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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 2020 hlavné ciele a úlohy vychádzajúce z 
plánu činnosti na rok 2020 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. 
 



 4

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 2020 pracovníci 
vypracovali a predložili 14 projektových žiadostí nasledovne:  

 
       

Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia 
Požadované dotácie na 10 projektov spolu:  46 280 € 
Pridelené dotácie na 10 projektov:   37 930 € 
Vrátené dotácie na 3 projekty:    14 000 €   
(DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2020, Trenčianske folklórne slávnosti, Tancuj, spievaj, zahraj si) 
nerealizované pre pandémiu Covid-19 (odstúpenie od zmluvy, vzdanie sa dotácie)   
    
 
Poskytovateľ dotácie: MK SR 
Požadované dotácie na 3 projekty spolu:    8 910 € 
Pridelená suma na 3 projekty:      8 910 € 
Vrátené dotácie na 2 projekty:      7 960 €  
(NAŠE SPEVY A TANCE – regionálna súťaž a prehliadka detského hudobného folklóru a choreografií 
folklórnych súborov; ORA ET ARS Skalka 2020 • 13. ročník medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia) nerealizované pre pandémiu (odstúpenie od zmluvy, vzdanie sa dotácie) 
 
Poskytovateľ dotácie: Mesto Trenčín 
Požadovaná dotácia na 1 projekt:        800 € 
Pridelená dotácia:          800 € 
Vrátená dotácia:          800 € 
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SUMÁR dotácií od všetkých poskytovateľov: 
Požadované dotácie:     55 990 € 
Pridelené dotácie:     47 640 € 
Vrátené dotácie:     22 760 € 
 
Z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 v termíne od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020 boli priebežne 
vydávané opatrenia Ústredného krízového štábu SR, vlády SR a Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne, ktoré sa priebežne menili podľa aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie 
(zákaz konania hromadných podujatí, obmedzenia týkajúce sa kapacity a spôsobu sedenia, 
podávania občerstvenia a pod.). Pre uvedené opatrenia sme nemohli realizovať všetky podujatia 
v celom rozsahu, ako boli pôvodne naplánované. Zrušené podujatia, u ktorých to bolo možné, sme po 
čiastočnom uvoľnení až do opätovného zákazu realizovali postupne v náhradných termínoch. Niektoré 
podujatia sme museli zrušiť v celom rozsahu.  

 

 
 
 
 
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 
 
- 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 
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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. 
 
 
 
 
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. 
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: 
Dolné Srnie • Bzince pod Javorinou • Melčice-Lieskové 
 
Prípravné výbory: 
20. 2. 2020 – Dolné Srnie – príprava osláv  
 
Masárová 
Metodická pomoc v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, fotografie na zabezpečenie 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 2020, Výtvarné spektrum 2020 – celoštátne kolo, amatérskych 
fotografov v súťažnej výstave amatérskej fotografie Trenčianskeho kraja AMFO 2020. 
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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 každý prvý utorok 
v mesiaci o 17.00 h v priestoroch zasadačky TSK, priemerná účasť – 15 členov.  
Termíny: 14. 1. 2020, 17.00 h – téma mesiaca: Križovatka; 4. 2. 2020, 17.00 h – téma mesiaca: 
Gurmáni; 5. 3. 2020, 17.00 h – téma mesiaca: Napätie.  
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. 
V mesiacoch apríl – jún 2020 boli v platnosti opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19, a preto sa 
pravidelné mesačné stretnutia fotografov FOTOSTREDISKO preniesli do virtuálneho priestoru a 
vybrané fotografie na témy: Ulica, Zrod a Sen. V pravidelných "stretnutiach" fotografov sme 
pokračovali, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, vo virtuálnom priestore (www.tnos.sk; FB Za 
kultúrou s TNOS). Témy: september – Dovolenka, prázdniny; Október – Jeseň; November – 
Pominuteľnosť; December – Architektúra interiéru.  
 
Kohútová 
Metodické návštevy: 
V roku 2020 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, pri organizačných záležitostiach. 
V januári – februári a v júni intenzívnejšie návštevy a odborná metodická pomoc na nedeľňajších 
nácvikoch, vrátane pomoci pri tvorbe nového programu pre FSk Rozvadžan z Trenčianskych 
Stankoviec. Ďalšie stretnutia a návštevy boli pre pandémiu Covid-19 zrušené a presunuté na jeseň. 
V II. polroku bola poskytnutá metodická pomoc e-mailom a sociálnymi sieťami, pre folklórne súbory, 
detské folklórne súbory, folklórne skupiny v Trenčianskom regióne. Väčšinou išlo o metodické 
usmernenie v oblasti hudby, tanca, spevu. Osobné stretnutia a návštevy sa uskutočnili v júli vo FSk 
Rozvadžan v Trenčianskych Stankovciach. Ostatné boli pre pandémiu Covid-19 zrušené a presunuté 
na rok 2021. 
 
Budinská 
Metodické návštevy: 
Starý Hrozenkov – 21. 1. 2020 
Klub Lúč – 27.4. 2020 
DFS Radosť – 3. 3. 2020 
MsKS Nové Mesto nad Váhom – 9. 9. 2020 
Klub Lúč Trenčín – 1. 10. 2020 
GMAB Trenčín – 2. 12. 2020 
Metodické návštevy v súvislosti s prípravou Cimbalovej dielne 2020, prípravou Literárneho soirée, 
Kopaničiarskych slávností a Cimbalového zrkadlenia. 
Spolupracovala so školami (SŠ, gymnáziami, ZUŠ), s Národným osvetovým centrom Bratislava, 
GMAB v Trenčíne, Klubom Lúč v Trenčíne, MsKS v Novom Meste nad Váhom, Akadémiou umení 
v Banskej Bystrici, Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici a inými subjektmi kultúrnych aktivít. 
                                                                                                    
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 
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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 2020 boli určené nielen obciam a kultúrnym 
zariadeniam, ale aj ďalším organizátorom a realizátorom kultúrnych aktivít a tiež ľudovým 
remeselníkom. Spolupracovali sme aj s pracovníkmi NOC v Bratislave, TSK, ROS, ÚĽUV Bratislava, 
VKMR v Trenčíne, Klubom trenčianskych historikov, s lektormi, rôznymi odborníkmi 
a spolupracovníkmi v špecializovaných oblastiach odborného pôsobenia. Účasť na zasadnutiach 
prípravných výborov a pracovných stretnutiach bola zameraná na odbornú a organizačnú spoluprácu 
pri príprave a realizácii podujatí regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného charakteru – 
Podjavorinské folklórne slávnosti, Trenčianske folklórne slávnosti, Teplanská pohoda, Kopaničiarske 
slávnosti.  
 
 
 
 
IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ  PODUJATIA 
 
Činnosť v oblasti informačno-vzdelávacej 
 

• PRO AUTIS – Piano Club  Trenčín, 24. 1. 2020  
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.: Budinská 
 
• PLES SENIOROV – Posádkový klub Trenčín, 25. 1. 2020  
Ďalší ročník Plesu pre seniorov v Trenčíne.  
Organizátori: Občianske združenie Trenčania pre Trenčín, Mesto Trenčín, TSK, TNOS v Trenčíne 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková  
 
• DETI DEŤOM – KC Dlhé Hony Trenčín, 15. 2. 2020 
HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE, DETI DEŤOM, SEMINÁR PRE DFS A ICH 
VEDÚCICH, PEDAGÓGOV, IX. FOLKLÓRNE TANEČNO-SPEVNÉ DIELNIČKY pre malé deti z DFS 
Lampášik Trenčianske Stankovce a Selčanka Selec. 
Kultúrne centrum Stred v Trenčíne v sobotu 15. februára patrilo malým tanečníkom, spevákom a ich 
vedúcim, pedagógom z dvoch detských folklórnych súborov. 
TNOS v Trenčíne po deviaty raz pripravilo folklórne tanečno-spevné dielničky pre deti od 7 rokov do 
12 rokov, ktorými boli detské folklórne súbory z dvoch susediacich obcí, a to DFS Lampášik z 
Trenčianskych Stankoviec a DFS Selčanka zo Selca. Z každého súboru sa zúčastnilo cca po 15 detí 
vrátane ich vedenia. Tanečnou lektorkou bola Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. a speváckou lektorkou 
Jaroslava Kohútová. 
Účelom seminára bolo stretnutie sa detí a ich vedúcich, spoločné zabavenie sa pri ukážke nácvikovej 
časti prostredníctvom hier, ale aj malej školičke tanca, spevu, kde sa naučili strofický tanček Kadlecká, 
ktorý si na záver deti spolu zatancovali a taktiež si zaspievali ľudovú pesničku na Seleckých lúčkach 
šibeničky. Toto všetko mohli deti zažiť naozaj pri živej hudbe: heligónka Kristínka Konečná, bubon 
Alžbetka Konečná a husle Melisska Holá. 
„Tešíme sa na jesenný seminárik v poradí X. Folklórne tanečno-spevné dielničky.“ 
Podujatie pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.  
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PIETNY AKT POLOŽENIA VENCOV A KVETOV K POMNÍKU PADLÝCH A UMUČENÝCH PRI 
PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA PARTIZÁNSKEHO BOJA V CETUNE – Cetuna, 23. 2. 2020 
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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 na podujatí – V. Slivová 
Účasť: 180 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM – Remeselné dielničky pre šikovné detičky III, Lubina 
Hrnčiarska dielnička – Tvoríme z hliny: 24.3., 8.4., 16.4., 4.5.2020 
Čipkárska dielnička – Paličkujeme z nití: 25.3., 30.3., 8.4., 15.4.2020 
Veľkonočná dielnička – Pletieme korbáče – Zdobíme medovníčky – Drôtujeme kraslice: 6.4.2020 
S cieľom poskytnúť priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia sme pripravili 3 cykly 
remeselných tvorivých dielničiek. Každý cyklus bol tematicky zameraný na jedno konkrétne remeslo            
a pozostával z viacerých jednodňových stretnutí, počet ktorých závisí od náročnosti jednotlivých 
činností a techník daného remesla. 
Na príprave obsahovej náplne sme spolupracovali s remeselníkmi – lektormi jednotlivých dielničiek: 
Andrea Peterková Gontkovská, Bc. Katarína Vozáriková, Mgr. Mária Mizeráková, Ing. Ján Zeman, Bc. 
Mária Muráriková. 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, lektori, spracovanie harmonogramu tvorivých dielní, 
zabezpečenie priestorov, oslovenie účastníkov, propagácia 
Spoluorganizátor: ZŠ s MŠ Lubina 
V obci Lubina sme mali realizovať 9 remeselných tvorivých dielní, ktoré sme pre pandémiu 
preložili na november – december 2020. Boli kompletne organizačne i lektorsky zabezpečené, 
spropagované a naplnená kapacita záujemcov, no pre zhoršenú epidemiologickú situáciu                 
a opätovný zákaz konania podujatí sme ich ani v tomto termíne vôbec nemohli uskutočniť. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – KLUB LÚČ TRENČÍN, 4. 5. 2020 
Literárne soirée – live streem 
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 a programu 
Účasť: live streem bez divákov 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• MÓDNA PREHLIADKA – Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 4. 6. 2020  
Módna prehliadka, v ktorej sa predstavujú regionálni (študenti), ale aj renomovaní módni návrhári            
(V. Kostková), víťazka súťaže „nové tváre módnej scény“ K. Bánovská, výhercovia súťaže „Zlatá 
Fatima 2018“ v kategórii Výrobok roka JANKIV SIBLINGS. Podujatie predstaví Trenčín ako tvorivé, 
kreatívne mesto, ktoré poskytuje vhodné prostredie pre odevný dizajn aj v dnešnej dobe.  
Podujatie bolo vzhľadom na pandémiu Covid-19 zrušené. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, GMAB v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, tvorba pozvánky, vypracovanie scenára, zabezpečenie 
moderovania počas akcie a účinkujúcich. 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková  
 
• Odborný seminár k výstave VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA – 24. ROČNÍK 
KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY – 
Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom, 3. 7. 2020  
Cieľom seminára bolo rozvíjať vedomosti a podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. 
Lektori: PaedDr. Elena Porubänová, Mgr. Art. Iveta Ochránková a Jozef Vydrnák. 
Účasť: cca 50 
Zodp. prac.: Masárová 
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• ODHALENIE BUSTY J. B. MAGINA – Dubnica nad Váhom,  5. 7. 2020 
Spomienková slávnosť pri príležitosť 285. výročia úmrtia významnej osobnosti slovenského národa, 
slovenského historika, básnika a katolíckeho kňaza Jána Baltazára Magina v Dubnici nad Váhom. Pri 
tejto príležitosti bola slávnostne odhalená jeho busta.  
Organizátori: MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, mesto Dubnica nad Váhom, Farský úrad 
Dubnica na Váhom, TNOS v Trenčíne 
Zodp. prac: Múdra Šebíková 
 
• Odborný seminár k výstave AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA • 24. ročník krajskej postupovej 
súťaže amatérskej fotografie – Galéria Vážka, Mierové námestie Trenčín, 26. 8. 2020 
Cieľom seminára bolo rozvíjať vedomosti a podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.  
Lektormi seminára boli členovia odbornej poroty: Ing. Jan Tluka, PhDr. Marián Pauer, Radovan 
Stoklasa 
Účasť: 40 amatérskych fotografov 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Workshop k podujatiu AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA • 24. ročník krajskej postupovej 
súťaže amatérskej fotografie 
Workshop bol spojený s prednáškou na tému Fotograf Beatles. Lektorom workshopu bol PhDr. Marián 
Pauer, Bratislava, teoretik fotografie, fotograf, novinár, publicista. 30 účastníkov workshopu malo 
s lektorom možnosť konzultovať svoje fotografie na tému Môj deň. 
Z dôvodu epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením Covid 19 bol termín týchto aktivít 
presunutý z plánovaného mesiaca júl 2020 na termín 26. 8. 2020 a menilo sa aj plánované miesto 
realizácie aktivít z kongresovej sály Trenčianskeho samosprávneho kraja na miesto – Galéria Vážka, 
Mierové námestie Trenčín. 

 Zodp. prac.: Masárová 
 
• KRAJSKÉ OSLAVY 76. VÝROČIA SNP – vrch Roh Lubina, 5. 9. 2020  
Organizátori: Obec Lubina, Oblastná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Novom Meste nad Váhom   
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne            
Podiel TNOS: zabezpečenie programu a moderovanie pietnej akcie 
Účasť: 100 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• Odborný rozborový seminár k prehliadke a súťaži VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 • 57. ročník 
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Dubnický kaštieľ 
Dubnica nad Váhom, 11. 9. 2020 
Lektori: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., Mgr. art. Eva Čarnoká, Košice; PaedDr. Elena 
Porubänová, Trenčín; doc. Daniel Szalai, akademický maliar, Nové Zámky; Ing. Jozef Vydrnák.  
Účasť: 60   
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Tvorivé dielne VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 • 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a 
výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Trenčín, 11. a 12. 9. 2020  
Základná umelecká škola K. Pádivého Trenčín • maľba – lektor: Lucia Horňáková Černayová 
Základná umelecká škola K. Pádivého Trenčín • textil (plstenie, arttex) – lektorka: Milada Ždrnja 
Keramická dielňa Terrapia.sk Dubnica nad Váhom • keramika – lektorka: Soňa Zelisková 
Škola umeleckého priemyslu Trenčín • serigrafia – lektori: Ľudovít Bartoš, Ľubomír Kobida 
Účasť: 26 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI – 22. 9.  – 31. 12. 2020 
V septembri 2020 vyhlásilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne 32. ročník regionálnej výtvarnej 
súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Súťaž je určená pre deti a žiakov materských, základných, 
špeciálnych a základných umeleckých škôl z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce 
nad Bebravou. Obmedzené fungovanie škôl z dôvodu epidemickej situácie na Slovensku 
pravdepodobne ovplyvnilo ich účasť v súťaži, pretože sa zapojilo 251 žiakov, to je menej ako polovica 
oproti roku 2019. Počet prihlásených škôl: 
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1. kategória: MATERSKÉ ŠKOLY              10 MŠ/60 prác 
2. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ       10 ZŠ/83 prác 
3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ       5 ZŠ/38 prác 
4. kategória: ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. roč. ZŠ  3 ZUŠ/31 prác         
5. kategória: ZUŠ – 5.– 9. ročník ZŠ             3 ZUŠ/20 prác 
6. kategória: špeciálne školy     3 ŠŠ/19 prác 
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 10. 11. 2020 v priestoroch Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne. Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá, Mgr. Radka 
Nedomová a Mgr. Janka Masárová. Porota mala možnosť udeliť v každej súťažnej kategórii 5 cien, 
ale uplatnila si právo ceny prerozdeliť. V 1. kategórii ocenila 6 prác a v 3. kategórii 4 práce.  
Vážna epidemická situácia nedovolila usporiadať tradičnú výstavu súťažných prác. Pre účastníkov 
bolo pripravené video s vyhodnotením súťaže a prezentáciou víťazných prác, ktoré bolo zverejnené 
na webovej stránke www.tnos.sk, na YouTube: Kultúra TNOS a  na Facebooku: Za kultúrou s TNOS. 
Zoznam ocenených žiakov:  
Patrik Chorvát, 6 r. (ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná), Veronika Lobotková, 5 r. (MŠ J. Halašu, 
Trenčín), Martin Miklánek, 4 r. (ZŠ s MŠ S. Štúra, Lubina), Laura Ševčíková, 5 r. (MŠ Šafárikova, elok. 
prac. Východná, Trenčín), Martin Beták, 6 r. (MŠ Šafárikova, elok. prac. Východná, Trenčín), 
Maximilián Slávka, 4 r. (ZŠ s MŠ S. Štúra, Lubina), Kiara Konečná, 8 r. (Súkromná ZŠ Futurum, 
Trenčín), Nina Punová, 8 r. (ZŠ s MŠ J. Lipského, Trenčianske Stankovce), Tatiana Pecháčková, 7 r. 
(ZŠ Janka Palu, Nemšová), Michal Zbýňovec, 9 r. (ZŠ Bezručova, Trenčín), Marek Šprtka, 8 r. (ZŠ 
Trenčianske Jastrabie), Lucia Gúčiková, 11 r. (ZŠ s MŠ Podolie), Patrik Ray, 10 r. (ZŠ s MŠ Podolie), 
Nikola Kšinská, 8. ročník (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou), Vanesa Anová, 9. ročník 
(ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou), David Hromčo, 7 r. (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Lea 
Karcolová, 7 r. (ZUŠ Ľuborčianska, Nemšová), Simonka Švehlová, 10 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto 
nad Váhom), Sofia Sanchez Mičová, 9 r. (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Adelka Maláčová, 6 r. (ZUŠ K. 
Pádivého, Trenčín), Mina Rosi Iliev, 10 r. (ZUŠ Ľuborčianska, Nemšová), Dominika Adamčíková, 11 r. 
(ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), Vanesa Orechovská, 10 r. (ZUŠ Ľuborčianska, Nemšová), 
Lucia Petreková, 11 r. (ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom), Bianca Tulisová, 10 r. (ZUŠ J. Kréna, 
Nové Mesto nad Váhom), Miško Rábek, 11 r. (Spojená škola internátna Ľ. Stárka, Trenčín), Jakub 
Kučera, 11 r. (SŠI M. R. Štefánika, Trenč. Teplá), Paťko Pecháček, 12 r. (SŠI Ľ. Stárka, Trenčín), 
Andrej Bakai, 15 r. (SŠI M. R. Štefánika, Trenč. Teplá), Kristián Obdržal, 15 r. (SŠI Ľ. Stárka, Trenčín) 
Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného 
hodnotenia súťaže, nákup cien, príprava diplomov, príprava online vyhodnotenia súťaže 
prostredníctvom videa, rozvoz ocenení do škôl služobným vozidlom a i. 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM – Remeselné dielničky pre šikovné detičky III, Trenčín 
Hrnčiarska dielnička: 23. 9., 30. 9., 7. 10. 28. 10. 2020 
Šúpoliarska dielnička: 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10. 2020 
Šperkárska dielnička: 5. 11., 12. 11., 19. 11. 2020 
Tvorivé dielne poskytli priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia. Na tematicky ladených 
stretnutiach si deti vyrobili svoj vlastný výrobok pod vedením ľudovo-umeleckých tvorcov. Osvojili si 
nové vedomostí, zručnosti a rôzne techniky v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeli nielen                
k rozšíreniu poznatkov v tejto oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí. 
Na príprave obsahovej náplne sme spolupracovali s remeselníkmi – lektormi jednotlivých dielničiek:  
Mgr. art. Veronika Miščíková, Andrea Peterková Gontkovská a Mgr. Sabína Schubertová. 
V termíne od 23. 9. do 19. 11. 2020 sme pripravili cyklus 11 tvorivých stretnutí z oblasti hrnčiarstva, 
šúpoliarstva a šperkárstva. Vzhľadom na vydaný zákaz konania podujatí od 15. 10. 2020 sme stihli 
zrealizovať iba 5 stretnutí (z toho 3 hrnčiarske a 2 šúpoliarske dielničky). Ostatné remeselné dielne 
boli zrušené.  
Počet účastníkov: 33 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, lektori, spracovanie harmonogramu tvorivých dielní, 
zabezpečenie priestorov, oslovenie účastníkov, propagácia 
Spoluorganizátor: ZŠ Veľkomoravská Trenčín a Neboj sa remesla 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• „BEZ HODNOTENIA K POROZUMENIU ALEBO ABY INTERVENCIA BOLA ADRESNÁ“ – 
ÚPSVaR Trenčín, 28. 9. 2020 
V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov 
Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím bol na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
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zrealizovaný vzdelávací seminár s názvom „Bez hodnotenia k porozumeniu alebo aby intervencia bola 
adresná“. Seminár sa konal vďaka finančnej podpore Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. 
Cieľovou skupinou vzdelávania boli pracovníci Centra pre deti a rodiny Trenčín, ktorí získali poznatky 
o prežívaní a následkoch traumy dieťaťa, o vzťahovej väzbe, o metódach práce s traumatizovaným 
dieťaťom a možnostiach využitia filiálnej terapie.  
Lektorka Mgr. Mária Daňová prítomným odovzdala podstatné informácie o spôsoboch komunikácie             
s agresorom, ako aj o konkrétnych formách práce a pomoci rodine, v ktorej sa nachádzajú deti so 
syndrómom CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa). Pracovníci CDR sami 
vedia, že adresnú intervenciu môžu v rodinách poskytovať len vďaka odborným vedomostiam, 
praktickým zručnostiam, ale aj vďaka porozumeniu takej náročnej problematike, akou sú príčiny            
a následky traumy dieťaťa. 
Organizátori: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: finančné zabezpečenie odborných služieb – lektorka, príprava prezenčných listín, 
zabezpečenie plynulého priebehu podujatia s dodržaním protiepidemických opatrení a i. 
Účasť: 14  
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• „BEZ SLOV“ – ÚPSVaR Trenčín, 29. 9. 2020 
V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov 
Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím bol na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
zrealizovaný workshop s názvom „BEZ SLOV....“. Workshop sa konal vďaka finančnej podpore 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.  
Lektorky Mgr. Mária Kaková a Mgr. Iveta Izraelová interaktívnou formou zúčastneným odovzdali 
informácie o tom, ako porozumieť dieťaťu „cez obrázky“ a prostredníctvom hry  BEZ SLOV... 
Učiteľky materských škôl, sociálne pracovníčky Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
sociálni pracovníci a psychologičky Centra pre deti a rodiny, ale aj pracovníčky z mestského úradu              
a občianskeho združenia sa mali možnosť dozvedieť o komunikácii s dieťaťom prostredníctvom 
kresby, ako interpretovať emocionálne prežívanie, osobnosť a vzťahy dieťaťa. Kedy je potrebné 
spozornieť – dôležité znaky a symboly v kresbe detí, ktoré môžu byť nápomocné pri identifikácii násilia 
páchaného na dieťati. Tiež sa dozvedeli o pozitívach terapie hrou a o tom, že hra ako komunikačný 
prostriedok môže byť vo veľkej miere nápomocnou pri porozumení pocitom a emocionálnym potrebám 
dieťaťa. 
Organizátori: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: finančné zabezpečenie odborných služieb – lektorky, príprava prezenčných listín, 
zabezpečenie plynulého priebehu podujatia s dodržaním protiepidemických opatrení a i. 
Účasť: 15  
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• LITERÁRNE SOIRÉE – Klub Lúč Trenčín, 6. 10. 2020 
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: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Klub Lúč Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu, vypracovanie scenára, zabezpečenie hostí 
a lektora, moderovanie počas akcie 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• DETI DEŤOM – ZŠ Trenčianske Stankovce, 7. 11. 2020 
HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE, DETI DEŤOM, SEMINÁR PRE DFS A ICH 
VEDÚCICH, PEDAGÓGOV, X. FOLKLÓRNE TANEČNO-SPEVNÉ DIELNIČKY pre malé deti z DFS 
Lampášik Trenčianske Stankovce a Selčanka Selec sa neuskutočnili z dôvodu pandémii Covid 
19. Boli presunuté na rok 2021.  
Účelom seminára Deti deťom je stretnutie sa detí a ich vedúcich, spoločné zabavenie sa pri ukážke 
nácvikovej časti prostredníctvom hry – hier, ale aj malej školičke tanca, spevu, kde sa na záver 
seminárika deti spolu s pedagógmi, vedúcimi naučia jednoduchý, strofický tanec vrátane ľudovej 
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pesničky. Toto všetko si mali deti zažiť pri živej hudbe: heligónka Kristínka Konečná, bubon Alžbetka 
Konečná a husle Melisska Holá. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• BUBNOVAČKA – 19. 11.  2020 
V roku 2020 sa uskutočnil 7. ročník celoslovenskej akcie s názvom „Bubnovačka“, ktorá má 
symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej 
prevencie. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať               
a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. 
Myšlienku podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ si pripomíname tradične 19. novembra. Práve 
november je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 
Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa 
problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha 
toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na 
deťoch pri MPSVaR SR. 
Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac ako 55 000 detí a dospelých, ktorí v menších 
či väčších skupinách spoločne bubnovali v školách, športových halách, firmách, na uliciach... Tento 
ročník sa pre zlú epidemickú situáciu presunul predovšetkým do on-line priestoru. Okrem tradičnej on-
line mapy, v ktorej boli postupne označení všetci prihlásení účastníci, vznikla aj udalosť na Facebooku 
„Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!“, ktorej zakladateľom bolo Centrum Slniečko, n. o.                
V tejto udalosti mohli všetci účastníci zverejňovať svoje fotografie a videá z Bubnovačky. 
V tomto roku sa prvýkrát oficiálne zapojilo aj mesto Trenčín a celú akciu koordinoval Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. 
Spoločne vytvorili aj krátku video-pozvánku, v ktorej sa verejnosti prihovorili divadelníci z Mestského 
divadla Trenčín či známy slovenský hokejista Ján Lašák. 
Organizátori: Centrum Slniečko, n. o., Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia 
na deťoch 
Spoluorganizátori: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín, TNOS v Trenčíne a ďalší 
Podiel TNOS: oslovenie umelcov a športovcov, vypracovanie scenára video-pozvánky, technické 
zabezpečenie – nahrávanie a spracovanie videa, propagácia 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE –  Galéria Vážka, 21. 11. 2020 
1. Spevácky workshop zameraný na vokálne techniky a prípravu ľudového spevu, spracovanie, výber 
piesňového materiálu, jeho interpretáciu pre vedúcich, pedagógov, DFS, FS, FSk, krúžky... 
2. 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. 
Lektorkami seminárov mali byť: PhD., Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – etnochoreologička, 
pedagogička a choreografka ľudového tanca, Jaroslava Kohútová, metodická pracovníčka TNOS TN 
a vedúca DFS Kornička 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• CIMBALOVÉ ZRKADLENIE – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 14. 12. 2020  
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.                                                            
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, návrh a tlač plagátu, zabezpečenie 
účinkujúcich, vypracovanie scenára a moderovanie akcie, organizačné zabezpečenie večera, 
ozvučenia, foto- a videozáznamu počas akcie 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 50 
Zodp. prac.: Budinská 
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Činnosť v oblasti ZUČ 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Mestské kultúrne stredisko 
v Novom Meste nad Váhom, 19. – 20. 2. 2020 
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 77 prednesov. Oproti minulému roku mali obvodné kolá vyššiu úroveň, 
čo sa odzrkadlilo pri odporúčaní do okresného kola. 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 Trenčíne, 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: 99, z toho 77 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – kongresová sála TSK 
v Trenčíne,  4., 5., 6. 3. 2020 
Obvodné kolá v prednese poézie a prózy detí pre okres Trenčín. 
Oproti minulému roku mali obvodné kolá vyššiu úroveň, čo sa odzrkadlilo pri odporúčaní na okresné 
kolo. Je stále nutné venovať zvýšenú pozornosť výberu ukážok, a mať dostatok času na prípravu 
recitátora, aby zvládol text. V dramaturgii sme zaznamenali objavné texty. 
Do okresného kola postúpili najúspešnejší žiaci, ktorých odporučili a vybrali trojčlenné komisie 
v jednotlivých kategóriách. Na 6 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 18 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: 174, z toho 120 recitátorov 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• CIMBALOVÁ DIELŇA 2020  – KC DLHÉ HONY TRENČÍN, 6. – 8. 3. 2020 
Cimbalová dielňa 2020 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 profesionálnym lektorom.   
Cimbalová dielňa bola určená mladým amatérskym hráčom na cimbal so zameraním špeciálne na 
folklórnu hru.  
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: KC Dlhé Hony Trenčín 
Odborný lektor: Mgr. art. Martin Budinský, ArtD., koncertný cimbalista, predseda Slovenskej 
cimbalovej asociácie, člen orchestra Zlaté husle (Lúčnica)  
Celkovo sa Cimbalovej dielne 2020 zúčastnilo viac ako 10 detí. 
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie školiacich priestorov, lektora a účastníkov 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Zodp. prac.: Budinská 
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• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou,                    
19. 3. 2020 
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy pre okres Nové Mesto nad Váhom sa 
neuskutočnila z dôvodu pandémie Covid-19. 
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. 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• DOBRE NECH JE TOMU DOMU – Kinosála Hviezda Trenčín, 21. 3. 2020 
Vystúpenie DFS Kornička z Trenčína a DFS Hájenka z Bratislavy sa neuskutočnilo z dôvodu 
pandémie Covid-19. 
Tradičné každoročné jarné vystúpenie DFS Kornička pre rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť. Prečo 
názov Dobre nech je tomu domu? Jednoducho preto, že tentokrát si Kornička pozvala na vystúpenie 
svojich kamarátov z DFS Hájenka z Bratislavy. 
Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• VEĽKONOČNÉ VARIÁCIE – Trenčianska Teplá, 21. 3. 2020 
Popoludnie s veľkonočnými zvykmi a tradíciami, v rámci ktorého sme v spolupráci s obcou Trenč. 
Teplá plánovali výstavu tradičných veľkonočných výrobkov spojenú s predajom, tvorivú dielňu 
zdobenia veľkonočných kraslíc, ukážky ľudových remesiel a ochutnávku teplanských šišiek. Kultúrny 
program: Opatovskí harmonikári...  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie tvorivých dielní, lektorov, propagácia, zabezpečenie 
kultúrneho programu 
Tento rok sa podujatie vzhľadom na pandémiu COVID-19 neuskutočnilo. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Melčice-Lieskové, 27. 3. 2020 
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí, v tvorbe detských recitačných 
kolektívov a divadiel poézie pre okres Trenčín sa už tradične uskutočňuje v rodisku básnika Jána 
Smreka. Tento rok sa vzhľadom na pandémiu Covid-19 neuskutočnila. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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. 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Trenčín, 2. 4. 2020 
Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže, dospelých pre okresy 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava. 
Vzhľadom na pandémiu Covid-19 sa prehliadka neuskutočnila v pôvodnom termíne, bola 
presunutá na 17. septembra 2020. 
Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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. 
Zodp. prac.: Slivová, Budinská 
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• AUTORSKÁ VÝSTAVA – FRANTIŠEK TÓTH (ŠAĽA) – VÝBER Z TVORBY, Výstavné priestory 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 16. 4. – 12. 5. 2020 
Podujatie sa v súvislosti s opatreniami Covid-19 v plánovanom termíne neuskutočnilo. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• XXIII. ROČNÍK FESTIVALU ANIČKY JURKOVIČOVEJ – MsKS Nové Mesto nad Váhom,              
16. – 19. 4. 2020 
Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej 
a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom 
umení. Tento rok sa festival vzhľadom na pandémiu Covid-19 neuskutočnil.  
Organizátori: Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom, TNOS v Trenčíne  
Zodp. prac.: Múdra Šebíková  
 
• ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ – regionálna súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov a regionálna súťaž a prehliadka 
choreografií mládežníckych folklórnych súborov – Kino Hviezda Trenčín 18. 4. 2020 
ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ – regionálne súťaže a prehliadky sa neuskutočnili z dôvodu 
pandémie Covid-19. 
Bolo prihlásených 5 mládežníckych folklórnych kolektívov: Družba, Nadšenci z Trenčína, Trúfalci 
z Mníchovej Lehoty, Otava z Nového Mesta nad Váhom a Partia z Modrovej. 
Súťaž mala hodnotiť trojčlenná odborná porota: Mgr. art. Agáta Krausová ArtD, Mgr. art. Lenka 
Konečná, ArtD., Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka. 
Detskí interpreti: DFS Čajka z Hornej Súče – chlapčenská a dievčenská spevácka skupina, 
chlapčenský sólo spev, Štvorlístok z Trenčianske Turnej – dievčenská spevácka skupina, chlapčenský 
aj dievčenský sólo spev a inštrumentalista v hre na heligónku, Selčanka zo Selca – dievčenská 
spevácka skupina, Kornička z Trenčína – dievčenská spevácka skupina, dievčenský sólo spev dvoch 
sólistiek speváčok, Radosť z Trenčína – ľudová hudba, Turanček zo Starej Turej - ľudová hudba, 
dievčenská spevácka skupina. 
Súťaž mala hodnotiť trojčlenná odborná porota: PaedDr. Angela Vargicová, doc. PhDr. Margita 
Jágerová, PhD., Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. 
Organizátor prehliadok: TNOS v Trenčíne 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia – finančné prostriedky boli 
vrátené. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• TEPLANSKÁ MÁJOVÁ POHODA – Trenčianska Teplá, 23. 5. 2020 
Piaty ročník festivalu plného pohody, ľudovej kultúry a zábavy s bohatým programom pre 
mladých i skôr narodených sa tento rok vzhľadom na pandémiu COVID-19 neuskutočnil. 
Organizátori: Obec Trenčianska Teplá, TNOS v Trenčíne, s finančnou podporou TSK 
Podiel TNOS: Koncepčná, dramaturgická, programová, organizačná pomoc  
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• XXXX. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI MNÍCHOVA LEHOTA – prírodný amfiteáter,  
6. 6. 2020 
Trenčianske folklórne slávnosti sa neuskutočnili z dôvodu pandémie Covid-19. 
V piatich blokoch sa mali predstaviť detské folklórne súbory, spevácke skupiny, ľudové hudby, sólisti 
speváci, inštrumentalisti, mládežnícke folklórne súbory, folklórne skupiny z Trenčianskeho kraja. 
Záver mal patriť tradičnej škole tance. 
V sprievodnom programe boli nachystaní MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA s prezentáciou 
remeselníkov, ukážkami svojej výroby a výsledkami tvorby. 
Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia – finančné prostriedky boli vrátené. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne a obec Mníchova Lehota 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA  – sprievodný program Trenčianskych folklórnych slávností  
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 
Na podujatie sme zabezpečili 20 remeselníkov a poskytovateľov občerstvenia. 
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Tento rok sa podujatie vzhľadom na pandémiu COVID-19 neuskutočnilo. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• NÁVRATY VOJTECHA BUCKA DO RODNEJ LIBICHAVY – Libichava, 9. 6. 2020 
XIX. 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. Tento rok sa 
prehliadka vzhľadom na pandémiu Covid-19 neuskutočnila. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne a obec Libichava 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Kinosála Hviezda Trenčín, 14. 10. 2020 
Vystúpenie DFS Kornička z Trenčína sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie Covid-19. 
Tradičné vystúpenie DFS Kornička pre rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť. Prečo názov Z našej 
kuchyne? Jednoducho preto, že tentokrát sa Kornička chcela rozlúčiť s odchádzajúcimi členmi 
a pokrstiť nový CD nosič s názvom „Očúvajte ludzja šecci“ a tak ukázať, čo sa v pomyselnej 
korničkárskej kuchyni počas roka „kuchtilo“... 
Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Trenčín, 17. 9. 2020 
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. Vo svojich 
výstupoch prezentovali pestrú škálu pôvodnej slovenskej i zahraničnej literatúry v kategórii poézia 
a próza. Komisia do krajskej súťažnej prehliadky odporučila 3 recitátorov. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
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. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Účasť: 20 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• DIVADELNÁ DIELŇA 2020 – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 18. – 20. 9. 2020 
Trojdňová tvorivá dielňa na podporu amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne ako súčasť 
systematického vzdelávania v kontexte danej problematiky. Projekt bol zameraný na vedenie k 
pochopeniu základných tvorivých princípov divadla prostredníctvom workshopov s profesionálnymi 
lektormi Mgr. art. Katarínou Hitzingerovou a Mgr. art. Filipom Jekkelom.  
Divadelná dielňa 2020 bola určená študentom ZŠ a SŠ venujúcim sa divadlu a amatérskym 
ochotníckym divadelníkom bez rozdielu veku. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia dielne, zabezpečenie školiacich priestorov, lektorov, účastníkov a stravy  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Počet účastníkov: 25  
Zodp. prac.: Budinská 
 
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – Kino Hviezda Trenčín, 29. 9. 2020 
Divadelná prehliadka Tvorím, tvoríš, tvoríme je divadelnou prehliadkou, ktorej obsahovou náplňou 
bola verejná prezentácia, teoretická a umelecká konfrontácia amatérskych divadelníkov. Je 
nesúťažnou prehliadkou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na 
činoherné divadlo a rôzne formy scénického umenia vyznačujúce sa tak tradičným prístupom, ako aj 
prekračovaním hraníc druhov a štýlov. Projekt bol zameraný na prezentáciu aktuálnych a zaujímavých 
počinov z oblasti amatérskej divadelnej tvorivosti trenčianskeho regiónu, udržiavanie kultúrneho 
povedomia a spoluprácu medzi ochotníkmi, mapovanie vlastných zdrojov a vzájomnú konfrontáciu 
divadelnej tvorivosti v regióne.                             
Vzhľadom na pandemickú situáciu a zdravotné obmedzenia niektorých účastníkov v čase konania 
podujatia sa prehliadky zúčastnili 3 produkcie (2 monodrámy a 1 divadelná inscenácia) z  DS TALENT 
– Mladý Talent Trenčín. 
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Dôležitou projektovou aktivitou bola nielen prehliadka, ale aj odborný seminár zameraný na 
systematické vzdelávanie amatérskych divadelných tvorcov, ktorý viedli 2 lektori – Mgr. art. Katarína 
Hitzingerová, ArtD. a Mgr. art. Filip Jekkel.      
Harmonogram prehliadky: 
  9.00 Slávnostné otvorenie prehliadky 
  9.30 Nebeská prednáška Charlesa Darwina – Peter Kepeňa (DS Talent – Mladý Talent, Trenčín)                                          
11.00 Posledný večer Márie Stuartovej – Barbora Hrabovská (DS Talent – Mladý Talent, Trenčín)                                 
15.00 Zo života hmyzu – DS Talent – Mladý Talent, Trenčín                                                                                                    
17.00 Odborný divadelný seminár  

Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie odborného seminára prehliadky, lektorov a účastníkov 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Počet účastníkov: 50 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• DAJ BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI – KONCERT SPEVÁCKYCH ZBOROV – Trenčín, december  
V tomto duchu sa mal niesť v decembri Adventný koncert speváckych zborov z Trenčína a okolia                
v Kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne, ktorého organizátorom je Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a občianske 
združenie Hudobné aktivity z Trenčína. Opäť ho zastavili covidové opatrenia a museli sme 
podujatie odložiť na rok 2021.  
Zodp. prac.: Kohútová 
 
 
 
 
 
Nadregionálne – krajské postupové súťaže 
 
 
• VESMÍR OČAMI DETÍ – celoslovenská výtvarná súťaž – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, január – 
marec 2020 
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 35. ročníka regionálneho kola súťaže sa uskutočnilo 26. 2. 2020 
v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.  
Porota pracovala v zložení: Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá, Mgr. art. Drahomír Šťastný, Mgr. janka 
Masárová.  
V roku 2020 sa z nášho regiónu do súťaže prihlásilo 666 detí a žiakov. Ocenených bolo 50 prác,                
z ktorých 24 postúpilo do celoslovenského kola súťaže. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách: 
1. kategória/ MATERSKÉ ŠKOLY             24 MŠ/ 152 prác 
2. kategória/ 1. – 4. ročník ZŠ      27 ZŠ/ 222 prác 
3. kategória / 5. – 9. ročník ZŠ      22 ZŠ/ 158 prác 
4. kategória/ ZUŠ – prípravné štúdium a 1. - 4. roč. ZŠ   8 ZUŠ/ 93 prác         
5. kategória/ ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ              8 ZUŠ/ 41 prác 
Otvorenie výstavy súťažných prác spojené s oceňovaním detí sa uskutočnilo dňa 6. 3. 2020 v 
priestoroch Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Výstava bola sprístupnená od 3. – 
27. 3. 2020 a tvorilo ju približne 350 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: 
JAKUB SCHLESINGER, 4 r. (MŠ, Šmidkeho ul., Trenčín), LUKÁŠ MINARČIC, 5 r. (MŠ, Ul. M. 
Turkovej, Trenčín), LUKÁŠ MIKUŠ, 6 r. (MŠ, Šafárikova ul., Trenčín), IDA PAVLOVIČOVÁ, 5 r. (MŠ S. 
Štúra, Lubina), PATRÍCIA MAČÁKOVÁ, 6 r. (MŠ, Na dolinách,  Trenčín), VIKTÓRIA HODÁLOVÁ, 8 r. 
(ZŠ, Bezručova ul., Trenčín), VIKTÓRIA KRIŽKOVÁ, 9 r. (ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice-Lieskové), 
ADELA STANKOVÁ, 9 r. (ZŠ, Bezručova ul., Trenčín), OLIVER HABŠUDA, 7 r. (SZŠ Futurum 
Trenčín), PATRIK ŠUSTEK, 10 r. (SZŠ Futurum Trenčín), MICHAELA JAMRICHOVÁ, 11 r. (ZŠ, Ul. J. 
A. Komenského, Bánovce nad Bebravou), LAURA VÁROŠOVÁ, 15 r. (ZŠ, Ul. J. A. Komenského, 
Bánovce nad Bebravou), TATIANA JAMRIŠKOVÁ, 14 r. (ZŠ, Ul. J. A. Komenského, Bánovce nad 
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Bebravou), RICHARD HOLEČEK, 12 r. (ZŠ, Ul. J. Palu, Nemšová), KRISTIÁN OBDRŽAL, 14 r. 
(Spojená škola internátna, Ľ. Stárka, Trenčín), SABÍNA VAVRUŠOVÁ, 10 r. (Súkromná ZUŠ, 
Novomeského ul., Trenčín), VERONIKA TOMKOVÁ, 9 r. (Súkromná ZUŠ, Ul. J. Braneckého, 
Trenčianska Teplá), TIMEA TÚMOVÁ, 9 r. (ZUŠ J. Kréna Nové Mesto nad Váhom), SEBASTIÁN 
VANČO, 9 r. (ZUŠ K. Pádivého Trenčín), SOPHIE WOLF, 6 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., 
Trenčín), ADELA MURKOVÁ, 12 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín), VIKTOR NOVOSAD, 
11 r. (Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín), MARIANA HELDÁKOVÁ, 12 r. (Súkromná ZUŠ, Ul. J. 
Braneckého, Trenčianska Teplá), ROMAN HOLEC, 15 r. (Súkromná ZUŠ, Ul. J. Braneckého, 
Trenčianska Teplá) 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia 
súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, nákup cien, návrh a tlač diplomov, zabezpečenie 
výstavných priestorov, inštalácia a propagácia výstavy a i. 
Účasť: cca 900 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA • 24. 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 bolo Národné osvetové centrum.  
Hlavným partnerom projektu bol Fondu na podporu umenia.  
Súťaž bola vyhlásená v januári 2020.  
V zmysle opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 bol termín prihlasovania do krajského 
kola fotografickej súťaže AMFO posunutý na 15. máj 2020.  
Krajskú postupovú súťaž a výstavu amatérskej fotografie sme realizovali v mesiacoch: marec – august 
2020. 
Etapy realizácie projektu:  
máj 2020: Doručenie a prevzatie fotografií. 
Zasadnutie odbornej poroty a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 4. júna 2020 v priestoroch 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.  
Členovia odbornej poroty:  Ing. Jan Tluka, PhDr. Marián Pauer, Radovan Stoklasa 
Do súťaže bolo prihlásených 98 autorov (283 fotografií, 1 MMP, 12 cyklov a seriálov) 
Porota odporučila vystaviť 113 fotografií od 55 autorov. 
 
Ocenenia:  
skupina I, kategória: čiernobiela fotografia  
1. miesto: Tamara Bieliková, Nitrianske Pravno • Pod závojom môjho JA 
2. miesto: Kristián Fančal, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Zamyslená  
3. miesto: Zuzana Cagáňová, Bojnice • Zatvorené oči – otvorené srdce 
 
skupina I, kategória: farebná fotografia  
1.   miesto: Matej Peniaško, Prievidza • Way In The Starlight 
2.   miesto: Barbora Bařinová, Prievidza, Fotoklub Junior, Centrum voľného času Prievidza • Dám ten 
kôš? 
3.   miesto: Kamila Zágorová, Prievidza, Fotoklub Junior, Centrum voľného času Prievidza • A prečo?; 
Kedysi dávno 
Čestné uznanie:  
Samuel Galanský, Oslany, Fotoklub Junior, Centrum voľného času Prievidza • Raňajky 
Bianka Pastieriková, Zemianske Kostoľany • Kukuč 
 
skupina II, kategória: čiernobiela fotografia  
1. miesto: Zuzana Panáková, Trenčín, SUŠ Trenčín • Ženskosť I, II 
2. miesto: Vladimíra Mizeráková, Trenčín, SUŠ Trenčín • Zrkadlenie; Lost in the air  
3. miesto: neudelené 
Čestné uznanie: Samuel Sedliak, Žiar nad Hronom • Together   
 
skupina II, kategória: farebná fotografia  
1. miesto: Agáta Čurná, Prievidza, ZUŠ Bojnice • Jemnosť; Prepáč   
2. miesto: Samuel Sedliak, Žiar nad Hronom • Splnený sen; Show 
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3. miesto: Klaudia Sieklová, Valaská Belá, Fotoklub Junior, Centrum voľného času Prievidza • 
Majstrovstvá Slovenska I, II 
Čestné uznanie: Lucia Ričanyová, Piešťany • Matryoshka III, IV 
 
skupina III, kategória: čiernobiela fotografia  
1. miesto: Martin Gross, Prievidza • Citizens I; Citizens II; Chlapec a strom 
2. miesto: Karol Važan, Prievidza • Tykadlá; Pyramída; Martinské kopce 
3. miesto: Erika Kollárová, Bojnice • Pred zápasom; Ja sa hlásim 
Čestné uznanie:  
Rastislav Hustý, Chvojnica • O bubákoch: Bubu     
Milan Sušienka, Lehota pod Vtáčnikom • Aj kov si žiada svoje  
 
skupina III, kategória: farebná fotografia  
1. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín, Fotoskupina Méta • Pohľad naspäť; Na čom to sedím?; Pohľad nie 

veľmi dôverčivý 
2. miesto: Jaroslav Mego, Nové Mesto nad Váhom • Volavka popolavá; Dudok chochlatý II; 

Neophron percnopterus; Západovka 
3. miesto: Petra Bednárová, Myjava, Fotoklub Lumen • Budúcnosť I; Nádej 
Čestné uznanie: Jaroslav Vyhnička, Dubnica nad Váhom • Kvet; Modlivka; Ranná rosa 
 
skupina III, kategória: cykly a seriály  
1. miesto: Lukáš Kubičina, Trenčín, Fotoskupina Méta •  Cesta za zlatom (Cesta za zlatom I – III) 
2. miesto: Martin Gross, Prievidza • Obyčajný život (Obyčajný život I – IV)          
3. miesto: neudelené 

 
20. júl – 27. august 2020: Výstava z 24. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy 
amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja  
Výstava vybraných fotografií mala za cieľ prezentovať výsledky súťaže, motivovať záujem širokej 
verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického 
spracovania. Na výstave bolo vystavených 113 fotografií od 55 autorov a bola inštalovaná vo 
výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
26. august 2020: Vernisáž výstavy spojená so slávnostným odovzdaním ocenení.  
Súčasťou vernisáže a slávnostného odovzdania ocenení bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpila 
hudobná skupina Fascination Acoustic Trio. 
V rámci podujatia bola realizovaná ďalšie dve aktivity projektu: odborno-vzdelávacia časť podujatia – 
odborný seminár k výstave AMFO Trenčianskeho kraja, ktorého cieľom je rozvíjať vedomosti                      
a podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Seminára sa zúčastnilo 40 amatérskych 
fotografov. Lektormi seminára boli členovia odbornej poroty; workshop spojený s prednáškou na tému 
Fotograf Beatles. Lektorom workshopu bol PhDr. Marián Pauer, Bratislava, teoretik fotografie, fotograf, 
novinár, publicista. 30 účastníkov workschopu malo s lektorom možnosť konzultovať svoje fotografie 
na tému Môj deň. 
Z dôvodu epidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 bol termín týchto 
aktivít presunutý z plánovaného mesiaca júl 2020 na termín 26. 8. 2020 a menilo sa aj 
plánované miesto realizácie aktivít z kongresovej sály Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
miesto – Galéria Vážka, Mierové námestie Trenčín. 
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Podujatie podporili: Podujatie podporili: Expres foto Trenčín, V- Foto Trenčín 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA – 24. 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.  
Krajskú postupovú súťaž a výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby sme realizovali v mesiacoch: 
január – august 2020. 
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Etapy realizácie projektu:  
Január 2020: Vyhlásenie súťaže 
Máj 2020: Doručenie a prevzatie diel. 
Po niekoľkých posunutiach termínu uzávierky súťaže (súvisiacich s opatreniami Covid-19) sa 8. júna 
2020 o 8.00 hod. konalo zasadnutie členov odbornej poroty a vyhodnotenie diel prihlásených autorov.  
Členovia odbornej poroty: Mgr. art. Iveta Ochránková, Trenčín; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín            
a Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom.  
 
Do súťaže bolo prihlásených 112 diel od 55 autorov. Porota odporučila vystaviť 75 diel od 50 autorov 
a navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 8 čestných uznaní. 
 
Ocenenia: 
Hlavná cena: Marianna Ambrušová, Stará Turá • Speculum mundi, akryl na plátne; Sprievodca duší, 
akryl na plátne; Ranným vlakom, akryl na plátne; Akvabely, akryl na plátne; Jedáci, akryl na plátne 
 
Skupina I, A. kategória: maľba  
Ceny: neudelené          
 
Skupina I, A. kategória: kresba a grafika  
1. cena: Sára Zvěřinová, Dubnica nad Váhom • Okno do hlavy, kresba 
2. cena: Bartolomej Dvorský, Púchov • Insomnia, kresba fixou; Hysteria, kresba fixou; Delirium, 

kresba fixou; Psychosis, kresba fixou; Pyromania, kresba fixou 
  
Skupina I, C. kategória: plastika 
Ceny: neudelené  
 
Skupina II, A. kategória: maľba  
1. cena: Ján Balaj, Mníchova Lehota • Narodeniny, maľba  
2. cena: Stanislava Vojtková, Považská Bystrica • Zátišie pri Váhu I, akryl; Zátišie pri Váhu II, akryl 
3. cena: Mária Duhárová, Trenčín • Sľub, kombinovaná technika; Zachytený sen, kombinovaná 

technika  
 
Čestné uznanie:       
Róbert Čudai, Trenčín • Tiché miesto, pastel         
Štefan Gardoň, Ladce • Zima v Záriečí, olej        
Tibor Hladký, Nová Dubnica • Kontemplácie, akryl, olej   
Karol Matejka, Považská Bystrica • Bezdomovci, olej; Zátišie, olej; Slnečnice, olej   
Božena Sádecká, Považská Bystrica • Potulky Manínom, akryl        
Ľubomír Zdurienčík, Považská Bystrica • Príbeh jednej lásky, akryl   
     
Skupina II, B. kategória: kresba a grafika  
1. cena: Ján Balaj, Mníchova Lehota • Kolekcia kresieb, kresba a kolorovaná kresba 
2. cena: Stanislav Drozd, Prievidza • Symbióza, kolorovaná kresba 
3. cena: neudelená 
 
Skupina II, C. kategória: plastika 
Ceny bez určenia poradia: 
Miloš Rác, Považská Bystrica • Hnevajúci milenci, bronzová plastika   
Daniela Rešetková, Trenčín • Jarná symfónia, súbor arttex  
Tibor Scherhaufer, Trenčín • Nespoznaný, reliéf keramika 
 
Čestné uznanie: 
Darina Líšková, Bojnice • Plstený kabát, mokré plstenie   
Hilda Lojdlová, Trenčín • KT v parku, keramika  
 
D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné 
umenie, umenie outsiderov a pod.)  
1. cena: Ján Nedorost, Trenčín • Deň posledného súdu, akryl  
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2. cena: Ivan Medvedík-Volon, Brezová pod Bradlom • Chrám, olej; Sudičky a brány osudu, olej; 
Slnko v sieti, olej 

3. cena: neudelená 
 
Vernisáž výstavy z 24. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2020, spojená s odovzdávaním ocenení 
a odborný seminár k výstave sa vzhľadom na opatrenia týkajúce sa pandémie Covid-19 
uskutočnia v II. polroku. 
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Dubnické múzeum a Mesto Dubnica nad Váhom  
Podujatie podporili: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Základná umelecká škola K. 
Pádivého Trenčín, Skloneko Trenčín, ArtFrame Trenčín, STABILITA d.d.s., a.s. 
Zodp. prac.: Masárová  
 
• ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – celoslovenská vedomostná súťaž – Gymnázium Ľ. Štúra                          
v Trenčíne, 10. 3. 2020 
Podujatie sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. 
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 30. ročník súťaže mal konať 10. 3. 2020                
v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Prihlásených bolo 23 žiakov. Súťaž bola zrušená 
deň pred jej uskutočnením.  
Organizátori: TNOS 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.  
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• DEŇ TANCA 2020 – celoslovenská súťaž moderného tanca – Kino Hviezda Trenčín,                    
22. 3. 2020 
Podujatie sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. 
Vyhlasovateľom celoslovenskej postupovej súťaže amatérskeho moderného tanca DEŇ TANCA je 
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. TNOS v Trenčíne organizačne zabezpečuje 
regionálne kolo súťaže pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou a aj 
krajského kolo súťaže pre Trenčiansky kraj. Do regionálneho kola sa začiatkom roka 2020 prihlásilo 
17 tanečných kolektívov so 75 súťažnými choreografiami. Jednotlivé kolá súťaže boli v marci 2020 
zrušené z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. 
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. 
Zodp. prac.: Štefinová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Kultúrny dom Ľ. Štúra Uhrovec,               
17. 4. 2020 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých. Z dôvodu 
pandémie Covid-19 sa neuskutočnila v I. polroku, termín je presunutý na 30. septembra 2020. 
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 
Zodp. prac.: Slivová, Budinská 
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• ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ – Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov – Kino Hviezda 
Trenčín, 18. 4. 2020 
ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov sa 
neuskutočnila z dôvodu pandémie Covid-19 a bola vyhlasovateľom NOC v roku 2020 zrušená. 
Do KRAJSKEJ súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov boli prihlásení sólisti tanečníci:  
z FS Považan Považská Bystrica, Brezová z Brezovej pod Bradlom, Kornička a Kopaničiarik                 
z Trenčína  Na súťažiacich mali dohliadať traja porotcovia v zložení: 

• Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., etnochoreologička, pedagogička Univerzity Konštantína  
Filozofa v Nitre 

• 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 

Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia – finančné prostriedky boli 
vrátené. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou, 24. 4. 
2020                 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočňuje v rodisku nár. 
umelkyne Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou. Tento rok sa vzhľadom na pandémiu 
Covid-19 neuskutočnila. 
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  
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE, ŠTÚROV UHROVEC – MsKS Nové 
Mesto nad Váhom, 28. 4. 2020 
Krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 
Vzhľadom na pandémiu Covid-19 sa v I. polroku neuskutočnila, termín sa presunul na 24. 
septembra 2020.  
Do súťaže sa prihlásili 3 súbory:  
DDS BEBČINA pri ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica 
DRK WHITE pri ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou 
DRK SVETLÝ TIEŇ ZA ČIAROU pri ZŠ s MŠ Partizánske 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Spoluorganizátor: Okresný úrad – odbor školstva v Trenčíne, Mestské  kultúrne stredisko v Novom 
Meste nad Váhom  
Zodp. prac.: Slivová, Budinská 
 
• ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC – Uhrovec, 30. 4. 2020 
25. ročník krajskej súťažnej prehliadky v rétorike. 
Už tradične sa v obci Uhrovec, v rodisku Ľ. Štúra a A. Dubčeka, stretávajú žiaci a pedagógovia na 
krajskej súťažnej prehliadke, ktorá je výberom na Rétorický Zvolen – celoslovenskú súťažnú 
prehliadku. Tento rok sa vzhľadom na pandémiu Covid-19 prehliadka neuskutočnila. 
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 
Zodp. prac.: Slivová 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 24. 9. 2020 
Krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 
Do súťaže sa prihlásili 2 súbory (do 15 rokov): DRK White pri ZUŠ D. Kardoša Bánovce nad Bebravou 
s titulom Geraldina a DRK Svetlý tieň za čiarou pri ZŠ s MŠ Partizánske s pásmom Na hranici sna 
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a skutočnosti. Oba kolektívy získali zhodne 2. miesto. Porota na postup z 2. miesta odporučila DRK 
Svetlý tieň za čiarou, ktorý v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo online v dňoch 11. – 13. 12. 
2020 získal Cenu diváka (celoštátne kolo malo len prezenčný charakter). 
V rámci podujatia sme zrealizovali odborný seminár. (Členovia odbornej poroty boli zároveň lektormi 
odborného seminára.) 
Na podujatí sa nezúčastnili návštevníci, kvôli celoplošnému nariadeniu ohľadom pandémie. 
Porota pracovala v zložení: 
Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes, Bratislava  
Mgr. art. Peter Weinciller, režisér, herec, Bratislava 
Mgr. art. Martina Kovaľ Majerníková, odborníčka na prednes, herečka, Bratislava 
Organizátori: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: spracovanie pozvánky na základe prihlášok z regionálnych kôl, zabezpečenie 
priestorov(objednávka) a technika v MsKS v Novom Meste nad Váhom, sústredenie prihlášok 
s textami, zabezpečenie poroty, príprava dohôd, zabezpečenie dopravy, občerstvenie, návrh a tlač 
diplomov, nákup cien a i. 
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom  
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 25 (2 kolektívy)  
Zodp. prac.: Budinská 
 
• 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Kultúrny dom Ľ. Štúra Uhrovec,               
30. 9. 2020 
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých. Pre 
pandemickú situáciu sa súťaže nakoniec zúčastnilo iba 7 recitátorov – 4 poézia, 3 próza). 
Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo online v dňoch 11. – 13. 12. 2020, porota odporučila 
víťazov jednotlivých kategórií. 
1. miesto – kat. próza 
Eliška Jurčíková (Rybany) – Frigyes Karinthy: U nervového lekára 
1. miesto – kat. poézia 
Martin Filo (Bánovce nad Bebravou) – Juraj Soviar: Smiech sa lepí na päty 
Do odbornej komisie zasadli: 
Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes, Bratislava  
Mgr. art. Matej Struhár, odborný pracovník Národného osvetového centra Bratislava 
Mgr. art. Peter  Weinciller, režisér, herec, Bratislava 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Obec Uhrovec 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok z regionálnych kôl, spracovanie 
zoznamov, prezenčných listín, zabezpečenie komisie a spracovanie dohôd, expedovanie pozvánok, 
zabezpečenie priestorov, nákup cien, objednávka na stravu, kontakt so Zuzanou Máčekovou, 
starostkou obce a Elenou Beštovou, kultúrnou pracovníčkou, návrh a tlač diplomov 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 15 (recitátorov 7) 
Zodp. prac.: Budinská 
 
 
 
 
Celoštátne podujatia 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 • 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne bolo z poverenia Národného osvetového centra 
realizátorom a organizačným garantom súťaže. Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu 
umenia.  
Realizáciou 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum 2020 sme naplnili hlavný cieľ projektu: aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej 
tvorivosti ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž poskytuje možnosť 
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 
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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 podporila ich umelecko-odborný rast.  
 
Celoštátnu postupovú súťaž a výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby sme realizovali v mesiacoch: 
júl – december 2020. 
 
Etapy realizácie projektu:  
júl 2020: Doručenie a prevzatie 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.  
 
5. a 6. august 2020: Odborná porota v zložení: predseda: prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., 
Liptovský Mikuláš; členovia: Mgr. art. Eva Čarnoká, Košice; PaedDr. Elena Porubänová, Trenčín; 
doc. Daniel Szalai, akademický maliar, Nové Zámky; Ing. Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom 
hodnotila výtvarné práce, ktoré postúpili do celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum 2020. Do celoštátneho kola súťaže bolo prihlásených 349 diel od 194 autorov. 
Odborná porota odporučila vystaviť 143 diel od 101 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien 
a 23 čestných uznaní. 
 
Hlavná cena:  
Branislav Kunčak, Nové Zámky, Nitriansky kraj • Paľova päťka; Na móle; Baba s neopáleným 
zadkom; Baba s tetovačkou; Your battery is running low; linoryt 
 
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov  
A. kategória: maľba  
Ceny neboli udelené  
Čestné uznania: 
Daniel Ambrúš, Slavec, Košický kraj • Part I, akryl a olejový pastel  
Adam Hrehor, Košice, Košický kraj • Fantasy svet 30, kombinovaná technika 
Alica Romanová, Čadca, Žilinský kraj • Myšlienka, kombinovaná technika; V labyrinte života, 
kombinovaná technika 
 
B. kategória: kresba a grafika 
Cena:  
Mária Kekeláková, Rabča, Žilinský kraj • Limity, kombinovaná technika (sieťotlač a vlastná autorská 
technika) 
Čestné uznania: 
Viktória Bednárová, Nová Kelča, Prešovský kraj • V hlave, kombinovaná technika 
Janka Homzová, Čečejovce, Košický kraj • Metamorfózy, perokresba 
Erika Petrisková, Veľky Klíž, Nitriansky kraj • Hľadanie I – III, kombinácia grafických techník 
 
C. kategória: plastika  
Ceny a čestné uznania neboli udelené  
 
II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov 
A. kategória: maľba  
Ceny bez určenia poradia:  
Marianna Ambrušová, Stará Turá, Trenčiansky kraj • Speculum mundi, akryl na plátne; Jedáci, akryl 
na plátne 
Renáta Kačová, Poniky, Banskobystrický kraj • Leo, kombinovaná technika; Neprestávaj snívať, 
kombinovaná technika 
Miroslav Kotora, Kostoľany nad Hornádom, Košický kraj • Koronavírus, akryl; Košickí mučeníci, akryl 
Iveta Mečiarová, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj • Strážca, akryl; Alfa, akryl 
Čestné uznania: 
Pavel Mochnacký, Svidník, Prešovský kraj • Akt I, akryl 
Katarína Molnárová, Lubeník, Banskobystrický kraj • Citrónový sen, maľba 
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Lenka Rodaničová, Lukov pri Bardejove, Prešovský kraj • Marianna I, olej 
Ladislav Rybársky, Košice, Košický kraj • Pohoda MS-H-2019, akryl 
Ľubica Uličná, Hrádok, Žilinský kraj • Predjarie, suchý pastel 
Ľubomír Zdurienčík, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj • Príbeh jednej lásky, akryl 
 
B. kategória: kresba a grafika  
Ceny bez určenia poradia:  
Ján Balaj, Mníchova Lehota, Trenčiansky kraj • Kolekcia kresieb, kresba, kolorovaná kresba 
Milan Bandurčin, Košice, Košický kraj • Anjel, suchá ihla, mezzotinta 
Peter Mokrý, Bratislava, Bratislavský kraj • Domov, perokresba; Jasná správa o konci sveta, 
perokresba; Kruh (Circle), perokresba 
Čestné uznania: 
Stanislav Drozd, Prievidza, Trenčiansky kraj • Symbióza, kolorovaná kresba 
Alena Fiačanová, Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj • Bodliaky, kresba štetcom; Ticho lesa, kresba 
štetcom 
Tímea Mihalidesová, Fiľakovo, Banskobystrický kraj • Voyage, kolorovaný linoryt 
Miloslav Šimek, Kuklov, Trnavský kraj • Dvor, kombinovaná technika; Kríž v lešení, kombinovaná 
technika 
 
C. kategória: plastika  
Ceny bez určenia poradia:  
Eva Pokorná, Malá Lehota, Banskobystrický kraj • Z inej záhrady I, II, mokré plstenie 
Miloš Rác, Považská Bystrica, Trenčiansky kraj • Hnevajúci sa milenci, bronz 
Čestné uznania: 
Rozália Bokros, Gabčíkovo, Trnavský kraj • Bez názvu I, vlnený obraz, ekofarbenie s indigom                  
a s technikou arashi shibori; Bez názvu II, bavlnený obraz, ekofarbenie s technikou itajime shibori 
Jozef Mráz, Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj • Bez názvu I, II, kombinovaná technika 
 
 
D. kategória: insitná tvorba  
Cena:  
Veronika Jurčáková, Mútne, Žilinský kraj • Konifekuraga, akryl, tuš; Taro-Matilda-Tunturi, akryl, tuš; 
Vojadžer Vogurka, akryl, tuš 
Čestné uznania: 
Róbert Kačanek, Stará Ľubovňa, Žilinský kraj • Tour de France, akryl 
Marek Roštek, Žilina, Žilinský kraj • Jednorožec, akryl, lepené techniky 
 
E. kategória: intermédiá  
Cena:  
Máté Nagy, Malé Kosihy, Nitriansky kraj • Elharapva – Térkép (Mapa), počítačová grafika 
Čestné uznania: 
Réka Bálint, Bátorove Kosihy, Nitriansky kraj • Plagát JUM!, počítačová grafika 
Stanislav Králik, Komárno, Nitriansky kraj • šUm života, objekt + AR aplikácia 
Vanessa Lachová, Gbelce, Nitriansky kraj • Plagát – Osemsmerovka, počítačová grafika 
11. a 12. september 2020: Výstava z celoštátneho kola a sprievodné podujatia, sa uskutočnili 
v Trenčíne a v Dubnici nad váhom v dňoch  
 
Program podujatia: 
11. a 12. september 2020, Trenčín  
Tvorivé dielne:  
Základná umelecká škola K. Pádivého Trenčín • maľba – lektor: Lucia Horňáková Černayová 
Základná umelecká škola K. Pádivého Trenčín • textil (plstenie, arttex) – lektorka: Milada Ždrnja 
keramická dielňa Terrapia.sk Dubnica nad Váhom • keramika – lektorka: Soňa Zelisková 
Škola umeleckého priemyslu Trenčín • serigrafia – lektori: Ľudovít Bartoš, Ľubomír Kobida 
 
11. september 2020, Dubnický kaštieľ 
Prezencia účastníkov Výtvarného spektra 2020 
Rozborový seminár k výstave  
Slávnostné otvorenie výstavy spojené s odovzdaním ocenení  
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12. september 2020, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
Komentovaná prehliadka expozícií a výstav Galérie Miloša Alexandra Bazovského – PaedDr. Ela   
Porubänová 
 
12. október – 30. november 2020: Výstava ocenených prác z 57. ročníka celoštátnej postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 sa uskutočnila vo výstavnej 
sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska, Sídlisko 1. mája 74, Vranov nad Topľou 
v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom Vranov nad Topľou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
 
December 2020: odovzdanie kolekcií výtvarných diel organizátorom 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 
 
K podujatiu boli vydané propagačné materiály: pozvánka, plagát (k výstave v Trenčíne, k výstave              
v Košiciach), pozvánky na tvorivé dielne a rozborový seminár, katalóg k výstave v náklade 500 
výtlačkov. 
Hlavným partnerom projektu bol Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• XVII. SLOVENSKÝ FESTIVAL SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV – „Kým žiješ – 
tancuj“ – Krivosúd Bodovka 12. 9. 2020  
Za „zvláštnych“ okolností, ktoré nám priniesla „zlá“ pandémia Covid-19, nie v ľahkom čase, keď je 
„svet naruby“, sa podarilo zorganizovať 12. septembra 2020 17. Slovenský festival seniorských 
folklórnych súborov v Krivosúde-Bodovke s názvom „Kým žiješ, tancuj!“ 
Festival sa konal za veľmi prísnych hygienických opatrení, vo veľmi komornom zložení, čo sa týkalo 
počtu účinkujúcich, divákov, ale aj časového obmedzenia.  
Práve preto organizátori mysleli aj na tých, čo zostali doma a ponúkli im celý festival naživo v live 
streame – v online priestore, mohli si ho vychutnať z pohodlia svojho domova, priamo zo svojich 
„obývačiek“. 
Priateľom folklóru a svojim rodinným príslušníkom tancovali, hrali, spievali pre potešenie  
Seniorpovažan z Považskej Bystrice, Chlapská spevácka skupina Škrupinka, Seniorklub Družba 
z Trenčína a Senior Vtáčnik z Prievidze. Tieto vynikajúce  folklórne telesá z Trenčianskeho kraja 
ukázali, čo dokážu a priblížili všetkým zúčastneným aj divákom, poslucháčom pri obrazovkách 
hudobné a tanečné dedičstvo života našich predkov, ktoré oni po stáročia vytvárali. 
Slovenský festival seniorských folklórnych súborov „Kým žiješ, tancuj!“ začal písať históriu pred 18 
rokmi, avšak po 15. ročníku bola ročná pauza. Pri jeho zrode stálo mnoho folklórnych nadšencov, ktorí 
ho začali pripravovať a naďalej, nezištne, každý jeden ročník pripravujú a za to im patrí veľké 
ĎAKUJEM!   
Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.  
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia. Hlavným organizátorom bolo Občianske 
združenie Kým žiješ, tancuj! v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom a obcou Krivosúd-
Bodovka. 
Požehnanie festivalu dala zborová farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Trenčianskych 
Stankoviec Jarmila Petrulová a starosta obce Krivosúd-Bodovka Richard Kubáň ho otvoril. 

    
Po prvom zrušení festivalu, ktorý sa mal konať 30. 5. 2020 v prírodnom amfiteátri v Krivosúde-
Bodovke, bolo všetkým podieľajúcim sa na organizovaní festivalu veľmi ľúto neuskutočneného 
podujatia. 
Hlavný organizátor, Občianske združenie „Kým žiješ tancuj!“, začal uvažovať, že v prípade 
priaznivejších podmienok by sa mohol uskutočniť Slovenský festival seniorských folklórnych 
súborov v náhradnom jesennom termíne, čo sa aj podarilo. 
 
Seniori: pre každého z nich bol a je súbor dobrou školou života. Naučil ich byť ohľaduplnými, 
tolerantnými, mať úctu k iným a chápať život. Nevzdávať sa ani vtedy, keď sa vyskytnú problémy, ale 
držať pokope ako jedna rodina a rozdávať ľudom radosť.  
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz podieľali na príprave festivalu. 
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Organizátori: Kým žiješ tancuj o. z., Krivosúd Bodovka, TNOS v Trenčíne, Obec Krivosúd-Bodovka 
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
 
 
 
Medzinárodné podujatia 
 
 
• FOPO 2019 • FOTOGRAFIE POMEDZIA – FOTOGRAFIE POMEZÍ • IV. ročník medzinárodnej 
fotografickej súťaže – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 6. 2. – 30. 6. 
2020 
Vernisáž výstavy 6. 2. 2020 o 17.00 h. 
Repríza výstavy z medzinárodnej fotografickej súťaže, ktorej IV. ročník vyhlásili Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klub kultury 
Uherské Hradiště v roku 2019. 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 mohli fotografie prihlásiť do dvoch tematických kategórií:  
Kategória I – Príroda a krajina; Kategória II – História, tradície, kultúra.  
Výstava zo súťaže a konala na prelome rokov 2019 – 2020 vo výstavných priestoroch Galerie V. 
Hrocha v Uherskom Hradišti. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ • 35. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 12. 3. – 9. 4. 
2020 
Vernisáž výstavy – 12. 3. 2020 o 17.00 h. 
Tradičná výstava, ktorú TNOS organizuje v spolupráci s Klubom kultury v Uherskom Hradišti, 
sa neuskutočnila v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19. 
Výstavu sme po prvýkrát v jej 35-ročnej histórii ponúkli vo virtuálnej forme. Jedinečné diela od 
slovenských aj českých autorov si mohli záujemcovia nájsť na webovej stránke TNOS www.tnos.sk 
vo FOTOGALÉRII alebo na Facebooku: Za kultúrou s TNOS.  
Kurátor výstavy, fotograf a spisovateľ, Jan Tluka k výstave napísal: „Milí priatelia – milí přátelé, když 
jsem před měsícem začal připravovat pár slov na úvod naší tradiční „setkávací“ výstavy, nikdo z nás 
ještě nemohl tušit, že je budu říkat přes roušku nad klávesnicí počítače a posílat je i se všemi těmi 
novými obrázky pouze dálku. Ale i když se teď, v čase vyškrtaných diářů, nemůžeme sejít, jsem rád, 
že jsme to nevzdali a můžeme být spolu aspoň takto. Když dovolíte, začnu jedním pozdravem 
a k němu i malým ohlédnutím... 
Ten pozdrav je od Rudolfa Dobiáša, který se hned na počátku stal laskavým patronem setkávání 
výtvarníků TN–UH. A tento mistr slova, a především moudrý člověk, kdysi na úvod jednoho z prvních 
ročníků výstavy pronesl krásnou větu, kterou naše setkávání už natrvalo charakterizoval takto: „Je to 
dýchanie na zamrznuté okná duší@“ 
Tuto zimu nám naše okna nezamrzla a doufám, že navzdory všemu ani ty duše. A ten zdravý dech se 
nám snad také brzy vrátí. I to setkávání fyzické. Pro mne ovšem jsou v tomto konkrétním setkávání 
především pomyslné mosty, které se nikomu nepodařilo zbourat – a i když snad občas v nepohodě 
utrží nějaký ten šrám, brzy se docela přirozeně obnoví a zesílí. 
O těchto mostech napsal kdysi jiný mistr slova, bosensko-srbský spisovatel Ivo Andrič: 
„Ze všeho, co člověk buduje a staví, nic není v mých očích lepší a cennější než mosty. Jsou důležitější 
než domy, i posvátnější, protože jsou obecnější než chrámy. Patří každému a ke každému se chovají 
stejně, jsou užitečné, postavené vždy na místě, kde je to nejvíce třeba, jsou odolnější než jiné stavby, 
a neslouží ničemu, co je tajné nebo zlé@ 
Všude na světě, kamkoli se má mysl vrtne, narazí na věrné a mlčenlivé mosty jako na věčnou lidskou 
touhu spojit, smířit a sepnout vše, co vyvstane před naším duchem, aby na světě nebylo žádné dělení, 
žádné protivy a loučení...” 
Tak ať nám ty mosty nespadnou, než se opět budeme moci sejít!“ 
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Diela z výstavy Stretnutie-Setkání si po uvoľnení opatrení mohli záujemcovia o výtvarné 
umenie prezrieť aj naživo. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti autorov                  
v stredu 17. júna o 17:00 v Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultúry v Uherskom Hradišti). 
Výstava bola sprístupnená do 31. 7. 2020. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 8. ročník – Roh Lubina, 30. 5. 2020 
Festival sa neuskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19.  
Prírodný amfiteáter na vrchu Roh v Lubine mal v sobotu 30. mája otvoriť aj v tomto roku svoje brány 
všetkým milovníkom folklóru pri príležitosti 8. ročníka Podjavorinských folklórnych slávností. 
Divákom sa mali predstaviť rôzne hudobné, folklórne zoskupenia zo Slovenska i susednej Českej 
republiky. Nemalo chýbať ani skvelé jedlo a dobrá zábava. Slávnosti bývajú každoročne plné tradícií, 
veľkolepých krojov a ukážok ľudových remesiel, spevu, hudby a tanca. 
Program mal začať uvítaním a otvorením PFS 2020. Pre širokú verejnosť boli pripravené 4 bloky 
hudby, spevu a tanca v podaní kolektívov z trenčianska aj zo Slovenska a susednej Moravy. 
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, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
Podujatie sa malo uskutočniť pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PREZENTÁCIA ĽUDOVÝCH REMESIEL – sprievodný program Podjavorinských folklórnych 
slávností, 30. 5. 2020 
Sprievodný program slávností tradične zameraný na ľudové remeslá sa vzhľadom na 
pandémiu COVID-19 neuskutočnil.  
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.  
Na podujatie sme zabezpečili 14 remeselníkov.  
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• ORA ET ARS SKALKA 2020 – 13. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia – 15. 
– 20. 6. 2020, areál Veľkej a Malej Skalky pri Trenčíne 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, mesto Trenčín, T-via, o. z., Farský úrad Skalka nad Váhom 
Podujatie sa v súvislosti s opatreniami Covid-19 neuskutočnilo. 
Zodp. prac.: Masárová 
  
• 22. MORAVSKO-SLOVENSKÝ FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB – Starý Hrozenkov, 20. 6. 2020 
Festival sa neuskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19. Bol presunutý na 12. september 2020. 
Podiel TNOS: sprostredkovanie dychových hudieb zo SR 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 65. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI – Starý Hrozenkov, 10. – 12. 7. 2020 
Tradičné, vo veľkej miere na folklór zamerané slávnosti moravsko-slovenského pomedzia každoročne 
ponúkajú vystúpenia domácich aj zahraničných folklórnych súborov, skupín. Nechýbajú ani kvalitné 
dychové hudby, hudobné skupiny so svojimi sólistami, jarmok ľudových výrobcov, ohňostroj a ľudové 
veselice. 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 98. 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 
kultury v Uherskom Hradišti a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Uskutočňujú sa po záštitou 
hajtmana Zlínskeho kraja a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Festival sa neuskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19. Bol presunutý na 16. – 18. júl 2021. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• JARMOK ĽUDOVÝCH VÝROBCOV – amfiteáter Starý Hrozenkov, 11. – 12. 7. 2020                           
– sprievodné podujatie Kopaničiarskych slávností 
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Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – komunikácia s remeselníkmi SR a ČR, vypracovanie                   
a expedícia ponukového listu a prihlášky na účasť, výber účastníkov, zabezpečenie mobilných 
stánkov  
Na podujatie sme zabezpečili 16 remeselníkov. 
Tento rok sa podujatie vzhľadom na pandémiu COVID-19 neuskutočnilo. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• 27. SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV – VEĽKÁ JAVORINA, 26. 7. 2020 
V tomto roku sa Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine konalo vzhľadom na danú 
pandemickú situáciu iba vo veľmi obmedzenom prevedení. Predstavitelia prípravného výboru si 
v obmedzenej forme uctili myšlienku spolužitia oboch národov spomienkovým aktom pri pamätníku 
vzájomnosti, položením kvetov. 
Podiel TNOS: zabezpečenie súborov, réžie zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií,  
písomnosti, tvorba programu 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 41. stretnutie a tvorivá dielňa výtvarníkov a  fotografov regiónov Trenčín a  Uherské Hradiště 
v  Starom Hrozenkove 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, Klub kultury Uherské Hradiště a obec Starý Hrozenkov 
Podujatie plánované na 16. – 18. 10. 2020 sa v súvislosti s opatreniami Covid-19 neuskutočnilo.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Wystawa Stowarzyszenia Pastelistów Polskich • Výstava Združenia  poľských pastelistov 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, Poľský klub v Trenčíne, Združenie poľských pastelistov Krakow 
Podujatie plánované na 2. október – 13. november 2020 sa v súvislosti s opatreniami Covid-19 
neuskutočnilo. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
 
 
 
Publikačná a edičná činnosť 
 
Všetky grafické a tlačiarenské práce sa v roku 2020 realizovali na základe požiadaviek odborných 
pracovníkov organizácie, ktorí zabezpečovali podujatia a ostatné aktivity TNOS v Trenčíne. 
Zhotovovali sa pozvánky, plagáty, skladačky, katalógy..., avšak vzhľadom na pandémiu Covid-19, 
keďže boli zrušené všetky podujatia od marca, je počet výrazne nižší. 
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:  
     10 druhov pozvánok  
          
     19 druhov plagátov a letákov  
       
     4 druhy katalógov (z toho 1 skladačka) 

 
     5 druhov periodických publikácií (9 čísel novín pre 5 obcí)  
     

 16 druhov diplomov 
     

 popisky   579 kusov 
     

 inštalácia     3 výstav. 
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Náklady na tlač za materiály pre iné organizácie – fakturované: 924,20 € 
       
•  Grafická úprava a korektúry novín pre obce (Adamovské Kochanovce, Dubodiel, Melčice-                 

-Lieskové, Dolná Súča, Trenčianske Mitice), pozvánok, plagátov... 
  
•  Korektúry materiálov: všetky materiály vydané TNOS, tlačové správy, listy, žiadosti... 
 
•  Zabezpečovanie ISBN pre vydávanie materiálov (katalógy, publikácie, zborníky...) a zasielanie 

povinných výtlačkov subjektom uvedeným v zákone o periodickej a neperiodickej tlači. 
 
• Vypracovanie štatistického výkazu KULT 14-01 o neperiodických publikáciách. 
 
•  Vypracovanie kalkulácií pre grafické spracovanie a tlač vydávaných TNOS a inými organizáciami. 
 
•  Vypracovanie podkladov na fakturáciu materiálov vydávaných pre iné organizácie. 
 
•  Zabezpečovanie chodu výpočtovej a fotokopírovacej techniky: nákup papiera. 
 
•  Inštalácia výstav: • Vesmír očami detí – 35. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže – 

inštalácia (Štefinová, Muchová), demontáž (Štefinová) 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 24. ročník postupovej výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 1. 7. 2020 – inštalácia (Štefinová, 
Muchová), 3. 8. 2020 – demontáž (Muchová), 
• Výtvarné spektrum 2020 – celoštátna postupová výstava neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – 8. 9. 2020 – inštalácia (Muchová, Štefinová); 5. 10. 2020 – 
demontáž (Muchová) 

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

prílohou správy. 
Zodp. prac.: Muchová, Štefinová 
 
Prehľad edičnej činnosti: 
• Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne – Kultúra a vzdelávanie v kraji 2020  
Skladačka. 
Náklad 100 ks 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby  
Katalóg k výstave.  
Náklad 300 ks, formát 20x20cm, brožovaná väzba 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 • 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Katalóg k výstave. 
Náklad 50 ks, formát A4, brožovaná väzba 
 
• AMFO Trenčianskeho kraja 2020 • 24. krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej 
fotografie 
Náklad 300 ks, formát 20x20cm, brožovaná väzba 
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Ostatná činnosť 
 

Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 

 
Slivová: 

- Spracovanie správy za rok 2019. 
- Spracovanie podkladov do prehľadu aktivít na rok 2020. 
- Spracovanie mesačných podkladov na predkladanie doplňujúcich údajov do regionálnej  

pokladnice TSK. 
- Metodika pre Mestský úrad Stará Turá. Poskytnutie vhodnej poézie dôchodcom – jubilantom. 
- Obecný úrad Horňany – poskytnutie príhovorov k pohrebu. 
- Spracovanie výsledkov zo 66. 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 2020 výročia prvej písomnej zmienky a výročia osobností.  
- 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. 

- Spracovanie termínovníka pre NOC Bratislava – 66. HK – prehliadky v Trenčianskom kraji. 
- Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne. 

 
Masárová: 
Oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film 

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

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

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

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

- Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu ORA ET ARS Skalka 2020 
• 13. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia z Dotačného programu 
Ministerstva kultúry SR, program: 5 Podpora miestnej a regionálnej kultúry, gestor 
programu: Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín, podprogram: 5.2 Vznik a 
prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie. 

- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a amatérskej fotografie (24. AMFO Trenčianskeho kraja, 24. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja, 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2020). 

- Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov 
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k výstavám: 24. 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, 24. AMFO Trenčianskeho kraja. 

- Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.  
- Organizačná, zmluvná a honorárová realizácia 2 medzinárodných, 2 krajských postupových 

súťaží,1 celoštátna postupová súťaž. 
- Spracovanie vecného vyhodnotenie podujatia Výtvarné spektrum 2020 – 57. 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 
2021 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 2 projektov z Fondu na podporu 
umenia pre rok 2021: 25. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava 



 33

neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 25. AMFO Trenčianskeho kraja – súťažná výstava 
amatérskej fotografie a spolupráca na žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu 
umenia na projekt Návraty k tradíciám a osobnostiam – aktivita Stretnutie s umením.  

- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a amatérskej fotografie pre rok 2021 (25. AMFO Trenčianskeho kraja, 25. 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), Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Klub 
kultury Uherské Hradiště a sponzormi realizovaných podujatí. 

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

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

 
Spolupráca pri podujatiach organizovaných inými organizátormi: 
- 45. 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, 

- účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. 
 

 
Kohútová: 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu týkajúcu sa pandémie Covid-19, pre ktorú boli mnohé akcie 
pozastavené, úplne zrušené, presunuté, sa TNOS v Trenčíne snažilo priblížiť atmosféru 
svojich podujatí aspoň videami z predchádzajúcich ročníkov, ako aj  rôznymi výzvami, na 
ktoré úspešne zareagovali mnohé kolektívy z trenčianska, ako aj samotní jednotlivci 
z folklórnych kolektívov. 
Taktiež sa snažilo priblížiť prostredníctvom sociálnych sietí, konkrétne na svojej facebookovej 
a webovej stránke rôzne zvykoslovia, ktoré sa v minulosti tradovali. 

  
- Účasť na zasadnutiach programových komisií a prípravných výboroch jednotlivých 
        festivalov, osláv. 
- Vypracovanie vyhodnotenia podujatí. 
- Expedovanie materiálov pre kolektívy z okresov Trenčín, Bánove n. B., Nové Mesto n. V. 
- Odborná pomoc pri nácvikoch vo folklórnych telesách. 
- Pravidelné nácviky v DFS Kornička, Radosť, 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. Pomoc pri samotnej organizácii a realizácii, spolupráca s NOC BA, POSPB, CTK 
Myjava, RKC Prievidza,  RTVS – rádio Regina, STV 2 – relácia Kapura, Trenčiansky terajšok. 

 
Budinská: 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

- Vesmír očami detí – výstava prác detí a žiakov z okresov Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom a Bánovce nad Bebravou zapojených do 35. ročníka celoslovenskej výtvarnej 
súťaže Vesmír očami detí, ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 6. 3. 2020, moderovanie akcie 
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- Spracovanie výsledkov zo 66. Hviezdoslavovho Kubína. 
- Zabezpečenie členov odborných komisií do regionálneho a krajského kola pre mládež 

a dospelých – Štúrov Uhrovec a krajskej prehliadky detských recitačných kolektívov v Novom 
Meste nad Váhom, zabezpečenie samotných realizácii prehliadok, spracovanie dohôd, 
zabezpečenie cien pre recitátorov a recitačné kolektívy. 

- Vecné vyhodnotenie  projektu 66. Hviezdoslavov Kubín. 
- Spracovanie propozícií Divadelnej dielne 2020 a  prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti 

Tvorím, tvoríš, tvoríme. 
- Vypracovanie programu prehliadky Tvorím, tvoríš, tvoríme, Literárneho soirée a Cimbalového 

zrkadlenia. 
- Zabezpečenie lektorov Divadelnej dielne 2020, Cimbalovej dielne 2020, prehliadky Tvorím, 

tvoríš, tvoríme, Literárneho soirée a Cimbalového zrkadlenia, spracovanie dohôd, 
zabezpečenie účastníckych listov pre účastníkov podujatí. 

- Vecné vyhodnotenie  projektu Tvorím, tvoríš, tvoríme pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Cimbalové zrkadlenie pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Divadelná dielňa 2020 pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Cimbalová dielňa 2020 pre FPU. 
- Spolupráca so spoluorganizátormi podujatí: TSK, Klub Lúč v Trenčíne, NOC v Bratislave, 

Mesto Trenčín, Základná umelecká škola K. Pádivého Trenčín, Galéria M. A. Bazovského 
v Trenčíne, Akadémiou umení v Banskej Bystrici, Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici, 
Slovenskou cimbalovou asociáciou.  

- Spracovanie výstupov z podujatí a podkladov pre zverejnenie na www.tnos.sk.  
 

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. 2020 evidujeme v knižnici 724 titulov (756 
zväzkov) kníh. 
Odoberali sme periodickú tlač v počte titulov 5, z toho: 2 týždenníky a 3 tituly ostatných 
periodík.   
V knižnici je priebežne poskytovaná výpožičná služba. Priebežne boli evidované, triedené a 
zakladané noviny a časopisy, dokumentované vlastné materiály, evidované, zakladané 
povinné výtlačky, spracovávaná výstrižková dokumentácia. 
Ďalej sa v knižnici nachádzajú divadelné texty: autorský a menný katalóg divadelných hier 
pre dospelých  obsahuje 1 612 titulov. 

 
Štefinová: 

Okrem zodpovednosti za odbornú, organizačnú prípravu a realizáciu podujatí a programov v rámci 
zverených oblastí zodpovedá za administratívu webovej stránky a facebookovej 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 k jednotlivým podujatiam 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a navrhovaniu grafických úprav vydávaných 
materiálov. 
 

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

- Spracovanie správy o činnosti za rok 2019.  
- Spracovanie plánu podujatí na rok 2020. 
- Spracovanie správy o činnosti za 1. polrok 2020. 
- Spracovanie štatistického výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti KULT 3-01 a výkazu KULT 16-

01 za rok 2019. 
- Sumarizácia a spracovanie podkladov TNOS do kalendára cestovného ruchu. 
- Spracovanie podkladov pre potreby KOCR do dvojmesačníka Trenčín región. 
- Spracovávanie podkladov pre potreby mesačníka INFO a Kam v Trenčíne. 
- 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 2020. 
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- 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: 

- FOPO – fotografie pomedzia – fotografie pomezí – 6. 2. 2020, 
- Vesmír očami detí 2020 – inštalácia výstavy – ZUŠ Trenčín, 2. 3. 2020, 
- Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja  – inštalácia, demontáž výstavy, Dubnický kaštieľ, 

vernisáž výstavy, 3. 7. 2020, 
- Celoštátne Výtvarné spektrum 2020 – inštalácia, demontáž výstavy, Dubnický kaštieľ, 

vernisáž výstavy, 11. 9. 2020, 
- Účasť v komisii výberového konania na miesto ekonómky TNOS, 14. 10., 16. 10. 2020. 

 
 

• OBLASŤ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI: 
Fond na podporu umenia 
V období roka 2020 sme zabezpečovali administráciu 13 projektov: 

- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním vecného vyhodnotenia a vyúčtovania projektov – 
on-line spracovanie vyhodnotenia z podkladov odborných pracovníkov, kompletizácia 
sprievodnej dokumentácie a zabezpečenie predloženia FPU v termíne do 31. 1. 2020 – spolu 
3 projekty. 

- Aktualizácia rozpočtov a výstupov projektov pre rok 2020 na základe výziev fondu v súčinnosti 
s odb. pracovníkmi – spolu 10 projektov. 

- Generovanie zmlúv a dodatkov, 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 riešenie situácie 

v súvislosti s pandémiou COVID 19. 
- Priebežné zasielanie pozvánok na aktivity podporených projektov v zmysle pokynov FPU, 

zverejňovanie v registračnom systéme. 
- Vypracovanie žiadostí o zmenu termínu realizácie projektov: Tvorím, tvoríš tvoríme a Literárne 

soirée. 
- Vypracovanie žiadostí na zrušenie zmlúv: Trenčianske folklórne slávnosti, Deň tanca 

Trenčianskeho kraja. 
- Vypracovanie žiadosti o zmenu podmienok použitia dotácie zmluvy Literárne soirée 

(predĺženie oprávneného obdobia do 30. 6. 2020).  
 

 
             Ministerstvo kultúry SR 
             V období roka 2020 sme zabezpečovali administráciu 3 projektov 

- 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. 

- Spracovanie vyhlásenia žiadateľa k štátnej pomoci/minimálnej pomoci na základe Schémy 
štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky na podporu miestnej a regionálnej kultúry alebo Schémy minimálnej 
pomoci na podporu miestnej a regionálnej kultúry. 

- Spracovanie odstúpenia od zmluvy a vrátenie dotácie projektu Naše spevy a tance. 
- Spracovanie oznámenia o vzdaní sa dotácie a vrátenie zmlúv projektu ORA ET ARS Skalka 

2020. 
- Vecné vyhodnotenie projektu 66. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec, regionálna súťaž. 

 
Muchová: 

- Inštalácia a demontáž výstav: 
• Vesmír očami detí – 35. ročník – regionálne kolo – 3. – 27. 3. 2020, (2. 3. 2020 – inštalácia), 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 24. ročník postupovej výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – 1. 7. 2020 (inštalácia), 3. 8. 2020 (demontáž), 
• Výtvarné spektrum 2020 – celoštátna postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 
8. 9. 2020 (inštalácia); 5. 10. 2020 (demontáž), 



 36

- Vypracovanie výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách pre štatistické zisťovanie za 
rok 2019. 

 
- Organizačná pomoc odborným útvarom TNOS: 

• 66. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolá v umeleckom prednese (Nové Mesto nad Váhom) 
– MsKS Nové Mesto nad Váhom, 19. – 20. 2. 2020, 

• 66. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolá v umeleckom prednese (Trenčín) – TSK, 4, 5. 6. 
3. 2020, 

• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 24. ročník postupovej výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby – 3. 7. 2020 (vernisáž), 

• seminár a odovzdanie cien: AMFO – súťaž a výstava amatérskej fotografie Trenčianskeho 
kraja – Galéria Vážka, 26. 8. 2020,  

• Výtvarné spektrum 2020 – celoštátna postupová výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
– 11. 9. 2020 (tvorivé dielne – ZUŠ Trenčín, vernisáž – Dubnické múzeum Dubnica n. V.), 

• 66. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – regionálna súťažná prehliadka v UP poézie 
mládeže a dospelých – TSK Trenčín, 17. 9. 2020, 

• 66. Hviezdoslavov Kubín – krajská súťažná prehliadka v tvorbe recitačných kolektívov... – 
Nové Mesto nad Váhom, 24. 9. 2020. 
 

 
 
Účasť pracovníkov na doškoľovacích a iných podujatiach 
 
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 

 
Masárová: 

- Účasť na zasadnutí poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu, 11. september 2020. 
- Účasť na online metodickom stretnutí pre oblasť neprofesionálnej filmovej, fotografickej               

a výtvarnej tvorby, 6. október 2020. 
- Účasť na online školení k prihlasovaciemu systému postupových súťaží záujmovej 

umeleckej činnosti v roku 2021, 20. november 2020. 
- Účasť na online festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2½, 1. – 6. december 2020. 
- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 

 
Kohútová: 

- Online – Celoštátna porada metodikov kultúrno-osvetových inštitúcií s krajskou a regionálnou 
pôsobnosťou so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, folklór a folklorizmus za účasti 
zástupcov FPU a FPKNM, utorok a streda 29. – 30. 9. 2020. 

- Online – festival neprofesionálneho umenia,  1. – 6. 12. 2020.  
- Kde hľadať folklórny materiál (2. 12. 2020 o 19.00 h) – webinár s ukážkami – archívy, 

publikácie, výskumy, online priestor.  
Lektori: Katarína Babčáková (etnochoreologička), Michal Noga (etnomuzikológ) – live stream 

- Ako pracovať s folklórnym materiálom (3. 12. 2020 o 19.00 h) – webinár o možnostiach 
využitia audiovizuálnych, písomných a ikonografických prameňov.  
Lektori: Katarína Babčáková (etnochoreologička), Michal Noga (etnomuzikológ) – live stream 

- Hrou k tancu (5. 12. 2020 o 10.00 h) – webinár o aktuálnych metódach pedagogiky ľudového 
tanca.  
Lektorka: Lenka Konečná (tanečná pedagogička, choreografka, lektorka) – live stream. 

- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 
Budinská: 

- Moderovanie akcie Benefičný ples Pro Autis, Organizátor: Pro Autis o. z., TNOS, Piano klub 
Trenčín, 24. 1. 2020. 

- Moderovanie akcie Svadobná výstava, Organizátor: Hotel Elizabeth Trenčín, 2. 2.2020. 
- Vystúpenie na podujatí Nevädnúci smižiansky pustokvet, Organizátor: Obec Smižany, 6. 2. 

2020. 
- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 

 
Štefinová: 
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- Multidisciplinárna spolupráca v prevencii – on-line workshop; Regionálne kultúrne centrum             
v Prievidzi, 6. 11. 2020. 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry – on-line 
vzdelávanie; Národné osvetové centrum, 19. 11. 2020. 

- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 
 
Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 

 
Vraždová: 

- Účasť na prípravnom výbore ku Kopaničiarskym slávnostiam – Starý Hrozenkov, 21. 1. 2020. 
- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 

 
Muchová: 

- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 
 
 
Janesová: 

- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 
 
Tretinárová: 

- Účasť na školení BOZP – TNOS, 1. 12. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


