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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 2021 hlavné ciele a úlohy vychádzajúce
z plánu činnosti na rok 2021 v zmysle zriaďovacej listiny a poslania zariadenia. Hlavné úlohy TNOS
v Trenčíne boli rozpracovaním vyššie uvedeného dokumentu a zákona č. 189/2015 o kultúrnoosvetovej 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 kultúrnoosvetovú činnosť na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
 vedenie evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Pri plnení hlavných úloh sa pracovníci zameriavali na:
1.
Vzdelávanie, odborné poradenstvo a metodickú pomoc subjektom, ktoré sa zaoberajú
kultúrno-osvetovou činnosťou s osobitným zreteľom na kultúrne zariadenia samosprávy
v otázkach:
 obecných kroník
 záujmového a občianskeho vzdelávania
 zachovávania a rozvíjania národného povedomia, tradícií a kultúrneho dedičstva
 prvých písomných zmienok o obciach
 občianskej obradnosti; zborov pre občianske záležitosti
 výchovy k prosociálnosti a prevencii drogových závislostí
 amatérskej astronómie
 vzdelávania špecifických sociálnych skupín obyvateľstva
 zabezpečenia servisu pre kvalifikovaný výkon miestnej samosprávy v oblasti kultúry
 vedenia evidencie, dokumentácie a štatistiky KOČ
 vytvárania a napĺňania kultúrnych projektov
 rozvoja turistických aktivít a cestovného ruchu.
2.

Vzdelávanie, odborné poradenstvo a metodickú pomoc kolektívom a jednotlivcom
pôsobiacim v jednotlivých žánroch záujmovej umeleckej činnosti, osobitne na úsekoch:
 rozvíjania tradičnej ľudovej kultúry, folklóru
 hudby, spevu a tanca
 neprofesionálneho výtvarníctva, amatérskej fotografie, filmu a videa
 ochotníckeho, detského a bábkového divadla
 divadiel poézie, detských recitačných kolektívov a jednotlivcov v oblasti umeleckého prednesu
detí a dospelých.
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V oblasti záujmovej umeleckej činnosti je významným prvkom zvyšovania kvalitatívnej úrovne
súborov, skupín a jednotlivcov ich účasť na postupových súťažiach, prehliadkach, výstavách,
ktorých organizovanie je jednou z priorít TNOS. Súčasťou každej súťaže je jej rozbor, v ktorom
odborná porota hodnotí klady i zápory jednotlivých vystúpení a autorov. V našom regióne máme
široký potenciál výtvarníkov, fotografov, folkloristov i hudobníkov, ktorým okrem metodiky
sprostredkúvame i jednotlivé vystúpenia a umožňujeme propagáciu ich tvorivej činnosti.
Zamerali sme sa i na prípravu tradičných podujatí nadregionálneho, celoslovenského
i medzinárodného významu: Setkání – Stretnutie, Moravsko-slovenský festival dychových hudieb Starý
Hrozenkov, Kopaničiarske slávnosti na Starom Hrozenkove, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na
Javorine, Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – Skalka, Podjavorinské
slávnosti, Trenčianske folklórne slávnosti 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 2021 pracovníci
vypracovali a predložili 10 projektových žiadostí nasledovne::
Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia
Požadovaná dotácia na 8 projektov spolu:
47 670 €
Pridelená dotácia:
34 530 €
Vrátená dotácia na 3 projekty (DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2021, Trenčianske folklórne
slávnosti, ZATANCUJME SI – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov) nerealizované pre
pandémiu Covid-19 (odstúpenie od zmluvy, vzdanie sa dotácie): 16 500 €
Poskytovateľ dotácie: Mesto Trenčín
Požadovaná dotácia na 1 projekt:
Pridelená dotácia:

420 €
420 €

Poskytovateľ dotácie: NOC
Požadovaná dotácia na 1 projekt:
Pridelená dotácia:

800 €
800 €

SUMÁR dotácií od všetkých poskytovateľov:
Požadované dotácie:
48 890 €
Pridelené dotácie:
35 750 €
Vrátená dotácia:
16 500 €
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V roku 2021 (od januára do 10. mája 2021) z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 platil zákaz
vychádzania a zákaz konania podujatí. Pre uvedené opatrenia sme nemohli realizovať všetky
podujatia v celom rozsahu ako boli pôvodne naplánované. I napriek týmto obmedzeniam sme hľadali
nové možnosti realizácie aktivít a napĺňali kultúrne projekty operatívne podľa aktuálneho vývoja
epidemiologickej situácie. Po čiastočnom uvoľnení opatrení v našom regióne boli od 10. 5. 2021
povolené podujatia s obmedzeniami v zmysle Covid automatu a Kultúrneho semaforu, ktoré určovali
kapacitu a spôsob sedenia, podávanie občerstvenia, kontrolu testov, získavanie a uchovávanie
kontaktov návštevníkov a pod. Dňom 25. novembra 2021 vláda SR znovu vyhlásila na obdobie 90 dní
na celom území Slovenskej republiky núdzový stav a zákaz vychádzania, čo znamenalo ďalšie
rušenie aktivít.
Podujatia, ktoré sa pre zákaz konania v priebehu roka nemohli uskutočniť v obvyklom čase, sme
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
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 webovej 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:

Masárová
Oddelenie záujmovej umeleckej činnosti
Metodická pomoc v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, fotografie k zabezpečeniu prezentácie
kolektívov a jednotlivcov (výtvarníkov, fotografov) prostredníctvom kolektívnych i autorských výstav
a účasti v regionálnych, krajských, celoslovenských súťažiach záujmovej umeleckej tvorivosti.
Konzultácie a inštruktáže:
V oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, amatérskej fotografie a filmu:
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže boli zamerané na účasť neprofesionálnych tvorcov
výtvarného umenia v krajskej súťažnej a výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum
Trenčianskeho kraja 2021, amatérskych fotografov v súťažnej výstave amatérskej fotografie
Trenčianskeho kraja AMFO 2021 (telefonické a mailové inštruktáže k systému registrácie do súťaží).
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 a pracovného stretnutia výtvarníkov a fotografov z regiónov
Trenčín a Uherské Hradiště.
Druhým neformálnym združením je Fotostredisko pri TNOS, ktorého členmi sú neprofesionálni
fotografi. Každý mesiac sa konal výber fotografií na danú tému a fotografie boli uverejňované
vo fotogalérii Fotostrediska na webovej stránke www.tnos.sk a prostredníctvom Facebooku TNOS Za
kultúrou s TNOS. V pravidelných "stretnutiach" fotografov sme pokračovali, vzhľadom na
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epidemiologickú situáciu, vo virtuálnom priestore. Témy na rok 2021 boli: Rodina, Premeny, Okná,
Umenie, Kvety, Rovnováha, Geometria, Jeseň, Ráno, Večer.
Zodp. prac.: Masárová
Kohútová
Metodické návštevy:
V roku 2021 bola poskytnutá metodická pomoc v online priestore, e-mailom, telefonicky pre folklórne
súbory, detské folklórne súbory, folklórne skupiny, jednotlivcov v trenčianskom regióne. Väčšinou išlo
o metodické usmernenie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry – hudba, spev, tanec ale aj festivalov,
nácvikov, folklórnych materiálov. 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 2022.
Budinská
Metodické návštevy v súvislosti s prípravou divadelnej prehliadky Tvorím, tvoríš, tvoríme,
Cimbalového zrkadlenia a iných kultúrnych programov.
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, SCA a inými subjektmi kultúrnych
aktivít.
Metodické návštevy:
MsKS Nové Mesto nad Váhom – 10. 9. 2021
Trenčiansky hrad – 17. 9. 2021
Klub Lúč Trenčín – 8. 10. 2021
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica – 18. 11. 2021
ZUŠ K. Pádivého Trenčín – 19. 11. 2021
Jurzová
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 (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, gymnáziami...), s CVČ v kraji, s Národným osvetovým
centrom Bratislava a inými subjektmi kultúrnych aktivít.
Metodické návštevy:
Vaďovce – 5. 10. 2021
Čachtice – 21. 10. 2021
Okruhový dom armády (ODA), Trenčín – 3. 11. 2021
Metodické návštevy v súvislosti s prípravou 630. výročia obcí Vaďovce a Čachtice a 33. ročníkom
výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti.

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.
Plnili sme úlohy pri zabezpečení servisu pre kvalifikovaný výkon miestnej samosprávy v oblasti kultúry
na základe aktuálnych požiadaviek a potrieb obcí. Na základe požiadaviek sme poskytovali
konzultačný servis pri vytváraní a napĺňaní kultúrnych projektov, pri spracovaní projektov a žiadostí,
usmerňovali požiadavky pre oblasť kultúry, poskytovali sme formuláre. Priebežne sme konzultovali
problematiku aktuálneho stavu a potrieb miestnej kultúry, operatívnej evidencie a štatistického
výkazníctva KOČ.
Metodická pomoc a konzultácie roku 2021 boli určené nielen obciam a kultúrnym zariadeniam, ale aj
ďalším organizátorom a realizátorom kultúrnych aktivít a tiež ľudovým remeselníkom. Osobné
kontakty a účasť na zasadnutiach prípravných výborov a pracovných stretnutiach bola z dôvodu
pandémie Covid-19 obmedzená.
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IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA
Činnosť v oblasti informačno-vzdelávacej
• BEZ HODNOTENIA K POROZUMENIU ALEBO ABY INTERVENCIA BOLA ADRESNÁ – On-line,
19. 5. 2021
Dňa 19. 5. 2021 bol v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred
násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín zrealizovaný on-line 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
pedagógovia základných škôl, sociálne pracovníčky Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
sociálni pracovníci a psychologičky centier pre deti a rodiny a centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie z Trenčianskeho kraja. Lektorka Mgr. Mária Daňová účastníkom odovzdala
podstatné informácie o prežívaní a následkoch traumy dieťaťa, o vzťahovej väzbe, o metódach práce
s traumatizovaným dieťaťom, rodičom agresívneho dieťaťa, o možnostiach využitia filiálnej a rodinnej
terapie, o spôsoboch komunikácie s agresorom, agresívnymi a ochranárskymi rodičmi, ako aj
o konkrétnych formách práce a pomoci rodine, v ktorej sa nachádzajú deti so syndrómom CAN
(syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa).
Organizátor: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: finančné zabezpečenie odborných služieb – lektorka
Účasť: 23
Zodp. prac.: Maňková
• MÓDNA PREHLIADKA NA NÁDVORÍ GALÉRIE – Galéria M. A Bazovského Trenčín, 8. 6. 2021
S históriou mesta Trenčín sa od nepamäti spája tradícia odevného priemyslu. Nielen odevné závody
v Trenčíne, ale aj stredná odevná škola, ktorej história siaha do roku 1987, sú predpoklady na to, že
Trenčín módou žil od nepamäti a inak to nie je ani teraz.
Naším cieľom je spojiť študentov, absolventov, ale aj „externých“ módnych návrhárov
z mimoregionálneho prostredia na jednom mieste pod hradom Matúša Čáka, na nádvorí Galérie M. A.
Bazovského v Trenčíne.
Módna prehliadka má za cieľ ukázať aktuálnu tvorbu už renomovaných odevných dizajnérov (V.
Kostková, Jankiv Sibilings), čerstvých absolventov (Kristína Bánovska, víťazka Súťaže „Nové tváre
módnej scény“ na Bratislavských módnych dňoch), ale aj študentov Školy umeleckého priemyslu
v Trenčíne.
Podujatie predstavilo Trenčín ako tvorivé, kreatívne mesto, ktoré poskytuje vhodné prostredie pre
odevný dizajn aj v dnešnej dobe.
Módna prehliadka bola určená verejnosti, odbornej, laickej, študentom ... Vstup na akciu bol voľný.
Podujatie bolo doplnené o hudobné vystúpenia rôznych skupín či umelcov.
Naším cieľom je spolupráca organizácií a inštitúcií zaujímajúcich sa o kultúru, aktívne pôsobiacich
v našom meste.
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Škola umeleckého priemyslu Trenčín
(priestor a zázemie bezplatne poskytla Galéria M. A. Bazovského)
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, zabezpečenie moderovania, účinkujúcich, ozvučenia
Organizátori: TNOS v Trenčíne a GMAB Trenčín
Zodp. prac.: Múdra Šebíková
• VENOVANÉ P. O. HVIEZDOSLAVOVI A B. S. TIMRAVE – Hrad Beckov, 11. 6. 2021
Spomienka na významné osobnosti slovenskej literatúry „Venované P. O. Hviezdoslavovi a B. S.
Timrave" – program, v ktorom rozprávajú, recitujú skutoční majstri prednesu poézie a prózy. Herci Ida
Rapaičová a Jozef Šimonovič nás previedli životom a tvorbou týchto dvoch veľkých osobností.
Program bol spestrený spevom a hudbou v podaní VOX vocal group.
Organizátor: Susan Slovakia s.r.o. a TNOS v Trenčíne
Zodp. prac.: Múdra Šebíková
• LITERÁRNE SOIREÉ – Klub Lúč Trenčín, 16. 6. 2021
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, ktoré sú
doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.
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Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátor: Klub Lúč Trenčín
Účinkovali herci: Eva Gribová, Filip Davin, Oliver Ruttkay, Michaela Piesyk
Hudobný hosť: Lucia Dobócziová
Lektor odborného seminára pre autorov: vydavateľ a grafik Peter Rašla
Podiel TNOS: organizačné a finančné zabezpečenie podujatia, propagácia udalosti a fotodokumentácia počas akcie
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 50
Zodp. prac.: Budinská
• SÚVISLOSŤ MEDZI VZŤAHOVOU VÄZBOU A PORUCHAMI SPRÁVANIA – On-line, 16. 6. 2021
Dňa 16. 6. 2021 bol v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred
násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím prostredníctvom Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín zrealizovaný on-line vzdelávací seminár s názvom „Súvislosť
medzi vzťahovou väzbou a poruchami správania“. Seminár sa konal vďaka finančnej podpore
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. Lektorka Mgr. Iveta Izraelová zúčastneným
odovzdala informácie o vonkajšom správaní detí, za ktorým sa môže skrývať aj trauma.
Pedagógovia a školskí psychológovia, sociálni pracovníci a psychologičky Centra pre deti a rodiny
Trenčín, Bezpečného ženského domova Luna Trenčín, ale aj zamestnanci Mestskej polície Trenčín sa
mali možnosť dozvedieť o teórii attachmentu v partnerských vzťahoch, o vonkajších prejavoch
a konkrétnych typoch vzťahovej väzby, o poruchách správania a poruchách attachmentu, možnostiach
ako porozumenieť deťom a ich správaniu, ako rozlíšiť poruchy vzťahovej väzby našich detí
a o špecifikách správania v školskom prostredí pri nadväzovaní kontaktov.
Organizátor: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: finančné zabezpečenie odborných služieb – lektorka
Účasť: 17
Zodp. prac.: Maňková
• Seminár pre účastníkov 25. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA 2021 – Dubnické múzeum
Dubnica nad Váhom, 16. 6. 2021
Odborný hodnotiaci seminár s lektormi – členmi poroty – PaedDr. Elena Porubänová; akademický
sochár Igor Mosný; Ing. Jozef Vydrnák – sa konal pred vernisážou výstavy diel zo súťaže.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Počet účastníkov: 60
Zodp. prac.: Masárová
• Seminár pre účastníkov 25. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO
TRENČIANSKEHO KRAJA 2021 – kongresová sála TSK, 25. 6. 2021 – sa konal pred slávnostným
otvorení výstavy zo súťaže.
Členovia odbornej poroty Jan Tluka, Radovan Stoklasa, Jana Gombiková zhodnotili úroveň prác
prihlásených do súťaže, individuálne konzultovali s autormi súťaže i účastníkmi vernisáže
o aktuálnych otázkach fotografie.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Počet účastníkov: 50
Zodp. prac.: Masárová
• ON-LINE A V BEZPEČÍ – Základné školy v Trenčíne, jún – október 2021
Hlavným zámerom projektu On-line a v bezpečí bola ochrana detí pred negatívnymi vplyvmi
moderných technológií prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré budú
zamerané na nástrahy a riziká on-line sveta, prevenciu kyberšikanovania, internetovú závislosť a vplyv
kyberprostredia na myslenie, pozornosť, emócie, komunikačné zručnosti a osobnosť žiakov. Za
účelom naplnenia zámerov projektu sme v procese realizácie postupovali v zmysle stanoveného
časového harmonogramu, ktorý bol operatívne prispôsobený pandemickej situácii.
V mesiacoch jún – október 2021 (okrem letných prázdnin) sme v rámci projektu zrealizovali prednášky
spojené s besedou s odbornými lektormi pre žiakov 2. stupňa ZŠ na území mesta Trenčín:
21.6. – 2 prednášky Mozog online, ZŠ L. Novomeského 11
23.6. – 2 prednášky Šikana a kyberšikana, ZŠ Dlhé Hony 1
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24.6. – 1 prednáška Ako byť online a nezblázniť sa, Súkromná ZŠ Futurum
25.6. – 1 prednáška Šikana a kyberšikana, Súkromná ZŠ Futurum
22.9. – 3 prednášky Šikana a kyberšikana, ZŠ Novomeského 11
28.9. – 3 prednášky Ako byť online a nezblázniť sa, ZŠ Veľkomoravská 12
29.9. – 2 prednášky Mozog online, ZŠ Hodžova 37
29.9. – 2 prednášky Šikana a kyberšikana, ZŠ Hodžova
6.10. – 3 prednášky Šikana a kyberšikana, ZŠ Veľkomoravská 12
13.10.– 1 prednáška Ako byť online a nezblázniť sa, ZŠ Dlhé Hony 1
SPOLU: 20 prednášok
Účasť: 490 osôb (479 žiakov + 11 pedagógov)
Prednášky boli rozdelené do troch nosných tém:
1. Mozog on-line – Cieľom prednášky bolo vysvetliť vplyv moderných technológií a kyberprostredia na
myslenie, pozornosť, emocionálne prežívanie, komunikačné zručnosti, osobnosť a charakter žiakov
(prečo online generácia myslí a cíti inak, prečo nevieme komunikovať, prečo sa v online prostredí
ľahšie zraňujeme...). Lektorka: Mgr. Jana Vindišová, PhD.
2. Ako byť on-line a nezblázniť sa – Cieľom aktivity bolo upozorniť žiakov na riziká nadmerného
používania moderných technológií (čo je v norme, aké podoby môže mať internetová závislosť, čo
je to FOMO a NOMO syndróm, prečo je vhodné z času na čas odložiť smartfón...). Lektorka: Mgr.
Jana Vindišová, PhD.
3. Šikana a kyberšikana – Cieľom bola prevencia kyberšikanovania ako novodobej formy agresie
v školskom i domácom prostredí (psychologický, sociálny a právny rámec šikany a kyberšikany,
proces, nástroje a spôsoby kyberšikany, následky pre obeť, spôsoby ako sa brániť, príklady
z praxe...). Lektor: Mgr. Marián Sopčák.
Silnou stránkou projektu boli fundovaní lektori, ktorých vysoko hodnotili aj účastníci prednášok
v anonymnom dotazníku spätnej väzby – hodnotenia kvality prednášky. Dotazník sledoval spôsob
prezentácie lektorov, zrozumiteľnosť výkladu, kvalitu i zaujímavosť po obsahovej stránke, ako aj
prínos pre respondenta.
Záujem detí a pedagógov o prednesené témy bol veľký, čo je pre nás motiváciou k pokračovaniu aj
v budúcom období, aby si žiaci mohli naďalej osvojovať a rozvíjať potrebné sociálne aj emocionálne
kompetencie, vďaka ktorým budú vedieť ľahšie odolávať nástrahám a rizikám nadmerného používania
moderných technológií a kyberšikany.
Realizáciou projektu sme naplnili jeho hlavný cieľ, ktorým bolo prostredníctvom vzdelávacích aktivít
predchádzať negatívnym vplyvom spojených s používaním informačno-komunikačných technológií na
žiakov alebo ich vhodnými formami a metódami pôsobenia aspoň sčasti eliminovať.
Podiel TNOS: oslovovanie lektorov, špecifikácia obsahu vzdelávacích aktivít, spracovanie dotazníka
spätnej väzby prínosu vzdelávacích aktivít pre účastníkov, propagácia, oslovenie škôl formou
ponukového listu, tvorba časového harmonogramu prednášok, organizačné zabezpečenie a účasť na
jednotlivých aktivitách, vyhodnotenie spätnej väzby účastníkov na prínos zrealizovaných vzdelávacích
aktivít.
Spolupráca: s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Trenčín.
Projekt podporilo Mesto Trenčín.
Zodp. prac.: Vraždová, Maňková
• XXII. OKRESNÉ CYRILOMETODSKÉ SLÁVNOSTI – Cimenná, 10. 7. 2021
Obec Cimenná a Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dubodiel v spolupráci s Trenčianskym osvetovým
strediskom v Trenčíne usporiadali XXII. Okresné cyrilometodské slávnosti v sobotu 10. júla 2021
v Cimennej. V areáli kultúrneho domu začal program o 14.00 h slávnostnou svätou omšou
a pokračoval uvítaním detí do života. Záver patril poézii, spevu a hudbe.
Organizátor: Obec Cimenná, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dubodiel, TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: metodická pomoc príprave podujatia, návrh a tlač plagátov, objednávka pre DH
Textilanka
Účasť: 85
Zodp.: Slivová
• SLOVENSKO MLADÉ, RODISKO MOJE – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 21. 7. 2021
Hudobno-poetický vzdelávací projekt bol zameraný na rozvoj vedomostí o tvorbe regionálnych
trenčianskych spisovateľov, ako aj významných autorov A. Sládkoviča či M. Haľamovú. Časť tvorby
bola zhudobnená a ponúkla nevšedné hudobné spracovanie slovenskej poézie.
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Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátori: GMAB Trenčín, Mesto Trenčín, TSK, SCA, Hudobný fond Bratislava.
Účinkovali: ženské trio Krajka, Ida Rapaičová, Jozef Šimonovič, Roman Hargaš, Martin Budinský,
Peter Belák, Kristína Hlistová, Jozef Brindzák
Podiel TNOS: organizačné a finančné zabezpečenie podujatia, propagácia udalosti a fotodokumentácia počas akcie
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 56
Zodp. prac.: Budinská
• FLORES MUSARUM – Trenčiansky hrad, 20. 9. 2021
Slávnostný galavečer odovzdávania ocenení významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho
kraja z oblasti kultúry za rok 2020 a 2021.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátori: VKMR v Trenčíne, Trenčianske múzeum, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Účinkovali: ženské trio Krajka a Peter Belák
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, propagácia udalosti, návrh a tlač plagátu,
pozvánok, zabezpečenie výroby ocenení z keramiky – Flores musarum, výroba a tlač ďakovných
listov, zabezpečenie programu, umelcov, moderátora, vypracovanie scenára večera, organizačné
zabezpečenie večera, slávnostnej recepcie, ozvučenia, fotodokumentácia počas akcie
Účasť: 80
Zodp. prac.: Budinská
• STRETNUTIE S UMENÍM – vzdelávacie aktivity v rámci projektu Návraty k tradíciám
a osobnostiam, september – november 2021
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne realizovalo v roku 2021 viaceré edukačné aktivity v rámci
projektu Návraty k tradíciám a osobnostiam. V septembri a decembri sa uskutočnili štyri podujatia
s názvom Stretnutie s umením. Naším cieľom bolo pripomenúť si život a dielo štyroch osobností
vizuálneho umenia pôsobiacich v Trenčianskom kraji. Lektorka Ela Porubänová pripravila na každé zo
stretnutí zaujímavé prezentácie o tvorbe umelcov, ktorých osudy presiahli hranice nášho kraja, a ktoré
rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Účastníci stretnutí mali
možnosť spoznať tvorbu textilnej výtvarníčky a umeleckej čipkárky Eleny Holéczyovej, maliara Rudolfa
Moška, maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga Karola Ondreičku a fotografa Antona Štubňu
a inšpirovaní ich tvorbou vytvoriť svoje diela. Pod vedením lektorov, aktívnych umelcov pôsobiacich
v trenčianskom regióne (textilná výtvarníčka Milada Ždrnja, maliar a pedagóg Jozef Švikruha, maliar
a grafik Jozef Vydrnák a fotograf Jan Tluka) vytvorili diela, ktoré prezentujeme v katalógu.
Prostredníctvom katalógu chceme propagovať nielen umelcov, ktorých výročia sme si v roku 2021
pripomenuli, ale odprezentovať aj tvorbu talentovaných autorov, ktorí sa umeleckej tvorbe venujú
v rámci svojej záujmovej umeleckej činnosti. Veríme, že tieto "stretnutia" s umením ich budú inšpirovať
v umeleckej tvorbe a prostredníctvom svojich diel budú prinášať lásku k umeniu a radosť z tvorby aj
ďalším, ktorí sa, v týchto nepredvídateľných časoch, zamýšľajú nad stavom sveta ľudí, nad jeho
krásou, ale aj nad hrozbami a tieňmi súčasnej doby.
• FOTOGRAFICKÁ METAFORA – POÉZIA VŠEDNOSTI • Tvorivé stretnutie s fotografiou Antona
Štubňu – zasadačka Trenčianskeho samosprávneho kraja, 25. 9. 2021
• Interaktívna prednáška o Antonovi Štubňovi, významnom trenčianskom fotografovi a jeho
fotografickej tvorbe. V roku 2021 sme si pripomenuli 25. výročie jeho úmrtia.
• Tvorivá dielňa bola zameraná na: fotografické „mapovanie“ vymedzenej časti mestskej
krajiny/urbánneho priestoru; využitie výtvarne pôsobivých prvkov a svetelnej atmosféry; kompozičné
riešenie fotografického obrazu; vytváranie tematických obrazových súborov.
Lektori: Jan Tluka, Ela Porubänová
Účasť: 6 fotografov
• NA POMEDZÍ REALITY A FANTÁZIE • Tvorivé stretnutie s dielom Karola Ondreičku –
Základná škola K. Pádivého Trenčín, 6. 11. 2021
• Interaktívna prednáška o maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi a pedagógovi Karolovi Ondreičkovi,
rodákovi z Čachtíc. Jeho dielo sa predčasne uzavrelo 11. novembra 2003 vo veku 59 rokov
v Bratislave.
• Účastníci tvorivej dielne mali možnosť pod vedením lektora diela technikou monotypia a linoryt.
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Lektori: Jozef Vydrnák, Ela Porubänová
Účasť. 10 výtvarníkov
• PRAMENE POZNANIA A INŠPIRÁCIA ĽUDOVOU TVORBOU U TEXTILNEJ VÝTVARNÍČKY A
UMELECKEJ ČIPKÁRKY ELENY HOLÉCZYOVEJ – Základná škola K. Pádivého Trenčín, 13. 11.
2021
• Interaktívna prednáška o Elene Holéczyovej, rod. Hollej, rodáčke z Moravského Lieskového. V roku
2021 sme si pripomenuli 115. výročie jej narodenia. Zomrela 5. decembra 1983 v Prahe. Urna s jej
pozostatkami je uložená na cintoríne v Moravskom Lieskovom.
• Účastníci tvorivej dielne mali možnosť pod vedením lektorky vytvoriť diela technikou arttext, tkanie na
krosnách, tkanie na ráme a paličkovanie.
Lektori: Milada Ždrnja, Ela Porubänová
Účasť: 10 výtvarníkov
• TAJOMNÉ POSOLSTVÁ V KRAJINÁCH MALIARA RUDOLFA MOŠKA – Základná škola K.
Pádivého Trenčín, 20. 11. 2021
• Interaktívna prednáška o akademickom maliarovi Rudolfovi Moškovi sa narodil 22. septembra 1926
v Dobrej pri Trenčíne. Pôsobil ako učiteľ výtvarnej výchovy na Pedagogickom gymnáziu v Trenčíne.
Od roku 1959 bol výtvarníkom v slobodnom povolaní. Zomrel 3. mája 2019 vo veku 92 rokov. Svojou
tvorbou ovplyvnil výtvarný život mnohých generácií nielen v Trenčíne.
• Účastníci tvorivej dielne mali možnosť pod vedením lektora vytvoriť diela technikou maľba akrylom.
Lektori: Jozef Švokruha, Ela Porubänová
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Základná umelecká škola K. Pádivého
v Trenčíne
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 10 výtvarníkov.
Zodp. prac.: Masárová
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – Galéria Vážka, 30. 10. 2021
Nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov pre vedúcich a tanečných pedagógov
folklórnych kolektívov, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl či pedagógov
základných škôl.
Metodický, tanečno-hudobný workshop bol zameraný na tradičnú ľudovú kultúru z niektorých obcí
Trenčína a jej spracovanie. (Kubra, Soblahov, Trenčianska Turná, Mníchova Lehota, Selec, Kykula)
Lektori: Ing. Vladimír Mišík – choreograf, režisér DFS Kornička, Jaroslava Kohútová, metodická
pracovníčka TNOS TN a vedúca DFS Kornička, Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – etnochoreologička,
pedagogička a choreografka ľudového tanca
Podujatie pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zodp. prac.: Kohútová
• PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI – Posádkový klub, Trenčín, 11. 11. – 3. 12. 2021
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo pre deti a žiakov materských, základných,
špeciálnych a základných umeleckých škôl z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce
nad Bebravou 33. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Do súťaže sa
zapojilo 360 žiakov v šiestich súťažných kategóriách:
1. kategória: deti predškolského veku – 13 MŠ – 81 prác • ocenených: 10
2. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ – 9 škôl – 61 prác • ocenených: 6
3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ – 10 škôl – 87 prác • ocenených: 6
4. kategória: prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZUŠ – 7 ZUŠ – 75 prác • ocenených: 14
5. kategória: 5. – 9. ročník ZUŠ – 7 ZUŠ – 46 prác • ocenených: 5
6. kategória: špeciálne školy – 1 škola – 10 prác • ocenených: 3
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 2. 11. 2021 v priestoroch TNOS. Porota pracovala
v zložení: Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá, Mgr. art. Barbora Petríková, Mgr. Janka Masárová. Porota
mala možnosť udeliť v každej kategórii 5 cien, ale uplatnila si právo ceny medzi kategóriami
prerozdeliť, a dokonca aj navýšiť, aby mohla spravodlivejšie charakterizovať zodpovedajúcu kvalitu
jednotlivých kategórií. Výstava súťažných prác bola sprístupnená od 11. 11. do 3. 12. 2021 v tzv.
galérii za oknami v Posádkovom klube (bývalá ODA) v centre Trenčína v spolupráci s Posádkovým
klubom Trenčín. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa tradičná vernisáž spojená
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s udeľovaním cien neuskutočnila. Ocenenia boli distribuované jednotlivým víťazom 6. 12. 2021 alebo
podľa individuálnej dohody.
Zoznam ocenených žiakov:
ZŠ Bezručova, Trenčín – Ema Daniško, 7 r. (2. kat.), Hana Klobučníková, 7 r. (2. kat.); MŠ Šafárikova,
Trenčín – Timea Súletýová, 5 r. (1. kat.), Nelka Caban, 5 r. (1. kat.); MŠ Šafárikova, elokované
pracovisko Východná ul., Trenčín – Simona Slaboňová, 5 r. (1. kat.); MŠ J. Halašu, Trenčín – Ela
Vaculová, 4 r. (1. kat.); ZŠ Novomeského, Trenčín – Alex Morkáň, 11 r. (3. kat.), Oskar Vaňura, 11 r.
(3. kat.), Róbert Almáši, 14 r. (3. kat.); Spojená škola internátna, Trenčín – Vanesa Fabová, 19 r. (6.
kat.), Terézia Rábeková, 15 r. (6. kat.), Veronika Mináriková, 14 r. (6. kat.); ZŠ Veľkomoravská,
Trenčín – Zora Martoňová, 6 r. (2. kat.), Mia Rozvadská, 12 r. (3. kat.); ZUŠ K. Pádivého, Trenčín –
Timea Sijková, 8 r. (4. kat.), Juraj Hejl, 7 r. (4. kat.), Perla Chen, 7 r. (4. kat.), Nina Strempeková, 6 r.
(4. kat.), Kristián Marčaník, 9 r. (4. kat.), Tobiáš Gorbár, 9 r. (4. kat.), Simona Šimočková, 14 r. (5.
kat.), Ivana Brázdová, 11 r. (5. kat.); Súkromná ZUŠ Gagarinova, Trenčín – Adelka Hanková, 8 r. (4.
kat.), Veronika Petrová (4. kat.), Šimon Sládek, 10 r. (4. kat.), Nela Némethová, 12 r. (5. kat.);
Súkromná ZUŠ, Omšenie – Hanka Zaťková, 6 r. (4. kat.); ZUŠ Nemšová – Michaela Kocianová, 12 r.
(5. kat.), Klára Hudecová, 12 r. (5. kat.); ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča – Šimon Gaži, 12 r. (3.
kat.); MŠ Dibrovova, Nové Mesto n. V. – Melinda Vidová, 5 r. (1. kat.), Beata Madincová, 5 r. (1. kat.);
MŠ Poľovnícka, Nové Mesto n. V. – Agáta Teska, 5 r. (1. kat.); ZUŠ J. Kréna Nové Mesto n. V.,
elokované pracovisko Lúka – Tamara Palcútová, 8 r. (4. kat.), Lívia Polóniová, 9 r. (4. kat.), Liliana
Ľuptáková, 8 r. (4. kat.), Mirka Šnáblová, 8 r. (4. kat.); MŠ Pionierska, Čachtice – Nellka Gúčiková (1.
kat.); ZŠ s MŠ J. Lipského, Trenčianske Stankovce – Nina Punová, 9 r. (2. kat.), Tomáš Tománek, 8 r.
(2. kat.), Vanesa Sládková, 14 r. (3. kat.); ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná – Matias
Matejík, 6 r. (1. kat.), Amy Dabak, 6 r. (1. kat.); ZŠ Zlatníky – Dávid Kišac, 7 r. (2. kat.)
Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného
hodnotenia súťaže, získanie sponzorov a distribúcia cien, návrh a príprava plagátu a diplomov
plagátu, zabezpečenie priestorov, inštalácia výstavy a i.
Sponzori: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, KOCR Trenčín región, Štátne lesy
TANAP-u Tatranská Lomnica
Zodp. prac.: Jurzová
• DETI DEŤOM – DFS Lampášik Trenčianske Stankovce a DFS Selčanka Selec – KD
Trenčianske Stankovce, 13. 11. 2021
HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE, DETI DEŤOM, SEMINÁR PRE DFS A ICH
VEDÚCICH, PEDAGÓGOV, X. FOLKLÓRNE TANEČNO-SPEVNÉ DIELNIČKY pre deti z DFS
Lampášik Trenčianske Stankovce a Selčanka Selec.
Pre selecké deti sa neuskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19. Bol presunutý na rok 2022. Pre
deti z Trenčianskych Stankoviec seminár prebehol v sobotu 13. 11. 2021 v obecnom kultúrnom dome.
Účelom seminára Deti deťom bolo stretnutie sa detí a ich vedúcich s lektorkami podujatia, spoločné
zabavenie sa pri ukážkach nácvikovej časti prostredníctvom hry, ale aj malej školičke tanca, spevu,
kde sa na záver seminárika deti spolu s pedagógmi, vedúcimi naučili jednoduché strofické tance:
Keď som chodil do školy = Sotyš a Slúžila som u kadleca = kadlecká, vrátane ľudových piesní k obom
tancom. Toto všetko si deti zažili pri hudobnom sprievode domáceho heligónkara DFS Lampášik
Miška Červeňana.
Lektorky seminára: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – etnochoreologička, pedagogička a choreografka
ľudového tanca, Jaroslava Kohútová, metodická pracovníčka TNOS TN a vedúca DFS Kornička.
Podujatie pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
Zodp. prac.: Kohútová
• POŠLA DEVA DO TURCA – Klub lúč Trenčín, 13. 11. 2021
Hudobno-poetický vzdelávací program, ktorý prezentoval nevšedné spracovanie a prepojenie
Hviezdoslavových balád plné poézie, spevu a cimbalovej hudby, bol zameraný na rozvoj vedomostí
o diele P. O. Hviezdoslava pri príležitosti 100. výročia úmrtia básnika.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátori: Klub Lúč Trenčín, Akadémia umení v Banskej Bystrici, SCA
Účinkovali: Eva Gribová, Klára Novotná, Zuzana Ogurčáková, Anežka Hudáčková
Podiel TNOS: organizačné a finančné zabezpečenie podujatia, propagácia udalosti
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 47
Zodp. prac.: Budinská
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• CIMBALOVÉ ZRKADLENIE – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 24. 11. 2021
Spojenie mladých cimbalových talentov s profesionálmi, ktorí prezentujú výnimočnosť majstrovského
nástroja. Koncert sa organizoval pod záštitou predsedu Slovenskej cimbalovej asociácie Martina
Budinského a bol zameraný na konfrontáciu, motiváciu a vzdelávanie cimbalistov, podporu cimbalovej
výučby v regióne, ako aj propagáciou koncertného nástroja prostredníctvom všetkých generácií
a úrovní cimbalistov. Súčasťou podujatia bol odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátori: Slovenská cimbalová asociácia, ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, Konzervatórium J. L.
Bellu, Akadémia umení v Banskej Bystrici.
Účinkovali: členovia Slovenskej cimbalovej asociácie, Konzervatória J. L. Bellu v B. Bystrici, žiaci ZUŠ
K. Pádivého v Trenčíne
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, návrh a tlač plagátu, zabezpečenie
účinkujúcich, vypracovanie scenára a moderovanie akcie, organizačné zabezpečenie večera,
fotodokumentácia počas akcie
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 50
Zodp. prac.: Budinská
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – Galéria Vážka, 4. 12. 2021
Workshop zameraný na inovované informácie o tvorbe metodiky výučby ľudových tancov hravou
formou pre rôzne vekové kategórie a osobné konzultácie s lektormi seminára.
Pripravený seminár bol z dôvodu pandemických opatrení presunutý.
Lektormi seminára mali byť: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. Slavomír Ondejka
Podujatie pripravilo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zodp. prac.: Kohútová

Činnosť v oblasti ZUČ
• PéeFky 2021 – 1. 1. – 28. 2. 2021, www.tnos.sk; FB Za kultúrou s TNOS
Kultúrne a umelecké aktivity Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne boli v roku 2020
poznačené epidemiologickými opatreniami. Výstavy a ďalšie naše podujatia v roku 2020 ponúkali len
vo virtuálnej forme. Tešíme sa, že sme nestratili kontakt s našimi spolupracovníkmi a priaznivcami
z okruhu osobností z „umeleckého sveta“, kde dominujú výtvarníci, fotografi a spisovatelia, ktorí sa
priatelia s múzou a výsledok toho priateľstva vedia kreatívne zvečniť aj vizuálne prostredníctvom
vianočných a novoročných pozdravov. Z nich sme pripravili uvedenú virtuálnu výstavu.
Zodp. prac.: Masárová
• 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 – KD Dolná súča 20. 3. 2021.
ZAHRAJ SI, TANCUJ, SPIEVAJ – regionálne súťaže a prehliadky sa v marci neuskutočnili
z dôvodu pandémie Covid-19.
Len pre zaujímavosť – 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: PhDr. Margita Jágerová, Mgr. Peter Obuch PhD., Mgr.
art. Lenka Konečná, ArtD.
Organizátori prehliadok: TNOS TN
Zodp. prac.: Kohútová
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• Z NAŠEJ KUCHYNE – marec 2021
Vystúpenie DFS Kornička z Trenčína sa neuskutočnilo z dôvodu pandémie Covid-19.
Bolo presunuté na 16. júl 2021 do Posádkového klubu Trenčín.
Tradičné každoročné jarné vystúpenie DFS Kornička pre rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť. Prečo
názov Z našej kuchyne? Jednoducho preto, že Kornička chce dať nazrieť do svojej kuchyne aj
širokému obecenstvu
Organizátori: DFS Kornička, TNOS TN, Mesto Trenčín
Zodp. prac.: Kohútová
• LETNÉ DIVADELNÉ VEČERY a uvedenie predstavení VČIELKA MELISKA a SEX NOCI
SVÄTOJÁNSKEJ, máj – júl 2021
Organizátor: Mestské divadlo Trenčín
Podiel TNOS: partner
Počet podujatí: 13
Účasť: 1719
Zodp. prac.: Múdra Šebíková
• CIMBALOVÁ DIELŇA 2021 – ZUŠ K. PÁDIVÉHO TRENČÍN, 10. – 12. 5. 2021
Cimbalová dielňa 2021 je zameraná na teoretické i praktické vzdelávanie mladých cimbalistov
a získanie nových zručností v oblasti klasickej i folklórnej cimbalovej hry.
Cieľom projektu je podpora výučby cimbalistov so zameraním na zlepšenie hráčskej úrovne a súčasne
spoznávanie regionálnych hudobných špecifík v kontexte danej problematiky.
Dôležitou projektovou aktivitou sú praktické cvičenia a semináre s profesionálnym lektorom.
Cimbalová dielňa je určená mladým amatérskym hráčom na cimbal.
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne
Miesto konania: ZUŠ K. Pádivého Trenčín
Odborným lektorom dielne bol: Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie školiacich priestorov, lektora a účastníkov
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 17
Zodp. prac.: Budinská
• 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 2. 6. 2021
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí pre ZŠ a ZUŠ pre okres Nové Mesto nad
Váhom sa uskutočnili v priestoroch Mestského kultúrneho strediska.
Tento rok sa nekonali obvodné kolá, preto do okresných kôl postupovali žiaci priamo zo školských kôl.
V rámci súťaže sa uskutočnil aj rozborový seminár, na ktorom členky poroty rozobrali jednotlivé
ukážky a poskytli žiakom i učiteľom metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, spracovanie zoznamov a prezenčných listín, zabezpečenie
priestorov a členov poroty, komunikácia so školami v okrese, spracovanie pozvánky, diplomov pre
všetkých účastníkov, spracovanie výsledkov okresného kola, nákup cien
Účasť: 30, z toho recitátorov 20
Zodp. prac.: Múdra Šebíková
• 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Trenčín, GMAB, 7. 6. 2021
Okresná súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy detí pre ZŠ a ZUŠ pre okres Trenčín sa
uskutočnili v priestoroch Galérie M. A. Bazovského.
Tento rok sa nekonali obvodné kolá, preto do okresných kôl postupovali žiaci priamo zo školských kôl.
V rámci súťaže sa uskutočnil aj rozborový seminár, na ktorom členky poroty rozobrali jednotlivé
ukážky a poskytli žiakom i učiteľom metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, spracovanie zoznamov a prezenčných listín, zabezpečenie
priestorov a členov poroty, komunikácia so školami v okrese, spracovanie pozvánky, diplomov pre
všetkých účastníkov, spracovanie výsledkov okresného kola
Účasť: 69, z toho recitátorov 48
Zodp. prac.: Múdra Šebíková

15

• XXXX. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI MNÍCHOVA LEHOTA – PRÍRODNÝ
AMFITEÁTER, 12. 6. 2021
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.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja a Obec Mníchova Lehota
Zodp. prac.: Kohútová
• 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC –Trenčín, GMAB, 17. 6. 2021
Regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže, dospelých pre okresy
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava sa uskutočnili v priestoroch
Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.
V rámci súťaže sa uskutočnil aj rozborový seminár, na ktorom členky poroty rozobrali jednotlivé
ukážky a poskytli žiakom i učiteľom metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť.
Podujatie finančne podporilo Národné osvetové centrum na základe podania projektu.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, spracovanie zoznamov a prezenčných listín, zabezpečenie
priestorov a členov poroty, komunikácia s recitátormi, spracovanie pozvánky, diplomov pre všetkých
účastníkov, spracovanie výsledkov okresného kola, nákup cien.
Účasť: 15, z toho recitátorov 8
Zodp. prac.: Múdra Šebíková
• DIVADELNÁ DIELŇA 2021 – MSKS Nové Mesto nad Váhom, 18. – 20. 6. 2021
Divadelná dielňa 2021 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností
amatérskych divadelníkov prevažne z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie z radov
študentov. Cieľom je podpora amatérskej divadelnej tvorby v trenčianskom regióne a systematické
vzdelávanie v kontexte danej problematiky.
Dôležitou projektovou aktivitou sú workshopy a diskusie s profesionálnymi lektormi zamerané na
pochopenie základných tvorivých princípov divadla.
Divadelná dielňa 2021 je určená amatérskym divadelným tvorcom a študentom stredných škôl so
záujmom o divadlo.
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne
Miesto konania: MsKS Nové Mesto nad Váhom
Odbornými lektormi dielne boli: Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
Podiel TNOS: propagácia divadelnej dielne, zabezpečenie školiacich priestorov, lektorov a účastníkov
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 12
Zodp. prac.: Budinská
• TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM – Remeselné dielničky pre šikovné detičky IV. – jún –
október – Trenčín, Galéria M. A. Bazovského a ZŠ Lubina
• Hrnčiarska dielnička – 3.7.2021, 14.8.2021, 28.8.2021 (Trenčín)
• Šperkárska dielnička – 24.7.2021, 7.8.2021, 21.8.2021 (Trenčín)
• Hrnčiarska dielnička – 20.9.2021 a 8.10.2021 (Lubina)
• Čipkárska dielnička – 23.9.2021 a 14.10.2021 (Lubina)
Zámerom projektu bolo realizovať edukačné aktivity, ktoré poskytnú priestor na vzdelávanie detí
v oblasti ľudového umenia. Cieľom bolo vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne
a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie
pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu trenčianskeho regiónu prostredníctvom ľudových
remesiel. Hlavnými projektovými aktivitami bol cyklus tvorivých stretnutí s podtitulom remeselné
dielničky pre šikovné detičky.
Aktivity prvej časti projektu sme v čase letných prázdnin situovali do Trenčína. Po uvoľnení
pandemických opatrení, v záujme obmedziť šírenie koronavírusu medzi účastníkmi, sme stretnutia
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realizovali v exteriéri – na nádvorí Galérie M. A. Bazovského. Pod vedením Andrey Peterkovej
Gontkovskej pracovali s hlinou a s Veronikou Weberovou tvorili šperky z drôtu. V Trenčíne sme počas
6 dní uskutočnili 6 remeselných stretnutí, z toho 3 zamerané na hrnčiarstvo a 3 na šperkárstvo.
Od septembra sme pokračovali tvorivými dielničkami v priestoroch ZŠ v Lubine – obci s bohatou
kultúrnou tradíciou. Deti spoznávali dve remeslá – hrnčiarstvo s lektorkou Andreou Peterkovou
Gontkovskou a s tajomstvom tvorby paličkovanej čipky ich zoznámila Katka Vozáriková. Počas 4 dní
sme zrealizovali 8 dielničiek (4x hrnčiarstvo a 4x čipkárstvo).
Spolu sme v rámci projektu uskutočnili 14 remeselných tvorivých stretnutí.
Štruktúra každého cyklu pozostávala z dvoch hlavných častí:
1. z interaktívnej prednášky o tradičných ľudových remeslách a regiónoch, v ktorých sa rozvíjali;
2. z tvorivých dielní – workshopov, kde si deti vyrobili svoje vlastné výrobky pod vedením skúsených
lektorov, ľudovo-umeleckých tvorcov. Deti sa na stretnutiach živo zaujímali o históriu remesiel
a remeselné techniky, aktívne tvorili, učili sa pracovať s prírodnými materiálmi, ktoré naši predkovia
využívali vo svojom každodennom živote. Mnohí z nich budú pokračovať v tom, čo sa naučili, vďaka
čomu sa stanú skutočnými nositeľmi tradícií.
Prínosom projektu je rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu, rozšírenie
možností na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, osvojenie si nových vedomostí, zručností
a rôznych techník v oblasti tradičných remesiel, ktoré prispeje nielen k rozšíreniu poznatkov v tejto
oblasti, ale aj rozvoju kreativity a celkovému obohateniu života detí.
Cieľovou skupinou boli deti, v širšom meradle bol projekt určený aj pre ďalších záujemcov, ktorí chcú
spoznávať ľudové remeslá.
Počet účastníkov: 168
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – zabezpečenie lektorov, spracovanie harmonogramu
tvorivých dielní, zabezpečenie priestorov, účastníkov, propagácia, fotodokumentácia.
Spoluorganizátori: priestory – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, ZŠ Lubina
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zodp. prac.: Vraždová
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Dom armády Trenčín, 16. 7. 2021
Tradičné vystúpenie DFS Kornička pre deti, rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť s názvom Z našej
kuchyne, kde sa Kornička rozlúčila s odchádzajúcimi členmi a pokrstila nový CD nosič s názvom
„Očúvajťe ludzja šecci“.
Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín
Zodp. prac.: Kohútová
• JÚLIUS KÁKOŠ 80+1 – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 9. 8. – 28. 8.
2021
Výstava fotografií Júliusa Kákoša bola pripravovaná už v roku 2020, v roku, ktorý zasiahol do života
nás všetkých a v nemalej miere i do kultúrneho života v meste Trenčín. Július Kákoš zameriaval veľkú
časť svojej fotografickej pozornosti na svoje mesto a bol aktívnym tvorcom i účastníkom kultúrnych
podujatí. Ešte pred svojím odchodom do fotografického neba (4. júna 2021) pripravil kolekciu tejto
výstavy, ktorá je retrospektívou jeho tvorby a mala byť venovaná jeho životnému jubileu – 80 rokov.
Preto sme sa rozhodli pozmeniť názov výstavy a spolu s Mestom Trenčín výstavu zrealizovať.
Zodp. prac.: Masárová
• STANKOVSKÉ ZVONY 2021 – Trenčianske Stankovce, 14. 8. 2021
„Kostolné zvony zazvonili, stará ľudová pieseň „Tie Stankovské zvony pekne zvoná“ zaznela z pier
členov Rozvadžanu a ja som nesmierne rada, že po ročnej pauze vás môžem privítať na podujatí
s názvom Stankovské zvony 2021. Druhý ročník Stankovského festivalu folklóru pripravila obec
Trenčianske Stankovce v spolupráci s folklórnou skupinou Rozvadžan a záštitu nad podujatím prevzal
predseda TSK Jaroslav Baška. A čo vám dnes stankovský festival folklóru prinesie?
– veľa toho, čo je pre nás typické, čo je našim srdciam blízke. Veď ako povedal jeden múdry muž:
‚Talentovaný človek vie, že má čo rozdávať a rád sa o svoje nadanie podelí s ostatnými.‘“
To boli slová moderátorky pri otvorení festivalu a predstavení účinkujúcich, ktorými boli: Detské
folklórne skupiny: Harmoniková akadémia Soblahov, Čajka Horná Súča, Selčanka Selec, Lampášik
Trenčianske Stankovce. Folklórne skupiny: Večermica Trenčianska Turná, Limbora Prečín, Melenčár
Soblahov, Rozvadžan Trenčianske Stankovce. Na počúvanie aj do tanca hrala 111-ročná DH
Trenčianska dvanástka.
Sprievodné akcie: prehliadka hasičskej techniky a uniforiem.
Organizátori: Obec Trenčianske Stankovce, FSk Rozvadžan, TSK, TNOS v Trenčíne
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Podiel TNOS TN: technické zabezpečenie pri organizácii festivalu, súborov, tvorba programu, réžia,
moderovanie
Zodp. prac.: Kohútová
• ANDREJ KMEŤ – VÝBER Z TVORBY – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho
kraja, 19. 8. – 29.10. 2021
Mladý výtvarník Andrej Kmeť žije v obci Vaďovce, kde prednedávnom zrealizoval prvú výstavu svojich
a bratových diel. Andrej sa výtvarnej tvorbe sa venuje vo svojom voľnom čase. Maľuje už niekoľko
rokov. Najskôr sa začal venovať kresbe, postupne prešiel k maľbe a neskôr k tetovaniu. Výstava sa
konala v spolupráci s Obcou Vaďovce.
Zodp. prac.: Masárová
• LETNÁ ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA – Horné Srnie, 26. 8. 2021
Folklórny krúžok KAMENČEK z Horného Srnia zorganizoval vo veľkej sále KD Horné Srnie letnú školu
tanca pre vekovú kategóriu 5 – 99. Na spolupráci sa okrem obce Horné Srnie podieľalo aj Trenčianske
osvetové stredisko. Lektorkou podujatia bola Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD. – etnochoreologička,
pedagogička a choreografka ľudového tanca. Prítomným, tancachtivým účastníkom ukázala, ako sa
venovať tanečnej príprave, výučbe ľudových tancov hravým, inovatívnym spôsobom aj na základe
obľúbených strofických tancov, napr. Hrozená, Sotyš atď., ale aj základných motívov, princípov
tancovania pomalej časti tanca lašung či rýchlej časti čardáš.
Organizátori: Obec Horné Srnie, Folklórny krúžok Kamenček, TNOS v Trenčíne
Zodp. prac.: Kohútová
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 23. 9. 2021
4. ročník prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti Tvoríš, tvorím, tvoríme je nesúťažnou
prezentáciou amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji, s dôrazom na zdieľanie
vedomostí, kreatívnych nápadov, skúseností a podnetov pri práci s ochotníckymi divadelníkmi.
Projekt bol zameraný na podporu, prezentáciu aktuálnych počinov z oblasti amatérskej divadelnej
tvorivosti trenčianskeho regiónu, udržiavanie kultúrneho povedomia, spoluprácu medzi ochotníkmi,
mapovanie vlastných zdrojov a vzájomnú konfrontáciu v kontexte danej problematiky.
Vzhľadom na pandemickú situáciu a zdravotným i karanténnym obmedzeniam niektorých účastníkov,
v čase konania podujatia sa prehliadky zúčastnili 2 produkcie (divadlo poézie a činohra).
Dôležitou projektovou aktivitou bola nielen prehliadka, ale aj odborný seminár, zameraný na vývojové
trendy a tradičný postoj k amatérskemu divadlu i systematické vzdelávanie amatérskych divadelných
tvorcov, ktorý viedli 2 odborní lektori – scenáristka, dramaturgička a režisérka Mgr. art. Katarína
Hitzingerová, ArtD., herec a vysokoškolský pedagóg na Katedre herectva Fakulty dramatickým umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Filip Jekkel.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie odborného seminára prehliadky, lektorov a účastníkov
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Počet účastníkov: 110
Zodp. prac.: Budinská
• 58. MÉTA – Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 3. 11. 2021 – 19. 1. 2022
Každoročná výstava fotografií členov fotoskupiny Méta.
Vystavujúci autori: Igor Hečko, Lukáš Kubičina, Juraj Majerský, Štefan Majtán, Anna Marušincová, Jiří
Skřipský, Jan Tluka, Jiří Tomis, Ján Valenta, Eleonóra Žůrková, Július Kákoš †, Anton Štubňa †
Zodp. prac.: Masárová
• Škótska vysočina očami Jiřího Skřipského – Galéria na Tehelnej vo Zvolene, 4. 11. 2021 – 10.
1. 2022
Výstava fotografií Jiřího Skřipského, člena fotoskupiny Méta, ktorý nám predstavil Škótsku vysočinu
inak. Vernisáž sa uskutočnila online na FB Galéria na Tehelnej. Kurátorom výstavy bol Jan Tluka.
Zodp. prac.: Masárová
• CESTA – autorská výstava Štefánie Gajdošovej-Sikorskej z Košíc v rámci festivalu Priateľstvo
bez hraníc. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie nebola zrealizovaná, bola presunutá na
mesiac január 2022.
Hlavný organizátor: Poľský klub v Trenčíne
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Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne
Zodp. prac.: Masárová
• FOTO-DOKUMENTÁRNE VÝSTAVY: NÁRODNÍ POMSTITELIA, LEKCIE Z NORIMBERGU: NA
ZAPAMÄTANIE, OSLOBODENIE ČESKOSLOVENSKA
v spolupráci s Ruským domom v Bratislave boli z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie
presunuté na termín 19. 4. – 24. 5. 2022.
Zodp. prac.: Masárová

Nadregionálne – krajské postupové súťaže
• Celoslovenská výtvarná súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ – On-line, január – apríl 2021
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 36.
ročníka regionálneho kola súťaže sa uskutočnilo 21. 4. 2021 v priestoroch Galérie M. A. Bazovského v
Trenčíne. Porota pracovala v zložení: Mgr. Radka Nedomová, Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová,
Mgr. Janka Masárová. V roku 2021 sa z nášho regiónu do súťaže prihlásilo 170 detí a žiakov.
Koronakríza a obmedzené fungovanie škôl mali za následok, že v porovnaní s rokom 2020 sa počet
účastníkov znížil na menej ako tretinu. Ocenených bolo 45 prác, z ktorých 25 postúpilo do
celoslovenského kola súťaže v Hurbanove. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách:
1. kategória/ MATERSKÉ ŠKOLY
7 MŠ/ 29 prác
2. kategória/ 1. – 4. ročník ZŠ
10 ZŠ/ 47 prác
3. kategória / 5. – 9. ročník ZŠ
6 ZŠ/ 34 prác
4. kategória/ ZUŠ – prípravné štúdium a 1. – 4. roč. ZŠ
6 ZUŠ/ 37 prác
5. kategória/ ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ
6 ZUŠ/ 23 prác
Tradičná výstava súťažných prác spojená s oceňovaním detí sa z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19 neuskutočnila. Video s vyhodnotením súťaže a prezentáciou víťazných prác bolo
zverejnené na stránkach Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a na YouTube: Kultúra
TNOS. Ceny a diplomy zo súťaže boli oceneným účastníkom doručené osobne na adresu školy. Do
celoslovenského kola súťaže postúpili:
Saimon Amrich, 6 r.: Ďaleký vesmír (ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Srnie), Amélia Mikla, 4 r.: Tajomný
vesmír (MŠ Šafárikova – elok. pracovisko Východná, Trenčín), Izabela Drgová, 5 r.: Vesmírna mapa
(MŠ J. Halašu, Trenčín), Abigail Cremin, 5 r.: Vesmírna raketa (ZŠ s MŠ Dolná Poruba), Olívia
Sabadková, 5 r.: Planéta mimozemšťanov (ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Srnie), Ariana Peťkovská, 8 r.:
Vesmírna základňa (ZŠ Častkovce), Eliška Paššová, 7 r.: Farebný vesmír (ZŠ Kubranská, Trenčín),
Anastázia Rečková, 7 r.: Stratená vo vesmíre (ZŠ J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou), Matúš
Pašš, 8 r.: Na ceste do vesmíru (ZŠ Kubranská, Trenčín), Maisy Jane Cremin, 7 r.: Pohľad do vesmíru
(ZŠ s MŠ Dolná Poruba), Bianka Pastierová, 14 r.: Vesmírny neporiadok (ZŠ Rybany), David Dedík,
14 r.: Vesmír (ZŠ Komenského, Bánovce nad Bebravou), Barbora Matejičková, 10 r.: Vesmírny pes
(ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou), Ema Cabuková, 14 r.: Kozorožec (ZŠ Komenského,
Bánovce nad Bebravou), Diana Chlebanová, 11 r.: Môj vesmír (ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča),
Timea Ondrušíková, 8 r.: Teo (ZUŠ Ľuborčianska, Nemšová), Juraj Brindzák, 6 r.: Kozmonaut (ZUŠ K.
Pádivého, Trenčín), Lukáš Matejka, 7 r.: Mimozemské civilizácie (Súkromná ZUŠ Gagarinova,
Trenčín), Simonko Pišta, 6 r.: Dúhový vesmír (Súkromná ZUŠ Omšenie), Simona Kasalová, 9 r.:
Vesmír (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Paulína Barbora Berecová, 11 r.: Objavenie planéty Ruži
(Súkromná ZUŠ Gagarinova, Trenčín), Lea Fedorov, 13 r.: Satelity (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Alex
Mokráň, 11 r.: Vesmírny robot (Súkromná ZUŠ Novomeského, Trenčín), Ela Remencová, 13 r.: Let
kométy (ZUŠ K. Pádivého, Trenčín), Peter Sedlák, 13 r.: Mesto na Saturne (Súkromná ZUŠ
Gagarinova, Trenčín)
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného hodnotenia
súťaže, spracovanie výsledkov hodnotenia, nákup cien, návrh a tlač diplomov, zhotovenie videa
s prezentáciou víťazných prác a výsledkov súťaže a i.
Účasť: cca 600
Zodp. prac.: Maňková
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• VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA 2021 – 25. 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.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Súťaž bola vyhlásená v januári 2021.
29. apríla 2021 o 9.00 h v priestoroch TNOS Trenčín sa konalo zasadnutie odbornej poroty
a vyhodnotenie súťaže. Členovia odbornej poroty: akademický sochár Igor Mosný, PaedDr. Elena
Porubänová, Ing. Jozef Vydrnák. Do súťaže bolo prihlásených 99 diel od 43 autorov. Porota
odporučila vystaviť 70 diel od 42 autorov a navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 5 cien a 11 čestných uznaní.
Ocenenia:
Hlavná cena: Stanislava Vojtková, Považská Bystrica • Mosty nad Váhom I, akryl; Mosty nad Váhom
II, akryl; Čakanie na..., akryl; Magický podvečer, akryl
Skupina I, od 15 do 25 rokov, Kategória A: maľba
Cena: Laura Stropková, Trenčianska Turná • Freedom, olej; Autoportrét, kombinovaná technika
Čestné uznanie: Filip Kotian, Nováky • Akvarko, kombinovaná technika; Prechádzka v lete,
kombinovaná technika
Skupina I, od 15 do 25 rokov • Kategória B: kresba, grafika
Cena: Neudelená
Čestné uznanie: Laura Stropková, Trenčianska Turná • Nezlomní, perokresba; Navždy a ďaleko,
perokresba
Skupina I, od 15 do 25 rokov, Kategória C: priestorová tvorba
Cena: Neudelená
Čestné uznanie: Neudelené
Skupina II, nad 25 rokov • Kategória A: maľba
Ceny bez určenia poradia:
Marianna Ambrušová, Stará Turá • Slimák pirát, čo prehodil klapku na oko cez vedro, akryl; Pri večeri
s mravcolevom jemne vlhla krevetke tretia noha naľavo, akryl
Elena Nedeliaková, Prievidza • Dotyky – abstrakt, akvarel; Jesenné variácie – abstrakt, akvarel;
Harmónia – abstrakt, akvarel
Čestné uznanie:
Oľga Belovická, Trenčín • Kytica I, II, akryl
Róbert Čudai, Trenčín • G.3.4., suchý pastel; Tri, suchý pastel
Karol Matejka, Považská Bystrica • Dievčatá s kozami, olej; Fašiangy, olej
Hedviga Vozáriková, Opatovce nad Nitrou • Za oponou, olej
Skupina II, nad 25 rokov • Kategória B: kresba, grafika
Cena: neudelená
Čestné uznanie:
Ján Balaj, Mníchova Lehota • Kolekcia kresieb, kresba
Michal Gaman, Prievidza • Úsmev na pláži, kombinácia grafitovej ceruzky a uhlíka; Skúsenosti na
tvári, kombinácia grafitovej ceruzky a uhlíka
Skupina II, nad 25 rokov • Kategória C: priestorová tvorba
Cena: Norbert Chudík, Ráztočno • Prirodzený stav, plastika kameň
Čestné uznanie:
Lýdia Ivaňová, Trenčín • Púpava, keramika, šamot
Jaroslav Svetlík, Trenčín • Torzo, plastika
Katarína Vozáriková, Trenčín • Leto, paličkovanie
Kategória D: insitná tvorba
Cena: Ján Nedorost, Trenčín • Brány pekla otvorené, akryl; Slávnosť na zámku, akryl
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Vernisáž výstavy z 25. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2021, spojená s odovzdávaním ocenení sa
uskutočnila 16. 6. 2021 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Dubnického múzea v Dubnici nad
Váhom.
Odborný seminár k výstave: 16. 6. 2021 o 15.30 h, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom
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
Zodp. prac.: Masárová
• AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA 2021 • 25. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografie
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne bolo z poverenia Trenčianskeho samosprávneho kraja
vyhlasovateľom, realizátorom a organizačným garantom súťaže. Odborným garantom postupovej
súťaže Výtvarné spektrum bolo Národné osvetové centrum. Hlavným partnerom projektu bol Fond na
podporu umenia.
Súťaž bola vyhlásená vo februári 2021.
Zasadnutie odbornej poroty a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19. mája 2021 v priestoroch
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. Členovia odbornej poroty: Ing. Jan Tluka, Radovan
Stoklasa, Jana Gombiková.
Do súťaže bolo prihlásených 69 autorov (282 fotografií). Porota odporučila vystaviť 123 fotografií od
49 autorov.
Ocenenia:
I. veková skupina: autori do 15 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia
1.miesto: Peter Solár, Kanianka, Základná umelecká škola, Bojnice • Chipmunk
2.miesto: Samuel Galanský, Fotoklub Junior, CVČ Spektrum Prievidza • Pozorovateľ, Opustené
stanovisko
3.miesto: neudelené
I. veková skupina: autori do 15 rokov, B. kategória: farebná fotografia
1.miesto: Radovan Rohárik, Prievidza, Fotoklub Junior, CVČ Spektrum Prievidza • Akrobat II, Akrobat
III
2.miesto: Zuzana Ďurinová, Prievidza, Fotoklub Junior, CVČ Spektrum Prievidza • Dobrú chuť
3.miesto: Veronika Kašiaková, Nitrianske Pravno, ZUŠ Nitrianske Pravno • Na prechádzke II
Čestné uznanie: Kristína Roháriková, Prievidza, Fotoklub Junior, CVČ Spektrum Prievidza • Kedy
prídu hostia?
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia
1.miesto: Peter Líška, Lipník • True Detective III
2.miesto: Júlia Lukačková, Trenčín • Spoj, Vnútornosti
3.miesto: Daniela Dolinská, Púchov • Pozemšťanka
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov, B. kategória: farebná fotografia
1.miesto: Adriana Valková, Prievidza, Základná umelecká škola Bojnice • Perspektíva, Rozprávkový les
2.miesto: Júlia Lukačková, Trenčín • Kúsok zelene
3.miesto: Agáta Čurná, Prievidza, Základná umelecká škola Bojnice • Línie veku
III. veková skupina: autori nad 25 rokov, A. kategória: čiernobiela fotografia
1.miesto: Janka Masárová, Trenčín • Ticho, Ticho!
2.miesto: Veronika Koláriková, Myjava • Krehkosť, Jemnosť, Black and white
3.miesto: Milan Marko, Prievidza • Čierne na bielom: Pešia zóna, Čierne na bielom: Popoluška
Čestné uznanie:
Mária Letavayová, Prievidza • Viliam
Jiří Skřipský, Trenčín • Chmarošský viadukt I, Chmarošský viadukt III
III. veková skupina: autori nad 25 rokov, B. kategória: farebná fotografia
1.miesto: neudelené
2.miesto: Milan Marko, Prievidza • Nebeský basketbal
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3.miesto: Michal Kališ, Sebedražie • Veže obliehané hmlou
Čestné uznanie:
Veronika Koláriková, Myjava, Fotoklub Lumen • Lesná impresia I, II, Dotyk
Vladimíra Teslíková, Prievidza, Fotoklub Junior, CVČ Spektrum Prievidza • Kvadratická mriežka
Bez rozlíšenia veku, C. kategória: cykly a seriály
1. miesto: Agáta Čurná, Prievidza, Základná umelecká škola Bojnice • Nový začiatok I - IV
1. miesto: Karol Važan, Prievidza • Autoškola I, Autoškola II, Autoškola III
2. miesto: Jiří Skřipský, Trenčín, Fotoskupina Méta Trenčín • Nevaríme! II, Nevaríme! III, Nevaríme! V
3. miesto: Juraj Majerský, Trenčín, Fotoskupina Méta Trenčín • Večerným mestom, Zo svetla do tmy,
Klobúk dolu
Čestné uznanie
Lukáš Kubičina, Trenčín, Fotoskupina Méta Trenčín • Po stopách temnoty II, Po stopách temnoty IV,
Po stopách temnoty V
Bez rozlíšenia veku, D. kategória: experiment
1. miesto: Ján Mydliar, Moravské Lieskové • Čakajúca pani, Portrét mojej duše
Čestné uznanie: Michaela Hlásna, Základná umelecká škola Bojnice • Zafírový panter
Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie ocenení z 25. ročníka krajskej postupovej súťaže
a výstavy amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja 2021 sa uskutočnilo 25. 6. 2021
o 17.00 h v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Odborný seminár k výstave: 25. 6. 2021 o 15.30 h, v kongresová sála Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zodp. prac.: Masárová
• Celoslovenská vedomostná súťaž ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – On-line, 16. 3. 2021
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. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa regionálne a krajské kolá súťaže „Čo vieš
o hviezdach“ rovnako ako minulý rok konali formou on-line testov 16. marca 2021 prostredníctvom
Hvezdárne v Partizánskom, ktorá je spoluorganizátorom regionálnych a krajských kôl na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z okresov Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom sa
zúčastnilo 15 žiakov z celkového počtu 24.
Do celoslovenského kola súťaže postúpili:
2. kategória: Simona Kosová, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín (2. miesto)
3. kategória: Patrik Bašo, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín (1. miesto); Simona Šimočková, Gymnázium Ľ.
Štúra Trenčín (2. miesto); Ema Sedláková, Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín (3. miesto)
Organizátor: Hvezdáreň v Partizánskom
Spoluorganizátor: TNOS v Trenčíne
Podiel TNOS: propagácia súťaže a doručenie propozícií súťaže školám, sústredenie prihlášok,
spracovanie zoznamov prihlásených súťažiacich podľa kategórií, doručenie zoznamov do Hvezdárne
v Partizánskom
Účasť: 15
Zodp. prac.: Maňková
• 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – MsKS Nové Mesto nad Váhom,
9. 9. 2021
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočnila v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska.
Do odbornej komisie zasadli: Mgr. art. Renata Jurčová, DiS. art., PhDr. Zuzana Ocharovichová, Mgr.
Anna Strempeková, Ján Podoba, Mgr. Eliška Sadíleková, Jana Vidová, Mgr. art. Martina Majerníková
Koval, Bc. Judita Sadíleková, Mgr. Július Krajčík
Predstavilo sa 47 recitátorov.
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I. kategória – poézia
1. miesto: Lucia Martináková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Mária Šalamúnová (návrh na postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
3. miesto: Júlia Moniaková
I. kategória – próza
1. miesto: Ema Pašková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Simona Húževková (návrh na postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
3. miesto: Tamara Bajzová
II. kategória – poézia
1. miesto: Dominik Ctirad Kováč (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Natália Kormúthová
3. miesto: Frederik Martinus
II. kategória – próza
1. miesto: Lucia Kudlíková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Filip Čulák
3. miesto: Marek Patinka
III. kategória – poézia
1. miesto: Natália Martináková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Martin Janíček
3. miesto: Lenka Madziová
III. kategória – próza
1. miesto: Emília Škvareninová (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Matej Gablík
3. miesto: Simona Čertíková
Žiaci postúpili do krajského kola z okresných súťaží. V rámci podujatia sa uskutočnil aj rozborový
seminár, na ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli študentom i vyučujúcim
metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. Porota do celoslovenského kola poslala víťazov
a odporučila na postup aj z 2. miesta. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátor: MsKS Nové Mesto nad Váhom
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov
a prezenčných listín, komunikácia so školami v kraji, zabezpečenie priestorov, objednávka na stravu,
zostavenie členov poroty a spracovanie dohôd, príprava pozvánky a plagátu a ich expedovanie,
grafický návrh diplomov pre všetkých účastníkov, spracovanie výsledkov krajského kola, nákup cien
Účasť: 79, z toho recitátorov 47
Zodp. prac.: Slivová, Jurzová
• 67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Dom kultúry Ľudovíta Štúra v Uhrovci,
17. 9. 2021
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže sa uskutočnila
v priestoroch Domu kultúry Ľudovíta Štúra.
Do odbornej komisie zasadli: Mgr. art. Renata Jurčová, DiS. art., Mgr. art. Lucia Katreniak Rakúsová,
DiS. art., Mgr. art. Andrea Juhásová, Mgr. et Mgr. art. Filip Jekkel
Predstavilo sa 10 recitátorov.
IV. kategória – poézia
1. miesto: Laura Laurinčíková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Monika Kabzanová (návrh na postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
3. miesto: Ema Korbelová
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IV. kategória – próza
1. miesto: Jakub Pecen (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole)
2. miesto: Ema Mikušová, Emma Grišlová
3. miesto: Martina Mareková
Študenti postupovali do krajského kola z regionálnej súťaže. V rámci podujatia sa uskutočnil aj
rozborový seminár, na ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli študentom
i vyučujúcim metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. Porota do celoslovenského kola poslala
víťazov a odporučila na postup aj z 2. miesta. Nasledovala exkurzia rodného domu Ľ. Štúra v Uhrovci.
Organizátor: TNOS v Trenčíne
Spoluorganizátor: Obec Uhrovec
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, komunikácia s vedením obce Uhrovec, sústredenie
prihlášok, spracovanie zoznamov a prezenčných listín, komunikácia so školami v kraji, zabezpečenie
priestorov, objednávka na stravu, zostavenie členov poroty a spracovanie dohôd, príprava pozvánky
a plagátu a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých účastníkov, spracovanie výsledkov
krajského kola, nákup cien, prehliadka rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Účasť: 18, z toho recitátorov 10
Zodp. prac.: Slivová, Jurzová
• ZATANCUJME SI – krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov – KD Dolná
Súča, 23.10.2021
Boli preložené z marca 2021 a plánované na II. polrok – 23. 10. 2021, kedy sa z dôvodu zhoršenej
pandemickej situácie a zrušenia celoštátnych súťaží vyhlasovateľom NOC neuskutočnili.
Išlo o krajskú postupovú súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov s názvom Zatancujme si (Šaffova
ostroha)
Organizátori: TNOS v Trenčíne, obec Dolná Súča
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zodp. prac.: Kohútová

Celoštátne podujatia
• XVIII. SLOVENSKÝ FESTIVAL SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV – „Kým žiješ –
tancuj“ – Krivosúd Bodovka 11. 9. 2021
Za prísnych pandemických opatrení sa opäť podarilo zorganizovať 11. septembra 2021 presunutý
18. Slovenský festival seniorských folklórnych súborov v Krivosúde-Bodovke s názvom „Kým žiješ,
tancuj!“ Organizátori aj pri tomto ročníku mysleli na tých, čo zostali doma a ponúkli im celý festival
naživo v live streame. Priateľom folklóru, seniorom a svojim rodinným príslušníkom tancovali, hrali,
spievali pre potešenie detský folklórny súbor Selčanka zo Selca, Seniorklub Družba z Trenčína, Vatra
seniori z Tlmáč, Spolok skúsených spevúľ a SFS Burinka z Bratislavy, Oprášené krpce zo
Žiliny, Seniori Partizán FS z Banskej Bystrice. Tieto vynikajúce folklórne telesá z rôznych krajov
Slovenska ukázali, čo dokážu, čo je im blízke a tak priblížili všetkým zúčastneným aj seniorom,
divákom, poslucháčom pri obrazovkách hudobné a tanečné dedičstvo života našich predkov.
Nad podujatím prevzal záštitu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia. Hlavným organizátorom bolo Občianske
združenie Kým žiješ, tancuj! v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom a obcou KrivosúdBodovka. Tradičné požehnanie festivalu zo svojich úst vyslovila zborová farárka Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania z Trenčianskych Stankoviec Jarmila Petrulová a starosta obce KrivosúdBodovka Richard Kubáň ho otvoril.
Organizátori: Kým žiješ tancuj o. z., Krivosúd Bodovka, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne,
Obec Krivosúd-Bodovka
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zodp. prac.: Kohútová
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Medzinárodné podujatia
• PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI, 8. ROČNÍK – ROH LUBINA, máj 2021
Festival sa neuskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19.
Prírodný amfiteáter na vrchu Roh v Lubine mal otvoriť aj v tomto roku svoje brány všetkým milovníkom
folklóru pri príležitosti 8. ročníka Podjavorinských folklórnych slávnosti.
Divákom sa mali predstaviť rôzne hudobné, folklórne zoskupenia zo Slovenska i susednej Českej
republiky. Nemalo chýbať ani skvelé jedlo a dobrá zábava. Slávnosti bývajú každoročné plné tradícií,
veľkolepých krojov a ukážok ľudových remesiel, spevu, hudby a tanca.
Program mal začať uvítaním a otvorením PFS 2021. Pre širokú verejnosť boli pripravené 4 bloky
hudby, spevu a tanca v podaní kolektívov z Trenčianska aj zo Slovenska a susednej Moravy.
• 14. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA 2021 – areál Malej
a Veľkej Skalky pri Trenčíne, 28. 6. – 3. 7. 2021
Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčíne privítala tento rok opäť
umelcov – účastníkov 14. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS
SKALKA 2021.
V minulom roku sa mal konať 13. ročník sympózia. Zo známych komplikácií spôsobených kovidovou
situáciou sme ho však nemohli uskutočniť. Preto sme 13. ročník brali ako sabatický, kedy mysľou na
Skalke, no fyzicky doma, vo svojom ateliéri či v literárnej pracovni, viacerí autori, vrátane oboch
garantov výtvarnej i literárnej sekcie a kurátora podujatia, tvorili v osobnej izolácii, no s otvorenou
mysľou, v dobrej viere a nádeji na ďalší – 14. ročník tohto podujatia. V interiéri a exteriéri
novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke tvorili svoje diela výtvarní a literárni umelci. Pre
pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme však boli nútení pozvať iba domácich (slovenských)
výtvarníkov a literátov:
Organizátori: Mesto Trenčín, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny
kraj, Občianske združenie T-via, Farský úrad Skalka nad Váhom
Garanti podujatia:
Kurátor podujatia: PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia; odborná spolupráca za literárnu
sekciu: Rudolf Dobiáš, spisovateľ; odborná spolupráca za výtvarnú sekciu: Jozef Vydrnák, výtvarník

ÚČASTNÍCI:
VÝTVARNÁ SEKCIA: Ján Hubinský, Trenčín; Branislav Kristín, Nemšová; Stanislav Lubina, Nemšová;
Igor Meško, Trenčín; Maroš Meško, Trenčianske Mitice; Viera Mešková, Trenčín; Radka Mončeková
Hrabovská, Bojničky; Viliam Polák, Nové Mesto nad Váhom; Alena Teicherová, Dubnica nad Váhom;
Jozef Vydrnák, Dubnica nad Váhom; Janka Zaujecová, Lehota pri Nitre; Milada Ždrnja, Drietoma
LITERÁRNA SEKCIA: Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá-Dobrá; Ján Gavura, Fintice; Miro Mališ,
Bratislava; Erik Ondrejička, Bratislava; Ján Tazberík, Bratislava
Program podujatia:
28. 6. 2021 • 16.00 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SYMPÓZIA SPOJENÉ SO SV. OMŠOU
• Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke
29. 6. – 2. 7. 2021 • TVORBA AUTOROV V AREÁLI MALEJ A VEĽKEJ SKALKY; v interiéri a exteriéri
novo postaveného pútnického domu
2. 7. • 17.00 • UKONČENIE SYMPÓZIA – prezentácia diel vytvorených na sympóziu; autorské čítanie
účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021 v priestoroch svätyne a novopostaveného pútnického domu na Malej Skalke
17. 7. 2021 • 15.00 • SLÁVNOSTNÁ VERNISÁŽ – prezentácia výtvarných a literárnych diel
vytvorených na sympóziu za účasti autorov s kultúrnym programom. Hudobný hosť: Peter Janků.
• Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke
20. 7. – 5. 8. 2021 • VÝSTAVA VÝBERU DIEL ZO 14. ROČNÍKA Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021
• Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
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9. 8. – 31. 8. 2021 • VÝSTAVA VÝBERU DIEL ZO 14. ROČNÍKA Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2021
• Miesto: Mestská veža, Sládkovičova ulica, Trenčín
Zodp. prac.: Masárová
• 65. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI – Starý Hrozenkov, 16. – 18. 7. 2021
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 99. rokmi vysadená Lipa bratstva, pri ktorej sa Kopaničiarske slávnosti každoročne začínajú.
Hlavnými usporiadateľmi sú obecné úrady v Starom Hrozenkove a v Drietome, ktorým pomáha Klub
kultúry v Uherskom Hradišti a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Uskutočňujú sa po záštitou
hajtmana Zlínskeho kraja a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Tri dni plné hudby, tanca, spevu a zábavy zabezpečili účinkujúci z Moravy, Čiech, Slovenska.
Zodp. prac.: Kohútová
• JARMOK ĽUDOVÝCH VÝROBCOV – amfiteáter Starý Hrozenkov, 17. 7. 2021 – sprievodné
podujatie Kopaničiarskych slávností
Sprievodným podujatím slávností bola prezentácia remeselníkov s ukážkami výroby a výsledkami
tvorby s cieľom priblížiť návštevníkom súčasné podoby ľudovej umeleckej kultúry s dôrazom na jej
hodnoty a tradície. 9 druhov tradičných remeselných činností predvádzali ľudoví výrobcovia – 3 zo
Slovenskej republiky a 6 z Českej republiky, ktorí prezentovali svoju zručnosť na ľudovom jarmoku
v prírodnom amfiteátri v Starom Hrozenkove. Organizovanie jarmoku bolo sťažené v dôsledku stále sa
meniacich pandemických opatrení. Krátko pred konaním akcie začalo platiť nariadenie o nutnosti
nástupu do karantény pre nezaočkovaných pri návrate zo zahraničia, pre ktoré viacerí remeselníci zo
Slovenska svoju účasť zrušili. Operatívne sme zabezpečovali náhradníkov, ktorí spĺňali podmienky.
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – komunikácia s remeselníkmi SR a ČR, vypracovanie
a expedícia ponukového listu a prihlášky na účasť, výber účastníkov, vypracovanie a expedícia
organizačných pokynov.
Zabezpečenie mobilných stánkov – koordinácia dovozu, inštalácie, deinštalácie a odvozu, označení
na stánky, vstupy na autá, stravovanie pre remeselníkov. Podujatie sme organizovali v spolupráci
s OcÚ Starý Hrozenkov.
Zodp. prac.: Vraždová
• 29. SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV – Veľká Javorina, 1. 8. 2021
Na Veľkej Javorine – najvyššom vrchu Bielych Karpát – sa uskutočnil už 29. ročník Slávností bratstva
Čechov a Slovákov. Stretli sa tam návštevníci zo Slovenska, Čiech a Moravy. Centrom slávností bolo
už tradične okolie Holubyho chaty. Na Veľkej Javorine tak opäť ožila hlavná myšlienka podujatia „Tu
bratia vždy stretať sa budú". Slávnosti na Veľkej Javorine sa stali nielen symbolom stretávania sa
oboch národov, ale aj významným kultúrno-spoločenským podujatím, kde sa ľudia môžu spolu
porozprávať, pozrieť si program toho najlepšieho folklóru, spevu a hudby z okolitých regiónov.
Podiel TNOS TN: zabezpečenie súborov, réžie zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií,
písomnosti, tvorba programu
Zodp. prac.: Kohútová
• 23. MORAVSKO-SLOVENSKÝ FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB – Starý Hrozenkov 2021
Festival sa neuskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19.
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
Podiel TNOS: sprostredkovanie dychových hudieb zo SR
Zodp. prac.: Kohútová
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• ZATKANÉ V NITIACH • Milada Ždrnja – Galerie V. Hrocha Uherské Hradiště, 8. 9. – 18. 10. 2021
Autorská výstava Milady Ždrnja, členky Združenia neprofesionálnych výtvarníkov pri Trenčianakom
osvetovom stredisku v Trenčíne.
V spolupráci s Klubom kultury Uherské Hradiště
Zodp. prac.: Masárová
• STRETNUTIE – SETKÁNÍ – 36. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín
a Uherské Hradiště – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 2. – 30. 9. 2021
Repríza výstavy: 20. 10. – 31. 12. 2021, Galerie V. Hrocha v Klube kultury Uherské Hradište.
Výstavy sa zúčastnilo 38 autorov a vystavených bolo 60 diel.
Zodp. prac.: Masárová
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Klub kultury Uherské Hradiště pokračovali v dlhoročnej spolupráci pri organizovaní
podujatí v oblasti neprofesionálneho výtvarníctva a fotografie. V septembri sme vyhlásili V. ročník
medzinárodnej súťaže fotografie FOPO 2021, FOTOGRAFIE POMEDZIA – FOTOGRAFIE
POMEZÍ.
Cieľom súťaže je rozvíjať dlhoročnú tradíciu spolupráce v oblasti fotografie medzi regiónmi moravskoslovenského 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.
Súťaž a výstavu sme z dôvodu zlej epidemiologickej situácie nerealizovali.
Zodp. prac.: Masárová

Publikačná a edičná činnosť
Všetky grafické a tlačiarenské práce sa v roku 2021 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 mnohé podujatia, 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.
Všetky materiály (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


31 druhov plagátov a letákov



5 druhov katalógov k výstavám



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



11 druhov diplomov, čestných uznaní



popisky

539 kusov



inštalácia

4 výstav.

Náklady na tlač za materiály pre iné organizácie – fakturované: 882,00 €
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• 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 a i.
• Inštalácia výstav:

• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 25. ročník postupovej výstavy
neprofesionálnej výtvarnej tvorby – 14. 6. 2021 – inštalácia (Muchová)
• Stretnutie – Setkání – 36. družobná výstava výtvarníkov a fotografov
regiónov Trenčín a Uherské Hradiště – 2. 9. 2021 – inštalácia (Kubičina,
Muchová)
• Stretnutie – Setkání – 36. družobná výstava výtvarníkov a fotografov
regiónov Trenčín a Uherské Hradiště – 20. 10. 2021 – inštalácia (Kubičina)
• 58. Méta – výstava členov fotoskupiny – Trenčín – 25. 9. 2021 – inštalácia
(Kubičina)

• Prehľad spracovaných a vydaných materiálov a iných prác je uvedený v tabuľke, ktorá je
prílohou správy.
Zodp. prac.: Muchová, Maňková, Kubičina
Prehľad edičnej činnosti:
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021
Katalóg z 25. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zostavila: Janka Masárová, Reprodukcie: Lukáš Kubičina, Grafická úprava: Andrea Štefinová, Tlač:
Leoprint s.r.o. Trenčín, Náklad: 300 výtlačkov, Rok vydania: 2021, ISBN: 978-80-7092-064-0
Zodp. prac.: Masárová
AMFO Trenčianskeho kraja
Katalóg z 25. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Zostavila: Janka Masárová • Grafická úprava: Andrea Štefinová, Tlač: Leoprint, s.r.o. Trenčín •
Náklad: 480 výtlačkov • Rok vydania: 2021, ISBN: 978-80-7092-065-7
Zodp. prac.: Masárová
14. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNO-LITERÁRNE SYMPÓZIUM ORA ET ARS – SKALKA 2021
Katalóg zo sympózia
Typografické ilustrácie, koncepcia a grafická úprava katalógu: Jozef Vydrnák Spolupráca na koncepte
katalógu: PhDr. Marián Kvasnička, Gramatické korektúry: Jana Muchová Fotodokumentácia: Štefan
Kačena, Do katalógu fotografiami prispeli: Lukáš Kubičina, Ing. Jiří Skřípský, Jana Zaujecová,
Miroslav Dobiáš, archív Biskupského úradu v Nitre, archív zúčastnených autorov a archív sympózia
ORA ET ARS – SKALKA, Tlač a zhotovenie katalógu: ULTRA PRINT, s.r.o., Bratislava, Náklad: 630
výtlačkov, Rok vydania: 2021, ISBN 978-80-7092-066-4
Zodp. prac.: Masárová
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STRETNUTIE S UMENÍM
Katalóg diel z podujatí Stretnutie s umením realizovaným v rámci projektu Návraty k tradíciám
a osobnostiam
Zostavila: Janka Masárová • Texty: Ela Porubänová • Reprodukcie: Jiří Skřipský • Grafická úprava:
Lukáš Kubičina • Tlač: Leoprint s.r.o. Trenčín • Náklad: 60 kusov • Rok vydania: 2021. ISBN: 978-807092-067-1
Zodp. prac.: Masárová

Ostatná činnosť
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti:
Slivová:
Organizačná pomoc pri realizácii 67. Hviezdoslavovho Kubína, okresnej súťažnej prehliadky
v prednese poézie a prózy detí – Trenčín, GMAB, 17. 6. 2021.
Metodická pomoc pri príprave XXII. okresných cyrilometodských slávností.
Masárová:
Oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film
-

-

-

-

-

-

-

Spracovanie správy o činnosti za rok 2020 a I. polrok 2021 za oddelenie záujmovej umeleckej
činnosti – oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia.
Spracovanie Plánu podujatí na v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film na rok
2022 vo výstavných priestoroch TSK a spoločných podujatí s Klubom kultúry Uherské
Hradište.
Vedenie databázy amatérskych kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v záujmovej umeleckej
činnosti v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, amatérskej fotografie.
Spracovanie vecného vyhodnotenia 3 projektov realizovaných v roku 2020 podporených FPU:
24. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej
tvorby, 24. AMFO Trenčianskeho kraja - súťažná výstava amatérskej fotografie; VÝTVARNÉ
SPEKTRUM 2020, 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.
Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 3 projektov z Fondu na podporu
umenia: 26. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby, 26. AMFO Trenčianskeho kraja – súťažná výstava amatérskej fotografie,
NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM – aktivita STRETNUTIE S UMENÍM, Od vlákna
k odevu.
Spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 3 projektov z Fondu na podporu
umenia: 25. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej
výtvarnej tvorby, 25. AMFO Trenčianskeho kraja - súťažná výstava amatérskej fotografie,
NÁVRATY K TRADÍCIÁM A OSOBNOSTIAM - aktivita STRETNUTIE S UMENÍM
Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby
a amatérskej fotografie (25. AMFO Trenčianskeho kraja, 25. Výtvarné spektrum
Trenčianskeho kraja).
Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k výstavám: 25. Výtvarné
spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 25. AMFO
Trenčianskeho kraja, ORA ET ARS 2021, Stretnutie s umením.
Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.
Organizačná, zmluvná a honorárová realizácia 4 medzinárodných, 2 krajských postupových
súťaží, 3 vzdelávacích podujatí a 5 regionálnych podujatí.
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,
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-

Trenčianske múzeum v Trenčíne, Národným osvetovým centrom, realizátormi celoslovenského
kola Výtvarné spektrum 2021 Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach
a celoslovenského kola súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021 Turčianskym kultúrnym
strediskom v Martine a sponzormi realizovaných podujatí Galériou na Tehelnej vo Zvolene,
Poľským klubom v Trenčíne, Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave.
Spracovanie výstupov z podujatí v oblasti neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film pre
regionálne médiá a podkladov pre zverejnenie na www.tnos.sk a FB Za kultúrou s TNOS.
Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS pri podujatiach:
- Účasť v porote detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

Spolupráca pri podujatiach organizovaných inými organizátormi:
43. 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.
54. Gavlovičovo Pruské • spomienkové slávnosti, 10. – 12. 9. 2021 – Považské osvetové
stredisko v Považskej Bystrici, spolupráca pri realizácii výstavy diel Ora et ars 2021 Skalka,
Františkánsky kostol.
Kohútová:
Vzhľadom na vzniknutú situáciu Covid-19, pre ktorú boli mnohé akcie pozastavené, úplne zrušené,
presunuté, sa Trenčianske osvetové stredisko snažilo priblížiť atmosféru svojich podujatí aspoň
videami z predchádzajúcich ročníkov ako aj rôznymi výzvami, na ktoré úspešne zareagovali mnohé
kolektívy z trenčianskeho regiónu, 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, Bánovce n. B., Nové Mesto n. V.
Odborná pomoc pri nácvikoch vo folklórnych telesách.
Pravidelné nácviky v DFS Kornička, 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.
Lektorka – hravá, pravidelná forma výučby spevu prirodzeným spôsobom na nácvikoch v DFS
Kornička, v rámci seminára „TANEČNÝ SEMINÁR, METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO
TANCA 6 = inovované informácie o tvorbe metodiky vyučovania ľudových tancov pre rôzne
vekové kategórie vychádzajúce z konštruktívnej pedagogiky, informácie o tancovh, základy
hudobnej teórie a metódy výučby spevu, osobné konzultácie, poriadaného Centrom tradičnej
ľudovej kultúry v Myjave, OvZP TSK v Kultúrnom dome Rudník, 17. 10. 2021.

Pracovníčka TNOS TN sa podieľala na rôznych akciách prípravou detí a mládeže – metodika
a nacvičenie piesní, tanca, programu na vystúpenie detí, mládeže, dospelých, seniorov, réžia
programov. 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:
Organizačné zabezpečenie akcií:
• Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov
Kubín – Podjavorinskej Bzince (I. – III. kategória) – okres Nové Mesto nad Váhom, MsKS
Nové Mesto nad Váhom, 2. 7. 2021, členka odbornej poroty.
• Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hviezdoslavov
Kubín – Podjavorinskej Bzince (I. – III. kategória) – okres Trenčín, GMAB Trenčín, 7. 7.
2021, členka odbornej poroty.
Spracovanie propozícií prehliadky amatérskej divadelnej tvorivosti Tvorím, tvoríš, tvoríme.
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-

Vypracovanie programu prehliadky Tvorím, tvoríš, tvoríme a Cimbalového zrkadlenia.
Zabezpečenie lektorov prehliadky Tvorím, tvoríš, tvoríme a Cimbalového zrkadlenia,
spracovanie dohôd, zabezpečenie účastníckych listov pre účastníkov podujatí.
Vecné vyhodnotenie projektu Cimbalová dielňa 2021 pre FPU.
Vecné vyhodnotenie projektu Divadelná dielňa 2021 pre FPU.
Vecné vyhodnotenie projektu Slovensko mladé – rodisko moje pre FPU.
Vecné vyhodnotenie projektu Tvorím, tvoríš, tvoríme pre FPU.
Vecné vyhodnotenie projektu Pošla deva do Turca pre FPU.
Vecné vyhodnotenie projektu Cimbalové zrkadlenie 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. 2021 evidujeme v knižnici 724 titulov (756 zväzkov) kníh.
Odoberali sme periodickú tlač v počte titulov: 1
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.
Maňková:
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.
Jurzová:
Kontaktovanie sa s obcami, poskytnutie metodiky, spracovanie scenárov a i.
Komunikácia s kultúrnymi inštitúciami a školskými zariadeniami, zasielanie informácií
k aktuálnym podujatiam a propozícií k prebiehajúcim súťažiam.
Organizačná pomoc pri realizácii 67. Hviezdoslavovho Kubína – Podjavorinskej Bzince,
krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy detí – MsKS, Nové Mesto nad
Váhom, 9. 9. 2021.
Organizačná pomoc pri realizácii 67. Hviezdoslavovho Kubína – Štúrov Uhrovec, krajskej
súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy mládeže – Dom kultúry Ľudovíta Štúra,
Uhrovec, 17. 9. 2021.
Spracovanie výsledkov zo 67. Hviezdoslavovho Kubína – Podjavorinskej Bzince a Štúrov
Uhrovec – postupujúci na celoslovenskú prehliadku v Dolnom Kubíne.
Spracovanie žiadosti projektu 68. Hviezdoslavov Kubín.
Organizácia a realizácia 33. ročníka výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti –
inštalácia výstavy v Okruhovom dome armády (ODA) Trenčín od 11. 11. do 3. 12. 2021.
Natáčanie relácie s Poľským klubom na Slovensku o pôsobení poľského rodu Stiborovcov na
Považí – 6. 11. 2021.
Plnenie ostatných úloh, vyplývajúcich z pracovnej náplne.

Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti:
Vraždová:
- Spracovanie správy o činnosti za rok 2020.
- Spracovanie plánu podujatí na rok 2021.
- Spracovanie štatistického výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti KULT 3-01 a výkazu KULT 1601 za rok 2020.
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-

Spracovanie podkladov pre potreby KOCR do dvojmesačníka Trenčín región.
Spracovávanie podkladov pre potreby mesačníka INFO a Kam v Trenčíne.
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 2021.
- 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.
- Spolupráca pri administratíve webovej stránky TNOS.
- Vypracovanie návrhov na ocenenia Flores musarum a Vidiecka žena – Líderka 2021.
- Organizačná pomoc pri podujatiach TNOS:
- Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – Dubnica nad Váhom,16. 6. 2021,
- Flores musarum – 20. 9. 2021.

• OBLASŤ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI:
Fond na podporu umenia
V období roka 2021 sme zabezpečovali administráciu 24 projektov:
- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním vecného vyhodnotenia a vyúčtovania projektov
realizovaných v roku 2020 – spracovanie vyhodnotenia z podkladov odborných pracovníkov
v registračnom systéme, kompletizácia sprievodnej dokumentácie a predloženie FPU
v termíne do 1. 3. 2021 – spolu 6 projektov.
- Koordinácia úloh v súčinnosti s odbornými pracovníkmi TNOS pri vypracovaní žiadostí na rok
2021 – spolu 8 projektov a na rok 2022 – spolu 10 projektov:
- Elektronická registrácia žiadostí, kompletizácia predkladaných projektov v zmysle pokynov
vyhlasovateľa.
- Aktualizácia rozpočtov a výstupov projektov na základe výziev fondu.
- Generovanie zmlúv, kompletizácia dokumentov a podkladov na podpis zmlúv.
- Koordinácia úloh súvisiacich s realizáciou projektov.
- 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 na zrušenie zmlúv: Trenčianske folklórne slávnosti, Deň tanca
Trenčianskeho kraja 2021, ZATANCUJME SI - krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov.
Mesto Trenčín
V období roka 2021 sme zabezpečovali administráciu 1 projektu.
- Vypracovanie žiadosti, elektronická registrácia, kompletizácia v zmysle pokynov vyhlasovateľa. (Zodp. Maňková)
- Priebežné zasielanie pozvánok na podporené aktivity v zmysle zmluvy.
- Spracovanie vyhodnotenia a záverečnej správy, kompletizácia sprievodnej dokumentácie.
Muchová:
- Inštalácia a demontáž výstav:
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 25. ročník – krajské kolo – 17. 6. – 18. 7. 2021,
(14. 6. 2021 – inštalácia).
- Vypracovanie výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách pre štatistické zisťovanie za
rok 2020.
- Zastupovanie J. Masárovej počas jej neprítomnosti – preberanie a odovzdávanie výtvarných
diel na výstavy...
- Hrnčiarska dielnička, Galéria M. A. Bazovského, 3. 7. 2021 – zastupovanie A. Vraždovej
počas jej neprítomnosti.
-

Organizačné zabezpečenie akcií:
- 67. Hviezdoslavov Kubín – okres Nové Mesto nad Váhom – MsKS Nové Mesto nad
Váhom, 2. 6. 2021,
- 67. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – regionálne kolo v umeleckom prednese
poézie a prózy mládeže a dospelých – GMAB Trenčín, 17. 6. 2021,
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-

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 25. ročník – krajské kolo – 16. 6. 2021 vernisáž,
AMFO Trenčianskeho kraja – 25. ročník – vernisáž, výstavné priestory TSK 25. 6. 2021,
14. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA – 28. 6.
– 2. 7. 2021,
14. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA –
vernisáž, Skalka nad Váhom, 17. 7. 2021,
Stretnutie – Setkání – 36. družobná výstava výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín
a Uherské Hradiště – vernisáž, výstavné priestory TSK, 2. 9. 2021,
67. Hviezdoslavov Kubín – krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie
a prózy detí – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 9. 9. 2021,
Výstava fotoskupiny Méta – vernisáž, výstavné priestory TSK, 3. 11. 2021.

Účasť pracovníkov na doškoľovacích a iných podujatiach
Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti:
Slivová:
Účasť na XXII. okresných cyrilometodských slávnostiach – Cimenná, 10. 7. 2021.
Masárová:
Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.
Kohútová:
Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.
Budinská:
- Účasť v porote na medzinárodnom festivale umeleckého prednesu poézie a prózy
PODĚBRADSKÉ DNI POÉZIE 2021; Organizátor: Slovo a hlas, Mestské kultúrne centrum
Poděbrady, Mesto Poděbrady; Divadlo na Kovárně Poděbrady, 24. 6. – 27. 6. 2021.
- Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.
- Hudobné vystúpenie Krajka a hostia, Organizátor: MsKS Nové Mesto nad Váhom, nádvorie
Galérie kresleného humoru Nové Mesto nad Váhom, 22. 7. 2021.
Maňková:
- Skúsenosti, nástrahy, obmedzenia, možnosti a potreby v súvislosti s realizáciou preventívnych
aktivít so zameraním na ochranu detí pred násilím v on-line priestore – multidisciplinárne
pracovné stretnutie (on-line); Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Trenčín, 29.
3. 2021.
- Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.
- Prvé kroky k vizuálnej komunikácii – on-line webinár; Národné osvetové centrum v Bratislave,
5. 5. 2021.
Jurzová:
Účasť na BOZP: začiatok septembra 2021.
Účasť na online konferencii odborných pracovníkov Národného osvetového centra – 8. 10.
2021.
Stretnutie – Setkání: účasť na 36. družobnej výstave výtvarníkov a fotografov regiónov
Trenčín a Uherské Hradiště vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja –
2. 9. 2021.
Flores Musarum: účasť na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení významným
osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2020 a 2021, 20. 9.
2021.
58. MÉTA: účasť na vernisáži výstavy fotografií členov fotoskupiny Méta, 3. 11. 2021.

33

Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti:
Vraždová:
Účasť na online školení NOC, 4. 2. 2021.
Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.
Účasť na prípravnom výbore ku Kopaničiarskym slávnostiam – Starý Hrozenkov, 21. 6. 2021.
Účasť na informačnom seminári k výzve pre regionálnu kultúru na predkladanie žiadostí
o NFP – TSK, 10. 9. 2021.
Muchová:
Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.
Prvé kroky k vizuálnej komunikácii – on-line webinár; Národné osvetové centrum v Bratislave,
5. 5. 2021.
Janesová:
Účasť na školení k eRegistratúre – TNOS, 14. 4. 2021.

34

Rozbor hospodárenia za rok 2021
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v roku 2021 hospodári na základe
Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023,
schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 dňa 23.11.2020.

Ďalšie finančné prostriedky na činnosť má z vlastných zdrojov, dotácií z Fondu na podporu
umenia (ďalej FPU), zo zdrojov iných organizácií verejnej správy (NOC, Mesto Trenčín)

1. Rozpočet za rok podľa príjmov a výdavkov:
Položka

Rozpočet
upravený

Príjmy spolu:
2xx - nedaňové príjmy
312 008 - bežný transfer z TSK
312 002 - projekty FPU
312 007 - projekty z Mesto TN
312 011 - zmluva NOC
453 - zostatok prostr. z predch. rokov - vlastné zdroje
453 - zostatok prostr. z predch. rokov - FPU

337 185,00 €
1 292,00 €
308 935,00 €
15 748,00 €
420,00 €
800,00 €
9 160,00 €
830,00 €

320 792,14 €
1 292,00 €
292 542,53 €
15 747,75 €
420,00 €
800,00 €
9 159,86 €
830,00 €

Výdavky spolu:
Bežné výdavky:
610 - mzdy, platy, OOV
620 - poistné a príspevok do poisťovní
630 - tovary a služby
640 - bežné transfery

337 185,00 €
337 185,00 €
152 064,00 €
57 464,00 €
120 163,00 €
7 494,00 €

310 600,28 €
310 600,28 €
151 996,80 €
57 458,76 €
93 929,37 €
7 215,35 €

Plnenie príjmov:
Vlastné príjmy tvoria:
1. grafická úprava materiálov do tlače
2. náhrada za úhradu pokuty
3. zostatok prostr. z predch. rokov - vlastné zdroje
4. zostatok prostr. z predch. rokov - FPU
Granty a transfery tvoria:
1. dotácia z TSK - bežný transfer

Čerpanie rozpočtu

320 792,14 €
11 281,86 €
1 182,00 €
110,00 €
9 159,86 €
830,00 €
309 510,28 €
264 661,18 €
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2. dotácia z TSK - knihy zastavte Dubčeka
3. dotácia z TSK - 100. výročie nar. A. Dubčeka
4. dotácia z TSK - Beerfest
5. dotácia z TSK - príspevok na rekreáciu zamestnancov
6. dotácia z NOC Bratislava
7. grant mesto Trenčín
8. dotácia z FPU

2 142,00 €
22 700,00 €
2 000,00 €
1 039,35 €
800,00 €
420,00 €
15 747,75 €

Čerpanie výdavkov:

310 600,28 €

1. 610 - mzdy, platy, OOV - zamestnanci TNOS
2. 620 - poistné a príspevok do poisťovní
3. 630 - tovary a služby
4. 640 - bežné transfery - dočasná PN, odchodné

151 996,80 €
57 458,76 €
93 929,37 €
7 215,35 €

610 - mzdy, platy, OOV
611 - tarifný plat
612 - osobný príplatok
612 - ostatné príplatky
614 - odmeny

151 996,80 €
102 928,23 €
28 252,41 €
2 296,16 €
18 520,00 €

620 - poistné a príspevok do poisťovní
621 - poistné do VšZP
623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 - poistné do sociálnej poisťovne
627 - príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní

57 458,76 €
11 440,36 €
4 475,58 €
38 773,60 €
2 769,22 €

630 - tovary a služby
631 - cestovné náhrady
632 - poštovné a telekomunikácie
633 - materiál
634 - dopravné
635 - rutinná a štandardná údržba
636 - nájomné
637 - služby
- školenia, semináre
- súťaže, zmluvy
- propagácia, reklama
- všeobecné služby:
• tlač katalógov
• vystúpenie súborov

93 929,37 €
1 424,01 €
404,89 €
12 566,26 €
1 005,00 €
781,20 €
2 094,50 €
75 653,51 €
923,40 €
25 641,17 €
1 452,20 €
37 847,21 €
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• ozvučenie
• poplatky za školenie
• príspevok na činnosť divadla
• služby TSK
- bankové poplatky, ostatné výdavky
- stravovanie zamestnancov
- prídel do sociálneho fondu
- ostatné osobné výdavky
- komunálny odpad, RTVS
- rekreačné poukazy
- pokuty, penále
640 - bežné transfery
642 - transfery jednotlivcom
- na odchodné
- na nemocenské dávky

52,64 €
5 613,80 €
1 719,19 €
796,00 €
458,55 €
1 039,35 €
110,00 €
7 215,35 €
7 215,35 €
7 000,50 €
214,85 €

2. Čerpanie rozpočtu za rok podľa výnosov a nákladov:
Výnosy spolu
602 - tržby z predaja služieb
648 - ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
691 - výnosy z bežných transferov - TSK
693 - výnosy z bežných transferov - ŠR

311 428,28 €
978,00 €
110,00 €
292 542,53 €
17 797,75 €

Náklady spolu
501 - spotreba materiálu
511 - opravy
512 - cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu (vecné ceny, občerstvenie)
518 - ostatné služby
521 - mzdové prostriedky
z toho dohody mimo prac. pomeru
524 - zákonné sociálne poistenie
525 - DDS III. pilier
527 - zákonné sociálne náklady
z toho COVID 19
528 - ostatné sociálne náklady (rekreačné poukazy)
538 - ostatné dane a poplatky
545 - pokuty, penále
553 - tvorba rezervy (odmeny za rok 2021 podľa vyššej KZ)
568 - ostatné finančné náklady (bankové poplatky)

312 939,70 €
11 241,11 €
1 094,41 €
1 646,21 €
2 743,97 €
65 814,70 €
151 961,60 €
796,00 €
54 444,20 €
2 754,07 €
15 646,33 €
24,95 €
1 039,35 €
458,55 €
110,00 €
3 968,00 €
17,20 €
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Rozdiel výnosov a nákladov predstavuje záporný hosp. výsledok

-

1 511,42 €

3. Majetok organizácie
Majetok organizácie je vo výške

56 421,74 €

4. Finančné účty organizácie
Stav finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici
bankový účet - vlastné zdroje
bankový účet - sociálny fond

11 267,72 €
10 191,86 €
1 075,86 €

5. Pohľadávky
Pohľadávky v celkovej hodnote
311 - odberatelia
335 - pohľadávky voči zamestnancom (stravné lístky)

252,00 €
- €
252,00 €

6. Záväzky
Záväzky v celkovej hodnote
321 - dodávatelia
323 -krátkodobé rezervy (odmeny za rok 2021 podľa vyššej KZ)
331 - zamestnanci
336 - zúčtovanie s org. soc. a zdrav. zabezpečenia
342 - ostatné priame dane
379 - iné záväzky (známky OH, DDS III. pilier)

18 070,90 €
247,41 €
3 968,00 €
7 496,46 €
5 098,57 €
1 080,24 €
180,22 €

7. Zamestnanci
Stav k 31.12.2021
Členenie zamestnancov organizácie:
Odborní zamestnanci:
- riaditeľ organizácie
- manažéri kultúry
- ekonomickí zamestnanci
Vodič motorového vozidla a technik

11 zamestnancov

1
7
2
1

K uvedenému dátumu je stav zamestnancov 11, z toho 1 je na MD a 2 sú na kratší pracovný úväzok
(4,5 hod./deň a 6 hod./deň)
Priemerná mesačná mzda k 31.12.2021 činí 1 251,37 €.
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8. Čerpanie mzdových prostriedkov (z hľadiska nákladov - účet 521)
84 437,49 €
17 994,69 €
1 070,00 €
17 450,00 €
27 910,30 €
1 719,04 €
584,08 €
151 165,60 €

- tarifné mzdy
- náhrady mzdy
- odmeny jubilejné (60 rokov veku)
- odmeny
- osobné príplatky
- príplatky za riadenie
- príplatky za nadčasy
Spolu

9. Sociálny fond
1 241,14 €
1 705,23 €
1 907,40 €
1 038,97 €

Stav k 1.1.2021
Tvorba SF (1,25% zo zúčtovaných miezd)
Príspevok na stravovanie vo výške 0,76 €/stravný lístok
Zostatok k 31.12.2021

10. Stravovanie zamestnancov
Stravovanie je zabezpečené formou stravných lístkov spoločnosti Ticket Service, s.r.o..
Hodnota stravného lístka

4,80 €

Príspevok zamestnávateľa vo výške 55% hodnoty lístka
Príspevok zo SF
Platba zamestnanca

2,64 €
0,76 €
1,40 €

11. Rozpis nákladov podľa jednotlivých kultúrnych podujatí
pozri príloha č. 1

Organizácia dodržiava plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa schváleného rozpočtu
zriaďovateľa.

Spracoval: František Lobotka
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príloha č. 1

Rozpis nákladov podľa jednotlivých kultúrnych podujatí za rok 2021
a)
Podujatie, aktivita
AMFO Trenčianskeho kraja 25. roč. krajskej súťaže a výstavy
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 25. roč. krajskej súťaže a
výstavy
67. Hviezd.Kubín - kraj.súťažná prehliadka v UPdetí
67- Hviezd.Kubín - okres.súťaž v UP poézie a prózy detí - Nové
Mesto
67. Hviezd. Kubín - region.súť. V UP dospelých - Štúrov Uhrovec
67. Hviezd. Kubín - okres.súťaž v UP detí Trenčín
Slovensko mladé, rodisko moje
"Vesmír očami detí" -35. ročník celoslov. výtvarnej súťaže detí
Prehliadka módy
Cyrilometodské slávnosti Cimenná
Venované P.O. Hviezdoslavovi
Kopaničiarske slávnosti
Grafická úprava materiálov - obecných novín, pozvánok, plagátov
DDS Stabilita - propagačné materiály
Semináre – On-line a v bezpečí
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Divadelná dielňa
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalová dielňa
Návraty k tradíciám a osobnostiam- Slovensko mladé, rodisko
moje
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Pošla deva do Turca
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalové zrkadlenie
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Tvorivé dotyky s remeslom
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Stretnutie s umením
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Hudobno-spevné tradície
Literárne soirée
Bella (a) capella - IX. ročník
ORA ET ARS - literárno-výtvarné sympózium
Tvorím, tvoríš, tvoríme... 3. roč. prehliadky amatérskej divadelnej
tvorivosti
58. MÉTA
Flores musarum - ocenenie pracovníkov kultúry
Krajské oslavy 77.výročia SNP Jankov vŕšok
Stretnutie - Setkání - výstava výtvarníkov TN-UH
Seminár - Bez hodnotenia k porozumeniu alebo aby intervencia
bola adresná

Čerpanie

Tržby

2 272,76
2 308,37
2 642,26
412,26
432,71
379,74
435,00
267,52
300,00
100,00
330,00
975,00
882,00
96,00
180,00
600,00
800,00
1 966,32
480,00
654,89
1 600,00
2 497,37
828,23
830,00
360,00
3 236,66
1 337,57
66,44
3 694,00
4 000,00
25,45
120,00
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Knihy Zastavte Dubčeka
Mestské divadlo Trenčín
Spomienkové podujatie 100. výročie narodenia A. Dubčeka

2 141,70
8 000,00
24 700,00

Spolu

68 974,25

XXXVIII. Trenčianske
folklórne slávnosti
Mníchova Lehota
Beerfest
Zatancujme si...
DEŇ TANCA
Trenčianskeho kraja 2021

978,00

zrušené
zrušené
zrušené
zrušené

Zrušené kultúrne podujatia z dôvodu - vyhlásenie Covid automatu a Kultúrneho semaforu,
od 25. novembra 2021 núdzový stav a zákaz vychádzania.

b)

Dotácia - Fondu na podporu
umenia

Názov podujatia
25. roč. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja
25. roč. AMFO Trenčianskeho kraja
Trenčianske folklórne slávnosti Mníchova Lehota
67. Hviezdoslavov Kubín (Štúrov Uhrovec a Podjavor.
Bzince)
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Stretnutie s umením
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Pošla deva do Turca
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Hudobno-spevné
tradície
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Divadelná dielňa
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalové zrkadlenie
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Tvorivé dotyky
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Slovensko mladé
Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalová dielňa
Deň tanca Trenčianskeho kraja 2020
Zatancujme si...
Tvorím, tvoríš, tvoríme
Spolu

Schválené
v EUR
2 000,00
2 000,00
12 000,00

Čerpanie
nevyčerpané
v EUR
2 000,00
2 000,00
12 000,00

3 500,00
1 900,00
285,00

2 091,18
2 025,65
285,00

1 408,82

1 450,00
620,00
615,00
1 520,00
1 850,00
760,00
2 000,00
2 500,00
1 530,00
34 530,00

744,35
600,00
615,00
1 520,00
1 850,00
760,00

600,00

1 256,57
15 747,75

2 000,00
2 500,00
273,43
18 782,25
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Literárne soirée 2020
Literárne soirée 2020
Spolu (v roku 2021)

c)

1 500,00

670,00
830,00
830,00 0,00

Dotácia - Mesto Trenčín

Názov podujatia
On-line a bezpečne
Spolu:

d)

Čerpanie v
roku
2020
2021

Schválené
v EUR
420,00
420,00

Čerpanie
nevyčerpané
v EUR
420,00
0,00
420,00
0,00

Schválené
v EUR
800,00
800,00

Čerpanie
nevyčerpané
v EUR
800,00
0,00
800,00
0,00

Dotácia - Národné osvetové centrum
Bratislava

Názov podujatia
67. Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolá celoštátnej súťaže
Spolu:
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