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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 2022 hlavné ciele a úlohy vychádzajúce            
z plánu činnosti na rok 2022 v zmysle zriaďovacej listiny a poslania zariadenia. Hlavné úlohy TNOS 
v Trenčíne boli rozpracovaním vyššie uvedeného dokumentu a zákona č. 189/2015 o kultúrno-                
-osvetovej činnosti. 
 
V rámci svojho poslania, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, sa pracovníci                   
zamerali najmä na tieto úlohy:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

detí a dospelých. 
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V oblasti záujmovej umeleckej činnosti je významným prvkom zvyšovania kvalitatívnej úrovne 
súborov, skupín a jednotlivcov ich účasť na postupových súťažiach, prehliadkach, výstavách, 
ktorých organizovanie je jednou z priorít TNOS. Súčasťou každej súťaže je jej rozbor, v ktorom 
odborná porota hodnotí klady i zápory jednotlivých vystúpení a autorov. V našom regióne máme 
široký potenciál výtvarníkov, fotografov, folkloristov i hudobníkov, ktorým okrem metodiky 
sprostredkúvame i jednotlivé vystúpenia a umožňujeme propagáciu ich tvorivej činnosti.  

 
Zamerali sme sa i na prípravu tradičných podujatí nadregionálneho, celoslovenského 
i medzinárodného významu: Setkání – Stretnutie, Moravsko-slovenský festival dychových hudieb Starý 
Hrozenkov, Kopaničiarske slávnosti na Starom Hrozenkove, Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na 
Javorine, Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – Skalka, Podjavorinské 
slávnosti, Trenčianske folklórne slávnosti 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  
� grafická a 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 2022 pracovníci 
vypracovali a predložili 18 projektových žiadostí nasledovne: 

 
Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia 
Požadovaná dotácia na 10 projektov spolu:   50 180 € 
Pridelená dotácia na 9 projektov:    30 500 € 
 
Poskytovateľ dotácie: Mesto Trenčín 
Požadovaná dotácia na 2 projekty:       1 440 € 
Pridelená dotácia:                0 € 
 
Poskytovateľ dotácie: Národné osvetové centrum 
Požadovaná dotácia na 6 projektov:      6 950 € 
Pridelená dotácia:        1 800 € 
 
SUMÁR dotácií od všetkých poskytovateľov: 
Požadované dotácie:      58 570 €  
Pridelené dotácie:      32 300 € 
 
Vrátená dotácia FPU: 1 500 € – Národné osvetové centrum vydalo vyhlásenie o zrušení krajských kôl 
súťaže Šaffova ostroha 2022. ZATANCUJME SI – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov sa 
z tohto dôvodu nemohla realizovať a dotáciu sme museli vrátiť. 
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Začiatkom roka 2022 sme naďalej organizovali podujatia s rôznymi obmedzeniami. Z dôvodu 
pandémie ochorenia Covid-19 v mesiaci januári 2022 naďalej platil zákaz konania podujatí. Od 
12.1.2022 sa podujatia mohli konať s obmedzenou kapacitou v režime nízko, stredne a vysoko 
rizikových podujatí.  Od 26.2.2022 vláda SR schválila 1. fázu uvoľnenia a zvýšila kapacitu pre konanie 
podujatí. Od 14.3.2022 vláda SR zrušila kapacitné obmedzenia na hromadné podujatia a mohli sme 
začať realizovať podujatia v štandardnom režime. 

 

 
 
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 
 
 
Priestorová vybavenosť 

 
Organizácia sídli v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde na základe zmluvy o výpožičke 
(uzatvorená je na dobu neurčitú) užíva 8 kancelárskych miestností, 1 archív, 1 knižnicu a sklad. Za 
užívanie uvedených priestorov je v zmluve o výpožičke stanovená cena za služby – teplo, vodné, 
stočné, elektrickú energiu. Môže bezodplatne využívať zasadačku na poschodí – pre cca 30 osôb a na 
základe žiadosti predsedovi TSK aj kongresovú sálu TSK s kapacitou cca 120 osôb. Uvedené 
priestory sa využívajú na administratívny chod organizácie a činnosť združení pri TNOS. Väčšinu 
aktivít TNOS organizuje naďalej v prenajatých alebo zapožičaných priestoroch. Okrem uvedeného 
orientuje svoju činnosť aj smerom do miest a obcí vo svojej územnej pôsobnosti. 
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III. AKTUÁLNY STAV MIESTNEJ KULTÚRY V ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI  
ZARIADENIA 
 
Počet okresov, miest a obcí, celkový počet obyvateľov v pôsobnosti ROS 
 
TNOS má v metodickej pôsobnosti spolu 3 okresy so 114 obcami (z toho 6 miest). Celkový počet 
obyvateľov v uvedených okresoch je približne 210 686. 
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 na zabezpečenie prezentácie 
kolektívov a jednotlivcov (výtvarníkov, fotografov) prostredníctvom kolektívnych i autorských výstav    
a účasti v regionálnych, krajských, celoslovenských súťažiach záujmovej umeleckej tvorivosti.  
 
Konzultácie a inštruktáže: 
V oblasti neprofesionálneho výtvarníctva, amatérskej  fotografie a filmu: 
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže boli zamerané na účasť neprofesionálnych tvorcov 
výtvarného umenia v krajskej súťažnej a výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja 2022, amatérskych fotografov v súťažnej výstave amatérskej fotografie 
Trenčianskeho kraja AMFO 2022 (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 vo virtuálnom priestore. 
Témy na rok 2022: pamäť; krajina; zrkadlenie; spomienky; vtáky; rosa.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
Kohútová 
Metodické návštevy: 
V roku 2022 bola poskytnutá metodická pomoc e-mailom a sociálnymi sieťami, pre folklórne súbory, 
detské folklórne súbory, folklórne skupiny v trenčianskom regióne. Väčšinou išlo o metodické 
usmernenie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry – hudba, spev, tanec ale aj festivalov, nácvikov, 
folklórnych materiálov. Osobné stretnutia a návštevy sa uskutočnili vo viacerých súboroch, vo väčšej 
miere vo FSk Rozvadžan, Lampášik Trenčianske Stankovce, Selčanka Selec, Melenčár Soblahov.  
 
Budinská 
Spolupracovala so školami (SŠ, gymnáziami, ZUŠ), s Národným osvetovým centrom Bratislava, 
GMAB 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. 
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Metodické návštevy: 
GMAB Trenčín – 9. 9. 2022 
ZUŠ K. Pádivého Trenčín - 14. 10. 2022 
Metodické návštevy v súvislosti s prípravou  vzdelávacích a kultúrnych programov TNOS. 
 
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, gymnázia...), s CVČ v kraji, s Národným osvetovým 
centrom Bratislava a inými subjektmi kultúrnych aktivít. 
 
Metodické návštevy a porady: 
-  TNOS – 13. 1. 2022 – Pamätnica osobností 2022 – stretnutie s ThDr. Peter Maca, konsenior 

Považského seniorátu. 
-  TNOS – 21. 1. 2022 – online celoslovenská porada metodických pracovníkov osvetových                       

a kultúrnych stredísk zameraná na oblasť umeleckého prednesu divadla poézie, detských 
recitačných kolektívov. 

-  TNOS – 10. 2. 2022 – FANTASY ASTEROID DAY – stretnutie s Vladimírom Mešterom, riaditeľom 
Hvezdárne Partizánske, kvôli spolupráci na 1. ročníku literárnej súťaže. 

-  Bratislava, Národné osvetové centrum – 16. 5. 2022 – 68. Hviezdoslavov Kubín – pracovné 
stretnutie programovej rady celoštátnej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, 
v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 

-  Mníchova Lehota – 23. 5. 2022 – 40. ročník Trenčianske folklórne slávnosti – pracovná cesta. 
Dubnica nad Váhom – 1. 8. 2022 – 630. výročie darovania Čachtického panstva Stiborovi zo 
Stiboríc – stretnutie s organizátormi z Poľského klubu. 

-  TNOS – 4. 10. 2022 – Konferencia trenčianskych učiteľov – stretnutie s Mgr. Katarínou 
Medňanskou z Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Trenčín a Bánovce nad 
Bebravou. 

-  TNOS – 5. 10. 2022 – 69. Hviezdoslavov Kubín – online metodická porada NOC určená pre 
metodických pracovníkov osvetových a kultúrnych stredísk zameraná na oblasť umeleckého 
prednesu, divadiel poézie a recitačných kolektívov. 

-  Melčice-Lieskové, Zemianske Podhradie, Bzince pod Javorinou – 7. 11. 2022 – metodické 
návštevy k 69. ročníku recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a k 100. výročiu J. Ľ. Holubyho. 

-  TNOS – 14. 11. 2022 – stretnutie s Vladimírom Mešterom, riaditeľom Hvezdárne Partizánske. 
-  Drietoma, Melčice-Lieskové, Martin – 16. a 28. 11. 2022, 19. a 20. 12. 2022 – Cválajúce dni Jána 

Smreka – pracovné cesty kvôli vypožičaniu výstavy, jej inštalácii a vráteniu vypožičiavateľovi. 
 
 
                                                                                                  
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. Priebežne sme konzultovali problematiku aktuálneho stavu 
a potrieb miestnej kultúry, operatívnej evidencie a štatistického výkazníctva KOČ.  
Metodická pomoc, konzultácie a inštruktáže v roku 2022 boli určené nielen obciam a kultúrnym 
zariadeniam, ale aj ďalším organizátorom a realizátorom kultúrnych aktivít a tiež ľudovým 
remeselníkom.  
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IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ  PODUJATIA 
 
Činnosť v oblasti informačno-vzdelávacej 
 
• ČO VIEŠ O HVIEZDACH? – január až marec 2022 
Hvezdáreň Partizánske v spolupráci s TNOS vyhlásili 32. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže 
ČVOH. Okresné kolo sa konalo 23. marca v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín. Zúčastnilo 
sa ho 17 žiakov a študentov z okresov Trenčín, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. 
 
1. kategória: žiaci ZŠ 4. – 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia – 6 súťažiacich • postupujúci: 3 
2. kategória: žiaci 7. – 9. ročník ZŠ;  2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia a 1. ročník 5-ročného 
gymnázia – 6 súťažiacich • postupujúci: 3 
3. kategória: žiaci stredných škôl, gymnázií,  5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia a 2. – 5. ročník                  
5-ročného gymnázia – 5 súťažiacich • postupujúci: 3 
 
Súťaž hodnotili porotcovia z Hvezdárne Partizánske, jej predsedom bol riaditeľ Vladimír Mešter. 
Porota mala možnosť udeliť v každej kategórii 3 ceny. Výhercovia postúpili z okresného do krajského 
kola. 
 
Zoznam ocenených žiakov: 
1. kategória: Martin Kamendy, GĽŠ Trenčín (1. miesto), Viktória Jurdová, GĽŠ Trenčín (2. miesto), 
Sabina Vlková, GĽŠ Trenčín (3. miesto) 
2. kategória: Michal Karnek, Piaristické gym. J. Braneckého Trenčín (1. miesto), Filip Alexy, GĽŠ 
Trenčín (2. miesto), Igor Vargovič, GĽŠ Trenčín (3. miesto) 
3. kategória: Simona Šimočková, GĽŠ Trenčín (1. miesto), Patrik Bašo, GĽŠ Trenčín (2. miesto), 
Sebastián Sopko, GĽŠ Trenčín (3. miesto) 
 
Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie prihlášok, príprava zoznamov súťažiacich 
a prezenčných listín, návrh a tlač plagátu a diplomov, zabezpečenie priestorov, nákup cien 
a občerstvenia pre porotu a súťažiacich, vyhotovenie fotografického materiálu a i. 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• 37. VESMÍR OČAMI DETÍ – január až marec 2022 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne vyhlásilo pre deti a žiakov materských, základných 
a základných umeleckých škôl z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou 
37. ročník regionálnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do súťaže sa zapojilo 598 žiakov zo 61 
školských a predškolských zariadení.  
 
Súťažili v piatich kategóriách: 
1. kategória: materské školy – 25 MŠ – 202 prác • ocenených: 5  
2. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ – 20 škôl – 155 prác • ocenených: 5 
3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ – 16 škôl – 117 prác • ocenených: 5 
4. kategória: prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZUŠ – 9 ZUŠ – 76 prác • ocenených: 5 
5. kategória: 5. – 9. ročník ZUŠ – 9 ZUŠ – 48 prác • ocenených: 5 
 
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 1. apríla v priestoroch TNOS. Porota pracovala 
v zložení: Mgr. art. Barbora Petríková (predsedníčka komisie), Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová, 
Jana Soukeníková. Porota mala možnosť udeliť v každej kategórii 5 cien.  
 
Zoznam ocenených žiakov: 
1. kategória: Peter Novák (6 r.) MŠ, Šafárikova ul., Trenčín; Klárika Vavrová (6 r.), MŠ, Pionierska ul., 
Čachtice; Adelka Kopčanová (6 r.), MŠ M. Turkovej, Trenčín; Mirko Repa (5 r.), MŠ, Šafárikova ul., 
Trenčín; Michal Belák (6 r.), MŠ, Pionierska ul., Čachtice 
2. kategória: Nelka Vašátová (8 r.), Súkromná ZŠ FUTURUM, Trenčín; Amélia Peťkovská (6 r.), ZŠ              
s MŠ, Častkovce; Mia Válková (8 r.), Súkromná ZŠ FUTURUM, Trenčín; Cyril Fodrek (9 r.), ZŠ, 
Trenčianske Jastrabie; Klaudia Pitvorcová (8 r.), ZŠ, Veľkomoravská ul., Trenčín 
3. kategória: Tereza Leváková (11 r.) ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča; Adela Fabianová (14 r.), ZŠ 
s MŠ J. Smreka, Melčice-Lieskové; Kristína Kozejová (10 r.), ZŠ, Duklianska ul., Bánovce nad 
Bebravou; Katarína Kmeťová (12 r.), ZŠ J. Lipského, Trenčianske Stankovce; Gabriela Sukupčáková 
(13 r.), ZŠ s MŠ, Vrbovce; 
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4. kategória: Ema Fiačanová (9 r.), Súkr. ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá; Alex Michal (10 r.), 
ZUŠ, Nemšová; Lukáš Kalnassy (7 r.), Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín; Lucka Kutajová (8 r.), 
ZUŠ J. Kréna, Nové Mesto nad Váhom; Samko Kuna (6 r.), Súkromná ZUŠ, Gagarinova, Trenčín 
5. kategória: Lucia Lehotská (12 r.), Súkromná ZUŠ, Gagarinova ul., Trenčín; Alica Polášková (11 r.), 
ZUŠ, K. Pádivého, Trenčín; Matej Michalec (12 r.), ZUŠ, Nemšová; Soňa Smilková (11 r.), Súkr. ZUŠ, 
J. Braneckého, Trenčianska Teplá; Alžbeta Roncová (11 r.), Súkr. ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska 
Teplá 
Výstava bola inštalovaná od 5. do 13. apríla v ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne. Dňa 8. apríla sa 
v priestoroch ZUŠ uskutočnila slávnostná vernisáž spojená s udeľovaním cien k regionálnej výtvarnej 
súťaži. Od 14. do 28. apríla bola výstava inštalovaná v Okruhovom dome armády (ODA) Trenčín, 
v tzv. galérii za oknami. 
Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného 
hodnotenia súťaže, získanie sponzorov a distribúcia cien, návrh a príprava plagátov a diplomov, 
zabezpečenie priestorov, inštalácia výstavy a i. 
Sponzori: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
Spoluorganizátori: ZUŠ K. Pádivého Trenčín, Posádkový klub Trenčín  
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• 1. FANTASY ASTEROID DAY – február až jún 2022 
Hvezdáreň Partizánske v spolupráci s TNOS a ďalšími inštitúciami vyhlásili pre žiakov 2. stupňa ZŠ 
a stredoškolákov z Trenčianskeho kraja 1. ročník literárnej súťaže FANTASY ASTEROID DAY. 
Cieľom literárnej súťaže je nájsť najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému „planétky“ – alias 
asteroidy, kométy a ďalšie tajuplné malé telesá blízkeho i ďalekého vesmíru. Od júna do februára 
2022 prebehla propagácia súťaže medzi školami prostredníctvom mailovej komunikácie a na webe 
a sociálnych sieťach TNOS. Vyhodnotenie výsledkov je naplánované na september 2022. 
Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
77. VÝROČIE PARTIZÁNSKEHO BOJA V CETUNE – Bzince pod Javorinou, 27. 2. 2022   
Pietny akt položenia vencov a kvetov k pomníku padlých a umučených v Cetune pri príležitosti 77. 
výročia partizánskeho boja v Cetune. 
Podiel TNOS: návrh a príprava plagátov a pozvánok 
Spoluorganizátori: Obec Bzince pod Javorinou, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Novom Meste nad Váhom 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• CIMBALOVÁ DIELŇA 2022 – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 2. – 4. 3. 2022  
Cimbalová dielňa 2022 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 
Počet účastníkov: 15 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia  
Zodp. prac.: Budinská 
 
• CIMBAL VO FARBÁCH 21. STOROČIA – ZUŠ K. Pádivého Trenčín, 4. 3. 2022  
Recitál koncertných umelcov. Účinkovali: Martin Budinský (cimbal), Marta Turčanová (klavír), Peter 
Solárik (bicie). 
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: ZUŠ K. Pádivého Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie účinkujúcich umelcov 
Počet účastníkov: 60  
Zodp. prac.: Budinská 
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• DIVADELNÁ DIELŇA 2022  – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 18. – 20. 3. 2022 
Divadelná dielňa 2022 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 2022 je určená amatérskym divadelným tvorcom a študentom stredných škôl so 
záujmom o divadlo. 
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Odborní lektori: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.  
Podiel TNOS: propagácia divadelnej dielne, zabezpečenie školiacich priestorov, lektorov a účastníkov 
Počet účastníkov: 15 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia  
Zodp. prac.: Budinská  
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – Galéria Vážka, 19. 3. 2022 
Nadväznosť na vzdelávací seminár z predchádzajúcich rokov pre vedúcich, tanečných pedagógov 
folklórnych kolektívov, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl či pedagógov 
základných škôl.  
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne.  
Lektori: Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., inovované informácie hravou formou výučby tradičných 
ľudových tancov v DFS; Ing. Vladimír Mišík, tradičná ľudová kultúra z niektorých obcí Trenčína a jej 
spracovanie pre DFS, FS, FSk. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• SPOMIENKOVÉ OSLAVY 205. VÝROČIA NARODENIA J. M. HURBANA – Beckov, 20. 3. 2022   
Pri príležitosti Roku odkazu štúrovcov, ktorý na letopočet 2022 vyhlásila Matica slovenská, bola 
v evanjelickom kostole v Beckove nainštalovaná expozícia „Sláva národa hodná je obetí“. Výstavný 
projekt je venovaný životným míľnikom Jozefa Miloslava Hurbana, rodáka z obce Beckov. Verejnosti 
bola sprístupnená do 1. mája 2022. Súčasťou osláv boli aj spomienkové služby božie, zasadenie 
Hurbanovho stromu a položenie vencov k pamätnej tabuli J. M. Hurbana na evanjelickej fare. 
Podiel TNOS: zapožičanie a inštalácia výstavy, návrh a príprava plagátov a diplomov, realizácia 
vernisáže 
Spoluorganizátori: Obec Beckov, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Beckov, Matica slovenská 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• MÓDNA PREHLIADKA – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 24. 3. 2022  
Módna prehliadka študentov Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne a Emy Vančovej, víťazky súťaže 
Nové tváre módnej scény na Bratislavských módnych dňoch. Hudobný hosť: Matúš Oravec. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne a Galéria M. A. Bazovského Trenčín  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, zabezpečenie moderovania a hudobného hosťa, ozvučenia 
Zodp. prac:: Múdra Šebíková  
 
• PRENOSNÉ PLANETÁRIUM – ZŠ Novomeského, Trenčín, 20. 4. 2022  
 Planetárium ponúka nový výukový nástroj, ktorý poskytuje netradičnú priestorovú vizualizáciu 
blízkeho a vzdialeného vesmíru. Prináša nezabudnuteľné zážitky, je vždy vedecky presný na nové 
poznatky a vedomosti. Digitálny systém planetária umožňuje kombináciu vedy, kultúry, umenia, 
kreativity a vzdelávania. Prekvapujúce prezentácie nočnej hviezdnej oblohy za denného svetla. 
Orientácia na oblohe, súhvezdia ročných období, zatmenie Slnka a Mesiaca, planéty z blízka 
a omnoho viac... To všetko na ZŠ Novomeského v Trenčíne videlo 86 žiakov.  
Organizátori: TNOS v Trenčíne v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom 
Podiel: celkové organizačné zabezpečenie 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková  
 
• PRO AUTIS – Piano club Trenčín, 29. 4. 2022  
Benefičné podujatie pre autistické deti z Trenčína a okolia. 
Realizátor a organizátor podujatia: OZ Pro Autis v spolupráci s TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: Piano club Trenčín 
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Podiel TNOS: zabezpečenie účinkujúcich umelcov, grafického návrhu a tlač pozvánok na podujatie 
Počet účastníkov: 300  
Zodp. prac.: Budinská 
 
• 150. VÝROČIE NARODENIA ĽUDMILY RIZNEROVEJ PODJAVORINSKEJ – Bzince pod 
Javorinou, 1. 5. 2022   
Spomienková slávnosti pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. 
Súčasťou osláv boli slávnostné služby božie v miestnom evanjelickom kostole, pietny akt kladenia 
vencov k pamätníku v parku a na hrob na cintoríne, kultúrny program žiakov ZŠ a odovzdanie ocenení 
občanom obce za rok 2021. 
Podiel TNOS: návrh a príprava plagátov a pozvánok 
Spoluorganizátori: Obec Bzince pod Javorinou, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bzince pod 
Javorinou, Základná nár. um. Ľudmily Podjavorinskej s materskou školou v Bzinciach pod Javorinou 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• ARGENTI NA HRADE TEMATÍN – Hrad Tematín, 7. – 8. 5. 2022   
Ukážka stredovekého života v podaní historickej skupiny Argenti s dobovým táborom, zbrojnicou, 
lukostreľbou. Súčasťou podujatia bola aj ochutnávka tradičných jedál a zaujímavé úlohy pre deti. 
Podiel TNOS: návrh a príprava plagátov, organizačná výpomoc na podujatí, fotodokumentácia 
Spoluorganizátori: Hrad Tematín, Argenti 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV 26. ROČNÍKA KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY 
NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO 
KRAJA 2022 – Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom, 20. 5. 2022  
Odborný hodnotiaci seminár s lektormi – členmi poroty: PaedDr. Elena Porubänová, Ing. Jozef 
Vydrnák, Mgr. art. Iveta Ochranková – sa konal pred vernisážou výstavy diel zo súťaže. 
Počet účastníkov: 60  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• AKO OTVORIŤ PRAMEŇ KREATIVITY – Refektár piaristov Trenčín, 23. 5. 2022  
Diskusia s odborníčkami z oblasti psychológie a umenia na tému otvorenia priestoru vlastnej tvorivosti 
nielen v čase pandémie so študentmi Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne. 
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: Refektár piaristov Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia, vypracovanie scenára, zabezpečenie lektorov 
Počet účastníkov: 150  
Zodp. prac.: Budinská 
 
• ČO NÁM TELO HOVORÍ – Láry Fáry, Trenčín, 26. 5. 2022   
Prednáška s Miroslavom Hrabicom, českým autorom kníh o zdraví a ľudskom hľadaní, ktorý dobrým 
slovom, radami aj láskavými rukami pomáha trpiacim k zdraviu a šťastiu. 
Podiel TNOS: návrh a príprava plagátov, organizačná výpomoc na podujatí, fotodokumentácia 
Spoluorganizátori: Láry Fáry 
Zodp. prac.: Jurzová, Kubičina 
 
• JASKYNIARSKY DEŇ 2022 – ČACHTICE, VIŠŇOVÉ, 28. 5. 2022  
Víkendový detský tábor sa uskutočnil vo Višňovskej doline pred jaskyňou Hladový prameň. Pre 
účastníkov bol pripravený lanový park, prednáška o stromoch, detský kolotoč a ďalšie aktivity. Veľkou 
atrakciou bola aj prechádzka miestnou jaskyňou, ktorá verejnosti nie je bežne sprístupnená.  
Podiel TNOS: grafický návrh plagátu, realizácia aktivít pre deti  
Spoluorganizátori: OS Čachtice  
Sponzori: R. W. S., s. r. o., CNC – Profihala, s. r. o.,  
Účasť: 50  
Zodp. prac.: Kubičina 
 
• AKO OTVORIŤ PRAMEŇ KREATIVITY – Pedagogická a sociálna akadémia Trenčín, 6. 6. 2022  
Diskusia s odborníčkami z oblasti psychológie a umenia na tému otvorenia priestoru vlastnej tvorivosti 
nielen v čase pandémie so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie Trenčín. 
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Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: Pedagogická a sociálna akadémia Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia, vypracovanie scenára, zabezpečenie lektorov 
Počet účastníkov:  170  
Zodp. prac.: Budinská 
 
• EXKURZIA KRONIKÁROV A OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV – Sereď, Nitra, 10. 6. 2022  
Exkurzia kronikárov a osvetových pracovníkov do Múzea holokaustu v Seredi, Diecéznej knižnice 
v Nitre a Nitrianskeho hradu. 
Realizátor a organizátor podujatia: TNOS v Trenčíne 
Miesto konania: Sereď, Trenčín 
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie dopravy, sprievodcov, účastníkov 
Počet účastníkov: 25 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• HISTAMÍNOVÁ INTOLERANCIA – Trenčiansky samosprávny kraj, zasadačka, 15. 6. 2022  
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s MINEVITA zorganizovalo stretnutie 
histaminikov a prednášku o histamínovej intolerancii, na ktorej sa lektorka Janka Blažejová venovala 
najmä príčinám, príznakom, diagnostike a terapii.  
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, propagácia, prihlasovanie účastníkov, občerstvenie 
Zodp. prac: Múdra Šebíková  
 
• SEMINÁR PRE ÚČASTNÍKOV 26. ROČNÍKA KRAJSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE AMATÉRSKEJ 
FOTOGRAFIE AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA 2022 – Kongresová sála TSK, 16. 6. 2022  
Konal pred slávnostnom otvorení výstavy zo súťaže. Členovia odbornej poroty Jan Tluka; Radovan 
Stoklasa, Jana Gombiková zhodnotili úroveň prác prihlásených do súťaže, individuálne konzultoval 
s autormi súťaže i účastníkmi vernisáže o aktuálnych otázkach fotografie.  
Počet účastníkov: 50  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• EDUKAČNÉ PODUJATIE PRE MLÁDEŽ K SOCIÁLNEJ PREVENCII – Trenčiansky samosprávny 
kraj, zasadačka, 17. 6. 2022 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne zrealizovalo edukačné podujatie pre mládež k sociálnej 
prevencii v zasadačke TSK. Lektorka Doc. PhDr. Ingrid Hupková. PhD., vyštudovala psychológiu 
(výchovné poradenstvo) na Univerzite Komenského v Bratislave, kde absolvovala aj rigoróznu skúšku 
a ukončila doktorandské štúdium. V roku 2019 sa stala docentkou v odbore sociálna práca. Má 
ukončený dlhodobý výcvik v humanistickej psychoterapii a je členkou Slovenskej 
psychoterapeutickej spoločnosti, zapísaná v zozname psychoterapeutov. Absolvovala dlhodobý 
sociálnopsychologický a arteterapeutický výcvik, ako aj výcvik využitia relaxačných techník. Celý svoj 
profesionálny život pracuje v Národnom osvetovom centre, kde pôsobí v oblasti vzdelávania                   
a sociálnej prevencie. Tém bolo niekoľko: Rizikové správanie mládeže; Látkové a nelátkové závislosti; 
Vzťahové závislosti a ich riziká; Psychohygiena u stredoškoláka – význam duševného zdravia; Alkohol 
a legálne drogy; Kult tela a vznik porúch príjmu potravy. 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie podujatia, lektorky 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková  
 
• SEMINÁR – ÚPSVAR Trenčín, 24. 6. 2022 a 27. 6. 2022 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo 
seminár „Identifikácia problémových žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, možné 
intervenčné postupy a preventívne aktivity“. Lektorky Mgr. Mária Daňová a Mgr. Iveta Izraelová sa 
zamerali najmú na diagnostické kritériá, praktické pomôcky, nácvik komunikácie s problémovým 
dieťaťom a nácvik a ukážku relaxácie pre deti.  
Zodp. prac.: Múdra Šebíková  
 
• PREZENTAČNÉ DNI OBCE UHROVEC – UHROVEC, 2. 7. 2022; UHROVSKÉ PODHRADIE             
2. – 31. 7. 2022 
Pri príležitosti Roku odkazu štúrovcov, ktorý na letopočet 2022 vyhlásila Matica slovenská, bola 
v Rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v obci Uhrovec nainštalovaná výstava „Odkaz 
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štúrovskej generácie“. Výstavný projekt Matice slovenskej bol následne umiestnený na hrade Uhrovec 
v Uhrovskom Podhradí. 
Podiel TNOS: zapožičanie a inštalácia výstavy, organizačná výpomoc na podujatí 
Spoluorganizátori: Obec Uhrovec, Hrad Uhrovec, Matica slovenská 
Počet návštevníkov hradu: 750 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• 630. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VAĎOVCE – VAĎOVCE, 13. 8. 2022 
Podujatie pripomenulo pôsobenie poľského rodu Stiborovcov v Čachtickom panstve, do ktorého 
v minulosti patrila aj obec Vaďovce. Súčasťou podujatia bolo stretnutie s miestnymi občanmi, ich 
oceňovanie, aktivity pre deti ako aj krst knihy o rode Naď.  
Podiel TNOS: vytvorenie edukačnej hry pre deti, grafický návrh plagátu 
Spoluorganizátori: obec Vaďovce 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• 630. VÝROČIE DAROVANIA ČACHTICKÉHO PANSTVA STIBOROVI ZO STIBORÍC (CHLIEB 
NÁŠ KAŽDODENNÝ) – ČACHTICE, 27. 8. 2022 
Podujatie pripomenulo pôsobenie poľského rodu Stiborovcov v Čachtickom panstve. Medzi pozvanými 
hosťami boli starostovia niekdajšieho Čachtického panstva, ktorí dostali do daru kópie stredovekej 
donačnej listiny. Pripravené boli šermiarske scénky, dobové stánky a bohatý kultúrny hudobný 
program. Históriu Čachtíc a Stiborovcov návštevníkom priblížila odborná prednáška a taktiež aj 
náučná pátracia hra pre deti. Súčasťou podujatia bola aj celodenná programová časť s názvom Chlieb 
náš každodenný 2022, v rámci ktorej si turisti mohli vyskúšať umenie kváskovania.  
Podiel TNOS: edukačná hra pre deti, grafický návrh plagátu, príprava donačných listín, organizačná 
výpomoc na podujatí 
Spoluorganizátori: obec Čachtice, Hrad Čachtice, Poľský klub 
Počet návštevníkov hradu: 548 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• OSLAVY 78. výročia SNP – VRCH ROH LUBINA 3. 9. 2022 
Nad obcou Lubina sa vypína nevysoký vrch Roh, kde sa nachádza monumentálny pamätník SNP, 
dielo arch. Jána Svetlíka a akademického sochára Rudolfa Uhra. Pamätník SNP na vrchu Roh je tiež 
dejiskom každoročných pietnych spomienok konajúcich sa pri príležitosti Krajských osláv SNP. Pri 
pamätníku SNP na vrchu ROH nad obcou Lubina si v sobotu 3. augusta 2022 pietnou spomienkou 
pripomenuli udalosti spred 78 rokov.  
Program osláv 78. výročia SNP:  
13.00 Moravské Lieskové – položenie vencov pri pamätnej tabuli kpt. Juraja Adamoviča veliteľa 
oddielu Rázus II. Stalinovej brigády,  
14.30 Lubina – položenie kvetov pri pamätnej tabuli kpt. Miloša Uhra veliteľa oddielu Hurban II. 
Stalinovej partizánskej brigády,  
15.30 Pamätník SNP na vrchu Roh – pietny akt kladenia vencov  
a potom na javisku, v prírodnom amfiteátri na vrchu Roh bol pripravený kultúrny program v ktorom 
vystúpili DH Trenčianska dvanástka, HS Gladiátor a na záver bolo zapálenie Vatry priateľstva. 
Podujatie pripravila obec Lubina, Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Novom Meste nad Váhom, s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a partnerom podujatia TNOS v Trenčíne.  
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• GENERÁCIA NULA – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 15. 9. 2022  
Program, ktorý popularizačným spôsobom prezentoval súčasnú slovenskú poetickú tvorbu trochu 
inak. Bol zameraný na vzdelávanie prostredníctvom príťažlivej umeleckej formy a vzbudenie záujmu 
o čítanie súčasnej slovenskej poézie. Účinkovali ženské trio KRAJKA (Zuzana Budinská, Magda 
Uhliariková, Beáta Dobiašová), Jozef Šimonovič, Zuzana Ogurčáková, Peter Belák, Samuel Bánovec, 
Marek Krištofík, Tomáš Gašpierik, Martin Budinský. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne   
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Slovenská cimbalová asociácia a Akadémia 
umení v Banskej Bystrici.  
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, návrh a tlač plagátu, zabezpečenie 
účinkujúcich, vypracovanie scenára a moderovanie akcie, organizačné zabezpečenie večera                    
a fotografovania počas akcie 
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Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 90 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• PAMÄTNICA OSOBNOSTÍ 2022 – MORAVSKÉ LIESKOVÉ, 19. 9. 2022 
Pripomenutie a uctenie si mnohých nežijúcich osobností z dávnej i nedávnej histórie, a to z rozličných 
sfér (hudba, výtvarné umenie, folklór, politicky, literárne, vojensky, nábožensky významné osobnosti) 
bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Predstavenie publikácie – príručky pre služby Božie s názvom 
„Rosu dajte nebesá zhora...“. 
Podiel TNOS: grafický návrh plagátu, pozvánok, publikácie „Krása sa zračí v oku pozorovateľa IV. 
VI. Bienále Amatérskej fotografie Memoriál Jozefa Hollého“ 
Spoluorganizátori: Cirkevný zbor ECAV Moravské Lieskové, obec Moravské Lieskové, Spojená škola 
Moravské Lieskové 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková, Kubičina 
 
• 70. VÝROČIE SOŠ, POD SOKOLICAMI 14, TRENČÍN – TRENČÍN, 29. 9. 2022 
Deň otvorených dverí strednej odbornej školy spojený s prezentáciou výstavy archívnych 
fotografických materiálov a prehliadkou školy a školských dielní. 
Podiel TNOS: grafický návrh a inštalácia výstavy 
Spoluorganizátori: SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín; TRENS SK, a. s. 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• SVET BEZ NÁSILIA OČAMI DETÍ – TRENČÍN, OKTÓBER – DECEMBER 2022 
Výtvarná súťaž pre materské, základné, špeciálne a základné umelecké školy z okresu Trenčín. Súťaž 
bola súčasťou celoslovenskej akcie s názvom „Bubnovačka“, ktorá už 9 rokov symbolicky upozorňuje 
na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvára v spoločnosti tému včasnej prevencie. 
Zapojilo sa 79 žiakov z 12 školských a predškolských zariadení. 
Súťažili v šiestich kategóriách: 
6. kategória: materské školy – 4 MŠ – 13 prác • ocenených: 3  
7. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ – 5 škôl – 34 prác • ocenených: 4 
8. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ – 2 školy – 7 prác • ocenených: 2 
9. kategória: prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZUŠ – 1 ZUŠ – 10 prác • ocenených: 5 
10. kategória: 5. – 9. ročník ZUŠ – 1 ZUŠ – 5 prác • ocenených: 3 
11. kategória: špeciálne školy – 1 škola – 10 prác  • ocenených: 2 
Odborné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 3. novembra 2022 v priestoroch TNOS. Porota 
pracovala v zložení: Mgr. art. Barbora Petríková (predsedníčka komisie), Mgr. Janka Masárová a Jana 
Muchová. Porota mala možnosť udeliť v každej kategórii po 5 cien.  
Zoznam ocenených žiakov: 
1. kategória: Adela Uramová (5 r.), MŠ, Novomeského ul., Trenčín; Soňa Mikolášková (5 r.), MŠ Jána 
Lipského, Trenčianske Stankovce; Katarína Bartáková (5 r.), MŠ, Ul. Odbojárov Nemšová, elokované 
pracovisko Ľuborčianska ul. 
2. kategória: Daniel Leitman (8 r.), ZŠ, Novomeského ul., Trenčín; Kiara Konečná (9 r.), 
SZŠ Futurum, Trenčín; Tamara Liptáková (8 r.), SZŠ Futurum, Trenčín; Aneta Adamcová (10 r.), 
SZŠ Futurum, Trenčín 
3. kategória: Natália Holubek (11 r.), ZŠ s MŠ, Soblahov; Laura Adamcová (12 r.), ZŠ s MŠ, 
Soblahov 
4. kategória: Jana Lacková (6 r.), Súkromná ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá; Martin Lacko 
(9 r.), Súkromná ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá; Nina Beláková (8 r.) Súkromná ZUŠ, J. 
Braneckého, Trenčianska Teplá; Kristína Böhmová (6 r.), Súkromná ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska 
Teplá; Martina Sadloňová (8 r.), Súkromná ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá 
5. kategória: Alžbeta Roncová (11 r.), Súkromná ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá; Karin 
Kučerová (11 r.), Súkromná ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá; Matej Ďurech (11 r.), Súkromná 
ZUŠ, J. Braneckého, Trenčianska Teplá 
6. kategória: Kristína Mokráňová (11 r.), Spojená škola internátna, Trenčín; Barbora Kocmálová 
(14 r.), Spojená škola internátna, Trenčín  
Výstava bola inštalovaná od 10. novembra do 5. decembra 2022 v Okruhovom dome armády (ODA) 
Trenčín, v tzv. galérii za oknami. Dňa 6. decembra 2022 boli víťazom ocenených prác distribuované 
ceny. 
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Podiel TNOS: vyhlásenie a propagácia súťaže, sústredenie súťažných prác, zabezpečenie odborného 
hodnotenia súťaže, získanie sponzorov a distribúcia cien, návrh a príprava plagátov a diplomov, 
zabezpečenie priestorov, inštalácia výstavy a i. 
Sponzori: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín (Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím) 
Spoluorganizátori: Posádkový klub Trenčín, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 
(Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím) 
Účasť: 79 detí 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• SOCIÁLNA PREVENCIA – TRENČÍN, 19. 10. 2022 
Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii s lektorkou doc. PhDr. Ingrid Hupkovou, PhD. 
Podiel TNOS: komunikácia so školami a lektorkou 
Účasť: 103 žiakov a študentov 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková, Jurzová 
 
• MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – VEĽKÁ HRADNÁ, 19. 10. 2022 
Program pre seniorov spojený s hudobným a kultúrnym programom. 
Podiel TNOS: umelecké slovo, zabezpečenie hudobného programu 
Spoluorganizátori: obec Veľká Hradná 
Účasť: 87 dôchodcov 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – Galéria Vážka, 22. 10. 2022 
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 v teoretickej aj 
praktickej rovine a inovované informácie o tvorbe metodiky výučby ľudových tancov pre rôzne 
kategórie, doplnený o osobné konzultácie. 
Poznatky zo seminára – vyplnený dotazník od jednotlivcov: 
 
FSk Večernica 
Čo vám priniesol Tanečný seminár? 
Bol pre mňa veľmi zaujímavý ako po technickej tak aj praktickej stránke... dozvedela som sa veľa 
z histórie, ako sa rozvíjala kultúra tancov, následne aj samostatné prvky tancov. No a pestrosť aj 
priamej ukážky predvedenia jednotlivých krokov, otočiek, atď... Ďakujem pre mňa súper! 
S akými pocitmi ste odchádzali zo seminára? Veľmi spokojná a inšpirácie aj pre našu FSk 
Večernica.  
Privítali by ste organizovanie tanečných seminárov aj v budúcnosti? Určite áno. 
Ako často? 1x za rok, viacnásobne za rok – cyklicky sa opakujúce v určité mesiace roka 
Iné: Aj 2x do roka 
Aké problémové okruhy by vás najviac zaujímali do budúcna? V tancoch. 
 
Silvia Gallová, vedúca FS Teplanka 
Čo sa mňa týka, chcem vám v skratke napísať moje dojmy zo seminára, ktorého som sa zúčastnila po 
prvýkrát. Bola úžasná atmosféra medzi nami, ale veľmi sa mi páčilo školenie. Vynikajúca bola 
školiteľka, ktorá má bohaté vedomosti z dejín tanca, ja by som ju počúvala do večera. 
A nakoľko nám predstavila so svojím partnerom  prakticky ukážky niekdajších tancov, bolo to výborné.  
Určite by som privítala aj ďalšie semináre, možno  školenie pre vedúcich, či už FS alebo tanečných 
súborov, ale aj detských skupín. Semináre by mohli byť každý štvrťrok. 
Takže, organizátorom seminára a účinkujúcemu páru školiteľov dávam veľkú 1* (ešte aj bageta bola 
výborná).  
 
Eva Bočáková – DFS Jarabinka Veľká Hradná 
Čo vám priniesol Tanečný seminár?  
Na seminároch sme sa dozvedeli teoretické poznatky z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, oboznámili 
sme sa s tanečnou typológiou, s regionálnymi osobitosťami kalendárneho a obradového folklóru. 
Venovali sme sa metodike výučby tanca, jednotlivým formám jeho prípravy. 
S akými pocitmi ste odchádzali zo seminára? 
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Obohatená o nové informácie, spôsoby priebehu a vedenia nácvikov v detskej skupine, návody na 
konkrétne hry, rytmické i kondičné cvičenia, spôsoby nácviku základných tanečných motívov. 
Privítali by ste organizovanie tanečných seminárov aj v budúcnosti? Áno, samozrejme. 
Ako často? 2x do roka 
Aké problémové okruhy by vás najviac zaujímali do budúcna? Tvorba javiskovej choreografie. 
 
 
Terezka Kadáková – DFS Lampášik Trenčianske Stankovce 
Čo vám priniesol Tanečný seminár? Nové možnosti výučby prvkov detského folklóru, zábavná 
forma zladená s nácvikom... 
S akými pocitmi ste odchádzali zo seminára? Veľmi príjemná atmosféra spôsobená osobnosťami 
prednášajúcich, dobrý pocit po skončení.  
Privítali by ste organizovanie tanečných seminárov aj v budúcnosti? Áno, tento bol veľmi dobrý. 
Ako často? 1x za rok – takto kvalitne pripravený ako bol 22. 10. = super!  
Aké problémové okruhy by vás najviac zaujímali do budúcna? Metodické postupy, hry, zábavné 
činnosti pri nácvikoch s menšími deťmi. 
Lektori: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. a Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka 
Podujatie pripravilo TNOS v Trenčíne.  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• UMENIE PREDNESU – TRENČÍN, 4. 11. 2022 
Tvorivá dielňa a seminár pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry základných a stredných škôl. 
Jeho obsahom bolo hlbšie spoznávanie procesu tvorby a kritérií hodnotenia umeleckého prednesu 
žiakov a študentov. Lektori: Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD., Mgr. Jaroslava Čajková (Národné 
osvetové centrum) 
Podiel TNOS: zabezpečenie lektorov, komunikácia s pedagógmi, príprava techniky 
Účasť: 38 pedagógov 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• 16. ROČNÍK TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ – TRENČÍN, 9. – 10. 11. 2022 
16. ročník medzinárodnej prehliadky robotov v priestoroch výstaviska Expo Center a. s., Trenčín. 
Podiel TNOS: inštalácia výstavy k 70. výročiu SOŠ 
Spoluorganizátori: SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín 
Sponzori: Čierne diery 
Účasť: 347 súťažiacich, 150 návštevníkov 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
• CIMBALOVÉ ZRKADLENIE – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 14. 11. 2022  
Spojenie mladých cimbalových talentov s profesionálmi, ktorí prezentujú výnimočnosť majstrovského 
nástroja. Koncert sa organizuje pod záštitou predsedu Slovenskej cimbalovej asociácie Martina 
Budinského. Súčasťou bol odborný seminár pre účinkujúcich cimbalistov. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne   
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Slovenská cimbalová asociácia, ZUŠ                
K. Pádivého v Trenčíne, Konzervatórium J. L. Bellu a Akadémia umení v Banskej Bystrici.  
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a prenájmu sály, návrh a tlač plagátu, zabezpečenie 
účinkujúcich, vypracovanie scenára a moderovanie akcie, organizačné zabezpečenie večera a 
fotografovania počas akcie 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Účasť: 80 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• 9. ROČNÍK BUBNOVAČKA – TRENČÍN, 18. 11. 2022 
Celoslovenská akcia pre materské a základné školy, ktorá už 9 rokov symbolicky upozorňuje na 
dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvára v spoločnosti tému včasnej prevencie. 
Podiel TNOS: grafický návrh plagátov a informačného letáka, úprava a strih propagačného videa 
Spoluorganizátori: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (Oddelenie podpory ochrany detí 
pred násilím) 
Zodp. prac.: Múdra Šebíková, Kubičina 
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• CVÁLAJÚCE DNI JÁNA SMREKA – MELČICE-LIESKOVÉ, 1. – 16. 12. 2022 
Výstava v rodisku Jána Smreka organizovaná pri príležitosti 40. výročia básnikovho úmrtia. Ide 
o výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice doplnený o predmety zo súkromnej zbierky obecnej 
lektorky Oľgy Kusendovej. Výstavu otvorila svojou prednáškou spisovateľka Monika Kapráliková, ktorá 
návštevníkov predstavila aj svoju knihu „Za hranice provincie – Ján Smrek a jeho e/Elán“. Obec 
Melčice-Lieskové sprístupnila verejnosti aj Pamätnú izba Jána Čieteka Smreka, a to počas celej doby 
trvania výstavy. 
Podiel TNOS: vypožičanie, prevoz a inštalácia výstavy, grafický návrh plagátu, komunikácia s SNK, 
obcou, lektorkami a školami, zabezpečenie technických podmienok na realizáciu prednášky 
Spoluorganizátori: obec Melčice-Lieskové, Slovenská národná knižnica, Literárne informačné centrum 
Účasť: 241 návštevníkov 
Zodp. prac.: Jurzová 
 
ON-LINE A V BEZPEČÍ II. – Trenčín, 25. 11. 2022; Trenčianska Turná, 2. 12. 2022   
Vzdelávacie aktivity pre žiakov základných škôl zamerané na ochranu detí pred negatívnymi vplyvmi 
moderných technológií, na nástrahy a riziká on-line sveta, prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. 
25.11.2022 - 3 prednášky ZŠ Veľkomoravská 12, lektor: Mgr. Marián Sopčák 
                   - 3 prednášky ZŠ Veľkomoravská 12, lektor: Mgr. Peter Lengyel, PhD. 
1.12.2022   - 3 prednášky ZŠ Trenčianska Turná, lektor: Mgr. Marián Sopčák 
                   - 2 prednášky ZŠ Trenčianska Turná, lektor: Mgr. Peter Lengyel, PhD. 
SPOLU: 11 prednášok 
ÚČASŤ: 230 žiakov 
 
Prednášky boli rozdelené do dvoch nosných tém: 
1. 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. 
2. Riziká on-line priestoru – Cieľom bolo motivovať deti k vnímaniu moci publikovaného obsahu, ktorý 
je síce len v podobe fotky, textu, či videa, ale dokáže človeka zasiahnuť a zraniť na veľmi dlhé 
obdobie, v niektorých prípadoch na celý život. Publikovať a zasielať znamená niesť zodpovednosť za 
seba aj všetkých, ktorých sa obsah týka alebo ich môže ovplyvniť. Deti si majú osvojiť techniku 
rozhodovania pri publikovaní obsahu online.  
Lektor: Mgr. Peter Lengyel, PhD. 
 
Mnoho z detí netuší, aké následky ich nepremyslená online zábava môže mať. Naše preventívne 
aktivity sú príležitosťou hovoriť s deťmi na túto tému, aby vedeli, že ich konanie môže ubližovať, aby 
vnímali moc publikovaného obsahu a zároveň, aby poznali spôsoby, akými sa pred útokmi brániť.  
 
Podiel TNOS: zabezpečenie lektorov, oslovenie škôl, organizačné zabezpečenie  
Zodp. prac.: Vraždová 
 
 
 
 
 
Činnosť v oblasti ZUČ 
 
• ORA ET ARS VIATOR – SKALKA PUTUJÚCA – Park zabudnutých susedov v "Galérii na 
Tehelnej" vo Zvolene, 13. 1. – 10. 2. 2022 
Výber diel z trinástich ročníkov medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – 
SKALKA. 
Galéria na Tehelnej vo Zvolene v spolupráci s Trenčianskym osvetový strediskom v Trenčíne 
a Mestom Trenčín pripravili v rámci putovného projektu ORA ET ARS VIATOR – Skalka putujúca sú 
realizované výstavy obrazov zo zbierky Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
Skalka. Sympózium vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky 
pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci.  
Zodp. prac.: Masárová 
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• 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – GMAB, Trenčín, 21. 2. a 28. 2. 2022   
Obvodná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočnila v priestoroch 
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Obvodné kolo pre žiakov z Trenčianskeho okresu 
sa konalo vo dvoch častiach, a to 21. a 28. februára 2022.  
Do odborných komisií zasadli: Mgr. Anna Strempeková, Mgr. Ľubica Kršáková, Mgr. Katarína 
Medňanská, Mgr. Viera Slivová, Mgr. Katarína Maniačková, Jana Vidová, Mgr. Dana Jurčacková, 
Mgr. Tatiana Hribová, Mgr. Michaela Gallová 
Dňa 21. 2. sa predstavilo 44 recitátorov a dňa 28. 2. sa predstavilo 46 recitátorov. 
 
Zoznam ocenených 21. 2. 2022: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: Katarína Máliková (priamy postup) 
2. miesto: Nina Teplanová (postup) 
3. miesto: Júlia Moniaková (postup) 
I. kategória – próza 
1. miesto: Katarína Vašková (priamy postup) 
2. miesto: Hana Jánošíková (postup) 
3. miesto: Katarína Hortová 
II. kategória – poézia 
1. miesto: Damián Laurinec (priamy postup) 
2. miesto: Matej Červeňan (postup) 
3. miesto: Ondrej Mikuš (postup), Paulína Fodreková (postup) 
II. kategória – próza 
1. miesto: Filip Čulák (priamy postup) 
2. miesto: Tobias Kovalíček (postup) 
3. miesto: Miriama Ridékyová 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Natália Kobidová (priamy postup) 
2. miesto: Sofia Halásová (postup), Timur Piaček (postup) 
3. miesto: Jozef Beňo (postup) 
III. kategória – próza 
1. miesto: Karolína Marica Ďurišová (priamy postup), Dorota Polačiková (priamy postup) 
2. miesto: Hanka Kováčová (postup) 
3. miesto: Petra Koníčková 
 
Zoznam ocenených 28. 2. 2022: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: x (priamy postup) 
2. miesto: Stella Justusová (postup) 
3. miesto: Tereza Galková (postup) 
I. kategória – próza 
1. miesto: Alexandra Kollárová (priamy postup) 
2. miesto: Anna Viktória Santerová (postup), Emma Ingrid Furová (postup) 
3. miesto: x 
II. kategória – poézia 
1. miesto: Patrik Dibala (priamy postup) 
2. miesto: Diana Dudáková (postup) 
3. miesto: Barbora Mutňanová 
II. kategória – próza 
1. miesto: Jakub Lesaj (priamy postup) 
2. miesto: Laura Červeňanová (postup) 
3. miesto: Klára Orságová 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Zuzana Šašinková (priamy postup) 
2. miesto: Liliana Tomková (postup) 
3. miesto: Nelly Masaryková (postup) 
III. kategória – próza 
1. miesto: Samuel Kišš (priamy postup) 
2. miesto: Paula Podivinská (postup) 
3. miesto: Liliana Kľačková 
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Žiaci postúpili do obvodného kola zo školských a triednych súťaží. V rámci podujatí sa konali aj 
rozborové semináre, na ktorých členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli žiakom 
aj vyučujúcim metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. Porota do okresného kola poslala víťazov 
a schválila na postup recitátorov aj z 2. či 3. miesta.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: GMAB 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov 
a prezenčných listín, komunikácia so školami v rámci okresov, zostavenie členov poroty a spracovanie 
dohôd, príprava pozvánok a plagátov a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých 
účastníkov, spracovanie výsledkov obvodných kôl, nákup cien 
Počet účastníkov: 21. 2. 2022: 54, z toho 44 recitátorov 
Počet účastníkov: 28. 2. 2022: 64, z toho 46 recitátorov 
Zodp. prac.: Jurzová  
 
• 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – MsKS, Nové Mesto nad Váhom, 24. 2. 2022   
Obvodná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočnila v priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Súťaže sa zúčastnili žiaci z okresu Nové 
Mesto nad Váhom. 
Do odbornej komisie zasadla: Mgr. Viera Slivová, Jana Vidová, Edita Kňážková, Mgr. Tatiana Vitková 
Maršálková, Mgr. Veronika Rychtárechová, Mgr. Tatiana Hribová 
Predstavilo sa 40 recitátorov. 
 
Zoznam ocenených: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: x (priamy postup) 
2. miesto: Ondrej Košťál (postup) 
3. miesto: Ondrej Ivana (postup), Tobias Krajčech (postup) 
I. kategória – próza 
1. miesto: Šarlota Selecká (priamy postup) 
2. miesto: Rebeka Klčovská (postup) 
3. miesto: Jakub Saukulič, Tadeáš Borovský 
II. kategória – poézia 
1. miesto: x (priamy postup) 
2. miesto: Nikola Katrincová (postup) 
3. miesto: Laura Burzová (postup) 
II. kategória – próza 
1. miesto: Natália Bíliková (priamy postup) 
2. miesto: Nanettka Ondrášiková (postup) 
3. miesto: Šimon Kubiš 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Dominik Kováč (priamy postup) 
2. miesto: Eliška Martišová (postup) 
3. miesto: Simona Krajčová (postup) 
III. kategória – próza 
1. miesto: Matúš Pavlíček (priamy postup) 
2. miesto: Zuzana Kolarovičová (postup) 
3. miesto: Sára Klčovská, Michaela Mikušková 
 
Žiaci postúpili do obvodného kola zo školských a triednych súťaží. V rámci podujatia sa konal aj 
rozborový seminár, na ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli žiakom 
aj vyučujúcim metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. Porota do okresného kola poslala víťazov 
a schválila na postup recitátorov aj z 2. či 3. miesta.  
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 rámci okresov, zostavenie členov poroty a spracovanie 
dohôd, príprava pozvánok a plagátov a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých 
účastníkov, spracovanie výsledkov obvodných kôl, nákup cien 
Počet účastníkov: 54, z toho 40 recitátorov 
Zodp. prac.: Jurzová  
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• 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Bzince pod Javorinou, 24. 3. 2022   
Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí sa uskutočnila v priestoroch 
Základnej školy nár. um. Ľ. Podjavorinskej s materskou školou Bzince pod Javorinou. Zúčastnili sa jej 
žiaci z okresu Nové Mesto nad Váhom.  
Do odbornej komisie zasadla: Mgr. Viera Slivová, Mgr. Anna Strempeková, Mgr. Veronika 
Rychtárechová 
Predstavilo sa 13 recitátorov. 
 
Zoznam ocenených: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: Ondrej Košťál (priamy postup) 
2. miesto: x  
3. miesto: Ondrej Ivana, Tobias Krajčech 
I. kategória – próza 
1. miesto: Šarlota Selecká (priamy postup) 
2. miesto: Rebeka Klčovská 
3. miesto: x 
II. kategória – poézia 
1. miesto: x 
2. miesto: x 
3. miesto: Nikola Katrincová 
II. kategória – próza 
1. miesto: x 
2. miesto: Nanettka Ondrášiková 
3. miesto: Natália Bíliková 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Dominik Kováč (priamy postup) 
2. miesto: (postup) 
3. miesto: Eliška Martišová 
III. kategória – próza 
1. miesto: Matúš Pavlíček (priamy postup) 
2. miesto: Zuzana Kolarovičová 
3. miesto: x 
 
Žiaci postúpili do okresného z obvodných súťaží. V rámci podujatia sa konal aj rozborový seminár, na 
ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli žiakom aj vyučujúcim metodické 
poznámky, ako prednesy vylepšiť. Porota do okresného kola poslala víťazov jednotlivých kategórií ako 
priamych postupujúcich.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, obec a ZŠ Bzince pod Javorinou 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov 
a prezenčných listín, komunikácia so školami v rámci okresov, zostavenie členov poroty a spracovanie 
dohôd, príprava pozvánok a plagátov a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých 
účastníkov, spracovanie výsledkov okresného kola 
Počet účastníkov: 22, z toho 13 recitátorov 
Zodp. prac.: Jurzová  
 
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Posádkový klub Trenčín, 27. 3. 2022 
Tradičné každoročné jarné vystúpenie DFS Kornička pre rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť. Prečo 
názov Z našej kuchyne? Jednoducho preto, že Kornička umožňuje nielen svojim stálym nadšencom, 
ale i širokému obecenstvu nazrieť do svojej kuchyne, kde sa každoročne rozlúči aj so svoji končiacimi 
deťmi. 
Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Melčice-Lieskové, 4. 4. 2022   
Okresná a regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí a mládeže sa 
uskutočnila v priestoroch ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové. Súťaž bola rozdelené na dve časti. 
V okresnom kole recitovali žiaci z okresu Trenčín a v regionálnom kole študenti z okresov Bánovce 
nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Trenčín.  
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Do odbornej komisie zasadli: Mgr. Anna Strempeková, Mgr. Viera Slivová, Mgr. Veronika 
Rychtárechová, Jana Vidová, Mgr. Tatiana Vitková Maršálková, Mgr. Janka Dovinová, 
PaedDr. Martina Blažejová 
Predstavilo sa 32 recitátorov v okresnom kole a 11 recitátorov v regionálnom kole. 
 
Zoznam ocenených: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: Júlia Moniaková (priamy postup) 
2. miesto: Nina Teplanová 
3. miesto: Tereza Galková 
I. kategória – próza 
1. miesto: Katarína Vašková (priamy postup) 
2. miesto: Alexandra Kollárová 
3. miesto: Hana Jánošíková 
II. kategória – poézia 
1. miesto: Matej Červeňan (priamy postup) 
2. miesto: Damián Laurinec 
3. miesto: Ondrej Mikuš 
II. kategória – próza 
1. miesto: Filip Čulák (priamy postup) 
2. miesto: Jakub Lesaj (návrh na postup schválený) 
3. miesto: x 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Sofia Halásová (priamy postup) 
2. miesto: Zuzana Šašinková 
3. miesto: Nelly Masaryková 
III. kategória – próza 
1. miesto: Dorota Polačiková (priamy postup) 
2. miesto: Karolína Marica Ďurišová (návrh na postup schváleny) 
3. miesto: Samuel Kišš, Paula Podivinská 
IV. kategória – poézia 
1. miesto: Bibiana Hoštáková (priamy postup) 
2. miesto: Agáta Pevná (postup) 
3. miesto: Gregor Avdaljan (postup) 
IV. kategória – próza 
1. miesto: Vladimír Juríček (priamy postup), Viktória Takšonyová (priamy postup) 
2. miesto: Emília Škvareninová (postup) 
3. miesto: Matej Patyla (postup) 
 
Žiaci postúpili do okresného kola z obvodných súťaží, pre študenti do regionálneho kola postúpili na 
základe školských či triednych kôl. V rámci podujatia sa konali aj rozborové semináre, na ktorých 
členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli recitátorom aj vyučujúcim metodické poznámky, 
ako prednesy výstupy vylepšiť. Porota do krajských kôl poslala víťazov jednotlivých kategórií ako 
priamych postupujúcich, zároveň však schválila aj návrhy na postup u perspektívnych recitátorov.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátori: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, obec a ZŠ Melčice-Lieskové, Centrum 
voľného času Trenčín 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov 
a prezenčných listín, komunikácia so školami v rámci okresov, zostavenie členov poroty a spracovanie 
dohôd, príprava pozvánok a plagátov a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých 
účastníkov, spracovanie výsledkov okresného a regionálneho kola, nákup cien a zabezpečenie stravy 
pre súťažiacich regionálneho kola 
Počet účastníkov: 22, z toho 13 recitátorov 
Zodp. prac.: Jurzová  
 
• JOZEF ŠVIKRUHA • MAĽOVANÉ HUDBOU – výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, 19. 4. – 24. 5. 2022 
Autorská výstava Jozefa Švikruhu. 
Vernisáž výstavy 26. 4. 2022. 
Zodp. prac.: Masárová 
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• TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI – regionálna súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov, 
detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov                
– KD Dolná Súča, 24. 4. 2022 
V spoločenskom živote dediny v minulosti bolo veľa príležitostí, pri ktorých sa uplatňoval tanec, spev, 
muzika. Boli to bežné tanečné zábavy, muziky, tanečné príležitosti rodinného aj kalendárneho 
obradového folklóru. Tanec či spev patrili k základnej výbave mladého človeka. Bez nich by sa 
nedokázal zaradiť medzi svojich rovesníkov. O tom vedia svoje súťažiace deti z detských folklórnych 
súborov či účinkujúci sólisti tanečníci. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne spolu s obecným 
úradom v Dolnej Súči pripravili v nedeľu 24. 4. 2022 v kultúrnom dome Dolná Súča folklórne 
popoludnie, podujatie s výstižným názvom „Tancuj, spievaj, zahraj si“. Išlo o regionálnu súťaž 
a prehliadku detského hudobného folklóru, detských folklórnych súborov a vystúpenie sólistov 
tanečníkov. Malí, veľkí folkloristi aj po dvoch rokoch odmlky ukázali, že sa nevzdávajú. Práve naopak, 
idú si ďalej za tým, čo im je blízke, čo majú radi. Ľudovú pieseň, tanec, muziku. 
 
ZLATÉ PÁSMO v kategórii sólisti speváci:  

• Natália Halgošová DFS Kornička Trenčín – zlaté pásmo s priamym postupom 
• Petra Zichová DFS Kornička Trenčín – zlaté pásmo s návrhom na postup  

STRIEBORNÉ PÁSMO v kategórii sólisti speváci:  
• Zuzana Fecková, Kristína Lackovičová, Lucia Mikulcová z DFS Turanček, ktorý pôsobí 

pri ZUŠ Stará Turá  
• Zuzana Zaťková Trenčianske Stankovce  
• Ema Juricová DFS Čajka Horná Súča 

ZLATÉ PÁSMO v kategórii sólisti inštrumentalisti – heligonkár:  
• Matias Michalec DFS Čajka Horná Súča – zlaté pásmo s priamym postupom 

STRIEBORNÉ PÁSMO v kategórii sólisti inštrumentalisti – heligonkár:  
• Adrián Mrázik, Harmoniková akadémia Soblahov  

ZLATÉ PÁSMO v kategórii speváckych skupín: 
• Dievčenská spevácka skupina DFS Kornička – zlaté pásmo s priamym postupom 
• Chlapčenská spevácka skupina DFS Kornička – zlaté pásmo s návrhom na postup 

ZLATÉ PÁSMO v kategórii speváckych skupín: 
• Dievčenská spevácka skupina Selčanka zo Selca 

BRONZOVÉ PÁSMO v kategórii speváckych skupín:  
• Dievčenská spevácka skupina DFS Lampášik Trenčianske Stankovce  

ZLATÉ PÁSMO v kategórii detských folklórnych súborov: 
• DFS Kornička – zlaté pásmo s priamym postupom 

STRIEBORNÉ PÁSMO v kategórii detských folklórnych súborov: 
• DFS Lampášik Trenčianske Stankovce  

Sólisti tanečníci z FS Brezová Brezová p. B., DFS Kopaničiarik Myjava, DFS Kornička Trenčín, FSk 
Rozvadžan Trenčianske Stankovce a FSk Melenčár Soblahov mali len vystúpenie, nesúťažili. Všetci 
sa zúčastnili Celoštátneho kola „Šaffova ostroha“ 28. mája vo Vranove nad Topľou. 
 
Regionálnu postupovú súťaž a prehliadku hodnotila trojčlenná odborná porota:  
Mgr. art. Agáta Krausová ArtD., PhDr. Andrea Jágerová, Mgr. Pavol Michalička  
Organizátori: TNOS v Trenčíne a obec Dolná Súča 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME – MsKS Nové Mesto nad Váhom, 20. 5. 2022 
5. 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. 
 
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 dve odborné lektorky – režisérka Mgr. art. Lucia Katreniak Rakúsová                         
a vysokoškolská pedagogička na Katedre herectva Fakulty dramatickým umení Akadémie umení 
v Banskej Bystrici Mgr. art. Soňa Kočanová. 
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Prehliadka bola určená amatérskym divadelným tvorcom, žiakom literárno-dramatických odborov na 
ZUŠ, pedagógom, ale aj širokej verejnosti bez rozdielu veku. Prehliadky sa zúčastnili tri divadelné 
produkcie. Počas prehliadky videlo prihlásené divadelné produkcie celkovo cca 350 divákov (deti 
z MŠ, ZŠ, SŠ a záujemcov o divadlo z radov širokej laickej verejnosti). 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Podiel TNOS: propagácia, zabezpečenie odborného seminára prehliadky, lektorov a účastníkov 
Počet účastníkov: 350 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Budinská 
 
• 25. ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC – Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, 
27. 5. 2022 
V obci Uhrovec sa konal 25. ročník krajskej súťaže v rétorike. Poslaním súťaže je formovanie vzťahu 
mladých ľudí k rodnému jazyku a významným osobnostiam, rozvíjanie verbálno-komunikačných 
schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, 
rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich 
schopností. Žiaci a študenti súťažili v troch kategóriách. 
Podiel TNOS: nákup cien, organizačná výpomoc na podujatí 
Spoluorganizátori: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne, Gymnázium J. Jesenského Bánovce 
nad Bebravou, Mesto Bánovce nad Bebravou, Obec Uhrovec, Spoločný školský úrad v Bánovciach 
nad Bebravou, Spoločnosť Alexandra Dubčeka, Mestské kultúrne stredisko s. r. o. v Bánovciach nad 
Bebravou 
Zodp. prac.: Jurzová, Muchová 
 
• 19. NÁVRATY VOJTECHA BUCKA DO RODNEJ LIBICHAVY – Libichava, 3. 6. 2022   
Regionálna súťažná prehliadka v prednese slovenskej poézie a prózy detí sa uskutočnila v priestoroch 
obecného úradu v Libichave. Súťaže sa zúčastnili žiaci z obce Zlatníky a Šišov. 
Do odbornej komisie zasadla: Mgr. Viera Slivová, Mgr. Kristína Jurzová, Mgr. Katarína Lamešová 
Predstavilo sa 17 recitátorov. 
 
Zoznam ocenených: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: Timea Filová, ZŠ Šišov 
2. miesto: Markéta Mikľová, ZŠ Zlatníky 
3. miesto: Barbora Slošariková, ZŠ Šišov 
I. kategória – próza 
čestné uznanie: Paulína Ilková, ZŠ Zlatníky 
II. kategória – poézia 
1. miesto: Paulína Schneiderová, ZŠ Zlatníky 
2. miesto: Martin Sarvaš, ZŠ Šišov 
3. miesto: Richard Kišac, ZŠ Zlatníky 
II. kategória – próza 
1. miesto: Sofia Stoláriková, ZŠ Šišov 
2. miesto: Ema Grajcarová, ZŠ Zlatníky 
3. miesto: Alexandra Janovčíková, ZŠ Zlatníky 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Vanesa Kasalová, ZŠ Šišov 
2. miesto: Kristián Meluš, ZŠ Šišov 
3. miesto: Thomas Stanko, ZŠ Zlatníky 
III. kategória – próza 
1. miesto: x 
2. miesto: x 
3. miesto: x 
 
Žiaci postúpili do súťaže z triednych a zo školských kôl. V rámci podujatia sa konal aj rozborový 
seminár, na ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli žiakom aj vyučujúcim 
metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: Obec Libichava 
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Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov 
a prezenčných listín, komunikácia s obcou, zostavenie členov poroty a spracovanie dohody, príprava 
pozvánok a plagátov a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých účastníkov, 
spracovanie výsledkov súťaže, nákup cien, fotodokumentácia 
Počet účastníkov: 29, z toho 17 recitátorov 
Zodp. prac.: Jurzová  
 
• 40. TRENČIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI MNÍCHOVA LEHOTA – prírodný amfiteáter 
Mníchova Lehota,  4. 6. 2022  
Po dvoch rokoch sa opäť mohli stretnúť priaznivci folklóru v amfiteátri obce Mníchova Lehota na 
jubilejnom ročníku Trenčianskych folklórnych slávností. Sviatok tradičnej ľudovej kultúry privítal nielen 
veľké množstvo účinkujúcich, remeselníkov, ale aj samotných návštevníkov. 
Program bol zostavený z vynikajúcich folklórnych telies z Trenčína a okolitých obcí, z Dubnice nad 
Váhom, ktoré sa postupne predstavili v jednotlivých programových blokoch s názvom Ratolesti, 
Generácie, Čriepky z tvorby, Zatancujme si. V sprievodnom programe sa prezentovali majstri 
ľudového remesla, remeselníci s ukážkami výroby a výsledkami tvorby. 
Na pódiu sa postupne predstavili detské, mládežnícke folklórne súbory, skupiny, Čajka z Hornej Súče, 
Kopaničiarik z Myjavy, Lampášik, Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec, Harmoniková akadémia, 
Dolinečka, Melenčár zo Soblahova, Bysterec, Trúfalci, Jáderko, Lehoťanka z Mníchovej Lehoty, 
Selčanka zo Selca, Večernica z Trenčianskej Turnej, Kubra z Kubrej, Kornička, Radosť, Škrupinka, 
Nadšenci, Družba, Seniorklub Družba, Trenčan z Trenčína a hosť programu FS Vršatec Dubnica n. V. 
Záštitu nad podujatím prevzal predseda TSK. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne, v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a obec Mníchova Lehota  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MAJSTRI ĽUDOVÉHO REMESLA – sprievodný program Trenčianskych folklórnych slávností, 
4. 6. 2022  
Sprievodným podujatím folklórneho festivalu bola prezentácia remeselníkov s ukážkami výroby 
a výsledkami tvorby s cieľom priblížiť návštevníkom súčasné podoby ľudovej umeleckej kultúry 
s dôrazom na jej hodnoty a tradície. Remeselné podujatie bolo veľkou živou dielňou, ktorá ponúkla 
najrozmanitejšie produkty ľudovoumeleckej výroby. Záujemcovia o rôzne remeselné techniky si mohli 
vyskúšať svoje zručnosti pod vedením skúsených majstrov v nasledovných remeslách: košikárstvo, 
tkáčstvo, hrnčiarstvo, plstenie ovčej vlny, drotárstvo, čipkárstvo, sklárstvo, krasličiarstvo, 
medovnikárstvo, slamienkarstvo, výšivkárstvo, píšťalkárstvo, šperkárstvo. 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – komunikácia s remeselníkmi a poskytovateľmi 
občerstvenia (dodanie živnostenských listov, odpisov ERP, čestných prehlásení, povolení 
regionálneho úradu zdravotníctva), vypracovanie ponukového listu a prihlášky na účasť, výber 
účastníkov, vypracovanie organizačných pokynov, označenia na stánky, označenia na vstup pre 
automobily, príprava zmlúv o dielo o predvádzaní remeselnej výroby. 
Komunikácia s OcÚ v Mníchovej Lehote – zriadenie trhového miesta, povolenia na predaj, riešenie 
prípojok, rozpis stánkov, ... 
Na podujatie sme zabezpečili 20 remeselníkov (z toho 12 aktívne predvádzalo výrobu)                     
a 4 poskytovateľov občerstvenia. 
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• TVORIVÉ DOTYKY S REMESLOM – Remeselné dielničky pre šikovné detičky V. – júl – august, 
Trenčín, Galéria M. A. Bazovského  
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 piateho ročníka projektu sme v čase letných prázdnin situovali na nádvorie Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne. Deti postupne spoznávali desať druhov remesiel pod vedením lektorov. 
2.7.2022   • HRNČIARSKA DIELNIČKA • Tvoríme z hliny • Točíme na hrnčiarskom kruhu. 
                    Lektorky: Andrea Peterková Gontkovská a Soňa Zelisková   
9.7.2022   • TKÁĆSKA DIELNIČKA • Tkáme na krosienkach a hrebienkoch. 
                    Lektorka: Veronika Brveníková 
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16.7.2022 • SLAMIENKARSKA DIELNIČKA • Tvoríme slamienky.  
                    Lektorka: Ľudmila Katonová 
      • KRASLIČIARSKA DIELNIČKA • Zdobíme kraslice.  
                    Lektor: Milan Katona 
23.7.2022  • DROTÁRSKA DIELNIČKA • Tvoríme z drôtu.  
                    Lektorka: Mária Dušičková 
30.7.2022  • KOŠIKÁRSKA DIELNIČKA • Pletieme z pedigu.  
                     Lektorka: Oľga Zemanovičová 
                  • ŠÚPOLIARSKA DIELNIČKA • Tvoríme zo šúpolia.  
                    Lektorka: Veronika Brveníková 
 6.8.2022   • ČIPKÁRSKA DIELNIČKA • Paličkujeme z nití a čarujeme z bavlniek. 
        Lektorka: Katarína Vozáriková 
13.8.2022  • HRNČIARSKA DIELNIČKA • Tvoríme z hliny. 
                    Lektorka: Andrea Peterková Gontkovská 
20.8.2022  • MEDOVNIKÁRSKA DIELNIČKA • Zdobíme medovníčky. 
                    Lektorka: Ľudmila Katonová 
27.8.2022  • DROTÁRSKA DIELNIČKA • Tvoríme z drôtu. 
                   Lektorka: Mária Dušičková 
3.9.2022    • ŠPERKÁRSKA DIELNIČKA • Tvoríme šperky. 
                   Lektorka: Veronika Weberová 
 
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.  
Prínosom projektu je 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: 240 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – zabezpečenie lektorov, spracovanie harmonogramu 
tvorivých dielní, zabezpečenie priestorov, účastníkov, propagácia, fotodokumentácia.  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Spoluorganizátori: priestory – Galéria M. A. Bazovského Trenčín  
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• DEZO HOFMANN • SLOVENSKÝ FOTOGRAF SVETOVÝCH HVIEZD – kongresová sála 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 16. 6. 2022 
Prezentácia knihy teoretika fotografie, fotografa, novinára, publicistu, spisovateľa, rodáka z Trenčína 
Mariána Pauera – monografie o významnom slovenskom fotografovi, ktorý patril medzi 
najvyhľadávanejších fotografov sveta populárnej hudby a šoubiznisu. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• STANKOVSKÉ ZVONY 2022 – Trenčianske Stankovce, 13. 8. 2022 o 16.30 h 
Vydarený 3. ročník festivalu otvorila vynikajúca Harmoniková akadémia zo Soblahova, ktorá 
spríjemnila chvíle pred samotným otvorením festivalu. Každoročnou súčasťou festivalu je aj spoločný 
sprievod zúčastnených folklórnych súborov a skupín obcou. K pódiu prichádzali detskí, mládežnícki, 
dospelí folkloristi a nadšenci folklóru, ktorí mali tentoraz začiatok od Zvonice a postupne sa presúvali 
obcou okolo rímskokatolíckeho kostola až pri spoločenský dom, k javisku. V ňom hrdo, veselo, pyšne 
kráčali a zoraďovali sa pred javiskom, na javisku samotní účinkujúci, DFS Lampášik Trenčianske 
Stankovce, DFS Podžiaranček Papradno, MSSk Chotár Horná Súča, FSk Podžiaran Papradno, FSk 
Večernica Trenčianska Turná, FSk Melenčár Soblahov, FS Šumiačan zo Šumiaca, FSk Rozvadžan 
Trenčianske Stankovce.  
Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podujatia sa zúčastnili 
hostia, rektor Trenčianskej univerzity, poslanec zastupiteľstva TSK a poslanca NR SR Jozef Habánik, 
riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Boris Ilkyw, starosta obce Trenčianskych 
Stankoviec Martin Markech, starosta obce Selec a poslanec zastupiteľstva TSK Stanislav Svatík, 
evanjelický kňaz Milan Petrula a rodák z Trenčianskych Stankoviec, rímskokatolícky kňaz Juraj 
Sedláček.  
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Organizátori: Obec Trenčianske Stankovce, FSk Rozvadžan, TSK, TNOS v Trenčíne.  
Podiel TNOS: technické zabezpečenie pri organizácií festivalu, súborov, tvorba programu, réžia, 
moderovanie 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• Festival textilnej tvorby OD VLÁKNA K ODEVU – Galéria M. A. Bazovského, Výstavné 
priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 8. – 10. 9. 2022 
Zámerom organizátorov bolo prostredníctvom tohto multižánrového podujatia pripomenúť tradíciu 
textilného a odevného priemyslu v meste Trenčín a priblížiť textilnú tvorbu záujemcom z radov 
verejnosti.  
Úvodným podujatím festivalu bol odborný seminár na tému K textilnej a odevnej tradícii v Trenčíne 
s lektorkou Jankou Karlíkovou (8. 9. 2022). V roku 2022 uplynulo 115 rokov od vzniku firmy Tiberghien 
a syn, neskôr Merina, v ktorej už začiatkom minulého storočia fungovala tkáčska výroba (1907)            
a dizajnérska dielňa (1922). Začiatkom tretieho tisícročia (2004) bola Merina najväčším textilným 
podnikom na Slovensku. Do konca 20. a začiatku 30. rokov minulého storočia siahajú aj začiatky 
ďalších významných firiem na slovenskom odevnom poli: Nehera, Odeva, Odevné závody, Ozeta 
Trenčín (1939). Veľa obyvateľov Trenčína má k textilnej a odevnej tvorbe veľmi silné emocionálne 
puto. 
V programe prvého dňa podujatia bola módna prehliadka svadobných šiat Veroniky Kostkovej spojená 
s kultúrnym programom. Hudobný hosť: Michaela Kukurová a Matra Ďumbalová, La femme.  
V piatok a v sobotu (9. a 10. 9. 2022) sa uskutočnili tvorivé dielne s lektorkami, ktoré sa textilnej 
tvorbe venujú niekoľko rokov: 
Katarína Vozáriková z Trenčína ovláda zväzovanie nití cez paličkované uzlíky do premyslených 
celkov, ktoré prinášajú odkazy na históriu slovenskej paličkovanej čipky. Svoje umenie s radosťou 
odovzdáva aj ďalším.  
Textilná výtvarníčka Milada Ždrnja z Drietomy, sa výtvarnému umeniu venuje viac ako dve 
desaťročia. Cez výtvarné umenie sa dostala až textilnej tvorbe – arttexu a najmä k tkaniu. Popri 
svojich pracovných povinnostiach úspešne zakončila niekoľkoročné štúdium textilnej tvorby na VŠVU 
v Bratislave. 
Účastníci si mohli vyskúšať viaceré textilné techniky: paličkovanie, tkanie na krosnách, tkanie na 
ráme, mokré i suché plstenie a odniesť si nielen zážitok z tvorby ale aj svoje vytvorené diela. 
Jedným z cieľov festivalu bolo podporiť medzi neprofesionálnymi tvorcami záujem o umelecký prejav 
v umení textilu čerpajúci z poznania dejín umenia i textilu a súčasne spropagovať tradičné i nové 
technologické postupy a materiály v textilnej tvorbe. Preto bol pre návštevníkov pripravený aj odborný 
seminár na tému Nové materiály v textilnej tvorbe s lektorkou Danielou Danielis. (10. 9. 2022) 
Daniela pracuje s  technikami hlboko zakorenenými v tkáčskej tradícii gobelínov a moderných tapisérií 
a oživuje lásku k remeslu a ručnej práci. Počas seminára predstavila svoju tvorbu a nové moderné 
materiály, ktoré v nej využíva. 
Vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa konala vernisáž výstavy Od 
vlákna k odevu (9. 9. 2022). Výstava prezentovala fotografickú tvorbu Jiřího Skřipského. Jeho 
fotografie vznikali na ceste po miestach, kde tvorba textilu zanikla, ale aj na miestach, kde nadšenci jej 
tradíciu uchovávajú. Súčasťou výstavy boli ľudové kroje z okolia Trenčína (ženský kroj z Dubodiela 
a mužský kroj zo Soblahova) a tradičné ženské čepce vytvorené technikou paličkovania (Myjava 
a Krakovany). 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• FLORES MUSARUM 2022 – Galéria M. A. Bazovského Trenčín, 10. 10. 2022  
Odovzdávanie ocenení Flores musarum (Kvety múz) a ďakovných listov predsedu TSK Ing. Jaroslava 
Bašku kultúrnym a osvetovým pracovníkom a kolektívom Trenčianskeho kraja. Hudobný hosť večera: 
Sima Magušinová 
Organizátor: TNOS v Trenčíne   
Spoluorganizátori: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, 
Trenčianske múzeum v Trenčíne.  
Podiel TNOS: zabezpečenie termínu a sály, zabezpečenie ocenení, vyhodnotenie nominácii, 
zabezpečenie hudobného hosťa, vypracovanie scenára a moderovanie akcie, organizačné 
zabezpečenie programu večera a fotografovania počas akcie 
Účasť: 80 
Zodp. prac.: Budinská 
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• STRETNUTIE S UMENÍM – štyri tvorivé stretnutia, cyklus prednášok a workshopov, október 
až december 2022 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v rámci projektu NÁVRATY K TRADÍCIÁM 
A OSOBNOSTIAM opätovne realizovalo aktivitu s názvom STRETNUTIE S UMENÍM. 
Zámerom aktivity bolo nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast 
talentovaných jednotlivcov prostredníctvom poznávania a prezentácie tvorby osobností vizuálneho 
umenia pôsobiacich v Trenčianskom kraji, ktorých osudy presiahli hranice nášho kraja a ktoré 
rozhodujúcim spôsobom určovali charakter umeleckého diania na Slovensku. Cieľom projektu bolo 
poskytnúť talentovaným autorom priestor na konfrontáciu, rozvíjať súčasnú neprofesionálnu tvorbu 
v oblasti vizuálneho umenia a prezentovať ju širokej verejnosti. 
Projekt bol koncipovaný ako cyklus prednášok a workshopov. Každý cyklus bol zameraný na 
konkrétnu osobnosť a žáner vizuálneho umenia (Ján Halaša  – fotografia, Jana Zaujecová  – textilné 
výtvarníctvo, Peter Matejka – maľba, Jozef Fizel  – sochy).  
Cyklus pozostával zo štyroch tvorivých stretnutí, z ktorých každé obsahovalo dve časti: 1. interaktívnu 
prednášku o osobnosti vizuálneho umenia; 2. tvorivú dielňu – workshop, kde účastníci, inšpirovaní 
tvorbou prezentovanej osobnosti umenia, pod vedením lektora, vytvorili svoje dielo.  
Výstupom projektu bol propagačný materiál – katalóg, ktorý prezentuje osobnosti vizuálneho umenia, 
konkrétny žáner umenia a diela účastníkov projektu.  
 
Prvou časťou cyklu bolo tvorivé stretnutie na tému: Ján Halaša  – Impresie domova. 
Umelecký fotograf, publicista a lekárnik Ján Halaša patrí k hlavným predstaviteľom slovenskej 
amatérskej medzivojnovej a povojnovej fotografie. Svojím pozoruhodným fotografickým dielom 
a najmä pozitívnym životným postojom zanechal v Trenčíne trvalú stopu. 
Termín konania:  sobota 8. 10. 2022   
od 8.00 hod. • Tvorivá dielňa, lektori Jan Tluka a Antonín Kostka, miesto konania: exteriér povodia 
Váhu; (Počet účastníkov: 5) 
o 15.00 hod. • Prednáška, lektorka Ela Porubänová, miesto konania: Galéria M. A. Bazovského 
v Trenčíne 
 
Druhou časťou cyklu bolo tvorivé stretnutie a ateliér s textilnou výtvarníčkou Janou Zaujecovou.  
Jana Zaujecová pochádza z neďalekých Trenčianskych Stankoviec. Je absolventkou Strednej 
priemyselnej školy odevnej v Trenčíne (módne návrhárstvo); Vysokej školy výtvarných umení                       
v Bratislave (ateliér odevného dizajnu, doc. J. Sabová a ateliér voľnej textilnej tvorby, prof. E. 
Cisárová-Mináriková); University of Lapland, Ateliér textilu (prof. K. Hänimen), Rovaniemi (Fínsko). 
Dlhodobo sa venuje tvorbe liturgických rúch, ale i voľnej textilnej tvorbe. Vo svojej tvorbe používa 
najmä prírodné materiály, ovčie rúno, vlnu, hodváb, drevo, ale aj akoby nepotrebné veci, z ktorých 
vrstvením, násobením materiálov, šitím, prešívaním, vyšívaním vytvára umelecké diela. 
Termín a miesto konania: sobota 12. 11. 2022 o 9.00 h; ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne (Počet 
účastníkov: 10) 
 
Treťou časťou bolo Tvorivé stretnutie na tému Sochárske dielo Jozefa Fizela. Jeho sochárske 
dielo, najmä monumentálna tvorba v architektúre, má v meste Trenčín svoje nezastupiteľné miesto.  
Termín a miesto konania: sobota 26. 11. 2022 od 9.00 h; ZUŠ Karola Pádivého Trenčín; prednáška; 
lektorka Ela Porubänová; tvorivá dielňa socha; lektor Igor Mosný;  
(Počet účastníkov: 9) 
 
Štvrté, záverečné Tvorivé stretnutie bolo na tému Peter Matejka a jeho maliarsky odkaz. Peter 
Matejka, rodák z Nového Mesta nad Váhom, dosiahol významné postavenie medzi poprednými 
osobnosťami slovenského kultúrneho života. 
Termín a miesto konania: sobota 3. 12. 2022 od 9.00 h, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín; prednáška; 
lektorka Ela Porubänová; tvorivá dielňa maľba; lektor Jozef Švikruha, ZUŠ Karola Pádivého Trenčín  
(Počet účastníkov: 8) 
Spoluorganizátori podujatia: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne a Základné umelecká škola Trenčín 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• Z NAŠEJ KUCHYNE – Dom armády Trenčín, 30. 10. 2022 o 15.00 h  
Tradičné vystúpenie DFS Kornička pre deti, rodičov, priaznivcov, širokú verejnosť s názvom Z našej 
kuchyne, kde sa Kornička rozlúčila s odchádzajúcimi členmi a privítala medzi sebou nové, malé deti, 
ktoré mali svoje prvé vystúpenie.  
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Organizátori: DFS Kornička, TNOS v Trenčíne, Mesto Trenčín 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 59. MÉTA, výstava fotografií členov fotoskupiny Méta – výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 10. 11. – 13. 12. 2022 
Vystavujúci autori: Igor Hečko; Lukáš Kubičina; Juraj Majerský; Štefan Majtán; Jozef Poláček; Jiří 
Skřipský; Jan Tluka; Jiří Tomis; Ján Valenta; Jana Veresová; Eleonóra Žůrková;  Čestmír Harníček †;  
František Spáčil †. K výstave bol vydaný katalóg. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 3. ROČNÍK SMREKOVO – Melčice-Lieskové, 8. 12. 2022   
Regionálna recitačná súťažná prehliadka v prednese tvorby Jána Smreka. Súťaže sa zúčastnili žiaci 
a študenti z okresov Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. 
Do odbornej komisie zasadli: PaedDr. Martina Blažejová, Mgr. Ľubica Kršáková, Janka Poláková, 
Mgr. Anna Strempeková, Darina Tinková, Mgr. Tatiana Vitková Maršálková 
Predstavilo sa 35 recitátorov. 
Zoznam ocenených: 
I. kategória  
1. miesto: Zuzana Horváthová (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica), Nela Kadlečíková (ZŠ, Melčice-
Lieskové), Linda Majtáz (ZUŠ, Stará Turá) 
2. miesto: X 
3. miesto: X 
II. kategória  
1. miesto: Lucia Nemšáková (GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom) 
2. miesto: Oliver Psotný (ZUŠ, Stará Turá) 
3. miesto: Rita Fülöpová (ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica), Stella Justusová (ZŠ, Trenčianske 
Stankovce) 
III. kategória 
1. miesto: Diana Dudáková (ZŠ, Horná Súča), Zuzana Šašinková (ZŠ Veľkomoravská, Trenčín) 
2. miesto: Zuzana Kukučová (ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Trenčín) 
3. miesto: Maroš Lauro (ZŠ, Melčice-Lieskové) 
IV. kategória  
1. miesto: Eliška Hlaváčová (GMRŠ, Nové Mesto nad Váhom), Vladimír Juríček (GMRŠ, Nové Mesto 
nad Váhom) 
2. miesto: Vanessa Bečárová (Obchodná akadémia, Trenčín), Samuel Kuchta (GMRŠ, Nové Mesto 
nad Váhom) 
3. miesto: Viktória Balušková (SOŠ pedagogická, Trenčín) 
Čestné uznanie TNOS a cena starostky obce Melčice-Lieskové: Vladimír Juríček (GMRŠ, Nové 
Mesto nad Váhom) 
Súčasťou recitačnej súťaže bol aj rozborový seminár, na ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé 
ukážky a poskytli žiakom aj vyučujúcim metodické poznámky, ako prednesy vylepšiť. V rámci 
podujatia sa uskutočnilo aj divadelné predstavenie Dnes milujem svoj deň, ktoré pre divákov pripravila 
Poetická scéna Divadielka Galéria pri Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom. 
Organizátor: TNOS 
Spoluorganizátor: obec Melčice-Lieskové, Slovenská národná knižnica, Poetická scéna Divadielka 
Galéria pri Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov 
a prezenčných listín, komunikácia so školami v rámci okresov, zostavenie členov poroty a spracovanie 
zmlúv o dielo, príprava pozvánok a plagátov a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre všetkých 
účastníkov, spracovanie výsledkov, nákup cien 
Účasť: 95, z toho 35 recitátorov 
Zodp. prac.: Jurzová  
 
• DO PEKLA A HLBŠIE – výstava fotografií Lukáša Kubičinu a Jaroslava Šandu – výstavné 
priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, 15. 12. 2022 – 10. 1. 2023  
Zodp. prac.: Masárová 
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Nadregionálne – krajské postupové súťaže 
 
 
• AMFO TRENČIANSKEHO KRAJA 2022 • 26. 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 Fondu na 
podporu umenia.  
Súťaž bola vyhlásená v januári 2022.  
Zasadnutie odbornej poroty a vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 12. mája 2022 v priestoroch 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne. Odborná porota v zložení: Jan Tluka, Jana 
Gombiková a Radovan Stoklasa hodnotila fotografie prihlásené do krajského kola súťaže. Z 319 
fotografií od 82 autorov porota odporučila vystaviť 170 fotografií od 52 autorov a navrhla udeliť 20 cien 
a 18 čestných uznaní. 
 
Skupina I. (do 15 rokov)  
A. kategória: čiernobiela fotografia  
Cena bez určenia poradia: 
Veronika Kašiaková, Nitrianske Pravno, ZUŠ Nitrianske Pravno • Dlhé čakanie; S úsmevom to 
ubehne 
Lenka Krpelanová, Nitrianske Pravno, ZUŠ Nitrianske Pravno • Milujem lyžovanie 
Šimon Svitok, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Línie; Temný pohľad; Tiché vody 
Čestné uznanie: 
Júlia Svitková, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Nemôžeme zabudnúť 
 
B. kategória: farebná fotografia   
Cena bez určenia poradia:    
Zuzana Ďurinová, Prievidza, Fotoklub Junior • Čo je hore?; Jesenná prechádzka 
Adam Steranka, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Spomienka na budúcnosť, Umelec 
Šimon Svitok, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Júlia 
Čestné uznanie: 
Hannah Beriacová, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Odhodlanie 
Eliška Kulčárová, Prievidza, Fotoklub Junior • Víťazi; Skok 
Peter Solár, Bojnice, ZUŠ Bojnice • Sovička Vločka 
Adam Šál, Prievidza, Fotoklub Junior • Dobrodružstvo pri lupienkoch kvetov; Letný večer na mori  
         
Skupina II. (od 15 do 25 rokov)  
A. kategória: čiernobiela fotografia   
Cena bez určenia poradia: 
Katarína Zvolenská, Zavar • Splývanie; Nepozeraj sa; Zamýšľajúc; V tme 
Čestné uznanie: 
Kamila Zágorová, Prievidza, Fotoklub Junior • Žiariš! 
 
B. kategória: farebná fotografia   
Cena bez určenia poradia: 
Monika Giertlová, Nitra, ŠUP Trenčín • Domestifikovaná; Kosmáč trpasličí; Slimákov raj 
Kamila Zágorová, Prievidza, Fotoklub Junior • Disperzia; Kontrast; Temný odliv 
Čestné uznanie: 
Zuzana Cagáňová, Bojnice • Hra s tieňom 
 
Skupina III. (nad 25 rokov)  
A. kategória: čiernobiela fotografia  
Cena bez určenia poradia: 
Veronika Koláriková, Myjava • Na výslní I, III 
Ján Mydliar, Moravské Lieskové • Som šialený, ale bojím sa (Autoportrét) 
Jaroslav Vyhnička, Považská Bystrica • Zmiznutie; Jeleň; Líška 
Čestné uznanie: 
Ján Cachovan, Sebedražie • Na jazere I – III  
Jana Halabrínová, Myjava, Fotoklub Lumen • Generácie 
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Janka Masárová, Trenčín • Viera 
 
B. kategória: farebná fotografia  
Cena bez určenia poradia: 
Milan Marko, Prievidza • ... za prepážkou; Slnečná pílka 
Ján Mydliar, Moravské Lieskové • Cigareta; Odraz s prizmou; Línie 
Jiří Skřipský, Trenčín, MÉTA • Objavené II, III 
Čestné uznanie: 
Janka Masárová, Trenčín • Paleta mora I, II 
Dominik Slotík, Trenčianska Teplá • Uhol pohľadu I, II 
Milan Sušienka, Lehota pod Vtáčnikom • Hriňová – jar; Hriňová – jeseň 
  
C. kategória: cykly a seriály 
Cena bez určenia poradia:   
Peter Iliaš, Nitrianske Rudno • Cesta za víťazstvom I – III  
Denis Karač, Trenčín • Do Nekonečna I – IV 
Jana Veresová, Trenčín • Dvere do duše – Spoveď I – III 
Čestné uznanie: 
Viktor Ako, Bojnice • Medúza I – IV 
Ján Mydliar, Moravské Lieskové • Vo svetle reflektora I – III  
Eleonóra Žůrková, Trenčín • Posledné chvíle "Tiberghienky" I – III  
 
D. kategória: experiment                      
Cena bez určenia poradia: 
Štefan Majtán, Trenčín • Zátišie I, II   
Janka Masárová, Trenčín • (Z)vlnené návraty I – IV  
Jana Veresová, Trenčín • Optická optika; Podenka; Pocta Man Ray  
Čestné uznanie: 
Katarína Hepnerová, Prievidza, Fotoklub Junior • Š(e)arm; Paralympiáda 
Mária Letavayová, Prievidza • Objekt v pohybe; Objektív v pohybe V; Objektív v pohybe VIII 
 
Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdanie ocenení z 26. ročníka krajskej postupovej súťaže 
a výstavy amatérskej fotografie AMFO Trenčianskeho kraja 2022 sa uskutočnilo 16. 6. 2022 
o 17.00 h v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Odborný seminár k výstave: 16. 6. 2022 o 15.30 h, v kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je 
Fond na podporu umenia. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• VÝTVARNÉ SPEKTRUM TRENČIANSKEHO KRAJA 2022 – 26. ROČNÍK KRAJSKEJ 
POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne bolo z poverenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vyhlasovateľom, realizátorom a organizačným garantom súťaže. Odborným garantom postupovej 
súťaže Výtvarné spektrum bolo Národné osvetové centrum. Hlavným partnerom projektu bol Fondu na 
podporu umenia.  
Súťaž bola vyhlásená v apríli 2022.  
Dňa 26. apríla 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne 
vyhodnotenie súťaže Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022 – 26. ročník krajskej postupovej 
súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.  
Členovia odbornej poroty: odporučili zo 182 diel od 91 autorov vystaviť 110 diel od 72 autorov 
a navrhla udeliť jednu hlavnú cenu, 10 cien a 24 čestných uznaní.  
Ocenenia: 
 
HLAVNÁ CENA 
Elena Nedeliaková, Prievidza • Úsvit, akvarel; Pod závojom hmly, akvarel; Slnečný svit, akvarel  
 
autori od 15 do 25 rokov, kategória A maľba 
Cena bez určenia poradia 
Emma Capáková, Trenčín, ŠUP Trenčín • Neistota, tempera 
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Čestné uznanie 
Bianka Arvova Noartis, Prievidza • Karasetana, akryl 
Terézia Juricová, Prievidza • Dievča zo zeleného hája, akvarel 
Kristína Kučeráková, Žilina, ŠUP Trenčín • Hotel oddedených príšer, kombinovaná technika  
 
autori od 15 do 25 rokov, kategória B kresba a grafika 
Cena bez určenia poradia 
Sabina Krivankova, Nové Mesto nad Váhom, ŠUP Trenčín • Pavúčia strážkyňa, kombinovaná 
technika 
Čestné uznanie 
Sofia Pučeková, Ilava, ŠUP Trenčín • Môj idol, suchý pastel 
Barbora Solíková, Nová Dubnica, ŠUP Trenčín •  Sťahovaví vtáci, kresba pastelkami 
Laura Svítková, Považská Bystrica, ŠUP Trenčín •  Dimka Avengers, kombinované techniky 
 
autori od 15 do 25 rokov, kategória C priestorová tvorba 
Cena bez určenia poradia 
Ema Puchorová, Bánovce nad Bebravou, ŠUP Trenčín • Kiwano, keramika Osmonoh, keramika  
Laura Stropková, Trenčianska Turná, ZUŠ K. Pádivého Trenčín • Nie som korisť, 
kombinovaná  technika 
Čestné uznanie  
Sandra Košťálová, Bytča, ŠUP Trenčín • Štruktúra zeme – prasklina, šperk 3D tlač 
Ema Máliková, Likavka, ŠUP Trenčín • Štruktúra zeme – Tuff, šperk 3D tlač 
Nikola Trnková, Žilina, ŠUP Trenčín • Štruktúra zeme – Bazalt, šperk 3D tlač 
 
autori nad 25 rokov, kategória A maľba 
Ceny bez určenia poradia 
Miroslav Gregor, Trenčianska Teplá • Genesis/siedmy deň, olej; Pokúšanie na púšti, olej; Vánok vo 
vlasoch, olej 
Tibor Hladký, Nová Dubnica • Odpočinok, akryl, olej; Digitálny rečník, akryl, olej  
Filip Kotian, Nováky • Detský sen, kombinovaná technika; Tundra, kombinovaná technika; Tom na 
love, kombinovaná technika 
Igor Straka, Nová Dubnica • Ukrajina 2022, akryl 
Jaroslav Svetlík, Trenčín • Terchová, olej; Vršatské Podhradie, olej 
Čestné uznanie  
Jaroslav Aštary, Trenčín • Eva, olej; Olena, olej 
Karol Matejka, Považská Bystrica • Na kávičke, olej; Covid pacienti, olej; Kartári, olej 
Josef  Novák, Považská Bystrica • Zátišie s melónom a hroznom, olej; Cumulus, olej  
Stanislava Vojtková, Považská Bystrica • Osamelosť (covid), akryl 
 
autori nad 25 rokov, kategória B kresba a grafika 
Ceny bez určenia poradia 
neudelené 
Čestné uznenie 
Ján Balaj, Mníchova Lehota • Kresba I, II, kolorovaná perokresba  
Tibor Scherhaufer, Trenčín • Simon, kresba štetcom; Natália, kresba štetcom 
Igor Talár, Prievidza • Veľký človek, ceruzka 
 
autori nad 25 rokov, kategória C priestorová tvorba 
Cena 
Neudelená 
Čestné uznanie 
Norbert Chudík, Ráztočno • Hlava I, II, plastika kameň  
Katarína Vozáriková, Trenčín • Gotické vitrážové okno, paličkovaná čipka 
 
Kategória D insitná tvorba 
Cena Neudelená 
Čestné uznanie 
Ivan Medvedík, Brezová pod Bradlom • Jama, kresba; Mesto, kresba; Smutná pani, kresba 
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Kategória E digitálna tvorba 
Cena 
Marianna Ambrušová, Stará Turá • Informačná tabuľa s ekotematikou, autorská výtvarná štúdia  
Čestné uznanie 
Sophia Vivien  Mináriková, Trenčín, ŠUP Trenčín • Okno do sveta, digitálna maľba/kresba 
Lucia Pokrievková, Martin, ŠUP Trenčín • Zmierenie, digitálna maľba  
Jana Veresová, Trenčín • Autoportrét I, II, digitálna maľba 
 
Kategória F experiment 
Cena Neudelená 
Čestné uznanie 
Klára Kováčiková, Partizánske, ŠUP Trenčín • Návrh detskej hračky, animácia  
Jennifer Zahradová, Púchov, ŠUP Trenčín • Rozprávka z lesa, animácia 
 
Vernisáž výstavy z 26. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2022, spojená s odovzdávaním ocenení, sa 
uskutočnila 20. 5. 2022 o 17.00 h vo výstavných priestoroch Dubnického múzea v Dubnici nad 
Váhom. 
Odborný seminár k výstave: 20. 5. 2022 o 15.30 h, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je 
Fond na podporu umenia. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Dubnické múzeum a mesto Dubnica nad Váhom  
Zodp. prac.: Masárová 

 
• DEŇ TANCA 2022 – krajská súťažná prehliadka moderného tanca – Kultúrny dom Dubnica 
nad Váhom, 23. 4. 2022   
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo dňa 23.4.2022 krajskú súťažnú prehliadku 
moderného tanca Deň tanca 2022 pre Trenčiansky kraj. Na súťaži sa predstavilo 108 choreografií              
v 6 kategóriách.  
Organizátor: TNOS v Trenčíne  
Podiel: Celkové organizačné zabezpečenie, propagácia, prihlasovanie účastníkov, nákup cien, 
občerstvenia, grafický návrh a tlač diplomov, zabezpečenie odbornej poroty, vyhodnotenie ap.  
Zodp. prac. Múdra Šebíková  
 
• KRAJSKÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA SÓLISTOV TANEČNÍKOV – Kultúrny dom Dolná Súča,           
24. 4. 2022  
Krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov sa v danom termíne neuskutočnila z dôvodu zrušenia 
všetkých krajských kôl na Slovensku vyhlasovateľom NOC v Bratislave, ktorý uviedol dôvod: malý 
počet prihlásených sólistov tanečníkov v jednotlivých krajoch. 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne sa však nedalo odradiť a i napriek zrušeniu krajských 
súťaží vyhlasovateľom NOC v Bratislave a vrátením finančných prostriedkov na FPU uskutočnilo 
„Vystúpenie sólistov tanečníkov“ s vlastnými ľudovými hudbami na krajskej úrovni vo vlastnej réžii aj 
s odborným dohľadom a metodickým usmernením po súťaži. Cenné rady, usmernenie poskytli: 

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

• Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD., etnochoreologička, tanečná pedagogička a choreografka 
ľudového tanca z CTK v Myjave 

• Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, pedagóg tanca a choreograf vo folklórnom hnutí na 
Slovensku a v zahraničí. 
 

Verejnosti sa na krajskej úrovni svojím nesúťažným vystúpením predstavili vynikajúci sólisti tanečníci: 
1. Simona Rehušová a Lucia Kováčová (A) – FS Brezová, Brezová pod Bradlom 
2. Jozef Marko (A) – FS Brezová B p/B (A) – FS Brezová, Brezová pod Bradlom 
3. Šimon Orgoník a Kristína Konečná (C) – DFS Kopaničiarik, Myjava 
4. Juraj Blažek a Nikol Sládková (D) – DFS Kopaničiarik, Myjava 
5. Jakub Mikuš a Daniela Masárová (D) – DFS Kornička, Trenčín 
6. Jozef Beňo a Natália Halgošová (D) – DFS Kornička, Trenčín 
7. Miroslav Fabo a Lenka Fabová (B) – FSk Melenčár, Soblahov 
8. Martin Sedláček a Andrea Bieliková (B) – FSk Melenčár, Soblahov 
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9. Ján Gabriš a Elena Gabrišová kategória (N) – FSk Rozvadžan, Tr. Stankovce 
Všetci sólisti tanečníci zároveň úspešne reprezentovali Trenčiansky kraj na celoštátnom kole „Šaffova 
ostroha“ 28. mája vo Vranove nad Topľou, kde automaticky postúpili. 
Organizátori: TNOS v Trenčíne v spolupráci s obcou Dolná Súča 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE – Bzince pod Javorinou, 
27. 4. 2022   
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí sa uskutočnila v obci Bzince pod Javorinou (miestna ZŠ a kultúrny 
dom v obecnej časti Hrušové). 
Do odbornej komisie zasadli: Mgr. art. Renata Jurčová, DiS. art., Mgr. art. Zuzana Budinská, 
ArtD.PhDr. Zuzana Ocharovichová, Mgr. Anna Strempeková, Jana Vidová Mgr. Eliška Sadíleková, Bc. 
art. Judita Sadíleková, Ján Podob,a Mgr. art. Martina Majerníková Koval, Mgr. art. Lucia Mihálová, 
PhD., Mgr. Július Krajčík, Mgr. art. Lucka Katreniak Rakúsová, DiS. art. 
Predstavilo sa 51 recitátorov a 14 divadelníkov. 
 
Zoznam ocenených: 
I. kategória – poézia 
1. miesto: Ester Geregová (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Ondrej Košťál (návrh na postup) 
3. miesto: Nela Kameništiaková, Valéria Pavlíková 
I. kategória – próza 
1. miesto: Katarína Vašková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Šarlota Selecká 
3. miesto: Adela Fábry 
II. kategória – poézia 
1. miesto: Vanessa Sedláčková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Aneta Horváthová 
3. miesto: Matej Červeňan 
II. kategória – próza 
1. miesto: Jakub Lesaj (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Filip Čulák 
3. miesto: Sanela Andrejkovičová 
III. kategória – poézia 
1. miesto: Lenka Magová (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Sofia Halásová  
3. miesto: Dominik Ctirad Kováč, Alexandra Kubiritová 
III. kategória – próza 
1. miesto: Laura Ličková (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Matúš Pavlíček (návrh na postup) 
3. miesto: Sabina Juríková 
I. kategória – recitačné kolektívy a divadlá poézie detí  
1. miesto: x 
2. miesto: x 
3. miesto: x 
Osobitné ocenenie: za detskú divadelnú tvorivosť 
 
Žiaci postúpili do krajského kola z okresných súťaží vo viacerých okresoch Trenčianskeho kraja. 
V rámci podujatia sa uskutočnil aj rozborový seminár, na ktorom členovia poroty rozobrali jednotlivé 
ukážky a poskytli žiakom i vyučujúcim metodické poznámky, ako prednesy a divadelné výstupy 
vylepšiť. Porota do celoslovenského kola poslala víťazov a odporučila na postup recitátorov aj z 2. 
miesta.  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Organizátor: TNOS v Trenčíne 
Spoluorganizátor: obec Bzince pod Javorinou, ZŠ Bzince pod Javorinou, Regionálny úrad školskej 
správy v Trenčíne 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie, sústredenie prihlášok, spracovanie zoznamov 
a prezenčných listín, komunikácia so školami v kraji, objednávka na stravu, zostavenie členov poroty a 
spracovanie dohôd, príprava pozvánky a plagátu a ich expedovanie, grafický návrh diplomov pre 
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všetkých účastníkov, spracovanie výsledkov krajského kola, nákup cien, zabezpečenie dopravy pre 
detský divadelný súbor 
Počet účastníkov: 137, z toho recitátorov a divadelníkov 65 
Zodp. prac.: Jurzová  
 
• 68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠTÚROV UHROVEC – Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, 
10. 5. 2022  
Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých sa 
uskutočnila v obci Uhrovec. 
Do odbornej komisie zasadli: Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. art. Andrea Juhásová, Mgr. et. Mgr. art. 
Filip Jekkel 
Predstavilo sa 13 recitátorov. 
 
Zoznam ocenených: 
IV. kategória – poézia 
1. miesto: Nicol Jungová (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Agáta Pevná (návrh na postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
3. miesto: Amália Bohňová  
IV. kategória – próza 
1. miesto: Daniela Dolinajová (priamy postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
2. miesto: Dorota Bulandová (návrh na postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
3. miesto: Emília Škvareninová 
V. kategória – poézia 
1. miesto: x 
2. miesto: Aneta Šugová (návrh na postup → reprezentácia na celoštátnom kole) 
3. miesto: x 
 
Študenti a dospelí postúpili do krajského kola z regionálnych súťaží vo viacerých okresoch v rámci 
Trenčianskeho kraja. Na podujatí sa uskutočnil aj rozborový seminár, na ktorom členovia poroty 
rozobrali jednotlivé ukážky a poskytli recitátorom i vyučujúcim metodické poznámky, ako prednesy 
vylepšiť. Porota do celoslovenského kola poslala víťazov a odporučila na postup súťažiacich aj z 2. 
miesta. Nasledovala exkurzia rodného domu Ľ. Štúra v Uhrovci.  
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
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 
Počet účastníkov: 27, z toho recitátorov 13 
Zodp. prac.: Slivová, Jurzová  
 
 
 
 
Celoštátne podujatia 
 
• DIALÓGY S ČIPKOU – celoslovenský workshop paličkovanej čipky, Trenčín,  17. – 19. 6. 2022   
Hlavným zámerom trojdňového workshopu bolo vytvoriť platformu na vzdelávanie odborného publika 
aktívne tvoriacich čipkárok zo Slovenska, poskytnúť priestor na ich tvorbu, rozvoj talentu, získanie 
nových poznatkov, vedomostí a remeselnej zručnosti v oblasti paličkovanej čipky s akcentom na 
nosnú tému projektu, ktorou je zachovanie tradičných regionálnych prvkov paličkovanej čipky                       
v súčasnom kontexte. Na Slovensku rozlišujeme až sedemnásť regionálnych okruhov paličkovanej 
čipky, z ktorých každá je niečím charakteristická. Cieľom workshopu bolo nielen zachovať a priblížiť 
kultúrne tradície Slovenska, ale aj posunúť tradičnú paličkovanú čipku do súčasnosti použitím 
regionálnych prvkov v modernom prevedení. Účastníci nadobudli nové zručnosti a budú vedieť 
spracovať regionálne prvky tak, aby sa mohli uplatniť aj v dnešnej modernej dobe. Navrhli 
a zrealizovali  šperk technikou paličkovanej čipky s použitím regionálnych prvkov. Súčasťou programu 
bola prednáška o regionálnych čipkách Slovenska. 
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Lektorky: 
Jarmila Rybánska, Bratislava (odborná garantka)  
Téma: Regionálne typy paličkovanej čipky použité v šperku.  
Katarína Búranová, Žilina  
Téma: Paličkovaná čipka v drôte – drôtený šperk. 
Podiel TNOS: organizačné a finančné zabezpečenie podujatia – zabezpečenie lektorov, komunikácia 
so záujemcami o vzdelávacie aktivity, prihlasovací formulár, tvorba časového harmonogramu 
a organizačných pokynov, zabezpečenie priestorov na realizáciu workshopu, ubytovania, stravy pre 
účastníkov, propagácia (plagát, pozvánka, web stránka a fb), osvedčenia o absolvovaní workshopu, 
fotodokumentácia a i.  
Počet účastníkov: 23 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner: FPU 
Zodp. prac.: Vraždová  
 
• 19. SLOVENSKÝ FESTIVAL SENIORSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV – „Kým žiješ – tancuj“ 
– Krivosúd Bodovka 10. 9. 2022 
Slovenský festival seniorských folklórnych súborov „Kým žiješ, tancuj!“ začal písať históriu pred 19 
rokmi, avšak po 15. ročníku bola ročná pauza. Pri jeho zrode stálo mnoho folklórnych nadšencov, ktorí 
ho začali pripravovať a naďalej, nezištne, každý jeden ročník pripravujú. 
19. ročník bol zostavený z vynikajúcich detských, mládežníckych a najmä seniorských FS, ktoré 
divákom priblížili hudobné a tanečné dedičstvo, ktoré je odrazom života našich predkov. Boli nimi: 
DFS Selčanka zo Selca, FS Považan a Seniorpovažan z PB, Spolok skúsených spevúľ a SFS Burinka 
z Bratislavy, Seniori Partizán FS z Banskej Bystrice a FSS Magurák z Kežmarku. 
Festivalu už tradične požehnala Jarmila Petrulová, farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
z Trenčianskych Stankoviec a podujatie otvoril starosta obce Krivosúd-Bodovka Richard Kubáň. 
I tentokrát podujatie pripravilo: O.Z. „Kým žiješ, tancuj! na čele s predsedom Jankom Bolechom, obec 
Krivosúd-Bodovka a ďalšie spoločenské organizácie či sponzor firmy Henkel. Záštitu nad podujatím 
prevzal predseda TSK. 
Organizátori: Kým žiješ tancuj o. z., Krivosúd Bodovka, TNOS v Trenčíne, Obec Krivosúd-Bodovka 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
 
  
 
Medzinárodné podujatia 
 
• Štefánia Gajdošová-Sikorská • CESTA – DROGA – výstavné priestory Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 22. 1. – 23. 2. 2022  
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne je už po druhýkrát spoluorganizátorom výstavy, ktorá sa 
koná v rámci festivalu Priateľstvo bez hraníc. Hlavným organizátorom je Poľský klub v Trenčíne. 
Výstava s názvom Cesta prezentuje tvorbu Štefánie Gajdošovej-Sikorskej z Košíc, ktorá má poľské 
korene. Na výstave prezentovala diela, ktoré vytvorila techniku maľby na hodváb, tkaním a technikou 
koláže.  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI – 8. ROČNÍK – ROH LUBINA, 20. – 22. 5. 2022 
Prírodný amfiteáter na vrchu Roh v Lubine otvoril v tomto roku svoje brány všetkým milovníkom 
folklóru pri príležitosti 8. ročníka Podjavorinských folklórnych slávnosti už v piatok 20. 5. 2022 
vystúpením skupiny Sokoly. 
V sobotu sa divákom predstavili rôzne hudobné, folklórne zoskupenia zo Slovenska i susednej Českej 
republiky v troch blokoch: 
Vitajte – otvorenie a program domácich súborov: spevácka skupina Dolinka Bzince p. J.–Hrušové, 
FSk Javorinka – Lubina-Miškech Dedinka a spevácka skupina Klenotnica Bzince p. J. 
Spod Veľkej Javoriny – mládežnícky soubor Handrlák z Kunovíc, ĽH Rovenec a DFS Čakanka Nové 
Mesto n. V., Strání – cimbalová muzika Strýci, ženský sbor Javorina a folklorní soubor Javorina, FSk 
Pobedimčan Pobedim, DFS Turanček, ZUŠ Stará Turá, FSk z Hnúšte, ĽH Poľun. 
Zahraj si, tancuj, spievaj – FS Družba Trenčín, FS Vršatec Dubnica n. V., Štefan Štec s kapelou 
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Nedeľa patrila najmä deťom, avšak aj  všetkým tancachtivým ľuďom. Účinkovali: FSk Kasanka 
Moravské Lieskové, Paci Pac a kamaráti, Malí a veľkí tanečníci, školička tanca s Lenkou Konečnou. 
Nechýbali ani atrakcie pre deti, skákacie hrady, šmýkačky, lezecká stena, skvelé jedlo a dobrá 
zábava, jednoducho slávnosti plné tradícií, veľkolepých krojov a ukážok, prezentácie ľudových 
remesiel, spevu, hudby a tanca. Vstup na celé podujatie bol zdarma. 
Organizátori: Obce Bzince p. J. a Lubina, MOS Lubina-Miškech Dedinka, TNOS v Trenčíne 
s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, s výraznou podporou európskych fondov. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• PREZENTÁCIA ĽUDOVÝCH REMESIEL – sprievodný program Podjavorinských folklórnych 
slávností, 21. 5. 2022  
Sprievodný program slávností sme tradične zamerali na ľudové remeslá. Ľudoví umelci prezentovali 
svoju tvorbu, predvádzali tradičné remeselné postupy a zároveň poskytli pre záujemcov priestor na ich 
vlastné tvorenie.  
Podiel TNOS: Organizačné zabezpečenie, komunikácia s remeselníkmi (dodanie živnostenských 
listov, odpisov ERP, čestných prehlásení), vypracovanie a expedícia ponukového listu a prihlášky na 
účasť, výber účastníkov, vypracovanie a expedícia organizačných pokynov, označenia na stánky, 
označenia na vstup pre automobily. Komunikácia s OcÚ v Lubine – povolenia na predaj, 
rozmiestnenie a obsadenie stánkov, vjazd do amfiteátra, občerstvenie pre remeselníkov. 
Na podujatie sme zabezpečili 14 remeselníkov.  
Zodp. prac.: Vraždová 
 
• 15. MEDZINÁRODNÉ VÝTVARNO-LITERÁRNE SYMPÓZIUM ORA ET ARS – SKALKA 2022 –             
6. – 11. 6. 2022 
Cieľom projektu Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA je 
prostredníctvom umenia propagovať starobylé pútnické miesto Skalku pri Trenčíne, uctiť si patróna 
Európy sv. Benedikta i jeho nasledovníkov – patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja-Svorada 
a Beňadika a poskytnúť jedinečný priestor areálu Malej a Veľkej Skalky, okolitej krajiny i samotného 
Trenčína pre individuálnu kreativitu sochárov, maliarov a spisovateľov, ktorí dostanú príležitosť na 
spoločné stretnutie a vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom umeleckej tvorby. 
Sympózia sa zúčastnili domáci a zahraniční umelci. Tvorili v priestoroch Malej a Veľkej Skalky, 
v plenéri a tiež vo výstavných priestoroch mesta Trenčín, na Mierovom námestí v Trenčíne 
a v blízkom okolí podľa vlastného výberu. 
Počas šiestich dní mali umelci možnosť vzájomného tvorivého dialógu, praktickej konfrontácie svojich 
skúseností v maliarskom, grafickom, sochárskom, či literárnom odbore a tiež príležitosť zoznámiť sa          
s históriou Skalky, životom a kultúrou v Trenčíne i v regióne stredného Považia.  
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: Martin Augustín, Bratislava; Teodor Buzu, České Budějovice (ČR); Samo Juriš, 
Trenčín; Eva Harmadyová, Nové Mesto nad Váhom; Malgorzata Mizia, Krakow (PL); Eugeniusz 
Molski, Nowy Wiśnicz (PL); Vladimír Morávek, Bratislava; František Turcsányi, Hniezdne; Vlad 
Vakov, Považská Bystrica; Jozef Vydrnák, Dubnica n. V. 
Literárna sekcia: Rudolf Dobiáš, Trenčianska Teplá–Dobrá; Zuzana Cascino, Trenčín; Teofil Klas 
–  Bratislava; Miro Mališ, Bratislava; Erik Ondrejička, Bratislava 
 
Program podujatia: 
6. jún 2022 – 16.00 h 
O t v o r e n i e  s y m p ó z i a  spojené so sv. omšou 
• Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej Skalke 
 
6. –  11. jún 2022  
T v o r b a  ú č a s t n í k o v  s y m p ó z i a  v priestoroch areálu pútnického domu na Malej Skalke              
a v priestoroch areálu kláštora na Veľkej Skalke 
 
11. jún 2022 – 17.00 h 
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U k o n č e n i e  s y m p ó z i a  – prezentácia diel vytvorených na sympóziu a autorské čítanie  
účastníkov literárnej sekcie sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 s kultúrnym programom.  
Hudobní hostia: Samuel Teicher a Rendy Burianová 
• Miesto: Areál pútnického domu na Malej Skalke 
 
16. júl 2022 – 15.00 h 
S l á v n o s t n á  v e r n i s á ž  – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za 
účasti autorov 
Hudobný hosť: Miriam Kaiser Trio 
• Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke 
 
19. júl – 5. august 2022 
V ý s t a v a  v ý b e r u  d i e l  z 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET 
ARS – SKALKA 2022 
• Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 
 
8. – 31. august 2022 
V ý s t a v a  v ý b e r u  d i e l  z 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET 
ARS – SKALKA 2022 
• Miesto: Mestská veža Trenčín 
K výstave bol vydaný katalóg. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• JÁN BALAJ – KRÁSA ZACHRÁNI SVET – výstavné priestory Galerie V. Hrocha Uherské 
Hradiště, 14. 6. 2022 

Autorská výstava v rámci tradičných výmenných výstav TNOS a KKUH 
Organizátori: Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v Trenčíne a Klub 
kultury Uherské Hradiště 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 66. KOPANIČIARSKE SLÁVNOSTI – Starý Hrozenkov, 15. – 17. 7. 2022 
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 100. 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, 16. – 17. 7. 2022 – 
sprievodné podujatie Kopaničiarskych slávností 
14 druhov tradičných remeselných činností predvádzalo 17 ľudových výrobcov – 10 zo Slovenskej 
republiky a 7 z Českej republiky, ktorí prezentovali svoju zručnosť na ľudovom jarmoku v prírodnom 
amfiteátri v Starom Hrozenkove. K atmosfére jarmoku prispela nová atrakcia – tradičný drevený 
kolotoč pre deti.. 
Podiel TNOS: organizačné zabezpečenie – komunikácia s remeselníkmi SR a ČR, vypracovanie               
a expedícia ponukového listu a prihlášky na účasť, výber účastníkov, vypracovanie a expedícia 
organizačných pokynov. 
Zabezpečenie mobilných stánkov – koordinácia dovozu, inštalácie, deinštalácie a odvozu, označení 
na stánky, vstupy na autá, stravovanie a ubytovanie pre remeselníkov. 
Podujatie sme organizovali v spolupráci s OcÚ Starý Hrozenkov. 
Zodp. prac.: Vraždová 
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• 30. SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV – Veľká Javorina, 31. 7. 2022 
V súčasnom prevedení sa jedná o 30. ročník slávností, ale je dôležité povedať, že Veľká Javorina má 
v stretávaní sa ľudí z oboch strán dnešnej hranice ďaleko dlhšiu tradíciu. Ta siaha až do roku 1848, 
teda trvá viac než 170 rokov. Priekopník slovanskej vzájomnosti spisovateľ a politik Jozef Miloslav 
Hurban ich vtedy vyjadril slovami "Tu bratia vždy stretať sa budú...“. Tieto slová sú dlhoročným 
mottom slávností. Ide o históriou, tradíciou i veľkosťou najvýznamnejšie podujatie na slovensko-českej 
hranici. Pre účastníkov tohtoročných Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine mala čakať 
opäť pestrá paleta sólistov, súborov a skupín rôznych žánrov na dvoch pódiách. Postupne sa mali 
predstaviť viaceré ľudové hudby, folklórne súbory a country skupiny z oboch strán hranice, ktoré mali 
zabávať prítomných návštevníkov až do podvečerných hodín. Aj keď Slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine prebehli pre nepriaznivé počasie len komorne, ich zmysel to však 
neznížilo.  
Podiel TNOS: zabezpečenie súborov, réžie zo slovenskej strany, poskytnutie účelových financií, 
písomnosti, tvorba programu. 
Zodp. prac.: Kohútová 
 
• MIROSLAV BŘEČKA – OBRAZY – výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
11. 8. do 5. 9. 2022 
Usporiadatelia: TNOS v Trenčíne a Klub kultury Uherské Hradiště 
Autorská výstava výtvarníka Miroslava Břečku sa konala ako ďalšie so spoločných podujatí 
Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a Klubu kultury v Uherskom Hradišti. 
Autor sa venuje predovšetkým maľbe krajiny. Inšpiráciu pre svoje obrazy čerpá v prírode. Žije                   
v moravskej obci Zádveřice-Raková. 
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 37. DRUŽOBNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÍKOV A FOTOGRAFOV REGIÓNOV TRENČÍN 
A UHERSKÉ HRADIŠTĚ – STRETNUTIE – SETKÁNÍ  
15. 9. –  4. 10. 2022, Galerie V Hrocha, Klub kultury Uherské Hradište 
7. 10.  – 8. 11. 2022, výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja – repríza výstavy 
Usporiadatelia:  
TNOS v Trenčíne, Klub kultury v Uherskom Hradišti  
Zodp. prac.: Masárová 
 
• 42. STRETNUTIE A TVORIVÁ DIELŇA VÝTVARNÍKOV A  FOTOGRAFOV REGIÓNOV TRENČÍN 
A  UHERSKÉ HRADIŠTĚ V  STAROM HROZENKOVE – rekreačné stredisko Kordárna v Starom 
Hrozenkove, 14. – 16. 10. 2022  
Tradičné stretnutie a tvorivá dielňa výtvarníkov a fotografov z regiónov Trenčína a Uherské Hradiště.  
Program podujatia:  
Prezentácia tvorby akademického sochára Dominika Mončeka, Pruské 
Akademický sochár Dominik Monček je sochár strednej generácie pôsobiaci v trenčianskom regióne. 
Venuje prevažne kresťanskej tematike, jeho dielami sú kovové sochy vytvorené často z kovového 
odpadu, plné hlbokých vyznaní, citov a odkazov. https://mytopolcany.sme.sk/g/189780/vystava-v-
radosine-foto-archiv?gref=strm_art-
22714031&photo=p7200950https://mytopolcany.sme.sk/g/189780/vystava-v-radosine-foto-
archiv?gref=strm_art-
22714031&photo=p7200947https://mytopolcany.sme.sk/g/189780/vystava-v-radosine-foto-
archiv?gref=strm_art-22714031&photo=p7200944  
Prezentácia tvorby fotografa, pedagóga, kurátora a hudobníka Mareka Malůšeka, Uherské 
Hradiště 
Je iniciátorom, kurátorom a spoluorganizátorom fotografických výstav a súťaží. Organizuje 
fotografické dielne a projekty zamerané predovšetkým na prácu s mládežou. Je zakladajúcim členom 
občianskeho združenie FotoMosty, členom spolku Memoria – Iniciatívy za dôstojné využitie väznice           
v Uherskom Hradišti a garantom výstavného projektu Galerie Myší díra. Okrem pedagogickej práce sa 
venuje predovšetkým fotografickému remeslu. Je dlhoročným fotografom Letní filmové školy                        
v Uherském Hradišti, fotografom Slováckého divadla a Městského divadla Zlín. 
Workshop keramiky s keramikárkou Soňou Zeliskovou, Dubnica nad Váhom 
Výrobe keramiky sa začala venovať až po tom, ako úplne stratila zrak, no pri tvorbe ju inšpirujú 
spomienky, predmety, farby a štruktúry, ktoré neustále nosí v hlave. Venuje sa tiež výučbe keramickej 
tvorby. Organizuje kurzy keramiky, prednáša na školách, navštevuje tábory, remeselné trhy či iné 
podujatia. A pre tých, čo túžia preniknúť do sveta keramiky ešte hlbšie, ponúka kurzy keramiky priamo 
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vo svojej chránenej dielni v Dubnici nad Váhom. Ponúka tvorivú dielňu točenia na hrnčiarskom kruhu. 
Workshop keramiky s výtvarníkom a keramikárom Jánom Hubinským, Trenčín – Rakoľuby 
Autor má za sebou má viac ako dve desiatky autorských výstav a pravidelne sa zúčastňuje 
kolektívnych výstav so Združením keramikárov Slovenska, cyklických prehliadok Slovenská komorná 
plastika, Horizonty súčasnosti či Návraty do Nového Mesta. Ťažiskom jeho práce je keramická 
plastika, ale venuje sa aj maľbe, kresbe, soche, inštaláciám či tvorbe do architektúry. Špecifickosť jeho 
umeleckého pohľadu v keramickej tvorbe spočíva v schopnosti pozrieť sa s vtipnou „nadsázkou“ 
a poetickým nadhľadom na svet okolo seba. Keramické plastiky rád kombinuje s inými materiálmi. Pod 
jeho lektorským vedením si mohli účastníci vyskúšať techniku otláčania do formy. 
Prezentácia o súčasnej fotografii a workshop kyanotypie s lektorkou – fotografkou Janou 
Gombikovou. Vyštudovala fotografiu na Inštitúte kreatívnej fotografie v Čechách a scenáristiku            
a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Okrem fotky sa venuje aj tvorbe videí  
a písaniu článkov a scenárov pre televíziu. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne dokumentárnej 
fotografii a videu. Vo svojich intímnych prácach napĺňa primárny aspekt fotografie – maľbu svetlom. 
Účastníci si pod lektorským vedením vyskúšali techniku kyanotypie.  
Dôležitou súčasťou stretnutia bolo tiež vzájomné zoznámenie sa s tvorbou účastníkov.  
Usporiadatelia: TNOS v Trenčíne, Klub kultury v Uherskom Hradišti  
Zodp. prac.: Masárová 
 
 
 
Publikačná a edičná činnosť 
 
Všetky grafické a tlačiarenské práce sa v roku 2022 realizovali na základe požiadaviek odborných 
pracovníkov organizácie, ktorí zabezpečovali podujatia a ostatné aktivity TNOS v Trenčíne. 
Zhotovovali sa pozvánky, plagáty, skladačky, katalógy... 
Podľa zadania objednávok iných subjektov sa graficky spracovávali materiály (pozvánky, plagáty, 
noviny, letáky, katalógy, publikácie), 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 a RICOH MPC 3503ARDF 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:  
     26 druhov pozvánok  
          
     58 druhov plagátov a letákov  
       
     9 druhov katalógov k výstavám + 1 graf. úprava publikácie 

 
     5 druhov periodických publikácií (11 čísiel novín pre 5 obcí) 
      

 22 druhov diplomov, pamätných listov... 
     

 popisky   777 kusov 
     

 inštalácia     11 výstav. 
 
Náklady na tlač za materiály pre iné organizácie – fakturované: 1.128,00 € 
       
•  Grafická úprava a korektúry novín pre obce (Adamovské Kochanovce, Dubodiel, Melčice-                 

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

povinných výtlačkov subjektom uvedeným v zákone o periodickej a neperiodickej tlači. 
 



 40

• Vypracovanie štatistického výkazu KULT 14-01 o neperiodických publikáciách. 
 
•  Vypracovanie kalkulácií pre grafické spracovanie a tlač vydávaných TNOS a inými organizáciami. 
 
•  Vypracovanie podkladov na fakturáciu materiálov vydávaných pre iné organizácie. 
 
•  Zabezpečovanie chodu výpočtovej a fotokopírovacej techniky: nákup papiera. 
 
•  Inštalácia výstav: • Vesmír očami detí – 37. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže (Kubičina, 

Muchová) 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 26. ročník postupovej výstavy 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby (Kubičina, Muchová) 
• Autorská výstava Jána Balaja – KK Uherské Hradiště (Kubičina, Muchová) 
• AMFO Trenčianskeho kraja – inštalácia, demontáž (Kubičina) 
• Ora et ars Skalka – 15. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia (Muchová) 

• Stretnutie – Setkání – 37. ročník družobnej výstavy výtvarníkov a fotografov 
regiónov Trenčín a Uh. Hradište (Kubičina)  
• 59. MÉTA – výstava fotografií členov fotoskupiny (Kubičina, Muchová) 
• Trenčiansky robotický deň – Výstavisko Trenčín (Kubičina)  
• Bubnovačka – výtvarná súťaž – ODA Trenčín (Kubičina, Muchová) 
• Cválajúce dni Jána Smreka – výstava zo SNK v Melčiciach-Lieskovom 
(Kubičina, Muchová) 
• Lukáš Kubičina – autorská výstava – výstavné priestory TSK (Kubičina) 

  

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

Zodp. prac.: Kubičina, Muchová 
 
 
Prehľad edičnej činnosti: 
 
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022 
Katalóg z 26. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Zostavila: Janka Masárová. Reprodukcie a grafická úprava: Lukáš Kubičina. Tlač: T-štúdio, s.r.o., 
reklamná agentúra a tlačiareň Trenčín.  
• Náklad: 400 výtlačkov. • Rok vydania: 2022. ISBN: ISBN 978-80-7092-068-8 
Zodp. prac.: Masárová 
 
AMFO Trenčianskeho kraja 2022 
Katalóg z 26. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie 
Katalóg z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Zostavila: Janka Masárová. Grafická úprava: Janka Masárová. Tlač: T-štúdio, reklamná agentúra 
Trenčín. 
• Náklad: 400 výtlačkov • Rok vydania: 2022, ISBN: 978-80-7092-069-5 
Zodp. prac.: Masárová 
 
PRCHAVÝ DOTYK HMLY – Veronika Weberová 
Skladačka. Grafická úprava: Lukáš Kubičina. Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. 
Tlač: TNOS v Trenčíne 
• Náklad: 35 výtlačkov • Rok vydania: 2022 
 
MAĽOVANÉ HUDBOU – Jozef Švikruha 
Skladačka k autorskej výstave. Grafická úprava: Lukáš Kubičina. Vydalo: Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíne. Tlač: TNOS v Trenčíne 
• Náklad: 40 výtlačkov • Rok vydania: 2022 
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PRAVOTICE – 790. výročie obce 
Grafická úprava publikácie: Lukáš Kubičina. Vydal: obec Pravotice. Tlač: FORK, s. r. o., Martin 
• Náklad: 250 výtlačkov • Rok vydania: 2022, ISBN: 978-80-570-3902-0 
 
ORA ET ARS SKALKA 2022 – katalóg z 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho 
sympózia 
Grafická úprava: Jozef Vydrnák. Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Tlač: Ultraprint, 
s. r. o., Bratislava.  
• Náklad: 700 výtlačkov. • Rok vydania: 2022, ISBN: 978-80-7092-070-1 
 
KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI – bulletin k 60. výročiu konania slávností 
Grafická úprava: Lukáš Kubičina. Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Tlač: Leoprint, 
s. r. o., Bratislava.  
• Náklad: 500 výtlačkov. • Rok vydania: 2022 
 
59. MÉTA – skladačka k výstave členov fotoskupiny. Grafická úprava: Lukáš Kubičina. Vydalo: 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Tlač: Leoprint, s. r. o., Trenčín.  
• Náklad: 60 výtlačkov. • Rok vydania: 2022 
 
OD VLÁKNA K ODEVU – skladačka k výstave fotografií Jiřího Skřipského 
Grafická úprava: Lukáš Kubičina. Vydalo: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Tlač: Leoprint, 
s. r. o., Trenčín.  
• Náklad: 160 výtlačkov. • Rok vydania: 2022 
 
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, Jana Zaujecová. Reprodukcie: Jiří 
Skřipský. Grafická úprava: Lukáš Kubičina. Tlač: Leoprint, s. r. o., Trenčín.  
• Náklad: 60 kusov. • Rok vydania: 2022, ISBN: 978-80-7092-071-8 
 
 
 
 
Ostatná činnosť 
 

Oddelenie záujmovo-umeleckej a vzdelávacej činnosti: 

 
 
Masárová: 
Oblasť neprofesionálne výtvarníctvo, fotografia, film 

- Spracovanie správy o činnosti za rok 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 projektov realizovaných v roku 2021 podporených FPU: 
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 žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 3 projektov z Fondu na podporu 
umenia v roku 2022: 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. 

- Spracovanie propozícií krajských postupových súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a amatérskej fotografie (26. AMFO Trenčianskeho kraja, 26. Výtvarné spektrum 
Trenčianskeho kraja). 
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- Spracovanie textových podkladov a zabezpečenie ďalších podkladov (zostavenie textov 
a reprodukcií diel) pre vydanie, grafické spracovanie a tlač katalógov k výstavám: 26. Výtvarné 
spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 26. AMFO 
Trenčianskeho kraja, ORA ET ARS SKALKA 2022. 

- Spracovanie podkladov pre výberové konania pre tlač – pozvánky, plagáty, katalógy.  
- Organizačná, zmluvná a honorárová realizácia 3 medzinárodných, 2 krajských postupových 

súťaží a 4 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, 
Trenčianske múzeum v Trenčíne, Národným osvetovým centrom, realizátormi celoslovenského 
kola Výtvarné spektrum 2022 Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach 
a celoslovenského kola súťaže amatérskej fotografie AMFO 2021 Turčianskym kultúrnym 
strediskom v Martine, Galéria na Tehelnej Zvolen. 

- 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. 

- Spracovanie materiálov postupových súťaží pre postup do celoštátnych kôl – Výtvarné 
spektrum Levice, AMFO Martin. 

- Spracovanie žiadostí o financovanie postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti: 
Výtvarné spektrum 2023 – krajské kolo, AMFO – krajské kolo; Cineama – regionálne kolo. 

- Spracovanie vecného vyhodnotenia projektu realizovaných v roku 2022 podporených FPU: 
26. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, 26. AMFO Trenčianskeho kraja – súťažná výstava amatérskej fotografie; VÝTVARNÉ 
SPEKTRUM 2021, Návraty k tradíciám a osobnostiam aktivita: STRETNUTIE S UMENÍM. 

- Organizačná pomoc odb. útvarom TNOS pri podujatiach:  
 

Spolupráca pri podujatiach organizovaných inými organizátormi: 
• Poľský klub v Trenčíne – výstava Cesta – Droga – 22. 1. 2022. 
• 44. ročník medzinárodného ekologického festivalu TSTTT (Týká se to také tebe). 

fotografická a filmová súťaž – Klub kultury Uherské Hradište, spolupráca pri propagácii 
súťaže, účasť v porote fotografickej súťaže – 18. 5. 2022. 

• Edukačno-rehabilitačné centrum Trenčín – realizácia tvorivej dielne pre klientov ERC – 
monotypia – 24. 5. 2022.    

• Škola umeleckého priemyslu Trenčín – výstava absolventských prác – 25. 5. 2022. 
• 70. VÝROČIE SOŠ V TRENČÍNE: Deň otvorených dverí a výstava starých fotiek. 
• Divadlo Púchov – výstava  obrazov Jozef Švikruha • Metamorfózy hudby. 

 
Kohútová: 

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

- Vypracovanie vyhodnotenia podujatí. 
- Expedovanie materiálov pre kolektívy z okresov Trenčín, Bánovce n. B., Nové Mesto n. V. 
- Odborná pomoc pri nácvikoch vo folklórnych telesách. 
- Pravidelné nácviky v DFS Kornička, Rozvadžan. 
- Moderovanie pre podujatia organizované TNOS v Trenčíne. 
- Vypracovanie plánu činnosti pre kolektívy ZUČ. 
- Realizácie programov v rámci podujatí v Trenčíne. 
- Zabezpečenie účinkujúcich do rôznych programov. 
- Zabezpečenie vystúpení pre folklórne kolektívy. 
- Zabezpečenie vystúpení pre TSK. 
Pracovníčka 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: 

- Účasť v porotách recitačných súťaží 
•  Krajská prehliadka Hviezdoslavov Kubín – IV. a V. kategória, 20. 4. 2022, Regionálne 

osvetové stredisko v Nových Zámkoch. 
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•  Krajská prehliadka Hviezdoslavov Kubín – Divadlá poézie a recitačné kolektívy, 27. 4. 
2022, KD Bzince pod Javorinou (časť Hrušové). 

•  Krajská prehliadka Hviezdoslavov Kubín – I.,II. a III. kategória, 3. 5. 2022, Dom kultúry  
v Nových Zámkoch. 

•  Medzinárodný festival umeleckého prednesu poézie a prózy PODĚBRADSKÉ DNI 
POÉZIE, 2022; Divadlo na Kovárně Poděbrady, 26. 5. – 29. 5. 2022. 

 
- Moderovanie podujatí  

•  MDŽ v galérii, 24. 3. 2022, GMAB Trenčín. 
•  Oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pri 

príležitosti Dňa učiteľov, 28. 3. 2022, Kasáreň Trenčianskeho hradu, Trenčín.  
•  Rieka čo prázdnom nepreteká, 31. 3. 2022, Veľké štúdio Divadla Akadémie umení 

v Banskej Bystrici. 
•  Ako otvoriť prameň kreativity, 23. 5. 2022, Refektár piaristov Trenčín. 
•  Ako otvoriť prameň kreativity, 6. 6. 2022, Pedagogická a sociálna akadémia Trenčín. 
 

- Vypracovanie scenára a moderovanie programu Generácia nula. 
- Vypracovanie scenára, zabezpečenie lektora a moderovanie programu Cimbalové zrkadlenie. 
- Zabezpečenie programu a moderovanie Flores musarum 2022. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Tvorím, tvoríš, tvoríme pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Cimbalové zrkadlenie pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Divadelná dielňa 2022 pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Cimbalová dielňa 2022 pre FPU. 
- Vecné vyhodnotenie  projektu Generácia nula pre FPU. 
- Spolupráca so spoluorganizátormi podujatí: TSK, 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. 2022 evidujeme v knižnici 724 titulov (756 zväzkov) 
kníh. 
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. 

 
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. 
- Spracovanie výsledkov z 68. ročníka Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince a Štúrov 

Uhrovec – postupujúci na celoslovenskú prehliadku v Dolnom Kubíne. 
- ORA ET ARS SKALKA 2022: organizačná výpomoc na sympóziu výtvarných a literárnych diel 

v areáli kláštora na Veľkej Skalke – 16. 7. 2022. 
- 105. výročie príchodu rektora Braneckého do Trenčína: účasť na spomienkovom stretnutí – 

23. 8. 2022. 
- Stretnutie – Setkání: organizačná výpomoc na 37. ročníku družobnej výstavy výtvarníkov 

a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště – 7. 10. 2022. 
- 60. výročie úmrtia Jozefa Braneckého – účasť na prednáške lektora Miroslava Bulka 

v refektári Kláštora piaristov v Trenčíne – 14. 11. 2022. 
- Do pekla a hlbšie – organizačná výpomoc na vernisáži v priestoroch TSK – 15. 12. 2022. 
- Plnenie ostatných úloh, vyplývajúcich z pracovnej náplne. 
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Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 
 
Vraždová: 

- Spracovanie správy o činnosti za rok 2021.  
- Spracovanie plánu podujatí na rok 2022. 
- Spracovanie štatistického výkazu o kultúrno-osvetovej činnosti KULT 3-01.  
- Spracovanie štatistického výkazu o astronomickom zariadení a pracovisku KULT 14-01.  
- Spracovanie štatistického výkazu o KULT 16-01 za rok 2022. 
- 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 2022. 

- Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv. 
- Vybavovanie záznamov v eRegistratúre. 
- Spolupráca pri administratíve webovej stránky TNOS. 
- Evidencia ľudovoumeleckých výrobcov, spolupráca s nimi a rozvíjanie možnosti prezentácie 
     ich tvorby s cieľom podporovať prejavy tradičnej ľudovej kultúry nielen na podujatiach TNOS,   
     ale aj na podujatiach iných organizátorov na základe ich dopytu. 
- Organizačná pomoc pri podujatiach TNOS: 

- Autorská výstava Veroniky Weberovej Prchavý dotyk hmly – inštalácia 24.2.2022 
a demontáž 19.4.2022, 

- Podjavorinskej Bzince – krajské kolo Hviezdoslavov Kubín – 27.4.2022, Bzince pod 
Javorinou, 

- Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja  – 20. 5. 2022, Dubnica n. V., 
- Trenčianske folklórne slávnosti – 4.6.2022, Mníchova Lehota, 
- Flores Musarum – 10. 10. 2022, GAMB Trenčín,  
- Vypracovanie návrhu na ocenenie Flores musarum (Fsk Bukovina Kšinná), 
- Vypracovanie nominácie Vidiecka žena – Líderka 2022 (mgr. Mária Mizeráková).  

 
• OBLASŤ PROJEKTOVEJ ČINNOSTI: 
  Fond na podporu umenia 
  V období roka 2022 sme zabezpečovali administráciu 18 projektov, z toho: 
  • 5 projektov s termínom ukončenia realizácie v roku 2021 
  • 9 projektov schválených pre rok 2022 
  • 4 projekty predložené na rok 2023 

- Koordinácia úloh súvisiacich s vypracovaním vecného vyhodnotenia a vyúčtovania projektov 
realizovaných v roku 2021 – on-line spracovanie vyhodnotenia z podkladov odborných 
pracovníkov, kompletizácia sprievodnej dokumentácie a zabezpečenie predloženia FPU 
v termíne do 1. 3. 2022 – spolu 5 projektov. 

- Koordinácia úloh súvisiacich so schválenými žiadosťami na rok 2022 v súčinnosti 
s odbornými pracovníkmi TNOS – spolu 9 projektov: 

- Aktualizácia rozpočtov a výstupov projektov na základe výziev fondu.  
- Generovanie zmlúv, kompletizácia dokumentov a podkladov k podpisu zmlúv. 
- Koordinácia úloh súvisiacich s realizáciou projektov. 
- Vypracovanie návrhu zrušenia zmluvy krajskej súťaže Zatancujme si. (Súťaž zrušená 

vyhlasovateľom NOC.) 
- Štúdium pokynov a usmernení, komunikácia s pracovníkmi fondu. 
- Priebežné zasielanie pozvánok na aktivity podporených projektov v zmysle pokynov FPU, 

zverejňovanie v registračnom systéme. 
- Koordinácia úloh súvisiacich s predložením projektov na rok 2023 v súčinnosti s odbornými 

pracovníkmi TNOS, spracovanie a predloženie žiadostí v Registračnom systéme FPU – spolu 
4 projekty. 
 

Národné osvetové centrum 
Financovanie celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom 
bolo vyňaté z programu podpornej činnosti FPU a prešlo priamo pod Národné osvetové 
centrum. Z toho dôvodu sme žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2023 
predkladali na NOC. 
Počet predložených projektov: 12 
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Muchová: 
- Inštalácia a demontáž výstav: 

• Vesmír očami detí – demontáž v ZUŠ K. Pádivého, inštalácia – ODA Trenčín, 14. 4. 2022, 
• Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 26. ročník – krajské kolo – 21. 5. – 26. 6. 2022, 
(18. 5. 2022 – inštalácia, 27. 6. 2022 – demontáž), 
• Autorská výstava J. Balaja – 14. 6. 2022, Galerie V. Hrocha, Uherské Hradište (inštalácia), 
• Ora et ars Skalka 2022 – inštalácia výstavy v priestoroch kláštora – 16. 7. 2022, 
• 59. MÉTA – výstava členov fotoskupiny Méta – výstavné priestory TSK, 10. 11. 2022, 
(inštalácia),  
• Bubnovačka – inštalácia výstavy – ODA Trenčín, 11. 11. 2022.  

- Vypracovanie výkazu KULT 4-01 o neperiodických publikáciách pre štatistické zisťovanie za 
rok 2021. 

- Zastupovanie J. Masárovej počas PN – vydávanie obrazov a fotografií autorom... 
- Zastupovanie A. Vraždovej počas dovolenky a PN: 

Tvorivé dotyky s remeslom – Galéria M. A. Bazovského: 16. 7. 2022 – Slamienkarska 
a krasličiarska dielnička, 20. 8. – Medovnikárska dielnička, 27. 8. – Drotárska dielnička, 3. 9. – 
Šperkárska dielnička. 

- Organizačná pomoc pri podujatiach TNOS: 
• 68. Hviezdoslavov Kubín – obvod Trenčín – 21. a 28. 2. 2022, GMAB Trenčín, 
• 68. Hviezdoslavov Kubín – obvod Nové Mesto nad Váhom – 24. 2. 2022, MsKS Nové Mesto 

nad Váhom, 
• Čo vieš o hviezdach? – okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže – Gymnázium Ľ. 

Štúra, 21. 3. 2022, 
• 68. Hviezdoslavov Kubín – okres Nové Mesto nad Váhom – 24. 3. 2022, Bzince pod 

Javorinou, 
• Tancuj, spievaj, zahraj si – regionálna postupová súťaž, 24. 4. 2022, Dolná Súča, 
• autorská výstava J. Švikruhu – Maľované hudbou, vernisáž, 26. 4. 2022, výstavné priestory 

TSK Trenčín, 
• 68. Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo – 27. 4. 2022, Bzince pod Javorinou, 
• 68. Hviezdoslavov Kubín – Štúrov Uhrovec – krajské kolo v UP mládeže a dospelých, 10. 5. 

2022, Uhrovec, 
• Tvorím, tvoríš, tvoríme – prehliadka amatérskeho divadelného umenia v Trenčianskom kraji 

– MsKS Nové Mesto nad Váhom, 20. 5. 2022, 
• Návraty V. Bucka do rodnej Libichavy – regionálna súťažná prehliadka v UP slovenskej 

poézie – Libichava, 3. 6. 2022, 
• Trenčianske folklórne slávnosti – Mníchova Lehota, 4. 6. 2022, 
• Ora et ars Skalka – ukončenie sympózia, pracovná vernisáž – Skalka, 11. 6. 2022, 
• AMFO Trenčianskeho kraja – 26. ročník postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie – 

TSK, 16. 6. 2022, 
• Ora et ars Skalka 2022 – slávnostná vernisáž – priestory kláštora na Skalke, 16. 7. 2022, 
• Autorská výstava J. Břečku – výstavné priestory TSK Trenčín, 11. 8. 2022 – vernisáž, 
• Stretnutie – Setkání – družobná výstava s KK UH – výstavné priestory TSK Trenčín, 7. 10. 
2022 – vernisáž, 
• Flores Musarum – oceňovanie pracovníkov v kultúre – Galéria M. A. Bazovského, 10. 10. 
2022,  
• Umenie prednesu – seminár – TSK, 4. 11. 2022, 
• 59. Méta – výstava členov fotoskupiny Méta – výstavné priestory TSK, 11. 11. 2022 – 
vernisáž. 
 
 

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

- Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
- Účasť na exkurzii v Galérii moderného umenia, Bratislava, 13. 12. 2022. 
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Kohútová: 
Online semináre, workshopy 

• Tanečný seminár – metodika výučby ľudového tanca 7 pre pedagógov ľudového tanca vo 
folklórnych kolektívoch, v ZUŠ, či tanečných krúžkoch MŠ a ZŠ – CTK Myjava 
5. 10. 2022 – 1. časť on-line Zoom  
12. 10. 2022 – 2. časť on-line Zoom. 

• Celoštátna porada metodikov kultúrno-osvetových inštitúcií s krajskou a regionálnou 
pôsobnosťou so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, folklór a folklorizmus za účasti 
zástupcov FPU a FPKNM, utorok a streda 11. – 12. 10. 2022. 

• Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
 

Budinská: 
- Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 

 
Jurzová: 

- Deň tanca 2022: organizačná výpomoc na krajskej tanečnej súťaži v Dubnici nad Váhom – 
23. 4. 2022. 

- Tancuj, spievaj, zahraj si: organizačná výpomoc na regionálnej postupovej súťaži 
a prehliadke hudobného folklóru v KD Dolná Súča – 24. 4. 2022. 

- Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022 – organizačná výpomoc na vernisáži výstavy 
spojenej so slávnostným odovzdaním ocenení – 20. 5. 2022. 

- Trenčianske folklórne slávnosti: organizačná výpomoc na 40. ročníku, amfiteáter Mníchova 
Lehota – 4. 6. 2022. 

- AMFO Trenčianskeho kraja: organizačná výpomoc na vernisáži 26. ročníka krajskej 
postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie, priestory Trenčianskeho samosprávneho 
kraja – 16. 6. 2022. 

- Účasť na školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
- Účasť na exkurzii v Galérii moderného umenia, Bratislava, 13. 12. 2022. 

 
 
Oddelenie informačno-dokumentačnej, edičnej a projektovej činnosti: 

 
Vraždová: 

- Účasť na prípravnom výbore k Podjavorinským folklórnym slávnostiam – TN, 25. 1. 2022. 
- Účasť na prípravnom výbore ku Kopaničiarskym slávnostiam – Starý Hrozenkov, 27. 6. 2022. 
- Seminár k centrálnemu registru zmlúv, online, 25. 4. 2022. 
- Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
- Účasť na podujatí Remeslá našich predkov – Stará Turá, 5. 8. 2022. 
- Účasť na on-line školení FPU – 12. 10. 2022. 
- Účasť na exkurzii v Galérii moderného umenia, Bratislava, 13. 12. 2022. 

 
Muchová: 

- Účasť na súťaži v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – 27. 5. 2022, Uhrovec. 
- Exkurzia kronikárov do Serede a Nitry – 10. 6. 2022. 
- Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
- Účasť na exkurzii v Galérii moderného umenia, Bratislava, 13. 12. 2022. 

 
Lobotka: 

- Online mzdový seminár, 21. 1. 2022. 
- Seminár k verejnému obstarávaniu, online, 23. 3. 2022. 
- Seminár k centrálnemu registru zmlúv, online, 25. 4. 2022. 
- Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
- Účasť na exkurzii v Galérii moderného umenia, Bratislava, 13. 12. 2022. 

 
Janesová: 

- Účasť školení BOZP, TNOS v Trenčíne, 3. 11. 2022. 
- Účasť na exkurzii v Galérii moderného umenia, Bratislava, 13. 12. 2022. 
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Rozbor hospodárenia za rok 2022 

  

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v roku 2022 hospodári na základe  
Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 - 2024, schváleného uznesením 

Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 dňa 22.11.2021. 

  

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

  
1. Rozpočet za rok podľa príjmov a výdavkov: 

 
   

Položka 
 Rozpočet 
upravený  

 Čerpanie rozpočtu  

Príjmy spolu:         363 328,00 €          366 056,34 €  

2xx - nedaňové príjmy             5 858,00 €            14 365,58 €  

312 008 - bežný transfer z TSK         316 478,00 €          310 698,90 €  

312 002 - projekty FPU           29 000,00 €            29 000,00 €  

312 011 - zmluva NOC                                    1 800,00 €              1 800,00 €  

453 - zostatok prostr. z predch. rokov - vlastné zdroje           10 192,00 €            10 191,86 €  

    
Výdavky spolu:         363 328,00 €          346 768,67 €  

Bežné výdavky:         363 328,00 €          346 768,67 €  

610 - mzdy, platy, OOV         170 667,00 €          170 655,33 €  

620 - poistné a príspevok do poisťovní           64 651,00 €            63 146,39 €  

630 - tovary a služby         125 956,00 €          110 913,04 €  

640 - bežné transfery             2 054,00 €              2 053,91 €  

    

    
Plnenie príjmov:           366 056,34 €  

    
Vlastné príjmy tvoria: 

 
          24 557,44 €  

1. grafická úprava materiálov do tlače 
 

            1 128,00 €  

2. vložné, štartovné a vstupné na organizované podujatia             7 080,00 €  

3. príspevok na organiz. zabezpečenie 68. roč. Hviezdoslavov Kubín (HK)                500,00 €  

4. organiz. zabezpečenie osláv 25. výročia založenie TnUAD             5 300,00 €  

5. vratka preplatku poistného VšZP z r.2021                357,58 €  

6. zostatok prostr. z predch. rokov - vlastné zdroje           10 191,86 €  
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Granty a transfery tvoria:         341 498,90 €  

1. dotácia z TSK - bežný transfer         300 392,08 €  

2. dotácia z TSK - archivácia inscenácie Nádej Dubček             3 000,00 €  

3. dotácia z TSK - odmeny podľa Kolektívnej zmluvy             3 968,00 €  

4. dotácia z TSK - 48. roč. HK; 40. roč. TFS; Kopanič. slávnosti             2 500,00 €  

5. dotácia z TSK - príspevok na rekreáciu zamestnancov                838,82 €  

6. dotácia z NOC Bratislava             1 800,00 €  

7. dotácia z FPU           29 000,00 €  

   

   
Čerpanie výdavkov:           346 768,67 €  

    
1. 610 - mzdy, platy, OOV - zamestnanci TNOS         170 655,33 €  

2. 620 - poistné a príspevok do poisťovní           63 146,39 €  

3. 630 - tovary a služby         110 913,04 €  

4. 640 - bežné transfery - dočasná PN, odchodné             2 053,91 €  

   
610 - mzdy, platy, OOV         170 655,33 €  

 
611 - tarifný plat         102 824,90 €  

 
612 - osobný príplatok           30 355,52 €  

 
612 - ostatné príplatky             4 684,91 €  

 
614 - odmeny           32 790,00 €  

   
620 - poistné a príspevok do poisťovní           63 146,39 €  

 
621 - poistné do VšZP             8 959,50 €  

 
623 - poistné do ostatných zdravotných poisťovní             8 474,24 €  

 
625 - poistné do sociálnej poisťovne           42 626,24 €  

 
627 - príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní             3 086,41 €  

   
630 - tovary a služby         110 913,04 €  

 
631 - cestovné náhrady             3 496,20 €  

 
632 - poštovné a telekomunikácie                283,98 €  

 
633 - materiál           12 396,12 €  

 
634 - dopravné             2 663,16 €  

 
635 - rutinná a štandardná údržba                150,00 €  

 
636 - nájomné             4 922,36 €  
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637 - služby           87 001,22 €  

 
 - školenia, semináre             2 193,70 €   

 
 - súťaže, zmluvy           48 923,95 €   

 
 - propagácia, reklama             1 226,83 €   

 
 - všeobecné služby:           23 534,36 €   

 
• tlač katalógov 

 

 
• vystúpenie súborov 

 

 
• ozvučenie 

 

 
• poplatky za školenie 

 

 
• príspevok na činnosť divadla 

 

 
• služby TSK 

 

 
 - bankové poplatky, ostatné výdavky                  40,75 €   

 
 - stravovanie zamestnancov             7 239,84 €   

 
 - prídel do sociálneho fondu             1 927,79 €   

 
 - ostatné osobné výdavky                600,00 €   

 
 - komunálny odpad, RTVS                458,55 €   

 
 - rekreačné poukazy                838,82 €   

 
 - poistenie                  16,63 €   

   
640 - bežné transfery                334,84 €  

 
642 - transfery jednotlivcom                334,84 €  

 
 - na odchodné                       -   €  

 

 
 - na nemocenské dávky             2 053,91 €  

 

   

2. Čerpanie rozpočtu za rok podľa výnosov a nákladov: 
 

   
Výnosy spolu         359 832,48 €  

 
602 - tržby z predaja služieb 

 
          14 008,00 €  

 
648 - ostatné výnosy z prev. činnosti 

 
               357,58 €  

 
653 - zúčtovanie ostatných rezerv z prev. činnosti 

 
            3 968,00 €  

 
691 - výnosy z bežných transferov - TSK 

 
        310 698,90 €  

 
693 - výnosy z bežných transferov - ŠR 

 
          30 800,00 €  

    
Náklady spolu 

 
        350 256,56 €  

 
501 - spotreba materiálu 

 
          12 646,67 €  

 
511 - opravy 

 
               360,84 €  

 
512 - cestovné 

 
            7 538,13 €  
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513 - Náklady na reprezentáciu (vecné ceny, občerstvenie)             5 378,75 €  

 
518 - ostatné služby 

 
          73 768,73 €  

 
521 - mzdové prostriedky 

 
        173 046,47 €  

 
z toho dohody mimo prac. pomeru                600,00 €  

 

 
524 -  zákonné sociálne poistenie 

 
          60 689,41 €  

 
525 - DDS III. pilier 

 
            3 121,75 €  

 
527 - zákonné sociálne náklady 

 
          12 367,61 €  

 
528 - ostatné sociálne náklady (rekreačné poukazy) 

 
               838,82 €  

 
538 - ostatné dane a poplatky 

 
               458,55 €  

 
548 - ostatné náklady na hosp. činnosť 

 
                   0,08 €  

 
568 - ostatné finančné náklady  (bankové poplatky) 

 
                 40,75 €  

    
Rozdiel výnosov a nákladov predstavuje záporný hosp. výsledok             9 575,92 €  

    

3. Majetok organizácie 
  

    
Majetok organizácie je vo výške 

 
          52 753,34 €  

    

4. Finančné účty organizácie 
  

    
Stav finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici 

 
          20 158,76 €  

 bankový účet - dotačný účet  
                      -   €  

 bankový účet - vlastné zdroje  
          19 287,67 €  

 bankový účet - sociálny fond  
               871,09 €  

 bankový účet - účet projektov  
                      -   €  

 bankový účet - dary  
                      -   €  

   
5. Pohľadávky  

   
Pohľadávky v celkovej hodnote 

 
                      -   €  

 311 - odberatelia                       -   €  

 335 - pohľadávky voči zamestnancom (stravenky)                       -   €  

  
6. Záväzky  

   
Záväzky v celkovej hodnote 

 
          17 342,42 €  

 321 - dodávatelia                231,03 €  

 323 - krátkodobé rezervy (odmeny za rok 2021 podľa vyššej KZ)                       -   €  
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 331 - zamestnanci             8 820,30 €  

 333 - ostatné záväzky voči zamestnancom                800,00 €  

 336 - zúčtovanie s org. soc. a zdrav. zabezpečenia             6 169,71 €  

 342 - ostatné priame dane             1 276,74 €  

 379 - iné záväzky (známky OH, DDS III. pilier)                  44,64 €  

  
7. Zamestnanci  

   
Stav k 31.12.2022 

 
 11 zamestnancov  

 Členenie zamestnancov organizácie:  

 Odborní zamestnanci:  

  - riaditeľ organizácie 1 

  - manažéri kultúry 7 

  - ekonomickí zamestnanci 2 

 Vodič motorového vozidla a technik 1 

  

K uvedenému dátumu je stav zamestnancov 11, z toho 1 je na RD a 1 je na kratší pracovný úväzok (4,5 hod./deň) 

  
8. Čerpanie mzdových prostriedkov (z hľadiska nákladov - účet 521) 

   

 - tarifné mzdy           84 542,52 €  

 - náhrady mzdy           19 523,64 €  

 - odmeny jubilejné (60 rokov veku)                       -   €  

 - odmeny             32 790,00 €  

 - osobné príplatky           30 813,42 €  

 - príplatky za riadenie             2 027,81 €  

 - príplatky za nadčasy               2 749,08 €  

Spolu         172 446,47 €  

  
9. Sociálny fond  

   

Stav k 1.1.2022             1 038,97 €  

Tvorba SF (1,25% zo zúčtovaných miezd)             1 949,06 €  

Príspevok na stravovanie vo výške 0,76 €/strav. lístok do 30.4.2022 a od 1.5.2022  
0,80 €/strav. lístok, prípadne ako príspevok na stravovanie 

            2 155,76 €  

Zostatok k 31.12.2022                832,27 €  
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10. Stravovanie zamestnancov  

  

Stravovanie je zabezpečené formou stravných lístkov spoločnosti Ticket Service, s.r.o. a od 01.03.2022 
alternatívne finančným príspevkom na stravu. 

  

 
 do 28.02.2022   od 01.05.2022  

Hodnota stravného lístka                     4,80 €                      5,50 €  

Príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % hodnoty lístka                     2,64 €                      3,20 €  

Príspevok zo SF                     0,76 €                      0,80 €  

Platba zamestnanca                     1,40 €                      1,50 €  

 

 
 do 28.02.2022   od 01.05.2022  

Finančný príspevok na stravu                     3,40 €                      4,00 €  

Príspevok zamestnávateľa vo výške 55 % hodnoty lístka                     2,64 €                      3,20 €  

Príspevok zo SF                     0,76 €                      0,80 €  

 

  
11. Rozpis nákladov podľa jednotlivých kultúrnych podujatí 

  

 
pozri príloha č. 1 

 

  

            Organizácia dodržiava plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa schváleného rozpočtu 
zriaďovateľa. 

    

    
Vypracoval: Ing. František Lobotka  
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príloha č. 1 

Rozpis nákladov podľa jednotlivých kultúrnych 
podujatí za rok 2022 

a)           Podujatia       

Názov podujatia Čerpanie  Tržby 

Archivácia inscenácie Nádej Dubček - výroba DVD/USB 3 000,00   

Mestské divadlo Trenčín 8 000,00   

Odborný seminár - Planetárium  182,00   

Pošla deva do Turca - predstavenie na festivale Aničky Jurkovičovej 100,00   

Slovenská poézia na CD - Generácia nula 200,00   

Tvorím, tvoríš, tvoríme 1 668,94   

Umenie prednesu - tvorivá dielňa 120,00   

Bez rozdielov - workshop a vernisáž pre autistické deti 369,85   

Čo vieš o hviezdach - vedomostná súťaž 224,97   

Jaskyniarsky tábor pre deti 59,50   

Odborné semináre - On-line v bezpečí 440,00   

Odborný seminár - Ako otvoriť prameň kreativity 480,00   

Odborný seminár - Histamínová intolerancia 130,00 110,00 

Odborný seminár - Identifikácia problémových žiakov 800,00   

Sociálna prevencia - edukačné podujatie pre mládež 540,00   

40. roč. Trenčianske folklórne slávnosti 14 477,88 2 043,00 

Kopaničiarske slávnosti a 100. výr. Lipy bratstva 3 219,81   

Tancuj, spievaj, zahraj si 1 410,24   

26. roč. AMFO Trenčianskeho kraja 2 350,17   

49. Méta 2022 144,60   

Krása sa zračí v oku pozorovateľa - katalóg fotografií 506,00   

Robotický deň a 70. výr. založenie SOŠ v Trenčíne 143,04   

Vernisáž fotografií - Do pekla a hlbšie 68,00   

Zrkadlá času - prípravné práce k filmu 150,00   

Cimbal vo farbách 21. storočia 250,00   

X. ročník - Bella (a) capella  200,00   

25. výročie založenie TnU A. Dubčeka v Trenčíne 4 067,36   

78. výr. SNP - Roh Lubina 500,00   

Exkurzia kronikárov - Sereď 662,50 840,00 

Exkurzia výtvarníkov - Danubiana, SNG 454,00   

Flores musarum - ocenenie pracovníkov kultúry 3 716,64   

Krajské oslavy 78. výročia SNP v obci Uhrovec  6 000,00   
 
19. roč. Návraty Vojtecha Bucka do rodnej Libichavy - súťaž v 
prednese 252,67   
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68. Hviezd. Kubín - kraj. kolo umeleckého prednesu 2 335,20   

68. Hviezd. Kubín - obvodné súťažné prehliadky v umeleckom prednese 576,33   

68. Hviezd. Kubín - okresné súťažné prehliadky v umeleckom prednese 377,88   

Cválajúce dni Jána Smreka - výstava s prednáškou o J. Smrekovi 50,00   

Smrekovo - III. roč. recitačnej súťaže 430,55   

Štúrov rétoricky Uhrovec  60,97   

Deň tanca Trenčianskeho kraja 2022 1 883,78 3 534,00 

Prehliadka módy spojená so sviatkom MDŽ 300,00   

15. roč. ORA ET ARS - literárno-výtvarné sympózium 3 185,30   

26. roč. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2 534,86   

42. Stretnutie -Setkání  výtv. a fotogr. regiónov Trenčín a  Uh. Hradiště 1 020,70 553,00 

Dialógy s čipkou 3 202,38   

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalová dielňa 800,00   

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalové zrkadlenie 340,30   

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Divadelná dielňa 900,00   

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Generácia nula 1 750,00   

Návraty k tradíciám a osobnostiam – Hudobno-spevné tradície 1 565,43   

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Stretnutie s umením 3 054,05   

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Tvorivé dotyky 1 600,00   

Od vlákna k odevu 3 374,31   

Svet bez násilia - výtvarná súťaž 16,50   

Vernisáž - M. Břečka 40,00   

Vesmír očami detí - 37. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže detí 448,10   

Vianoce v galérii - tvorivá dielňa   220,00   

Spolu 84 954,81 7 080,00 

b)           Dotácia z Fondu na podporu umenia 

Názov podujatia Príspevok   Čerpanie nevyčerp. 

26. roč. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 1 500,00 1 500,00 0,00 

26. roč. AMFO Trenčianskeho kraja 1 500,00 1 500,00 0,00 

40. roč. Trenčianske folklórne slávnosti Mníchova Lehota 9 000,00 9 000,00 0,00 

68. Hviezdoslavov Kubín - kraj. kolo umeleckého prednesu 1 500,00 1 500,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Stretnutie s umením 1 470,00 1 470,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Generácia nula 950,00 950,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam – Hudobno-spevné tradície 1 320,00 1 320,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Divadelná dielňa 860,00 860,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalové zrkadlenie 1 000,00 1 000,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Tvorivé dotyky 1 600,00 1 600,00 0,00 

Návraty k tradíciám a osobnostiam - Cimbalová dielňa 800,00 800,00 0,00 
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Dialógy s čipkou 3 000,00 3 000,00 0,00 

Od vlákna k odevu - festival textilnej tvorby 3 000,00 3 000,00 0,00 

Tvorím, tvoríš, tvoríme 1 500,00 1 500,00 0,00 

Spolu 29 000,00 29 000,00 0,00 

c)           Dotácia - Obec Bzince pod Javorinou 

Názov podujatia Príspevok   Čerpanie nevyčerp. 

68. Hviezdoslavov Kubín - kraj. kolo umeleckého prednesu 500,00 500,00 0,00 

Spolu 500,00 500,00 0,00 

  d)         Dotácia - Národné osvetové centrum Bratislava  

Názov podujatia Príspevok   Čerpanie nevyčerp. 

26. roč. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 400,00 400,00 0,00 

26. roč. AMFO Trenčianskeho kraja 600,00 600,00 0,00 

68. Hviezdoslavov Kubín - kraj. kolo umeleckého prednesu 300,00 300,00 0,00 

68. Hviezdoslavov Kubín - okres. kolá umeleckého prednesu 500,00 500,00 0,00 

Spolu 1 800,00 1 800,00 0,00 

Vypracoval: Ing. František Lobotka 
 


