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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 2019 hlavné ciele a úlohy vychádzajúce z 
plánu činnosti na rok 2019 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 vydávaných materiálov a obecných novín 
� 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 2019 pracovníci 
vypracovali a predložili:  

 
� 9 projektových žiadostí vo Fonde na podporu umenia  

z toho schválených 9 projektov 
Pridelená dotácia:       39 230 € 

 
 

� 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 Múdra Šebíková. 
Do 30. 11. 2019 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. 
V rámci Roka M. R. Štefánika poskytovala obciam a mestám metodiku k príprave a realizácii podujatí, 
k občianskym obradom a slávnostiam, k prvým písomným zmienkam, výročiam osobností a i., školám  
a jednotlivcom pomáhala pri výbere textov nielen na súťažné prehliadky. 
Metodické návštevy: 
2x – Uhrovec 
3x – Bzince pod Javorinou 
4x – Melčice-Lieskové 
2x – Nová Bošáca 
2x – Bošáca 
1x – Moravské Lieskové 
 
Prípravné výbory: 
11. 9. 2019 – Bzince pod Javorinou – príprava osláv osobností obce 
4. 10. 2019 – Nová Bošáca – príprava podujatia – metodického dňa ZPOZ 
7. 10. 2019 – Čierna Lehota – oboznámenie sa s prípravou podujatia na rok 2020, miestom realizácie 
(terénom) a rozdelenie úloh podľa kompetencií 
4. 12. 2019 – Ivanovce – príprava vianočného stretnutia, návrh programu, rozdelenie úloh 
4. 12. 2019 – Melčice-Lieskové – príprava II. ročníka SMREKovo 
 
Masárová 
Metodická pomoc v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, 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 2019, amatérskych fotografov v súťažnej výstave amatérskej fotografie 
Trenčianskeho kraja AMFO 2019, Výtvarné spektrum 2019 – 56. ročník celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Konzultácie s tvorcami – výtvarníkmi a fotografmi 
k účasti na podujatiach organizovanými v oblasti záujmovej umeleckej činnosti – neprofesionálne 
výtvarníctvo a fotografia. 
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Klubová činnosť: 
Metodickú a organizačnú pomoc TNOS poskytuje i pre dve neformálne združenie záujmovej 
umeleckej činnosti.  
V oblasti neprofesionálneho výtvarníctva – Združenie neprofesionálnych výtvarníkov pri TNOS 
v Trenčíne, ktorého členmi sú neprofesionálni výtvarníci. Členovia združenia sa stretávajú v rámci 
výstav organizovaných TNOS a pri príprave spoločnej výstavy členov združenia s výtvarníkmi 
z regiónu Uherské Hradiště a jej reprízy.  
Druhým neformálnym združením je Fotostredisko pri TNOS, ktorého členmi sú neprofesionálni 
fotografi. Pracovné stretnutia fotoamatérov trenčianskeho regiónu sa konali každú prvý utorok 
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. Témy: Figliar, Ruky, Hudba, Roklina, 
Jeseň života, Život na dedine, Strach, Úsvit, Eufória. 
 
Kohútová 
V I. polroku 2019 bola poskytnutá metodická pomoc osobnou návštevou, telefonickou alebo priamo 
v TNOS v TN pre folklórne súbory, detské folklórne súbory, folklórne skupiny v trenčianskom regióne. 
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..., Podjavorinských..., 
Stankovských..., Seniorských..., Myjavských..., Kopaničiarskych folklórnych slávnostiach... 
 
 
Laurinčíková 
Metodické návštevy: 
OcÚ Drietoma – 12. 2. 2019 
Klub Lúč – 14. 2. 2019 
Kino Hviezda – 6. 3. 2019 
OÚ Starý Hrozenkov – 18. 6. 2019 
GMAB Trenčín – 23. 8. 2019 
Klub Lúč Trenčín – 3. 9. 2019 
GMAB Trenčín – 2. 12. 2019 
Metodické návštevy v súvislosti s prípravou Kopaničiarskych slávností, divadelnej prehliadky Tvorím, 
tvoríš, tvoríme, organizáciou vzdelávacej a kultúrnej činnosti, prípravou Galavečera Flores musarum, 
Literárneho soirée a Cimbalového zrkadlenia. 
                                                                                                       
 
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, 
sprostredkúvali agentúrne i kultúrne služby.  
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže v roku 2019 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 
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pri príprave a realizácii podujatí regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného charakteru – 
Podjavorinské folklórne slávnosti, Trenčianske folklórne slávnosti, Teplanská pohoda, Kopaničiarske 
slávnosti, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.  
 
 
 
 
IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ  PODUJATIA 
 
Činnosť v oblasti informačno-vzdelávacej 
 

• OTVORENIE NOVEJ STÁLEJ EXPOZÍCIE M. A. BAZOVSKÉHO – GMAB Trenčín, 10. 1. 2019  
Podujatie pri príležitosti 50. výročia založenia galérie. 
Organizátori: GMAB, TNOS v Trenčíne  
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie hostí, programu, moderovania, fotodokumentácie 
akcie. 
Účasť: 200 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• PRO AUTIS – Piano Club Trenčín, 11. 1. 2019  
Benefičná akcia v prospech detí s autizmom z Trenčína a okolia. 
Organizátori: Autis o. z., TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tvorba pozvánky, vypracovanie scenára, zabezpečenie 
moderovania počas akcie a účinkujúcich. 
Účasť: 300 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• DETI DEŤOM – KC Dlhé Hony Trenčín, 2. 2. 2019 
HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE, DETI DEŤOM, SEMINÁR PRE DFS A ICH 
VEDÚCICH, PEDAGÓGOV, VII. FOLKLÓRNE TANEČNO-SPEVNÉ DIELNIČKY pre malé deti z DFS 
Kornička Trenčín a DFS Čakanka z Nového Mesta nad Váhom. 
V sobotu 2. februára 2019 sa Kultúrne centrum Stred v Trenčíne opäť zaplnilo malými tanečníkmi, 
spevákmi z dvoch detských folklórnych súborov. 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne už po siedmy raz pripravilo folklórne tanečno-spevné 
dielničky, tentokrát pre malé deti od 7 rokov do 11 rokov z DFS Kornička Trenčín a DFS Čakanka 
Nové Mesto n. V. Folklórneho seminárika sa zúčastnilo spolu 45 detí (22 Kornička a 23 Čakanka),               
2 vedúce, 1 pedagóg a 1 lektorka Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. 
Účelom bolo stretnutie sa a spriatelenie sa detí z dvoch detských folklórnych súborov pracujúcich 
v mestskom prostredí v približne rovnakom veku. 
Spoločne sa zabaviť pri ukážke nácvikovej časti prostredníctvom hry – hier, ale aj malej školičke 
tanca, kde sa naučili strofický tanček Hrozená, ktorý si na záver deti spolu zatancovali. 
„Tešíme sa na jesenný seminárik, v poradí VIII. Folklórne tanečno-spevné dielničky.“ 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI – Kino Hviezda Trenčín, 15. 2. 2019 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zrealizovalo preventívny projekt Život bez závislosti, ktorý 
finančne podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Jeho cieľom bolo ukázať 
mladému divákovi, ako dokážu drogy a alkohol ovplyvniť myslenie a život človeka. 
Do priestorov Kina Hviezda v Trenčíne prijal pozvanie Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA            
z Čadce, ktorý dvakrát odohral divadelné predstavenie Biele deti v kruhu pre približne 430 divákov – 
žiakov a študentov z Trenčianskeho okresu. Nápad realizovať inscenáciu podľa predlohy kysuckého 
spisovateľa Ladislava Hrubého vznikol z podnetu samotných hercov – mládežníkov, ktorí vnímajú 
závislosti v rôznych podobách vo svojom okolí. Ide o autorský príbeh mladých ľudí, predčasne 
dospelých, s temnou dušou a chmúrnou budúcnosťou. Hru naštudovala režisérka Eva Matysová            
v dramaturgii Dagmar Jurgovej. Bezprostredne po predstavení prišli na pódium klienti 
resocializačného zariadenia Provital (Nitrianske Pravno-Vyšehradné), ktorí prítomným divákom 
otvorene porozprávali o svojich vlastných skúsenostiach so závislosťou na drogách či alkohole. 
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Viacerí z nich priznali, že v predstavení, ktoré mali možnosť vidieť aj oni, boli pasáže, ktoré im 
pripomenuli ich vlastné životy. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne s finančnou podporou Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 
kriminality 
Podiel TNOS: vypracovanie projektu, zabezpečenie priestorov, ozvučenia, osvetlenia, zabezpečenie 
prepravy a občerstvenia pre účinkujúcich, propagácia podujatia, prihlasovanie účastníkov, 
organizačné zabezpečenie podujatia, vyúčtovanie projektu a i. 
Účasť: cca 430 
Zodp. prac.: Štefinová 

• VEČER ŠTUDENTSKÉHO DIVADLA – LEGENDA 1900 – KD Opatová, 17. 2. 2019 
Neobyčajný príbeh o neobyčajnom človeku. Účinkuje: Štefan Palfy 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tlač plagátu, zabezpečenie predstavenia 
Účasť: 150 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• PIETNY AKT POLOŽENIA VENCOV A KVETOV K POMNÍKU PADLÝCH A UMUČENÝCH PRI 
PRÍLEŽITOSTI 74. VÝROČIA PARTIZÁNSKEHO BOJA V CETUNE – Cetuna, 24. 2. 2019 
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 boli odovzdané ocenenia 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: 180 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – Klub Lúč Trenčín, 11. 3. 2019 
Literárne soirée je umelecký večer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje            
a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty interpretované hercami AU BB, 
ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.  
Organizátor: Klub Lúč Trenčín 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie moderovania, programu  a fotodokumentácie počas 
akcie 
Účasť: 120 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• AKO ZVLÁDAŤ HISTAMÍN – Trenčiansky samosprávny kraj, 9. 4. 2019 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s poradňou MINAVETA usporiadali stretnutie 
histaminikov a prednášku pre verejnosť na tému „Ako zvládať histamín“. Lektorkou bola Mgr. Janka 
Blažejová, pacientka s HIT a zároveň výživová poradkyňa a odborná poradkyňa pre homocystein. Na 
prednáške sa hovorilo o biogénnych amínoch, histamíne, prečo vzniká histamínová intolerancia, 
prejavy HIT, terapia, HIT ako sekundárne ochorenie, prečo vzniká histamín v potravinách, ktorým 
potravinám a liekom sa vyhýbať, eliminačná diéta, nízkohistamínová diéta, ako sa pripraviť na 
chirurgický zákrok, prírodné antihistaminiká, odporúčania a pod.. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne  
Spoluorganizátor: MINEVITA 
Podiel TNOS: zabezpečenie prestorov, propagácia podujatia, organizačná príprava, príprava 
technického vybavenia (dataprojektor, flipchart a pod.), zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov, a i. 
Účasť: 32 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV 23. VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA • krajská 
postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výstavné priestory Dubnického 
múzea v Dubnici nad Váhom, 26. 4. 2019 od 15.30 h  
Odborný hodnotiaci seminár s lektormi – členmi poroty: PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; Mgr. art. 
Iveta Ochránková, Trenčín; akademický sochár Igor Mosný, Trenčín. 
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Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.  
Počet účastníkov: 60  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ... Spomienková slávnosť na životné okamihy generála Milana 
Rastislava Štefánika – Trenčín, 28. 4. 2019 
Spomienkové oslavy sa začali v evanjelickom kostole a. v. slávnostnými službami Božími. Následne 
po nich v Parku M. R. Štefánika sa uskutočnil pietny akt. 
Po básni a príhovore Jozefa Koreného, člena klubu vojenských veteránov, ktorý detailne pripomenul  
jeho život a odkaz širokej verejnosti, sme položili kyticu k pamätníku. Spevokol Zvon svojimi piesňami 
umocnil slávnostnú sviatočnú atmosféru. 
V popoludňajších hodinách v literárno-hudobnej kompozícii vystúpili Juraj Sarvaš, Mária Schlosserová  
a Roman Hargaš s umeleckým slovom, úryvkami z poetickej tvorby M. R. Štefánika, čítaním z jeho 
korešpondencie, z denníkov, ako aj z verejných rečí. V podaní mužskej speváckej skupiny Danubius 
Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom odzneli historické zborové skladby. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Trenčíne 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Podiel TNOS: príprava a realizácia podujatia, grafická príprava, tlač pozvánok a plagátov – 
expedovanie, žiadosť o prevzatie záštity, zabezpečenie rečníka – lektora, programu – literárno-hu-
dobnej kompozície – objednávka, konzultácia so spoluorganizátorom cirkevným zborom v Trenčíne 
Mgr. Bunčákom, Mgr. Samákom – zabezpečenie priestorov (kostola), priestorov Domu armády (pre 
účinkujúcich), zabezpečenie ozvučenia – objednávka, občerstvenia, spracovanie scenára, 
sprievodného slova, moderovanie 
Účasť: 200 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Výstavné priestory Univerzitnej knižnice 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 30. 4. –  31. 5. 2019 
Putovná výstava prezentuje sakrálne kultúrne pamiatky 9. – 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, 
Zlínskom a Juhomoravskom kraji. Edukačný projekt prostredníctvom veľkoformátových reprodukcií 
originálnych ilustrácií a sprievodných textov približuje známe i menej známe kultúrno-historické objekty 
spojené s cyrilo-metodskou misiou a počiatkami kresťanstva na našom území.  
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 30. 4. 2019. Pre návštevníkov bol pripravený 
i videodokument zachytávajúci etapy mapovania, na výstave prezentovaných kultúrno-historických 
objektov. 
Spoluorganizátor: Katolícka univerzita v Ružomberku 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• KORENE A VÝHONKY – Kultúrno-spoločenské podujatie – Adamovské Kochanovce, 5. 5. 
2019 
V prekrásne vyzdobenom kultúrnom dome sa uskutočnilo veľmi zaujímavé podujatie, ktorej cieľom bol 
návrat ku koreňom, odovzdaní tradícií a krojov staršej generácie deťom, pasovanie detí do nového 
súboru adamovsko-kochanovské Zvončeky a oboznámením sa s osobnosťami, ktoré sa spájajú 
s obcou. S láskou pripravený program inšpiratívne doplnilo vystúpenie domácej ženskej speváckej 
skupiny Vreteno a detský folklórny súbor Nezábudky z Drietomy. Nezabudnuteľné bolo vystúpenie 
detí MŠ a ich spoločné spievanie starodávnych piesní so staršou generáciou. Program ukončila 
ochutnávka tradičných dedinských koláčov a neformálne rozprávanie mladšej generácie so staršou. 
Organizátori: Materská škola Lienkovo a Občianske združenie Rodičovské združenie pri MŠ 
Adamovské Kochanovce, Obec Adamovské Kochanovce, MO Jednoty dôchodcov 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne  
Podiel TNOS: príprava, realizácia podujatia – poskytnutie metodiky, účasť na skúškach programu, 
grafická príprava, tlač pozvánok a plagátov, spracovanie sprievodného slova, moderovanie 
Účasť: 230 
Zodp. prac: Slivová 
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• EXKURZIA KRONIKÁROV A KULTÚRNO-OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV – 31. 5. 2019 
Exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov miest a obcí okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Bánovce nad Bebravou do Kroměříža. 
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 630. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI MIEZGOVCE A MDD – Miezgovce, 
1. 6. 2019  
Oslavy prvej písomnej zmienky o obci sa uskutočnili v areáli kultúrneho domu a viacúčelového ihriska. 
Po príhovoroch boli ocenení občania, organizácie a spoločenstvá pôsobiace v obci. 
V kultúrnom programe pod názvom Návraty ku koreňom... vystúpili deti z Miezgoviec, folklórny súbor 
BEBRAN, tanečný krúžok z Centra voľného času z Bánoviec nad Bebravou, hudobná skupina 
EXPERTI KOVÁČOVCI a hudobná skupina SEPARATOR z Milotíc z ČR, ktorá je partnerskou obcou 
Miezgoviec. Súčasťou písomnej zmienky bola výstava ručných prác a výrobkov občanov obce. 
Organizátori pripravili rôzne atrakcie pre deti (súťaže v rôznych disciplínach, ukážky vojenskej 
techniky, práce policajtov a hasičov). Návštevníci si prezreli i pamätnú izbu obce. Oslavy zakončil 
ohňostroj a tanečná zábava. 
Organizátor: Obec Miezgovce 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: metodická pomoc pri príprave a realizácii podujatia, spracovanie scenára, sprievodného 
slova, účasť a moderovanie podujatia, grafická príprava, tlač pozvánok a plagátov 
Podujatie sa uskutočnilo s podporou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraj Ing. Jaroslava 
Bašku. 
Účasť: 320 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA – 23. ročník krajskej 
postupovej súťaže amatérskej fotografie – Kongresová sála TSK, 7. 6. 2019 o 15.30 h  
Konal sa po slávnostnom otvorení výstavy a fotografov prihlásených do súťaže. Členovia odbornej 
poroty PhDr. Marián Pauer, ESFIAP, Ing. Jan Tluka, Radovan Stoklasa zhodnotili úroveň prác 
prihlásených do súťaže, individuálne konzultoval s autormi súťaže i účastníkmi vernisáže o aktuálnych 
otázkach fotografie. 
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.   
Účasť: 60  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• DIVADELNÁ OPATOVÁ – OBRAZ – KD Opatová, 9. 6. 2019 
Divadelné predstavenie Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
Organizátor: KD Optatová 
Partner podujatia: TNOS v Trenčíne, mesto Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, zabezpečenie predstavenia 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• FOTOWORKSHOP – KREATÍVNY PORTRÉT – Trenčiansky samosprávny kraj, 15. 6. 2019   
Workshop sa konal v rámci podujatia AMFO Trenčianskeho kraja – 23. ročník krajskej postupovej 
súťaže amatérskej fotografie. Kurz bol vhodný pre začiatočníkov a pre všetkých, ktorí sa chceli naučiť 
fotiť portrét kreatívne, viac vnímať svetlo a efektívne s ním pracovať.  
Lektor: Lukáš Kubičina.  
Program kurzu: Predstavenie lektora a zoznámenie s jeho tvorbou; Úvod do fotografovania – ako 
komunikovať s klientom, ako ho zbaviť trémy a dosiahnuť tak maximálnu prirodzenosť; Ukážka líčenia 
a stylingu modelky pred fotografovaním; Fotografovanie – vyhľadávanie ideálnej lokality s kvalitným 
svetlom, práca s fotoaparátom v manuálnom režime; Prezentácia nafoteného materiálu a ukážky 
postupov pre úpravu.  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 7  
Zodp. prac.: Masárová 
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• MAJSTRI PREDNESU – GMAB TRENČÍN, 1. 7. 2019  
Hudobno-poetický program spojený s prezentáciou knihy Zuzany Laurinčíkovej Majstri prednesu. 
Hostia: osobnosti slovenského divadelníctva, členovia orchestra Zlaté husle a ženské trio Krajka. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne   
Spoluorganizátor: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu, 
zabezpečenie programu, umelcov, moderátora, vypracovanie scenára večera, organizačné 
zabezpečenie večera, ozvučenia, foto a videozáznamu počas akcie. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 120 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• XX. OKRESNÉ  CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI – Cimenná, 6. 7. 2019 
V malebnej obci Cimenná sa už po 20. raz konali okresné cyrilometodské slávnosti. V dopoludňajších 
hodinách sa pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda konala slávnostná svätá omša. V popoludňajších 
hodinách v areáli kultúrneho domu v programe Pozdrav vám nesieme... vystúpila dychová hudba 
Bodovanka z Krivosúdu-Bodovky, detský folklórny súbor Kolíska z Dubnice nad Váhom, Katka 
a dedko Kubačákovci – heligonkári, Helena Vrtichová so svojimi hitmi a slávnosti sa ukončili tanečnou 
zábavou s hudobnou skupinou Trend. 
Organizátori: Obec Cimenná, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dubodiel, TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: metodická pomoc pri príprave podujatia, návrh a tlač pozvánok a plagátov, objednávka 
pre DFS Kolíska 
Účasť: 165 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• MISIA V KONTEXTOCH A SÚVISLOSTIACH – Kaštieľ Pruské, 2. – 4. 8. 2019 
Putovná výstava – sprievodné podujatie 52. spomienkových slávností “Gavlovičovo Pruské“ 
Podiel TNOS: dovoz, inštalácia, demontáž a odvoz výstavy, zabezpečenie propagácie 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• OSLAVY 690. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI, V. ROČNÍK STRETNUTIA 
RODÁKOV OBCE, VI. ROČNÍK FESTIVALU HELIGONKÁROV – Malé Hoste, 3. 8. 2019 
Po slávnostnom otvorení, príhovoroch, pohľadu do minulosti obce vystúpili na festivale heligónkári zo 
širokého okolia. Slávnosti vyvrcholili tanečnou zábavou s hudobnou skupinou FANATIK. Sprievodnými 
akciami bola prezentácia tradičných múčnikov, ľudových remesiel, jazda na koňoch a i. 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku. 
Organizátor: Obec Malé Hoste 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: návrh a tlač pozvánok a plagátov, metodická pomoc 
Účasť: 260 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• KRAJSKÉ OSLAVY 75. VÝROČIA SNP – vrch Roh Lubina, 24. 8. 2019  
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 
 
• DEŇ OBCE – Bzince pod Javorinou, 31. 8. 2019 
Slávnosti dňa obce sa začali tradičným jarmokom. Občania si pripomenuli 110. výročie DHZ 
v Bzinciach pod Javorinou prehliadkou hasičskej zbrojnice, ukážkami hasenia starou i súčasnou 
technikou a v amfiteátri boli odovzdané ocenenia. Súčasťou osláv bolo podpísanie zmluvy 
o vzájomnej spolupráci s obcou Babice z ČR. V pestrom programe vystúpili: Hudobná skupina 
Progres, DFS Turanček, ŽSS Klenotnica, Hudobná skupina Duo Jamaha a prítomných pobavila 
imitátorská show. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie. 
Organizátor: Obec Bzince pod Javorinou 
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Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, metodická pomoc, návrh a tlač pozvánok 
Účasť: 290 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• ODBORNÝ ROZBOROVÝ SEMINÁR K PREHLIADKE A SÚŤAŽI VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 • 
56. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 
Výstavné priestory v areáli Trenčianskeho hradu, 6. 9. 2019  
Lektori: PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom, Mgr. Martin 
Kellenberger, Bratislava; účastníci: vystavujúci autori  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 30   
Zodp. prac.: Masárová 
 
• TVORIVÉ DIELNE VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 • 56. ročník celoštátnej postupovej súťaže            
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Základná umelcká škola Karola Pádivého 
v Trenčíne, 6. – 7. 9. 2019 
Lektori: maľba: Mgr. art. Lucia Horňáková Černayová; keramika: Soňa Zelisková; textil 
(plstenie,arttex): Bc. Milada Ždrnja; monotypia: Mgr. Jozef Švikruha 
Účasť: 26  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• KURZ MODERÁTOROV – Trenčín, 12. 9., 19. 9., 26. 9. 2019 
Na základe požiadaviek obcí sme v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne 
pripravili pre záujemcov trojdňový kurz moderátorov. Lektormi boli: Doc. PhDr. Helena Čertíková, 
hlasová pedagogička, Bratislava, Mgr. Eliška Sadíleková, lektorka umeleckého prednesu a rétoriky, 
Bratislava. 
Účastníci rôznych vekových kategórii (od 15 do 60 rokov) sa zoznámili s teóriou (osobnostné 
predpoklady pre vystupovanie na verejnosti, hlasová technika, verbálne a neverbálne výrazové 
prostriedky, rečový prejav z hľadiska obsahu, interpretácia napísaného prejavu) a prezentovali ju 
i v praxi – rozhovory, práca s mikrofónom a i. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: zabezpečenie priestorov, lektorov, spracovanie dohôd o diele, spracovanie pozvánky 
a zaslanie na úrady a školy, zabezpečenie techniky, vložného – 30 €, účastnícky diplom (osvedčenie) 
– potvrdenie o absolvovaní kurzu 
Účasť: 20 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• FENOMÉNY INTERNETU V ŽIVOTE DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ – Trenčiansky samosprávny kraj, 
18. 9. 2019 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín usporiadali dňa 18. 9. 2019 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja vzdelávací 
seminár Fenomény internetu v živote detí a mladých ľudí. Seminár bol určený odborníkom pracujúcim 
s mládežou, koordinátorom prevencie, sociálnym pedagógom, školským psychológom, výchovným 
poradcom, zamestnancom CPPPaP, CŠPP, terénnym sociálnym pracovníkom, sociálnym kurátorom, 
kompetentným zamestnancom Policajného zboru Slovenskej republiky a Mestskej polície a ďalším 
záujemcom z Trenčianskeho okresu. 
Lektor seminára PhDr. Marek Madro (Psychológ, Programový riaditeľ IPčko o. z.) sa zameral na: 
skúsenosti zamestnancov internetovej linky dôvery pre mladých IPčko.sk, sociálne siete a ich aktuálne 
riziká, Youtuberov, Deep web a Dark web, záujmy detí a mladých ľudí na internete, pornografiu na 
internete, internetové vyhľadávače a online pomáhajúci obsah pri sociálnej patológii, aktuálne výzvy 
na intervenciu. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
Podiel TNOS: zabezpečenie priestorov, lektora, občerstvenie pre účastníkov, grafický návrh pozvánky 
a propagácia, technické vybavenie (dataprojektor, flipchart a pod. podľa požiadaviek lektora) a i. 
Účasť: 22 
Zodp. prac.: Štefinová 
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• FLORES MUSARUM – GMAB TRENČÍN, 30. 9. 2019 
Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho 
kraja z oblasti kultúry za rok 2019. Hosť programu: Michal Červienka. 
Organizátor: TNOS 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.: Budinská 
 
• METODICKÝ DEŇ – Nová Bošáca, 10. 10. 2019 
Vzdelávacie podujatie bolo určené primátorom, primátorkám, starostom, starostkám, poslancom 
mestských a obecných zastupiteľstiev, všetkým, ktorí pripravujú kultúrno-spoločenské podujatia 
v obciach a mestách a zišlo sa ich takmer 50. 
V obradnej sieni pripravil kolektív zboru pre občianske záležitosti občiansky obrad – vítanie detí do 
života (dvojičky) s pestrým programom. Zástupcov miest a obcí trenčianskeho regiónu privítal starosta 
obce Nová Bošáca Ing. Ján Žucha. Mgr. Anna Vraždová, poverená zastupovaním riaditeľky TNOS, 
poďakovala prítomným a vyzvala ich, aby sa vyjadrili k pripravovaným aktivitám na rok 2020 na úseku 
občianskej obradnosti. 
Uplatňovaniu spoločenského protokolu v praxi sa venoval PaedDr. Ján Pavlík z Ružomberka. 
Podujatie sa stretlo s priaznivou odozvou u poslucháčov, ktorí odporučili i v roku 2020 pripraviť ďalší 
seminár na naviazať tak na uvedenú tému. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne a obec Nová Bošáca 
Podiel TNOS: kontakt – konzultácia so starostom a matrikárkou, účasť na prípravnom výbore, 
zabezpečenie priestorov (obradnej siene a sály), ukážky z činnosti ZPOZ (privítanie dvojčiat), 
zabezpečenie lektora PhDr. Jána Pavlíka na tému Uplatňovanie spoločenského protokolu v praxi, 
príprava zmluvy o diele, spracovanie pozvánky a zaslanie na úrady, príprava prezenčných listí a i. 
Účasť: 50 
Zodp.: Slivová 
 
• THE DARK TRIP – Drogy sú cesta do tmy – Kino Hviezda, 11. 10. 2019 
Po úspešnej spolupráci s OZ Metamorfozis v minulých rokoch sme opäť ponúkli výnimočné 
preventívne divadelné predstavenie THE DARK TRIP – Drogy sú cesta do tmy študentom 1. ročníka 
stredných škôl v Trenčíne. 
Ide o autobiografickú hru Martina Žáka, mladého Bratislavčana, ktorej cieľom je, na základe 
skutočného príbehu, ukázať mladému divákovi, ako dokážu drogy ovplyvniť myslenie a život človeka. 
Dej plný zvratov a jeho moderné spracovanie dokonale reflektuje súčasné problémy mladých ľudí 
spojené s užívaním drog. Od túžby po zábave a láske, dočasnom pocite šťastia až po dramatický pád 
v podobe straty samého seba. Na konci však prichádza uvedomenie si skutočných hodnôt života. 
Predstavenie sa uskutočnilo 11. 10. 2019 v priestoroch Kina Hviezda, ktoré pre tento účel bezplatne 
poskytlo Mesto Trenčín. Na predstavení sa zúčastnilo 415 študentov a pedagógov zo Strednej 
zdravotníckej školy C. Šimurkovej, Strednej priemyselnej školy stavebnej E. Belluša a Gymnázia Ľ. 
Štúra v Trenčíne.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Mesto Trenčín 
Podiel TNOS: zabezpečenie predstavenia, propagácia podujatia a koordinácia účasti, 
fotodokumentácia, dohľad nad priebehom podujatia a i. 
Účasť: cca 415 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ NA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI – Bzince pod Javorinou, 13. 10. 2019 
pri príležitosti  
100. výročia narodenia profesora PhDr. Rudolfa Macúcha, evanjelického farára, slovenského 
vedca, orientalistu, odborníka na semitské jazyky 
100. výročia úmrtia Karola Rudolfa Riznera, kantora, organizátora cirkevného života, básnika, 
národného buditeľa 
110. výročia úmrtia Jána Pravoslava Lešku, evanjelického farára, organizátora cirkevného 
a spoločenského života, básnika, národovca 
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50. výročia úmrtia Juraja Struhárika, evanjelického farára, významného teológa a modlitebníka 
Spomienka na významné osobnosti sa začala v evanjelickom kostole a. v. slávnostnými službami 
Božími. Pri pamätnej tabuli zarecitovala Agáta Pevná, ocenená recitátorka, žiačka ZŠ s MŠ nár. um. 
Ľ. Podjavorinskej na krajskej súťažnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince. 
Vystúpila ŽSS Klenotnica, umelecké slovo predniesol Mgr. art. Juraj Sarvaš, starosta obce Ing. Dušan 
Málik sa vo svojom rozsiahlom príhovore venoval jednotlivým osobnostiam. Spolu s biskupom 
západného dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. Jánom Hroboňom položili veniec k pamätnej tabuli Rudolfa 
Macúcha na obecnom úrade. 
Organizátori: Obec Bzince pod Javorinou, Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Bzinciach pod Javorinou, 
TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou a cirkevným zborom – účasť na prípravnom výbore, grafický návrh 
pozvánky a plagátu, tlač, spracovanie scenára – sled spomienky pri pamätnej tabuli, moderovanie a i. 
Účasť: 120 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• POZDRAV VÁM NESIEME... – Pochabany, 20. 10. 2019 
V rámci Mesiaca úcty k starším sa v kultúrnom dome v Pochabanoch konalo spoločenské stretnutie, 
na ktoré pozvala svojich seniorov starostka obce. V programe vystúpili Heligonkári Sokolka pôsobiaci 
pri TJ Sokol Trenčianske Stankovce so speváčkou Dankou Hrušovskou. Hrou a spevom potešili srdcia 
prítomných. Umelecké slovo zaznelo v podaní Viery Slivovej. 
Organizátor: Obec Pochabany 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: kontakt s obcou, zabezpečenie programu, spracovanie scenára, účinkovanie 
v programe, dovoz – doprava pre účinkujúcich a i. 
Účasť: 30 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – KLUB LÚČ TRENČÍN, 29. 10. 2019 
Umelecký večer, s ktorým prichádzajú poslucháči Katedry herectva Fakulty dramatických umení 
Akadémie umení a na ktorom sa podieľa ktokoľvek z Trenčína a okolia, kto píše alebo komponuje             
a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty, ktoré sú doplnené hudobnými             
a moderátorskými vstupmi. Hosť programu: Veronika Lackovičová.  
Usporiadateľ: Klub Lúč Trenčín 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne  
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu, propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu, vypracovanie scenára, 
zabezpečenie hostí a moderovania počas akcie 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE • DETI DEŤOM – KC Dlhé Hony Trenčín,                   
9. 11. 2019 
Seminár – VIII. folklórne tanečno-spevné dielničky pre malé deti DFS Čakanka Nové Mesto nad 
Váhom a DFS Kornička Trenčín. 
DETI DEŤOM – taký je názov detského seminára (školy tanca). Hlavnou ideou podujatia je dať 
dohromady – dvakrát v roku priateľsky spojiť na spoločnom "nácviku – semináriku" – dva detské 
folklórne súbory trenčianskeho regiónu 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...  
Lektorka: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 40 detí aj so svojimi vedúcimi, pedagógmi 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 11. 11. – 6. 12. 2019 
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 31. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Do súťaže sa 
zapojilo 541 žiakov v šiestich súťažných kategóriách: 
1. kategória / MATERSKÉ ŠKOLY              23 MŠ / 141 prác 
2. kategória / 1. – 4. ročník ZŠ       15 ZŠ / 116 prác 
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3. kategória / 5. – 9. ročník ZŠ       14 ZŠ / 94 prác 
4. kategória / ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. roč. ZŠ  9 ZUŠ / 84 prác         
5. kategória / ZUŠ – 5.– 9. ročník ZŠ             7 ZUŠ / 69 prác 
6. kategória / špeciálne školy     4 ŠŠ / 37 prác 
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 4. 11. 2019 v priestoroch TNOS. Porota pracovala 
v zložení: Mgr. Radka Nedomová, Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová a Mgr. Andrea Štefinová. 
Porota mala možnosť udeliť v každej súťažnej kategórii 5 cien, ale uplatnila si právo ceny prerozdeliť, 
aby mohla spravodlivejšie charakterizovať zodpovedajúcu kvalitu jednotlivých kategórií. Výstava 
súťažných prác bola sprístupnená od 11. 11. do 6. 12. 2019 v priestoroch Základnej umeleckej školy 
K. Pádivého v Trenčíne. Vernisáž výstavy spojená s odovzdaním ocenení sa uskutočnila dňa 15. 11. 
2019. 
Zoznam ocenených žiakov: Amélia Peťkovská, 4 r. (ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie), Anna Mária 
Kišoňová, 6 r. (MŠ, Šmidkeho ul., Trenčín), Emma Blažejová, 5 r. (MŠ, Šafárikova ul., Trenčín), Mia 
Baravelli, 6 r. (MŠ, Na dolinách, Trenčín), Vivien Pažej, 5 r. (MŠ, M. Turkovej, Trenčín), Michaela 
Košťálová, 5 r. (MŠ, M. Turkovej, Trenčín), Dárius Širka, 6 r. (SZŠ Futurum, Ul. 1. mája, Trenčín), 
Michal Zbýňovec, 8 r. (ZŠ, Bezručova ul., Trenčín), Marián Kudla, 10 r. (ZŠ, Ul. L. Novomeského, 
Trenčín), Gabriela Ondrišíková, 13 r. (ZŠ s MŠ R. Hečka Dolná Súča), Ela Briedová, 8 r. (ZUŠ Karola 
Pádivého Trenčín), Šarlot Selecká, 8 r. (ZUŠ Čachtice), Kristína Dorňáková, 9 r. (Súkromná ZUŠ, 
Gagarinova ul., Trenčín), Karolína Žalúdeková, 7 r. (ZUŠ Nemšová), Ema Janšúrová, 6 r. (Súkromná 
ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín), Martin Chvíla, 7 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), Tonko 
Maděra, 7 r. (ZUŠ Karola Pádivého Trenčín), Alžbeta Madová, 7 r. (Súkromná ZUŠ, Novomeského ul., 
Trenčín), Mina Rosi Iliev, 9 r. (ZUŠ Nemšová), Arthur Zian Virguš, 8 r. (ZUŠ Karola Pádivého Trenčín), 
Daniel Isteník, 11 r. (ZUŠ Karola Pádivého Trenčín), Petra Kobzová, 12 r. (Súkromná ZUŠ, J. 
Braneckého, Trenčianska Teplá), Kristína Stachová, 10 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), 
Michal Dobrodenka, 11 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), Soňa Veronika Bešinová, 9 r. 
(ZUŠ Nemšová), Lacko Terebesi, 16 r. (Spojená škola internátna, Ul. Ľ. Stárka, Trenčín), Veronika 
Mináriková, 12 r. (Spojená škola internátna, Ul. Ľ. Stárka, Trenčín), Dorota Kaňková, 13 r. (Spojená 
škola, Ul. J. Kollára, Nové Mesto nad Váhom), Radoslava Pihíková, 15 r. (Špeciálna ZŠ, Radlinského 
ul., Bánovce nad Bebravou), Sebastián Cicko, 9 r. (Spojená škola internátna, Trenčianska Teplá). 
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 
 
• CHRÁŇME ŽENY A DETI PRED NÁSILÍM – Trenčiansky samosprávny kraj, 14. 11. 2019 
Dňa 14. 11. 2019 Bezpečný ženský domov LUNA n. o. a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
s podporou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím zorganizovali 3. ročník odbornej 
konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím". Na podujatí participoval aj Trenčiansky samosprávny 
kraj a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 
Ciele konferencie: multidisciplinárna výmena poznatkov a skúseností z oblasti problematiky domáceho 
násilia páchaného na ženách a deťoch; identifikácia nedostatkov v praxi v procese pomoci obetiam 
domáceho násilia s dôrazom na potrebu multidisciplinárnej spolupráce subjektov podieľajúcich sa na 
riešení danej problematiky; návrh riešení a postupov na efektívnu pomoc v prospech žien a detí, na 
ktorých je násilie páchané, aby bolo možné eliminovať sekundárnu viktimizáciu pri riešení 
akéhokoľvek násilia; návrh adekvátnych a účinných postupov na prechádzanie vzniku a elimináciu 
násilia páchaného na ženách a deťoch. 
K naplneniu uvedených cieľov konferencie prispeli odborníci, ktorí prijali pozvanie, aby zúčastnených 
informovali o problematike a nedostatkoch, s ktorými sa v rámci svojich kompetencií stretávajú             
v procese ochrany žien a detí pred násilím, v kontexte multidisciplinárnej spolupráce a následne 
diskutovali o možných riešeniach. Do diskusie sa aktívne zapájala prítomná odborná verejnosť – 
zástupcovia z materských škôl, základných a stredných škôl, z centier pedagogicko-psychologického 
poradenstva, z referátu poradensko-psychologických služieb, z úradov práce, sociálnych vecí                     
a rodiny, okresného a krajského súdu, policajného zboru, z centier pre deti a rodinu, občianskych 
združení, krízových centier, centier voľného času, Výskumného ústavu detskej psychológie                        
a patopsychológie, Aliancie žien – Cesta späť a podobne. Veríme, že informácie, ktoré na konferencii 
odzneli, napomôžu v praxi k zlepšeniu zabezpečenia koordinovanej účinnej pomoci, podpore                    
a ochrane obetiam domáceho násilia. 
Organizátori: Bezpečný ženský domov LUNA, n. o., Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
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Podiel TNOS: grafické spracovanie propagačných a sprievodných materiálov (pozvánky, program 
konferencie, ďakovné listy), medializácia podujatia, technické vybavenie (flipchart, fotodokumentácia) 
a i. 
Účasť: 93  
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE • ZASPIEVAJME SI – KC Dlhé Hony Trenčín,              
23. 11. 2019 
Spevácky workshop zameraný na vokálne techniky a prípravu ľudového spevu, spracovanie, výber 
piesňového materiálu, jeho interpretáciu pre vedúcich, pedagógov, DFS, FS, FSk, krúžky...  
Lektorka: hudobníčka a etnomuzikologička z Banskej Bystrice Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 45 poslucháčov z Trenčína a okolia 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• O LITERÁRNU CENU TNuAD – Trenčín, 28. 11. 2019 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým 
strediskom v Trenčíne vyhlásili 3. 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. 
Podiel TNOS: členka odbornej poroty pracovníčka TNOS Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD., vecné 
ceny, propagácia 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE • ZATANCUJME SI – KC Dlhé Hony Trenčín,                
30. 11. 2019 
Metodický, tanečno-hudobný workshop pre vedúcich, pedagógov, DFS, FS, FSk, krúžky..., zameraný 
na výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti a mládež, dospelých, poznatky 
z metodiky nácviku ľudového tanca, analýzu tanca a ich ďalšie možnosti využitia v súčasnej praxi. 
Súčasťou seminára bola aj metodika výučby tradičnej hry na heligónke. 
Lektori: PhD., Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – etnochoreologička, pedagogička a choreografka 
ľudového tanca, Mgr. Pavol Michalička – heligonkár, pedagóg. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 38 osôb z Trenčína a okolia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• CIMBALOVÉ ZRKADLENIE – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 9. 12. 2019  
Spojenie mladých cimbalových talentov s profesionálmi, ktorí prezentujú výnimočnosť majstrovského 
nástroja. Koncert sa organizuje pod záštitou predsedu Slovenskej cimbalovej asociácie Martina 
Budinského. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne   
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Slovenská cimbalová asociácia, ZUŠ                
K. Pádivého v Trenčíne, Konzervatórium J. L. Bellu a Akadémia umení v Banskej Bystrici, Trenčianska 
nadácia                                                                                                                                                      
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu, 
zabezpečenie programu, účinkujúcich, moderátora, vypracovanie scenára večera, organizačné 
zabezpečenie večera, ozvučenia, foto- a videozáznamu počas akcie 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 120 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• VINŠUJEME VÁM – Ivanovce, 12. 12. 2019 
Už tradične sa konalo vianočné stretnutie zástupcov miest a obcí trenčianskeho regiónu – starostov, 
primátorov, matrikárok, účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, tých, ktorí pracujú pre 
občana, pre ľudí... V tomto roku sa uskutočnilo v obci Ivanovce. 
Stretnutie otvorila starostka obce Bc. Mária Hládeková, Mgr. Anna Vraždová, zástupkyňa riaditeľky 
Trenčianskeho osvetového strediska poďakovala za spoluprácu, ponúkla ďalšiu a zaželala požehnané 
vianočné sviatky. V programe vystúpili žiaci základnej školy, ktorej krédom je „S úctou prijať, s láskou 
vychovať“. Vyvrcholením sviatočného stretnutia bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Radosť 
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z Trenčína, ktorý v tomto roku oslávil 45. výročie vzniku. Sálou zneli v ich podaní nádherné vianočné 
koledy a vinše. Radosť priniesla do našich sŕdc... radosť. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, obec Ivanovce 
Podiel TNOS: kontakt s obcou a ZŠ v Ivanovciach – konzultácia, návrh a tlač pozvánky, zabezpečenie 
programu – objednávka DFS Radosť Trenčín, zabezpečenie priestorov – objednávka, spracovanie 
scenára – moderovanie a i. 
Účasť: 80 
Zodp. prac.: Slivová 
 
 
 
 
 
Činnosť v oblasti ZUČ 
 
 
• PÉÉEFKY – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 22. 1. – 31. 1. 2019 
Výstava novoročeniek zo zbierok trenčianskych zberateľov.  
V spolupráci s Základnou umeleckou školou Karola Pádivého Trenčín. 
Zodp. prac.: Masárová 

 
• MEDZI SVETMI – Kino MIER Považská Bystrica, 31. 1. – 31. 3. 2019 
Výstava fotografií Mikuláša Dudáša a Lukáša Kubičinu. Vernisáž výstavy: 31. 1. 2019 o 16.30 h.  
V spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici. 
Zodp. prac.: Masárová 

 
• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – kongresová sála TSK 
v Trenčíne,  20., 21. a 22. 2.2019 
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre okres Trenčín. 
V tomto roku mala súťaž nižšiu úroveň, čo sa odzrkadlilo i v menšom počte odporúčaní do okresného 
kola. Je stále nutné venovať zvýšenú pozornosť výberu ukážok, a mať dostatok času na prípravu 
recitátora, aby zvládol text. V dramaturgii sme nezaznamenali objavné texty. 
Do okresného kola postúpili najúspešnejší žiaci, ktorých odporučili a vybrali trojčlenné komisie 
v jednotlivých kategóriách. Na 3 seminároch poskytli pedagógom i recitátorom metodickú pomoc. 
Individuálne konzultovali s postupujúcimi recitátormi.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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 – TSK Trenčín, diplomy pre 
všetkých účastníkov, občerstvenie, kontakt s Okresným úradom – odborom školstva v Trenčíne, 
školami v okrese, spracovanie výsledkov do okresného kola – zaslanie zoznamov ZŠ s MŠ Jána 
Smreka Melčice-Lieskové, ktorá je spoluorganizátorom okresného kola. 
Účasť: 210, z toho 142 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• SEMINÁR K UMELECKÉMU PREDNESU – Myjava, 1. 3. 2019 
Na základe požiadaviek pedagógov zo  základných škôl pripravilo Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne v spolupráci s Centrom voľného času v Myjave odborno-vzdelávací seminár.  
Lektorka Zuzana Starostová z Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne sa venovala príprave a úprave textu, 
dramaturgii prednesu, výrazovým prostriedkom, rozobrala kritéria hodnotenia detského prednesu a i. 
Inšpiratívne boli ukážky (z DVD) prednesov „top recitátorov“, ktorí vystúpili na Hviezdoslavovom 
Kubíne celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy v Dolnom 
Kubíne. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Centrum voľného času Myjava 
Podiel TNOS: príprava a realizácia podujatia, spracovanie pozvánky a zaslanie na školy v okrese 
Myjava, zabezpečenie lektorky – dohoda, ukážky z DVD z HK 
Účasť: 16 
Zodp. prac.: Slivová 
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• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Mestské kultúrne stredisko 
v Novom Meste nad Váhom, 14. – 15. 3. 2019 
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre ZŠ a ZUŠ okresu Nové Mesto nad Váhom sa 
uskutočnili v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. 
V priebehu dvoch dní odznelo 83 prednesov. Kolá mali priemernú úroveň. Dramaturgia bola 
rôznorodá. Do okresného kola postúpili najúspešnejší žiaci, ktorých vybrali komisie.  
V rámci súťaže sa uskutočnili 4 semináre. Členky poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli žiakom 
i učiteľom metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: spracovanie propozícii a pozvánky na ZŠ v okrese Nové Mesto nad Váhom, 
sústredenie výsledkov zo školských kôl, spracovanie zoznamov a prezenčných listín, zabezpečenie 
priestorov a kontakt s Okresným úradom – odborom školstva v Trenčín, školami v okrese, 
zabezpečenie 12 členov komisií, diplomov pre všetkých účastníkov, občerstvenie, spracovanie 
výsledkov na okresné kolo – zaslanie na ZŠ s MŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej, ktorá je 
spoluorganizátorom okresného kola 
Účasť: 125, z toho 83 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – Kino Hviezda Trenčín, 18. 3. 2019 
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              
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) 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 (vo veku od 6 do 15 rokov),  

b) divadlá mladých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého 
druhu (od 15 do 26 rokov veku),  

     c) recitačné kolektívy a divadlá poézie.  
 
Na regionálnej prehliadke Tvorím, tvoríš tvoríme sa prezentovalo 7 súborov. Spoločným menovateľom 
pre väčšinu inscenácií bola rôznorodosť tém, ktoré priniesli na javisko.  
Detský recitačný kolektív KALORIK, Bánovce nad Bebravou: ÔSMY JOHN 
Divadlo poézie ELDORADO, Bánovce nad Bebravou: JASMA 
Detský divadelný súbor WHITE, Bánovce nad Bebravou: SEDEM MINÚT PO POLNOCI 
Divadlo mladých KALORIK, Bánovce nad Bebravou: KROTENIE KLAUNOV 
DS Talent – Mladý Talent, Trenčín: SLUHA DVOCH PÁNOV 
DS Kuriatka, Trenčín: ROZPRÁVKA, Z KUFRA VON!  
DS Talent – Malý Talent, Trenčín: ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ 
Vzdelávací seminár po prehliadke viedli lektori Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. a Mgr. art. 
Barbora Špániková, ArtD.  
 
Odborný posudok lektorky Mgr. art. Kataríny Hitzingerovej, ArtD.: 
Divadelnej prehliadky „Tvorím, tvoríš, tvoríme“ sa zúčastnilo sedem divadelných súborov v rôznych 
kategóriách. V kategórii detských recitačných kolektívov to bol súbor KALORIK z Bánoviec nad 
Bebravou s inscenáciou Ôsmy John. Súbor uplatnil rôznorodé princípy tvorivej dramatiky, avšak 
nezvnútornili motivácie v daných akciách. Interpretátorky v javiskovej reči používali rovnakú melódiu            
a z dramaturgicko-režijného hľadiska neprepojili jednotlivé obrazy. Tiež chýbalo zdôvodnenie 
odchodov a príchodov na javisko a identifikácia postáv. Autorské divadlo poézie s veršami Kamila 
Peteraja v podaní divadla poézie ELDORADO pri ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou 
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sa prezentovali predstavením Jasma, v ktorom recitátorky Jasmína Jakalová a Dominika Zelenáková 
spojili svoj talent a cez divadlo poézie vypovedali svoj postoj k svetu vôkol nich. Sila predstavenia 
tkvela v autentickej výpovedi, ktorej dôraz sa kládol na pálčivú tému „inakosti“ – iná farba pleti, 
rasizmus. Dievčatá v čierno – bielej variácii interpretovali svoje myšlienky veľmi prirodzene, pričom na 
interpretáciu svojich názorov využívali bábiky. Záver inscenácie ponúka divákovi dva konce, ktoré nie 
sú veľmi čitateľné. Dominantou sú výpovede Jasmíny, ktorá vypovedá a koná na základe myšlienok a 
akcie Dominiky. Avšak Dominikin prejav je v jej monologickej časti je viac moralizujúci akoby mal byť 
spúšťačom akcie pre Jasmínkinu výpoveď. Samotné výpovede sú doplnené hudobnou interpretáciou 
hry na klavír. Každopádne, inscenácia má pevné základy a interpretátorky svojou prirodzenosťou 
vytvorili veľmi silnú atmosféru.  
Detský divadelný súbor WHITE tiež z Bánoviec nad Bebravou, sa prezentoval inscenáciou Sedem 
minút po polnoci. Konor má strach. Strach o svoju mamu, ktorá je chorá. V jeho snoch sa strach 
mení na netvora, ktorý ho nechce odlúčiť od jeho mamy. Príbehom nás sprevádza isté dievčatko 
(ktoré akoby stálo mimo príbeh) a číta si knihu, v ktorej ožíva príbeh Konora. Hlavným problémom 
inscenácie je temporytmus, ktorý je veľmi zdĺhavý. Spôsobuje to nedocenenosť úlohy dramaturga, 
čiže viacej škrtov a ujasnenie si potreby a funkcie postáv. Veľkým plusom inscenácie je používanie 
živej hudby prostredníctvom huslistu, ktorého by sme odporučili implementovať do príbehu ako reálnu 
postavu. Ďalším pozitívom je veľmi funkčná a variabilná scénografia. Divadlo Mladých KALORIK, tiež 
z Bánoviec nad Bebravou, sa vo svojej inscenácii Krotenie klaunov, zaoberali myšlienkou riešenia 
problémov, ktoré spočíva v samovražde mladých ľudí. Bezmocnosť, strach, depresia a ďalšie 
negatívne pocity, ktoré v mladom človeku spôsobujú nemalé „krútňavy života“. Veľmi silný                       
a talentovaný tvorivý kolektív na čele s pani režisérkou Zuzanou Varhaníkovou, vytvoril inscenáciu, 
ktorá poskytuje množstvo hereckých variácií. Interpretátori tlmočia svoje myšlienky prirodzene, 
uveriteľne.  
V tejto inscenácii chýba prepojenie obrazov v rámci mizanscén a zvnútornenie motivácie – nevieme 
niekedy odhaliť, či každý klaun hovorí sám za seba, alebo hovoria všetci za jedného klauna                        
a previazať obrazy do dramaturgického celku. DS Talent. Mladý Talent z Trenčína sa na prehliadke 
prezentoval režijnou prvotinou Petra Kepeňa Sluha dvoch pánov, ktorá patrí medzi klenoty 
španielskej zlatej divadelnej éry Carla Goldoniho. Súbor v propozíciách píše, že vychádza z princípov 
kočovnej skupiny, ktorá sa pripravuje na inscenáciu. Priamo pred divákmi prebieha proces prípravy na 
predstavenie. V tejto rovine začína byť inscenácia zaujímavá, avšak padá na dramaturgickej zložke            
a len deklamovaní niektorých hercov. A tak niektoré scény sú len konverzačnými bez dramatickej 
akcie. Peter Kepeň v úlohe Truffaldina drží temporytmus inscenácie, ale v situáciách, kde sa 
nenachádza temporytmus padá a napätie s rozuzlením príbehu je zdĺhavé. Spomínaná úvodná hra v 
hre sa stráca a vnútorná charakteristika postáv je v hereckej interpretácii len povrchná. Inscenovať 
Goldoniho komédiu, ktorá vychádza z commedie dell arte, je výzvou pre nejedného režiséra, pretože 
musí obsahovať detailnosť vystavania vtipu, ktorý bohužiaľ v tejto inscenácii nebol vôbec dopracovaný 
a zahodený. Divadelný súbor Kuriatka z Trenčína si pripravili autorskú inscenáciu Rozprávka z kufra 
von!, ktorá sa riadila princípmi tvorivej dramatiky. Hra na premenu však bola pre nováčikov zložitá, 
pretože im v samotnom procese premieňania sťažovala situáciu zbytočne premnožená scénografia, 
ktorá pôsobila ilustratívne. Rovnako i vytváranie dramatických situácií sa členilo len na pár postáv, 
pričom ostatné ostávali na javisku bez motivácie. Posledným predstavením prehliadky bola inscenácia 
Čarodejník z krajiny OZ, divadelného súboru Talent – Mladý Talent z Trenčína. Inscenácia má 
charakter muzikálu, v ktorej je väčší podiel hudobnej zložky, preto nemôže byť zaradená medzi 
súťažné predstavenia detskej dramatickej tvorivosti. Jej interpretácia je založená na možnostiach – 
dať na javisku priestor všetkým deťom, a tým sa pri alternáciách stáva, že temporytmus padá, a aj keď 
režisér Simon Kopunec vytvára mágiu, ktorá je pre muzikál smerodajná, zostáva umelecky len na 
povrchu.  
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie odborného seminára prehliadky, lektorov a účastníkov 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Melčice-Lieskové, 22. 3. 2019 
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. 
Odborné komisie v poézii a v próze v troch kategóriách si vypočuli 24 prednesov.  
Na seminároch porotcovia zhodnotili jednotlivé výstupy a zároveň usmernili  žiakov  i pedagógov. 
Do krajského kola postúpili víťazi z jednotlivých kategórií. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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Spoluorganizátori: Okresný úrad – odbor školstva Trenčín, Centrum voľného času v Trenčíne, Obecný 
úrad Melčice-Lieskové a ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 
Podiel TNOS: spracovanie výsledkov z obvodných kôl podľa jednotlivých kategórií, zoznamov, 
prezenčných listín, zabezpečenie 6 členov komisií, prehliadka Pamätnej izby Jána Smreka, príprava 
dohôd, 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: 60, z toho 24 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• FOTOGRAFIE • VOJTECH TICHÝ, JIŘÍ TOMIS – výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 22. 3. – 10. 5. 2019 
Autorská výstava. Vernisáž: 22. 3. 2019 o 17.00 h. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Kinosála Hviezda Trenčín, 23. 3. 2019  
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 z nového čísla Na fašanki v Kubri a z Jarných spevov. 
Deti, vedúci, publikum sa rozišli až po spoločnom odspievaní, zatancovaní si pri známej ľudovej 
piesne „Trenčín dolinečka“ a najmä s prísľubom od vedúcej súboru, že sa v októbri 2019 všetci spolu 
stretneme na programe pri príležitosti 20. výročia založenia DFS Kornička, kde sa rozlúčime aj so 
starou generáciou. 
Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• DEŇ TANCA 2019 – Kino HVIEZDA Trenčín, 26. 3. 2019 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo dňa 26. 3. 2019 regionálnu postupovú súťažnú 
prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2019 pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom                  
a Bánovce nad Bebravou. Divadelnú sálu Kina HVIEZDA v Trenčíne roztancovalo 438 tanečníkov                
z 18 tanečných kolektívov. Divákom predviedli 71 choreografií rôznych štýlov: Disco, Hip hop, open             
a show choreografie, tance iných národov... Súťaž prebiehala v 5 vekových kategóriách: deti I. 
(materské školy), deti II. (1. stupeň ZŠ), juniori (2. stupeň ZŠ), mládež (od 15 - 20 rokov), dospelí (nad 
20 rokov). Odborná porota v zložení MgA. Martina Vargová, Bc. Michaela Komorová a Bc. Adriana 
Liptákova nechala postúpiť do krajského kola súťaže 24 najlepších choreografií: 
Tanculienky (MŠ Odbojárov Nemšová, choreografia: Skok do Tramtárie), GOONIES (Trenčín, 
choreografie: Šéfinky; Plážová žúrka; YOUNG CHARLIES ANGELS; GUCCI GANG; LEVEL UP; Las 
buchtas; Beta vulgaris), FREE-ZEE DANCE (ZUŠ Stará Turá, choreografie: SCHOOL DANCE; TST 
TEAM; FORCE; Superhrdinky; GREEN GIRLS; Street show Cabaret), DANCANDO (Bánovce nad 
Bebravou, choreografie: ROCK BAND; VENGO LATINO; Its hard to leave; Dance with me; Mirage; 
Rómeo a Júlia; BIG GOD), Aura Dance (Trenčín, choreografia: Girls team), KORZO (SZUŠ 
Novomeského Trenčín, choreografie: CONDUCTER; TO SME MY) 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, prihlasovanie účastníkov, zabezpečenie priestorov, ozvučenia 
a osvetlenia, nákup cien, občerstvenia, grafický návrh a tlač plagátov a diplomov, zabezpečenie 
odbornej poroty a i. 
Účasť: cca 600 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Trenčín, 27. 3. 2019 
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. 
29 študentov gymnázií, stredných škôl a ZUŠ vo svojich výstupoch prezentovali pestrú škálu pôvodnej 
slovenskej i zahraničnej literatúry v kategórii poézia a próza. Komisia do krajskej súťažnej prehliadky 
odporučila  šiestich recitátorov. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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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 i. 
Účasť: 40, z toho 29 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou, 29. 3. 
2019 
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. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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 komisií, prehliadky Pamätnej izby nár. um. Ľ. 
Podjavorinskej, príprava dohôd, 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 i. 
Účasť: 55, z toho 24 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ TANCA 2019 – Dom kultúry Dubnica nad Váhom, 2. 4. 2019 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom pripravili dňa 
2. 4. 2019 regionálnu postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 2019 pre okresy 
Ilava, Púchov a Považská Bystrica. V Dome kultúry v Dubnici nad Váhom predviedlo svoj talent 400 
tanečníkov z 11 tanečných kolektívov. Súťaž prebiehala v 5 vekových kategóriách: deti I. (materské 
školy), deti II. (1. stupeň ZŠ), juniori (2. stupeň ZŠ), mládež (od 15 - 20 rokov), dospelí (nad 20 rokov). 
Odborná porota v zložení MgA. Martina Vargová, Bc. Michaela Komorová a Bc. Adriana Liptákova 
nechala z celkového počtu 68 postúpiť do krajského kola súťaže 24 súťažných choreografií: 
Stakeout crew (CVČ Lánska Považská Bystrica, choreografia: For Adriana), NOVA (ZUŠ Štefana 
Baláža Nová Dubnica, choreografie: Deti sveta; New York; Nielen po myjavsky), Tweety (CVČ Pod 
hájom Dubnica nad Váhom, choreografie: Slnko, seno, zábava; Tweety Rules; Love), ARTIS 
(Súkromná ZUŠ Dubnica nad Váhom, choreografie: Myšky; Roller coaster; Queens; Jealous; 
Diamonds; Black wings; Aladin; Sen; Survivor; Yellow Army), TS Magic (Súkromná ZUŠ Ladce – 
pobočka Pruské, choreografia: Twins), TS Spirit (Súkromná ZUŠ Ladce, choreografia: Animals), 
Súkromná ZUŠ Stella Považská Bystrica (choreografie: V meste; HIP HOP POWER; Gangsterky; 
Čertice; Moulin rouge) 
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, ozvučenia a osvetlenia a i. 
Účasť: cca 600 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE – Trenčianska Teplá, 5. 4. 2019 
Popoludnie s veľkonočnými zvykmi a tradíciami, v rámci ktorého sa uskutočnila výstava tradičných 
veľkonočných výrobkov spojená s predajom, tvorivá dielňa zdobenia veľkonočných kraslíc, ukážky 
ľudových remesiel a ochutnávka teplanských šišiek. V kultúrnom programe vystúpila FSk Teplanka.  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, propagácia, náklady na lektorku tvorivej dielne 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• ZATANCUJME SI – REGIONÁLNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH 
SÚBOROV A REGIONÁLNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA HUDOBNÉHO FOLKLÓRU DOSPELÝCH –
Kino Hviezda Trenčín, 6. 4. 2019 
ZATANCUJME SI, taký názov malo podujatie v sobotu 6. 4. 2019, ktoré otvorila Anna Vraždová, 
poverená zastupovaním riaditeľky Trenčianskeho osvetového strediska. Korene ľudového tanca, 
spevu či hudby vyrástli v dávnej minulosti, no my sa v nich hľadáme a nachádzame aj dnes. Hodnoty, 
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ktoré vznikli v ľude, v súčasnosti znásobujú a prezentujú folklórne kolektívy svojím spôsobom. Je to 
výsledok nie krátkej, ani nie ľahkej cesty umeleckého hľadania sa, ale aj omylov či radostí z úspechov. 
A práve preto sa folklórne telesá i jednotlivci zúčastnili súťaže. Ukázať, čo vedia, čo sa naučili, 
vytvorili, avšak aj preto, aby svojím vystúpením nejedného diváka potešili. Nebolo podstatné, kto 
zvíťazí, podstatné bolo, že folkloristi prišli! Veľké poďakovanie patrí všetkým vedúcim, jednotlivcom, 
ktorí sa podieľali na príprave, nácvikoch svojich zverencov či už v detských, alebo mládežníckych 
folklórnych súboroch a folklórnych, speváckych skupinách.  
 
Podujatie Zatancujme si bolo rozdelené do troch súťažných častí, kde 2. a 3. časť patrila 
regionálnym prehliadkam:  
 
2. časť 
14.30 h REGIONÁLNA súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov, ktorej sa zúčastnilo:               
6 detských folklórnych súborov.  
Na súťažiacich dohliadali traja porotcovia v zložení: 
Predsedníčka poroty:  

• Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., etnochoreologička, pedagogička a choreografka ľudového 
tanca 

Členovia poroty: 
•••• Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička a hudobníčka  
•••• Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ a hudobník 

 
VÝSLEDKY REGIONÁLNEJ postupovej súťaže a prehliadky DETSKÝCH folklórnych súborov: 
 

•••• DFS Kornička Trenčín – Zlaté pásmo s priamym postupom 
•••• DFS Melenčárik Soblahov – Strieborné pásmo 
•••• DFS Čajka Horná Súča – Strieborné pásmo 
•••• DFS Nezábudky Drietoma – Strieborné pásmo 
•••• DFS Radosť Trenčín – Strieborné pásmo 
•••• DFS Lampášik Tr. Stankovce – Bronzové pásmo 

 
Súťažiaci, ktorí postúpili do krajského kola do Zemianskych Kostolian, ktoré sa konalo 4. 5. 2019, sa 
umiestnili: DFS Kornička, Trenčín – ZLATÉ PÁSMO s postupom do celoštátnej súťaže a DFS 
Kopaničiarik, Myjava – ZLATÉ PÁSMO s návrhom na postup do celoštátnej súťaže a následne obaja 
súťažiaci, ktorí postúpili do celoštátneho kola do Košíc, ktoré sa konalo 8. – 9. 6. 2019 sa umiestnili: 
Laureát Eniki beniky Košice – DFS Kornička a Zlaté pásmo Eniki beniky Košice a špeciálna cena pre 
DFS Kopaničiarik z Myjavy za štýlovú interpretáciu. 
  
3. časť 
15.30 h REGIONÁLNA súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých, ktorej sa zúčastnili:               
2 sólisti speváci (1 muž, 1 žena), 1 duo spev (ženy), 1 ľudová hudba, 7 speváckych skupín (5 ŽSSk,                  
2 MSSk).   
Na súťažiacich dohliadali traja porotcovia v zložení: 
Predsedníčka poroty:  

•••• Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., etnomuzikologička a hudobníčka  
Členovia poroty: 

•••• Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ a hudobník 
•••• Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., etnochoreologička, pedagogička a choreogr.ľudového tanca 

 
VÝSLEDKY REGIONÁLNEJ postupovej súťaže a prehliadky HUDOBNÉHO folklóru dospelých: 
 

•••• CHSSk Škrupinka TN – Zlaté pásmo s priamym postupom  
•••• ŽSSk FSk Rozvadžan Tr. Stankovce – Zlaté pásmo 
•••• ŽSSk FSk Melenčár Soblahov – Zlaté pásmo 
•••• MSSk FSk Rozvadžan Tr. Stankovce – Zlaté pásmo 
•••• ŽSSk FS Brezová – Strieborné pásmo 
•••• ŽSSk z Priepasného – Strieborné pásmo 
•••• ŽSSk Studienka Chocholná-Velčice – Bronzové pásmo 
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•••• ĽH FSk Rozvadžan Tr. Stankovce – Strieborné pásmo s priamym postupom 
•••• Elena Gabrišová a Jana Bočáková – Strieborné pásmo s priamym postupom – duo spev 
•••• Ján Osuský – Strieborné pásmo – sólo spev 
•••• Mária Janíková – Strieborné pásmo – sólo spev  

 
Súťažiaci, ktorí postúpili do krajského kola do Papradna – Papradňanské kubečko, ktoré sa konalo 18. 
5.  2019 sa umiestnili:  

- CHSSk Škrupinka TN zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola, ktoré sa  
uskutoční 16. – 17. novembra 2019 v Habovke 

- Strieborné pásmo: FS Rozvadžan; Trenčianske Stankovce; DUO spev – Elena Gabrišová 
a Jana Bočáková 

Organizátor: TNOS v Trenčíne  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• CIMBALOVÁ DIELŇA 2019 – KC Dlhé Hony Trenčín, 17. – 19. 5. 2019 
Cimbalová dielňa 2019 je zameraná na vzdelávanie detských a mládežníckych cimbalistov, ktorí 
pôsobia vo folklórnych súboroch v Trenčianskom kraji a súčasne jedinečnou príležitosťou pre získanie 
nových zručností v oblasti folklórnej cimbalovej hry.  
Cieľom projektu je podpora výučby cimbalistov, ktorí aktívne hrajú v detských a mládežníckych 
folklórnych súboroch, so zameraním na zlepšenie hráčskej úrovne a spoznávanie rôznych 
regionálnych hudobných špecifík v kontexte danej problematiky, ktoré môžu aplikovať do vlastnej 
hudobnej interpretácie. Dôležitou projektovou aktivitou sú praktické cvičenia a semináre s profe-
sionálnym lektorom.   
Cimbalová dielňa bola určená mladým amatérskym hráčom na cimbal so zameraním špeciálne na 
folklórnu hru.  
Realizátor a organizátor podujatia: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Miesto konania: KC Dlhé Hony Trenčín 
Odborným lektorom dielne bol: Mgr. art. Martin Budinský, ArtD., koncertný cimbalista, predseda 
Slovenskej cimbalovej asociácie, člen orchestra Zlaté husle (Lúčnica)  
Celkovo sa Cimbalovej divadelnej dielne 2019 zúčastnilo 20 ľudí. 
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie školiacich priestorov, lektora a účastníkov 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Laurinčíková 
 
• NÁVRATY VOJTECHA BUCKA DO RODNEJ LIBICHAVY – Libichava, 6. 6. 2019 
XVIII. 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. 
Predstavilo sa 23 recitátorov s rôznorodou tematikou. Po vypočutí prednesov odborná komisia (Mgr. 
Viera Slivová, Mgr. Anna Vraždová, Mgr. Elena Geletová) vyhodnotila súťažnú prehliadku, odovzdala 
ceny a účastníci položili kyticu kvetov na hrob Mons. PhDr. ThDr. Vojtecha Bucka. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne a obec Libichava 
Podiel TNOS: organizačná príprava a realizácia podujatia, kontakt s obcou, dopracovanie propozícií, 
zaslanie na úrad s prihláškou na 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, vyhodnotenie súťažnej prehliadky - vedenie 
seminára 
Účasť: 35, z toho 24 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• XXXIX. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI MNÍCHOVA LEHOTA 
  7. 6. 2019 • Kultúrny dom Mníchova Lehota o 19.00 h 
  8. 6. 2019 • Amfiteáter v Mníchovej Lehote od 14.00 h 
V Mníchovej Lehote otvorili folkloristi spolu s ochotníkmi z Mníchovej Lehoty v piatok 7. 6. 2019 
o 19.00 h program Trenčianskych folklórnych slávností v bloku s názvom DOLINA, DOLINA, 
KAMENNÝ CHODNÍČEK. Večer sa začal s folklórnou skupinou Lehoťanka, folklórnou tanečnou 
skupinou Trúfalci a ľudovou hudbou Jáderko. Účinkujúci spolu s divákmi si pripomenuli 100. výročie 
prvého divadelného predstavenia v Mníchovej Lehote. 
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Na druhý deň v sobotu 8. 6. 2019 Trenčianske slávnosti pokračovali o 14 h, kde sa v programe 
RATOLESTI predstavili DFS BYSTEREC z Mníchovej Lehoty, Čajka z Hornej Súče, Latovček z Dolnej 
Súče, Nezábudky z Drietomy, Selčanka zo Selca a Štvorlístok z Trenčianskej Turnej. 
V programovom bloku ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ o 15.30 h, v hudobno-spevnom a tanečnom 
programe účinkovali sólisti tanečníci, spevácke skupiny DFS Kornička, FS Nadšenci, CHSSk 
Škrupinka z Trenčína, ŽSSk Melenčár zo Soblahova a folklórna skupina Rozvadžan z Trenčianskych 
Stankoviec. 
Jubilujúce trenčianske folklórne súbory Seniorklub Družba, DFS Kornička, Radosť, FS Družba 
a Trenčan vystriedali na javisku svojich kamarátov o 16.30 h v programe s názvom JUBILANTI. 
LETNÝ PODVEČIÉR PRI JÁGRECH MOSTE o 18.00 h patril domácej folklórnej skupine Lehoťanka, 
folklórnej tanečnej skupine Trúfalci a ľudovej hudbe Jáderko. 
V tomto roku Trenčianske folklórne slávnosti privítali hosťa programu folklórny súbor Technik 
z Bratislavy o 19.00 h, ktorý si svoj program nazval MY – TECHNIKÁRI a plynule prešiel do školy 
tanca, kde sa verejnosť interaktívnym spôsobom naučila VRCENÉ ZO ZÁHORIA. 
V sprievodnom programe MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA prezentovali remeselníkov a ukážku 
svojej výroby a výsledkami tvorby. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku  
Organizátori: TNOS v Trenčíne a obec Mníchova Lehota 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA  – sprievodný program Trenčianskych folklórnych slávností, 
8. 6. 2019  
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 
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 20 remeselníkov a poskytovateľov občerstvenia. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• TEPLANSKÁ POHODA – Trenčianska Teplá, 8. 6. 2019  
Štvrtý ročník festivalu plného pohody, ľudovej kultúry a zábavy s bohatým programom pre mladých              
i skôr narodených, o ktorý sa od 14.00 h postarala Tanečná skupina ISABELLE, Heligonkári 
Majerčíkovci z Martina, Ľudová hudba VÁH z Púchova, Základná umelecká škola Trenčianske Teplice 
a Dychová hudba Dobranka. O 20.00 h vystúpil hosť večera skupina The Backwards – BEATLES 
SHOW... 
Organizátori: Obec Trenčianska Teplá, TNOS v Trenčíne, s finančnou podporou TSK 
Podiel TNOS: Koncepčná, dramaturgická, programová, organizačná a realizačná pomoc, moderátorka  
Spolupráca na vypracovaní projektu, propagácii, SOZA – licenčná zmluva, play listy, OZIS, inzercia 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• DIVADELNÁ DIELŇA 2019 – ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín, 14. – 16. 6. 
2019 
Divadelná dielňa 2019 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.                                                                                                         
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Divadelná dielňa 2019 bola určená amatérskym divadelným tvorcom (hercom, režisérom), žiakom 
Literárno-dramatického odboru na ZUŠ v kraji, študentom stredných škôl, pedagógom a záujemcom 
o divadlo bez rozdielu veku. 
Realizátor a organizátor podujatia: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Miesto konania: Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín 
Odbornými lektormi dielne boli: Mgr. art. Tomáš Mischura, ArtD.,  Mgr. BcA. Pavol Seriš, PhD.  
Celkovo sa Letnej divadelnej dielne 2019 zúčastnilo 25 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 
 
• DETI ŠTEFÁNIKOVI – OSVETOVÝ DOM DR. M. HODŽU – LUBINA-MIŠKECH DEDINKA, 17. 6. 
2019 
Program pre deti venovaný 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 
Účinkovali: DFS Javorinka Lubina-Miškech Dedinka, DFS Kopaničiarik Myjava, DFS Kornička Trenčín. 
Pre žiakov ZŠ bol pripravený kvíz o M. R. Štefánikovi. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, obec Lubina, MOS Lubina-Miškech Dedinka 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MILADA ŽDRNJA – CESTY VLNY – Mestská veža Trenčín, 4. 7. – 4. 8. 2019, vernisáž 4. 7. 
o 17.00 h 
Autorská výstava textilnej tvorby. 
V spolupráci s mestom Trenčín. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VÝBER Z TVORBY FOTOSKUPINY MÉTA – Galéria Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove, 5. – 30. augusta 2019, vernisáž výstavy 5. 8. 2019 o 16.30 h 
Výstava fotografií fotoskupiny Méta pri Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne v spolupráci             
s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove, fotoklubom Bardfa. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU BARDFA – Výstavné priestory TSK, 6. – 21. 8. 2019 
Výstava sa uskutočnila v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove, 
Prešovským samosprávnym krajom, fotoskupinou MÉTA a fotoklubom BARDFA v Bardejove. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• JOZEF VYDRNÁK • FARBA A ČIARA – Galéria na Tehelnej vo Zvolene, 2. 9. 2019 – 3. 10. 2019  
Výstava známeho slovenského výtvarníka Jozefa Vydrnáka. Výstava sa uskutočnila v spolupráci 
s Galériou na Tehelnej vo Zvolene. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• ROKY V TANCI – KINOSÁLA HVIEZDA TRENČÍN, 5. 10. 2019 
Po detstve prichádza mladosť, po mladosti dospelosť a potom, potom zostáva láska, nie však taká 
každodenná, bežná, ale je to láska iná, veľmi pekná, príjemná, zaujímavá. Láska ku všetkému 
staršiemu, minulému, avšak zároveň zaváňajúcemu novotou. Láska k ľudovým tradíciám našich 
predkov. A práve tú priniesol, ukázal verejnosti 20-ročný jubilant FS Seniorklub Družba z Trenčína. 
Tanečníci, hudobníci, speváci z tohto seniorského folklórneho súboru sú živým príkladom toho, že 
aktívne sa dá zabávať v každom veku a naozaj nezáleží na tom, či je niekto mladší alebo starší, alebo 
či je z mesta či dediny.  
Na tomto krásnom podujatí sa okrem samotného jubilanta Seniorklubu Družba podieľali TNOS                 
v Trenčíne a Mesto Trenčín. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• INICIATÍVA CREATIVA 2019 – Mierové námestieTrenčín, 11. 10. 2019 
Unikátny módny a ekologický projekt, ktorý vyhlásila a organizovala Únia žien Slovenska. 
Podiel TNOS: zabezpečenie kultúrneho programu 
Zodp. prac.: Vraždová 
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• TIMRAVINA STUDNIČKA – Trenčín, 17. 10. 2019 
Regionálna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy. Odborná komisia si vypočula 16 prednesov 
a do celoslovenského kola odporučila 3 recitátorov z prvých miest: 
II. kategória: Alexandra Reháková, ZŠ, Gorazdova ul., Bánovce nad Bebravou 
                        Maroš Andrejčík: Ryžový nákyp 
III. kategória: Vladimír Juríček, ZŠ, Veľkomoravská ul., Trenčín 
                         Zuzka Zguriška: Žráč 
                         Matej Alex Gablík, ZŠ, Dlhé Hony, Trenčín 
                         Branislav Jobus: Zvuky 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: príprava a realizácia súťaže, zaslanie koncepcie na školy, zabezpečenie priestorov, 
komisie, spracovanie dohôd, nákup cien, návrh a tlač diplomov, spracovanie výsledkov a zaslanie 
s prihláškami na MsÚ Lučenec, ktorý je organizátorom celoslovenského kola 
Účasť: 25, z toho 16 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• O TROCH PRAMIENKOCH – KINOSÁLA HVIEZDA TRENČÍN, 25. – 26. 10. 2019 
Kopa Obyčajných Raz Nezbedných Inokedy Čiperných Krpčekov A papučiek – Kornička uviedla 
slávnostný galaprogram O TROCH PRAMIENKOCH II, pokračovanie rozprávky spred piatich rokov, 
pri príležitosti 20. výročia založenia súboru. Verejnosti sa predstavila: 
25. 10. 2019 o 19.00 h v Galérii Vážka v Trenčíne – Hudobno-spevný program detskej ľudovej hudby 
a speváčok súboru 
26. 10. 2019 o 14.00 h a 18.00 h v Kine Hviezda Trenčín – Slávnostný galaprogram všetkých 
vekových zložiek súboru 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 56. MÉTA – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 7. 11. – 11. 12. 2019, 
vernisáž 7. 11. o 17.00 h  
Výstava členov fotoskupiny Méta. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV – Františkánsky kostol sv. Jozefa  Beckov, 1. 12. 2019 
V nedeľu 1. decembra, na prvú adventnú nedeľu, zvonivé hlasy členov speváckych zborov 
Trenčianska rozospievali po prvý raz Františkánsky kostol sv. Jozefa v Beckove. Kostolom sa niesli 
prekrásne tóny skladieb duchovného charakteru spievané z obdobia cez rok. Spevácke zbory mali 
príležitosť na priateľské stretnutie sa členov a nesúťažnú konfrontáciu umeleckej práce zborov a 
dirigentov. Na záver si speváci z domáceho Beckovského speváckeho zboru, zaspievali skladbu Daj 
Boh šťastia tejto zemi pri adventnom venci na námestí v Beckove, spoločne so spevákmi zo 
Spevokolu sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom, Srňan z Horného Srnia, Cantabile z Nového 
Mesta nad Váhom a Trenčianskeho speváckeho zboru z Trenčína. 
Podujatie pripravilo TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, obec Beckov, OZ Hudobné aktivity Trenčín, Rehoľa menších bratov – Františkánov Beckov, OZ 
Genius Loci Beckov. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• TRADIČNÉ PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE – klubovňa Edukačno-rehabilitačného centra  
v Trenčíne, 4. 12. 2019 o 16.00 h 
Predvianočné stretnutie členov Združenia výtvarníkov pri TNOS v Trenčíne a priateľov výtvarného 
a fotografického umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
  
• TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ • JOZEF ČESLA – Výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 13. 12. 2019 – 31. 1. 2020   
Autorská výstava fotografií. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• SMREKovo – Melčice-Lieskové, 13. 12. 2019 
II. ročník regionálnej súťažnej prehliadky poézie a prózy pre deti, mládež a dospelých z tvorby básnika 
Jána Smreka. Recitátorov a publikum na úvod pozdravili a privítali Mgr. Katarína Remencová, 
starostka obce a Ing. Mgr. Žaneta Múdra Šebíková, riaditeľka Trenčianskeho osvetového strediska               
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v Trenčíne. Prezentovalo sa 22 recitátorov. Úroveň jednotlivých výstupov bola veľmi dobrá, o čom 
svedčia i odovzdané ocenenia. 
Komisia v zložení Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD., PhDr. Eva Berková a Mgr. Anna Strempeková 
rozhodla: 
I. kategória – I.– III. ročník 
2. miesto:  Oskar Kútny, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín 
                  Babička 
 
II. kategória – IV. – VI. ročník 
1. miesto:  Jasmína Lacová, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín 
                         Malá báseň 
3. miesto:  Bibiána Dolníková, ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 
                        V júnovom daždi 
 
III. kategória – VII. – IX. ročník 
1. miesto:  Samuel Kuchta, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 
                    Paris d aujorund hui 
2. miesto:  Karin Zemeková, ZŠ Trenčín, Veľkomoravská ul.,  
                    Oči 
2. miesto:  Jakub Šajdík, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín 
                       Piata symfónia 
  
IV. kategória – stredné školy 
1. miesto:  Natália Nicole Belková, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 

                    Padajú listy 
1. miesto:    Veronika Nicole Belková, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 
                       Človek je lovcom radostí 
2. miesto:     Eliška Hlaváčová, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 
                        Unikanie 
 
V. kategória – dospelí 
1. miesto:  Daniela Michalcová, Melčice-Lieskové  

Jeseň ide 
1. miesto:     Jana Vidová, Adamovské Kochanovce 

Balada o najmladšom synovi 
 

Cena starostky a publika:  
Natália Nicole Belková, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 
 
Súčasťou podujatia bola i prehliadka Pamätnej izby Jána Smreka a položenie kytice k jeho pamätníku. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, obec a ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové 
Podiel TNOS: spracovanie propozícií a zaslanie na školy, zabezpečenie členov poroty, návrh a tlač 
plagátov, diplomov, zabezpečenie cien a prehliadky Pamätnej izby J. Smreka s odborným výkladom, 
organizačná príprava, kontakt s OcÚ 
Účasť: 50, z toho 22 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• VIANOČNÝ SALÓN VÝTVARNÍKOV – Vestibul pred divadelnou sálou Posádkového klubu 
(ODA), 14. 12. 2019 od 10.00 do 17.00 h 
Združenie výtvarníkov pri TNOS v Trenčíne pripravilo salón v spolupráci s Klubom výtvarníkov pri 
Posádkovom klube v Trenčíne. Cieľom podujatia bolo ponúknuť výtvarníkom možnosť predstaviť svoju 
najnovšiu tvorbu obyvateľom Trenčína a návštevníkom mesta v predvianočnom čase.  
Zodp. prac.: Masárová 
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Nadregionálne – krajské postupové súťaže 
 
 
• Celoslovenská výtvarná súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, január – 
marec 2019 
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove každoročne vyhlasuje celoslovenskú výtvarnú súťaž 
Vesmír očami detí pre deti a žiakov z materských, základných a základných umeleckých škôl. 
Regionálne kolo súťaže pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou 
organizačne zabezpečuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Odborné vyhodnotenie 34. 
ročníka regionálneho kola súťaže sa uskutočnilo 21. 2. 2019 v priestoroch Trenčianskeho osvetového 
strediska v Trenčíne. Porota pracovala v zložení: PaedDr. Elena Porubänová, Mgr. Jozef Švikruha, 
Mgr. Andrea Štefinová. V roku 2019 sa z nášho regiónu do súťaže prihlásilo 625 detí a žiakov. 
Ocenených bolo 50 prác, z ktorých 24 postúpilo do celoslovenského kola súťaže. Súťaž prebiehala 
v piatich kategóriách: 
1. kategória / MATERSKÉ ŠKOLY             27 MŠ / 160 prác 
2. kategória / 1. - 4. ročník ZŠ      23 ZŠ / 194 prác 
3. kategória / 5. - 9. ročník ZŠ      20 ZŠ / 157 prác 
4. kategória / ZUŠ - prípravné štúdium a 1. - 4. roč. ZŠ 7 ZUŠ / 67 prác         
5. kategória / ZUŠ - 5.- 9. ročník ZŠ            7 ZUŠ / 47 prác 
Otvorenie výstavy súťažných prác spojené s vyhodnotením súťaže sa uskutočnilo dňa 1. 3. 2019                
v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Výstava bola sprístupnená do 
22. 3. 2019 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. 
Do celoslovenského kola súťaže postúpili: 
Barbora Štorcelová, 5 r. (MŠ, Ul. M. Turkovej, Trenčín), Lukáš Kotrha, 6 r. (MŠ, Na dolinách, Trenčín), 
Oliver Kupčo, 5 r. (MŠ, Východná ul., Trenčín), Sofia Janišová, 5 r. (Cirkevná MŠ sv. Tarzície, 
Olbrachtova ul., Trenčín), Paulína Mutňanská, 7 r. (ZŠ, Ul. J. Palu, Nemšová), Nela Sofia Barinyová, 8 
r. (ZŠ, Bezručova ul., Trenčín), Bianka Bulková, 6 r. (ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice), Klára Olejková, 6 r. 
(ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice), Vanesa Hanáčková, 8 r. (Súkromná ZŠ Futurum, Na dolinách, 
Trenčín), Natália Škultétyová, 14 r. (ZŠ, Ul. J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou), Kristína 
Horváthová, 10 r. (Spojená škola internátna Ľ. Stárka Trenčín), Vanesa Mikulajová, 13 r. (ZŠ s MŠ 
Soblahov), Tereza Filáčková, 14 r. (ZŠ Trenčianske Jastrabie), Michal Hrčka, 11 r. (ZŠ, Duklianska ul., 
Bánovce nad Bebravou), Tereza Hanincová, 5 r. (Súkromná ZUŠ, Novomeského ul., Trenčín), Mária 
Kiačiková, 10 r. (ZUŠ Nemšová), Gregory Masica, 9 r. (Súkromná ZUŠ, Novomeského ul., Trenčín), 
Kristína Gašparíková, 10 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín), Peter Kusovský, 9 r. (ZUŠ J. 
Kréna Nové Mesto nad Váhom), Adela Melovská, 13 r. (ZUŠ K. Pádivého Trenčín), Dávid Kováč, 15 r. 
(Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín), Alexandra Hrabovská, 12 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova 
ul., Trenčín), Michal Kobida, 13 r. (ZUŠ K. Pádivého Trenčín), Teodor Samuel Bešina, 13 r. (ZUŠ 
Nemšová) 
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 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA – 23. ročník krajskej postupovej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne bolo z poverenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vyhlasovateľom, realizátorom a organizačným garantom súťaže. Odborným garantom postupovej 
súťaže Výtvarné spektrum bolo Národné osvetové centrum.  
Hlavným partnerom projektu bol Fondu na podporu umenia.  
 
Etapy realizácie projektu: 
• do 28. februára  2019: doručenie a zber výtvarných prác do súťaže, príprava súťažnej kolekcie pre 
zasadnutie členov odbornej poroty. 
• 19. marec 2019 o 9.00 hod., TNOS Trenčín: Hodnotenie prihlásených účastníkov súťaže.  
Do súťaže sa prihlásilo 65 autorov, ktorí zaslali 179 prác. Odborná porota v zložení: Mgr. art. Iveta 
Ochránková, Trenčín; akademický sochár Igor Mosný, Trenčín; PaedDr. Elena Porubänová – 
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teoretička a kurátorka, Galéria M. A. Bazovského Trenčín odporučila zaradiť do výstavnej kolekcie 76 
diel od 43 autorov a navrhla udeliť nasledovné ocenenia:  
Hlavná cena: Matej Červeňan, Soblahov, za kolekciu diel: Lama, kombinovaná technika; Ferko                 
a krava, kombinovaná technika; Dvaja Ferkovia a krava, akryl; Názov asi netreba, kombinovaná 
technika; Pánko, kombinovaná technika 
    
Kategória A 
Ceny neboli udelené 
Čestné uznanie: Aleš Porubský, Dubnica nad Váhom, za diela: Muž; Pápež s telefónom, kresba 
uhlom, olej; Michaela Rónaiová, Trenčín, za diela: Broskyne na dreve, kresba; Granátové jablká                 
v miske, kresba; Jablká na dreve, kresba 
      
Kategória B 
1. cena: Milada Ždrnja, Drietoma, za diela: Hlásne trúby, ručné tkanie na ráme, nuno plstenie; Jar I, 
nuno plstenie; Jar II, nuno plstenie;  
2. cena: Anna Hladká, Považská Bystrica, za dielo: Krajina, akvarel;  
3. cena: neudelená 
Čestné uznanie: Romana Liptáková, Trenčín, za dielo: Láska k vlasti, suchý pastel 
       
Kategória C 
1. cena: Ján Balaj, Mníchova Lehota, za kolekciu perokresieb;  
2. cena: Elena Nedeliaková, Prievidza, za kolekciu akvarelov: Potulky lesom – V hmle; Potulky lesom 
– Zrána; Potulky lesom – Úsvit;  
3. cena: Igor Straka, Nová Dubnica, za diela: Abstrakcia I, II, akryl 
Čestné uznanie: Ján Brídzik, Mníchova Lehota, za dielo: 1914 – 1918, kombinovaná technika; Tibor 
Hladký, Nová Dubnica, za diela: Bedeker; Boh nehrá s nami kocky; Na záhrade, akryl, olej; Jana 
Kazičková, Brezová pod Bradlom, za diela: Zber jabĺk; Odvrátená strana mesiaca; Pohľad z okna, 
monotyp; Karol Matejka, Považská Bystrica, za diela: Zátišie; Alej, olej; Stanislav Neštický, Trenčín, za 
diela: Poľné kvety I, olej; Poľné kvety II, olej; Poľné kvety III, pastel 
      
Kategória D, insitná tvorba 
1. cena: Ján Nedorost, Trenčín, za diela: Obetované; Dom na ostrove, akryl;  
2. cena: Ivan Medvedík-Volon, Brezová pod Bradlom, za dielo: Kam smerujete, ľudia?, olej 
Čestné uznanie: Monika Heráková, Myjava, za dielo: Me barvaľipen, lavírovaná kresba 
 
• od 26.4.2019 do 9.6.2019, Výstava Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 23. ročník 
krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Komisárom výstavy bol Jozef Vydrnák. Na výstave bolo vystavených 76 diel od 43 autorov. K výstave 
bol vydaný katalóg.  
Výstavu podporili: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Základná umelecká škola Trenčín, Artframe 
Trenčín, Umelecké diela Trenčín a Skloneko Trenčín 
Sprievodným podujatím k výstave bol odborný rozborový seminár s lektormi – členmi odbornej poroty. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Celoslovenská vedomostná súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, 
26. 2. 2019 
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 29. ročník súťaže konal 26. februára 2019               
v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a zúčastnilo sa 35 súťažiacich. Odbornú časť 
regionálneho kola súťaže zabezpečili zamestnanci Hvezdárne v Partizánskom, ktorí zostavili súťažné 
vedomostné testy. 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 – Jakub Prítrský (Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom) 
2. miesto – Rastislav Kulich (Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín) 
3. miesto – Filip Alexy (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
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2. kategória – 7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia, 1. roč. 5-ročného gymnázia 
1. miesto – Simona Šimočková (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
2. miesto – Simona Kosová (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
3. miesto – Matej Trebatický (ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom) 
 
3. kategória – SŠ, gymnáziá a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia, 2. – 5. roč. 5-ročného gymnázia 
1. miesto – Michaela Ďuríšková (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
2. miesto – Róbert Jurenka (Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín) 
3. miesto – Natália Bilčíková (Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín) 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Hvezdáreň v Partizánskom 
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: 35 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• COLORS – TÝKA SA MA TO – apríl – júl 2019 
Pri príležitosti kampane „Týka sa ma to“, ktorú spustilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie 
problematiky násilia na deťoch v novembri 2018, vyhlásilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 
v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín krajskú výtvarnú súťaž pre žiakov 
základných, špeciálnych a základných umeleckých škôl na tému Týka sa ma to. Kampaň je zameraná 
na zvyšovanie povedomia o dôležitosti počúvať detský hlas. Účelom kampane je reflektovať 
skutočnosť, že násilie sa nedotýka len tých, na ktorých je páchané, ale nás všetkých – rodičov, 
súrodencov, kamarátov, neznámych okoloidúcich...    
Cieľom výtvarnej súťaže bolo motivovať deti a mládež k zamysleniu a diskusii o problémoch týkajúcich 
sa násilia na deťoch, vytvoriť im priestor na vyjadrenie názoru a postoja k danej problematike, 
motivovať ich k vzájomnej spolupráci prostredníctvom skupinovej práce a v neposlednom rade prispieť 
k prelomeniu tabuizácie témy násilia na deťoch a osloviť širokú verejnosť prostredníctvom výstavy. 
Otvorenie výstavy súťažných prác spojené s odovzdaním ocenení sa uskutočnilo 21. 6. 2019                   
v priestoroch nádvoria Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne (výstava trvala do 7. 7. 2019). 
Hodnotenie súťažných prác prebehlo dňa 13. 6. 2019 v priestoroch TNOS v Trenčíne.  
Porota pracovala v zložení: Mgr. Radka Nedomová, Lucia Horňáková Černayová, Mgr. Katarína 
Čierniková, Mgr. Andrea Štefinová. Do súťaže prišlo spolu 125 prác z 13 základných škôl,                         
2 základných umeleckých škôl a 3 špeciálnych škôl.  
Ocenených bolo 33 žiakov a 1 pedagóg: 
Vivienne Flimelová, 10 r., Natália Omelková, 9 r., Valentína Weldlová, 10 r. (ZŠ Rybany); Damián 
Blizman, 8 r. (ZŠ Novomeského, Trenčín); Vanesa Suchá, 9 r., Vanessa Hanáčková, 8 r., Mia 
Spačková, 9 r., Dorota Janíková, 10 r. (Súkromná ZŠ Futurum, Trenčín); Karolína Mešková, Simona 
Pilátová (ZŠ Medňanská Ilava); Scarlett Hackett, 12 r. (ZŠ Hodžova Trenčín); Dominika Hudecová, 13 
r. (ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou); Barbara Káčerová, 11 r. (ZŠ s MŠ Uhrovec); Sára Šedivá, 12 
r., Emanuela Bátkyová, 13 r., Kristína Fabová, 14 r., Lujza Plšková, 13 r. (ZŠ s MŠ Soblahov); 
Alexandra Turčeková, 12 r., Mirka Zvončeková, 12 r. (ZŠ Štvrtej sednice Tatrína, Čachtice); Olívia 
Minárechová, 13 r., Michaela Bolečková, 14 r. (ZŠ Východná, Trenčín); Lucia Lehocká, 9 r., Patrícia 
Priehodová, 15 r., Miroslav Semančík, 12 r. (SZUŠ Gagarinova, Trenčín); Martin Mrázik, 20 r. (SŠI Ľ. 
Stárka, Trenčín); Tomáš Naď, 15 r. (Spojená škola J. Kollára, Nové Mesto nad Váhom); Jakub 
Kučera, 10 r. (SŠI Trenčianska Teplá); Špeciálna cena poroty za koleciu prác: uč. Katarína Mareková, 
Tamarka Galbavá, 8 r., Tamarka Čuvalová, 9 r., Gloria Galbavá, 10 r., Sofia Holecová, 8 r., Vaneska 
Violová, 8 r., Andrea Šindlerová, 9 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom) 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia 
súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, návrh a tlač diplomov, inštalácia a propagácia výstavy, 
nákup cien a i. 
Účasť: cca 500 
Zodp. prac.: Štefinová 
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• ZATANCUJME SI – KRAJSKÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA SÓLISTOV TANEČNÍKOV – KINO 
HVIEZDA TRENČÍN 6. 4. 2019  
ZATANCUJME SI, taký názov malo podujatie v sobotu 6. 4. 2019, ktoré otvorila Anna Vraždová, 
poverená zastupovaním riaditeľky Trenčianskeho osvetového strediska.  
Podujatie Zatancujme si bolo rozdelené do troch súťažných častí a 1. časť patrila KRAJSKEJ 
súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov. 
13.30 h KRAJSKÁ súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, ktorej hlavným partnerom podujatia bol 
Fond na podporu umenia, sa zúčastnilo: 28 sólistov tanečníkov v 14 súťažných tanečných číslach, 
s vlastným hudobným sprievodom v počte muzikantov 36, v súťažných kategóriách C, N, B.  
Na súťažiacich dohliadali traja porotcovia v zložení: 
Predsedníčka poroty:  
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., etnochoreologička, pedagogička Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Členovia poroty: 
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, pedagóg tanca a choreograf vo folklórnom hnutí na Slovensku               
a v zahraničí 
Mgr. Alfréd Lincke, tanečník, lektor v rôznych tanečných kurzoch, projektoch po celom Slovensku 
 
VÝSLEDKY KRAJSKEJ postupovej súťaže a prehliadky SÓLISTOV TANEČNÍKOV: 
 
SÓLISTI TANEČNÍCI – C kategória = 9 súťažiacich tanečných párov  
Interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 16 rokov, kde tanečníci interpretujú ľubovoľný typ tanca  
z ľubovoľnej lokality. 
 
DFS Kopaničiarik Myjava: 

•••• Šimon Orgoník a Kristína Konečná – Zlaté pásmo s návrhom na postup  
•••• Juraj Blažek a Nikol Sládková – Zlaté pásmo s návrhom na postup 
•••• Ľubomír Havlík a Miroslava Petrášová – Zlaté pásmo 
•••• Enriko Baranovič a Emma Mockovčiaková – Strieborné pásmo 
•••• Patrik Michalec s Daniela Zgurišová – Strieborné pásmo 

 
DFS Kornička Trenčín: 

•••• Tomáš Lendvay a Tatiana Capová – Zlaté pásmo s priamym postupom  
•••• Patrik Moravčík a Kristína Ďuráčiová – Zlaté pásmo 
•••• Matej Ferenec a Tereza Chromiaková – Zlaté pásmo 
•••• Boris Liška a Lucia Ambrosová – Strieborné pásmo 

 
SÓLISTI TANEČNÍCI – N kategória = 1 pár  
Nositelia tanečných tradícií, prehliadková kategória. 
 
FSk Rozvadžan Tr. Stankovce: 

•••• Ján Gabriš a Elena Gabrišová – Zlaté pásmo s priamym postupom  
 
SÓLISTI TANEČNÍCI - B kategória = 4 súťažiace tanečné páry 
Tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom 
dlhodobo pôsobia. 
 
FS Nadšenci Trenčín: 

•••• Ján Moško a Lucia Petrovičová – Zlaté pásmo s priamym postupom 
 
FSk Melenčár Soblahov: 

•••• Jozef Holúbek a Andrea Bieliková – Zlaté pásmo s návrhom na postup 
•••• Martin Sedláček a Jana Holúbková – Strieborné pásmo 

FS Váh Púchov: 
•••• Dominik Lašák a Ema Krídlová – Bronzové pásmo 

Súťažiaci, ktorí postúpili do celoštátneho kola do Vranova nad Topľou na Šaffovu ostrohu, ktoré sa 
konalo 25. – 26. 5. 2019 sa umiestnili:  

- Laureát Šaffova Ostroha – DFS Kornička TN: Tomáš Lendvay a Tatiana Capová – C kategória   
- Zlaté pásmo – DFS Kopaničiarik MY: Juraj Blažek a Nikol Sládková – C kategória   
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- Zlaté pásmo – DFS Kopaničiarik MY: Šimon Orgoník a Kristína Konečná – C kategória   
- Zlaté pásmo – FS Nadšenci TN: Ján Moško a Lucia Petrovičová – B kategória 
- Strieborné pásmo – FSk Melenčár Soblahov: Jozef Holúbek a Andrea Bieliková – B kategória 
- Nositelia tradícií – FSk Rozvadžan Tr. Stankovce: Ján Gabriš a Elena Gabrišová – N kategória 

Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Kultúrny dom Ľ. Štúra Uhrovec,               
12. 4. 2019 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých. 
Do odbornej komisie zasadli: 
Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka Národného osvetového centra Bratislava, 
Mgr. Eliška Sadíleková, členka PZ pri NOC Bratislava 
Mgr. art. Peter  Weinciller, režisér, herec, Bratislava 
Predstavilo sa16 recitátorov. 
Po odbornom seminári a rozboroch jednotlivých ukážok porota udelila viacero ocenení (i zdvojila 1. 
a 2. miesta). Do Dolného Kubína postupujú z 1. miest:  
 
IV. kategória – poézia 
1. miesto: Simona Bočíncová, Gymnázium Považská Bystrica (Marián Hatala: Dni nespavosti) 
z  2. miest odporúčanie: 
Šimon Gabčo, Gymnázium, Púchov (Milan Hodál: (H)lásky – montáž) 
Nicol Jungová, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica (Pavel Koyš: Chcem tvoje telo)                               
 
IV. kategória – próza 
1. miesto: Eliška Jurčíková, Súkromné gymnázium Futurum Trenčín (Ivan Július Barča: Cirkus 
a dvaja) 
z 2. miesta odporúčanie: 
Ema Mikušová, Súkromné gymnázium Futurum Trenčín (Ľudmila Petruševská: Dievča nos) 
 
V. kategória – poézia 
Marián Gajdoš, Chynorany (Ivan Krasko, František Hečko: Vysťahovalci) 
 
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. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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: 35,  z toho 16 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DEŇ TANCA TRENČIANSKEHO KRAJA 2019 – Kino HVIEZDA Trenčín, 14. 4. 2019 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu umenia 
usporiadalo dňa 14. 4. 2019 krajskú postupovú súťažnú prehliadku moderného tanca DEŇ TANCA 
Trenčianskeho kraja 2019. Zúčastnilo sa na nej 487 tanečníkov z 19 tanečných kolektívov so 60 
choreografiami rôznych štýlov (Disco, Hip hop, open a show choreografie, scénické choreografie, 
tance iných národov, roztlieskavačky a mažoretky). Tieto kolektívy si postup na krajskú súťaž 
vybojovali v troch regionálnych súťažiach, ktoré sa uskutočnili koncom marca a začiatkom apríla              
v Trenčíne, Dubnici nad Váhom a Prievidzi, a na ktorých sa zúčastnilo celkovo 173 choreografií.  
Odborná porota v zložení MgA. Martina Vargová, Bc. Adriana Liptáková a Katarína Komorová udelila 
v krajskej súťaži 20 najlepším choreografiám zlaté pásmo s automatickým postupom na celoslovenskú 
súťaž DEŇ TANCA, ktorú každoročne organizuje Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom:  
TS Magic  (SZUŠ Ladce – pobočka Pruské, choreografia: Twins), Dancando (Bánovce nad Bebravou, 
choreografie: Rock band; It´s hard to leave; Mirage; Big God); FREE-ZEE DANCE (ZUŠ Stará Turá, 
choreografie: School dance; Force; Superhrdinky; Green girls; Street show Cabaret), Tweety (CVČ 
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Dubnica nad Váhom, choreografia: Tweety rules), TS Roxy (SZUŠ Xoana Prievidza, choreografia: 
Bollywood Princess), Aura Dance (Trenčín, choreografia: Girls team), TS Briliant (ZUŠ Bojnice, 
choreografia: Survivor), Artis (SZUŠ Dubnica nad Váhom, choreografie: Aladin; Survivor; Yellow 
army), Korzo (SZUŠ Novomeského Trenčín, choreografie: To sme my; Conducter) 
Organizátori: TNOS v Trenčíne s finančnou podporou Fondu na podporu umenia 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, prihlasovanie účastníkov, zabezpečenie priestorov, ozvučenia 
a osvetlenia, nákup cien, občerstvenia, grafický návrh a tlač plagátov a diplomov, zabezpečenie 
odbornej poroty, a i. 
Účasť: cca 700 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA • 23. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej 
fotografie 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne bolo z poverenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vyhlasovateľom, realizátorom a organizačným garantom súťaže. Odborným garantom postupovej 
súťaže Výtvarné spektrum bolo Národné osvetové centrum.  
Hlavným partnerom projektu bol Fondu na podporu umenia.  
 
Etapy realizácie projektu: 
• do 15. 4. 2019: doručenie a zber výtvarných prác do súťaže, príprava súťažnej kolekcie pre 
zasadnutie členov odbornej poroty. 
• 23. 4. 2019, o 9.00 h, TNOS Trenčín: Hodnotenie prihlásených účastníkov súťaže. 
Do krajského kola 23. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho 
kraja sa prihlásilo celkom 106 autorov (336 fotografií, 2 MMP, 23 cykly a seriály). Odborná porota: 
PhDr. Marián Pauer, Bratislava, teoretik fotografie, fotograf, novinár, publicista; Ing. Jan Tluka, 
Trenčín, fotograf; Radovan Stoklasa, Nová Dubnica, fotograf odporučila vystaviť 142 fotografií od 59 
autorov a navrhla udeliť ocenenia:  
 
Skupina I, autori do 16 rokov 
Prihlásené: 38 autorov (21 čiernobielych fotografií, 50 farebných fotografií, 1 MMP, 0 cykly a seriály) 
Vybrané: 21 autorov (12 čiernobielych fotografií, 31 farebných fotografií, 0 MMP, 0 cykly a seriály) 
Kategória čiernobiela fotografia:  
1. miesto: František Trenčan, Streženice, SUŠ Trenčín • Cit, Stoličková mafia, Luminografia I, II;  
3. miesto: Tamara Bieliková, Nitrianske Pravno, ZUŠ Nitrianske Pravno • Som tu!, Nie som tu! 
Čestné uznanie: Eliška Brázdiková, Prievidza, Fotoklub Junior Prievidza • „Ponáhľame sa...“ 
Kategória farebná fotografia:  
1. miesto: Klára Patková, Ladce, SUŠ Trenčín • Gymnastika I, II, III;  
2. miesto: František Trenčan, Streženice, SUŠ Trenčín • Sova pálená;  
3. miesto: Nicolas Filip Hudec, Prievidza, Fotoklub Junior Prievidza • Dvojitý agent 
Čestné uznanie: Tomáš  Uhrin, Moravany nad Váhom, SUŠ Trenčín • Architektúra III 
Kategória cykly a seriály: Ceny neudelené 
Kategória multimediálna prezentácia: Ceny neudelené 
   
Skupina II, autori od 16 do 21 rokov 
Prihlásené: 25 autorov (15 čiernobielych fotografií, 46 farebných fotografií, 3 cykly a seriály) 
Vybrané: 18 autorov (12 čiernobielych fotografií, 25 farebných fotografií, 1 cykly a seriály) 
Kategória čiernobiela fotografia:  
1. miesto: Samuel Petráš, Prievidza, SUŠ Trenčín •Trio I, II, III;  
2. miesto: Matúš Mendel, Nitrianske Pravno • V dobrom aj v zlom 
Kategória farebná fotografia:  
1. miesto: Adriana Valková, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Autoportrét;  
2. miesto: Daša Sedláková, Trenčianske Teplice, SUŠ Trenčín • Value, Hydroxyderiváty, Psychoactive 
material;  
3. miesto: Samuel Petráš, Prievidza, SUŠ Trenčín • Ženská neha I, III, IV 
Čestné uznanie: Bystrík Klčo, Vrbové, SUŠ Trenčín • SPORT OUTSIDER I, II 
Kategória cykly a seriály:  
1. miesto: Agáta Čurná, Prievidza • Nesplnený sen (Nesplnený sen II, IV, V) 
Kategória multimediálna prezentácia: Ceny neudelené 
   
Skupina III, autori od 21 rokov 



 35

Prihlásené: 43 autorov (88 čiernobielych fotografií, 116 farebných fotografií, 1 MMP, 19 cykly a seriály) 
Vybrané: 18 autorov (27 čiernobielych fotografií, 19 farebných fotografií, 0 MMP, 4 cykly a seriály) 
Kategória čiernobiela fotografia:  
1. miesto: Ján Macho, Prievidza • Spiaci les I, II, Zima v lese;  
2. miesto: Karol Važan, Prievidza • Kotva I, I 
Čestné uznanie: Daniel Rybička, Chynorany • Tanec; Jiří Tomis, Stará Turá • Podivná realita III, IV 
Kategória farebná fotografia:  
1. miesto: Silvia Kobelová, Prievidza • (Chaos I. alebo:) Cievy I, II, Červená lucerna, Anjel v rannej 
rose;  
2. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín • A už sa vezie, Madona, Tajomstvo mora a piesku;  
3. miesto: Eleonóra Žůrková, Trenčín• Sny 
Čestné uznanie: Štefan  Majtán, Trenčín • Ulica III 
Kategória cykly a seriály:  
1. miesto: Eleonóra Žůrková, Trenčín • Svedkovia času (Bez tváre, Informovaný, Anonym);  
2. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín • Banská Štiavnica inak (Banská Štiavnica inak I, II, IV) 
Čestné uznanie: Lukáš Kubičina, Trenčín • Po schodoch (Po schodoch I, II, III) 
Kategória multimediálna prezentácia: Ceny neudelené 
 
• od 7.6.2019 do 19.7.2019, Výstavné priestory TSK, Výstava AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA • 
23. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie 
K výstave bol vydaný katalóg. Sprievodnými podujatiami projektu boli odborný rozborový seminár 
a fotoworkshop Kreatívny portrét.  
Projekt podporil z verejných zdrojov 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 
 
• 65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou, 25. 4. 
2019                 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočnila v rodisku nár. 
umelkyne Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou. 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 dobrú úroveň i dramaturgiu, do celoslovenského kola poslala 
víťazov a odporučila i z 2. miest: 
Porota: PhDr. Zuzana Ocharovichová, pedagogička, recitátorka a režisérka – Bratislava, Mgr. Anna 
Strempeková, pedagogička – Trenčín, Ján Podoba, Tribečské osvetové stredisko – Topoľčany 
 
I. kategória – poézia: 9 recitátorov 
1. miesto – postup  
Rastislav Henek, ZŠ Mládežnícka ul., Púchov (Ján Navrátil: Dobré ráno, pramienok) 
2. miesto – odporúčanie na postup  
Lucia Martináková, ZŠ s MŠ Vrbovce (Milan Ferko: Krásna hra s dažďom) 
 
I. kategória – próza: 11 recitátorov 
1. miesto – postup  
Kristína Farbová, ZŠ Športovcov, Partizánske (Jozef Mokoš: Prečo kohút naháňa sliepky) 

                                  
Porota: Jozef Fabuš, lektor – Považská Bystrica, Zuzana Starostová, lektorka, recitátorka – 
Trenčianske Teplice, PhDr. Eva Berková, lektorka – Nové Mesto nad Váhom 

 
II. kategória – poézia: 10 recitátorov 
1. miesto – postup  
Viktória Borovská, ZŠ Viestova ul., Myjava (Milan Ferko: Čarovné sklíčka) 

                                  
II. kategória – próza: 9 recitátorov 
1. miesto – postup 
Adam Simušiak, ZŠ s MŠ Dobšinského, Prievidza (Ivan Popovič: Leto plné zázrakov) 
2. miesto – odporúčanie na postup   
Paulína Selešová, ZŠ, Školská ul., Bánovce nad Bebravou (Slawomir Mrozcek: Teória a prax) 
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Porota: Mgr. Jaroslava. Čajková, odborná opracovníčka pre umelecký prednes – NOC Bratislava, 
Mgr. Eliška Sadíleková, lektorka – Bratislava, Mgr. Július Krajčík, Tribečské osvetové stredisko, 
Topoľčany 

 
III. kategória – poézia: 10 recitátorov 
1. miesto – postup  
Natália Pašková, ZŠ, Veľkomoravská ul., Trenčín (Edgar Alan Poe: Zvony 
2. miesto – odporúčanie na postup 
Lea Medňanská, ZŠ, Hurbanova ul., Stará Turá (Kamil Peteraj: Dievča do dažďa) 
2. miesto – odporúčanie na postup  
Agáta Pevná, ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou (P. O. Hviezdoslav: Anča) 

            
 
III. kategória – próza: 12 recitárorov 
1. miesto – postup                
Annamária Mikulová, ZŠ Valentína Beniaka s MŠ, Chynorany (Milo Urban: Návrat Ondreja Baláža) 
 
Súčasťou prehliadky boli odborné semináre, vyhodnotenie a odovzdanie ocenení. 
Účastníci si prezreli i Múzeum  národnej umelkyne Ľ. Podjavorinskej s odborným výkladom. 
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: 135, z toho 61 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE, ŠTÚROV UHROVEC – MsKS Nové 
Mesto nad Váhom, 30. 4. 2019 
Krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 
Do súťaže sa prihlásili 4 súbory (do 15 rokov) s pestrou dramaturgiou, čomu zodpovedala aj rozdielna 
divadelná poetika, ktorá však nie vždy bola v súlade s obsahom a poetikou textu. Súťaž mala dobrú 
úroveň, avšak nie až výnimočnú. 
1. miesto: priamy postup na HK 
Divadlo poézie HLUČNÉ TICHO pri ZŠ Valentína Beniaka s MŠ Chynorany – priamy postup na HK 
Daniel Hevier: Rozprávka pre dospelých 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Janka Lauková 

 
2. miesto: návrh na postup 
DDS BEBČINA pri ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica 
Na motívy Koza rohatá od Vladimíra Mináča: Toto je dvor! Náš dvor! 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Miriam Martináková 
 
3. miesto: DRK KALORIK pri ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou   
Pavel Šrtut: Ôsmy John    
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Zuzana Varhaníková   
  
Do súťaže (nad 15 rokov), sa prihlásili 3 súbory, z ktorých jeden by mal patriť do kategórie divadla 
mladých. Dva súbory však predstavili kategóriu divadla poézie v koncíznosti interpretačného 
individuálneho a kolektívneho prejavu a cez dobrú prácu aj s javiskovou metaforou. 
1. miesto –  priamy postup na HK  
Divadelný súbor BEBČINA pri ZUŠ Štefana Baláža Nová  Dubnica 
Slawomir Mrozek: Nuda 
Scenár, dramaturgia, réžia: Mgr. Miriam Martináková 

 
2. miesto:  DIVADIELKO V UTAJENÍ pri Považskom osvetovom stredisku  v Považskej Bystrici 
Na motívy Zločin a trest od F. M. Dostojevského: Ticho, aspoň dnes 
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Porota pracovala v zložení: 
Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes, Bratislava  
Mgr. art. Zuzana Laurinčíková, ArtD., odborná pracovníčka TNOS v Trenčíne, pedagogička, 
recitátorka, moderátorka, redaktorka 
Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik, teatrológ 
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Na celoslovenskej postupovej súťažnej prehliadke 65. Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa konal v Dolnom 
Kubíne v dňoch 19. 6. – 22. 6. 2019 získal kolektív BEBČINA z Novej Dubnice nad 15 rokov strieborné 
pásmo a DP HLUČNÉ TICHO  z Chynorian strieborné pásmo. 
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,  nákup cien a i. 
Spoluorganizátor: Okresný úrad – odbor školstva v Trenčíne, Mestské  kultúrne stredisko v Novom 
Meste nad Váhom  
Účasť: 80, 7 kolektívov  
Zodp. prac.: Slivová 
  
• ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC – Uhrovec, 3. 5. 2019 
24. ročník krajskej súťažnej prehliadke v rétorike 
Už tradične sa v obci Uhrovec, v rodisku Ľ. Štúra a A. Dubčeka, stretli žiaci a pedagógovia na krajskej 
súťažnej prehliadke, ktorá je výberom na Rétorický Zvolen – celoslovenskú súťažnú prehliadku. Svoje 
schopnosti ste zmerali v III. kategóriách. 
Organizátori: Okresný úrad Trenčín odbor školstva, Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad 
Bebravou, obec Uhrovec 
Spoluorganizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Spoločný školský úrad v Bánovciach 
nad Bebravou, Spoločnosť Alexandra Dubčeka, Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad 
Bebravou 
Podiel TNOS: návrh a tlač plagátov a pozvánok, zabezpečenie cien, osobná účasť na súťaži 
Účasť: 60 
Zodp. prac.: Slivová 
 
 
 
 
 
Celoštátne podujatia 
 
• XVI. SLOVENSKÝ FESTIVAL SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV – „Kým žiješ – 
tancuj“ – Krivosúd Bodovka 15. 6. 2019 
Pri 15. ročníku v roku 2017 hlavný organizátor o. z. Kým žiješ tancuj usúdil, že sa stretnú o dva roky 
v prípade získania dostatočného množstva finančných prostriedkov a tak sa aj stalo. 
„Dva roky uplynuli ako voda a ja som rada, že vás opäť môžem privítať po ročnej prestávke na 16. 
Slovenskom festivale seniorských folklórnych súborov „Kým žiješ, tancuj!“ opäť v obci Krivosúd 
Bodovka,“ privítala návštevníkov aj samotných účinkujúcich moderátorka.  
Účinkujúci: Seniorklub Družba z Trenčína, Senior Vtáčnik z Prievidze, Spolok skúsených spevúľ 
z Bratislavy, Vatra-Seniori z Tlmáč, Oprášené krpce zo Žiliny, Partizán seniori a ženská spevácka 
skupina Hronky z Banskej Bystrice sa predstavili v dvoch blokoch s názvom: Zahraj si, tancuj, spievaj 
a Vek je len vyšívané číslo.  
Organizátori: Kým žiješ tancuj o. z., Krivosúd Bodovka, TNOS v Trenčíne 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 • 56. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE 
NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY 
Realizáciou 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum 2019 sa naplnil hlavný cieľ projektu: aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej 
tvorivosti ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž poskytuje možnosť 
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prezentácie tvorby neprofesionálnych výtvarníkov v celoštátnom kontexte a prehľad o celkovej úrovni 
výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie. Zároveň umožňuje vyhľadávať a podporovať nové výrazné 
talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia. Súčasťou projektu je aj 
vzdelávacia časť – odborný rozborový seminár – ktorý poskytla priestor pre vzájomnú konfrontáciu 
výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov a tvorivé dielne, ktoré prispeli k ďalšiemu 
vzdelávaniu amatérskych výtvarníkov a podporili ich umelecko-odborný rast.  
 
Etapy realizácie projektu:  
júl 2019: Doručenie a zber výtvarných prác z 8 krajov Slovenska od realizátorov krajských kôl: 
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, 
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pracovisko Košice, Regionálne osvetové stredisko Nové 
Zámky, Vihorlatské múzeum v Humennom, Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, 
Trnavské osvetové stredisko v Trnave, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne; príprava súťažnej kolekcie pre zasadnutie členov odbornej poroty.  
 
24. – 25. júl 2019: Hodnotenie prác prihlásených do súťaže: päťčlenná odborná porota menovaná 
NOC hodnotila výtvarné práce, ktoré do celoštátnej súťaže postúpili. V dňoch 24. a 25. júla 2019 
odborná porota v zložení: predseda: PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; členovia: PaedDr. Katarína 
Lucinkiewiczová, PhD., Banská Bystrica; Mgr. Art. Eva Tkáčiková, Košice; Ing. Jozef Vydrnák, 
Dubnica nad Váhom; Mgr. Martin Kellenberger, Bratislava hodnotila výtvarné práce, ktoré do 
celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 postúpili z ôsmich 
krajských súťaží Výtvarné spektrum 2019. 
Do súťaže bolo prihlásených 243 diel od  158 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 150 diel od 
112 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 14 cien a 15 čestných uznaní. 
 
Hlavná cena: Renáta Kačová, Poniky, Banskobystrický kraj • Biela zostáva bielou, akryl; Limity, akryl 
 
A kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov  
Ceny bez určenia poradia: Matej Červeňan, Soblahov, Trenčiansky kraj • Ferko a krava, 
kombinovaná technika; Názov asi netreba, kombinovaná technika; Adam  Hrehor, Boliarov, Košický 
kraj • OPUS II, IV, VI, kombinovaná technika; Aleš Porubský, Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj • 
Portrét I, II, kresba uhľom 
Čestné uznanie: Gabriela Hívešová, Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj • Zátišie s melónom, 
kombinovaná technika; Dominika Marinová, Košice, Košický kraj • Zmyselnosť, linoryt; Alica 
Romanová, Čadca, Žilinský kraj • Príbeh lásky; Tri svety; Nedokonalosť je tvojou dokonalosťou, 
kombinovaná technika; Jakub Uher, Nitra, Nitriansky kraj • KOALícia I, II, grafika  
 
B kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia: Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hornádom, Košický kraj • Petra, akryl; 
Andrej Szilágyi, Košice, Košický kraj • Zo života II, V, VI akryl; Eva Ščerbáková, Liptovský Trnovec, 
Žilinský kraj • Flexibilný priestor I, II, kombinovaná technika  
Čestné uznanie: Andrej Mruz, Veľký Šariš, Prešovský kraj • Autoportrét, medený plech, odtlačok, 
leptanie; Balázs Sebok, Bratislava, Bratislavský kraj • Autoportrét, akryl; Svetlana Steranková, 
Bardejov, Prešovský kraj • Jesenná nálada I., akvarel; Loďky v malom zálive, akvarel; Dvojica 
putujúca po brehu mora, akvarel 
 
C kategória: autori vo veku nad 60 rokov  
Ceny bez určenia poradia:  Alena Adámková, Žilina, Žilinský kraj • Útržky z minulosti II, IV, akryl 
ceruza; Ján Balaj, Mníchova Lehota, Trenčiansky kraj • Kolekcia perokresieb; Eva Pokorná, Malá 
Lehota, Banskobystrický kraj • Prebúdzanie, plstenie  
Čestné uznanie: Miroslav Dzuro, Bratislava, Bratislavský kraj • Na ulici, akryl; Ondrej Ruttkay, 
Spišské Bystré, Prešovský kraj • Voľnosť, akvarel; Grosebabka a cigerkoza!, akvarel; Mária 
Špániková, Modra, Bratislavský kraj • Sada šperkov I, II, drôt, sklo, biž. Doplňky; Jozef Vrábel, 
Podvysoká, Žilinský kraj • Staromestské námestie, akvarel; Na námestí, akvarel; Štefan Zajíček, 
Skalica, Trnavský kraj • Pod rotundou, sépia, drievko 
 
D kategória: insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.) 
Cena: Andrea Jármayová, Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj • Čo ukrýva ZOO, kombinovaná technika;  
V pralese, kombinovaná technika; Emília Muličáková, Humenné, Prešovský kraj • Nezvaný hosť, olej 
Jozef Pavlík, Osuské, Trnavský kraj • Babka zlodejka, kolorovaná plastika 
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Čestné uznanie: Ján Nedorost, Trenčín, Trenčiansky kraj • Obetované, akryl; Dom na ostrove, akryl; 
Lenka Petáková, Pezinok, Bratislavský kraj • Pes Welshteriér Jako, kombinovaná technika; Tiger v 
džungli, kombinovaná technika; Ján Timko, Smižany, Košický kraj • Rozmarné leto, kombinovaná 
 
Národné osvetové centrum vyhlásilo pre rok 2019 kategóriu intermédiá – špeciálnu tematickú 
kategóriu (fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific 
art, street art, video art atď.)  
E kategória – intermédiá – špeciálna tematická kategória (fotografický záznam alebo videozáznam 
akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)  
Cena: Stanislav Králik, Komárno, Nitriansky kraj • Ne-zabudnuté, svetelno-vizuálna inštalácia; Ružena 
Zajacová, Vysoká nad Kysucou, Žilinský kraj • Coloured noise / Farebný šum, sound art, videoart; 
Inner / Vnútorný, videoart; Zabudnutie / Oblivion, video performancia 
Čestné uznanie: neudelené 
 
august 2019: Príprava a tlač propagačných materiálov (pozvánka, plagát, katalóg); Organizačné 
zabezpečenie odborného seminára a oslovenie lektorov; Organizačné zabezpečenie tvorivých dielní, 
zabezpečenie lektorov a materiálu na tvorivé dielne; Organizačné zabezpečenie vernisáže výstavy – 
zabezpečenie kultúrneho programu vernisáže; Inštalácia výstavy.  
 
september 2019: 
6. – 29. 9. 2019: Výstava z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 sa konala vo výstavných priestoroch kasárne v areáli 
Trenčianskeho hradu.  
Výstavná kolekcia obsahovala 150 diel od 112 autorov. Hudobní hostia vernisáže: Karol Kortulík, 
klavír a Ivana Kortulíková, spev. Súčasťou vernisáže bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže               
a odovzdanie ocenení jednotlivým autorom. K výstave bol vydaný plnofarebný nepredajný brožovaný 
katalóg v náklade 500 kusov.  
 
6. 9. 2019: Odborný rozborový seminár k výstave (3 lektori): PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; 
Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom, Mgr. Martin Kellenberger, Bratislava; účastníci: vystavujúci 
autori;  
 
6. – 7. 9. 2019: Tvorivé dielne (4 lektori, počet účastníkov 26): maľba: Mgr. art. Lucia Horňáková 
Černayová, keramika: Soňa Zelisková; textil (plstenie, arttex): Bc. Milada Ždrnja; monotypia: Mgr. 
Jozef Švikruha  
 
7. 9. 2019: Komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského                
v Trenčíne 
 
24. – 26. október 2019: Výstava ocenených prác z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 v rámci II. ročníka festivalu 
neprofesionálneho umenia TVOR•BA, Bratislava-Staré Mesto  
 
6. 12. 2019 – 17. 1. 2020: Výstava ocenených prác z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVERNÉ SPEKTRUM 2019 v Dome tradičnej kultúry Gemera, 
Betliarska 8, Rožňava 
Zodp. prac.: Masárová 
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Medzinárodné podujatia 
 
• 55. MÉTA – výstavné priestory Reduty v Uherskom Hradišti, 1. 2. 2019 – 20. 3. 2019  
Výstava fotografií členov fotoskupiny Méta. V spolupráci s Klubom kultúry v Uherskom Hradišti. 
Zodp. prac.: Masárová 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ • 34. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 1. 2. – 15. 3. 
2019 
Vernisáž výstavy: 1. 2. 2019 o 17.00 h. V spolupráci s Klubom kultury v Uherskom Hradišti 
Zodp. prac.: Masárová 

 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ • 34. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště – Galerie Vladimíra Hrocha Uherské Hradiše, 4. 4. – 6. 5. 2019 
Vernisáž výstavy: 4. 4. 2019 o 17.00 h. V spolupráci s Klubom kultury v Uherskom Hradišti 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 7. ROČNÍK – ROH LUBINA, 11. 5. 2019 
Prírodný amfiteáter na vrchu Roh v Lubine v sobotu 11. mája otvoril aj tento rok svoje brány všetkým 
milovníkom folklóru pri príležitosti 7. ročníka Podjavorinských folklórnych slávnosti. 
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 uvítaním a otvorením PFS 2019, kde účinkovali ŽSSk Frkulice, FSk Javorinka Lubina-
Miškech Dedinka a Kapely Sokoly. Pokračoval ďalšími 4 blokmi ľudového spevu a tanca: 
SPOD VEĽKEJ JAVORINY: DFS JASÉNKA, Blatnička, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá, FSk 
KASANKA, Moravské Lieskové 
NOSITELIA TRADÍCIÍ: FSk Pobedimčan Pobedim, FSk Cerianka Lovce, FSk Dolina Omšenie, FSk 
Bukovina Kšinná 
VEK JE LEN VYŠÍVANÉ ČÍSLO: FS Senior Vršatec Dubnica n. V., Seniorklub Družba Trenčín, 
Senior Vtáčnik Prievidza 
Počas slávností boli pripravené sprievodné akcie: prezentácie ľudových remesiel, rôzne atrakcie pre 
deti,  stánky s občerstvením 
Organizátori: Obec Lubina, MOS Lubina-Miškech Dedinka, Mesto Stará Turá, Obec Bzince p. J., Obec 
Moravské Lieskové, 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, 11. 5. 2019  
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.  
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.  
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• 21. MORAVSKO-SLOVENSKÝ FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB – Starý Hrozenkov, 15. 6. 2019 
Obec Starý Hrozenkov pozvala návštevníkov 15. júna 2019 do prírodného amfiteátra na 20. 
moravsko-slovenský festival dychových hudieb. Majstrovstvo hudobníkov, lahodné tóny skvelých DH 
zo Slovenska i Moravy slovom sprevádzala Adela Nemcová. Tí, čo prišli, neobanovali, bolo čo 
počúvať, bolo sa pri čom baviť. Na záver si návštevníci zatancovali pri rezkých tónoch dychovej hudby 
Žadovjáci. Ďalšie účinkujúce DH: Hrozenčané Starý Hrozenkov, Fryštácka javořina Fryšták, Žadovjáci 
Žádovice. 
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Podiel TNOS: sprostredkovanie DH: Hornosrnianska dychovka Horné Srnie, DH Nová Kysučanka 
Kysucké Nové Mesto.  
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNO-LITERÁRNE SYMPÓZIUM ORA ET ARS – SKALKA 2019 – 
Skalka nad Váhom, 17. – 23. 6. 2019 
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privítala tento rok opäť 
umelcov – účastníkov 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2019. V areáli Malej a Veľkej Skalky, v priestoroch bývalej školy pod rímskokatolíckou farou  
i v areáli samotnej fary v Skalke nad Váhom a v Trenčíne tvorili svoje diela autori: 
Výtvarná sekcia: Poľsko: Agnieszka Słodkowska, Varšava (PL); Hubert Czajkowski, Varšava (PL) 
Česká republika: Ladislav Hodný st., Týn nad Vltavou (ČR);Ladislav Hodný ml., Týn nad Vltavou (ČR) 
Slovensko: Martin Kellenberger, Bratislava (SR); Ján Krlička, Prešov (SR); Maria Jesus Machek 
Rivero, Marianka (SR); Dominik Monček, Pruské (SR); Iva Jarošová Štrbová, Bratislava (SR); Alena 
Teicherová, Dubnica n. V. (SR); Jaroslav Uhel, Palúdzka (SR); Jozef Vydrnák, Dubnica n. V. (SR) 
Literárna sekcia: Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá-Dobrá, (SR); Katarína Džunková, Košice, (SR); 
Erik Ondrejička, Bratislava, (SR); Dana Podracká, Bratislava, (SR); Ján Zambor, Bratislava, (SR) 
Kurátorom sympózia a výstav po sympóziu je historik a znalec umenia PhDr. Marián Kvasnička. 
Účastníci vytvorili počas podujatia výtvarné a literárne diela. Výber tejto tvorby i vizuálno-grafické 
zdokumentovanie diania na sympóziu každoročne mapuje reprezentačný katalóg. Člen výtvarnej 
sekcie prof. Jaroslav Uhel v tomto ročníku tvoril v Trenčíne technikou serigrafie (sieťotlače)                         
s podporou Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Spisovateľ Rudolf Dobiáš v tomto 
roku zvlášť pripomenul 105. výročie narodenia  básnika Janka Silana.  
Organizátori: Mesto Trenčín; Trenčiansky samosprávny kraj; Trenčianske osvetové stredisko 
v Trenčíne; T-via, o. z.; Farský úrad Skalka nad Váhom 
Podujatie podporili: Beňadik, n. f.; Slezská univerzita – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. 
Výzkumné centrum pro kulturní dějiny; Slezska a střední Evropy (1000 – 1800); Verejná knižnica 
Michala Rešetku v Trenčíne; Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín; Drevopal, s.r.o., 
Ladce 
 
Program sprievodných podujatí 
17. 6. 2019 • 16.00, Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke • Slávnostné 
otvorenie sympózia spojené so sv. omšou 
 
17. 6. 2019 • 11.00, Refektár Kolégia piaristov, Palackého 4, Trenčín • Stretnutie s literátmi                     
a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2019 (Rudolf 
Dobiáš – pocta básnikovi Jankovi Silanovi, Katarína Džunková, Erik Ondrejička) 
 
18. 6. 2019 • 9.30 – 12.00, Kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 
7282/20A, • Kultúrno-historický seminár OKNO do histórie – RYBA A KLÁŠTOR; Lektormi 
seminára boli: Agnul Floramo Universita degli Studi di Trieste (IT) • Lux per aequora splendens: 
plavba morom symbolov v aquilejskej bazilike • tlmočenie Dott . Giorgio Cadorini (IT); Igor Zmeták, 
Slezská univerzita v Opavě (CZ) • Ryba v kultúrno-historickom kontexte; Irena Korbelářová, Slezská 
univerzita v Opavě (CZ) • Ryba (nejen) v postním stravování vyšších společenských vrstev                        
v předmoderní době; Barbora Matáková, Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne (SK) • Zobrazenie ryby  
v pamiatkach na Slovensku; Ján Kubica, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne (SK) • Pôstne 
tradície v kláštoroch; Danica Hlaváčová, Spoločnosť slovenských archivárov, Trenčín (SK) • Z dejín 
pivovarníctva v Trenčíne; Marián Samuel – Zora Bielichová, Archeologický ústav SAV, Nitra (SK) • 
Ryby a strava v kamaldulskom kláštore sv. Jozefa v Nitre. Mgr. Igor Zmeták, PhD. (CZ), bol zároveň             
i odborným garantom seminára a zostavovateľom zborníka príspevkov zo seminára, ktorý bol vydaný 
v tlačovej forme v náklade 700 kusov. 
 
19. 6. 2019 • 17.00, Reštaurácia a pivovar Lanius, Mierové námestie, Trenčín • Pokračovanie 
seminára • Z dejín pivovarníctva v Trenčíne, Mgr. Danica Hlaváčová (SK) 
 
21. 6. 2019 • 17.00, Spoločenská miestnosť, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1 
 • Stretnutie s literátmi a autorské čítanie účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – 
SKALKA 2019 (Dana Podracká, Ján Zambor, Rudolf Dobiáš) 
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22. 6. 2019 • 17.00, Farský kostol sv. Imricha Uhorského a fara v Skalke nad Váhom • Ukončenie 
sympózia – prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie účastníkov literárnej 
sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2019 s kultúrnym programom Povedz iba slovo (Erik 
Ondrejička – poézia, Emília Nádlerová – harfa) 
 
20. 7. 2019 • 15.00, Areál kláštora na Veľkej Skalke • Slávnostná vernisáž – prezentácia 
výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za účasti autorov s kultúrnym 
programom (Irena Lukáčová-Mišíková – soprán, Konzervatórium Žilina, Marián Muška – organový 
sprievod, Konzervatórium Žilina) 
 
22. 7. – 2. 8. 2019, Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja • Výstava výberu diel            
z 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2019 
 
5. 8. – 8. 9. 2019, Mestská veža Trenčín • Výstava výberu diel z 12. ročníka Medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2019 
 
K podujatiu boli vydané dve publikácie: Katalóg ORA ET ARS 2019 v náklade 1000 kusov a zborník 
príspevkov zo seminára OKNO do histórie – RYBA A KLÁŠTOR v náklade 700 ks. 
Vyrobená bola aj veľkoformátová verzia katalógu, ktorá 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. 
 
Rekapitulácia doterajších jedenástich 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 jedenástich ročníkoch 2008 – 2018 zúčastnilo 70 
výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, 
Nemecka, Španielska a 37 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 
fotograficko-literárnej sekcii Ján Tluka; špecifikom v roku 2010 bola i filmová sekcia s účastníkmi 
Jaroslavom Pištekom a Danielom Hevierom). Pri výbere účastníkov sympózia sa kladie dôraz na 
autorov z krajín V4.  
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. 
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. Výber diel z 10-tich ročníkov Ora et Ars Skalka bol 
prezentovaný na jar 2018 vo výstavných priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
na Námestí SNP v Bratislave. Zatiaľ posledným výstavným projektom bola výstava výberu diel            
z 11-tich ročníkov v dominikánskom kultúrnom centre VERITAS v Košiciach (6. 12. 2018 – 28. 2. 
2019). 
Katalógy a prílohy Okno z jedenástich ročníkov sympózia ORA ET ARS – SKALKA: 2008 – 2018,                
a ďalšie informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, jeho rozvoji a perspektívach je možné                 
v elektronickej podobe vidieť na webových stránkach: 
• Facebook: https://www.facebook.com/oraetars/ 
• https://visit.trencin.sk/ora-et-ars/ prehľad katalógov a kultúrno-historických príloh OKNO... 
všetkých doterajších jedenástich ročníkov 2008–2018 
• www.putnickemiestoskalka.sk 
• http://www.klastorskalka.sk/na-stiahnutie 
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• http://www.tnos.sk/aktuality/starobyla-skalka-pri-trencine-opat-privita-umelcov.html?page_id=15808 
• alebo i pod Google heslom: sympózium Ora et Ars Skalka. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 64. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI – Starý Hrozenkov, 12. – 14. 7. 2019 
Kopaničiarske slávnosti v Starom Hrozenkove sú symbolom priateľstva medzi Slovákmi a Čechmi. 
Toho roku sa konali na pomedzí Trenčianskeho a Zlínskeho kraja v areáli prírodného amfiteátra                   
v Starom Hrozenkove už po šesťdesiaty štvrtý raz. Brány amfiteátra boli otvorené pre návštevníkov, 
účinkujúcich, hostí a ďalších priaznivcov podujatia od piatka 12. až do nedele 14. júla 2019. 
Tradičné, vo veľkej miere na folklór zamerané slávnosti moravsko-slovenského pomedzia ponúkli 
vystúpenia domácich aj zahraničných folklórnych súborov, skupín. Nechýbali ani dychové hudby, 
hudobné skupiny so svojimi sólistami, jarmok ľudových výrobcov, ohňostroj a ľudové veselice. 
V závere sobotňajšieho programu sa predstavil FS Karpaty z Bratislavy, Adam Ďurica s kapelou, 
v nedeľu ANNA K s kapelou. So zahraničných hostí to boli hudobníci a tanečníci zo súborov Krebane 
Poľsko a Monarca de México ballet folklórico, Mexiko. 
Cieľom podujatia je utužovať vzťahy medzi obyvateľmi Slovenska a Českej republiky prostredníctvom 
ľudových zvykov, tradícií a folklórnej hudby. Na znak súdržnosti oboch regiónov bola pred 97. rokmi 
vysadená Lipa bratstva, pri ktorej sa Kopaničiarske slávnosti každoročne začínajú.  
Hlavnými usporiadateľmi sú obecné úrady v Starom Hrozenkove a v Drietome, ktorým pomáha Klub 
kultúry v Uherskom Hradišti a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Uskutočňujú sa po záštitou 
hajtmana Zlínskeho kraja a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• JARMOK ĽUDOVÝCH VÝROBCOV – amfiteáter Starý Hrozenkov, 13. – 14. 7. 2019 – sprievodné 
podujatie Kopaničiarskych slávností 
20 druhov tradičných remeselných činností predvádzali ľudoví výrobcovia – 12 zo Slovenskej 
republiky a 8 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 
 
• 26. SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV – VEĽKÁ JAVORINA, 29. 7. 2019 
Na Veľkej Javorine sa po 171.-krát stretli dva spriatelené národy Čechov a Slovákov 
Opäť sa tak stalo poslednú júlovú nedeľu, kedy sa na Veľkej Javorine pravidelne konajú Slávnosti 
bratstva Čechov a Slovákov. Tie tohtoročné sa uskutočnili pri príležitosti 100. výročia úmrtia 
Najväčšieho Slováka a rodáka z Trenčianskeho kraja Milana Rastislava Štefánika. 
Sú symbolom spoločnej histórie a kultúry Čechov a Slovákov, každoročne nám pripomínajú význam 
česko-slovenských vzťahov, rodinné väzby či silné priateľstvá na oboch stranách hranice. Aj tento rok 
oslavy na Veľkej Javorine začali pri Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, kde si 
zástupcovia Trenčianskeho, Trnavského, Juhomoravského a Zlínskeho kraja či ďalšie významné 
osobnosti spoločenského a politického života pripomenuli spoločnú minulosť Slovákov a Čechov. 
„Veľká Javorina je symbolom stretávania sa dvoch bratských národov. Som naozaj rád, že táto 
tradícia pretrváva už od roku 1848. Myslím si, že vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú v súčasnosti 
lepšie ako keď sme žili spolu v jednej republike. Priateľstvo medzi našimi dvoma národmi nám môže 
závidieť celá Európa. Teší ma, že tohtoročné slávnosti sú venované Najväčšiemu Slovákovi Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi, ktorý bol pri vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov,“ zhodnotil 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

(od Ľubomír Miklánek | júl 28, 2019 | Aktuality) 
 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov prilákali na Veľkú Javorinu, najvyššiu dominantu Bielych Karpát, 
aj tentoraz stovky návštevníkov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Podujatie už tradične finančne 
podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj.   
Podiel TNOS: zabezpečenie súborov, réžie zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií, 
písomnosti, tvorba programu 
Zodp. prac.: Kohútová 
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• ZEMĚ KRAJINY ZE MĚ  ROMAN HUDZIEC – Výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 22. 8. – 25. 9. 2019  
Autorská výstava obrazov Romana Hudieca v rámci výmenných autorských výstav v spolupráci 
s Klubom kultury Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• HĽADANIE – LUKÁŠ KUBIČINA – Výstavné priestory Reduty Uherské Hradiště, 2. 10. – 3. 11. 
2019 
Autorská výstava fotografií Lukáša Kubičinu v rámci výmenných autorských výstav v spolupráci 
s Klubom kultury Uherské Hradiště. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL PRIATEĽSTVO BEZ HRANÍC – výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 28. 9. – 3. 11. 2019, vernisáž výstavy: 5. 10. 2019 o 14.00 h 
TNOS v Trenčíne spolupracovalo s Poľským klubom – Spolkom Poliakov a ich priateľov na Slovensku 
a KC Sihoť na realizácii XVII. ročníka medzinárodného festivalu Priateľstvo bez hraníc v Trenčíne. 
Sprievodným podujatím bola výstava diel Bernadetty Stepieň z Krakowa s názvom Pienkne 
miejsca, róžne historie – Pekné miesta, rôzne príbehy. 
Na vernisáži výstavy účinkoval zmiešaný spevácky zbor Godulan Ropica.  
Podujatie podporili: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Trenčiansky samosprávny kraj, 
KC Sihoť. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 41. STRETNUTIE A TVORIVÁ DIELŇA VÝTVARNÍKOV A  FOTOGRAFOV REGIÓNOV TRENČÍN 
A  UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Rekreačné stredisko Kord v Starom Hrozenkove, 1. – 3. 11. 2019  
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Klub kultúry v Uherskom Hradišti v spolupráci                       
s  Obecným úradom v Starom Hrozenkove pripravili tradičné družobné stretnutie a tvorivú dielňu 
výtvarníkov a fotografov z družobných regiónov Trenčín a  Uherské Hradiště.  
Lektori tvorivých dielní: keramikárka Soňa Zelisková, Dubnica nad Váhom; fotograf Jozef Česla, Stará 
Ľubovňa; keramikárka Věra Marková – Tupeská keramika; výtvarník Stanislav Nemrava, Uherské 
Hradiště 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• FOPO 2019 • FOTOGRAFIE POMEDZIA – FOTOGRAFIE POMEZÍ, IV. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE FOTOGRAFIE – Galerie V. Hrocha Uherské Hradiště, 11. 12. 2019 – 
31. 1. 2020 
TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klub kultury 
Uherské Hradiště vyhlásili IV. ročník medzinárodnej súťaže fotografie FOPO 2019 Fotografie 
pomedzia – Fotografie pomezí. 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. Súťažiaci 
sa mohli fotografie prihlásiť do dvoch tematických kategórií: Kategória I – Príroda a krajina; Kategória 
II – História, tradície, kultúra. 
Do IV. ročníka súťaže sa prihlásilo 34 autorov s 288 fotografiami (SR: 20 autorov, Kategória I – 
Príroda a krajina: 43 fotografií; Kategória II – História, tradície, kultúra: 63 fotografií / ČR: 14 autorov, 
Kategória I – Príroda a krajina: 93 fotografií; Kategória II – História, tradície, kultúra: 63 fotografií).  
Odborná porota, ktorú menoval riaditeľ Klubu kultury Uherské Hradiště, navrhla udeliť 
nasledovné ocenenia:  
Kategória I – Príroda a krajina 

1. miesto: ROSTISLAV ŠTEFÁNEK, Uherské Hradiště za kolekciu fotografií (Kachny 
potápěčky, Lipan podhorní, Amuři) 
2. miesto: MARIE KORBELOVÁ, Kroměříž za kolekciu fotografií (Králíček obecný, Vlaštovky, 
Ledňáček říční III) 
3. miesto: MARTIN  GROSSMAN, Uherské Hradiště za kolekciu fotografií (Užovka stromová, 
Ještěrka obecná, Mlok skvrnitý) 

 

Kategória II – História, tradície, kultúra 
1. miesto: FRANTIŠEK NOVOTNÝ, Vsetín, za fotografie z cyklu Svatojánské ohně I – III 
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2. miesto: MILAN STRIEŽENEC, Trenčín, za fotografie z cyklu Zamrznutá rieka  
3. miesto: JOSEF LONDA, Liptál, za fotografie z cyklu Zmoklé slavnosti vína 

Hlavná cena 
ROSTISLAV ŠTEFÁNEK, Uherské Hradiště, za kolekciu fotografií (Kachny potápěčky, Lipan podhorní, 
Amuři) 
Cena poroty 
JIŘÍ SKŘIPSKÝ, Trenčín, za fotografie z cyklu Budúce Trenčianske korzo? 
Zodp. prac.: Masárová 
 
 
 
 
 
Publikačná a edičná činnosť 
 
Všetky grafické a tlačiarenské práce sa v roku 2019 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, s. r. o., Trenčín, Ultraprint, s. r. o., Bratislava (katalógy vo 
vyššom náklade).  
 
• Grafické práce – materiály spracované pre TNOS a iné organizácie:  
    ? 38 druhov pozvánok  
          
    ? 62 druhov plagátov a letákov  
       
    ? 9 druhy skladačiek a bulletinov  

(5 katalógov k výstavám, 1 bulletin, 3 skladačky) 
 

    ? 5 druhov periodických publikácií (12 čísel novín pre 5 obcí) 
      

? 36 druhov diplomov 
     

? popisky   1116 kusov 
     

? inštalácia     7 výstav. 
 
Náklady na tlač za materiály pre iné organizácie – fakturované: 1.098,10 € 
       
•  Grafická úprava a korektúry novín pre obce (Adamovské Kochanovce, Dolná Súča, Dubodiel, 

Melčice-Lieskové, Trenčianske Mitice), pozvánok, plagátov... 
  
•  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. 
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•  Zabezpečovanie chodu výpočtovej a fotokopírovacej techniky: nákup fólií, papiera. 
 
•  Inštalácia výstav:   • ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca (Dubnické múzeum) – inštalácia, 

demontáž (Muchová) 
• Stretnutie – Setkání – 34. družobná výstava regiónov TN a UH (2x) 
Uherské Hradište – inštalácia (Muchová); Trenčín – inštalácia (Muchová) 
• Vesmír očami detí – 34. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže – 
inštalácia (Štefinová, Muchová), demontáž (Štefinová)  
• COLORS – Týka sa ma to (GMAB Trenčín) – inštalácia (Štefinová, 
Muchová), demontáž (Štefinová) 
• Misia v kontextoch a súvislostiach – Pruské – inštalácia (Muchová) 
• Hľadanie – autorská výstava L. Kubičinu – Uherské Hradište – inštalácia 
(Muchová)  
• Príroda, životné prostredie a deti – 31. ročník regionálnej výtvarnej súťaže – 
ZUŠ K. Pádivého Trenčín – inštalácia (Štefinová, Muchová); demontáž 
(Štefinová) 

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

prílohou správy. 
Zodp. prac.: Muchová, Štefinová 
 
Prehľad edičnej činnosti: 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
AMFO Trenčianskeho kraja 2019 – 23. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie 
Katalóg k výstave.  
Náklad 200 ks, formát 20 x 20 cm, brožovaná väzba 
 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby  
Katalóg k výstave.  
Náklad 200 ks, formát 20 x 20 cm, brožovaná väzba 
 
Vojtech Tichý, Jiří Tomis 
Katalóg k autorskej výstave. 
náklad 100 ks, formát A4 
 
ORA ET ARS Skalka 2019 
Katalóg z medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia. 
náklad: 1000 ks, formát A4 
 
OKNO do histórie Ryba a kláštor 
Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. 
Náklad: 700 ks, formát A4 
 
ZEMĚ KRAJINY ZE MĚ  ROMAN HUDZIEC 
Katalóg k autorskej výstave Romana Hudzieca.  
Náklad: 100 ks, formát 1/3 A3 
 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 • 56. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE 
NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY 
Katalóg k výstave z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Náklad: 500 ks, formát A4, brožovaná väzba 
 
FOPO 2019 • FOTOGRAFIE POMEDZIA – FOTOGRAFIE POMEZÍ  
katalóg k výstave zo IV. ročníka medzinárodnej súťaže fotografie. 
Náklad: 300 ks, formát A4, brožovaná väzba 
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Ostatná činnosť 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
Slivová: 

- Spracovanie správy za rok 2018. 
- Spracovanie článkov z realizovaných podujatí na našu web stránku. 
- Spracovanie podkladov do prehľadu aktivít na rok 2019. 
- Recitovanie v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne – Odovzdanie ocenení predsedu TSK, 

14.1.2019. 
- Spracovanie mesačných podkladov na predkladanie doplňujúcich údajov do regionálnej  

pokladnice TSK. 
- Spracovanie výsledkov zo 65. 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 2019 výročia prvej písomnej zmienky a výročia osobností: Ruskovce – 690. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci, Miezgovce oslavy 630. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci a MDD,  Malé Hoste – 610. výročie prvej písomnej zmienky o obci, V. ročník 
stretnutia rodákov obce, VI. ročník festivalu heligonkárov, Cimenná – XX. Okresné 
cyrilometodské slávnosti.  

- Príprava textov, spracovanie sprievodného slova, scenára a uvádzanie Podjavorinských 
folklórnych slávností  – Lubina, 11. 5. 2019. 

- Príprava textov, spracovanie sprievodného slova, scenára a uvádzanie 3. ročníka Teplanskej 
pohody – Trenčianska Teplá, 8. 6. 2019.  

      -      Metodická pomoc pri príprave udelenia titulu Čestný občan obce Streženice prof. Milanovi 
             Sládkovi a Mgr. art. Pavlovi Machovi. 

- OKNO do histórie – Ryba a kláštor – kultúrno-historický seminár – zabezpečenie  účasti 
(študentov) – Trenčín, 18. 6. 2019.  

      -   Deti Štefánikovi... organizačná pomoc a účasť – Lubina-Miškech Dedinka, 17. 6. 2019. 
- Metodická a organizačná pomoc pri príprave XX. ročníka Cyrilometodských slávností 

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

- 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 propozícii Puškinov pamätník na vybrané školy v regióne. 
- Organizačná pomoc na tvorivej dielni v rámci postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby podujatia 56. ročníka krajskej súťaže Výtvarné spektrum 2019 v ZUŠ Karola Pádivého 
v Trenčíne a na vyhodnotení na Trenčianskom hrade – 6. 9. 2019. 

- Vecné vyhodnotenie  projektu 65. Hviezdoslavov Kubín. 
- Pomoc pri inštalovaní výstavy Životné prostredie a deti v ZUŠ Karola Pádivého Trenčín – 8. 

11. 2019. 
- Účinkovanie v programe pre dôchodcov pre Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov – časť 

Lieskové – 4. 12. 2019.  
- Spracovanie žiadosti projektu 66. Hviezdoslavov Kubín. 
- Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne. 

 
Masárová: 
Oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film a ochotnícke divadlo 

- Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov 
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k výstavám: 23. Výtvarné 
spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 23. AMFO 
Trenčianskeho kraja. 

- Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.  
- Vedenie databázy amatérskych kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v záujmovej umeleckej 

činnosti v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, amatérskej fotografie. 
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- Organizačná, zmluvná a honorárová realizácia 9 medzinárodných podujatí, 2 krajských 
postupových súťaží, 1 celoštátnej postupovej súťaže a 11 regionálnych podujatí. 

- Spracovanie správy o činnosti za rok 2019 za oddelenie záujmovej umeleckej činnosti oblasť 
neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film. 

- Spracovanie vecných vyhodnotení projektov podporených z Fondu na podporu umenia za rok 
2019 (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 vecného vyhodnotenie podujatia Výtvarné spektrum 2019 – 56. ročník 
celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby na základe zmluvy o spolupráci medzi 
Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne a Národným osvetovým centrom. 

- Spracovanie Plánu podujatí na v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film na rok 
2020 vo výstavných priestoroch TSK, krajských postupových súťaží záujmovej umeleckej 
činnosti a spoločných podujatí s Klubom kultúry Uherské Hradište. 

- Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 3 projektov z Fondu na podporu 
umenia a aktualizácia rozpočtov a výstupov projektov pre rok 2019: 24. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 24. AMFO 
Trenčianskeho kraja – súťažná výstava amatérskej fotografie, Výtvarné spektrum 2020 – 57. 
ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.  

- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a amatérskej fotografie pre rok 2020 (24. AMFO Trenčianskeho kraja, 24. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja). 

- Spolupráca so spoluorganizátormi podujatí: TSK, NOC, Mesto Trenčín, Základná umelecká 
škola 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, 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, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave), Hornošarišským osvetovým strediskom 
v Bardejove, fotoklubom Bardfa, Kultúrnym centrom Sihoť Trenčín,  a sponzormi realizovaných 
podujatí (Art frame Trenčín, Skloneko Trenčín, Umelecké diela Trenčín, V-foto Trenčín, 
Expressfoto Trenčín, Vigra Nové Mesto nad Váhom). 

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

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS pri podujatiach:  
- Účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a inštalácia výstavy, 
- Trenčianske folklórne slávnosti, 
- Inštalácia výstavy Príroda životné prostredie a deti, 
- Flores Musarum. 

 
Spolupráca pri podujatiach organizovaných inými organizátormi: 
- Výstava maturitných prác absolventov Strednej umeleckej školy, 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 Hradište, spolupráca pri propagácii 
súťaže, účasť v porote fotografickej súťaže. 

- Spolupráca pri výstavách a podujatiach v Savanna café Trenčín (Báseň Rudka Dobiáša, 
23. 3. 2019; Jan Tluka – Světlušky, 29. 3. 2019; Výstava Výber z tvorby Jozefa Švikruhu, 
1. 11. 2019; Výstava Škótska krajina – farebná divočina, 1. 12. 2019). 

- Spolupráca pri realizácii projektu Hlava*****, ktorého cieľom je zachrániť už takmer 
zabudnuté umelecké a výtvarné diela na území Trenčína – Kubik na Soblahovskej ulici v 
Trenčíne od autorov fotografa Antona Štubňu a architekta Jána Blichu. 

- Spolupráca pri podujatí Fotopondelok venovaný trenčianskej fotoskupine Méta. 
Predstavenie histórie fotoskupiny, fotografie jej kľúčových osobností vrátane medailónu 
jedného zo zakladateľov – Antona Štubňu (pri príležitosti 85. výročia jeho narodenia), ako 
aj tvorbu súčasných a čerstvých členov, Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 23. 9. 2019. 
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- Spolupráca na II. ročníku festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA, Bratislava-Staré 
Mesto, organizátor Národné osvetové centrum Bratislava, 26. 10. 2019. 

 
Kohútová: 

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

- Vypracovanie vyhodnotenia podujatí. 
- Expedovanie materiálov pre kolektívy z okresov Trenčín, Bánovce n. B., Nové Mesto n.  V. 
- Odborná pomoc pri nácvikoch vo folklórnych telesách. 
- Pravidelné nácviky v DFS Kornička, Radosť, Rozvadžan. 
- 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. 
Pracovníčka 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 NOC BA, POSPB, CTK Myjava, RKC Prievidza,  RTVS – rádio Regina, 
STV 2 – relácia Kapura, Trenčiansky terajšok. 

 
Laurinčíková: 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

- Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí 
Hviezdoslavov Kubín – Trenčín, Zasadačka TSK v Trenčíne, 21. 2. 2019, členka odbornej 
poroty. 

- Vesmír očami detí - výstava prác detí a žiakov z okresov Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom a Bánovce nad Bebravou zapojených do 34. ročníka celoslovenskej výtvarnej 
súťaže Vesmír očami detí, ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 1. 3. 2019, moderovanie akcie  

- Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov 
Kubín – ZŠ Melčice-Lieskové, 22. 3. 2019, členka odbornej poroty. 

- Deň tanca, Kino Hviezda Trenčín, 26. 3. 2019, moderovanie akcie. 
- Deň tanca, DK Dubnica nad Váhom,  2. 4. 2019, moderovanie akcie. 
- Deň tanca TSK, Kino Hviezda Trenčín, 14. 4. 2019, moderovanie akcie. 
- Krajská súťažná prehliadka divadiel poézie a detských recitačných kolektívov 

Hviezdoslavov Kubín – KD Nove Mesto nad Váhom, 30. 4. 2019, členka odbornej poroty. 
- Trenčianske folklórne slávnosti, Amfiteáter Mníchova Lehota, 8. 6. 2019, organizačná 

výpomoc. 
- 59. ročník Kopaničiarskych slávností, Amfiteáter v Starom Hrozenkove, 13. – 14. 7. 2019, 

moderovanie akcie.  
- Príroda, životné prostredie a deti – regionálna výtvarná súťaž, ZUŠ K. Pádivého 

Trenčín,15. 11. 2019, moderovanie akcie. 
- 2. ročník Smrekovo – regionálna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy pre deti, 

mládež a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka, Obecný úrad Melčice-Lieskové, 13. 
12. 2019, 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. 2019 evidujeme v knižnici 724 titulov (756 
zväzkov) kníh. 
Odoberali sme periodickú tlač v počte titulov 5, z toho: 2 týždenníky a 3 tituly ostatných 
periodík.   
V knižnici je priebežne poskytovaná výpožičná služba. Priebežne boli evidované, triedené a 
zakladané noviny a časopisy, dokumentované vlastné materiály, evidované, zakladané 
povinné výtlačky, spracovávaná výstrižková dokumentácia. 
Ďalej sa v knižnici nachádzajú divadelné texty: autorský a menný katalóg divadelných hier 
pre dospelých  obsahuje 1 612 titulov. 
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Štefinová: 
Okrem zodpovednosti za odbornú, organizačnú prípravu a realizáciu podujatí a programov v rámci 
zverených oblastí zodpovedá za administratívu webovej stránky a Facebook stránky (dopĺňanie 
aktualít, podujatí, aktivít, fotografií, videí, dokumentov a pod.), 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: 
• Literárne soirée – literárno-hudobný večer – Klub Lúč Trenčín, 11. 3. 2019. 
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – divadelná prehliadka – Kino Hviezda Trenčín, 18. 3. 

2019. 
• ZATANCUJME SI – Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov, 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov a Regionálna 
postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých – Kino Hviezda Trenčín, 6. 
4. 2019, 

• Majstri prednesu – hudobno-poetický program – Galéria M. A Bazovského Trenčín, 1. 7. 
2019, 

• FLORES MUSARUM – slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným 
osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2019 – Galéria M. 
A. Bazovského Trenčín, 30. 9. 2019, 

• Literárne soirée – literárno-hudobný večer – Klub Lúč Trenčín, 29. 10. 2019, 
• Koncert Cimbalové zrkadlenie – Galéria M. A Bazovského Trenčín, 9. 12. 2019. 

 
 

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

- Spracovanie správy o činnosti za rok 2018.  
- Spracovanie plánu podujatí na rok 2019. 
- Spracovanie výkazu Elektronické oznamovanie kategórie 2. 
- Spracovanie štatistického výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti KULT 3-01 a výkazu KULT 16-

01 za rok 2018. 
- Spolupráca pri priebežnom napĺňaní obsahu webovej stránky TNOS. 
- Sumarizácia a spracovanie podkladov TNOS do kalendára cestovného ruchu. 
- Organizačné, zmluvné a honorárové realizácie podujatí. 
- 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 2019. 

- 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 2019 – inštalácia výstavy – ZUŠ Trenčín, 27. 2. 2019, 
- Výstava Stretnutie – Setkání, vernisáž, TSK, 1. 2. 2019, 
- Veriť, milovať, pracovať – spomienková slávnosť na životné okamihy generála M. R. 

Štefánika – Trenčín, 28. 4. 2019, 
- Trenčianske folklórne slávnosti – Mníchova Lehota, 7. – 8. 6. 2019, 
-  Medzinárodný kultúrno-historický seminár Okno do histórie: Ryba a kláštor –TSK, 18. 6. 

2019, 
- The dark trip, Trenčín, 11. 10. 2019. 

 
• OBLASŤ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI: 

Fond na podporu umenia 
V období roka 2019 sme zabezpečovali administráciu 23 projektov, z toho: 
•    4 projektov s termínom ukončenia realizácie v 2. polroku 2018 
•    9 projektov schválených pre rok 2019 
•  10 projektov predložených na rok 2020 
-  Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním vecného vyhodnotenia a vyúčtovania projektov – 

on-line spracovanie vyhodnotenia z podkladov odborných pracovníkov, kompletizácia 
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sprievodnej dokumentácie a zabezpečenie predloženia FPU nasledovne: 
- v termíne do 31. 1. 2019 – spolu 4 projekty, 
- v termíne do 30. 9. 2019 – spolu 6 projektov. 

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

-  Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním žiadostí na rok 2020 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. 
-  Koordinácia úloh súvisiacich s realizáciou projektov v súčinnosti s odbornými pracovníkmi 

TNOS. 
-  Štúdium pokynov a usmernení, komunikácia s pracovníkmi fondu. 
-  Priebežné zasielanie pozvánok na aktivity podporených projektov, propagácia projektov                  

v registračnom systéme v zmysle pokynov FPU. 
 

 
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 období roka 2019 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 
kultúrnohistorické 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 roku 2019 sme realizovali 2 výstavy. (Bližšie 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. 2019, 

demontáž 29. 3. 2019), 
• Stretnutie – Setkání – 34. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 

a Uherské Hradiště – výstavné priestory TNOS, 1. 2. 2019, 
• Vesmír očami detí – 34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre deti a žiakov MŠ, ZŠ 

a ZUŠ okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou – ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín, 27. 2. 2019 (inštalácia), 

• Stretnutie – Setkání – 34. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště – Galerie V. Hrocha, Uherské Hradiště, 4. 4. 2019, 

• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – Dubnické múzeum, 10. 6. 2019 (demontáž 
výstavy), 

• Misia v kontextoch a súvislostiach – Ružomberok, 11. 6. 2019 (demontáž výstavy), 
• COLORS – Týka sa to teba – výstava prác – GMAB Trenčín, 20. 6. 2019, 
• Misia v kontextoch a súvislostiach – Pruské, 29. 7. 2019 (inštalácia), 12. 8. 2019 

(demontáž), 
• Hľadanie – výstava L. Kubičinu – Reduta Uherské Hradiště, 2. 10. 2019 (inštalácia), 
• Príroda, životné prostredie a deti – výstava detských prác – ZUŠ K. Pádivého Trenčín,             

8. 11. 2019 (inštalácia). 
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- Vypracovanie výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách pre štatistické zisťovanie za 
rok 2018. 

 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

• Stretnutie – Setkání – 34. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště – výstavné priestory TNOS, 1. 2. 2019, 

• 65. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolá v umeleckom prednese (Trenčín) – TSK, 20., 21., 
22. 2. 2019, 

• Vesmír očami detí – 34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže pre deti a žiakov MŠ, ZŠ 
a ZUŠ okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou – ZUŠ K. 
Pádivého Trenčín, 1. 3. 2019, 

• Tvorím, tvoríš, tvoríme – divadelná prehliadka – Kino Hviezda Trenčín, 18. 3. 2019, 
• 65. HK – okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Melčice-Lieskové, 22. 3. 

2019, 
• 65. HK – Štúrov Uhrovec – regionálne kolo v prednese poézie a prózy mládeže 

a dospelých – Úrad TSK, 27. 3. 2019, 
• 65. HK – Podjavorinskej Bzince – okresná súťažná prehliadka v UP detí – Bzince pod 

Javorinou, 29. 3. 2019, 
• Zatancujme si – krajská a regionálne súťaže DFS, FSk, sólistov spevákov... – kino 

Hviezda, 6. 4. 2019, 
• 65. HK – Štúrov Uhrovec – krajská súťažná prehliadka v UP mládeže a dospelých – DK 

Uhrovec, 12. 4. 2019, 
• 65. HK – Podjavorinskej Bzince – krajská súťaž v UP detí – Bzince pod Javorinou, 25. 4. 

2019, 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 23. ročník postupovej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Dubnické múzeum, 26. 4. 2019, 
• Veriť, milovať, pracovať... – spomienky na životné okamihy M. R. Štefánika pri príležitosti 

100. výročia jeho tragickej smrti – Trenčín, 28. 4. 2019, 
• 65. HK – krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, 

mládeže a dospelých – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 30. 4. 2019, 
• Návraty Vojtecha Bucka do rodnej Libichavy – Libichava, 6. 6. 2019, 
• AMFO Trenčianskeho kraja 2019, 23. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej 

fotografie – vernisáž výstavy – TSK, 7. 6. 2019  
• 39. Trenčianske folklórne slávnosti – Mníchova Lehota, 8. 6. 2019, 
• ORA ET ARS SKALKA – 17. 6. – otvorenie sympózia; 18. 6. – seminár Ryba a kláštor; 22. 

6. – pracovná vernisáž. 
• Celoštátna výstava Výtvarné spektrum 2019 – vernisáž, výstavné priestory kasárne – Tr. 

hrad, 6. 9. 2019, 
• Kurz moderátorov – TSK, 12. 9. 2019, 19. 9., 26. 9. 2019, 
• Flores musarum – oceňovanie pracovníkov kultúry – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 

30. 9. 2019, 
• Metodický deň ZPOZ – Nová Bošáca, 10. 10. 2019,  
• Timravina studnička – súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy – 

zasadačka TSK, 17. 10. 2019, 
• 56. Méta – výstava fotografií fotoskupiny – vernisáž – výstavné priestory TSK, 7. 11. 2019, 
• Príroda, životné prostredie a deti – vernisáž výstavy – ZUŠ K. Pádivého, 15. 11. 2019,  
• II. SMREKovo – regionálna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy pre deti, mládež 

a dospelých z tvorby básnika Jána Smreka, 
• Jozef Česla – Tajomné savany africké – výstavné priestory TSK, 13. 12. 2019 (vernisáž). 
 

 
Tretinárová: 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS: 
• Trenčianske folklórne slávnosti – XXXVIX. ročník – Mníchova Lehota, 8. 6. 2019. 

 
Janesová: 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS: 
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• Zatancujme si – krajská a regionálne súťaže DFS, FSk, sólistov spevákov... – kino 
Hviezda, 6. 4. 2019, 

• Trenčianske folklórne slávnosti – XXXIX. ročník – Mníchova Lehota, 8. 6. 2019. 
 
 
Účasť pracovníkov na doškoľovacích a iných podujatiach 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
 
Slivová: 

- Účasť na vernisáži k 100. výročiu úmrtia gen. M. R. Štefánika – Trenčín, 1. 2. 2019.  
- Účasť v porote (predsedníčka komisie) Šaliansky Maťko – krajská súťažná prehliadka 

v prednese povesti – Trenčín, 26. 2. 2019.  
- Účasť na pracovnom stretnutí programovej rady 65. Hviezdoslavovho Kubína a poradného 

zboru pre umelecký prednes – Bratislava, 16. 6. 2019.  
- Účasť na 65. Hviezdoslavovom Kubíne – celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke  

v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel 
poézie – Dolný Kubín, 19. – 22. 6. 2019.  

- Účasť na prezentácii knihy Majstri slova – Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 1. 7. 2019. 
- Účasť na porade odb. pracovníkov v NOC – Bratislava, 10. 10. 2019. 
- Účasť na prezentácii knihy Štefana Gavorníka: Dobré cesty, rozprávanie o ceste do 

Compostely  –  Knižnica Univerzity A. Dubčeka Trenčín, 22. 10. 2019. 
- Účasť na Festivale neprofesionálneho umenia TVORBA – V klub v Bratislave, 24. 10. 2019. 
- Účasť na programe ŽSS Klenotnica – Bzince pod Javorinou pri príležitosti 30. výročia 

založenia, 23. 11. 2019. 
- Pamätnica  osobností 2019 – účasť na kultúrnom popoludní pri príležitosti 100. výročia úmrtia 

generála M. R. Štefánika a 140. výročia narodenia Jozefa Hollého – Dom osvety v Moravskom 
Lieskovom, 24. 11. 2019. 

- Účasť na premiére divadelného predstavenia Svetový Slovák Štefánik – Trenčíne, 1. 12. 
2019. 
 

Masárová: 
- Účasť na zasadnutí Poradného zboru pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu – organizátor 

Národné osvetové centrum Bratislava, 20. 9. 2019. 
- Účasť na porade metodikov pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu a amatérsku fotografiu – 

organizátor Národné osvetové centrum Bratislava, 25. 9. 2019. 
- Účasť na galaprograme v rámci II. ročníka festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA, 

Bratislava-Staré Mesto, organizátor Národné osvetové centrum Bratislava, 26. 10. 2019. 
 
Laurinčíková: 

- Moderovanie akcie Benefičný ples Pro Autis, Organizátor: Pro Autis o. z., TNOS, Piano klub 
Trenčín, 11. 1. 2019. 

- Moderovanie akcie Reprezentačný ples mesta Uherské Hradište, Organizátor: Klub Kultury 
Uherské Hradište, Sála Klubu kultúry Uherské Hradiště, 19. 1. 2019. 

- Spievanie na akcii Obecný bál; Organizátor: Obec Horná Súča, KD Horná Súča, 16. 2. 2019. 
- Moderovanie akcie Ples ZUŠ Ilava, Organizátor: ZUŠ Ilava, Dom kultúry Ilava 2. 3. 2019. 
- Účasť na medzinárodnom festivale umeleckého prednesu poézie a prózy  PODĚBRADSKÉ 

DNI POÉZIE 2019; Organizátor: Slovo a hlas, Mestské kultúrne centrum Poděbrady, Mesto 
Poděbrady; Divadlo na Kovárně Poděbrady, 25. 4. – 28. 4. 2019. 

- Moderovanie akcie Region Tour expo, Organizátor: Expo centrer, a. s., Výstavisko Trenčín, 
17. 5. 2019. 

- Účasť na prezentácii grantov Klubu darcov, Organizátor: Trenčianska nadácia Trenčín, Club 
Panorama Trenčín, 23. 5. 2019. 

- Hudobné vystúpenie Krajka a priatelia, Organizátor: Mesto Trenčín, Átrium pod Mestskou 
vežou Trenčín, 16. 8. 2019.  

- Programová dramaturgia a moderovanie na podujatí Oslavy SNP, Organizátor: Obec 
Uhrovec, Námestie, 31. 8. 2019.  

- Hudobné vystúpenie na podujatí Jazz pod hradom, Organizátor: Slovenská jazzová 
spoločnosť, Galéria Vážka, 24. 9. 2019. 



 54

Moderovanie podujatia Jahrada, Organizátor: Expocenter a. s., priestory Trenčianskeho 
výstaviska, 12. 10. 2019. 

- Moderovanie koncertu Kyrie, Organizátor: RTvS, Slovenský rozhlas Bratislava, 12. 12. 2019. 
 
Štefinová: 

- Koordinačné stretnutie k problematike násilia na deťoch; Organizátor: Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny Trenčín; Trenčín, 18. 3. 2019. 

- Obete trestných činov, kto sú, aké majú postavenie v trestnom konaní a čo potrebujú?; 
Organizátor: Fórum života o.z.; Trenčín, 7. 5. 2019. 

- Nikolaj Vasielievič Gogoľ: Ženba – divadelné predstavenie; Organizátor: Mestské divadlo 
Trenčín; Kino Hviezda Trenčín, 7. 5. 2019. 

- Exkurzia kronikárov, kultúrno-osvetových pracovníkov a ostatných záujemcov do mesta 
Kroměříž (ČR); Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne; Kroměříž, 31. 5. 
2019. 

- Celoslovenská porada pracovníkov popularizačno-vzdelávacích oddelení v oblasti astronómie; 
Pieštany, 15. 10. 2019. 
 
 
 

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

- Účasť na prípravných výboroch ku Kopaničiarskym slávnostiam – Starý Hrozenkov, Drietoma, 
8. 1. 2019, 12. 2. 2019, 18. 2. 2019, 12. 3. 2019, 9. 4. 2019, 18. 6. 2019. 

- Účasť na podujatí k 50. výr. založenia GMAB – GAMB Trenčín, 10. 2. 2019. 
- Účasť na vernisáži výstavy k výročiu M. R. Štefánika – TSK, 1. 2. 2019. 
- Účasť na vernisáži výstavy Stretnutie – Setkání – TSK, 1. 2. 2019. 
- Účasť na podujatí Život bez závislosti – Trenčín, 15. 2. 2019. 
- Účasť na podujatí k 100. výročiu divadla v Dolnej Súči, odovzdanie ďakovného listu                         

a pamätnej plakety, 17. 2. 2019. 
- Účasť na obvodných kolách Hviezdoslavov Kubína – TSK, 20. – 22. 2. 2019. 
- Účasť na prípravných výboroch Slávností bratstva Čechov a Slovákov Javorina 2019 – 22. 2. 

2019 (Lubina),  26. 3. 2019 (Veselí n/M), 2. 4. 2019 (Uh. Brod). 
- Účasť na vzdelávaní Úradu vlády k zákonu č. 553/2003 – TSK, 28. 2. 2019. 
- Účasť na vernisáži výstavy Vesmír očami detí – 1. 3. 2019. 
- Účasť na podujatí Omšenské fašiangy – Omšenie, 2. 3. 2019. 
- Účasť na stretnutí s ministerskou kultúry k propagácii výzvy FPU Folklór duša Slovenska – 

TSK, 5. 3. 2019. 
- Účasť na súťaži Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – TSK, 27. 3. 2019. 
- Účasť na odbornej konferencii k návrhu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety v TN kraji – TSK, 4. 3. 2019. 
- Účasť na Festivale A. Jurkovičovej – Nové Mesto n. V., 7. 4. 2019 (otvorenie), 10. 4. 2019 

(vyhodnotenie). 
- Účasť na prac. stretnutí k podujatiu Flores  musarum – TN múzeum, 16. 4. 2019. 
- Účasť na podujatí Veriť, milovať, pracovať spomienková slávnosť na životné okamihy 

generála M. R. Štefánika – Trenčín, 28. 4. 2019. 
- Účasť na podujatí Návraty Vojtech Bucku do rodnej Libichavy – Libichava, 6. 6. 2019. 
- Účasť na vernisáži, oceňovaní a odbornom seminári AMFO 2019 – TSK, 7. 6. 2019. 
- Účasť na výstave Juniorfila 2019. 
- Účasť na podujatí Deti Štefánikovi – Lubina, 17. 6. 2019. 
- Účasť na Medzinárodnom výtvarno-literárnom sympóziu ORA ET ARS: 
 • otvorenie – Trenčín, 17. 6. 2019, 
 • seminár Okno do histórie – TSK, 18. 6. 2019, 

• ukončenie, pracovná vernisáž – Skalka n. V., 22. 6. 2019. 
- Účasť na 64. Kopaničiarskych slávnostiach – amfiteáter Starý Hrozenkov, 12. – 14. 7. 2019. 
- Účasť na slávnostnej vernisáži výstavy diel z 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia  ORA ET ARS – Skalka 2019 – Veľká Skalka, 20. 7. 2019.  
- Účasť na XXVII. Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov – Veľká Javorina, 28. 7. 2019. 
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- Účasť na vernisáži a odbornom seminári 56. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019, príhovor, odovzdávanie ocenení – Trenčiansky 
hrad, 6. 9. 2019. 

- Účasť na kurze moderátorov, príhovor – TSK, 12. 9., 19. 9., 26. 9. 2019.   
- Účasť na pracovnom stretnutí riaditeľov ROS – Liptovský Mikuláš, 17. 9. 2019.  
- Účasť na seminári Fenomény internetu v živote detí a mladých ľudí, príhovor – TSK, 18. 9. 

2019. 
- Účasť na slávnostnom programe k výročiu FS Trenčan – príhovor, odovzdanie ďakovného 

listu a plakety – Kino Hviezda Trenčín, 21. 9. 2019.  
- Účasť na otvorení divadelnej sezóny Mestského divadla Trenčín – Posádkový klub Trenčín, 

22. 9. 2019. 
- Účasť na školení CO – TSK, 23. 9. 2019.  
- Účasť na podujatí M. R. Štefánik (Najväčší Slovák) – Posádkový klub Trenčín 23. 9. 2019.  
- Účasť na slávnostnom galavečere Flores musarum, odovzdávanie ocenení – GMAB Trenčín. 

30. 9. 2019. 
- Účasť na prípravnom stretnutí k podujatiu v r. 2020 – Čierna Lehota, 7. 10. 2019. 
- Účasť na metodickom dni ZPOZ, príhovor – Nová Bošáca, 10. 10. 2019. 
- Účasť na podujatí The dark trip – Kino Hviezda Trenčín, 11. 10. 2019.  
- Účasť na podujatí Iniciatíva Creativa – Trenčín, 11. 10. 2019.  
- Účasť na regionálnej súťaži Timravina studnička, príhovor – TSK, 17. 10. 2019.  
- Účasť na slávnostnom programe k výročiu DFS Kornička – odovzdanie ďakovného listu – 

Kino Hviezda Trenčín, 26. 10. 2019.  
- Účasť na vernisáži výstavy 56. MÉTA, príhovor – TSK, 7. 11. 2019.  
- Účasť na podujatí Chráňme ženy a deti pred násilím  – TSK,14. 11. 2019.  
- Účasť na slávnostnom programe k výročiu FS Družba – príhovor, odovzdanie ďakovného listu 

a plakety – Posádkový klub Trenčín, 16. 11. 2019.  
- Účasť na slávnostnom programe k výročiu ženského speváckeho zboru Klenotnica – príhovor, 

odovzdanie ďakovného listu a plakety – Bzince pod Javorinou, 23. 11. 2019. 
- Účasť na slávnostnom vyhodnotení súťaže O literárnu cenu TnUAD, príhovor, odovzdávanie 

ocenení – TnUAD Trenčín, 28. 11. 2019.  
- Účasť na Festivale speváckych zborov, príhovor, odovzdávanie ocenení – Beckov, 1. 12. 

2019.  
- Účasť na premiére divadelnej hry Mestského divadla Trenčín Svetový Slovák Štefánik – Kino 

Hviezda Trenčín, 1. 12. 2019.  
- Účasť na vianočnom stretnutí zástupcov miest a obcí TN regiónu, príhovor – Ivanovce, 12. 12. 

2019.  
 
Muchová: 

- Účasť na výstave k výročiu M. R. Štefánika – TSK, 1. 2. 2019. 
- Účasť na podujatí Život bez závislosti – Kino Hviezda, 15. 2. 2019. 
- Účasť na Literárnom soirée – Klub Lúč, 11. 3. 2019. 
- Účasť na 24. ročníku súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – KD Uhrovec, 3. 5. 2019. 
- Účasť na čítaní poézie v rámci podujatia ORA ET ARS SKALKA – Verejná knižnica M. 

Rešetku, 21. 6. 2019. 
- Účasť na podujatí Majstri prednesu – Galéria M. A. Bazovského, 1. 7. 2019. 
- Účasť na podujatí M. R. Štefánik – Posádkový klub, 23. 9. 2019. 
- Účasť na školení k CO – TNOS, 23. 9. 2019. 
- Účasť na Dni otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja, 1. 10. 2019. 
- Účasť na vernisáži L. Kubičinu Hľadanie – Reduta Uherské Hradiště, 2. 10. 2019. 
- Účasť na Literárnom soirée – Klub Lúč Trenčín, 29. 10. 2019. 
- Účasť na Cimbalovom zrkadlení – GMAB Trenčín, 9. 12. 2019. 

 
Tretinárová:  

- Účasť na školení – mzdy – TSK, 31. 1. 2019. 
- Účasť na školení k CO – TNOS, 23. 9. 2019. 

 
Janesová:  

- Účasť na školení k CO – TNOS, 23. 9. 2019. 
 


