: Fireflies), TS Dancando (Tanečné štúdio Dancando, choreografia: The pain), TS 
Xoana (SZUŠ Xoana Prievidza, choreografia: Deep Fusion), Dubienka (ZUŠ Nová Dubnica, 
choreografia: James Bond), TS Mafia (choreografia: Make it BOOM), TS Tweety (CVČ Dubnica nad 
Váhom, choreografia: River), 
Organizátori: TNOS 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. 
Účasť: cca 700 
Zodp. prac.: Štefinová 
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• AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA • 22. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej 
fotografie – výstavné priestory TSK, 31. 5. – 2. 7 2018 
Do 22. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja sa 
prihlásilo celkom 108 autorov. Do všetkých kategórií bolo doručených 496 fotografií a 3 multimediálne 
prezentácie. Odborná porota: Ing. Jan Tluka, Ladislav Kobza a Mgr. art. Barbora Varga Petríková 
odporučila vystaviť 223 fotografií od 90 autorov a udeliť nasledovné ocenenia: 
 
Skupina I • Kategória: Čiernobiela fotografia 
1. miesto: Ester Lešková, ZUŠ Bojnice • Jablko; Lúč slnka; Zemeguľa; Cesta za slobodou 
2. miesto: Tamara Bieliková, ZUŠ Nitrianske Pravno • Večer 
3. miesto: Mia Laura Plšeková, ZUŠ Bojnice • Čiernoočko 
 
Skupina I • Kategória: Farebná fotografia  
1. miesto: Kristína Kohútová, ZUŠ Bojnice • Zblízka; Kvapka na zeleni 
2. miesto: Tomáš Rakús, ZUŠ Bojnice • Baletky I, III, V 
3. miesto: Barbora Bařinová, Fotoklub Junior z CVČ Spektrum Prievidza • Uponáhľaný svet, Želaj si 

niečo! 
 
Čestné uznanie: 
Paulína Bakytová, Fotoklub Junior z CVČ Spektrum Prievidza • Kedy budeme striedať?; Nepodarilo sa 
mi dať gól! 
Denley Hofkamp, Fotoklub Junior z CVČ Spektrum Prievidza • Záhadný tieň 
 
Skupina II • Kategória: Čiernobiela fotografia 
1. miesto: Marcus Oliver Obert, Prievidza • Collepse; Reminded; Nerob cirkus; Lotta comunista 
2. miesto: Kristína Baloghová, Partizánske, SUŠ Trenčín • Open beauty I, II, III 
3. miesto: Samuel Petráš, Prievidza, SUŠ Trenčín • Ženská neha II, III, IV, V 
3. miesto: Lenka Smatanová, ZUŠ Nitrianske Pravno • Moje skryté ja I, II 
 
Skupina II • Kategória: Farebná fotografia 
1. miesto: Michaela Vendžurová, Trenčianske Stankovce, SUŠ Trenčín •  Forest I, IV 
2. miesto: Samuel Petráš, Prievidza • Harmónia; Kráľovský bzukot 
3. miesto: Lucia Ričanyová, Piešťany, SUŠ Trenčín • Chaos harmónie I, II  
3. miesto: Lenka Smatanová, ZUŠ Nitrianske Pravno • Buble day II; Cez prekážky 
   
Skupina III • Kategória: Čiernobiela fotografia 
1. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín • Cyklus Piesočná poézia (Tri grácie, Venuša, Akt, Víťazná póza) 
2. miesto: Karol Važan, Prievidza • Vesmírna loď I, II; Divadlo Andreja Bagara; Mora 
3. miesto: Milan Marko, Prievidza • Cyklus Čierne na bielom (Balkónový horolezec, Most ku spáse, 
Rande vo vzduchu) 
 
Čestné uznanie: 
Jana Hladká, Trenčín • Myšlienky, ktoré iba blúdia; Myšlienky bez úniku; Tvorivé myšlienky, ktoré vám 
dávajú krídla I, II; Myšlienky sú ako hviezdy, každá z nich je jedinečná 
Štefan Majtán, Trenčín • Priklincovaná geometria; Balans 
Mária Melicherčíková, Prievidza • Víťazi života I, III 
Tomáš Švec, Trenčianska Turná • Socha I, II 
Jana Veresová, Trenčín • Think negativ I – III 
 
Skupina III • Kategória: Farebná fotografia 
1. miesto: Ina Bartošová, ZUŠ Bojnice • Včelár I – IV 
2. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín • Cyklus Plastiky v piesku (Uložené ku spánku, Kameň s čiapkou); 

Cyklus Tesne po víchrici III, IV 
3. miesto: Richard Kubica, Jablonka • Šidielko menšie; Muchárka; Skákavka veľká 
Čestné uznanie: 
Jaroslav Matejček, Trenčín • Lietam v tom tiež; Explózia; Zlatovláska 
Tomáš Švec, Trenčianska Turná • Klaudia; Petra; Portrét II 
 
Skupina III • Kategória: Multimediálna prezentácia 
1. miesto: Jana Veresová, Trenčín • Nanib 
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Čestné uznanie:  
Tomáš Fidrich, Myjava • Potulky Vietnamom 
 

Súťaž AMFO Trenčianskeho kraja si aj v roku 2018 drží vysoko nastavenú latku z predchádzajúcich 
ročníkov. Najmä v skupine I (do 16 rokov) pokračuje trend stúpajúcej úrovne, predložené práce by 
dobre obstáli aj vo vyšších vekových skupinách, platí to najmä o ocenenej sérii čiernobielych fotografií 
Ester Leškovej, ako aj o všetkých troch ocenených autoroch v kategórii farebnej fotografie: Kristíne 
Kohútovej, Tomášovi Rakúsovi a Barbore Bařinovej. 
V skupine II (16 – 21 rokov) bola úroveň nepochybne priaznivo ovplyvnená účasťou študentov SUŠ 
Trenčín. Najmä v kategórii čiernobielej fotografie je na výbere autorských kolekcií vidieť jasný zámer 
a dobré spracovanie vybraných tém. Svoje kvality z predchádzajúcich ročníkov opäť potvrdil Marcus 
Oliver Obert, v kategórii farebnej fotografie zaujala so svojím vyhraneným autorským prejavom 
Michaela Vendžurová. Vzhľadom na veľmi vyrovnanú úroveň predložených prác sa porota rozhodla 
udeliť v obidvoch kategóriách tejto skupiny dve tretie ceny.  
V obidvoch kategóriách skupiny III (nad 21 rokov) opäť dominoval vyzretý, kultivovaný prejav Jiřího 
Skřipského, ktorému vo farebnej fotografii úspešne konkurovala Ina Bartošová s brilantne 
komponovanou sériou Včelár.  
V kategórii multimediálnych prezentácií získala ocenenie a zaslúžený obdiv Jana Veresová, ktorej sa 
mimoriadne pôsobivo podarilo prezentovať obrazovú poéziu púštnych scenérií z Namíbie.  
V celkovom hodnotení súťaže prevláda predovšetkým dobrý pocit z veľmi vyrovnanej kolekcie žánrovo 
pestrých snímok, ktoré boli vybrané na výstavu. Potešila aj dobrá kvalita prakticky všetkých 
čiernobielych fotografií zaslaných do súťaže – možno k tomu prispeli aj vlaňajšie kritické slová...  
A čo napísať záverom? Nerozhoduje, aké médium sa použije, ani aký fotoaparát či mobil máme 
k dispozícii. Dôležité je, povedané slovami klasika fotografie Henri Cartier-Bressona, aby „pri 
fotografovaní bola hlava, oko a srdce v jednom rade“, lebo jedine vtedy môže vzniknúť skutočne 
pôsobivý fotografický obraz. A je veľmi príjemné konštatovať, že veľa fotografií zaradených do 
tohtoročnej výstavnej kolekcie AMFO Trenčianskeho kraja takéto kritériá spĺňa. Želám autorom 
i divákom, aby to tak bolo aj v budúcich ročníkoch súťaže. 

Jan Tluka   
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Projekt ďalej podporili: Mesto Trenčín, Galéria M. A. Bazovského, Visgra Nové Mesto nad Váhom, 
Fotoexpress Trenčín, V-foto Trenčín 
Zodp. prac.: Masárová 
 
 
 
Celoštátne podujatia 
 
• 55. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ 
TVORBY VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – júl až september 2018 (vernisáž výstavy: Dubnické 
múzeum, 7. 9. 2018) 
Celoštátna postupová súťaž a výstava Výtvarné spektrum, ktorej 55. ročník sa už po ôsmy raz za 
sebou konal v Trenčíne, aktivizuje a podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti mládeže                       
a dospelých – oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Cieľom súťaže je vyhľadávať nové výrazné 
talenty, oceňovať kvalitných výtvarníkov v jednotlivých regiónoch, umožniť im prezentovať svoje 
najnovšie diela. Súťaž podporuje rozvoj výtvarnej tvorivosti jednotlivcov a združení (klubov, spolkov) 
amatérskych výtvarníkov v rámci Slovenska, poskytuje im priestor pre prezentáciu a vzájomnú 
konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom i celoštátnom kontexte.  
 
V dňoch 24. a 25. júla 2018 odborná porota v zložení: predseda: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. 
Liptovský Mikuláš, Palúdzka; Mgr. art. Eva Tkáčiková, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, 
Trenčín; Mgr. Pavol Šima-Juriček, Modra; Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom hodnotila 
výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018 
postúpili z ôsmich krajských súťaží Výtvarné spektrum 2018. 
Do súťaže bolo prihlásených 374 diel od  217 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 146 diel 
od 114 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 11 cien a 17 čestných uznaní. 
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Národné osvetové centrum vyhlásilo pre rok 2018 tematickú kategóriu na návrh loga celoštátnej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať súťaž. V tejto 
kategórii bola udelená jedna cena a dve čestné uznania. 
Hlavná cena:  
Zdenek Martinák, Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj • Ikona, drevorezba 
 
A kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov  
Cena: Matej Červeňan, Soblahov, Trenčiansky kraj • Ticho, kombinovaná technika; Záhrada, 
kombinovaná technika 
Čestné uznanie: Samuel Kopolovec, Stropkov, Prešovský kraj • Za vodou, kombinovaná technika; 
Výnos, kombinovaná technika; Juliana Matiová, Michalovce, Košický kraj • S lampášom v lese II, 
akryl  
 
B kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia: Renáta Kačová, Poniky, Banskobystrický kraj • Entita I, akryl; Olívia, 
akryl; Timea Konôpková, Stožok, Banskobystrický kraj • Na pláži, akryl; Zátišie, akryl; Miroslav 
Kotora, Kostoľany nad Hornádom, Košický kraj • Pantlička, olej; Vernisáž, olej; Branislav Kunčak, 
Nové Zámky, Nitriansky kraj • Marlnoro man, linoryt; Kompozícia s modrými tvarmi, grafika; 
Kompozícia s bielymi a čiernymi tvarmi, grafika; Veronika Miková, Ilava, Trenčiansky kraj • Záznam I, 
II, III, kombinovaná technika; Milada Ždrnja, Drietoma, Trenčiansky kraj • Hniezda, nunoplstenie 
Čestné uznanie: Mária Ftáčniková, Bratislava, Bratislavský kraj • Láska za sklom, maľba na papier, 
akryl; Magdaléna Gáfriková, Kremnica, Banskobystrický kraj • Akt I, II, kombinovaná technika; Pavel 
Huszár, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj • Strážca rieky, olej; Marcela Kösegiová, Žiar nad 
Hronom, Banskobystrický kraj • Radosť, pastelky; Z rozprávky do rozprávky, pastelky; Kristína 
Šuhajová, Fiľakovo, Banskobystrický kraj • Zrkadielko, zrkadielko..., akryl; Študenti, akryl; Agneša 
Vavrinová, Stupava, Bratislavský kraj • Grošák, litografia  
 
C kategória: autori vo veku nad 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia:  Alena Adámková, Žilina, Žilinský kraj • Žena I, II, kresba tušom; Pavel 
Mochnacký, Svidník, Prešovský kraj • Ružové okuliare – tetraptych, akryl; Anna Rusnáková, Košice, 
Košický kraj • Nočné pytačky, akryl 
Čestné uznanie: Igor Čajko, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj • Zátišie s hubami I, suchý 
pastel; Mikuláš Láng, Trnovec nad Váhom, Nitriansky kraj • Drevená bižutéria, drevorezba; František 
Miháľ, Poprad, Košický kraj • Horské pleso, pastel, akryl; Darina Stellerová, Bratislava, Bratislavský 
kraj • Mačka, akryl; Katarína Vargová, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj • Genius loci, enkaustika. 
 
D kategória: insitná tvorba (art brut, naivné umenie, umenie outsiderov atď.) 
Cena: Veronika Jurčáková, Mútne, Žilinský kraj • Neschopnosti, akryl, tuš, centropen; Les Folies, 
akryl, centropen; ŠACH-MAT, akryl, centropen 
Čestné uznanie: Tibor Gurin, Spišská Nová Ves, Košický kraj • Kto do teba kameňom, ty doňho 
chlebom, kamenná plastika; Vladimír Martiš, Červený Kameň, Trenčiansky kraj • Akt, olej; Jozef 
Pavlík, Osuské, Trnavský kraj • Ochranca, kolorované drevo; Karol Stodolica, Turčiansky Michal, 
Žilinský kraj • Starec, Mlynárka, kamenná plastika 
 
E kategória – logo Výtvarného spektra  
Cena: Barbora Ďurinová, Stredná umelecká škola Trenčín 
Čestné uznanie: Sedrik Paliesek, Stredná umelecká škola Trenčín; Lukáš Sulo, Stredná umelecká 
škola Trenčín. 
 
Výstava vybraných výtvarných diel a slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnili 7. 9. 2018 vo 
výstavných priestoroch Dubnického múzea. V kultúrnom programe vernisáže vystúpili členovia 
Erbetes quartet Trenčín. Výstava trvala do 30. 9. 2018. 
 
Sprievodnými podujatiami k výstave boli:  
Rozborový seminár k výstave; 7. 9. 2018; Výstavné priestory Dubnického kaštieľa 
Tvorivé dielne: maľba – Mgr. Veronika Miková; textil (plstenie,arttex) – Bc. Milada Ždrnja; grafika – 
Mgr. Jozef Švikruha; 7. – 8. 9. 2018; Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne 
Komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského; lektor: 
PaedDr. Ela Porubänová; 8. 9. 2017; Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
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Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum 
Hlavný organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Spoluorganizátori: Dubnické múzeum, Mesto Dubnica nad Váhom, Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne; Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín 
Hlavný partner: Fond na podporu umenia. 
Projekt podporili: Skloneko Trenčín, Art Frame, s.r.o., Trenčín; Umelecké diela Viera Šternová Trenčín 
 
Po štvrtýkrát v histórii konania Celoštátna postupová súťaž a výstava Výtvarné spektrum sa 
uskutočnila výstava ocenených prác zo súťaže (v roku 2015 sa výstava konala v Záhorskom 
osvetovom stredisku v Senici, v roku 2016 vo výstavných priestoroch Hornozemplínskeho svetového 
strediska vo Vranove nad Topľou, v roku 2017v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave). V rámci 
55. ročníka Výtvarného spektra sa výstava uskutočnila v Košiciach vo Výmenníku Štítová 
v spolupráci s K 13 – Košické kultúrne centrá a Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria. 
Vyhodnotenie súťaže a ocenené súťažne práce autorov boli publikované v katalógu k výstave. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• FESTMLADYCH 2018 – CELOŠTÁTNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DETSKÝCH 
A MLÁDEŽNÍCKYCH DYCHOVÝCH HUDIEB – KD Dolná Súča, 10. – 11. 11. 2018  
 
FestMlaDych je nový názov celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych 
dychových hudieb. Súťaž je určená deťom a mládeži. Nie je tematicky zameraná ani vymedzená. 
Koná sa každé dva roky. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností 
a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie 
a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. 
 
Súťaž mala v sobotu 10. 11. 2018 svoju odbornú porotu, ktorá dohliadla na dodržiavanie ustanovení 
propozícií vyhlásenej súťaže a nad umeleckými výkonmi súťažiacich orchestrov, na dramaturgiu, ale 
aj výnimočné či pozoruhodné interpretačné výkony.  
Predsedom poroty bol Adam Hudec, slovenský hudobný skladateľ, spevák a propagátor slovenskej 
dychovej hudby doma i v zahraničí, ktorý bol v rokoch 1975 až 1995 umeleckým vedúcim populárnej 
Malokarpatskej kapely.  
Členmi poroty boli dirigenti, pedagógovia, vynikajúci hudobníci z Považskej Bystrice, Trenčína                   
a Košíc: Michal Bróska, Ludvík Soukup a Peter Schürger. 
Nad súťažou svojím odborným pohľadom dohliadal tajomník poroty Pavel Špaček, taktiež dirigent 
a umelecký vedúci dychovej hudby Vištučanka.  
 
Súťaže sa zúčastnilo 6 detských a 2 mládežnícke orchestre, spolu okolo 300 súťažiacich zo 7 krajov. 
Po skončení súťaže, po porade porotcov a následnom slávnostnom vyhodnotení, si súťažiace 
orchestre na odbornom seminári vypočuli od každého člena poroty pripomienky a dobre mienené 
rady... 
Spoločný Monsterkoncert víťazov sa uskutočnil v nedeľu 11. 11. 2018 po slávnostnej omši a odhalení 
pamätnej tabule padlým v 1. svetovej vojne na námestí v Dolnej Súči o 12.00 h. 
  
Porota okrem bronzového, strieborného, zlatého a zlatého pásma CUM LAUDE (Majster súťaže) 
navrhla a udelila aj ďalšie osobitné ceny a ocenenia: 
1. Pozoruhodný inštrumentálny výkon – Marek a Miroslav Cverenkárovci za sólovú hru na trúbke, 

DDH RH Dolná Súča  
2. Cena za pozoruhodný spevácky výkon od firmy Hudobné nástroje Beáta Balážová – Ema Kováčová, 

DDH Rosička  
3. Pozoruhodný spevácky výkon – Filip Ďuriš, DDH Hradišťanka  
4. Cena za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu – DDO ZUŠ Brezno  
5. Cena za najlepší dirigentský výkon – Libor Zálesňák, FOR Bratislava junior  
6. Cena za prevedenie povinnej skladby Karola Pádivého PRVÁ POLKA – DDO RH Dolná Súča  
7. Cena starostu Dolnej Súče – DDH Maguranka  
8. Cena Svazu hudebníků České republiky – voucher – dirigent Vratislav Skaličan  
9. Cena Svazu hudebníků České republiky – 2 x voucher – inštrumentalisti FOR BA junior  
10. Cena Svazu hudebníků České republiky – 2 x voucher – inštrumentalisti DDO ZUŠ Brezno 
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DETSKÉ ORCHESTRE 
1. DDO ZUŠ BREZNO, BB kraj – 95 b – pásmo zlaté cum laude – Majster 
2. FOR BRATISLAVA junior, BA kraj – 91,5 b – pásmo zlaté cum laude 
3. DDO ROSIČKA Bánov, NR kraj – 86,5 b – pásmo zlaté 
4. DDO MAGURANKA junior, ZUŠ Bojnice, TN kraj – 84,5 b – pásmo zlaté 
5. DDH RUDOLFA HEČKA Dolná Súča, TN kraj – 84 b – pásmo zlaté 
6. Mladá búranská kapela MAGDOLENKA, ZUŠ Šaštín-Stráže, TT kraj – 66,25 b – pásmo bronzové 
 
 MLÁDEŽNÍCKE ORCHESTRE 
1. DH HRADIŠŤANKA Hradište – 92 b – pásmo zlaté cum laude – Majster 
2. KYSUČANKA junior ZUŠ Kysucké Nové Mesto – 74 b – pásmo strieborné 
 
Hudba bola a je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Odráža stereotyp i zmeny. 
Charakter kultúry, teda aj hudby, je ovplyvnený charakterom života človeka, spoločenstvom, v ktorom 
žije... 
Veľká vďaka patrí všetkým priaznivcom, ktorí sa zaoberajú akýmkoľvek hudobným žánrom, v tomto 
prípade v oblasti dychovej hudby, veľkých dychových orchestrov, pretože bez nich a ich lásky k nej by 
žiadna hudba nebola živá ani na FestMlaDych 2018 – Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke 
detských a mládežníckych dychových hudieb. 
Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom 
projektu.  
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a Obecný úrad v Dolnej Súči  
Spoluorganizátor: ZDHS s predsedom Vladimírom Dianiškom 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
 
Medzinárodné podujatia 
 
• FOPO 2017 • FOTOGRAFIE POMEDZIA – FOTOGRAFIE POMEZÍ – III. ročník medzinárodnej 
súťaže fotografie  – výstavné priestory TSK Trenčín, do 12. 1. 2018  
17. 1. – 28. 2. 2018, Galerie V. Hrocha v Uherskom Hradišti – repríza výstavy 
Výstava z III. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže pri príležitosti významných výročí: 100. 
Výročia vzniku Československej republiky, 50. Výročia Pražskej jari a 25. výročia novodobej 
samostatnosti ČR a SR. Cieľom súťaže je rozvíjať dlhoročnú tradíciu spolupráce v oblasti fotografie 
medzi regiónmi moravsko-slovenského pomedzia na základe spoločného kultúrno-historického 
kontextu a vytvoriť priestor pre fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie prírody, 
krajiny, človeka, histórie i súčasnosti krajov na spoločnej česko-slovenskej hranici. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne a Klub kultury Uherské Hradiště 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ • 33. DRUŽOBNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKOV A FOTOGRAFOV REGIÓNOV 
TRENČÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ – výstavné priestory TSK, 1. – 29. 3. 2018 
Spoločná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště pri príležitosti 
významných výročí: 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia Pražskej jari a 25. 
výročia novodobej samostatnosti ČR a SR. 
V spolupráci s Klubom kultury Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ • 33. DRUŽOBNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKOV A FOTOGRAFOV 
REGIÓNOV TRENČÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ • repríza výstavy – Galerie V. Hrocha Uherské 
Hradiště, 4. 4. – 4. 5. 2018 
Spoločná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště pri príležitosti 
významných výročí: 100. výročia vzniku Československej republiky, 50. výročia Pražskej jari a 25. 
výročia novodobej samostatnosti ČR a SR.  
V spolupráci s Klubom kultury Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
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• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Muzeum Podhradí Buchlovice, 20. 4. –  8. 7. 2018 
Putovná výstava sakrálnych kultúrnych pamiatok 9. – 12. st. v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom 
a Juhomoravskom kraji doplnená o vyobrazenia misionárov Konštantína a Metoda, staré pohľadnice, 
životopisy vierozvestcov a ďalšie .  
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 18. mája 2018. Bolo spojené s besedou s tvorcami 
výstavy. V kultúrnom programe vystúpil miestny spevácky zbor. 
Spoluorganizátor: Městys Buchlovice (poskytnutie priestorov) 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 6. ROČNÍK – ROH LUBINA, 12. 5. 2018 
Prírodný amfiteáter na vrchu Roh v Lubine v sobotu 12. mája otvoril aj tento rok svoje brány všetkým 
milovníkom folklóru pri príležitosti 6. ročníka Podjavorinských folklórnych slávnosti a s pripomienkou 
100. výročia ukončenia I. svetovej vojny a vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. 
Divákom sa opäť predstavili rôzne hudobné, folklórne zoskupenia zo Slovenska i susednej Českej 
republiky. Nechýbalo ani skvelé jedlo a dobrá zábava. Slávnosti bývajú každoročné plné tradícií, 
veľkolepých krojov a ukážok ľudových remesiel, spevu, hudby a tanca. 
Program začal koncertom DH Moravanka a bol rozdelený do 4 tematických blokov: 
STRETNUTIE/SETKÁNI: Mužský spevácky súbor Boršičané Boršice u Blatnice, Zájmové folklorní 
sdružení tanečníků a zpěváků Oldšava, Uherský Brod, Soubor písní a tancú Olšava, Uherský Brod 
SPOD VEĽKEJ JAVORINY: FSk Javorinka Lubina – Miškech dedinka, ZUŠ Stará Turá, FSk Kasanka 
Moravské Lieskové, FS LIPA Bratislava – Lubinské kmotry 
GENERÁCIE: FS Považan, Seniorpovažan Považská Bystrica 
Hostia: FS Hornád Košice 
Počas slávností boli pripravené sprievodné akcie: 

- prezentácie ľudových remesiel, rôzne atrakcie pre deti,  stánky s občerstvením 
- Hudobné pozdravy – živé vysielanie Rádia Regina 

Organizátori: Obec Lubina, MOS Lubina – Miškech Dedinka, Mesto Stará Turá, TNOS v Trenčíne 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PREZENTÁCIA ĽUDOVÝCH REMESIEL – sprievodný program Podjavorinských folklórnych 
slávností, 12. 5. 2018  
Sprievodný program slávností sme tradične zamerali na ľudové remeslá. Ľudoví umelci prezentovali 
svoju tvorbu, predvádzali tradičné remeselné postupy a zároveň poskytli pre záujemcov priestor na ich 
vlastné tvorenie. Ponuku pre návštevníkov sme aj v tomto roku doplnili o domáce jedlá.  
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. 
Na podujatie sme zabezpečili 14 remeselníkov a 2 stánky s prípravou domácich tradičných jedál 
Kuchyňa starej mamy. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• 20. MORAVSKO-SLOVENSKÝ FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB – Starý Hrozenkov, 16. 6. 2018 
Obec Starý Hrozenkov pozval návštevníkov 16. júna 2018 do prírodného amfiteátra na 20. 
MORAVSKO- SLOVENSKÝ FESTIVAL DH. Majstrovstvo hudobníkov, lahodné tóny skvelých DH zo 
Slovenska i Moravy slovom sprevádzal skúsený moderátor, ľudový rozprávač Ludomil Kuba z Trnovca 
u Holíča. Tí, čo prišli, neobanovali, bolo čo počúvať, bolo sa pri čom baviť. Na záver si návštevníci 
zatancovali pri rezkých tónoch dychovej hudby Legrúti 
Podiel TNOS: sprostredkovanie DH Rovina Veľké Kostoľany, DH Krásinka Dolná Súča, Lieskovanka 
Horný Lieskov. Ďalšie DH: Hrozenčané Starý Hrozenkov, Březovjané Březová, Legrúti Velké Bílovice. 
Zodp. prac.: Kohútová 
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• 11. MEDZINÁRODNÉ LITERÁRNO-VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM ORA ET ARS – SKALKA 2018 – 
Trenčín, Skalka pri Trenčíne, Skalka nad Váhom, 18. 6. – 23. 6. 2018 
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privítala tento rok opäť 
umelcov – účastníkov 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2018. V termíne 18. – 23. júna 2018 tvorili v areáli Malej a Veľkej Skalky a v priestoroch 
bývalej školy pod rímskokatolíckou farou v Skalke nad Váhom svoje diela nasledovní autori:  
VÝTVARNÁ SEKCIA: Poľsko: Jaroslaw Kweclich, Częstochowa; Tadeusz Kosela, Częstochowa;  
Česká republika: Danuše Markovová, Ostrava; Slovensko: Iva Jarošová-Štrbová, Bratislava; 
Daniela Krajčová, Žilina; Eva Kulhánková, Trenčín; Jozef Matuška, Ružomberok; Dominik 
Monček, Pruské; Pavol Rusko, Ružomberok; Andrea Spišiaková, Sabinov; Radka Šidlová, Dolná 
Breznica; Jozef Vydrnák, koordinátor výtvarnej sekcie, Dubnica nad Váhom 
LITERÁRNA SEKCIA: Česká republika: Lydie Romanská, Ostrava; Slovensko: Anton Baláž, 
Hrašné; Rudolf Dobiáš, koordinátor literárnej sekcie; Trenčianska Teplá,časť Dobrá; Ľubomíra 
Miháliková, Modra; Vladimíra Teslíková, Prievidza; Ján Turan, Bratislava, a. h.; Viliam Turčány, 
Šelpice, a. h. 
Kurátorom sympózia a výstav po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička. 
 
Organizátori a spoluorganizátori 11. ročníka sympózia 
Hlavný organizátor: Mesto Trenčín 
Spoluorganizátori: Trenčiansky samosprávny kraj; Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; Farský 
úrad Skalka nad Váhom; Beňadik, n. f.; T-VIA, o. z.  
 
Program sprievodných podujatí 
18. 6. • 16.00 • Slávnostné otvorenie sympózia spojené so sv. omšou 
Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke 
 
20. 6. • 11.00 • Stretnutie s literátmi a autorské čítanie poézie Rudolfa Dobiáša a účastníkov literárnej 
sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018 
Spoločenská miestnosť, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 
 
23. 6. • 17.00 • Ukončenie sympózia – prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie 
účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2018 s kultúrnym programom. 
Hudobný hosť Peter Janků 
Kultúrny dom v Skalke nad Váhom. 
 
21. 7. • 15.00 • Slávnostná vernisáž – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na 
sympóziu za účasti autorov s kultúrnym programom 
Areál kláštora na Veľkej Skalke 
 
23. – 31. 7. • Výstava výberu diel z 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA 
ET ARS – SKALKA 2018 
Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 
1. – 20. 8. • Výstava výberu diel z 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA 
ET ARS – SKALKA 2018 
Mestská veža Trenčín 
 
Rekapitulácia doterajších desiatich ročníkov 
Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA vzniklo k úcte a podpore 
najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius 
loci. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov                    
a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. 
Beňadikovi. Podujatie sa koná vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa 
so súhlasom nitrianskeho sídelného biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka.  
Jeden, dva, či viackrát sa sympózia v doterajších desiatich ročníkoch 2008 – 2017 zúčastnilo 66 
výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, 
Nemecka, Španielska a 32 literátov zo Slovenska. V niektorých ročníkoch tvorili autori paralelne vo 
viacerých sekciách (2008, 2009 a 2010 Daniel Hevier vo výtvarno-literárnej sekcii, v roku 2013                      
v hudobno-literárnej sekcii Vlastimil Dufka SJ, Daniel Hevier a Sima Martausová, v roku 2015 vo 
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fotograficko-literárnej sekcii Ján Tluka; špecifikom v roku 2010 bola i filmová sekcia s účastníkmi 
Jaroslavom Pištekom a Danielom Hevierom).  
Kurátorom sympózia i výstavy po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička, 
koordinátorom literárnej sekcie je spisovateľ Rudolf Dobiáš, koordinátorom výtvarnej sekcie je 
výtvarník Jozef Vydrnák. 
Pri výbere účastníkov sympózia sa kladie dôraz na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov                  
z partnerských miest mesta Trenčín, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Významným 
spoluorganizátorom je i Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšími spoluorganizátormi sú: Farský úrad Skalka nad Váhom, 
Beňadik, n. f. a T-Via, o. z. 
Účastníci vytvorili počas podujatia výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické 
zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg. Literárna sekcia 
sympózia vedená spisovateľom Rudolfom Dobiášom si chce v tomto roku  zvlášť pripomenúť 90. 
výročie narodenia (24. 2. 1928 v Suchej nad Parnou) majstra Viliama Turčányho, preto je jeho tvorbe 
venovaný i väčší priestor v katalógu 11. ročníka. 
Veľkoformátová verzia katalógu je až do ďalšieho ročníka sympózia k dispozícii návštevníkom kláštora 
na Skalke. Takto upravené verzie katalógov jednotlivých ročníkov slúžia i na propagáciu                            
a informovanosť nielen o sympóziu, ale i o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne počas roka na 
putovných výstavách ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA, ktoré organizátori podľa 
logistických a finančných možností realizujú z výberov výtvarných diel poskytnutých účastníkmi 
sympózia. V rámci putovného projektu ORA ET ARS VIATOR boli zrealizované v minulých rokoch 
výstavy napríklad vo výstavných priestoroch Domu umenia v Bratislave, v galérii Panský dům Uherský 
Brod, v galerijných priestoroch Renesančného a Neogotického kaštieľa v Galante, v máji 2016 v rámci 
projektu Dny slovanské kultury vo výstavných priestoroch Reduty Klubu kultury v Uherskom Hradišti. 
Na prelome rokov 2016–2017 bol výber z  diel vystavený na Morave v Galérii návštevníckeho centra 
Slovanského hradiště v Mikulčiaciach. Na jeseň 2017 bola inštalovaná výstava zo sympoziálnej 
zbierky v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Posledná výstava z tohto cyklu bola na jar 2018, kedy 
výber diel z 10-tich ročníkov Ora et Ars Skalka bol prezentovaný vo výstavných priestoroch Dvorany 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP v Bratislave. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• MEDZINÁRODNÝ KULTÚRNO-HISTORICKÝ SEMINÁR OKNO DO HISTÓRIE POZOROVANIA 
HVIEZD – kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja, 19. 6. 2018 
Kultúrno-historický seminár kontinuálne nadväzuje a pokračuje v tradícii historických seminárov, ktoré 
sa konali počas uplynulých siedmich rokov v meste Trenčín. Cieľom seminára a vydaného zborníka je 
priblížiť verejnosti témy z histórie nielen pôvodného benediktínskeho kláštora na Skalke pri Trenčíne, 
ale na porovnanie aj z dejín iných kláštorov či reholí, a zároveň zamerať pozornosť na každodenný 
život v dávno minulých storočiach. Ak chceme pochopiť určité historické spoločenstvo či objekt, 
musíme ho skúmať v komplexnosti s jeho okolím, prostredím, pulzom doby. Bez tejto celistvosti býva 
výsledný pohľad často dosť skreslený. Astronómia, ako aj pozorovanie oblohy a hviezd, sa nám dnes 
zdá ako oblasť, ktorá je vyčlenená malej skupine odborníkov a záujemcov. Ale pred pár storočiami to 
bola jedna z najviac sledovaných oblastí spoločenského života. Bytostne zaujímala všetkých bez 
rozdielu, lebo úkazy na oblohe boli jednak znameniami Božími, ktoré predznamenávali osudové 
zmeny v živote spoločnosti i jednotlivca, hospodársky život, cyklus poľnohospodárskych prác, zároveň 
meranie času i kalendár. Astrológia bola do 18. storočia samozrejmou súčasťou astronómie a žiadané 
predpovedanie osudov podľa hviezd živilo aj väčšinu astronómov. Rovnako bolo pozorovanie hviezd 
spojené s náboženstvom a filozofiou, venovali mu pozornosť bežní veriaci a duchovní, ako aj 
náboženskí myslitelia všetkých denominácií. 
Nebeské úkazy predznamenávali udalosti, ktoré sa neskôr odohrávali na Zemi. Preto bolo 
pozorovanie oblohy nevyhnutnou súčasťou každodenného života v ranom novoveku, v stredoveku                
i v dobách ešte starších. Dnešná archeoastronómia nám dokáže priblížiť anglické Stonehenge ako 
neolitické observatórium spojené s náboženským kultom, a podobne slúžili aj stredoamerické 
pyramídy v kultúrach Mayov a Aztékov. Situovanie okien či apsíd podľa pohybu Slnka sa uplatňovalo 
aj pri kresťanských stavbách, od katedrály v Cantenbury po kláštor na Skalke. 
Na históriu pozorovania hviezd sme upozornili už počas minulého ročníka príspevkom o kométe nad 
Horným Uhorskom v rokoch 1680–1681 a s vysvetlením, ako ľudia vnímali tento úkaz. V spektre 
aktuálnych príspevkov sú priblížené dejiny astronómie v ranom novoveku, verejnosti veľmi málo 
známy záujem benediktínov o pozorovanie oblohy, samostatne je predstavený Mikuláš Kopernik                
a Maximilián Hell. Málokde sa dá dnes odborne zoznámiť s fungovaním slnečných hodín, a k tomu 
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špeciálne sa dozvedieť o slnečných hodinách z Trenčína, rovnako zaujímavá je sonda do histórie 
regionálnych pozorovateľní a hvezdárne v Trenčianskom kraji.  
V súčasnosti sa dosť veľká časť spoločnosti neriadi pri svojich pohľadoch, názoroch, či voľbách 
faktami, ale rozhoduje sa pod vplyvom lákavo sa ukazujúcich zjednodušených tvrdení, či úplne 
vymyslených teórií, a ani sa nezaujíma, kto je autorom či pôvodcom. V súvislosti s našou témou to 
môže byť prípad mexických pyramíd ako utajených centier liečenia. Možno máme informácií až také 
množstvo, že sa v nich strácame. Zároveň to môže byť zapríčinené aj tým, že svet vedy málo 
komunikuje s verejnosťou. Náš seminár a zborník sa snaží odstraňovať bariéry a približovať odborné 
témy verejnosti, podľa možnosti zrozumiteľnou a čitateľnou formou. Seminár je interdisciplinárny             
a medzinárodný, teda z hľadiska výberu autorov sme dbali o to, aby dostali priestor odborníci 
viacerých inštitúcií zo stredoeurópskeho priestoru, slovenskí vedci, ako aj regionálni autori. Zámerom 
seminára a zborníka je zároveň otvárať diskusiu na vyššie uvedené témy, a týmto vopred, za celý 
kolektív autorov, ďakujem za podnety. Podujatie bolo určené pre odborné publikum, pedagógov, 
študentov, ale i pre širokú verejnosť so záujmom o históriu. 

Mgr. Igor Zmeták, zostavovateľ zborníka 
 
Program seminára: 
Stanislav Šišulák, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Hlohovec (SK): Včasnonovoveká 
astronómia vo svete a na Slovensku 
Igor Zmeták, Slezská univerzita, Opava (CZ): Cosmographia Universalis alebo cez históriu ku 
hviezdam 
Michał Kłosiński, Dom Mikuláša Kopernika, Okresné múzeum v Toruni (PL): DE REVOLUTIONIBUS 
ORBIUM COELESTIUM, (O obehoch nebeských sfér), K 475. výročiu uverejnenia knihy Mikuláša 
Kopernika 
Lucie Heilandová, Moravská zemská knihovna, Brno (CZ): Astronomické publikace ve fondu 
rajhradského kláštera a zájem rajhradských benediktinů o pozorování hvězd 
Ján Kubica, Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín (SK): Maximilián Hell (1720–1792) 
Miroslav Znášik, Krajská hvezdáreň v Žiline (SK): Slnečné hodiny 
Peter Martinák, Verejná knižnica Michala Rešetku, Trenčín (SK): Pozorovania a pozorovateľne 
hviezdnej oblohy očami regionálnych pozorovateľov 
Príspevky zo seminára boli uverejnené v zborníku z kultúrno-historického seminára s názvom Okno do 
histórie pozorovania hviezd. 
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Organizátor: TNOS v Trenčíne  
Spoluorganizátori: Mesto Trenčín, T-via, o. z.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 58. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI – Starý Hrozenkov, 13. – 15. 7. 2018 
Kopaničiarske slávnosti v Starom Hrozenkove sú symbolom priateľstva medzi Slovákmi 
a Čechmi. Podujatie, ktorého cieľom je utužovať vzťahy medzi obyvateľmi Slovenska a Českej 
republiky prostredníctvom ľudových zvykov, tradícií a folklórnej hudby, sa konalo v Starom 
Hrozenkove po 58-krát. Na znak súdržnosti oboch regiónov bola pred 96. rokmi vysadená Lipa 
bratstva, pri ktorej sa Kopaničiarske slávnosti každoročne začínajú.  
Kopaničiarske slávnosti, ktoré sa konajú v Starom Hrozenkove, sú až na výnimky usporiadané 
každoročne, väčšinou v júli. Po prvýkrát sa uskutočnili ako Kopaničiarske slávnosti družby Čechov               
a Slovákov po krátkych prípravách v auguste v roku 1956. Ich idea nadväzovala na tzv. slávnosti 
bratstva, ktoré boli organizované po druhej svetovej vojne do začiatku 50. rokov na rôznych miestach 
moravsko-slovenského pomedzia.  
Koncepcia Kopaničiarskych slávností sústreďuje vystúpenia folklórnych súborov susedných okresov 
Moravy (Uh. Hradiště) a Slovenska (Trenčín) a taktiež na hosťovanie profesionálnych skupín                  
a jednotlivcov z oblasti folklóru, divadla a zábavy z celej republiky. K sprievodným akciám patria 
besedy pri cimbale, koncerty dychových hudieb a ľudové veselice.  
Moravské Kopanice sú oblasťou Moravského Slovácka ležiaceho priamo na moravsko-slovenskom 
pomedzí. Centrálnou obcou oblasti je Starý Hrozenkov, ďalej oblasť tvoria okolité obce s veľmi 
rozptýleným osídlením: Vápenice, Žítková a Vyškovec. Takmer vždy sa ku Kopaniciam priraďuje aj 
Lopeník, z dôvodu rozptýleného kopaničiarskeho osídlenia. Niekedy sa označenie Kopanice používa 
aj pre obce Brezová a Strání z dôvodu kopaničiarskeho nárečia a ďalších kultúrnych prvkov. Meno 
Kopanice dostali podľa toho, že ťažko prístupné polia bolo možné opracovávať len kopaním                 
s motykou. Sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. 
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Organizátori: Obecné úrady v Starom Hrozenkove a v Drietome v spolupráci s Klubom kultúry             
v Uherskom Hradišti a Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• JARMOK ĽUDOVÝCH VÝROBCOV – amfiteáter Starý Hrozenkov, 14. – 15. 7. 2018                            
– 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 
 
• ORA ET ARS – SKALKA 2018 • Slávnostná vernisáž výstavy 11. ročníka medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia – areál kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne, 21. 7. 2018 
Výstava bola vyvrcholením 11. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia. V kultúrnom 
programe vystúpili hudobní hostia: spevácky zbor Adoremus, speváčka Nina Kohoutová. Moderoval 
Štefan Bučko. 
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
Hlavný organizátor: Mesto Trenčín  
Spoluorganizátori a partneri: Trenčiansky samosprávny kraj; Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne; Farský úrad Skalka nad Váhom; Beňadik, n. f.; T-VIA o. z., Obec Skalka nad 
Váhom; Konštrukta - Industry, a.s.; Parcela s.r.o.; Keraming a.s.; Old Herold s.r.o.; Výveska.sk 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ORA ET ARS – SKALKA 2018 • výstava z 11. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 24. – 30. 7. 2018;   
Mestská veža Trenčín, 1. – 20. 8. 2018  
Výstava obsahovala výber diel z 11. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET 
ARS – Skalka 2018.  
Vystavujúci autori: JAROSLAV KWECLICH (PL), TADEUSZ KOSELA (PL), JOZEF VYDRNÁK (SK),  
DANIELA KRAJČOVÁ (SK),  DANUŠE MARKOVOVÁ (CZ), PAVOL RUSKO (SK), JOZEF MATUŠKA 
(SK),  RADKA ŠIDLOVÁ-POLIAKOVÁ (SK),  DOMINIK MONČEK (SK), EVA KULHÁNKOVÁ (SK),  
ANDREA SPIŠAKOVÁ (SK),  IVA JAROŠOVÁ-ŠTRBOVÁ (SK).   
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 26. SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV – Veľká Javorina, 29. 7. 2018 
Pravidelné stretávanie sa Slovákov, Čechov a Moravanov na najvyššom bode Bielych Karpát – Veľkej 
Javorine bolo tento rok významné aj tým, že sme si pripomínali 100. výročie založenia 
Československa. Počas Slávností bratstva Čechov a Slovákov to v nedeľu povedal starosta 
Uherského Hradišťa a predseda prípravného výboru slávností Stanislav Blaha. 
„Spoločný štát už dnes nemáme, ale tá vzájomnosť v našich srdciach stále zostáva. Tie stretávania sú 
stále srdečnejšie a žiadna bariéra medzi našimi národmi neexistuje. A to, že sa obe krajiny rozdelili, 
neohrozuje naše priateľstvo. Naopak, akékoľvek hranice po vstupe do Európskej únie zmizli 
a môžeme sa stretávať bez toho, aby sme z jednej krajiny do druhej museli prechádzať cez hraničné 
priechody,“ povedal Blaha. 
Podľa starostu slovenskej obce Lubina Martina Beňatinského je Veľká Javorina pamätná tým, že sa 
na nej od roku 1845 stretávali štúrovci a moravskí buditelia, ktorí založili tradíciu stretnutí. 
„Vtedy asi ani netušili, akým spôsobom zasiahnu do našich životov. 173 rokov žili spolu tie národy 
v dobrých aj zlých časoch. Tento rok je výnimočný aj preto, že je 100 rokov od ukončenia prvej 
svetovej vojny, kde oba národy stratili veľa ľudí, boli rozbité rodiny, odlúčení priatelia, kamaráti,“ 
skonštatoval starosta. 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov odštartovali už ráno tradičným položením kytíc k Pamätníku 
česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, pokračovali kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili 
kultúrne zoskupenia z oboch strán štátnej hranice. 
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Podiel TNOS: zabezpečenie súborov, réžie zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií, 
písomnosti, tvorba programu 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• ANTONÍN KOSTKA – MÁ VLÁRA – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
21. 8. – 28. 9. 2018, vernisáž: 21. 8. 2018  
Výstava čiernobielych bromostrieborných želatinových fotografií Antonína Kostky – MÁ VLÁRA. 
Výstava sa uskutočnila v spolupráci s Klubom kultury Uherské Hradiště v rámci podujatia Dni českej 
a slovenskej kultúry pri príležitosti významných výročí: 100. výročia vzniku Československej republiky, 
50. výročia Pražskej jari a 25. výročia novodobej samostatnosti ČR a SR. 
Súčasťou vernisáže bolo uvedenie do života autorovej knihy Má Vlára. 
Zodp. prac.: Masárová, Kubičina 
 
• ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA – Galéria Fontána Piešťany, 24. 9. – 14. 10. 2018, 
vernisáž: 25. 9. 2018  
Výstava diel z jedenástich ročníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – 
SKALKA (2008 – 2018) sa uskutočnila v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany 
a Mestom Trenčín.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Výstava fotografií zo súťaže amatérskej fotografie FOLKLÓRNE FOTOOZVENY – kongresová 
sála TSK Trenčín, 1. 10. 2018 
Výstava sa konala v rámci podujatia Deň otvorených dverí TSK. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• KÚZLO HISTORICKÝCH FILMOVÝCH PLAGÁTOV – Galéria Mestskej knižnice v Slavičíne,           
5. – 25. 10. 2018, vernisáž: 5. 10. 2018  
Výstava historických filmových plagátov Lukáša Kubičinu sa konala v spolupráci s Mestskou knižnicou 
v Slavičíne (ČR). 
Zodp. prac.: Masárová, Kubičina 
 
• ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA – výstavné priestory Dominikánskeho kultúrneho 
centra Veritas Košice, 6. 12. 2018 – 28. 2. 2019, vernisáž: 6. 12. 2018  
Výstava diel z jedenástich ročníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – 
SKALKA (2008 – 2018) v spolupráci s Dominikánskym kultúrnym centrom Veritas Košice a Mestom 
Trenčín. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
 
 

Publikačná a edičná činnosť 
 
Všetky grafické a tlačiarenské práce sa v roku 2018 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, letáky, katalógy), 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 T-štúdio Trenčín, Leoprint Trenčín, Ultraprint, s. r. o., Bratislava (katalógy vo vyššom 
náklade).  
 
• Grafické práce – materiály spracované pre TNOS a iné organizácie:  

� 40 druhov pozvánok  
          

� 62 druhov plagátov a letákov  
       

� 8 druhov katalógov, skladačiek a bulletinov  
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z toho 7 druhov plnofarebná tlač (4 katalógy k výstavám  
1 zborník príspevkov zo seminára) 
 

� 3 druhov periodických publikácií (6 čísiel novín pre obce) 
      

� 31 druhov diplomov 
     

� popisky   1377 kusov 
     

� inštalácia     12 výstav. 
 
Náklady na tlač za materiály pre iné organizácie – fakturované: 582,90 € 
       
•  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. 
 
• 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:   • ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca (Dubnické múzeum) – inštalácia, 

demontáž (Muchová) 
• Stretnutie – Setkání – 33. družobná výstava regiónov TN a UH (2x) 
Uherské Hradište (Muchová) Trenčín (Muchová) 
• Vesmír očami detí – 33. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže – 
inštalácia, demontáž (Štefinová)  

 • ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca (MK SR Bratislava) – inštalácia, 
(Muchová)  
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja (Galéria Vážka) – demontáž  
(Muchová) 
• Misia v kontextoch a súvislostiach (Muzeum Buchlovice) – inštalácia  
(Muchová) 
• COLORS – Školské brány bez šikany (GMAB Trenčín) – inštalácia,  
demontáž  
(Štefinová) 
• Misia v kontextoch a súvislostiach (Vlčnov) – inštalácia  
(Muchová) 
• Ora et ars (Kláštor na Skalke pri Trenčíne) – inštalácia  
(Muchová) 
• Ora et ars viator – Skalka putujúca (Piešťany) – inštalácia  
(Muchová) 
• Príroda, životné prostredie a deti (ZUŠ Trenčín) – inštalácia  
(Štefinová, Muchová); demontáž (Štefinová) 
• Výtvarné spektrum 2018 (Košice) – inštalácia  
(Muchová) 

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

prílohou správy. 
Zodp. prac.: Muchová, Štefinová 
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Prehľad edičnej činnosti: 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
AMFO Trenčianskeho kraja 2018  
Katalóg z 22. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie. 
Zostavila: Janka Masárová. Grafická úprava: Andrea Štefinová.  
Tlač: T-štúdio, reklamná agentúra & tlačiareň. Náklad 200 ks; formát A5, brožovaná väzba. ISBN: 978-
80-7092-51-0 
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja  
Katalóg z 22. ročníka výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Zostavila: Janka Masárová. Grafická úprava: Andrea Štefinová. Reprodukcie: Zdenko Štefánik.  
Tlač: T-štúdio, reklamná agentúra & tlačiareň. Náklad 300 ks; formát A5; brožovaná väzba. ISBN: 978-
80-7092-050-3 
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
MILAN MEDÚZ • SLOVENSKO EURÓPE A SVETU 
Skladačka k autorskej výstave Milana Medúza. 
Zostavila: Mgr. Amália Lomnická. Grafická úprava: Andrea Štefinová, TNOS v Trenčíne. 
Tlač: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Náklad: 100 ks, formát A4/3. 
 
Okno do histórie pozorovania hviezd  
Zborník príspevkov zo seminára. Autori: Mgr. Igor Zmeták, PhD. (zostavovateľ) a kolektív. Obálka, 
typografické ilustrácie a grafická úprava: Jozef Vydrnák. Foto: archívy autorov textov. 
Tlač: Ultraprint, s.r.o., Bratislava. Náklad: 700 ks, formát: A4, 52 s., väzba brožovaná. ISBN: 978-80-
7092-053-4 
Zborník z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
11. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – Skalka 2018 
Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; Hlavný organizátor: Mesto Trenčín 
Spoluorganizátori: Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Farský 
úrad Skalka nad Váhom Beňadik, n. f. Občianske združenie T-VIA; Realizačný tím: Mgr. Hana 
Gallová, Mgr. Janka Masárová, Mgr. Terézia Niková; Koordinátor sekcie literátov: Rudolf Dobiáš; 
Koordinátor sekcie výtvarníkov: Jozef Vydrnák; Ideový námet: Mgr. Terézia Niková, Mgr. Hana 
Gallová; Text preambuly: Jozef Vydrnák, korigoval: Rudolf Dobiáš; Autor názvu sympózia, kurátor 
podujatia a výstavy po sympóziu: PhDr. Marián Kvasnička; Logo sympózia, typografické ilustrácie, 
koncepcia a grafická úprava katalógu: Jozef Vydrnák; Spolupráca na koncepte katalógu: PhDr. Marián 
Kvasnička, Mgr. Janka Masárová, Mgr. Hana Gallová; Gramatické korektúry: Jana Muchová; 
Fotodokumentácia: Štefan Kačena. Do katalógu fotografiami prispeli: Lukáš Kubičina, JUDr. Štefan 
Majtán, Mgr. Janka Masárová, PhDr. Pavol Seriš, archív zúčastnených autorov a archív sympózia 
ORA ET ARS – SKALKA.  
Tlač a zhotovenie katalógu: ULTRA PRINT, s.r.o., Bratislava. Náklad: 1000 výtlačkov, formát A4,           
50 s., brožovaná väzba; ISBN 978-80-7092-052-7.  
Zborník z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  
 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 
Katalóg z 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Národným osvetovým centrom; 
Zostavila: Janka Masárová; Jazyková úprava: Jana Muchová; Obálka a grafická úprava: Mgr. art. 
Iveta Ochránková; Reprodukcie: Lukáš Kubičina.  
Tlač: Leoprint s. r. o., Trenčín. Náklad: 500 výtlačkov, formát A4, 36 s.; väzba brožovaná; ISBN 978-
80-7092-054-1; Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
55. MÉTA • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV FOTOSKUPINY MÉTA 
Katalóg k výstave fotografií. Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Náklad: 100 ks, 
formát A3/3. 
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Ostatná činnosť 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
Slivová: 

- Spracovanie správy za rok 2017. 
- Spracovanie článkov z realizovaných podujatí na našu web stránku. 
- Spracovanie podkladov do prehľadu aktivít na rok 2018. 
- Spracovanie mesačných podkladov na predkladanie doplňujúcich údajov do regionálnej  

pokladnice TSK. 
- Spracovanie výsledkov zo 64. Hviezdoslavovho Kubína – Podjavorinskej Bzince, Štúrov 

Uhrovec – postupujúci na celoslovenskú prehliadku do Dolného Kubína. 
- Kontaktovanie sa s obcami, poskytnutie metodiky, spracovanie scenárov, výber poézie a i., 

ktoré majú v roku 2018 výročia prvej písomnej zmienky a výročia osobností – Prusy – 15. 
kultúrne slávnosti mikroregiónu Bánovecko a 810. výročie prvej písomnej zmienky, Miezgovce 
– XII. mikroregionálne slávnosti Združenia obcí Uhrovská dolina a oslavy 74. výročia SNP, 
Šišov – 905. výročie a Deň Suchodolia, Malé Hoste – IV. ročník stretnutia rodákov a V. ročník 
festivalu heligonkárov, Kostolná Záriečie – 700. výročie o obci Kostolná a 420. výročie o obci 
Dolné Záriečie, Dolné Srnie – 620. výročie, Ivanovce – 620. výročie a 90. výročie TJ, Zemianske 
Podhradie – písomná zmienka, Krásna Ves, Cimenná – XIX. Okresné cyrilometodské slávnosti, 
Trenčianske Stankovce – odhalenie pamätníka obetiam 1. a 2. svetovej vojny. 

- Spracovanie scenárov a hovoreného slove pre Prusy, Šišov, Krásnu Ves, Miezgovce, Malé 
Hoste, Kostolná Záriečie, Ivanovce, Zemianske Podhradie, Trenčianske Stankovce. 

- Pomoc pri reinštalácii výstavy na MK SR – Bratislava, 27. 4. 2018.  
- Príprava textov, spracovanie sprievodného slova, scenára a uvádzanie Podjavorinských 

folklórnych slávností – Lubina, 12. 5. 2018.  
- Príprava textov, spracovanie sprievodného slova, scenára a uvádzanie 3. ročníka Teplanskej 

májovej pohody – Trenčianska Teplá, 27. 5. 2018.  
- Spomienka na Kragujevac – výstava k 100. výročiu vzbury príslušníkov 71. pešieho pluku – 
       spracovanie slova, uvádzanie vernisáže, 7. 6. 2018. 
-      Organizačná pomoc na Trenčianskych folklórnych slávnostiach – Mníchova Lehota, 9.6.2018.  
- Okno do histórie pozorovania hviezd – zabezpečenie účasti – študentov na seminári, 

organizačná pomoc – Trenčín, 19. 6. 2018.  
- Metodická a organizačná pomoc pri príprave XIX. ročníka Cyrilometodských slávností 

v Cimennej – konzultácia so starostom, príprava programu, návrh a tlač plagátov, pozvánky, 
objednávka na vystúpenie kolektívu a i. 

- Spracovanie listu  64. Hviezdoslavov Kubín pre I. – III. kategóriu s kritériami, termínmi 
súťažných prehliadok a rozdelením ZŠ na obvody Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, 
zaslanie na školy. 

- Spracovanie listu 64. Hviezdoslavov Kubín pre IV. a V. kategóriu s kritériami a termínmi 
súťažných prehliadok a zaslanie sa stredné školy v regióne. 

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

- Zabezpečenie priestorov – kontakt s 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 a obcou Uhrovec a i. 

- Zaslanie propozícií súťaže Puškinov pamätník na vybrané školy v regióne. 
- Spracovanie návrhu aktivít k M. R. Štefánikovi. 
- Spracovanie scenára odhalenie pamätníka obetiam 1. a 2. svetovej vojny pre obec 

Trenčianske Stankovce. 
- Spracovanie scenára k odhaleniu pamätníka pre obec Dolnú Súču. 
- Spracovanie scenára – hovoreného slova k prvej písomnej zmienke o obci Ivanovce. 
- Zaslanie koncepcií na školy v regióne – Koyšove Ladce, Beniakove Chynorany, Timravina 

studnička a i. 
- Spracovanie scenára k vítaniu detí do života, zabezpečenie účinkujúcich, účinkovanie 24. 11. 

2018 – Častkovce. 
-     Vecné vyhodnotenie projektu 64. Hviezdoslavov Kubín. 
- Spracovanie žiadosti projektu na 65. Hviezdoslavov Kubín. 
- Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne. 
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Masárová: 
Oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film a ochotnícke divadlo 

- Spracovanie správy o činnosti za rok 2017 za oddelenie záujmovej umeleckej činnosti oblasť 
neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film a amatérske divadlo. 

- Spracovanie Plánu podujatí na v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film na rok 
2018 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 4 projektov z Fondu pre umenie 22. 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 
22. AMFO Trenčianskeho kraja – súťažná výstava amatérskej fotografie, Výtvarné spektrum 
2018 – 55. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby, OKNO do histórie 
pozorovania hviezd, celkom podporené sumou 14.300 €. 

- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a amatérskej fotografie (22. AMFO Trenčianskeho kraja, 22. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja. 

- Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov 
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k 3 výstavám a jedného 
zborníka 

- Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.  
- Spolupráca so spoluorganizátormi podujatí: TSK, Mesto Trenčín, Základná umelecká škola K. 

Pádivého Trenčín, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Považské osvetové stredisko 
v Považskej Bystrici, Klub kultury v Uherskom Hradišti, Farský úrad Skalka nad Váhom; T-VIA, 
o. z.; Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 
Trenčianske múzeum v Trenčíne, Židovská náboženská obec Trenčín, 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 (6 firiem). 

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

- Organizačné, zmluvné a honorárové realizácie 5 medzinárodných, 2 krajských postupových 
súťaží, 6 regionálnych podujatí.  

- Spracovanie Plánu podujatí na v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film na rok 
2019 vo výstavných priestoroch TSK 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 vecného vyhodnotenia projektov podporených z FPU: 22. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 22. AMFO 
Trenčianskeho kraja – súťažná výstava amatérskej fotografie, Výtvarné spektrum 2018 – 55. 
ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby, OKNO do histórie pozorovania 
hviezd. 

- Spracovanie a registrácia žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 3 projektov z Fondu pre 
umenie 23. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby, 23. AMFO Trenčianskeho kraja – súťažná výstava amatérskej fotografie, 
Výtvarné spektrum 2019 – 56. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 

- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a amatérskej fotografie (23. AMFO Trenčianskeho kraja, 23. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja. 

- Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov 
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k 5 výstavám a jedného 
zborníka. 

- Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.  
- Spolupráca so spoluorganizátormi podujatí: TSK, Mesto Trenčín, Základná umelecká škola K. 

Pádivého Trenčín, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Považské osvetové stredisko 
v Považskej Bystrici, Klub kultury v Uherskom Hradišti, Obecný úrad v Starom Hrozenkove, 
Farský úrad Skalka nad Váhom; T-VIA, o. z.; Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, 
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Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Dominikánskym 
Kultúrnym centrom v Košiciach, Košické kultúrne centrá K13 Košice, Mestské osvetové 
stredisko v Piešťanoch, 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 

- Organizačné, zmluvné a honorárové realizácie 7 medzinárodných, 1 celoštátnej postupovej 
súťaže, 7 regionálnych podujatí. 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS pri podujatiach:  
• Účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a inštalácia výstavy. 
• Účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. 

 
Spolupráca pri podujatiach organizovaných inými organizátormi: 
• Výstava maturitných prác absolventov Strednej umeleckej školy, 9. – 25. 5. 2018, výstavné 

priestory TSK, spolupráca pri inštalácii výstavy, 
• 44. 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. 

• Účasť na metodickom dni Národného osvetového centra, Nitra. 
• Účasť na 46. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 

AMFO 2018, Nitra. 
• Účasť na zasadnutí poradného zboru pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu pri NOC Bratislava. 

 
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. 
- 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.  
Pracovníčka TNOS TN sa podieľala na rôznych akciách prípravou detí a mládeže – metodika 
a nacvičenie piesní, tanca, programu na vystúpenie detí, mládeže, dospelých, seniorov, réžia 
programov, pripravovanie podkladov pre granty z FPU v oblasti ZUČ. Pomoc pri samotnej 
organizácii a realizácii, spolupráca s TSK, NOC BA, POSPB, CTK Myjava, RKC Prievidza,  RTVS 
– rádio Regina, STV 2 – relácia Kapura, Trenčiansky terajšok, SME... 

 
Prednášky: 
•  Účastníčka a prednášajúca v Leviciach 25. 1. 2018 na IV. Medzinárodnej konferencii ľudového 

tanca, ako súčasti systému tradičnej ľudovej kultúry, ktorej organizátorom bolo Regionálne 
osvetové stredisko v Leviciach.   

•  Aj prednáška pre seniorov v Kultúrnom centre – STRED Trenčín v pondelok 4. júna, mala svoje 
opodstatnenie. Na ich pravidelných stretnutiach – prednášku o ľudovej piesni, tanci, zvykoch 
počúvalo viac ako 100 dôchodcov, s ktorými sme sa na záver rozospievali a naučili sa dve 
ľudové piesne. 

 
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 33. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí, ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 2. 3. 2018, moderovanie akcie,  
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• Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov 
Kubín – Trenčín, zasadačka TSK v Trenčíne, 16. 3. 2018, členka odbornej poroty, 

• Deň tanca, Kino Hviezda Trenčín, 24. 3. 2018, moderovanie akcie, 
• Deň tanca, DK Dubnica nad Váhom,  26. 4. 2018, moderovanie akcie, 
• Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov 

Kubín – Podjavorinskej Bzince, ZŠ s MŠ Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod 
Javorinou, 4. 5. 2018, členka odbornej poroty, 

• Deň tanca TSK, Kino Hviezda Trenčín, 5. 5. 2018, moderovanie akcie, 
• Trenčianske folklórne slávnosti, amfiteáter Mníchova Lehota, 9. 6. 2018, organizačná 

výpomoc, 
• Colors – Školské brány bez šikany, G. M. A. Bazovského Trenčín, 22. 6. 2018, 

moderovanie akcie, 
• 58. ročník Kopaničiarskych slávností, amfiteáter v Starom Hrozenkove, 13. – 15. 7. 2018, 

moderovanie akcie, 
• Flores musarum, kasáreň Trenčianskeho hradu, 8. 10. 2018, moderovanie akcie, 
• Chalupkovo Brezno – celoslovenská prehliadka, Brezno, 13. 10. 2018, členka odbornej poroty, 
• Príroda, životné prostredie a deti – regionálna výtvarná súťaž, 16. 11. 2018, moderovanie akcie, 
• A slovo bolo u Boha – celoslovenská prehliadka v prednese kresťanskej poézie a prózy, 

Trenčín, 7. 12. 2018, členka odbornej poroty. 

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. 2018 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. 
Ďalej sa v knižnici nachádzajú divadelné texty: autorský a menný katalóg divadelných hier 
pre dospelých  obsahuje 1 612 titulov. 

 
Štefinová: 
Okrem zodpovednosti za odbornú, organizačnú prípravu a realizáciu podujatí a programov v rámci 
zverených oblastí zodpovedá za administratívu webovej a fb stránky (dopĺňanie aktivít, podujatí, 
fotografií, videí), pridávanie odkazov podľa požiadaviek ostatných odborných zamestnancov 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. Venuje sa tvorbe grafických návrhov propagačných 
materiálov a navrhovaniu grafických úprav vydávaných materiálov. 
 

-     Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 
• BARDI – umelecký večer hercom Jurajom Sarvašom a výtvarníkom Vladimírom Kudlíkom 

– GMAB, 14. 2. 2018, 
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – divadelná prehliadka – Kino Hviezda Trenčín, 9. 3. 2018, 
• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov 

tanečníkov v ľudovom tanci – KD Dolná Súča, 8. 4. 2018, 
• ODKAZY KATKY HUDECOVEJ – spomienkové podujatie k nedožitým 90. narodeninám 

poetky, textárky a spisovateľky Katky Hudecovej venované jej tvorbe – GMAB, 16. 4. 
2018, 

• Výtvarné spektrum 2018 – 55. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – Dubnické múzeum, 7. 9. 2018, 

• Flores musarum – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam 
a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2018 – Trenčiansky hrad, 8. 10. 
2018, 

• FestMlaDych 2018 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 
dychových hudieb – KD Dolná Súča, 10. 11. 2018. 
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Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 
 
Vraždová: 

- Sumarizácia a spracovanie podkladov TNOS do kalendára cestovného ruchu. 
- Spracovanie správy o činnosti za rok 2017.  
- Spracovanie plánu podujatí na rok 2018. 
- Vykonávanie opatrení a úloh TNOS v súvislosti s povinnosťou zosúladenia stavu ochrany 

osobných údajov (GDPR). 
- Vypracovanie správy o zosúladení právneho stavu ochrany osobných údajov pre potreby TSK.  
- Spracovanie štatistického výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti KULT 3-01 za rok 2017. 
- Spracovanie výkazu DALV o vzdelávacích ustanovizniach a ďalšom vzdelávaní pre potreby 

MŠ SR. 
- Spolupráca pri priebežnom napĺňaní obsahu webovej stránky TNOS. 
- Administrácia web podstránky Remeslo. 
- Organizačné, zmluvné a honorárové realizácie podujatí (tvorivé dielne, remeselné prezentácie). 
- Spracovanie a expedícia prehľadu podujatí TNOS. 
- Spracovanie prehľadov činnosti do dvojmesačníka Trenčín región pre potreby KOCR. 
- Spracovanie hodnôt merateľných ukazovateľov za TNOS do modulu Regionálna pokladnica –

aplikáciu Programové rozpočtovanie na základe podkladov jednotlivých pracovníkov TNOS 
(priebežne mesačne). Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov za 1. polrok 2018. 

- Spolupráca na zbere údajov do krajskej evidencie kolektívov a jednotlivcov ZUČ. 
- Spolupráca s Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje na tvorbe kalendára akcií 

Cyrilometodskej stezky. 
- Spolupráca s OZ Kunovjan Kunovice na zabezpečení remeselných prezentácií zo SR ako 

sprievodných aktivít na podujatí SLAVNOSTI VÍNA a otevřených památek (8. – 9. 9. 2018). 
- 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. 

- Organizačná pomoc pri podujatiach TNOS: 
• Vesmír očami detí 2018 – inštalácia výstavy – ZUŠ Trenčín, 1. 3. 2018, 
• Výstava Stretnutie – Setkání, vernisáž, TSK, 1. 3. 2018, 
• Trenčianske folklórne slávnosti – Mníchova Lehota, 9. 6. 2018,  
• ORA ET ARS, Bratislava, inštalácia 5. 4. 2018 , demontáž 27. 4. 2018, 
• Okno do histórie pozorovania hviezd, 19. 6. 2018, TSK, 
• Kopaničiarske slávnosti – Starý Hrozenkov, 13. – 15. 7. 2018. 

 
• OBLASŤ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI: 

Fond na podporu umenia 
V období roka 2018 sme zabezpečovali administráciu 27 projektov, z toho: 

• 7 projektov s termínom ukončenia realizácie v 2. polroku 2017 
• 11 projektov schválených pre rok 2018 
• 9 projektov predložených na rok 2019. 

- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním vecného vyhodnotenia a vyúčtovania projektov –
on-line spracovanie vyhodnotenia z podkladov odborných pracovníkov, kompletizácia 
sprievodnej dokumentácie a zabezpečenie predloženia FPU nasledovne: 
- v termíne do 31. 1. 2018 – spolu 7 projektov, 
- v termíne do 30. 9. 2018 – spolu 7 projektov. 

- Aktualizácia rozpočtov a výstupov projektov pre rok 2018 a 2019 na základe výziev fondu           
v súčinnosti s odbornými pracovníkmi. 

- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním žiadostí na rok 2019 v súčinnosti s odbornými 
pracovníkmi TNOS. 

- Elektronická registrácia žiadostí, kompletizácia predkladaných projektov v zmysle pokynov 
vyhlasovateľa. 

-  Generovanie zmlúv, kompletizácia dokumentov a podkladov k podpisu zmlúv. 
-  Vypracovanie žiadosti o zmenu termínu realizácie projektu Deň tanca. 
-  Vypracovanie žiadosti o zmenu miesta konania projektu Celoslovenské Výtvarné spektrum 

2018. 
-  Koordinácia úloh súvisiacich s realizáciou projektov v súčinnosti s odbornými pracovníkmi 

TNOS. 
-  Štúdium pokynov a usmernení, komunikácia s pracovníkmi fondu. 
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-  Priebežné zasielanie pozvánok na aktivity podporených projektov v zmysle pokynov FPU, 
zverejňovanie v registračnom systéme. 

 
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 sprístupňovanie hodnôt 
ľudovej kultúry.  
 
V roku 2018 sme naďalej zabezpečovali udržateľnosť projektu 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 2018  sme realizovali 2 výstavy, z toho 1 v ČR. (Bližšie k jednotlivým výstavám v kapitole 
IV. organizované podujatia.)  
Zakúpené technické prostriedky pre potreby projektu – ateliérové stojany – využívame podľa 
potreby na cezhraničných aktivitách. 

 
Muchová: 

- Inštalácia a demontáž výstav: 
•  ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca – Dubnické múzeum, (inštalácia 22., 23. 1. 2018, 

demontáž 29. 3. 2018), 
•  Stretnutie – Setkání, výstavné priestory TSK, 1. 3. 2018, 
•  ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca – Dvorana MK SR Bratislava, (inštalácia 3. 4. 

2018, demontáž), 
•  Stretnutie – Setkání, Galerie V. Hrocha Uherské Hradiště, 4. 3. 2018, 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja (demontáž 16. 4. 2018), 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – Muzeum Buchlovice, (inštalácia 19. 4. 2018), 
•  Misia v kontextoch a súvislostiach – Muzeum Buchlovice (demontáž), Vlčnov (inštalácia), 

10. 7. 2018, 
•  ORA ET ARS – kláštor na Skalke (inštalácia), 21. 7. 2018, 
•  ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca (inštalácia) – Galéria Fontána Piešťany, 25. 9. 

2018, 
•  Príroda, životné prostredie a deti – ZUŠ K. Pádivého Trenčín (inštalácia), 15. 11. 2018, 
•  Výstava z ocenených prác 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum 2018 – (inštalácia) – Výmenník Štítová – Košice-               
-Staré Mesto, 29. – 30. 11. 2018, účasť na vernisáži 30. 11. 2018.  

- Vypracovanie výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách pre štatistické zisťovanie za 
rok 2017. 

- Prijímanie a vydávanie obrazov z postupových súťaží. 
- Zabezpečenie/vyhľadanie materiálov z knižnice TNOS pre P. Martináka, pracovníka Krajskej 

knižnice, týkajúcich sa astronómie (Astronomického kabinetu). 
- Účasť na slávnostnom vyhodnotení literárnej súťaže o cenu TnUAD za účasti autorov, členov 

poroty a organizátorov – TnUAD, 28. 11. 2018. 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

•  ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca – Dubnické múzeum – vernisáž 23. 1. 2018 
(fotodokumentácia), 

•  Obvodné kolá v umeleckom prednese – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 27., 28. 2. 2018,  
•  Vernisáž výstavy Stretnutie – Setkání – výstavné priestory TSK, 1. 3. 2018, 
•  Tvorím, tvoríš, tvoríme – regionálna prehliadka div. Súborov – Kino Hviezda, 9. 3. 2018, 
•  Obvodné kolá v umeleckom prednese – TSK Trenčín, 13., 14., 16. 3. 2018, 
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•  64. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – regionálna súťažná prehliadka – IV. a V. 
kategória – TSK Trenčín, 20. 3. 2018, 

•  Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2018 – vernisáž výstavy – Galéria Vážka Trenčín, 
22. 3. 2018, 

•  Veľkonočné variácie – Trenčianska Teplá, 23. 3. 2018, 
•  ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca – Dvorana MK SR Bratislava, 5. 4. 2018, 
•  64. Hviezdoslavov Kubín – okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese – Melčice-

Lieskové, 6. 4. 2018, 
•  64. HK – Štúrov Uhrovec – súťažná prehliadka v UP mládeže a dospelých – Uhrovec, 20. 4. 

2018, 
•  64. HK – Podjavorinskej Bzince – súťažná prehliadka v UP detí – kraj – Bzince pod Javorinou, 

4. 5. 2018, 
•  22. AMFO Trenčianskeho kraja 2018 – vernisáž výstavy – výstavné priestory TSK, 31. 5. 2018, 
•  Návraty V. Bucka do rodnej Libichavy – súťaž v UP slovenskej poézie a prózy – Libichava, 

6. 6. 2018, 
•  38. Trenčianske folklórne slávnosti – Mníchova Lehota, 9. 6. 2018, 
•  Kultúrno-historický seminár OKNO do histórie pozorovania hviezd – TSK, 19. 6. 2018, 
•  ORA ET ARS SKALKA – slávnostná vernisáž – kláštor na Skalke, 21. 7. 2018, 
•  Výstava A. Kostka – MÁ VLÁRA – výstavné priestory TSK, 21. 8. 2018, 
•  Celoslovenské Výtvarné spektrum 2018 (vernisáž a seminár) – Dubnické múzeum, 7. 9. 2018, 
•  Výstava M. Belása – 100 rokov od vzniku Československej republiky – výstavné priestory 

TSK, 3. 10. 2018, 
•  Flores musarum – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam 

a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry – kasáreň Trenčianskeho hradu, 8. 10. 2018, 
•  Timravina studnička – XXII. ročník regionálnej súťaže v UP pôvodnej slovenskej prózy – 

TSK, 24. 10. 2018, 
•  Vďaka za službu občanom... poďakovanie primátorom, starostom, poslancom, účinkujúcim 

na občianskych obradoch a slávnostiach na záver volebného obdobia – Bošáca, 25. 10. 2018, 
•  55. Méta – výstava členov fotoskupiny – výstavné priestory TSK, 8. 11. 2018, 
•  Príroda, životné prostredie a deti – ZUŠ K. Pádivého Trenčín (vernisáž), 16. 11. 2018, 
•  Smrekovo – 1. ročník okresnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy pre deti, 

mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka pri príležitosti 120. Výročia narodenia – 
Melčice-Lieskové, 12. 12. 2018, 

•  Gregoriáda – autorská výstava Mira Gregora – výstavné priestory TSK, 14. 12. 2018. 
 
Tretinárová: 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS: 
• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, súťaž 

a prehliadka hudobného folklóru detí, súťaž a prehliadka folklórnych skupín – KD Dolná 
Súča, 8. 4. 2018, 

• Trenčianske folklórne slávnosti – XXXVIII. ročník – Mníchova Lehota, 9. 6. 2018, 
• Celoslovenské Výtvarné spektrum 2018 (vernisáž a seminár) – Dubnické múzeum, 7. 9. 2018, 
• FestMlaDych 2018 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 

dychových hudieb – KD Dolná Súča, 10. 11. 2018. 
 
Janesová: 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS: 
• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, súťaž 

a prehliadka hudobného folklóru detí, súťaž a prehliadka folklórnych skupín – KD Dolná 
Súča, 8. 4. 2018, 

• Trenčianske folklórne slávnosti – XXXVIII. ročník – Mníchova Lehota, 9. 6. 2018, 
• FestMlaDych 2018 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 

dychových hudieb – KD Dolná Súča, 10. 11. 2018. 
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Účasť pracovníkov na doškoľovacích a iných podujatiach 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
Slivová: 

- Účasť na fašiangovom stretnutí – Trenčianske Teplice, 3. 2. 2018.  
- Bardi – účasť na umeleckom večeri s Jurajom Sarvašom a Vladimírom Kudlíkom – GMAB 

Trenčín, 14. 2. 2018.  
- Účasť na kolokviu – 50 rokov časopisu Javisko – Bratislava, 5. 4. 2018.  
- Účasť v porote (predsedníčka komisie) na Hurbanovom pamätníku – okresnej súťažnej 

prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy detí – Myjava, 12. 4. 2018.  
- Služobná cesta za účelom prijatia výmeny skúseností ZPOZ v dňoch 14. a 15. 9. 2018, 

stretnutie so zástupcami mesta Vsetín a Zlín v ČR, príprava programu a i. – 26. 4. 2018. 
- Účasť na XIX. ročníku hudobno-zábavného programu Sami sebe 2018 – Čachtice, 13. 5. 

2018. 
- Účasť na pracovnom stretnutí programovej rady 64. Hviezdoslavovho Kubína a poradného 

zboru pre umelecký prednes – Bratislava, 17. 5. 2018.  
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na 64. Hviezdoslavovom Kubíne – celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke  

v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel 
poézie – Dolný Kubín, 20. –  23. 6. 2018.  

- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 
- FLORES MUSARUM – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam 

a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2018 – Trenčín, 8. 10. 2018. 
- Účasť na pracovnej porade k súťažiam ZUT, olympiádam a i. – Trenčín OÚ-OŠ, 10. 10. 2018.  
- Účasť na krajskom kole postupovej súťaže mladých moderátorov, ktorá je súčasťou 39. 

ročníka celoštátneho finále súťaže Sárová Bystrica – Považská Bystrica, 6. 11. 2018.  
- Účasť na kultúrno-spoločenskom večere pri príležitosti 120. výročia narodenia básnika Jána  

Smreka – Bratislava, 8. 11. 2018.   
- Účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny, 

spojenej s odhalením pamätnej tabule padlým vojakom z Kálnice v 1. a 2. svetovej vojne na 
budove základnej školy – Kálnica, 11. 11. 2018.  

- Účasť na vernisáži výstavy k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku  
Československa – Trenčín, Posádkový klub, 15. 11. 2018.  

      -      Účasť na vernisáži Osudové osmičky na Trenčianskom hrade – 22. 11. 2018. 
 
Masárová: 

- Účasť na exkurzii kronikárov – Olomouc, 1. 6. 2018. 
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 

 
Kohútová: 

- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 

 
Laurinčíková: 

- Moderovanie akcie Benefičný ples Pro Autis, Organizátor: Pro Autis o. z., TNOS, Piano klub 
Trenčín, 12. 1. 2018. 

- Účasť na seminári k výročiu časopisu Javisko, Organizátor: NOC Bratislava, Budova sídla 
NOC Bratislava 5. 4. 2018.  

- Školenie CLAVIUS, Organizátor: VKMR v Trenčíne, VKMR Trenčín 25. 4. 2018. 
- Moderovanie akcie Region Tour expo, Organizátor: Expo centrer, a. s., Výstavisko Trenčín, 

11. 5. 2018. 
- Účasť na súťaži Deň tanca, Organizátor: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, DK 

Žiar nad Hronom, 15. 5. 2018 
- Účasť na prezentácii grantov Klubu darcov, Organizátor: Trenčianska nadácia Trenčín, Club 

Panorama Trenčín, 17. 5. 2018. 
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na konferencii Rétorika 2018, Organizátor: Akadémia umení BB, Divadelné štúdio 

Akadémie umení BB, 20. 6. 2018. 
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- Programová dramaturgia a moderovanie na podujatí Deň obce Uhrovec, Organizátor: Obec 
Uhrovec, Námestie, 8. 9. 2018.  

- Programová dramaturgia, moderovanie, recitácia na podujatí Benefičný mariánsky koncert, 
Organizátor: Neinvestičný fond Beňadik, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín, 
Piaristický kostol Trenčín, 9. 9. 2018. 

- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 
- Moderovanie podujatia Jahrada, Organizátor: Expocenter a. s., priestory Trenčianskeho 

výstaviska, 12. 10. 2018. 
- Účasť na medzinárodnej súťaži MELODRAM, Organizátor: Spoločnosť Z. Fibicha, HAMU 

Praha, 25. – 28. 10. 2018. 
 

Štefinová: 
- Exkurzia kronikárov, kultúrno-osvetových pracovníkov a ostatných záujemcov do mesta 

Olomouc (ČR); Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; Olomouc, 1. 6. 2018. 
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 

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

- Účasť na prípravných výboroch ku Kopaničiarskym slávnostiam – Starý Hrozenkov, Drietoma, 
23. 1. 2018, 27. 2. 2018, 15. 3. 2018, 5. 6. 2018. 

- Účasť na podujatí BARDI – GMAB Trenčín, 14. 2. 2018. 
- Účasť na seminári AVS RVC Trenčín k verejným kultúrnym podujatiam – Trenčín, 23. 2. 2018. 
- Účasť na prípravných výboroch Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov Javorina 2018 – 9. 3. 

2018 (Uherské Hradište), 22. 3. 2018 (Veselí n/M), 27. 3. 2018 (Stará Turá), 20. 4. 2018 
(Brezová). 

- Účasť na vernisáži ORA ET ARS – Dvorana MK SR Bratislava, 5. 4. 2018. 
- Účasť na vernisáži a odbornom seminári AMFO 2018 – TSK, 31. 5. 2018. 
- Účasť na exkurzii pre kronikárov a kultúrno-osvetových pracovníkov – Olomouc, 1. 6. 2018. 
- Účasť na podujatí Návraty Vojtecha Bucka do rodnej Libichavy – Libichava, 6. 6. 2018. 
- Účasť na vernisáži výstavy Spomienka na Kragujevac – TSK, 7. 6. 2018. 
- Účasť na školení GDPR – TSK, 23. 5. 2018, 7. 6. 2018. 
- Účasť na seminári Okno do histórie pozorovania hviezd – TSK, 19. 6. 2018. 
- Účasť na pracovnom stretnutí riaditeľov ROS – Považská Bystrica, 20. 6. 2018. 
- Účasť na ukončení Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka n. 

V., 23. 6. 2018.  
- Účasť na stretnutí pri Lipe bratstva – Starý Hrozenkov, 13. 7. 2018. 
- Účasť na vernisáži s odovzdávaním ocenení a odbornom seminári Celoslovenské Výtvarné 

spektrum 2018 – Dubnický kaštieľ, 7. 9. 2018. 
- Účasť na pracovnom stretnutí riaditeľov ROS – Nitra, 24. 9. 2018. 
- Účasť na slávnostnom koncerte skupiny VOX – odovzdanie ďakovného listu – Trenčín, 28. 9. 2018. 
- Účasť na pracovnej porade riaditeľov ROS – NOC Bratislava, 5. 12. 2018. 
- Účasť na výmene skúseností pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach – Zlín, 

Březnice, 14. – 15. 9. 2018. 
- Účasť na Timravinej studničke – XXII. ročníku regionálnej súťaže v UP pôvodnej slovenskej 

prózy – TSK, 24. 10. 2018. 
- Účasť na podujatí Poďakovanie primátorom a starostom na záver volebného obdobia – 

Bošáca, 25. 10. 2018. 
- Účasť na Adventnom festivale speváckych zborov – Trenčín, 15. 12. 2018. 

 
Muchová: 

- Účasť na autorskej výstave Eleonóry Žůrkovej – Mestská veža, 2. 2. 2018. 
- Účasť na umeleckom večere BARDI – GMAB Trenčín, 14. 2. 2018. 
- Účasť na vernisáži výstavy – Milada Ždrnja, Galéria Vážka, 22. 2. 2018. 
- Účasť na vernisáži výstavy – Prvá/První republika – Dom umenia Piešťany, 2. 5. 2018. 
- Účasť na exkurzii kronikárov – Olomouc, 1. 6. 2018. 
- Účasť na vernisáži výstavy Spomienka na Kragujevac – TSK, 7. 6. 2018,. 
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
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- Účasť na pozvánke na TFS – Tancuj, spievaj, zahraj si – Mierové námestie Trenčín, 8. 6. 2018. 
- Účasť na prijatí účastníkov sympózia Ora et ars Skalka 2018 u primátora mesta – Mestský 

úrad, 18. 6. 2018. 
- Účasť na oslavách 1. písomnej zmienky o obci Šišov a mikroregiónu Suchodolie – Šišov,           

28. 7. 2018.  
- Účasť na výmene skúseností pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach – Zlín, 

Březnice, 14. – 15. 9. 2018. 
- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 
- Účasť na vernisáži – 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny – Posádkový klub Trenčín,            

15. 11. 2018. 
- Účasť na vernisáži výstavy Osudové osmičky – kasáreň Trenčianskeho hradu, 22. 11. 2018. 
- Účasť na Poetickom večere pri sviečkach – Bratislava, 17. 12. 2018. 

 
Tretinárová:  

- Účasť na školení – mzdy – TSK, 6. 2. 2018. 
- Účasť na školení – FIN – TSK, 28. 4. 2018. 
- Účasť na exkurzii kronikárov – Olomouc, 1. 6. 2018. 
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 
- Účasť na metodickom dni – Športové gymnázium Trenčín, 14. 11. 2018. 

 
Janesová: 

- Účasť na exkurzii kronikárov – Olomouc, 1. 6. 2018. 
- Účasť na školení o ochrane osobných údajov – Trenčín, 7. 6. 2018.  
- Účasť na školení BOZP – TNOS v Trenčíne, 21. 9. 2018. 
- Účasť na metodickom dni – Športové gymnázium Trenčín, 14. 11. 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


