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Od vzniku Regionálneho osvetového strediska 
v Leviciach dňa 3. 9. 2007 ubehlo už pätnásť ro-
kov? Sama netuším, ako je to možné. Ako úplne no-
vovzniknutá kultúrna inštitúcia, kde som riaditeľkou 
od jej vzniku, sme prešli veľkým vývojom. Nazvala 
by som ho jednoducho „škola ohňom“. V skromných 
podmienkach a v štyroch internátnych izbách na dru-
hom poschodí Strednej priemyselnej školy strojníckej 
a elektrotechnickej v Leviciach začala naša ROS-ka 
písať svoju históriu. Podujatia sa postupne profilovali, 
veľmi rýchlo nadobudli krajský, celoslovenský či me-
dzinárodný charakter. V týchto priestoroch sme zotr-
vali 12 rokov.

Dňa 1. 2. 2020 sme sa presťahovali. Opäť do štyroch 
internátnych izieb, tentokrát ale do internátu Strednej 
odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidie-
ku v Leviciach. Toto obdobie považujem za najnároč-
nejšie, aké som kedy profesijne zažila. Bolo to pande-
mické obdobie neistoty a strachu. 

Vlak bol ale rozbehnutý a postupne doň „naskako-
vali“ odborníci – metodici, ktorí udávali smer. Per-
sonálne sme sa rozrastali, menili, zdokonaľovali. 
No predovšetkým sme sa neustále učili a robili 
aj vlastné chyby. Vyrástli sme však na potencionálne-
ho tínedžera, ktorý bude do budúcna schopný čeliť 
nemalej konkurencii, ktorú na Slovensku máme. Zor-
ganizovali sme už viac ako 1500 podujatí. Veľkých aj 
malých. Medzi najvýznamnejšie patria Takí sme, me-
dzinárodný folklórny festival (tento rok oslavuje štr-
náste narodeniny), Dni fotografie v Leviciach (me-
dzinárodný fotografický festival, kde sme prinies-
li už viac ako 150 výstav a tiež oslávili pätnáste na-
rodeniny), projekt Vzdelávame umením (súbor tvori-
vých workshopov, vzdelávania v oblasti tradičnej ľu-
dovej kultúry), celoslovenská súťaž spojená s výsta-
vou Amfo (ktorú sme realizovali až päťkrát), celo-
slovenská súťaž spojená s výstavou Výtvarné spek-
trum (tento rok organizujeme už druhýkrát), me-
dzinárodné konferencie v oblasti fotografie či ideo-
lógie vo folklórnom hnutí. Nemalou mierou sa venu-
jeme aj vydavateľskej činnosti, kde už „po nás“ zo-
stala výrazná stopa: desiatky katalógov, zborníkov 
a zbierok často vo viacjazyčnom vydaní. A náš časo-
pis KOCKY, aby som nezabudla, vydávame ho pravi-
delne dva razy ročne už od roku 2008. Aj KOCKY vy-
rástli, veď sa pozrite!

Mgr. Alžbeta Sádovská
riaditeľka ROS v Leviciach 

Prešli sme dlhou cestou, zďaleka však nie sme na kon-
ci. Nápady prichádzajú, chuť pracovať je stále veľká. 
Tento tím ešte veľa dokáže. No potrebujeme naďalej 
vašu pomoc pri uchovávaní tradičných hodnôt, tradič-
nej ľudovej kultúry a zviditeľnenie vizuálneho umenia!

Verím, že dňa 3. 9. 2022 urobíme jeden veľký krok 
vpred. Sťahujeme sa do nádherných priestorov 
v centre mesta Levice. Nájdete nás na Mlynskej ul. č. 3, 
v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na celom 
prvom a celom druhom nadzemnom podlaží budovy 
v celkovej rozlohe 300 m štvorcových! Je to podstat-
ný rozdiel. Budeme mať kancelárie, miesto na tvorivé 
dielničky, galériu RÓSku. 

Tento polrok bol divoký
Začiatok roka bol opäť neprajný. Napriek tomu sa 
nám podaril husársky kúsok: v takejto neľahkej pan-
demickej dobe sme od 1. 1. do 30. 6. 2022 zorgani-
zovali 70 podujatí. Sme úspešní v 22 projektoch. 
Návštevnosť podujatí sa za šesť mesiacov pribli-
žuje k 6000! Samozrejme, pripravili sme výstavy 
/aj virtuálne prehliadky/, medzinárodný fotografic-
ký festival Dni /nielen/ fotografie v Leviciach, me-
dzinárodnú fotografickú konferenciu Metamorfó-
zy fotografie, niekoľko kreatívnych workshopov 
v rámci projektu Vzdelávame umením, podporené-
ho Fondom na podporu umenia. Ani naša publikačná 
činnosť nechýba: vydali sme katalóg k dňom fotogra-
fie, zborník k medzinárodnej fotografickej konferencii 
či katalóg k výstave fotografa Lajosa Mészarosa. 
Druhý polrok bude opäť dynamický. Popri sťahova-
ní a zariaďovaní pripravujeme medzinárodný folklór-
ny festival Takí sme (2. 9. - 6.  9.  2022), celoštátnu 
súťaž spojenú s výstavou Výtvarné spektrum (7. 10. - 
14. 11. 2022), dokončíme projekt Vzdelávame umením, 
prinesieme zaujímavé výstavy, vydáme katalóg, ďalšie 
KOCKY a publikáciu Na ceste k prednesu.

Za pätnásť rokov som stretla stovky osobností. Fun-
dovaných lektorov a úžasných umelcov. Som vďač-
ná, že ma vždy obklopoval hyperaktívny tím mojich 
kolegov. Spoločne sme činnosť ROS za tých 15 rokov 
správne nasmerovali. Verím, že nové priestory jej len 
pomôžu v ďalšom raste. Tak našej ROS-ke dajme spo-
ločne šancu vyrásť na úspešného dospeláka!

Teším sa na Vás u nás na Mlynskej 3

15 ROKOV
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DAR
K 15. NARODENINÁM
Regionálne osvetové stredisko (ROS) v Leviciach 
patrí k etablovaným kultúrnym ustanovizniam nie-
len v Nitrianskom kraji. Podujatia a činnosť, ktorou 
sa môžu pochváliť, často prekračujú hranice našej 
krajiny. Dôkazom toho je aj 14. ročník medzinárod-
ného folklórneho festivalu TAKÍ SME. 

To, čo ROS-ke však celé tie roky chýbalo, boli dôs-
tojné priestory. Mnohí z nás si pamätáme, ako sa 
presúvali z jedného miesta na druhé, ktoré ale bolo 
často ešte menej vhodnejšieho ako to predošlé. 
Ubehlo už takmer päť rokov, odkedy sme s pani 
riaditeľkou Alžbetou Sádovskou začali prvýkrát 
intenzívne a neúnavne hľadať nové priestory. 
Nakoniec sa to podarilo. Vďaka snahe pani riadi-
teľky úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ve-
dúcim odboru kultúry a majetku už môžeme našu 
ROS-ku navštíviť v centre mesta Levice na Mlyn-
skej ulici. 

Výročie kultúrnej inštitúcie je príležitosťou na isté 
bilancovanie jej doterajšej činnosti, ale aj mo-
ment, keď sa stanovujú nové vízie jej smerovania. 

V histórii ľudstva je 15 rokov malý zlomok času. 
V histórii jedného človeka je to obdobie jeho for-
movania a smerovania k víziám o dospelosti. Na-
priek krátkemu času 15 rokov sa Regionálne osve-
tové stredisko v Leviciach už zapíše do histórie 
mesta i nášho regiónu, čo ako kronikárka mesta 
Levice môžem len potvrdiť. Ako ho zhodnotí histó-
ria, nevieme, no ako zapisovateľka a hlavne účast-
níčka mnohých podujatí  hodnotím činnosť našej 
ROS-ky iba s obdivom a uznaním. Z neskúseného 
dieťaťa  mi ROS-ka  priamo pred očami  dorástla 
na kreatívneho sebavedomého, odvážneho a zod-
povedného mladého tvorcu zmysluplných, potreb-
ných a v súčasnosti čoraz  dôležitejších aktivít, kto-
rými spracúva, ochraňuje, uchováva a šíri ľudové 
tradície nášho multikultúrneho regiónu, prehlbuje 
vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných 
menšín a etník, ale výrazne a nápadito podporu-
je aj rozvoj všetkých druhov amatérskeho umenia, 
vychováva k umeniu umením, vzdeláva. Už na  za-
čiatku svojho vzniku mala ROS-ka odvážne plány 

Mgr. Martina Holečková
poslankyňa NSK

Verím, že pekné a dôstojné priestory otvoria nové 
možnosti. Dnes si môžeme konečne hrdo povedať, 
že Regionálne osvetové stredisko v Leviciach má 
nielen excelentné personálne zázemie, ale aj vhod-
né priestory. Prajem našej organizácii minimálne 
ďalších 15 úspešných rokov.

a veľké ambície, prešla dlhú, niekedy tŕnistú ces-
tu, zažila množstvo zmien,  no s rovnakým zápa-
lom a odhodlaním ako na počiatku jej fungovania, 
sa púšťa do ďalších nových projektov a spoluprác.  

ROS v Leviciach – to je predovšetkým rodina plná 
skvelých odborníkov - profesionálov, kolegov 
a priateľov zapálených pre všetko, čo im krásne 
a náročné poslanie každodennej práce pri napĺňa-
ní už dospelých vízií prináša. Všetkým členom tej-
to rodiny patrí ako lokálpatriotke moja vďaka, úcta 
i obdiv. 

Prajem ROS-ke veľa krásnych a úspešných  projek-
tov v plnej kondícii a spokojnosť v nových, verím, 
že už definitívnych,  priestoroch!

 Mgr. Ľubica Opaterná
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KRONIKÁRKA
MESTA LEVICE

Inštitút Liszta
Maďarské kultúrne centrum Bratislava
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VÝTVARNÁ
TVORBA
A REMESLÁ

SPOLU
S FONDOM
NA PODPORU 
UMENIA 2022

Projekt predstavuje súbor edukačných 
aktivít zameraných na vzdelávanie 
detí, mládeže a dospelých prostred-
níctvom kultúrno-osvetových aktivít 
primárne zameraných na oblasť tra-
dičnej kultúry a osvojovania si tradič-
ných zručností. Projekt je zameraný 
aj na rozvoj nových a inšpiratívnych 
metód a foriem trávenia voľného času 
s dôrazom na kultúrnospoločenský 
rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej 
a regionálnej kultúry.

Prinášame projekt, ktorý predstavuje 
súbor 33 vzdelávacích aktivít. Reali-
zujeme ich počas celého roka 2022
v rôznych obciach okresu Levice: 

•	Metodika	výučby	ľudového	
tanca	a	spevu

•	Letná	školička	tanca
•	Zvykoslovie	Tekova	a	Hontu
•	Výtvarné	a	remeselné	kreácie
•	Na	ceste	k	divadlu	a	knihe
•	Remeselné	workshopy
•	Fotografická	konferencia
•	Fotografické	workshopy
•	Medzi	riadkami

Hlavným partnerom podujatia je a projekt
finančne podporuje Fond na podporu umenia. 

7KOCKY 2022
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VÝTVARNÉ
A REMESELNÉ KREÁCIE

18. 1.
ŠPERK ZO ŽIVICE
Šperky zaliate živicou sú dnes veľmi obľúbené 
a tešia sa veľkému záujmu. Nebolo to inak ani na 
našom tvorivom workshope. 
Tu máte krátky návod, ako na to: 
Vystrihneme si grafický motív a vložíme ho do lôž-
ka. Ak z lôžka vyčnieva, vyberieme ho a zastrihá-
vame dovtedy, kým do lôžka perfektne nezapad-
ne. Kovové lôžko potrieme jemnou vrstvou deku-
pážneho lepidla a vložíme doň motív, ktorý lepid-
lom už nepotierame. Lepidlo na grafickom motíve 
by mohlo spôsobiť zmenu farieb obrázku. Počká-
me, kým biele lepidlo zaschne a spriesvitnie. Na 
pracovnú plochu si položíme papier na pečenie, 
ktorý ju ochráni, ak by nám kvaplo trochu živice 
mimo lôžka. Do jednej odmerky si dáme dva die-
ly – 20 ml zložky A (krištáľová živica) a do druhej 
odmerky si dáme jeden diel – 10 ml zložky B (tvrdi-

dlo). Obe zložky nalejeme do jednej plastovej ná-
doby (plastový pohár, téglik od jogurtu) a dôklad-
ne miešame po dobu asi 5 minút. Miešame poma-
ly, aby sme zamedzili tvoreniu bubliniek. Dávame 
si pozor, aby sme premiešali celú živicu s tvrdid-
lom, lebo zložka A je hustejšia a preto sa usádza 
na spodku nádoby. Zamiešanú živicu môžeme po-
maly po kvapkách nalievať do lôžok. Ak by sme v 
živici našli bublinky, prepichneme ich špendlíkom 
alebo špáradlom. Bublinky sa môžu objaviť aj 5-6 
hodín po zaliatí motívov, preto šperky pravidelne 
kontrolujeme a bublinky odstraňujeme. Šperky za-
liate živicou necháme tuhnúť 24 hodín. Po stuh-
nutí živice môžeme na lôžka dať ostatné bižutér-

ne komponenty (háčiky do uší, saténovú šnúrku 
a iné). Ak by nám živica nevytuhla dobre, môžeme 
lôžka ešte raz preliať novou várkou živice. My sme 
si vyrobili nádherné kúsky.  A čo vy? Vyskúšate?

9. 3.
ZIMNÝ OBRAZ
Na biele plátno sme do stredu naniesli lepidlo, 
kraje zostali biele. Nalepili sme naň ryžový papier 
s potlačou, ktorý sme zvrchu opäť zatreli lepid-
lom. Na kraje sme nanášala farbu (odtiene podľa 
farby zvoleného ob-
rázku). Ďalej si každý 
účastník vybral hrub-
ší papier so vzorom 
a začal ho trhať ta-
kým spôsob, aby po 
nalepení bola viditeľ-
ná základná podkla-
dová grafika z ryžo-
vého papiera. Na kra-
je sa nanášala tmavá 
pasta, aby sa dosia-
hol efekt obhorenia papiera. Následne sme ho na-
lepili na plátno. Dielo sa dotváralo kontúrami, lepe-
ním drevených vzorov a písma. Hubkou sa cez rôz-
ne šablóny obraz dotváral. A takto vzniklo výsled-
né dielo – zimný obraz technikou mix médií!

22. 3.
JARNÁ KVETINOVÁ DEKORÁCIA
Možnosť tvoriť a vyrábať sme dopriali aj  deťom 
z Centra pre rodinu v Leviciach. Maľovalo sa na 
tenký drevený a oválny podklad, na ktorý sa po-
tom taviacou pištoľou priliepali dekorácie:  preglej-
kové nápisy, kvety, flitre - fantázii sa medze naozaj 
nekládli! Deti sa cítili veľmi príjemne, čo sa odzr-
kadlilo aj na ich tvorbe a výsledných  dielach. De-
korácie hýrili žiarivými farbami. Už počas tvorivé-
ho procesu sa deti dohodli, ktorým učiteľom tieto 
dekorácie darujú. 

17. 5.
KRABIČKA NA DROBNOSTI
Spolupráca s deťmi z Centra pre rodinu rodiny v Le-
viciach pokračovala. Pozvali sme ich na workshop, 
kde si tentokrát vyrobili krabičku na drobnosti, aby 
mali všetky svoje poklady a  nenahraditeľné vecič-
ky na jednom mieste. Na krabičku z tvrdého kartó-
nu sa nanášali farby v dvoch vrstvách podľa zvole-
ných obrázkov a motívov. Obrázky sme prispôso-
bili rozmerom vrchnáka krabičky a vytlačili. Ďalej 
sme  ich namáčali vo vode, jemne usušili a trans-
parentným lepidlom prilepili na veko. Zafixovali le-
pidlom, vysušili fénom, zalakovali. Nakoniec sme 
krabičku dozdobili stuhou a farebnými fixkami. 
Všetky štyri workshopy sa konali v kreatívnej diel-
ni Mira Office Levice pod vedením lektorky Judit 
Korpács Göbö.

31. 5.
MAĽOVANÁ
SKLENENÁ TÁCKA
V Komunitnom centre v Tekov-
ských Lužanoch sme zrealizo-
vali náš piaty tvorivý workshop 
– maľované sklenené tácky. Účast-
níci si z rôznych predlôh a motí-
vov vybrali tie, ktoré sa im najviac páčili. 
Do vnútra oblej sklenenej tácky si po okrajoch 
nalepili papierovou páskou vzor. Potom si tác-
ku otočili a kontúrovou farbou si vzor prekreslili. 
Na výber bolo osem rôznych kontúrových farieb. 
Po jemnom zaschnutí si namaľovaný vzor vypĺňa-
li farbou na sklo. Tácky vyschli až po troch dňoch. 
Účastníčkam sa workshop s touto technikou veľmi 
páčil, čo nás mimoriadne teší!
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23. 4.
MINI ŠKOLA GRAFFITI
POULIČNÉ VÝTVARNÉ UMENIE
Podstata grafitov spočíva v tom, že grafitista (wri-
ter, sprejer) sa snaží prezentovať svoje pseudo-
meno – tag pomocou farby v spreji (ale aj inými 
prostriedkami), a tým sa odlíšiť od ostatných gra-
fitistov. Vo väčšine prípadov grafitisti píšu alebo 
maľujú svoje mená alebo mená svojich crew. Za 
grafity môžeme považovať aj rôzne nápisy alebo 
reklamné logá a slogany – ak sú namaľované sprej-
mi alebo podobnou technikou. Za graffity však 
nemôžeme považovať všetko, čo je namaľované 
sprejom. Túto skutočnosť bežní ľudia ťažko rozli-
šujú. Graffity je individuálny umelecký smer, po-
dobne ako sú individuality ľudia, ktorí sa mu venu-
jú, preto je zodpovedný každý sám za seba a von-
koncom sa nemôže celá scéna posudzovať podľa 
činov jednotlivca.

Zorganizovali sme celodenný worskhop pod vede-
ním Vlada Budzáka zameraný na priblíženie graffi-
ti umenia a umenia ulice, ale aj maľby tzv. muralu. 
Cieľom bolo oboznámiť účastníkov o histórii, sú-
časnosti, pravidlách a materiáloch používaných pri 
graffitoch. Desiati účastníci prešli celým vývojom 
od vymyslenia si vlastného graffiti mena (prípadne 
kresby – tzv. charakteru) a skici na papieri. Oboz-
námili sa s technikou sprejovania na stenu a pou-
žitia rôznych nástavcov na sprej (trysky) až po vý-
slednú maľbu na legálnu stenu. Pracovalo sa veľ-
mi dobre! Záujem o tvorenie bol veľký. Tvorili sme 
v parku Strednej odbornej školy poľnohospodár-
stva a služieb v Leviciach, kde sme si medzi stro-
my natiahli streč fólie, ktoré slúžili ako skica, ná-
cvik pred nanášaním na kartón. Tie sme pripevnili 
na plot. Všetky diela si deti zobrali domov!

A na jeseň pokračujeme,
vyrábame, maľujeme, tvoríme!

Pridajte sa k nám aj vy. 

        Vladimír Budzák
         výtvarná tvorba, ROS

VZDELÁVAME UMENÍM

Remeselné workshopy prispievajú k tomu, aby si 
ich účastníci vytvárali a prehlbovali vzťah k tradič-
nej ľudovej kultúre, podporovali rozvíjanie špecific-
kých zručností a kreatívneho myslenia. Ich cieľom 
je všestranné vzdelanie človeka, ktorý má okrem 
iného poznať tradície, históriu a kultúrne dedič-
stvo svojich predkov. Ľudové remeslá sprevádza-
jú ľudstvo odpradávna. Výsledkom práce remesel-
níkov sú produkty, s ktorými sa v súčasnosti stretá-
vame najčastejšie v múzeách, na výstavách, v pre-
dajniach s ponukou tradičnej umeleckej výroby, na 
trhoch a jarmokoch. Sú to najmä zvyšky činností, 
ktoré po dlhé stáročia zabezpečovali väčšinu život-
ných potrieb človeka.

Každý rok sa snažíme naplánovať a ponúknuť 
zaujímavé témy záujemcom o naše remeselné 
workshopy, ktoré organizujeme pod vedením od-
borných lektorov, výtvarníkov a remeselníkov. Bolo 
to tak aj v prvej polovici tohto roku.

Začali sme 25.	januára, keď sme zorganizovali re-
meselný workshop na tému „Zrkadlo	z	paverpo-
lu“ pod vedením lektorky Irenky Drapčaťovej. S pa-
verpolom sme už pracovali aj v minulosti, medzi 
účastníčkami workshopu je to veľmi obľúbený ma-
teriál. Paverpol bol vyvinutý umelcom a je aj umel-
com určený. Je to textilné a dekoračné tužidlo, ne
-škodné pre človeka, zvieratá a životné prostredie. 

Ide o bezpečný produkt, veľmi obľúbený u umel-
cov a kreatívnych ľudí. Má veľa možností uplatne-
nia. Je vhodný na tvorbu veľkých a malých objek-
tov, na rôzne druhy materiálu - textil, papier, semiš, 
sklolaminát, hlinu, všetky druhy prírodných materi-
álov. Drží dobre na dreve, keramike, sadre, betóne, 
kameni aj polystyréne. S paverpolom sa dajú vyro-
biť krásne umelecké sochy do interiérov, záhradné 
sochy, obrazy, bábiky a mnoho ďalších dekoratív-
nych ozdôb.

Unikátnou vlastnosťou je jeho rýchle schnutie. Vďa-
ka tomu je možné, že za jeden deň môžeme mať 
hotové umelecké dielo, ako je napr. socha do zá-
hrady. Paverpol sa vysuší na úplne transparentnú 
farbu. Fénom sa dá proces sušenia urýchliť. Pou-
žité farebné látky so vzorom si ponechajú svoj pô-
vodný jas. Okrem priesvitnej/transparentnej far-
by sa dá kúpiť v čiernej a bronzovej farbe. Podľa 
potreby tak môžeme zafarbiť rôzne biele tkaniny. 
Farby Pavercolor sú miešateľné, čím dosiahneme 
viac odtieňov. Na tento workshop sme si zabezpe-
čili polotovar, a to zrkadlá bez rámu. Rámy sme vy-
tvárali z paverpolu, ktorý sme aj farbili akrylovými 
farbami.

Dňa 15.	 februára sme pripravili keramický 
workshop, ktorý lektoroval keramik Ivan Ivanov. 
Tento workshop sa skladal z dvoch častí, keďže vý-
roba keramiky je dlhodobejší proces, kým sa do-
pracujeme k finálnemu výsledku. Druhá časť sa 
uskutočnila dňa 8. marca. V prvej časti sme na 

VZDELÁVAME 
UMENÍM
REMESELNÉ 
WORKSHOPY
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tému „Hudobný	nástroj	z	keramiky“ vyrábali malé 
píšťalky a okaríny. Okaríny, starodávne dychové ná-
stroje, sa pokladajú za jedny z najstarších hudob-
ných nástrojov vôbec. 

Je niekoľko techník ručnej výroby keramiky. Na na-
šich workshopoch sme využívali hlavne modelo-
vanie z hrudy a modelovanie z plátov. Modelova-
nie z hrudy je najlepšou technikou na zoznámenie 
sa s hlinou. Je vhodná pri modelovaní malých ob-
jektov. Hlina musí byť dokonale premiesená a musí 
byť dostatočne vlhká. Modeluje sa z hrudy mäk-
kej hliny, do ktorej sa vtlačením kolmo palcom vy-
tvorí jamka. Hlina sa stláča tlakom palca dole, po-
tom do strán a zároveň sa masa hliny zoslabuje 
a vytláča smerom hore. Postupne sa rotačnými po-
hybmi jamka prehlbuje a tvaruje, pričom sa dbá na 
rovnomernú hrúbku steny. Vzniknutá nádobka, prí-
padne iný tvar sa domodeluje pomocou špachtle, 
noža a vlhkej hubky. Technika modelovania z hrudy 
je jednoduchá, a predsa ponúka rozmanité mož-
nosti tvarov – uzavreté, guľaté, vajcovité, miskovi-
té, deformované, atď. Techniku možno kombinovať 
s ďalšími technickými postupmi, napr. s plátmi, val-
čekmi. 

V období po prvom workshope sa tieto výrobky 
usušili a vypálili v keramickej peci. Na marcovom 
stretnutí sme sa ich naučili glazúrovať keramický-
mi glazúrami rôznych farieb. Glazúry sa považu-
jú za najzázračnejšiu oblasť tvorby keramiky. Na-
nášajú sa rôznymi spôsobmi tak, aby vytvorili za-
ujímavé hrubé alebo tenké vrstvy. Sú určené na 
zušľachtenie povrchu keramických výrobkov, za-
isťujú nepriepustnosť, zvyšujú chemickú a me-
chanickú odolnosť a zlepšujú estetické vlastnosti 
(farebnosť, lesk a pod.). Je niekoľko spôsobov gla-
zovania, napr. striekaním, polievaním alebo poná-
raním. Na našich workshopoch využívame tech-
niku glazovania štetcom. Mäkké a široké štetce 
sú vhodné na plošný nános glazúry, tvrdé štet-
ce so špičkou na jemné ozdoby. Na pokrytie po-
vrchu sa nanášajú aspoň dva nátery. Pred naná-
šaním druhej vrstvy musí byť prvá vrstva suchá. 
Tento spôsob glazovania je vhodný na malé plo-
chy. Potom sa už tieto glazúrované výrobky po-
slednýkrát vypálili, aby si ich účastníčky worksho-
pu mohli prevziať a odniesť domov. 

24.	mája sa uskutočnil workshop na tému „Výro-
ba	handrovej	bábiky“. Vyrobili sme si spolu oča-
rujúcu bábiku – anjela, ktorá sa určite stala jedi-
nečnou dekoráciou aj výnimočným darčekom pre 
blízkych. Vďaka našej ďalšej lektorke Beáte Ga-
lambosovej zvládol vyrobiť bábiku každý, chcelo 
to len viac času a trpezlivosti. Nečakali nás však 
žiadne zložitosti, ako by sa mohlo podľa výsledku 
zdať. Beáta Galambosová sa tomuto remeslu ve-
nuje veľmi intenzívne a je veľmi tvorivá a produk-
tívna. Ako väčšina remeselníkov aj ona svoje vý-

robky predáva na rôznych jarmokoch a remesel-
ných trhoch. Okrem výroby bábik sa venuje aj re-
cyklovaniu materiálov, z ktorých vyrába rôzne de-
korácie, napríklad z plechoviek svietniky, z plas-
tových fliaš šperky atď. Recyklácia je proces opä-
tovného využitia už niekedy použitých materiálov 
a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných 
a ostatných kovov, skla, plastov...). 

Pod jej vedením sme zorganizovali 7.	 júna ďal-
ší workshop na tému „Folklórny	šperk“, na výro-
bu ktorého sme využili aj kreatívne súpravy na vý-
robu šperkov, čo sú praktické skompletované zo-
stavy komponentov, vďaka ktorým si svoj vlastný 
šperk navlečie aj úplný začiatočník. Tieto koráliko-
vé zostavy sa môžu využiť buď pre seba, alebo ako 
darček svojim najbližším. Súpravy sú plné krás-
nych komponentov, navliekacích materiálov, mi-
nerálov alebo aj rôznych ďalších korálikov, príves-
kov, či ozdobných medzidielov. Korálkovanie je už 
odpradávna obľúbenou činnosťou dievčat a žien. 
Niektoré si doma s korálkovaním aj privyrábajú. 
Výroba jednoduchých šperkov zaberie iba pár mi-
nút. Nezabúdajme ani na zložitejšiu techniku vý-
roby šperkov a rôznych ozdôb, ktoré môžu zabrať 
aj týždne. Každá účastníčka si tak pomocou tých-
to rôznych polotovarov a pod vedením skúsenej 
lektorky vyrobila svoje originálne náušnice a broš-
ne. Výsledok stál za to, mohli sa pýšiť šperkami, 
ktoré si vyrobili sami. 
Účastníčky týchto workshopov si odnášali do-
mov okrem vlastnoručne vyrobených originálnych 
výrobkov aj krásny pocit z príjemného tvorivého 
strávenia voľného času. Hlavným partnerom pod-
ujatia bol Fond na podporu umenia. 

 Slavka Prevendarčíková
 remeslá, ROS
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GRAFIKA
Z PRÍRODY
LANDART
NA PAPIERI

Naše výtvarné hry pod vedením lektorky Mar-
cely Kotrašovej Štrbovej sa tešia veľkej obľube. 
Dňa 10. 5. sme ich priniesli do Spojenej školy inter-
nátnej v Leviciach. Na pomoc sme si pozvali aj diev-
čatá, študentky zo Strednej školy pedagogickej 
v Leviciach, keďže niektorí klienti školy majú špe-
ciálne potreby. Rozprávkové počasie nám vnuklo 
myšlienku tvoriť vonku na ich krásnom dvore. Za-
bezpečili sme pomôcky ako prírodnú tkaninu, lis-
ty stromov a rastlín, drievko na zatĺkanie, macho-
vú gumu, tlačiarenskú farbu, výkresy.

Na tkaninu sa priložil list, prekryl papierom a zatĺ-
kal sa, aby vznikol jeho odtlačok. Následne sa na 
machovú gumu nakreslili prírodné motívy: kviet-
ky, motýle, včielky. Potom sa po obvode vystrihli, 
valčekom sa na ne naniesla tlačiarenská farba 
a odtlačili na tkaninu. Výsledkom boli odtlačené 
motívy so zaujímavou prírodnou štruktúrou. Kým 
jedna skupina detí pracovala na technike odtláča-
nia, druhá vyfarbovala a vystrihovala z výkresov 
predkreslené mäsožravé rastliny a hmyz. Na ten sa 
nalepil suchý zips. Výsledné diela sa paspartovali. 
S detičkami sa pracovalo fantasticky a sme pripra-
vení ponúknuť im ďalšie tvorivé dopoludnie! 

Druhé výtvarné hry sa konali dňa 31. 5. a smero-
vali do denného centra pre seniorov v obci Ryb-
ník, keďže naše aktivity zameriavame na rôz-
ne vekové skupiny. Na workshope sa zišlo osem 
tvorivých dôchodkýň, kde im lektorka Marcelka 
vysvetlila tému, ktorou bola  plátenná taška. Dala 
im niekoľko rôznych návodov, ako si ju vymaľovať, 
dotvoriť. Fantázii sa medze naozaj nekládli. Vytvo-
rili nádherné prírodné motívy. Dámy boli nadšené, 
ako sa dá z obyčajnej plátennej tašky vytvoriť ve-
selá „nákupná pomôcka“. Už sa tešia, ako  vnúčat-
ká prekvapia svojím módnym kúskom!

        Vladimír Budzák
         výtvarná tvorba, ROS

Regionálne	osvetové	stredisko	v	Leviciach	(ROS)	
každoročne	organizuje	okresnú	postupovú	súťaž	
výtvarnej	tvorivosti	detí	predškolského	veku		pre	
celý	okres	Levice.

Súťažné kategórie: 
I.	A	kategória:	do	5	rokov
materské školy
I.	B	kategória:	do	5	rokov
základné umelecké školy
II.	A	kategória:	od	6	–	7	rokov
materské školy
II.	B	kategória:	od	6	–	7	rokov
základné umelecké školy I. 

Tento rok 2021 boli diela malých umelcov nainšta-
lované v priestoroch vestibulu Obchodného centra 
Dituria v Leviciach od 21. 1. – 11. 2. 2022. Do súťaže 
sa nám prihlásilo 10 materských škôl nášho okresu:  
levické Konopná, Vojenská, KSŠ sv. Vincenta de 
Paul, ďalej Horná Seč, Málaš, Starý Tekov, Jur nad 
Hronom, Zbrojníky, Čaka a levická ZUŠ P. Kádosu 
spolu s 50 výtvarnými prácami. Ocenili sme 15 detí 
a všetky práce postúpili na Žitnoostrovské pastel-
ky 2022 - XXIII. medzinárodnú prehliadku výtvar-
nej tvorivosti detí predškolského veku.

Ocenené diela ďalej postúpili na medzinárodnou 
výtvarnú súťaž detí predškolského veku Žitnoos-
trovské pastelky do Dunajskej Stredy. 
Veľmi nás teší, že medzi vystavenými dielami boli 
aj naše práce:

Filip Dudášik, 4 r. - Žirafa, ktorá sa pozerá na slnko,  
KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice
Kristína Oťaziková, 3 r. - Mamina, ocino, Hanka a ja  
- MŠ Starý Tekov  
Alex Greguš, 5 r. - Hasič v akcii, MŠ Vojenská,  Levice 
Jakub Jalakša, 5 r. - Vesmír a čierna diera, MŠ Ko-
nopná,  Levice 

Porota v zložení Mgr. Boris Beláni, Mgr. Marcela 
Kotrašová Štrbová a Mgr. Alžbeta Sádovská oce-
nili týchto malých výtvarníkov: 

•	ZIMA, kat. I. A
Kevin Horváth - 5 rokov, MŠ Horná Seč

•	ZVIERACÍ	LES, kat. I. A
Emma Márföldiová - 5 rokov, MŠ Horná Seč

•	MEDVEDE, kat. I. A
Juraj Široký - 4 roky, MŠ Horná Seč

•	V	NOCI	NA	STRECHE, kat. II. B
Zara Pólyová - 6 rokov, Levice, ZUŠ P. Kadosu Levice

•	TEŠÍM	SA	NA	VIANOCE, kat. I. A
Orsolya Szöllösyová - 4 roky, MŠ Čaka

•	HURÁ,	UŽ	JE	SNEH, kat. I. A
Marianna Pastierovičová - 4 roky, MŠ Zbrojníky

•	SVET	DINOSAUROV, kat. II. A
Lukáš Lehocký - 6 rokov, MŠ Zbrojníky

•	HASIČ	V	AKCII, kat. I. A
Alex Greguš - 5 rokov, Levice, MŠ Vojenská 

•	JA	A	MOJA	SESTRA	V	LESE, kat. I. A
Viktoria Franková - 4 roky, Levice, MŠ Konopná 

•	ROZPRÁVKOVÉ	MAČIATKA, kat. I. A
Kristína Morvayová - 5 rokov, Levice, MŠ Konopná

•	ROZPRÁVKA	O	REPE, kat. II. A
Patrik Kúdela - 6 rokov, MŠ Jur nad Hronom

•	MAMINA,	OCINO,	HANKA	A	JA, kat. I. A
Kristína Oťaziková - 3 roky, MŠ Starý Tekov

•	MARTIN	NA	BIELOM	KONI, kat. I. A
Nina Lecká - 5 rokov, MŠ Starý Tekov

•	ŽIRAFA,	KTORÁ	SA	POZERÁ	NA	SLNKO
kat. I. A, Filip Dudášik - 4 roky, Levice, MŠ Saratovská

•	ČAROVNÝ	SVET	ROZPRÁVOK
kat. II. A, Viktor Vosko - 6 rokov, MŠ Málaš

Všetkým gratulujeme a tešíme sa
na dielka v ďalšom ročníku súťaže.
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pripravujeme
2022

59. ročník celoštátnej postupovej             súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby

vernisáž
7. 10.
trvanie výstavy
8. 10. - 14. 11.
Tekovské Múzeum
a Synagóga v Leviciach Mesto

Levice
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FILM
A FOTOGRAFIA

Dni fotografie v Leviciach sa pr-
výkrát vpísali do povedomia ve-
rejnosti v r. 2007 (nultý ročník). 
Išlo o  prezentáciu amatérskej 
a  profesionálnej fotografie zo 
Slovenka a tiež zo zahraničia. 

Hlavným organizátorom je Regi-
onálne osvetové stredisko v Le-
viciach, spoluorganizátorom Fo-
togravity o. z. Snažíme sa tým-
to festivalom prispieť k metodic-
kému a odbornému vzdelávaniu 
amatérskych fotografov. Celé 
podujatie propaguje fotografiu 
ako jedno z  najvýznamnejších 
vizuálnych umeleckých médií.

Koncept tohto ročníka bol po-
dobný tým predošlým: cieľom 
bolo predstaviť fotografiu ako 
druh výtvarného umenia v žán-
rovej rôznorodosti. Vystavujú-
cich sme vopred vyberali tak, 
aby spĺňali tieto naše zámery. Na 
výstavách, ktoré sme pripravili, 

ra	 Korčeka /SK, ktoré pod ná-
zvom Mestá bez nás dokumen-
tujú úplne prvé dni po vyhláse-
ní protipandemických opatre-
ní. Čiernobiele fotky českého 
fotografa Karla Cudlína zachy-
távajú ikonické miesta pražskej 
metropoly a farebné snímky slo-
venského autora Petra Korčeka 
zasa ulice metropoly na Dunaji. 
Tieto dve časovo najdlhšie trvajú-
ce výstavy boli nainštalované do 
31. 7. 2022. 

V  levickej synagóge, kde kaž-
doročne pripravujeme slávnost-
né otvorenie celého festivalu, sa 
predstavil autor série Minulé si-
tuácie - Vasil	Stanko /SK. Termín 
výstavy 27. 5. bol dňom otvore-
nia festivalu, zároveň aj dňom jej 
slávnostnej finisáže.
„Autor patrí k  najvýraznejším 
predstaviteľom českej a  slo-
venskej fotografie posledného 
obdobia. Jeho prínos spočíva 
v objavovaní nových postupov aj 
v  osobitom použití známych 
metód. Výstava prináša niekoľ-
ko súborov, v  ktorých môžeme 
sledovať umelcov vývoj od roku 
1996, keď sa začal venovať pro-
jektom so zrkadlením, najskôr 
v radoch čiernobielych fotogra-
fií...“ (Jiří Machalický). 

Návštevníci Tekovského múzea 
sa v  Nécseyho galérii zoznámi-
li s  fotografickým konceptom 
mladej fotografky Enikő	Hodo-
sy /HU. Hlavnou oblasťou jej zá-
ujmu je vzťah medzi ľudským te-
lom a dušou. Fotografie inšpiro-
vané sociálnymi a  psychologic-
kými problémami, ich brutalitou 
a  krásou, prezentované vzduš-
nou a  intímnou atmosférou. 
V roku 2021 bola vybraná ako je-
den z talentov Capa Center FU-
TURES - European Photogra-
phic Platform a získala trojročné 
umelecké štipendium Maďarskej 
akadémie umení.

Aj poľská fotografia je u nás veľ-
mi uznávaná a  cenená. Každo-
ročne sa nám predstavujú noví, 
zaujímaví autori. Tešili sme sa na 
pokrokového Jerzy	Oleka: „Moja 
umelecká cesta je poznače-

ste si mohli vychutnať celú škálu 
žánrov fotografie, akými sú: fo-
tografický dokument, koncep-
tuálna, inscenovaná, portrétna, 
krajinná a analógová fotografia. 

Okrem toho sme Vám v  tom-
to roku netradične predstavi-
li aj osobnosť mimo fotografie 
v  osobe výtvarného umelca, 
preto – Dni (nielen) fotografie
v  Leviciach 2022. Účastníci 
tohtoročného festivalu v niekto-
rých prípadoch predstavujú stre-
doeurópske špičky fotografické-
ho umenia. Sme radi, že sme ich 
získali pre účinkovanie na DFLV. 

V roku 2022 sme pripravili
10 fotografických výstav,
8 virtuálnych prehliadok
a 6 sprievodných podujatí
spätých s fotografickou 
tvorbou

Od 6. mája bolo otvorených 
8 výstav: 

Dizajnér, typograf a fotograf Laj-
os	Gombos z Maďarska sa pred-
stavil v  Menora SAAG Centrum 
Artis, v  synagóge v  Šahách, 
„ ...jeho mnohé snímky na-
raz vyzerajú akoby v  minulos-
ti aj budúcnosti, ako keby foto-
graf z  19.  storočia putoval ve-
kom a dosiahol postapokalyptic-
kú krajinu.“ (György Cséka). Náv-
števa výstavy bola možná do 28. 
5. 2022.

V  Parku M. R. Štefánika v  Le-
viciach, priamo pod stroma-
mi, boli nainštalované veľkofor-
mátové fotografie dvoch auto-
rov – Karla	Cudlína /CZ a Pet-

DNI (NIELEN)
FOTOGRAFIE
V LEVICIACH 2022
15. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU

Viktória Jenisová, Odraz 1
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ná objavmi a sklamaniami pri narábaní s anamor-
fózami, nejednoznačnými a  nemožnými figúrami 
a viacnásobnými expozíciami, ktorých výsledkom 
je niečo, čo vyzerá ako transparentné splynutie 
niekoľkých prekrývajúcich sa pohľadov. Moje po-
kusy v oblasti umenia sprevádzajú teoretické texty 
často končiace záverom, ktorý je rovnako nejed-
noznačný ako samotné umelecké diela.“

Básnik, fotograf, animátor kultúry. Autor niekoľ-
kých básnických zbierok, desiatok výstav konkrét-
nej poézie a mnohých fotografických výstav, to je 
Boguslaw	Michnik /PL. Jeho séria „Pocta“ vzdá-
va hold mnohým pozoruhodným umelcom. Je for-
mou spomienky, vyjadrením úcty a uznania, ale aj 
prejavom toho, že hoci umelci odchádzajú, ich die-
la sú stále živé a vysielajú silné impulzy. 
Všetky tri uvedené výstavy, nainštalované v Tekov-
skom múzeu, trvali do 26. 6. 2022.

Od 3.6. prišlo na rad to, čo sme už dlho očakávali, 
na čo sme sa tešili. Výstava, kvôli ktorej sme prida-
li do názvu festivalu to slovíčko „nielen“ - Dni	(nie-
len)	fotografie	v Leviciach. Trošku sme tým splá-
cali aj náš dlh voči autorovi. Jeho plánovaná výstava 
v rámci nášho podujatia bola v r. 2020 pre pandé-
miu v poslednej chvíli zrušená. Akademický maliar, 
ktorý sa zaoberá grafikou, maľbou, kresbou, kniž-
nou ilustráciou a  designom poštových známok, 
dnes celosvetovo uznávaný, významný slovenský 
umelec Karol	Felix. Jeho výstavu, samozrejme aj 
s osobnou účasťou, si záujemcovia určite vychut-
nali v synagóge do 3. 7. 2022.

Kolektívne výstavy otvorili svoju trinástu komnatu 
v SC Dituria – predstavil sa Fotoklub	Nitra	pri	KOS	
Nitra (výstava bola otvorená do 9. 6.) a členovia 
Fotogravity	o.	z. z Levíc (do 28. 6.)

Sprievodné	podujatia sú každoročne neoddeliteľ-
nou súčasťou Dní fotografie. 
Sme presvedčení, že najväčším prínosom, hlav-
ne pre odbornú verejnosť, bola odborná, medzi-
národná fotografická konferencia „Metamorfózy 
fotografie“ (27. 5.). Býva určená profesionálom 
a  neprofesionálnym fotografom, študentom. Ob-
sahovala sériu prednášok s  následnou diskusiou. 
Prednášali tvoriví umelci, kurátori, pedagógovia 
a  historici umenia: Petra Cepková zo Slovenska, 
Jindřich Štreit /CZ s hudobným sprievodom flau-
tistky, Jerzy Olek z Poľska, Marcin Ryczek /PL, Ka-
talin Csillag /Béla Albertini z Maďarska, Erika Sző-
ke /SK a Gabriella Héjja z Nemecka. 

Na Škole umeleckého priemyslu Ladislava Bielika 
v  Leviciach sa v  deň otvorenia festivalu (27. 5.) 
uskutočnila pútavá prednáška, pokračujúca be-
sedou o  tvorbe slovenského fotografa žijúceho 
v  Prahe, Vasila Stanka. Účastníkmi boli študenti 
školy a ich pedagógovia. 

V spolupráci s Filmovým klubom 
Otáznik v  Leviciach sme mali 
možnosť vidieť film Helmut Ne-
wton: Nehanebná krása (18. 5.). 
Magický Island, je názov cesto-
vateľského premietania, ktoré 
bolo spojené s  vydarenou gas-
tronomickou ochutnávkou is-
landských jedál. Gabo Antal, au-
tor, sa s nami podelil o nezabud-
nuteľné zábery, ktoré nám chvíľa-
mi vyrážali dych. 
Spoluorganizátor festivalu, 
Fotogravity o. z. sa svedomito 
pripravil na organizáciu dvoch 
nedeľných fotografických 
workshopov. Boli to staré 
fotografické techniky - Mokrý 
kolódiový proces pod vedením 
lektora Jozefa Kuceja (5. 6. 2022) 
a  Pseudoheliografia s  lektorom 
Milošom Mozdíkom (26. 6. 2022).

Podujatie DFLV starostlivo 
pripravujeme a realizujeme 
15 rokov!!! 

Finančne nás podporuje a hlav-
ným partnerom podujatia je 
Fond na podporu umenia. Ďa-

kujeme. Ďakujeme za finančnú 
podporu aj Fondu na podpo-
ru kultúry národnostných men-
šín, Poľskému inštitútu, Čes-
kému centru a  Maďarskému 
kultúrnemu centru, mestu Levi-
ce a  Nitrianskemu samospráv-
nemu kraju. Za prepožičanie vý-
stavných priestorov sme vďační 
Tekovskému múzeu v Leviciach, 
Mestskému kultúrnemu stredis-
ku v Leviciach, SC Dituria Levi-
ce či kaviarni Na kus reči v Le-
viciach a Menora Saag Centrum 
Artis Šahy.

Okrem	toho	sme	vydali	aj	dvoj-
jazyčný	 katalóg	 a  pripravili	
sme	virtuálne	prehliadky.	Nech	
sa	páči,	galéria	výstav	 je	 stále	
k  dispozícii	 na	 www.roslevice.
sk,	prejdite	sa	J!

Ďakujeme všetkým (účastníkom 
a návštevníkom) a dúfame, že si 
z  tohto festivalu odniesli kúsok 
šťastia a radosti.

  Marta Kosmályová
                       foto, film ROS
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Za 15 rokov trvania podujatia sme v levickom regi-
óne usporiadali 177 (!) výstav Dni fotografie, kto-
ré obsiahli to najlepšie zo slovenskej fotografickej 
tvorby. Predstavili sme celú Novú vlnu slovenskej 
fotografie okrem Petra Župníka, ktorého prehliad-
ku však plánujeme v roku 2023. Bude to veľmi za-
ujímavá výstava na tému Oltár Majstra Pavla z Le-
voče. Dali sme priestor aj mladým vychádzajúcim 
hviezdam z celoeurópskeho regiónu, ale aj ama-
térskym fotografom združeným vo fotokluboch 
Maďarska, Česka, Poľska a samozrejme Slovenska.

Privítali sme aj hviezdy európskeho fotografické-
ho neba, ktoré boli z Čiech a z Maďarska. Spo-
meniem mená ako Pavel Mára, Jan Pohribný, Jin-
dřich Štreit, Dita Pepe, Tono Stano. Boli u nás ma-
ďarskí autori, členovia akadémie fotografického 
umenia: László Török, András Balla, László Haris 
a Imre Benkő. Zo Slovenska môžeme spomenúť 
Ľuba Stacha, Juditu Csáderovú, Petru Cepkovú, 
Janu Hojstričovú... a mnohých iných. 

Okrem Vyšehradskej štvorky nás poctili autorskou 
výstavou a osobnou účasťou aj autori z Nemec-
ka, Švédska, Francúzska, Holandska a Číny. Auto-
rov výstav sme sa snažili vyberať tak, aby ich tvor-
ba obsiahla rôzne žánre fotografie ako dokument, 
koncept, staré historické techniky, inscenovanú, 
krajinársku fotografiu a iné. Hlavným kritériom vý-
beru však vždy bola kvalita a nie módne trendy.  
Aj v budúcnosti máme smelé plány predstaviť to 
najlepšie nielen z Európy, ale aj zo sveta. Dúfajme, 
že nám to sily a okolnosti dovolia a náš festival 
s bohatými tradíciami bude aj naďalej rozkvitať.

Často počujeme, že fotografia je kresba svetlom 
alebo hrou svetla a tieňov. Z formálnej stránky je 
to bezpochyby pravda, ale treba dodať, že je aj 
akýmsi veľkým srdcom, ktoré je plné myšlienok, 
pocitov, nálad a predstáv. Dobrý fotograf – ume-
lec takéto srdce nosí v sebe. Vo fotografickom 
umení dnes už nestačí zachytiť a sprostredkovať 
krásu, ktorá nás obklopuje. Jeho úlohou je ju vy-
tvárať! Na to je už potrebná väčšia hĺbka studne 
duše, talent a otvorené srdce. Fotograf – ume-
lec nám predkladá obrazy z tejto studne nie s ich 
opisom, ale batôžkom subjektívnych „súčiastok“, 
ktoré sú obalené oslavou, výkričníkom upozorne-
ní a vnútorných pocitov. My 15 rokov takýchto ľudí 
oslovujeme a pozývame vystavovať na DFLV v Le-
viciach. A zistili sme, že sa nám to darí, pretože tí 
„naši“ doteraz boli všetci takí.

Tešíme sa z toho a sme hrdí, že náš festival sa stal 
prestížnym aj medzi umelcami, stal sa vyhľadá-
vanou možnosťou vystavovať s osobnou účasťou 
svoju tvorbu a prezentovať sa aj formou besied
a prednášok.
 Marta Kosmályová

                                                        foto, film ROS

177
VÝSTAV

   V PRIEBEHU
15 ROČNÍKOV
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Enikö Hodosy

 Tento rok prebieha v Leviciach už 15. ročník medzi-
národného festivalu Dni (nielen) fotografie v  Levi-
ciach, ktorý dáva veľkorysý priestor médiu fotogra-
fie v jeho rôznych podobách a formách. Máme prí-
ležitosť vidieť výstavy, vypočuť si prednášky (kon-
ferencia Metamorfózy fotografie), zažiť premieta-
nia či workshopy. Zastúpené sú kľúčové osobnosti 
fotografie aj mladšia generácia autorov. Stretneme 
umelcov domácich i  zahraničných. Je to prvýkrát, 
keď popri fotografii dostáva svoje slovo aj grafika.

Dovoľte mi priblížiť Vám desať výstav, ktoré som 
mala možnosť v  rámci festivalu v Leviciach navští-
viť. Moje kroky začali v levickom Tekovskom múzeu. 
Už samotná pokojná atmosféra podhradia, v ktorom 
sa múzeum nachádza, bola očarujúca. Všade vôkol 
spiaca história, jej náznaky, stopy, vône. Prenikali ex-
teriérom i  interiérom múzea. Pokoj je to slovo, kto-
ré presne vystihuje to, čo som vnímala pri vstupe 
do miestnosti s  fotografiami mladej maďarskej au-
torky ENIKÖ	HODOSY. Intímna atmosféra fotografií 
ladí s priestorom, v tichu sa ozýva len hlasné kráka-
nie vrán. Na farebných fotografiách sa opakuje mo-
tív kvetov vo váze, ktoré sú bez akejkoľvek starost-
livosti vystavené pôsobeniu času. Kvety svieže, živé 
v  rozkvete, inokedy vädnúce, suché a  vyprahnuté. 
Ako dobré a zlé dni, ktoré sa striedajú bez nášho pri-
činenia. Kvety chápem ako symbol duše, jej krehkos-
ti. Významovú rovinu podporujú autoportréty autor-
ky. Rovnako ako kvet, ktorý sa otáča za slnkom, od-
kiaľ čerpá svoj život, aj autorka zachytáva momenty, 
keď sa jej tváre dotýka svetlo, z ktorého akoby čer-
pala silu k životu. Postupne si definujem nosné prvky 
fotografií, to svetlo a tieň a tiež nosné motívy - kvet 
a telo, ku ktorým sa pridáva v troch veľkoformáto-
vých čiernobielych fotografiách aj motív krajiny. Fo-
tografie sú citlivo vsadené do priestoru. Oslovuje ma 
klenba s otvoreným priestorom, kde živé stromy pri-
rodzene dotvárajú fotografický obraz krajiny. Este-
tika fotografií je precízna, so svetlom a tieňom au-
torka pracuje v  duchu šerosvitu renesančnej maľ-
by. Na fotografiách sa vyskytuje motív rúk v akom-
si geste očakávania „niečoho“– ruky naťahujúce sa 
za svetlom akoby čakajúce na rosu, ktorá do nich 
padne a osvieži ich. Niekoľko priamych autoportré-
tov autorky v tom tichu akoby dokazovalo priprave-
nosť čeliť sebe samej, svojej sile i slabosti.Výstava po-
zýva zastaviť sa a zahĺbiť sa do seba.

Priestory Tekovského múzea ponúkajú návštev-
níkom dve ďalšie výstavy poľských umelcov BO-
HUSLAWA	 MICHNIKA a  JERZYHO	 OLEKA. Dielo 
oboch umelcov môžeme chápať konceptuálne, oba-
ja pracujú s významovým pozadím obrazu a nadvä-
zujú na dejiny umenia či filozofiu. Boguslaw Mich-
nik vo svojich fotografiách odkazuje na diela mno-
hých veľkých maliarov, nadväzuje na ich dobre zná-
mu estetiku, cituje, inšpiruje sa. Paradoxne však po-
užíva nedokonalú estetiku, pracuje s makropriblíže-
ním, výrezmi, zväčšeninami malých štruktúr, detail-
mi. Pri farebných fotografiách je farebnosť výraz-
ná, svetlo a  tieň sú v hlbokom kontraste. Fotogra-
fie vzbudzujú zvedavosť, sú záhadné, nejasné, ale aj 
poetické a krásne. Autor často pracuje s nájdenými 
zátišiami, vytrháva ich z kontextu, orezáva a túto ná-
hodnú estetiku povyšuje na obraz. Humor strieda hl-
boká poetika, autor nenecháva diváka odísť bez za-
stavenia. 

Do múzea práve dorazil školský výlet, z  okna ku 
mne do prázdnej miestnosti dolieha džavot, smiech 
a krik detí, ktorý prerušil moje myšlienky. Presúvam 
sa k ďalšiemu autorovi. JERZY	OLEK pracuje okrem 
fotografie aj s  inštaláciou. Zaujíma ho geometria, 
priestor a jeho nedokonalé stvárnenie. Fotografie sú 
podložené filozofickým uvažovaním, ktoré tvorí vý-
znamnú časť celku. Pre autora predstavuje priestor 
ťažko uchopiteľný vedecký, filozofický i fotografický 
problém a práve preto je v  jadre jeho záujmu skú-
mať ho, analyzovať, rozoberať a skladať. Autor pra-
cuje s  reálnym prostredím a priamym vstupom do 
neho sa pokúša nachádzať nové rozmery vnímania 
priestoru. Tento prístup demonštruje na príklade zá-
kladného tvaru kocky. Autor na svojich čiernobie-
lych fotografiách ukazuje celok, približuje sa a opäť 
vzďaľuje, používa priehľady, odrazy, priestor rozbíja 
na kúsky. V druhej časti výstavy Jerzy Olek vytvára 
nové geometrické objekty, pričom odkazuje na kla-
sický analógový fotografický materiál - používa ne-
gatívy a vytvára z nich rámy, objekty, obrazy a inšta-
lácie. Filozoficky sa vracia k základom (nielen) foto-
grafie a zo starého vytvára niečo nové a nepoznané. 

DNI (NIELEN)
FOTOGRAFIE
V LEVICIACH 2022
RECENZIA NA FESTIVAL

LAURA
BELIŠOVÁ

Michnik Bogusław Michnik Bogusław
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meste Šahy. Autor využíva pre svoju tvorbu rozma-
nité klasické fotografické techniky spracovania ob-
razu, dlhodobo fotografuje na kinofilm, želatínové 
sklo alebo aj polaroid. Výstava prináša dielo s hlbo-
kou významovou i výtvarnou poetikou. Ako ctiteľka 
čistej analógovej fotografie zostávam očarená mož-
nosťami zobrazenia videnej reality a silou zachyte-
nia momentu na svetlo citlivú vrstvu. Detailné zábe-
ry, ktoré Lajos Gombos na výstave prináša, odkrýva-
jú nový svet, ktorý nepoznám. Neobyčajné obyčaj-
nosti ako krajec chleba sú zobrazené fascinujúcim 
spôsobom. Popri dokonalom zobrazení dáva autor 
priestor aj pre nedokonalosti a náhody analógového 
procesu, ktoré používa cielene. Vystavené fotogra-
fie sú nesené v čarovnej poetickej nálade. Povznáša-
jú, potešujú, učia. Do inštalácie zakomponované „le-
vitujúce“ dvere v priestore akoby metaforicky dopĺ-
ňali atmosféru výstavy. 
 
Pri hľadaní parku M. R. Štefánika som párkrát zablú-
dila, no fotografie vystavené v otvorenom priestran-
stve parku sa mi našťastie podarilo nájsť. Spoloč-
ný fotografický počin českého fotografa KARELA	
CUDLÍNA a slovenského autora PETRA	KORČEKA 
pod názvom „Mestá bez nás“ vznikol z potreby zdie-
ľať sa o novej každodennosti nášho života. Autori fo-
tograficky zaznamenávajú aktuálny stav miest v ob-
dobí po vyhlásení protipandemických opatrení v sú-
vislosti so šírením koronavírusu. Prázdne a  vyľud-
nené ulice a  verejné priestory Bratislavy na fareb-
ných fotografiách Petra Korčeka dopĺňajú čiernobie-
le dokumentárne portréty Karla Cudlína z prostredia 
pražskej metropoly. Fotografie spoločne rozprávajú 
vizuálne príbehy o zvláštnej všadeprítomnej samote, 
ktorú nová nečakaná situácia priniesla a s ktorou sa 
musel konfrontovať každý z nás. 

Festival dáva pravidelne priestor aj amatérskej foto-
grafii a tento rok uvádza v priestoroch SC Dituria vý-
stavu Fotoklubu Nitra. Výstava členov O.	Z.	FOTO-
GRAVITY i večerné cestovateľské premietanie GABA	
ANTALA spríjemnili priestory kaviarne Na kus reči. 

Bohatý program festivalu vznikal aj tento rok pod 
starostlivým vedením pani riaditeľky Regionálneho 
osvetového strediska v Leviciach Alžbety Sádovskej, 
ktorá je spolu s  jej tímom dušou celého podujatia. 
Vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, o. z. Fo-
togravity, Fondu na podporu umenia a mnohým ďal-
ším za to, že si aj v tomto regióne môže fotografia 
a výtvarné umenie nájsť svoje stále miesto. Že môže 
vzdelávať, potešovať, pozdvihovať a nenechávať nás 
v tomto svete povrchnými. 
Výstavy je možné navštíviť aj v online priestore na 
stránke festivalu. 

 Laura Belišová, rod. Štrompachová

V  levickej synagóge sa počas festivalu vystriedali 
dve výstavy. V nádherných priestoroch renovovanej 
synagógy bolo najprv vystavené dielo slovenského 
fotografa VASILA	STANKA a po necelých troch týž-
dňoch ho vystriedal súbor deväťdesiatich deviatich 
grafík slovenského výtvarníka Karola Felixa, vďaka 
ktorému môžeme v  názve festivalu vidieť to malé 
“nielen”.

Vasil Stan-
ko, jeden zo 
z á k l a d nýc h 
predstavite-
ľov Slovenskej 
novej vlny, vo 
svojej výsta-
ve prináša nie-
koľko fotogra-
fických sú-
borov. Môže-
me prostred-
níctvom nich 
sledovať vý-
voj umelcov-
ho výtvarného 

prejavu od roku 1996, kedy sa vo svojich fotografi-
ách začal venovať zrkadleniu. 

Autor zaplnil priestor synagógy čiernobielymi foto-
grafiami pôsobivých kompozičných výjavov, poskla-
daných z konštrukcie nahých ľudských tiel. Dej obra-
zu sa odohráva na prednom a zadnom pásme ako-
by zvlášť. Na „pozadí“ scény môžeme vidieť akýsi ta-
nec tiel, ktorý je s prednou líniou obrazu v nečaka-
nom prepojení a vo výslednej fotografii komuniku-
je a  splýva v  jeden výjav. Prednú kompozíciu tvorí 
surreálny portrét alebo dramatická scéna ľudského 
tela. Na dotvorenie kompozície používa autor rast-
linné prvky, piesok, suché prírodné materiály, nitky, 
špagáty, rebríky aj nostalgické bábiky. Kontrastné 
svietenie pôsobí dramaticky, pripomína výjavy gréc-

keho antického sochárstva, kde je telo zobrazova-
né v dokonalosti kalokagatie. Telo v zvláštnom teat-
rálnom geste obklopujú kulisy, rekvizity a ich odra-
zy, ako keby sme sa nachádzali za oponou divadel-
ného pódia. Kde sa však skutočne nachádzame? Va-
sil Stanko nám otvára krásny a fascinujúci svet, kto-
rý by sme bez jeho tvorivej činnosti nikdy nedokáza-
li sami objaviť ani vymyslieť. 

Svoj iluzívny svet nám prostredníctvom svojich gra-
fík otvára aj výtvarník KAROL	FELIX. Autor sa venu-
je grafike, maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii, známkovej 
tvorbe či inštalácii. Na výstave môžeme vidieť veľké 
množstvo veľkoformátových grafík v rôznych tech-
nologických prevedeniach, od klasickej až po digi-
tálnu grafiku. Časť výstavy tvoria aj autorské znám-
ky. Tvorba sa nesie v honosnom duchu a je obsaho-
vo bohatá. V abstraktných výjavoch sa skrýva množ-
stvo symbolov a odkazov, motív Krista na kríži strie-
dajú symboly ženského tela, staroveká mytológia či 
magický symbolizmus. „Tieto obrazy nikdy nekončia 
tým, čo je na nich zobrazené“, zaznelo počas sláv-
nostného otvorenia výstavy. Autor pozýva objavo-
vať, skúmať, čítať, nechať sa vtiahnuť a obohatiť tým, 
čo do svojich diel vložil.
Jedinou výstavou, ktorá prebiehala mimo brán mes-
ta Levíc, je výstava maďarského fotografa LAJO-
SA	GOMBOSA. Výstava sa uskutočnila v neďalekom 

Jerzy Olek

Vasil Stanko

Karol Felix
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VISUAL
ART 2022
okresné kolá
AMFO
CINEAMA
VÝTVARNÉ SPEKTRUM

8. 4. - 29. 4.
OC Dituria Levice

AMFO	2022	–	50.	ročník je najstaršia a najväčšia 
celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Je to 
trojstupňová postupová súťaž a prehliadka ama-
térskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedze-
ná. Do našej okresnej súťaže sa prihlásilo 18 autorov 
s 54 dielami.
Fotografie prihlásených účastníkov hodnotila od-
borná porota v zložení: Profesor Ľubo Stacho, 
Mgr. Rudolf Lendel a Mgr. art. Miroslav Ivan.

Prof.	Ľubo	Stacho: „Už druhý rok sa celý svet pa-
suje s pandémiou a k tomu všetkému sa prida-
la aj vojna na Ukrajine. Aj keď je naša spoločnosť 
ochromená týmito skutočnosťami, ľudia sa snažia 
vrátiť k plnohodnotnému prežívaniu času, ktorý 
nám bol zverený na našej púti po zemeguli. Oproti 
minulému roku máme už skúsenosti, ako sa treba 
správať v tejto mimoriadnej situácii. Pocity strachu 
sú menšie, lebo sme očkovaní alebo sme úspešne 
prekonali chorobu a vytvorila sa nám imunita. Ľu-
dia, snažiac sa zabudnúť na to, čo sa deje okolo, sa 
venujú svojím záujmom a fotograficky interpretu-
jú, čo prežívajú. Preto som rád, že sa súťaž usku-
točnila a došlo ku konfrontácii prác fotoamatérov. 

Zdôvodnenie	výsledkov	súťaže:
K výsledkom súťaže sa komisia dopracovala na zá-
klade demokratického bodového hodnotenia jed-
notlivých prác každým porotcom, z čoho sa uro-
bil sumár, ktorý určil poradie autorov. Porotu oslo-
vili všetky práce, ale zvlášť tie, ktoré boli ocenené. 
Spomedzi nich spomeňme práce v najmladšej ka-
tegórii: čarovný a tajomný svet Viktórie Jenisovej, 
ktorá zabodovala aj vo farbe, aj v č. b. foto, a prácu 
Veroniky Vargovej s krajinou a miznúcim snehom. 
V strednej kategórii to boli Simona Šumerajová 
v č. b. foto a vo farebnej Larisa Ľachká . Medzi se-
niormi Peter Bátovský v č. b. foto a vo farbe Ľudo-
vít Mészáros a k nemu dve dámy, Antónia Janáčo-
vá a Mária Šuleková. 

V cykloch a seriáloch si to zopakovali Ľudovít 
Mészáros, Antónia Janáčová a pribudla Zuzana 
Chovanová. V experimente sú to Nikolas Kralina 
a Sarah Breznayová. Z celkového hodnotenia vid-
no, že fotografické médium ovládli ženy.

Pozitíva	a	negatíva	súťaže:
Veľkým pozitívom je, že súťaže sa zúčastnili fotoa-
matéri práve počas pandémie, keď boli podmien-
ky fotografickej práce sťažené, ale zároveň mi je 
ľúto, že v tomto čase sa ľudia mohli odpútať od 
pandémie práve kreatívnou prácou a zabudnúť na 
to, s čím sme boli každý deň konfrontovaní z ma-
sovokomunikačných médií. Preto sa možno súťaže 
mohli zúčastniť viacerí účastníci s väčším množ-
stvom prác. 

Ďalším pozitívom je skutočnosť, že usporiadateľ 
zvládol situáciu a v súťaži pokračoval aj v týchto 
sťažených podmienkach. Za mojich amatérskych 
čias sa súťaže AMFO zúčastňovali ženy len oje-
dinele. Je teda fajn, že teraz sú ženy v presilovke 
a ako aj inde v živote vládnu svetom! 

Odporúčania pre organizátorov:
Fotografia je pre spoločnosť dôležitým vyjadrova-
cím médiom a v dnešnej digitálnej dobe je prístup-
ná širokým masám. Preto apelujem na organizá-
torov súťaže, aby možnosť vzdelávania a konfron-
tovania sa vo fotografii naďalej rozvíjali, a hlavne 
podporovali u mladých ľudí. Platforma záujmovej 
osvetovej činnosti je stále aktuálna, lebo sa stáva 
diskusným fórom, kde sa môžu najmä mladí ľudia 
zdokonaľovať a prostredníctvom média sa dozve-
dať o našom svete viacej.“
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VÝSLEDKY AMFO 

I.	veková	skupina	-	autori	do	15	rokov
A	čiernobiela	fotografia	 
Viktória Jenisová Odraz 1 - cena
Veronika Vargová Portrét - cena

I.	veková	skupina	-	autori	do	15	rokov
B	farebná	fotografia
Viktória Jenisová
Ilúzia, Hra tieňov, Rýchlosť času - cena
Veronika Vargová Duch miesta - cena

II.	veková	skupina:	autori	od	15	do	25	rokov
A		kategória:	čiernobiela	fotografia
Simona Šumerajová S tieňom - cena
Martin Imrich Otec a syn - cena
Nikolas Kralina  Rám - cena

II.	veková	skupina:	autori	od	15	do	25	rokov
B		kategória:	farebná	fotografia
Larisa Ľachká Nájdená, V lese, Stratená - cena
Martina Stonavská Hĺbka - cena
Lucia Bédiová Prechádzka neznámom - cena
Qiaoli Ye Portrét - čestné uznanie
Martin Imrich Vták - čestné uznanie

III.	veková	skupina:	autori	nad	25	rokov
A	kategória,	čiernobiela	fotografia
Peter Bátovský Sloboda nad Bystricou - cena

III.	veková	skupina:	autori	nad	25	rokov
B	kategória,	farebná	fotografia
Ľudovít Mészáros Let na mesiac - cena
Mária Šuleková Rust abstract art III - cena
Antónia Janáčová Posol jari - cena
Vladimír Pelúch Supercela - čestné uznanie

C	kategória,	cykly	a	seriály	-	bez	rozlíšenia	veku
Ľudovít Mészáros Tanec v daždi, Farebný karfiol, 
Prírodniny - cena
Antónia Janáčová Stratená v lese 1, 2 - cena
Zuzana Chovanová Alica v krajine zázrakov 1, 2
- cena
Karin Frajková Spojenie - čestné uznanie

D	kategória,	experiment	-	bez	rozlíšenia	veku
Nikolas Kralina  Zhliadnutie - cena
Sarah Breznayová Hore - dole 1, 2, 3 - cena

37 fotografií postúpilo
do krajského kola v Nových Zámkoch

CINEAMA2022
Cineama je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby 
na Slovensku. Súťaž je viacstupňová: okresná/regionálna, krajská a celoštátna.

POROTA:
prof. Ľubo Stacho
Mgr. Rudolf Lendel
Mgr. art. Miroslav Ivan

PRIHLÁSENÝCH:
7 videí
5 z nich postúpilo
do krajského kola v Komárne.
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Mgr.	art.	Miroslav	Ivan:			
„Tohtoročné podujatie Cineama sa môže te-
šiť vyššej účasti. Kvantita prihlásených diel vý-
razne prevyšuje tú z minulého ročníka. Majoritné 
zastúpenie má najmä kategória videoklip – expe-
riment. Mladí filmári z Levíc a okolia opäť nezahá-
ľali a smelo prihlásili svoje diela do tejto súťaže. 
Keďže minuloročný víťaz Igor Trnka s filmom Živá 
nastavil latku pomerne vysoko, vybrať aktuálneho 
víťaza nebolo vôbec jednoduché.

Vo výbere dominujú najmä ekologické témy 
a téma prežívania vo svojom vnútornom
svete.

Zdôvodnenie	výsledkov	súťaže:
Faktormi, ktoré vplývajú na bodovanie, sú najmä:
- výber témy a jej uchopenie
- technická kvalita spracovania
- práca so zvukom
- práca s hudobnou zložkou a ruchmi
- práca s kamerou

Pozitíva	a	negatíva	súťaže:
Myslím, že súťaž Cinerama 2022 môžeme označiť 
za veľmi prínosné podujatie pre mladú generáciu 
umelecky založených ľudí a kreatívcov, ktorí to-
uto cestou dostali možnosť sa realizovať v tom, 
čo ich baví a taktiež dostať spätnú väzbu od ľudí 
z „brandže“, čo ich môže ďalej nakopnúť a motivovať 
k ešte lepším výkonom, prípadne k ďalšiemu štúdiu 
v tomto odvetví.“



KOCKY 202232 33KOCKY 2022

I.	veková	skupina:	autori	do	15	rokov
B.	kategória:	farebná	fotografia:
Cena - Veronika Vargová: Duch miesta 

II.	veková	skupina,	od	16-21	r.
experiment	a	videoklip
Laura Sváková  Skrytá identita - cena
Karin Frajková  Colorfulliquid - cena
Bronislava Trcková Selflove - cena
Edita Tricková Strom - cena

III.	veková	skupina:	autori	nad	21	rokov
dokumentárny	film
David Hudec a Boris Beláni
Šťastné a veselé z Čajkova - cena

KRAJSKÉ KOLO

Všetky ocenené práce v súťaži AMFO a Cineama 
postúpili do krajských kôl. 

V krajskom kole súťaže AMFO	v	Nových	Zám-
koch sme obhájili cenné umiestnenia.

Získali sme pekné ocenenia:
I.	veková	skupina:	autori	do	15	rokov
A.	kategória:	čiernobiela	fotografia:	
Cena - Viktória Jenisová: Odraz

II.	veková	skupina:	autori	od	15	do	25	rokov
B.	kategória:	farebná	fotografia
Cena  - Larisa Ľachká:  Nájdená, V lese
Čestné uznanie: Martina Stonavská: Hĺbka

III.	veková	skupina:	autori	nad	25	rokov
B.	kategória:	farebná	fotografia
Ľudovít Mészáros: Let na Mesiac - čestné uznanie

C.	kategória	(bez rozlíšenia veku):	cykly	a	seriály:
Ľudovít Mészáros: Prírodniny, Farebný karfiol, 
Tanec v daždi - cena
Antónia Janáčová:  Stratená v lese 1, 2, 3
- čestné uznanie

D.	kategória	(bez rozlíšenia veku):	experiment:
Sarah Breznayová: Hore - dole 1, 2, 3
- čestné uznanie

VÝSLEDKY CINEAMA

VÝTVARNÉ
SPEKTRUM
2022

VÝSLEDKY VZTVARNE SPEKTRUM

1.	skupina:	autori	od	15	do	25	rokov
A. kategória – maľba
ocenení: Viktória Kristína Gregorová – BTS1, 
BTS2 (kolekcia)
Timea Žemberyová - Lov
čestné uznania: Žofia Marková - Krvavý rybník
Nina Kocianová – Mesto silných žien
B. kategória – kresba a grafika:
ocenení: Jakub Berkula - Prečo? III.
Anna Bölcskeiová - Zabudnutá minulosť
Daniela Pišáková - Sila farieb
čestné uznania: bez udelenia
C. kategória – plastika:
ocenení: Liana Kóšová – Telo ryby
Zuzana Kopjarová – Život chrobáka
Márk Mészáros - A diamond´s pirouette
čestné uznania: bez udelenia

2.	skupina:	autori	nad	26	rokov
A. kategória – maľba
ocenení: Denisa Bátovská Huňady - Ucho-vať
čestné uznania: Peter Hoffmann - Neznáme 
pocity
Jozef Marko - Jazero v horách
Miriam Beláková Bereková - On
B. kategória – kresba a grafika:
ocenení: bez ocenení
čestné uznania: nebolo udelené
C. kategória – plastika:
ocenení: bez ocenení
čestné uznania: nebolo udelené

3.	skupina:	bez	rozlíšenia	veku
D. kategória - insitná tvorba 
ocenení: bez ocenení
čestné uznania: nebolo udelené

E. kategória - digitálna tvorba 
ocenení: Mária Hrušková - Portrét pretty kitty
čestné uznania: nebolo udelené

F. kategória - experiment 
ocenení: Zuzana Paláriková - Melanchólia
čestné uznania: nebolo udelené

Ocenení postúpili do krajského kola súťaže.
Blahoželáme!

Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Národnému osvetovému centru, ktorý je aj vy-
hlasovateľom súťaží z poverenia Ministerstva 
kultúry SR.

    Vladimír Budzák
    výtvarná tvorba
    a vzdelávanie, ROS

Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svoj-
ho druhu na Slovensku podporuje rozvoj nepro-
fesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej 
rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, 
úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce in-
termediálneho charakteru. 

Na okresnej súťaži v Leviciach sa zúčastnilo spo-
lu 50 autorov s 83 dielami. Maľba	nad	25	rokov: 
4 autori s 11 dielami. Silné zastúpenie mala kate-
gória maľba do 25 rokov, kde bol počet prihláse-
ných diel 34 od 26 autorov. 

Do kategórie kresba a grafika prihlásilo 8 diel 
5 autorov. Kategória	experiment: 7 diel od 7 
autorov. Priestorová tvorba 12 autorov a spo-
lu 16 diel. Digitálna	tvorba: 7 autorov a 7 diel. 

Porota v zložení Mgr. Richard Aradský a Mgr. Art. 
Gabriel Gyenes udelila 11 cien a 5 čestných uzna-
ní a  odporučila vystaviť 63 diel od 37 autorov. 
Výstava sa nainštalovala v priestoroch v OC Ditu-
ria v Leviciach. 

Marta Kosmályová
foto a film, ROS



KOCKY 202234 35KOCKY 2022

ĽUDOVÍT LAJOS
MÉSZÁROS

Jeho až detsky úprimné nadšenie

a až fanatickú lásku k fotografii

som vždy obdivoval.

Ľudovít	Lajos	Mészáros, ktorého je možné pova-
žovať aj za nevymenovaného obrazového kroniká-
ra mesta, sa začiatkom januára dožil významného 
jubilea, osemdesiatich rokov. Pri tejto príležitosti 
predstavil prostredníctvom autorskej výstavy svo-
je bohaté dielo. Regionálne osvetové stredisko v 
Leviciach /ROS/ mu udelilo Ďakovný list za šírenie 
kultúry, za vynikajúce tvorivé výkony, za  propa-
gáciu a zviditeľňovanie organizácie, za dlhodobú 
záslužnú a úspešnú činnosť. ROS mu 
ako poďakovanie vydalo propagač-
ný katalóg diel. Výstava bola  nain-
štalovaná v Dome Reviczky  od 14. 1. 
2022 a slávnostne otvorená 18.  2. 
2022 s trvaním do 8. 3. 2022. Na vý-
stave mohli návštevníci obdivovať 
50 autorových diel. 

„Ľudovíta Mészárosa poznám a vá-
žim si ho vyše 40 rokov. Pamätám si, 
ako s aparátom postáva na futbalo-
vých zápasoch za bránkou súpera, 
ako skoro každý rok fotografuje vý-
lov rybníkov, ako tlačí bicykel s foto-
brašňou na nosiči, ako sa skláňa nad 
kvetinami v parku.... Akoby bol kronikárom tohto 
nášho regiónu. Jeho až detsky úprimné nadšenie a 
až fanatickú lásku k fotografii som vždy obdivoval. 

Spomínam si, ako rozpráva priateľom o tom - kto-
rom zábere a občas pridáva aj komický opis jeho 
vzniku. Vždy mal a má poruke množstvo čerstvo 
vyvolaných fotografií, ktoré pri stretnutiach láska-
vo opisuje. Jeho životné cesty sú zaznamenané  
formou nespočetného množstva fotografií, ktoré 
sú aj dokumentom jeho doby. V Leviciach a v na-
šom regióne nepoznám väčšieho nadšenca a lo-
kálpatriota. Nikdy sa nepasoval do úlohy umelca, 
aj dnes je skromným hľadačom krásy. Jeho vášeň 
však  dnes už  prerástla do suverénnej  obrazo-
tvornosti. Svojím videním a následným zazname-

naním reality vznikajú fotografie, ktoré často ďale-
ko prekračujú amatérske hobby fotografovanie. Sú 
kultivovanými stopami človeka, ktorý verí v dobro 
a krásu. Sám je priamym človekom, ktorý je ohro-
mený prírodou a vidí ju bez škrupúľ, tak isto neta-
buizuje ani v iných žánroch fotografie. Jeho por-
tréty sú úprimné a kultivované. Svoju milovanú 
manželku fotografoval aj počas jej ťažkej choro-
by, neprikrášľoval nič a svojimi obrazmi vyjadroval 

aj krutú realitu, ktorá nadobúdala aj 
postmodernú tendenciu. Veci, rast-
liny a zvieratá, ktoré ho obklopujú, 
zobrazuje spontánne, ale nevšedne. 
Tieto zábery potvrdzujú jeho brilant-
né fotografické videnie a vnímanie. 
Nie je prekvapivé, že si to všimli aj 
odborníci v Slovenskej národnej ga-
lérii a porotcovia každoročnej  súťaž-
nej prehliadky Svetového zväzu  ma-
ďarských fotografov, kde jeho práce 
vysoko ocenili.

Pri spoločnom výbere z množstva fo-
tografií v tomto katalógu sme sa roz-
hodli uverejniť len jednu z jeho ob-

ľúbených tém, a to zväčša zábery, ktoré sú akým-
si výsekom prírody, prírody, ktorú autor vidí  svo-
jou vnútornou optikou. Tieto fotografie sú jemnou 
štylizáciou prírodných prvkov, ale je paradoxom, 
že sú aj realistickou štúdiou  až tajomnej obrazo-
tvornosti, ktorou „Lajoš“ disponuje. Vo svojej tvor-
be vidí aj to, čo mnohí z nás nevidia, lebo my sa len 
pozeráme, ale všetko nevidíme.  On akoby pouka-
zoval na to, že pod bežným povrchom existuje aj 
niečo jedinečné, na videnie ktorého treba vlastniť 
špeciálnu osemdesiatročnú dioptriu.“ 

 Gabriel Kosmály
 fotograf, autorov priateľ,
 spolu vyberali diela na výstavu
 a do katalógu
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AMATÉRSKY FILM
A JEHO INŠPIRAČNÉ
ZDROJE

Peter Drmlík je fotograf, peda-
góg na Škole umeleckého prie-
myslu Ladislava Bielika v  Levi-
ciach. V  Bratislave vyštudoval 
Strednú umeleckú školu a  Vy-
sokú školu výtvarných umení. 
Napriek tomu, že v  oboch prí-
padoch bola hlavným predme-
tom jeho štúdia fotografia, vždy 
ho to ťahalo k  pohyblivému 
obrazu. Na katedre fotografie 
a nových médií bola našťastie aj 
možnosť venovať sa práci s vi-
deom, a  tak záujem o  foto-
grafiu prevýšil 
záujem o  film. 
Tak je tomu 
dodnes. Ako 
sám o  sebe 
hovorí, je ne-
fotografujúci foto-
graf a  zároveň filmu-
júci nerežisér, ktorý 
točí. Keď sa k  tomu 
pripočíta dlhoroč-
ný kladný vzťah 
k ochotníckemu di-
vadlu a  radosť z  pí-
sania, smerovanie k amatérske-
mu filmu sa javí ako najpravde-
podobnejšia cesta jeho tvorivej 
snahy a činnosti.

Na prelome storočia sa veno-
val písaniu zábavnej rubriky do 
začínajúceho street magazínu 
Nota bene. Po skončení pub-
likačnej činnosti vytvoril nie-
koľko krátkometrážnych filmov 
a v roku 2007 napísal a  režíro-
val svoj prvý celovečerný film 
Stand By. V ďalších rokoch pô-
sobil ako kameraman v  niekoľ-
kých menších televíziách pô-
sobiacich v  Bratislave. V  tom-
to období písal scenár k svojmu 
druhému celovečernému filmu 
s názvom Plynutie. Ten sa doč-

kal premiéry v roku 2010. Nasle-
dovala pedagogická činnosť na 
strednej umeleckej škole v  Le-
viciach, kde sa zrodil nápad na 
jeho ďalšie dielo – filmovú roz-
právku Zlato, čary a  láska, kto-
rá mala svoju premiéru v  roku 
2018.

Prednáška Amatérsky film
a  jeho inšpiračné zdroje bola 
spojená s  premietaním uká-
žok z bohatej „filmotéky“ nášho 
hosťa a lektora. Prítomným náv-

števníkom vysvetlil svo-
je inšpirač-
né zdroje pri 
tvorbe ama-
térskeho filmu. 

Vy s v e t -
lil, pre-
čo hovo-
rí o  ama-

térskom fil-
me a  nie o  pro-

fesionálnom, o  svojich úplných 
začiatkoch a prvých pokusoch. 
Účastníci, študenti  sa dozvede-
li, aké dôvody môžu človeka do-
hnať k  tomu, aby natočil ama-
térsky film (udržanie a  získa-
nie nových kontaktov, realizácia 
vlastných nápadov a  postupov 
), ale dôležité je to, že autora 
neriadi objednávateľ, postupy 
si riadi sám, čím je zachovaná 
vlastná kreatívna subjektivita 
a  sebarealizácia. Poskytol veľ-
mi cenné rady mladým nádej-
ným filmárom ako vytvoriť kva-
litný film od nápadu, myšlien-
ky,  na čo si dávať pozor, čoho 
sa vyvarovať, ako postupovať, 
koho osloviť, s kým spolupraco-
vať, aké témy si vyberať...

Marta Kosmályová
foto, film ROSĽu
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Svojimi príspevkami nás poctili významné osob-
nosti, odborníci na poli fotografického diania
zo Slovenska a zo zahraničia: 

Petra	Cepková /SK, Fotografia ako svedok rozpadu 
medziľudských vzťahov alebo donquijotovská túžba
Jindŕich	Štreit /CZ, Túžba je zázrak
Erika	Szőke /SK, Nadýchnuť sa svet(l)a 
Jerzy	Olek /PL, Slabé stránky kolosu
Rudo	Prekop SK/CZ, Imaginativní fotografie
Přehled tvůrčí a pedagogické praxe
Marcin	Ryczek /PL, Kontrast medzi svetlom a tmou 
Béla	Albertini / Katalin	Csillag /HU
Stelesnená fotografická kultúra
Gabriella	Héjja /DE, Galerie Treppenhaus
Fotografické stretnutia v schodišti

Konferencia prebiehala simultánne v slovenskom
a anglickom jazyku. 

JINDŘICH ŠTREIT /CZ Túžba je zázrak
„S veľkou úctou a pokorou som sa rozhodoval, 
či sa môžem pokúsiť o zachytenie „iného spôso-
bu života” ako toho tradičného. Na jednej strane 
som sa obával, aby som nepokračoval, ako mnoho 
iných, v prvoplánovom zachytení, na druhej strane 
to bola túžba dotknúť sa a priniesť svedectvo o ľu-
ďoch, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti. Všetko je 
o čase, ktorý sme ochotní investovať do poznania 
prostredia, ale hlavne medziľudských vzťahov. Aby 
sme dokázali poodhaliť tajomstvo života, to už nie 
je len otázka času, ale hlavne citovej angažovanosti. 
Dokumentujem život taký, aký je. Snažím sa prekra-
čovať hranice osobného priestoru, ale vzhľadom na 
osoby, ktoré fotografujem. Neponižujem, nedegra-
dujem, nezosmiešňujem. Aj k človeku pod mostom 
pristupujem s úctou a vážnosťou, pretože to sú ľu-
dia, ktorých obdivujem za to, čo sú schopní prijať. 
Bez vzájomnej dôvery a empatie by nemohli vznik-
núť portréty ľudí bez domova v ich prirodzenom 
prostredí. Vcítenie a pochopenie, to sú tie prostried-
ky, ktoré uplatňujem pri zachytení príbehu ľudí. Ne-
mám právo a ani sa nesnažím posudzovať ich situ-
áciu.  

Pri fotografovaní som poznal, aké silné individua-
lity sú ľudia bez domova. Aj oni majú svoje túžby 
a zázraky. Ponúkali mi, že môžem bývať s nimi. 
Čo si priať viac?“ 

PETRA CEPKOVÁ: Fotografia ako svedok rozpadu 
medziľudských vzťahov alebo donquijotovská túžba

Úryvky z prednášky:
 „Téma môjho príspevku asi navždy bude jednou 
z kľúčových v umení, pretože sa dotýka každoden-
ného života a našich vzájomných prepojení. Iste, je 
to téma veľmi obsiahla a ponúkajúca nespočetné 
množstvo kontextov, viacvýznamových rovín a va-
riant, no napriek tomu sa pokúsim o svoj krátky po-

stoj k nej. Je to postoj, ktorý vo mne rezonuje snáď 
odkedy som si začala uvedomovať jedinečnosť 
tohto magického a mocného média. Pretože práve 
autentickosť fotografie, ktorej je schopná, môže byť 
niekedy až príliš pravdivá a krutá. 

...Medzi autorov, ktorí sa touto témou vo svojej tvor-
be programovo zaoberajú určite patrí Marina Abra-
mović a Ulay, Nan Goldin, Francesca Woodman, Ri-

chard Billingham, Anna Fox, Dita Pepe, Jana Hoj-
stričová, Silvia Saparová a aj ja sama (Petra Cepko-
vá, pozn. ROS).  13. komnata (2006-2009) je mo-
jím dlhodobým konceptuálnym a dokumentárnym 
projektom odkrývania tajných miest vo vzťahoch 
a spolužití rôznych ľudí (obr. č. 21 a 22). Práve tu si 
pred okolitým svetom odkladáme a strážime naše 
najosobnejšie a často aj najcitlivejšie chvíle, pocity 
a tajomstvá.“ 

Človek nedokáže žiť v ideálnom svete, ale je 
potrebné z neho prinášať poznanie i do tohto 
„skutočného.“

K fotografickej konferencii bola pripravená boha-
tá propagácia. V Zborníku prednášok, ktoré odzne-
li na medzinárodnej konferencii, si môžete prečítať 
viac aj od ostatných prednášajúcich:
https://33d5d91b7a.clvaw-cdnwnd.com/1d83c9b-
75804d16aac9c22e5c9e4c0c6/200004227-9a-
32d9a330/Zbornik%20DFLV%20-%20web.pdf?-
ph=33d5d91b7a

Projekt Vzdelávame umením, v rámci ktorého bola 
zrealizovaná medzinárodná fotografická konferen-
cia „Metamorfózy fotografie“, bol podporený Fon-
dom na podporu umenia.
 Marta Kosmályová
 foto, film ROS

METAMORFÓZY
FOTOGRAFIE
IV. MEDZINÁRODNÁ FOTOGRAFICKÁ
KONFERENCIA

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej 
ROS) dňa 27. 5. 2022 usporiadalo v rámci projektu 
Vzdelávame umením IV. medzinárodnú fotografickú 
konferenciu „Metamorfózy fotografie“. 

Toto podujatie bolo jedným zo sprievodných akcií 
Dní fotografie v Leviciach. Po dvojročnej prestáv-
ke spôsobenej pandémiou sme si to v roku 2022 vy-
nahradili. 
 
Úsilím všetkých zainteresovaných je, aby medzi-
národná konferencia dôstojne prezentovala vý-
sledky umeleckej práce v oblasti fotografického 
umenia. Pripravili sme ju pre všetkých záujemcov 
o fotografické médium a oblasť fotografického 
umenia: pre súčasné fotografické spoločenstvo - 
tvorivých umelcov, študentov vysokých a stredných 
škôl študujúcich fotografiu aj pre záujemcov o fo-
tografické médium a oblasť fotografického umenia. 

Cieľom konferencie bolo poskytnúť informačnú 
hodnotu, ale tiež inšpirovať, motivovať a vytvoriť 
vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností. 
Ďalším cieľom bolo mapovanie súčasného stavu 
a skúmanie tendencií v súčasnom fotografickom 
umení. Nemenej dôležitou súčasťou bolo skúmať 
vplyv edukácie a jej spätnú väzbu u mladých tvoria-
cich ľudí a mládeže. Predsavzali sme si zistiť konti-
nuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických 
žánroch, ktoré prezentujú súčasný trend, historické 
postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné ten-
dencie a myšlienkové procesy v tomto druhu vizu-
álneho umenia.

Na veľké stretnutie okolo imaginárneho okrúhleho 
stola boli pozvaní mnohí odborníci, mnohí fotogra-
fi, s ktorými sme spolupracovali aj formou prezen-
tácie ich bohatého diela v predchádzajúcich roční-
koch Dní fotografie v Leviciach. 

Konferenciu moderovala
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.  

KOCKY 202238



KOCKY 202240 41KOCKY 2022

Pani Mária Nováková z Čajkova 
nepochybne patrí medzi nosite-
ľov tradícií nášho regiónu. Spod 
jej rúk vzišlo obrovské množstvo 
prekrásnych výšiviek. Vyšívala od 
svojej mladosti, ale ešte viac sa 
tomuto remeslu začala venovať 
na dôchodku. Medzi jej výtvor-
mi najčastejšie nachádzame vyší-
vané súčiastky tekovských krojov, 
ženské prunclíky, brány na muž-
ské košele, kapesníky, ale aj suk-
ne, uteráky či rôzne prestierania. 

Na otázku, ako sa pani Nováko-
vá naučila vyšívať, nám odpove-
dala takto: 
Narodila som sa v roku 11. marca 
1931 v Hronských Kosihách, mala 
som staršieho brata, jeho man-
želka už vyšívala na mašine, kto-
rú sme mali doma.  Ja som ako 
dievča skúšala, sadala si za ma-
šinu, ale švagriná ma odoháňa-
la, že polámem šivačky. Apko po-
vedali, nechaj ju, nech sa učí. Tak 
som sa aj sama naučila. Vtedy to 
bolo treba, tento kroj sme nosili 
na každý deň. Ja som verná kro-
ju až doteraz.  Boli v dedine aj 
také švadleny, ktoré šili aj vyšíva-
li, ale už ktorá vedela, si to robi-
la aj sama.  

Zakrátko prišla 2. svetová vojna. 
Nato si veľmi dobre spomínam. 
Front do Kosíh prišiel pred Via-
nocami v roku 1944, vojakov uby-
továvali po domoch aj k nám ich 
dali. Kúrilo sa len v zadnej izbe, 
tak nebolo miesta na spanie. Vo-
jakovi dali posteľ a ja so švagrinou 

sme spávali na peci. Takto to tr-
valo až do Veľkej noci. Bola bieda, 
nebolo ničoho, ale na to, aby sa  
ženy vyparádili, si vždy našli voľá-
ku korunu.

V roku 1947, dňa 10. novembra 
sme mali svadbu. Predtým však 
bolo treba ísť zajednať pártu do 
Pukanca, kde to vyrábali. S ap-
kom sme išli na koči. V Pukan-
ci boli vtedy dve ženy, čo vyrá-
bali párty. Najskôr sme išli k jed-
nej, tam sa mi až tak neľúbilo, po-
tom k druhej. Jedna sa volala Zol-
lerová a druhá Hruškovičová. Tá 
mi povedala: „... až mi donesieš li-
ter husacej masti, tak ti spravím 
takú pártu, akú ešte žiadna ne-
mala. Aj spravila, ale to bol iba ve-
niec a kochuľa, to bolo treba ešte 
dorobiť a naviazať tam šnorky. To 
zase robila v Kosihách, volali sme 
ju Uľa Kúdeľová. Tá to všetko do-
robila a mala som takú pártu, že 
si ju potom aj za tri roky chodili 
nevesty požičiavať, až kým sa ne-
zničila. 

Aké farby sa používajú v čilejkár-
skom mikroregióne na vyšívanie 
krojov? 
Pre mladé dievky farebnejšie, 
prunclíky sa najčastejšie vyšíva-
li modrou, ružovou, žltou, bie-
lou, lístky zelenou, tmavšou ale-
bo svetlejšou. Pre staršie ženy sa 
prunclíky, ale aj vence na sukne 
vyšívali tmavšími farbami, tmavo-
modrou, fialovou, zelenou, ale zá-
viselo to aj liturgického roka, na 
každé obdobie bola iná farba, po-

čas pôstu sa nosila tmavšia, na 
vzkriesenie zasa veselšia. Osob-
nosti nášho regiónu, ktoré sa ve-
nujú tradičnej ľudovej kultúre jej 
uchovávaniu a zveľaďovaniu prá-
vom nazývame nositeľmi tradícií. 
 
Pani Márií Novákovej ďakujeme za 
jej celoživotnú prácu, múdre rady, 
spomienky, ktorými stále spestru-
je svoje okolie a svojimi nádher-
nými výšivkami čilejkársky kroj. 

Želáme jej veľa síl a zdravia.

FOLKLÓR
NOSITEĽKA
TRADÍCIÍ
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Vidiečanova	Habovka je celoštátna postupová sú-
ťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospe-
lých. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťa-
že je Národné osvetové centrum z poverenia Mi-
nisterstva kultúry SR. Organizátormi sú regionál-
ne a krajské osvetové a kultúrne strediská, mestské 
kultúrne strediská a ďalšie kultúrne subjekty. Sú-
ťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slo-
vensku a uskutočňuje sa od roku 1976, v minulos-
ti napríklad pod názvami Celoslovenský festival ľu-
dových hudieb a spevákov ľudových piesní (1977), 

Celoslovenský festival detských ľudových hudieb 
a spevákov ľudových piesní (1976, 1978), Celoslo-
venská súťažná prehliadka ľudovej hudby (1988), 
Detský festival ľudovej hudby (1998) a od roku 
2009 ako Vidiečanova Habovka. Súťaž je strieda-
vo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 
16 rokov. Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategó-

riách: detské ľudové hudby, detské spevácke sku-
piny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštru-
mentalisti. Hlavným cieľom súťaže je podporovať 
a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Sloven-
ska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové 
interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov 
a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty 
v oblasti interpretácie ľudovej hudby. 

Organizátorom regionálneho i krajského kola súťa-
že Vidiečanova Habovka, v našom kraji nazývaná 
Píšťalenka, pískaj!, sme boli my, Regionálne osve-
tové stredisko Levice.

Regionálne	 kolo za okres Levice sa uskutočnilo 
dňa 13. 4. 2022 v CK Junior Levice. Súťažiaci sa 
predstavili v troch kategóriách: spevácke skupiny, 
sólisti speváci a spevácke duá a sólisti inštrumen-
talisti. Porota hodnotila súťažné vystúpenia v zlo-
žení:  predseda poroty Ing. Ondrej Debrecéni (in-
terpret, pedagóg ľudovej hudby i piesne, vedúci 
FS Zobor z Nitry), Mgr. Tatiana Salajová (interpre-
tka ľudovej piesne a riaditeľka Stredoslovenského 
osvetového strediska v Banskej Bystrici) a Ing. Má-
ria Páleníková (interpretka ľudovej piesne, členka 
rôznych speváckych zoskupení v regióne FS Vat-
ra, Trnky a iných). Podľa propozícií porota zaradila 
všetkých súťažiacich do zlatého,  strieborného ale-
bo bronzového pásma. 

     Dávid Hudec
         folklór, ROS

VÝSLEDKY
Spevácke skupiny: 
Mládežnícka spevácka skupina FS Tekovana – zlaté pásmo
a priamy postup do krajského kola Detská spevácka skupina 
Zuškáčik – zlaté pásmo s návrhom na postup do krajského kola 

Sólisti speváci: 
Michaela Uhnáková
zlaté pásmo a priamy postup do krajského kola
Hana Krúpová
zlaté pásmo s návrhom na postup do krajského kola 
Lucia Frtúsová
zlaté pásmo s návrhom na postup do krajského kola
Tamara Valachyová – zlaté pásmo 
Martina Frtúsová – strieborné pásmo 
Hana Ižoldová – strieborné pásmo 
Natália Herczegová – strieborné pásmo 
Tadeáš Valachy – strieborné pásmo 

Sólisti inštrumentalisti: 
Marek Uhnák – zlaté pásmo

Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru 
detí sa uskutočnilo dňa 20. 5. v Dome kultúry obce Jur nad Hro-
nom. Do súťaže z regionálnych kôl z Nitrianskeho samosprávne-
ho  kraja postúpilo celkom 12 súťažiacich, z toho 7 sólistov spe-
vákov a  inštrumentalistov, 2 detské ľudové hudby a  tri spevác-
ke skupiny. Súťažiacich v  krajskom kole hodnotila odborná po-
rota, ktorá pracovala v  zložení: Mgr. Samo Smetana (autor, dra-
maturg a  redaktor ľudovej hudby v  Slovenskom rozhlase RTVS. 
Popri tom pôsobí vo viacerých hudobných telesách.) PhDr. Igor 
Danihel (pôsobil ako riaditeľ Podpolianskeho  osvetového stredis-
ka vo Zvolene, v súčasnosti aktívne pôsobí vo folklórnom hnutí, 
ďalej pripravuje Folklórne slávnosti pod Poľanou, je výborným hu-
dobným interpretom i  spevákom.) Mgr. Stanislava Zvarová (od-
borná pracovníčka pre folklór a  tradičnú ľudovú kultúru Gemer-
sko -  malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote 
a  výborná interpretka ľudových piesní i tancov.) Po skončení sú-
ťažných vystúpení porota zhodnotila súťažných čísiel a zaradila sú-
ťažiacich do jednotlivých pásiem. Medzitým sa divákom predsta-
vili domáce spevácke skupiny z obce Jur nad Hronom: maďarská 
ženská spevácka skupina Rozmaring a spevácka skupina Hronka.

Porota rozhodla nasledovne:
kategória sólisti speváci a spevácke duá: 
Lara Mochnaľová (okr. Nitra)  – strieborné pásmo 
Simona Mihálová (okr. Nitra) – strieborné pásmo
Hana Krúpová (okr. Levice) – zlaté pásmo 
Matúš Burian (okr. Topoľčany) – zlaté pásmo 
Scarlett Chromeková (okr. Nové Zámky)
zlaté pásmo a priamy postup do celoštátneho kola

kategória sólisti inštrumentalisti: 
Sofia Grigová (okr. Topoľčany) – strieborné pásmo 
Paulína Chudáčiková (okr. Nitra) – zlaté pásmo a priamy po-
stup do celoštátneho kola

kategória ľudové hudby: 
Detská ľudová hudba pri ZUŠ J. Rosinského (okr. Nitra)
– zlaté pásmo
Máňanská muzička (okr. Nové Zámky)
– zlaté pásmo a priamy postup do celoštátneho kola

kategória spevácke skupiny: 
Spevácka skupina FS Tekovan (okr. Levice) – zlaté pásmo 
Spevácka skupina Ratolesť Nové Zámky (okr. Nové Zámky)
– zlaté pásmo 
Speváčky zo ZUŠ J. Rosinského Nitra (okr. Nitra)
– zlaté pásmo a priamy postup do celoštát-neho kola

Víťazom srdečne blahoželáme! Hlavným partnerom podujatia 
bol Fond na podporu umenia. Za spoluprácu a finančnú pod-
poru ďakujeme Národnému osvetovému centru a obci Jur nad 
Hronom a jej  starostovi Jozefova Kovácsa.

VIDIEČANOVA 
HABOVKA
2022
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Medzinárodný folklórny festival Takí sme je špeci-
fický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom sa-
mosprávnom kraji. Je jedným z tých  festivalov na 
Slovensku, ktoré sa organizujú pod hlavičkou a so 
statusom C.I.O.F.F, čím je zaručená jeho vysoká 
umelecká úroveň a organizačná kvalita.

Hlavným partnerom podujatia je od roku 2016 
Fond na podporu umenia a jeho hlavným orga-
nizátorom je od roku 2008 Regionálne osvetové 
stredisko v Leviciach (ďalej len ROS). Riaditeľkou 
festivalu je Alžbeta Sádovská a  programovým ria-
diteľom je Dávid Hudec, metodik ROS. 

Sme pevne presvedčení, že kultúra na regionál-
nej úrovni je nesmierne dôležitým  pilierom nášho 
spoločenského života. Práve v regionálnej kultú-
re môžeme vidieť našu silu. Čoraz väčšia kontinu-

álna snaha o skvalitňovanie programovej ponu-
ky, stále vyšší počet zaujímavých a podnetných 
sprievodných podujatí, určených pre všetky veko-
vé kategórie, sa opláca vo zvyšujúcej sa návštev-
nosti  festivalu. Výborné organizačné a personál-
ne zabezpečenie a rozsiahla propagácia festivalu 
prispievajú k jeho stabilite a skvalitňovaniu, a tým 
i k zvyšovaniu povedomia verejnosti o jeho význame 
a hodnote. Každý rok sa festival snažíme organi-
zovať v inej obci či meste nášho okresu. Cieľom 
festivalu je získať čoraz väčší záujem všetkých 
obyvateľov nášho regiónu nielen o tradičnú 
ľudovú kultúru, ale prehlbovať aj priateľstvá a me-
dzinárodné vzťahy, šíriť do sveta informácie o bo-
hatstve folklóru v regiónoch Tekov a Hont. Naj-
dôležitejšou úlohou festivalu je však  spájanie 
jedinečných kultúr národov, národností a menšín 
rôznych krajín Európy.

TAKÍ SME
14. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO
FOLKLÓRNEHO FESTIVALU ... spája moderné s tradičným,

zábavu so vzdelávaním,
kultúru s umením, ale najmä spája ľudí

s rôznymi záujmami2. 9. - 6. 9. 2022

FSS Sen Starý Tekov
DFS Lisna Pukanec
ŽSS Hronka Jur nad Hronom
SS Rozmarín Mýtne Ludany.

Spoluorganizátormi festivalu sú obce a mestá 
nášho okresu:
Kozárovce (2. 9.), Levice (3. 9.),  Demandice 
(4. 9.), Želiezovce (5. 9.), Tekovské Lužany (6. 9.), 
kde sa festival počas piatich dní bude konať. Bez 
ochotnej a profesionálnej spolupráce obcí a miest 
by sa podujatie takého rozmeru, ako festival Takí 
sme nesporne je, organizovať nedalo. 

Počas piatich dní prebehnú štyri galaprogramy, 
dva výchovné koncerty a tanečné domy, krojova-
ný sprievod, prehliadka gastronomických špecia-
lít (párance, štrúdle, podplamenníky), tradičný jar-
mok ľudových remeselníkov, výstavy a prednášky. 
Postaráme sa aj o najmenších – pre nich bude ta-
nec, tvorivé dielničky....

Za spoluprácu a podporu pri príprave a realizá-
cií festivalu ďakujeme Fondu na podporu ume-
nia, Mestu Levice, Tekovskému múzeu v Leviciach 
a Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Tešíme	sa	na	Vašu	účasť! 
Festivalu sa zúčastní päť zahraničných
folklórnych kolektívov / súborov:
Ognenite Busmantci, Bulharsko
Szeged Dance Group Szeged, Maďarsko
Sveti Stefan Despot Srpski Despotovac, Srbsko
Študentský súbor piesní a tancov Poloniny
Rzeszów, Poľsko
Folklórny súbor Lipovjan Lipov, Česko

Na festivale sa predstaví aj folklórny súbor
zo Slovenska:  Folklórny súbor Marína zo Zvolena

Vytvorili sme aj veľký priestor pre prezentáciu 
folklórnych súborov či skupín z nášho okresu Le-
vice:  

DFS Vretienko Kozárovce
FSK Konopa Kozárovce
ŽSS Lipka Kozárovce
FSk Praslica Kozárovce
MSS Matičiar Kozárovce
FSk Dolina Čajkov
ŽSS Trnky Tlmače
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PREDSTAVUJEME
ZAHRANIČNÉ
FOLKLÓRNE
KOLEKTÍVY/SÚBORY:
Ognenite Busmantci, Bulharsko
Szeged	Dance	Group Szeged, Maďarsko
Študentský	súbor	piesní	a tancov	Poloniny 
Rzeszów, Poľsko
Folklórny	súbor	Lipovjan Lipov, Česko

Folklórny súbor	OGNENITE
V  Bulharsku, v  mestečku Busmantci, vznikol 
v roku 1943 a dodnes existuje. Už viac ako 80 ro-
kov si súbor zachováva tradíciu a kultúrny poklad 
bulharského národného folklóru. V  posledných 
rokoch vzrástol záujem o  možnosť účinkovať vo 
folklórnom súbore „Ognenite”a počet jeho členov 
narástol. Dnes súbor zahŕňa mládežnícku tanečnú 
skupinu, folklórny súbor /nad 18 rokov/ , spevácku 
skupinu a orchester. Choreografmi skupiny sú Pe-
tia Grigorova a Orlin Ivanov. Repertoár súboru ob-
sahuje piesne a tance z rôznych etnografických re-
giónov v Bulharsku. Bohatá škála národných kro-
jov, dynamické národné tance a  veľké množstvo 
národných piesní a  tancov potešia divákov rôz-
nych vekových kategórií a  národností. Folklórny 
súbor „Ognenite” sa zúčastňuje mnohých vystú-
pení na rodnej pôde aj na medzinárodných festi-
valoch v Srbsku, Česku, na Cypre, v Poľsku, Turec-
ku, Taliansku, na Ukrajine. Jedným z hlavných cie-
ľov súboru je zachovávať a udržiavať bulharské ľu-
dové tradície a národného ducha. Na druhej stra-
ne sa súbor rád podelí o toto národné dedičstvo 
s inými národnosťami, čo bude užitočné pri kultúr-
nej výmene medzi krajinami.

SZEGED DANCE GROUP 
Tanečný súbor Szeged bol založený v  roku 1955. 
Keďže je najväčším folklórnym tanečným súborom 
Szegedu, má aj najhlbšie tradície. Súbor sa podieľal 
aj na kultúrnom a umeleckom živote mesta. Členmi 
súboru sú najmä deti a mladí ľudia mesta. Zmyslom 
práce súboru je udržiavať a šíriť staré tradície ma-
ďarských a  iných národností v  Karpatskej kotline. 
Szeged – hospodárske, sociálne, politické a kultúr-
ne centrum regiónu – má zásadný podiel na podpo-
re hlavného postavenia a ochrany maďarských kul-
túr za hranicami. Tanečný súbor organizuje medzi-
národné folklórne festivaly už 25 rokov. Počas svo-
jej histórie získal súbor všetky ceny, ktoré sú k dis-
pozícii pre amatérske súbory v Maďarsku. Je stá-
lym účastníkom domácich a medzinárodných fes-
tivalov. Okrem toho vystupoval aj v Alžírsku, Juž-
nej Kórei, Egypte, Japonsku a Kanade a na rôznych 
iných miestach sveta.

ŠTUDENTSKÝ SÚBOR PIESNÍ A  TANCOV PO-
LONINY je reprezentatívnou umeleckou skupi-
nou Technologickej univerzity v Rzeszowe a mes-
ta Rzeszów. Bol založený v novembri 1969. Súbor 
má viac ako 100 členov a skladá sa zo štyroch ta-
nečných skupín, vokálnej skupiny a hudobnej kape-
ly, ktorej členovia sú študenti Technologickej uni-
verzity v Rzeszowe. Vo svojom repertoári má pre-
dovšetkým folklór Rzeszówa, poľské národné tan-
ce a tance a spevy regiónov južného a východné-
ho Poľska. K dnešnému dňu majú „POŁONINY” za 
sebou približne 2 000 koncertov a vystúpení v Poľ-
sku a v zahraničí. Toto je výsledok vysokej úrovne 
umeleckého výkonu v  kombinácii s  temperamen-
tom a spontánnosťou poľských tancov a piesní. Sú-
bor je účastníkom a víťazom mnohých národných 
i medzinárodných folklórnych festivalov. V októb-
ri 1995 „Poloniny” zastupovali Poľsko na jubilejnom 
výročí „3000 rokov Jeruzalema“. V júli 1996 sa sú-
bor zúčastnil na PRVEJ SVETOVEJ FOLKLORIADE 
v Brunssume v Holandsku a mnohých televíznych 
a rozhlasových programov v Poľsku a v zahraničí.

Folklórny súbor LIPOVIAN pochádza z horňáckej 
obce Lipov, ktorá leží pod pohorím Bielych Kar-
pát neďaleko česko - slovenskej hranice. Horňácko 
je malý folklórny región zahŕňajúci iba deväť obcí. 
O čo je však menší svojou rozlohou, o to je bohatší 
na tradície, kroje a piesne, ktoré tu zbieral už Leoš 
Janáček alebo Vítězslav Novák. Súbor Lipovjan 
vznikol v roku 1972 a za dobu svojej existencie ab-
solvoval desiatky vystúpení ako v Českej republike, 
tak aj v zahraničí – v Južnej Kórei, Poľsku, Francúz-
sku, Taliansku, Nemecku, Dánsku alebo na Sloven-
sku a i. Okrem iného sa súbor podieľal aj na natá-
čaní dokumentu Českej televízie o Leošovi Janáč-
kovi a Vítězslavovi Novákovi. V súbore sa od jeho 
založenia vystriedali desiatky tanečníkov a taneč-
níc a na jeho čele stáli napríklad Ján Miroslav Krist, 
manželia Dobroslava a Stanislav Jagošovci alebo 

František Jagoš zvaný „Kruciš“. Od roku 1983 až 
dodnes je vedúcim Lipovjanu Ladislav Jagoš - Jo-
žíček. Dnes má súbor asi tridsať tanečníkov a ta-
nečníc vo veku od 15 do 30 rokov a hudobne ho 
sprevádza cimbalová muzika Marka Potešila. 

Folklórny súbor MARÍNA zo Zvolena
Folklórny súbor Marína vznikol vo Zvolene v roku 
1966 vďaka spojeniu organizačného a  tvorivé-
ho potenciálu troch výrazných osobností – Má-
rie Benkovej, Anny Hudecovej a Márie Mázorovej. 
Názov dostal podľa lyrickej básnickej skladby An-
dreja Sládkoviča a  to určilo aj charakter progra-
mov Maríny. V popredí tvorby stáli poetickosť, ly-
rickosť a cit pre krásno. V roku 1981 sa umeleckým 
vedúcim súboru stáva Ján Jamriška. Nadväzuje na 
poetickosť v  tvorbe a  svojím dlhoročným špeci-
fickým rukopisom dáva Maríne vlastnú jedinečnú 
tvár, charakteristickú vysokým umeleckým spraco-
vaním a  interpretačnou úrovňou. Od jesene 2017 
vedie umelecké smerovanie Maríny umelecký šéf 
Andrej Sýkora. Počas svojej existencie súbor uvie-
dol 55 choreografií a programových blokov, vyces-
toval na medzinárodné festivaly do 22 krajín sve-
ta (medzi inými do Brazílie, Mexika či Japonska), 
získal mnoho ocenení doma a  v  zahraničí, vydal 
6 hudobných nosičov a jednu knihu. V súčasnosti 
patrí Marína medzi známe amatérske folklórne te-
lesá na Slovensku. Ambíciou súboru je prezentá-
cia hudobnej a tanečnej kultúry Slovenska so zre-
teľom na etnografický región Podpoľanie. Ume-
lecké spracovanie programov súboru vychádza 
z podrobného štúdia tradičného hudobného a ta-
nečného materiálu, pričom tradičnú hudbu a  ta-
nec nepokladá za čosi lokálne a uzavreté, ale práve 
naopak, snaží sa ich vnímať v širších stredoeuróp-
skych súvislostiach. Repertoár súboru tvoria cho-
reografie „U Bírešou“ a „Babiak“ (tance zo Zvolen-

Poloniny
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FSS SEN zo Starého Tekova vznikla ako súčasť 
členov dôchodcovskej organizácie v  roku 2013. 
Celých deväť rokov účinkovala na všetkých dô-
chodcovských podujatiach i kultúrnych udalostiach 
konaných v Starom Tekove. Pravidelne sa zúčast-
ňuje Okresnej prehliadky seniorských speváckych 
súborov organizovaných OO JDS Levice. Na požia-
danie vystupuje v DSS v Hornej Seči, v Leviciach 
a v Santovke, ale i na ďalších podujatiach v regió-
ne. ŽSS spracúva piesne a zvykoslovné pásma z či-
lejkárskej oblasti, ale predovšetkým z  obce Starý 
Tekov. Tento malý životaschopný kolektív dokazu-
je všetkým, ktorí si ešte nenašli cestu k sebareali-
zácii, že aj dôchodcovia, čo prežívajú jeseň života 
v neľahkej dobe, vedia krásu, radosť a veselosť roz-
dávať aj iným.

Detský folklórny súbor LISNA z  Pukanca svojou 
činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu folklór-
nej skupiny Smrečinár a  folklórnej skupiny Vajrab. 
Jeho cieľom je uchovávanie, rozvíjanie tradícií ľu-
dového umenia z okolia Pukanca, Hontu a z celého 
Slovenska. Do činnosti folklórneho súboru patrí bu-
dovanie vzťahu k ľudovej kultúre u detí.

Spevácka skupina HRONKA z obce Jur nad Hro-
nom bola založená vr. 1979. Najčastejšie, vystupu-
jú na domácej pôde pri rôznych kulturno-spolo-
čenských podujatiach, ale reprezentovali obec už aj 
v zahraničí. Napríklad v maďarskej Bekes - Csabe 
a v obci Felpec. Veducou skupiny je Helena 
Valentová aj s asistentkou Darinou Kassaiovou, kto-
rá zároveň hrá na akordeóne . V repertoari  majú 
piesne z tekovského regiónu, ale spievajú aj ume-
lé a hymnické piesne . Vychovavajú svojich nasle-
dovníkov. Minulý rok založili detskú spevácko-dra-
matickú skupinu „Malá Hronka„ s podporou Matice 
Slovenskej. 

Spevácka skupina ROZMARÍN z obce Mýtne Lu-
dany bol založený v roku 2004. Na našich nácvi-
koch spievame tradičné slovenské ale aj maďarské 
ľudové piesne. Počas svojho pôsobenia sa zúčastni-
li vystúpení v rôznych susedných obciach, v Maďar-
sku, na okresných a krajských folklórnych súťažiach 
a samozrejme nechýbame pri našich obecných pod-
ujatiach. Okrem spievania náš repertoár sme rozší-
rili aj o krátke scénky a krátke vtipné predstavenia. 

skej Slatiny), „Do kola a Horu“ (tance z Jakubian), 
„Tancoš“ (tance zo Zámutova) a nový programový 
blok pod názvom „Fenomény“ (tanečný a hudob-
ný materiál z  obcí Podpoľania – Očová, Hriňová, 
Podkriváň, Detva, Zvolenská Slatina, Pstruša, Sla-
tinské Lazy). Súbor tvorí tanečná skupina, ľudová 
hudba, dievčenská spevácka skupina, ženská spe-
vácka skupina a mužská spevácka skupina.

PREDSTAVUJEME 
DOMÁCE
FOLKLÓRNE SÚBORY/SKUPINY:
 

DFS	VRETIENKO Kozárovce
FSK	KONOPA Kozárovce
FSK	PRASLICA Kozárovce
MSS	MATIČIAR Kozárovce
ŽSS	LIPKA Kozárovce
ŽSS	TRNKY Tlmače
FSK	DOLINA Čajkov
FSS	SEN Starý Tekov 
DFS	LISNA Pukanec
ŽSS	HRONKA Jur nad Hronom 
SS	ROZMARÍN Mýtne Ludany

DFS VRETIENKO 
Súbor vznikol v  roku 1980. Pracuje pri Miestnom 
odbore Matice slovenskej a ZŠ v Kozárovciach. Od 
svojho vzniku absolvoval už desiatky vystúpení a to 
nie len doma vo svojej obci a okrese, ale aj za jeho 
hranicami. S Vretienkom sme sa mohli stretnúť na 
folklórnych festivaloch vo Východnej, Myjave, Det-
ve, Želiezovciach, v Šali. Má za sebou niekoľko na-
hrávok v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhla-
se. DFS má nacvičených niekoľko pásiem: Husiari, 
Lucie, Drotári, Píšťalenka a mnohé iné.

FSK KONOPA 
Súbor vznikol v roku 1990. Prvé vystúpenia prebeh-
li na FS Myjava, ďalej v Kozárovciach a v Malej Le-
hote. Potom sa Konopa na niekoľko rokov odmlčala 
a svoju činnosť znova obnovila v roku 1999 pod no-
vým názvom KONOPA. Názov zároveň korešpondu-
je s rastlinou, ktorá sa na brehoch Hrona hojne pes-
tovala ešte do polovice 20. storočia. FSK Konopa 
účinkoval na Myjave, v Strážnici, Strání, v Leviciach, 
vo Východnej, v Sebechleboch, v Tlmačoch, počas 
programov Vianoce na Hrade - Bratislava, Matičné 
dni v Komárne, Hronovce, Dni Majstrov ÚĽUV - Bra-
tislava, Nitrianska vínna cesta a mnoho iných. 

ŽSS TRNKY
Sú veľmi výraznou súčasťou FS Vatra z Tlmáč. Trnky 
sa zameriavajú najmä na spracovanie piesní z tekov-
ského regiónu, ale nevynechajú ani piesne z  iných 
regiónov Slovenska. Vystupujú ako súčasť tanečné-
ho súboru, no hlavne v spolupráci s  ľudovou hud-
bou súboru alebo sólovo v číslach medzi tancami. 
Výraznými speváckymi osobnosťami sú Majka Pále-

níková, Jarka Lehocká a Renáta Kotorová, ktoré sa 
venujú aj príprave dramaturgie speváckych čísel. 

FSK PRASLICA z  Kozároviec vznikla v  roku 1965.
Za 57 rokov svojej činnosti má za sebou vyše 700 
vystúpení. Vo svojom repertoári čerpá zo zvykov, 
tancov a piesní obce, ktoré sa uchovali z rozpráva-
nia najstarších Kozárovčanov. Medzi najznámejšie 
možno zaradiť Priadky, Vítanie jari, Hrabačky, Dožin-
ky, Stavanie májov, Regrútsku odobierku, Svadob-
nú odobierku, Páračky, Vianočné koledy, Fašiangy 
s pochovávaním basy, Na jarmoku, Pierková muzika, 
Zimné večery, Tance z Kozároviec. Podľa prvej spra-
covanej scény „Priadky“ je aj názov folklórnej skupi-
ny „PRASLICA“. Zloženie tvoria prevažne mladí ľu-
dia, ktorých sa v skupine vystriedalo viac ako 250. 
Praslica získala viacero významných ocenení celo-
štátneho i medzinárodného charakteru. 

MSS MATIČIAR z Kozároviec vznikol pri príležitos-
ti obnovenia činnosti Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Kozárovciach v roku 1990. MSS sa zame-
riava na piesne ľudové – z nášho bydliska a blízke-
ho okolia, piesne národné, upravené. V októbri 2005 
súbor vydal prvé CD s názvom Kozárovské šíre pole 
v spolupráci s ľudovou hudbou Brezina z Trenčína. 
Súbor má za sebou mnoho vystúpení v našej obci, 
okrese a na festivaloch Myjava, Východná, Hrušov, 
Tekov, Strážnica, Strakonice a na ďalších.

FSK DOLINA z Čajkova vznikla v roku 1997. V roku 
1999 nacvičili pásmo „Pytačky“, s  ktorým vystúpi-
li aj v okolitých dedinách. V rokoch 2000 až 2001 
sa činnosť obmedzila väčšinou na vystúpenia žen-
skej speváckej skupiny. V roku 2002 vznikla mužská 
spevácka skupina „Čajkovskí vincúri“, takže k ženám 
pribudli aj muži. Odvtedy majú spoločne nacviče-
né rôzne folklórne pásma ako Pytačky, Na priedomí, 
Páračky, V krčme na tanci, Vianočné pásmo, Poc-
ta sv. Urbankovi, Stretnutie pred hajlokom, Vysťa-
hovalectvo, Dožinky, Príprava na oberačky, Svadba, 
Čepenie nevesty, Krštenie a iné. V roku 2002 vyda-
la mužská spevácka skupina CD „Kamaráti, bratia“ 
a v roku 2014 celá FSk Dolina nahrala s cimbalovou 
muzikou Temperamnet Cimbal Orchestra druhé CD 
s názvom „Cez ten Čajkov“.

PoloninyPoloniny
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Zimné a jarné mesiace zvyčajne patria medzi tie 
oddychovejšie. Počas nich sa aj vo folklórnom 
hnutí viac času venuje vzdelávaniu, teoretické-
mu či praktickému. Folklórne súbory zo Staré-
ho Tekova sa práve v mar-
ci roku 2022 intenzívne ve-
novali vzdelávaniu, keď sa 
zapojili do workshopov 
s názvom Metodika výučby 
ľudového tanca, venova-
ných teoretickej i praktic-
kej výučbe tradičného ľu-
dového tanca, ktoré viedol 
odborný lektor, nám dobre 
známy tanečný pedagóg 
Alfréd Lincke. 

Tieto workshopy sa konali v rámci jedného z veľ-
kých projektov ROS ,,Vzdelávame umením“.  Me-
todika výučby ľudového tanca bola primárne ur-
čená pre jednotlivcov, detské folklórne súbory, 
ale aj folklórne skupiny v našom okrese. Cieľovou 
skupinou boli deti, mládež a dospelí pôsobiaci vo 
folklórnych skupinách a súboroch, ktoré spraco-
vávajú tanečné, hudobné i zvykoslovné pásma 
z nášho regiónu. 

Dňa 11. marca sa konal workshop v Dome kultú-
ry v Starom Tekove pre Folklórny súbor Tekovan, 
v ktorom pôsobí mládež z obce a okolia. Členo-
via súboru tak mali možnosť zúročiť svoje skúse-
nosti, ktoré im systematicky odovzdávajú vedúci 
Jakub a Veronika Oťazíkovci. Lektor Alfréd Lincke 
bol milo prekvapený šikovnosťou a schopnosťami 
členov súboru, ktorí venujú súboru takmer všetok 
svoj voľný čas. 

Druhý workshop sa uskutočnil dňa 12. marca 
v Rekreačnom zariadení Orlík v Novej Bani. Ten-
tokrát sa ho zúčastnili deti z Detského folklórne-

ho súboru Tekovanček zo Starého Tekova. Mlad-
šie deti už v uplynulých rokoch zakúsili podobné 
vzdelávacie i praktické workshopy, no lektor stále 
nachádza nové a nové možnosti vzdelávania detí 
v oblasti ľudového tanca. Zameral sa na dôleži-
tosť rozcvičky, na detské hry, tance a hry s naj-
rôznejšími rekvizitami, ktorými zaujal členov DFS. 
Podobné workshopy otvárajú deťom i mládeži 
veľké množstvo možností rozvíjať ľudový tanec. 
Napomáhajú im lepšie sa začleniť medzi skúse-
ných tanečníkov a zvládať tak mnoho tanečných 
techník a interpretácií.  

Z naplánovaných workshopov sa uskutoční na 
jeseň ešte jeden. Projekt vzdelávame umením 
nám dáva možnosti teoreticky a prakticky vzde-
lávať nielen tanečníkov, ale aj vedúcich detských 
folklórnych súborov, folklórnych skupín a iných 
zoskupení. V závere roka sa uskutoční plánovaná 
odborná prednáška k problematike vzdelávania 
vedúcich folklórnych súborov, ktorí získané po-
znatky ďalej odovzdávajú členom súboru.

METODIKA 
VÝUČBY
ĽUDOVÉHO 
TANCA
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VZDELÁVANIE
A PREVENCIA

Tento rok sme začali spolupracovať s Občianskym 
združením PRIMA z Bratislavy. V rámci svojej čin-
nosti poskytuje OZ PRIMA aj možnosť realizácie 
preventívnych aktivít a prednášok v zmysle nefor-
málneho vzdelávania mládeže. Preventívne aktivi-
ty realizujú odborníci vo svojej oblasti – sociálni 
pracovníci a psychológovia, ktorí potrebné vedo-
mosti nadobudli počas svojej praxe.
 
Venujú sa celému spektru tém od prevencie uží-
vania drog, alkoholu, tabakových výrobkov, no zá-
roveň pokrývajú aj iné spektrum tém, ktoré spa-
dajú do kontextu sociálno-patologických javov, 
napr. tzv. novodobé závislosti – na internete, mo-
bilnom telefóne, sociálnych sieťach, kyberšikana, 
kybergrooming atď. 

Našimi lektormi boli: 
Mgr. Sabína Brédová - venovala sa práci s róm-
skou mládežou v Plaveckom Štvrtku, pôsobila 

BESEDY NA TÉMU

PROBLEMATIKA
ALKOHOLU

ako logistka antimalnutričného programu v Indii 
a projektová manažérka detského domova Hou-
se of Family v Kambodži pre HIV+ siroty. V Prime 
pôsobí ako streetworkerka a koordinátorka Kon-
taktného centra. 

Mgr. Maroš Mušinka - odborný poradca. Vyštu-
dovaný psychológ s niekoľkoročnými skúsenos-
ťami pri práci s deťmi, adolescentmi a dospelý-
mi z bratislavského Pentagonu a okolia. Okrem 
toho absolvoval prípravu na prácu v zdravotníctve 
a v súčasnej dobe je účastníkom 4. ročníka výcvi-
ku v transformačnej systematickej terapii v Sati-
rovskom smere. V Prime má okrem iného na sta-
rosti psychologické poradenstvo a prácu v teréne. 

Dňa 21. 3. 2022 sme mali prvú besedu v obci Ko-
zárovce a dňa 15.6.2022 sme mali dve besedy a to 
Starom Tekove a Hronských Kľačanoch. 

Užívanie alkoholu medzi deťmi dnes už nie je oje-
dinelé a veková hranica prvého kontaktu s alkoho-
lom sa stále posúva smerom nadol. Formou pred-
nášok prinášame nový pohľad do tejto témy, kto-
rý nehovorí o zákazoch a príkazoch, našou prá-
cou nie je „strašiť“ deti a mladých dospievajúcich 
ľudí, ale otvorene riešiť ich postoje a názory na 
rôzne témy. Považujeme za dôležité deti pripra-
viť na nástrahy, ktoré so sebou prinášajú party 
s kamarátmi či víkend na chate a popíjanie do 
rána, ako aj kedy si zachovať chladnú hlavu a roz-
hodnúť sa správne,A či sú alkohol alebo drogy 
dobré, či zlé a kto bol prvým dílerom
v našom živote - aj o tom
sú stretnutia s našimi
kolegami z OZ PRIMA. 

Sabína Brédová

53KOCKY 2022
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NOVINKA
z našej

vydavateľskej
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Je	 dokázané,	 že	 na	 efektívne	 vzdelávanie	 fakty	
a logika	nestačia,	treba	k nim	pridať	emocionálne	
zaujatie.	A na	to	sú	príbehy	ako	stvorené.

Ako povedal Albert Einstein, predstavivosť je dôle-
žitejšia než vedomosti. Čítanie príbehov dáva na jej 
rozvoj množstvo podnetov. Informácie máme všetci 
na dosah, predstavivosť treba pestovať. 

Príbehy liečia dušu. Umožnia nám zažiť emócie iných 
ľudí. Prinášajú pocit porozumenia, spolupatričnosti. 
Vďaka nim vieme, že so svojimi problémami nie sme 
sami, že aj iní riešia podobné životné situácie.

Príbehy pomáhajú prekročiť hranice vlastnej skúse-
nosti. Konanie literárnych  postáv ovplyvňuje posto-
je a   hodnoty detí. Ak dosiahneme zmenu vo vní-
maní  na tejto úrovni, premietne sa to do správania 
detí v  reálnom živote. Bez poučovania a moralizo-
vania. Workshopy tvorivej dramatiky a inscenované-
ho čítania sa uskutočnili na Základnej škole Š. Sen-
číka v Starom Tekove dňa 13. 5., na Základnej škole 
v Kalnej nad Hronom 12. 5., na Základnej škole L. Bal-
leka v Šahách 18. 3. a na Základnej škole v Rybníku 
10.6. pod vedením Elišky Sadílekovej a jej dcéry Ju-
dity Sadílekovej.

Eliška	 Sadíleková vyštudovala Filozofickú fakul-
tu UK v Bratislave, odbor Teória kultúry. Pracovala 
v  Osvetovom ústave v  Bratislave, organizovala sú-
ťaže a vzdelávacie podujatia pre amatérske divadlo 
mladých a umelecký prednes. Bola členkou amatér-
skych divadelných súborov, organizovala celoštátne 
prehliadky Hviezdoslavov Kubín a  Festival divadla 
mladých v Senici, pracovala aj ako riaditeľka kultúr-
neho domu v Prievoze. 30 rokov sa venuje práci s re-
citátormi, je lektorkou mnohých seminárov a školení 
pre recitátorov, pedagógov, knihovníkov, vedie tré-
ningy pre verejnosť v oblasti sebavedomého vystu-
povania na verejnosti, práce s hlasom a sebapozná-
vania prostredníctvom literárnych príbehov. Je člen-

kou odborných porôt súťaží v umeleckom predne-
se, členkou Poradného zboru Národného osveto-
vého centra pre umelecký prednes. Tvorí a realizu-
je programy na podporu čítania u detí, pracuje s re-
citátormi, hercami, školí pedagógov v oblasti ume-
leckého prednesu.

Judita	 Sadíleková, dramaturgička, režisérka pôso-
biaca aj v  nezávislom divadelnom zoskupení Še-
rosvit v Bratislave, lektorka divadelných dielní, porot-
kyňa na recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín.

Eliška a Judita Sadílekové založili neziskovú orga-
nizáciu Osmijanko v roku 2003 s presvedčením, že 
deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale pre túto 
duševnú činnosť majú málo podnetov. Tie silnejšie 
lákadlá sú ich každodenným samozrejmým spo-
ločníkom, sú atraktívnejšie a  dynamickejšie ako 
stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počí-
tače, médiá a mobily.

Deti na ceste stať sa čitateľom natrvalo potrebu-
jú pomocnú ruku, dôverného spoločníka, ktorý ich 
fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva 
a hravo. Lekcie prebiehajú tak, že v priebehu číta-
nia s deťmi lektorky komunikujú, zapájajú ich do 
diania – napríklad vstupujú do postáv, vyjadrujú 
svoje názory a emócie - slovne, pohybovo, výtvar-
ne, zvukovo,... Využívajú prvky tvorivej dramatiky, 
štruktúrovanej drámy, arteterapie, hranie rolí,...
Lekcie môžu školy využiť v  rámci hodín čítania, 
resp. literárnej výchovy na rozvoj čítania s porozu-
mením, ale aj etickej či environmentálnej výchovy.

V  priebehu týchto štyroch workshopov spoloč-
ne s deťmi prostredníctvom tvorivej hry a impro-
vizácie vstupujú do literárneho príbehu Jozefa 
Cígera Hronského „Smelý zajko“. Literárne dielo 
je totiž otvorený systém, ktorý môžu deti uchopiť 
a spoznať najlepšie cez vlastný zážitok a skúsenosť 
a  môžu si ho podľa vlastnej predstavy dotvoriť. 
Je niekoľko ďalších lekcií , ktoré Eliška a Judita Sa-
dílekové ponúkajú pre účastníkov od 8 do 15 ro-
kov a ktoré ROS Levice v budúcnosti plánuje zre-
alizovať. 

Spomeňme napríklad „Náš svet“. 
V  priebehu čítania dobrodružného príbehu o  ci-
gánskom chlapcovi Kalo Dantovi z knihy „Čarovné 
pero“ vytvoríme spoločne s deťmi predstavu sve-
ta, v ktorom by sa nám všetkým dobre žilo,  pod-
poríme v deťoch zvedavosť, túžbu spoznávať svet, 
zmysel pre férové správanie, vyskúšame, či sa vie-
me dohodnúť aj s ľuďmi, ktorí hovoria odlišnou re-
čou. Dozvieme sa, prečo je dôležité poznať reč 
stromov, prečo ich potrebujeme a ako ich chrániť. 

„O priateľstve, strate a nádeji“   
Každý z nás občas utrpí stratu alebo sa musí nie-
čoho vzdať. Niekto pri tom cíti smútok, beznádej, 
niekto hnev. Je dôležité vedieť, že môžeme cítiť 
ktorúkoľvek emóciu, na každú  máme právo. Len 
sa potrebujeme naučiť, ako ju spracovať. Pokúsime 
sa o to prostredníctvom krásneho poetického prí-
behu R. Kaldestada  269 dní dažďa, využijeme pri 
tom techniky arteterapie a podporíme schopnosť 
detí porozumieť symbolickému jazyku literárneho 
textu.

 Slavka Prevendarčíková
 hovorené slovo, ROS

NA CESTE
K PREDNESU
A KNIHE
WORKSHOPY TVORIVEJ DRAMATIKY
A INSCENOVANÉHO ČÍTANIA 
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Dňa 28. apríla 2022 sme úspešne zorganizo-
vali krajskú postupovú súťaž a prehliadku det-
skej dramatickej tvorivosti DETSKÝ JAVISKOVÝ 
SEN. Uskutočnila sa v Dome kultúry v Tlmačoch 
za účasti troch detských divadelných súborov.

DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR
ZO ZUŠ J. ROSINSKÉHO V NITRE DRIM
so svojou inscenáciou „Malá krajina“ 
(autor: Gael Faye) pod vedením Marice Šiškovej. 

Súbor v tomto zložení pracuje už šiesty rok. Keď 
v septembri 2021 zrušili Scénickú žatvu, na ktorú 
sa tak veľmi tešili, z jedného dňa na druhý zorga-
nizovali spoločný dvojdňový výlet. Lebo chceli byť 
spolu. Divadlo vnímajú ako možnosť povedať svoj 
názor. Niekedy je ťažké ho sformulovať, ale pokú-
šajú sa o to s veľkou úprimnosťou a odvahou. 
„Milý Gael! Volám sa Ella. Chodím do dramatické-
ho krúžku, v ktorom sme rozhodli urobiť z tvojej 
knihy divadelné predstavenie. Tvoja kniha je pek-

Vo výcvikovom tábore pre mládež sa stretáva sku-
pina detí, ktorá verí svojmu vodcovi a je odhod-
laná slúžiť jemu a svojej krajine podľa pravidiel. 
V tábore sa učia ako byť správnym občanom 
a vojakom. Nikto nepochybuje o tom, že všetko, 
čo vodca hovorí, je pravda a pomáha zlepšiť život 
v krajine...až kým zrazu neobjavia dievča na úte-
ku, ktoré je spolu so svojou rodinou prenasledo-
vané pre svoj pôvod. Rozhodnú sa dievča ukryť 
a pozorovať, aby zistili všetko o svojom nepriateľovi. 
To, čo však zisťujú, akosi nesedí s tým, čo sa učia 
a počúvajú od svojho vodcu.

DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR
ZO ZUŠ V ZLATÝCH MORAVCIACH
uviedol svoju inscenáciu „Zrkadlo“
(autor: kolektív súboru) pod vedením
Michaely Borčinovej. 

„Ja viem, že to nemá zmysel, ale viete to aj vy? 
Viete... a aj tak to robíte. Nechápete ? Pozerajte 
sa, toto ste vy !“ ...o tom, ako vidia dospelých deti. 
O veciach, ktoré kážu a pritom robia presný opak. 
O výchove, o ktorej si rodičia myslia, že je správna, 
a o tom, čo zaručene na nich nefunguje.

ná, ale aj veľmi smutná. Niektoré časti sa čítajú veľ-
mi ťažko. Ja by som si nevedela predstaviť byť vo 
vojne, neviem, či by som to zvládla. Za to ťa veľ-
mi obdivujem. Počúvam aj tvoje piesne, aj keď im 
nerozumiem, viem že majú zmysel. Do života ti 
prajem veľa umeleckých nápadov pre nové knihy 
a piesne. S pozdravom Ella“

DIVADELNÝ SÚBOR ŠŤUCH
ZO ZUŠ J. ROSINSKÉHO V NITRE
so svojou inscenáciou „Nebo v klietke“
(autor: Christine Leunensová a Taika Waititi)
pod vedením Nikoly Jankovýchovej. 

Kolektív súboru pozostáva z ôsmich mladých tvo-
rivých a energických ľudí, ktorí tvoria naozaj vý-
borný kolektív. Nebo v klietke je ich prvá spoloč-
ná inscenácia, pre mnohých z nich prvá herecká 
skúsenosť. Väčšina inscenácie vznikala počas pan-
démie a konečne prišla možnosť prezentovať sa, 
z čoho sa veľmi tešia.

DETSKÝ
JAVISKOVÝ
SEN
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ
A PREHLIADKA DETSKEJ
DRAMATICKEJ TVORIVOSTI
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Po každej inscenácii sa uskutočnil s vedúcim súbo-
ru odborný seminár, ktorý viedla a hodnotila od-
borná porota v zložení: Mgr. art Maroš	Krajčovič, 
Mgr. art. Lucia	Lasičková a Mgr. art. Matej	Struhár.
Divadelný súbor DRIM pod vedením režisérky Ma-
rice Šiškovej ako zvyčajne aj tento rok pripravil in-
scenáciu so silnou témou a so silným apelom na 
našu rozpoltenú spoločnosť. Stretnutie dvoch sve-
tov, akýchsi dvoch protipólov a otázku toleran-
cie a ľudského nepochopenia nám decká nitrian-
skej	ZUŠ demonštrovali cez rovnomenný bestsel-
ler francúzskeho rappera Gaëla Fayeho. 

Od prvých minút sa pozeráme na bežné, zdanlivo 
bezproblémové fungovanie rodín a detí žijúcich na 
území afrického štátu Rwanda. Deti sa hrajú klasic-
ké hry, no nie sú uvoľnené, nie sú vo svojej hre slo-
bodné, akoby nad ich hlavami viselo akési mračno. 
Prostredníctvom detskej optiky sa nám postupne 
začnú odkrývať konflikty opradené predsudkami, 
ktoré sa dlhodobo tradujú, až sa z nich stala ne-
odškriepiteľná pravda. Od veľkého sporu, ktorý je 
medzi dvomi kmeňmi, vidíme aj “malé“ vojny me-
dzi rodičmi a deťmi, dievčatami a chlapcami, me-
dzi rovesníkmi a tak isto aj medzi detskými partia-
mi a vyčlenenými jednotlivcami. Globálne nezhody 
vyplývajúce z etnickej príslušnosti, politickej orien-
tácie a medziľudských vzťahov výrazne ovplyvňu-
jú konanie detí a traumatizujú ich detský svet. 

Každá skupina si subjektívne hľadí vlastné záujmy, 
pričom sa v detských rozhovoroch objavujú iskrič-
ky kritického myslenia, popieranie čierno-biele-
ho videnia sveta a občas sa zjaví aj náznak nádeje 

a snaha hľadať si cestu k sebe. Odpoveď na často 
kladenú otázku, prečo deti hrajú v divadle takéto 
ťažké témy, sme našli aj v tejto inscenácii. Deti po-
čujú, vidia, cítia a vedia...

Marica Šišková so svojimi zverencami uchopila 
spomínané témy s odstupom a napriek ťaživým si-
tuáciám sa jej umne podarilo odľahčiť hrôzostraš-
né momenty, čím umocnila divákov zážitok a na-
stolila mu otázky, ktoré v ňom môžu rezonovať 
ešte dlho po predstavení.

Režisérka je známa svojou silnou stránkou v stav-
be mizanscén, typickým výtvarným cítením a 
premyslenou prácou so scénou a rekvizitou. Tak 
ako inokedy aj tentokrát sme videli kúzelnú prá-
cu so symbolom a metaforou. Drobné chybičky 
okolo tempa a dynamiky konkrétneho predsta-
venia v Tlmačoch sa dajú rýchlo odstrániť a ne-
mám najmenší strach, že by do Zlatej priadky 
nezmizli. V závere by som chcela opäť vyzdvih-
núť a upozorniť na skvelú režijno-dramaturgic-
kú prácu s detskými hercami, ktorí popri obrov-
skom talente a drine vedome pracujú s danou té-
mou a rozumejú jej oveľa viac než tretina opráv-

nených voličov Slovenskej republiky. Takéto deti 
potrebujeme tak, ako oni potrebovali svoju Lauru. 
(porotkyňa Mgr. art. Lucia Lasičková)

Na scéne detskej dramatickej tvorivosti sa po pr-
výkrát predstavil detský	kolektív	pracujúci	v	ZUŠ	
Zlaté	 Moravce. Pod režijným vedením Michaely 
Borčinovej si deti pripravili vlastnú autorskú insce-
náciu s názvom ZRKADLO. Zámerom detí bolo vy-
povedať o tom, ako ony vidia rodičov a dospelých 
– o tom, ako sa správajú a pritom od detí vyžadu-
jú pri výchove niečo odlišné. 

Celá inscenácia sa niesla najmä v duchu začiatoč-
níckej „nepoučenosti“ režisérky, ktorá ale intuitív-
ne kráčala za výsledkom. Predstavenie sa začína-
lo v priestore, uprostred ktorého bol umiestnený 
veľký stôl a 6 stoličiek. Pritom prvá scénka s bu-
díčkom sa odohrávala ako malá etuda, kde vystu-
puje sama protagonistka v úlohe matky pred tou-

to kulisou a spoza scény. Ďalej sa príbeh rozohrá-
va už s deťmi sediacimi pri stole s neodmysliteľný-
mi smartfónmi. Koncepcia inscenácie vychádza-
la zo zoraďovania jednotlivých mini scénok – ro-
dina, starí rodičia, škola, riaditeľňa a pod. Niektoré 
z epizódiek sa podarili viac, niektoré menej. 
Zvolená scénografia však obmedzovala deti 
vo voľnosti pohybu a často zvádzala k zbytočné-
mu sedeniu a deklamovaniu textov. Scénky boli 
veľmi presne odpozorovanými situáciami z bežné-
ho života. Boli vtipné a niekedy aj odvážne, najmä 
pri používaní expresívnych výrazov, čo však ne-
prekážalo, pretože mali svoju vnútornú logiku. Deti 

boli dobre disponované a prejavovali veľký talent, 
takže režisérka má do budúcnosti na čom stavať. 
Niekedy plnili presné režijné pokyny, inokedy hra-
li s prirodzenou voľnosťou. Inscenácii však chýbala 
vnútorná energia, čo sa odzrkadľovalo v nevyrov-
nanom temporytme. 

Do budúcnosti odporúčame pracovať s tvorbou 
podľa návodov a hier z oblasti tvorivej dramatiky, 
čím sa ešte viac dostane do popredia prirodzená 
hravosť a talent detí aj režisérky. Výrazne pôsobil 
predstaviteľ riaditeľa, ale aj dedka či otca. 

Vedúca súboru bola pri hodnotení veľmi vnímavá 
a reflektovala dobre mienené rady odbornej po-
roty. Verím, že už v nasledujúcej sezóne budeme 
vidieť výrazný tvorivý posun. Odporučili sme jej 
navštevovať tvorivé dielne pre režisérov, aby rozvi-
nula svoj talent a dobrú javiskovú intuíciu. (vedúci 
poroty: Mgr. art. Maroš Krajčovič)
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Inscenácia z dielne DS Šťuch, pod režijným vede-
ním Nikoly Jankovýchovej nesie posolstvo s ak-
tuálnou ťaživou témou vojny a propagandy, ale 
s hravým spracovaním a nadneseným humorom 
detí vo výcvikovom tábore. Dramatizáciou kni-
hy s rovnomenným názvom a jej filmovej adaptá-
cie vznikol konkrétny divadelný scenár s jednodu-
chým príbehom a jasným zámerom – oslobodenia 
sa od predsudkov, strachu, zla a klamstva (propa-
gandy).

Ako zásadný scénicky prvok zvolil kolektív tvor-
cov 12 čiernych kociek, ktoré ponúkajú takmer ne-
konečné množstvo možností realizácie jednotli-
vých obrazov, symbolov aj rekvizít. Zo začiatku aj 
tvorivo dopĺňali prebiehajúci dej. Pred našimi oča-
mi tak vznikala prekážková dráha výcvikového 
tábora, múr plný propagandistických plagátov 
či tabuľa na kreslenie predstáv o úhlavnom nepria-
teľovi. Od polovice inscenácie už boli pohyby scé-
ny a jej využitie menej opodstatnené. Hlavný prob-
lém vidím v prestavbách do jednotlivých obra-
zov, ktoré neboli plynulé, často boli zbytočne pod-
porené prítmím, na ktoré herečky a herci čakali. 
Dobre rozbehnuté divadelné predstavenie sa tak 
dostalo do jednoliateho temporytmu, ktorý ho 
spomaľovalo. Podobne to bolo aj s výberom hudby 
a jej použitím počas inscenácie. Zo začiatku navo-
dená atmosféra výcvikového tábora reprodukova-
nými bubnami, vzápätí valčík ako kontrast k tomu, 
čo sa na scéne deje, bola výborne zvolená hudob-
ná kombinácia. Bohužiaľ aj dobrá hudobná drama-
turgia vydržala len do polovice predstavenia.

Mladý kolektív plný entuziazmu a odhodlania 
predviesť posolstvo, ktorému evidentne rozumie, 

je plný talentov. Veľmi vhodne boli obsadené jed-
notlivé postavy. Do budúcna by hercom neza-
škodilo viac motivácií založených na kontrastoch, 
v tomto príbehu konkrétne chýbal kontrast - uni-
formita verzus tanečná ladnosť. Uniformita ako 
strohé rovnaké pohyby a sloboda vyjadrená tan-
com. Bolo to spomenuté len textom a pokusy 
o znázornenia tanca boli viac ostýchavé ako pre-
svedčivé. Treba však uznať, že to, čo dokázal ko-
lektív DS Šťuch po dvoch rokoch dištančnej vý-
učby, je nad očakávania. Aj z toho dôvodu skon-
čila ich inscenácia na druhom mieste s odporúča-
ním na postup. Divadelná inscenácia je nekončiaci 
progres a tejto inscenácii netreba veľa, aby sa špl-
hala na popredné miesta na detských divadelných 
súťažiach, hádam len dramaturgickú úpravu a od-
hodlanie kolektívu ďalej pracovať. Budem im v tom 
držať palce. Verím, že ich ešte budem môcť vidieť. 
(porotca: Mgr. art. Matej Struhár)

Prehliadku detskej dramatickej tvorivosti, ktorá bý-
vala v Nitrianskom kraji veľmi silná a predstavova-
lo sa na nej vždy veľa súborov poznačili protipan-
demické opatrenia. Porota udelila priamy postup 
do celoštátneho kola Zlatá priadka 2022 inscenácii 
MALÁ KRAJINA (DDS Drim). Návrh na postup zís-
kala inscenácia NEBO V KLIETKE (DS Šťuch). In-
scenácia ZRKADLO bola ocenená Čestným uzna-
ním. Blahoželáme!

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na pod-
poru umenia. Za spoluprácu a finančnú podporu 
ďakujeme Národnému osvetovému centru

 Slavka Prevendarčíková
 divadlo, ROS

Divadelný súbor ŠŤUCH, Nebo v klietke

Divadelný súbor DRIM, Malá krajina

Divadelný súbor ZUŠ Zlaté Moravce, Zrkadlo

Odborná porota: Mgr. art Maroš Krajčovič, Mgr. art. Lucia Lasičková a Mgr. art. Matej Struhár
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Okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a pró-
zy v prvej, druhej, tretej a štvrtej kategórii sme zorganizo-
vali dňa 8. apríla 2022 v priestoroch koncertnej sály Te-
kovského múzea v Leviciach. Na súťaži sa zúčastnilo spo-
lu 32 recitátorov z obvodných kôl súťaže v Šahách, Želie-
zovciach, Tlmačoch a Leviciach. Ocenených bolo 25 re-
citátorov. Prednesy hodnotila a odborné semináre viedla 
odborná porota v zložení : Eliška Sadíleková, Judita Sa-
díleková a Kristína Šimková.  Úroveň prednesov v prvej, 
druhej a tretej kategórii bola oproti minulému roku cel-
kovo lepšia, hoci medzi jednotlivými recitátormi boli vý-
razné rozdiely. Odvíjalo sa to v prvom rade od literárnej 
kvality prednášaného textu, pretože ani vynikajúci recitá-
tor neprekoná obmedzenia jednoducho napísaného, resp. 
didaktického textu. Potešujúce je, že deti boli vo svojom 
prejave veľmi suverénne, prednesy neboli viditeľne pozna-
čené trémou, mnohé si básničky a príbehy užívali. Stále 
však platí, že detskí recitátori potrebujú pomoc od dospe-
lých, ktorí im predstavia kvalitnú literatúru a ukážu im, ako 
text uchopiť a vedome ho výrazovo spracovať.

Prvé miesto v prvej kategórii poézie získala Lenka	Palko-
vičová zo ZUŠ P. Kadosu v Leviciach, prvé v próze Ivan	
Kolev zo ZŠ J. Kráľa v Šahách. V druhej kategórii poézie 
získala prvé miesto Nina	Vidličková zo ZŠ Školská v Le-
viciach a v próze Jana	Kóšová z Katolíckej spojenej školy 
sv. Vincenta de Paul v Leviciach. V tretej kategórii poézie 
získala prvé miesto Nela Blažeková z Gymnázia A. Vráb-
la v Leviciach a v próze Natália Špaňová zo ZŠ Saratov-
ská v Leviciach. 
V  štvrtej kategórii sa recitátori svojich umeleckých tex-
tov chopili a naozaj sa snažili podať čo najpresvedčivej-
ší a najenergickejší výkon. V ich umeleckých prednesoch 
bolo cítiť húževnatosť a túžbu recitovať. Recitátori dispo-
novali predovšetkým kvalitným výberom textu. Veková 
primeranosť recitátora súznela s ich mentálnou zrelosťou. 
Najsilnejšou a najvýraznejšou zložkou recitátorov IV. kate-
górie bola čistá bezprostrednosť prejavu. Túžba po roz-
právačstve výrazne prevažovala nad poetickým zachyte-
ním okamihov v poetických útvaroch. 

Prvé miesto v štvrtej kategórii poézie získala Zuzana Gaj-
dácsová z Gymnázia v Šahách, v próze Michaela Ďurišová 
zo ZUŠ Pála Kadosu v Leviciach. 
Postupujúci recitátori sa zúčastnili na krajskom kole, kto-
ré organizovalo Regionálne osvetové stredisko v Nových 
Zámkoch.

Víťazom srdečne blahoželáme!
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu ume-
nia. Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme Národ-
nému osvetovému centru a obci Jur nad Hronom pod ve-
dením  starostu Jozefova Kovácsa. Víťazom srdečne bla-
hoželáme!

Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme Národné-
mu osvetovému centru a Tekovskému múzeu v Leviciach

    Slavka Prevendarčíková
    hovorené slovo, ROS
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Medzi obľúbené podujatia, ktoré organizujeme, ur-
čite patria aj literárne besedy so spisovateľmi na-
šej pôvodnej slovenskej tvorby, ktorých spovedá 
náš rodák, jediný vydavateľ pôvodnej tvorby, ma-
jiteľ vydavateľstva KK BAGALA, Koloman Kerté-
sz Bagala. Bolo to tak aj 25. mar-
ca, kedy sme si pozvali jeho a mla-
dú začínajúcu debutantku Nicol 
Hochholczerovú, dvojnásobnú fi-
nalistku súťaže Poviedka. V príjem-
nom prostredí kaviarne Na kus reči 
v Leviciach sme sa tak dozvedeli 
nielen o jej debutovej novele „Táto 
izba sa nedá zjesť“.

Nicol	 Hochholczerová (narodená 
v roku 1999 v Rimavskej Sobote) 
študuje na katedre grafiky Akadé-
mie umení v Banskej Bystrici. Oce-
nenia za prozaickú tvorbu získala v 
literárnych súťažiach Poviedka či Medziriadky a za 
knižnú ilustráciu v súťaži Najkrajšie knihy Sloven-
ska. Novela Táto izba sa nedá zjesť je jej knižným 
debutom, za ktorý je nominovaná na cenu Ana-Ana-
soft litera 2022. V súčasnosti sa debut prekladá 
do češtiny, bulharčiny a maďarčiny.

Anasoft litera je slovenská literárna cena, ktorá sa 
udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské 
prozaické  dielo alebo za preklad pôvodného pro-

zaického diela auto-rov, ktorí sú primárne občanmi 
Slovenskej republiky a ich prózy sú knižne vydané 
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Autor ale-
bo autorka najlepšej knihy získa odme-nu honoro-
vanú sumou 10 000 €. Výsadou ceny Anasoft li-

tera je predovšetkým auto-matická 
nominácia všetkých slovenských 
prozaických titulov a každoročná 
zmena päťčlennej odbornej poro-
ty. Výnimočnosť tejto ceny spočí-
va v tom, že sa netýka len jedné-
ho slávnostného ceremoniálu, ale 
že jej aktivity sú celoročné.

O knihe „Táto izba sa nedá zjesť“ 
napísal porotca Gábor Csanda:
„Táto kniha bola pre mňa veľkým 
prekvapením. Už len samotným 
názvom Táto izba sa nedá zjesť au-
torka naznačuje, že ide o surreálne 

poňatú prózu. Sú diela, ktoré nás zaujmú svojím 
dejom, iné štýlom či jazykom a ja mám tak sám pre 
seba ešte tretiu neestetickú kategóriu, a to diela, 
ktoré nás nadchnú tým, že z nich sála autorov ale-
bo autorkin talent. A Nicol Hochholczerová je mi-
moriadne nadaná autorka. Jej útla novela je nielen 
skvelým dielom po jazykovo-štylistickej stránke, 
ale zaujme aj dejom. To, čo sa nám na prvý pohľad 
môže zdať ako fragmentárne alebo experimentu-
júce, bravúrne, sa ukazuje ako pravdivé vnímanie, 

pretože tieto atribúty sú vskutku vnútornou hyb-
nou silou tohto diela. Treba vyzdvihnúť dôvtip tex-
tu, výrečnosť, iróniu, a to všetko spolu robí z tejto 
knižky mimoriadne zaujímavý titul.“

O knihe napísal aj spisovateľ Vlado Balla: „Mladá 
autorka nevarila z vody, neplietla bič z viete čoho. 
Najprv niečo zažila, potom s obdivuhodným talen-
tom písala. Tá izba sa nedala zjesť, táto kniha sa dá 
zhltnúť, hoci nie je určená na prvoplánovú zábavu 
pod plážovým slnečníkom a nechutí ako melónový 
pelendrek. Ide v nej však o život, pretože tie spo-
čiatku drobné, nenápadné udalosti, vyrozprávané 
poetickými, osviežujúco originálnymi až surreálny-
mi vetami, postupne vytvárajú príbeh vzťahu do-
spievajúceho dievčaťa k staršiemu mužovi a všet-
kého, čo s tým súvisí a čo navždy zmenilo minimál-
ne jeden osud a jeden pohľad na svet“.

Po besede, počas ktorej autorka aj čítala zo svojej 
knihy, nasledovala autogramiáda.
Hlavným partnerom podujatia bol Fond na pod-
poru umenia. 

 Slavka Prevendarčíková
 hovorené slovo, ROS
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