




Mgr. Alžbeta Sádovská
riaditeľka ROS v Leviciach 

Regionálne osvetové stredisko v  Leviciach vzniklo 
dňa 1. 9. 2007. V skromných podmienkach a v šty-
roch internátnych izbách na druhom poschodí Stred-
nej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej 
v Leviciach začala naša ROS-ka písať svoju históriu. 
Podujatia sa postupne profi lovali, veľmi rýchlo nado-
budli krajský, celoslovenský či medzinárodný charak-
ter. Tu sme zotrvali 12 rokov. Dňa 1. 2. 2020 sme sa ale 
presťahovali. Opäť do štyroch internátnych izieb, te-
raz ale na internát Strednej odbornej školy poľnohos-
podárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Toto ob-
dobie považujem za najnáročnejšie, aké som profesij-
ne zažila. V stiesnených priestorových podmienkach 
náš osemčlenný tím pripravil a zorganizoval za pät-
násť rokov stovky podujatí. 

Koncom roka 2021 sme začali ale čeliť faktu, že sa 
sťahovanie zopakuje. Hľadanie nového sídla, nových 
priestorov bola neľahká úloha. Konečne svitla nádej, 
že by to už mohlo byť posledné sťahovanie. Nielen 
štyri kancelárie, ale dôstojné miesto, sídlo, ktoré by 
bolo priestorom aj na výstavnú činnosť či zázemie 
pre kreatívne workshopy či prednášky.

Stalo sa!
Po pätnástich rokoch existencie ROS-ky sme sa dňa 
1. 9. 2022 presťahovali do dôstojných a reprezenta-
tívnych nebytových priestorov, konkrétne na Mlyn-
skú ulicu č. 3 v Leviciach. Jednoposchodová budo-
va s rozlohou 300 m2 disponuje Galériou ROS, kto-
rá sa nachádza na prízemí. Ďalej sa na prízemí na-
chádzajú dve kreatívne dielne, toalety, sklad, technic-
ká miestnosť a príručná kuchynka. Na medziposcho-
dí je kancelária grafi ky a kancelária, ktorá zatiaľ slúži 
tiež ako sklad. Na poschodí sú štyri kancelárie, tech-
nická miestnosť, kuchynka, toaleta a  menší skladík.

Galéria ROS:
Tento priestor slúži na výstavnú činnosť, na prezentá-
ciu vizuálneho umenia. Závesný systém sme si po na-
sťahovaní kúpili veľmi rýchlo aj nainštalovali. Od sep-
tembra do decembra sme tu už predstavili tri výsta-
vy: História odevu ukrytá v histórii, Vzácne poklady 
DFLV, Šikovná ihla. A práve výstava História odevu 
ukrytá v histórii bola súčasťou slávnostného otvore-
nia nových priestorov ROS-ky. Na slávnosti, ktorá sa 
konala dňa 29. 9. 2022, sa zúčastnili poslanci a ria-
ditelia kultúrnych organizácií NSK, metodici, i pravi-
delní návštevníci našich podujatí. Program obohati-
la Mužská spevácka skupina Veselí chlapi z Veľkých 
Kozmáloviec. Všetky výstavy boli sprístupnené v pra-

covných dňoch od 10.00 do 17.00 h zadarmo. A takto 
to bude aj v roku 2023. Plán našej bohatej a pestrej 
výstavnej činnosti si nájdete na stránke roslevice.sk.

Kreatívne dielne:
Dve miestnosti, ktoré dostali naozaj výstižný názov, 
kreatívne dielne, nám doposiaľ veľmi chýbali! Tieto 
priestory budú po ich zariadení slúžiť predovšetkým 
na rôzne tvorivé workshopy v rámci projektu Vzde-
lávame umením, ale aj na iné aktivity – menšie pred-
nášky či besedy. Verím, že sa nám čoskoro podarí ná-
bytok zakúpiť a otvoriť tak prvý workshop roku 2023 
– tkanie na krosnách.

Rok 2022 v kocke:
Najvýznamnejšie nami zorganizované podujatia,: Takí 
sme (medzinárodný folklórny festival), Dni fotogra-
fi e v  Leviciach (DFLV, medzinárodný fotografi cký 
festival, projekt Vzdelávame umením (súbor 33 tvo-
rivých workshopov, vzdelávanie v oblasti tradičnej ľu-
dovej kultúry), celoslovenská súťaž spojená s výsta-
vou Výtvarné spektrum. Zorganizovali sme viac ako 
90 podujatí: okresné a krajské súťaže, výstavy, pre-
hliadky. Vydali sme katalógy k DFLV a aj k Výtvarné-
mu spektru, katalóg k výstave fotografa Lajosa Més-
zárosa, zbierku Na ceste k (umeleckému) prednesu, 
dvakrát časopis KOCKY a zborník k medzinárodnej 
konferencii Metamorfózy fotografi e. Boli sme úspeš-
ní v 22 projektoch. 

Rok 2023 v kocke:
Budeme pokračovať v  tradícii organizovania dvoch 
medzinárodných festivalov: Dni fotografi e v  Levi-
ciach a  Takí sme. Zorganizujeme celoštátnu súťaž 
spojenú s výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by Výtvarné spektrum. Projektom Vzdelávame ume-
ním budeme opäť po celý rok vzdelávať (v rámci 40 
aktivít). Zorganizujeme krajskú súťaž Šaff ova ostro-
ha a Nositelia tradícií a zorganizujeme aj okresné sú-
ťaže a prehliadky: Hviezdoslavov Kubín, Amfo, Cine-
ama, Výtvarné spektrum, Eniki Beniki, Rozprávkový 
drak a iné. Všetky podujatia budú situované do obcí 
a miest okresu Levice (Levice, Šahy Želiezovce, Hron-
ské Kľačany, Demandice, Ipeľský Sokolec, Čajkov, Po-
hronský Ruskov, Jur nad Hronom, Sazdice, Tekovské 
Lužany a mnohých ďalších!) Zapojili sme sa do gran-
tov Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín a Mesta Levice. Čaká-
me na výsledky a veríme, že budeme úspešní! 

Ďakujem, že je ROS-ka konečne doma!

SME DOMA!
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V uplynulých mesiacoch sa priesto-
ry bývalého Pamiatkostavu v cen-
tre Levíc stali novým domovom Re-
gionálneho osvetového strediska
v Leviciach. Okrem svojej adminis-
tratívnej funkcie, ktorú objekt plnil 
v dobách minulých, sa kedysi ten-
to priestor pýšil titulom kaštieľ Es-
terháziovcov. 

Rod Esterháziovcov patrí v našich 
dejinách k najvýznamnejším šľach-
tickým rodom. Jeho pôsobenie 
ovplyvnilo rozvoj mnohých miest
v  Habsburskej monarchii, me-
dzi inými aj naše Levice. Vývoj 
nášho mesta ovplyvnili členovia 
galantskej, teda najbohatšej vet-
vy rodu. Stávajú sa správcami hra-
du a okolitých majetkov a z malé-
ho mestečka sa stáva centrum pan-
stva. História samotného kaštie-
ľa Esterháziovcov sa započala
v  prvej polovici 18. storočia, keď 
si členovia rodu nechávajú zho-
toviť projekt na stavbu barokové-
ho sídla v  meste. Samotná stav-
ba kaštieľa bola dokončená v roku 
1734. Vplyv Esterháziovcov na roz-
voj mesta Levice končí v roku 1867, 

keď sa majetky i panstvo dostáva-
jú do rúk nemeckej podnikateľskej 
rodiny Schoellerovcov. Svoj nový 
kaštieľ Schoellerovci stavajú v  60. 
rokoch 19. storočia v blízkosti býva-
lého panstva Esterháziovcov. 

Prezdobená fasáda kaštieľa púta-
la na seba pozornosť spoza ang-
lického parku projektovaného vý-
znamným záhradným architek-
tom. Popri svojej stavebnej inicia-
tíve Schoellerovci nezabúdajú ani 
na sídlo Esterháziovcov, ktoré pri-
pájajú k svojmu majetku. Počas ich 
pôsobenia bol kaštieľ prestavaný
a obývaný služobníctvom z kaštie-
ľa Schoellerovcov. Park aj s  jeho 
dvoma kaštieľmi sa stáva symbo-
lom doby najkrajšieho stavebného 
rozmachu Levíc. 

Osud sídla Schoellerovcov spečati-
li búrlivé povojnové štyridsiate roky 
20. storočia. Príbeh jeho zániku ho-
vorí o ťažkých časoch, ktoré obyva-
telia mesta prežívali. Pri prechode 
frontu cez mesto bol kaštieľ zasiah-
nutý bombou. Hoci ho bolo možné 
zachrániť, tento zámer sa nikdy ne-

zrealizoval. Rozkradnutý kaštieľ sa 
totiž stal hlavným zdrojom staveb-
ného materiálu, ktorého bolo v tom 
čase nedostatok, a tak kaštieľ úpl-
ne zanikol. 

Napriek tomu, že kaštieľ Esterhá-
ziovcov sa zachoval do dnešných 
čias, osud nebol naklonený ani 
jemu. Zub času ho zmenil takmer 
na nepoznanie. Kaštieľ stratil svo-
je pôvodné členenie, hodnotné vy-
rezávané balkóny, ale aj samotnú
noblesu šľachtických sídiel. Vzác-
ne pivnice a honosné schodisko sú 
poslednými historickými prvkami, 
ktoré v kaštieli zostali. A tak sa Es-
terháziovský kaštieľ spolu s priľah-
lým parkom stali posledným ne-
mým svedkom dvoch šľachtických 
rodín, ktoré bez pochýb dali Levi-
ciam kus svojej ušľachtilej podoby.
 
Pevne verím, že aj vďaka činnosti 
ROS sa podarí kaštieľu vrátiť aspoň 
kúsok jeho zašlej slávy, želám Re-
gionálnemu osvetovému stredisku 
v Leviciach  k tomu veľa síl! 

 Roderik Smarž

NOVÝ
DOMOV

REGIONÁLNEHO OSVETOVÉHO
STREDISKA V LEVICIACH
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VÝTVARNÁ
TVORBA
A REMESLÁ
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VZDELÁVAME UMENÍM

VÝTVARNÉ A REMESELNÉ KREÁCIE
S FONDOM NA PODPORU UMENIA

TAŠKA NA NÁKUP
31. 5. 2022
 
Naše osvetové stredisko sa 
chce zameriavať na všetky ve-
kové ročníky a mať tak širší zá-
ber pre aktivity v  našom okre-
se. S lektorkou Marcelou Kotra-
šovou Štrbovou sme cielene na-
smerovali výtvarné hry do Den-
ného centra pre seniorov v obci 
Rybník. Pripravili sme jednodu-
ché výtvarné techniky s  témou 
Taška na nákup. 

Na workshope v tomto dennom 
centre sa zišlo osem dôchodkýň. 
Lektorka vysvetlila tému a  pri-
dala niekoľko rôznych techník, 
ako by sa dalo odtláčať a maľo-
vať na plátenú tašku. Na výber 
boli dve farby, biela a  červená. 
Všetci si vybrali bielu a rozhodli 
sa pre techniku maľovania pred 
možnosťou otláčania rôznych 
rastlinných šablón. Väčšinou sa 
opakoval motív zrelého maku
a  jeho kvetu, ale aj rôzne iné.
Na konci vznikli na taškách kva-
litné diela a  to z  pohľadu svoj-
ských maliarskych techník účast-
níkov aj atypického umiestne-
nia na formát. Workshop a jeho 
účastníkov ohodnotila aj pani 
lektorka ako veľmi dobrý.
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MINI ŠKOLA
GRAFFITI 2
9. 7. 2022
 
Workshop opäť zameraný na 
graffi  ti, ale tentokrát sústredený 
hlavne na zdokonaľovanie zruč-
nosti pri tvorení graffi  ti na papie-
ri a získavanie farebného cítenia 
spojeného tak s fontom (písme-
nami), ale aj s  rôznymi charak-
termi (postavičkami). Túto kres-
liacu obdobu sme zvolili bez jej 
praktickej časti na stene z  toho 
dôvodu, aby účastníci pochopi-
li, že veľkou súčasťou kvalitného 
graffi  ti je jeho príprava na papie-
ri a nie prvoplánová forma reali-
zovaná na stenu. Šesť účastníkov 
si spolu kreslilo niekoľko hodín 
a opäť vzniklo veľa zaujímavých, 
rôznorodých a svojských kresieb 
s bohatou farebnosťou.

MAĽOVANÉ STOPY
19. 10. 2022

 
Hra s otlačkami, technikou bola 
dotváraná monotypia. Mono-
typia je grafi cká technika na 
rozhraní maľby a  grafi ky. Maľ-
by preto, lebo používame ma-
liarske techniky, a  grafi ky pre-
to, lebo hotovú maľbu otláča-
me. A prečo má v názve MONO? 
Lebo vzniká iba jeden výtlačok. 
Použili sme papier z  macho-
vej gumy, akrylové farby, nož-

nice, výkresy aj balóny. Devia-
tim účastníkom sa téma páči-
la, lebo bola zaujímavá ako po 
technickej stránke, tak aj vo vi-
zuálnom závere. Vzniklo spolu 
10 grafi ckých prác. Grafi ka sa po 
odtlačení na farebný papier for-
mátu A3 ešte dotvárala pomo-
cou šablón, pasteliek a  malieb
s akrylovými farbami. Diela sa na 
konci ešte dostali bielu paspar-
tu. Pracovná atmosféra bola veľ-
mi dobrá a téma bavila všetkých 
účastníkov.
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ruzou štvrtiny, obtiahli nožom
a tak vytvorili drážku. Do nej sme 
neskôr vtláčali latku. Na záver 
sme tieto drážky prekryli fareb-
nými vzorovanými stuhami, kto-
ré sme upevnili špendlíkom. Na-
koniec sme ich dozdobili mašľou 
pripevnenou taktiež špendlíkom. 
Bola to vďačná, mierne náročná 
technika a  všetkým dvanástim 
účastníčkam sa páčila.

VIANOČNÁ OZDOBA
23. 11. 2022 

Posledné kreácie tohto roku 
sa uskutočnili už po druhý krát 
v  komunitnom centre v  Tekov-
ských Lužanoch. Témou bola 
Vianočná ozdoba a  lektorkou 
bola Judit Korpás Göbő. Na túto 
tému sme použili polystyrénové 
srdiečka, farby, stuhy, obrázky 
s  vianočným motívom a  z  for-
movacej hmoty rôzne ornamen-
ty. Každý účastník dostal dve sr-
diečka, ktoré natrel podklado-
vou bielou farbou, aby už ne-
skôr zvolená farba nevsiakla do 
polystyrénu. Každý si vybral ob-
rázok a  farbu, ktorú chcel pou-
žiť na svoju ozdobu. Po natretí 
nalepil vystrihnutý obrázok do 
stredu srdca a  nelepil ho tech-
nikou decoupage (servítková 
technika). Počas schnutia sme 
celý čas používali fény, aby sme 
skrátili dobu uschnutia. Po okra-
joch ozdoby a  obrázka sa le-
pidlom nalepili ornamenty a na 
vrch sa taviacou tyčinkou prile-
pila stuha s krúžkom na zavese-
nie. Vznikla veľmi pestrá paleta 
vianočných ozdôb.

Vladimír Budzák, ROS
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PATCHWORK
BEZ IHLY
3. 11. 2022
 
S  lektorkou Marcelou Kotra-
šovou Štrbovou sme navštívi-
li obec Kozárovce a  v  ich kniž-
nici sme mali workshop už so 
zimnou tematikou pod názvom 
Patchwork bez ihly. Patchwork
(čítaj [pečvork]) je zvláštna 
technika zošívania látok. Ide 
o  zošívanie malých rôznofareb-
ných kúskov látok tak, že spo-
lu vytvárajú väčšie geometric-
ké vzory. Výsledný patchwork je 
spojený s ďalšími vrstvami látky
a  je ozdobne prešívaný drob-
nými stehmi. Výsledný výrobok 
sa nazýva quilt (deka, prikrýv-
ka). My sme si však túto techni-
ku zjednodušili. Do polystyréno-
vej gule sme vtláčali pomocou 
nožníc alebo príborového noža 
látky s rôznymi motívmi. Najskôr 
sme si guľu rovnomerne rozde-
lili na štyri zhodné časti pomo-
cou nitky, okolo nej obtiahli ce-
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živote. Tu majú pocit užitoč-
nosti, odstraňujú si pocit izolá-
cie, upevňujú priateľstvá, nachá-
dzajú odvahu začleniť sa me-
dzi zdravých a  zmysluplne trá-
via voľný čas.

Počas fungovania občianskeho 
združenia vzniklo v  rámci tvo-
rivosti jeho členov mnoho krás-
nych výtvorov. Patria medzi ne 
aj krásne výšivky. Aby neostali 
v pozornosti len pre úzky okruh 
členov občianskeho združe-
nia a ich rodinných príslušníkov, 
rozhodlo sa ROS Levice výšiv-
ky predstaviť širokej verejnos-
ti na výstave výšiviek Petra Tu-
hárszkeho pod názvom Šikov-
ná ihla, ktorej vernisáž bola dňa 
22. novembra 2022 v  nových 
priestoroch ROS Levice a trvala 
až do 30. 11. 2022.

Občianske združenie Ostrov 
vzniklo s cieľom integrovať zdra-
votne postihnutých občanov do 
spoločnosti. Jeho snahou je pre-
dísť tomu, aby títo ľudia zostá-
vali doma izolovaní, preto im vy-
tvárajú priestor pre vlastnú se-
barealizáciu a  prirodzený spô-
sob zapájať sa do bežného ži-
vota prostredníctvom tvorivej 
krúžkovej činnosti, poradensko-
konzultačnej činnosti, vzdeláva-
cích aktivít, publikačnej a osve-
tovej činnosti aj prácou v chrá-
nených dielňach.

Neziskovej organizácii sa poda-
rilo nájsť stále priestory a  po-
stupne sa z  ruiny na Koháryho 
ulici stal útulný „ostrov“ - miesto 
nabité pozitívnou energiou, kde 
sa stretávajú prijímatelia sociál-
nych služieb každý deň na svo-
ju činnosť, takú dôležitú v  ich 

Na vernisáži sa prítomným pri-
hovorila predsedníčka občian-
skeho združenia Lenka Udvar-
dy - Liptáková, ktorá vyzdvihla 
autorovu šikovnosť a trpezlivosť 
a  spomenula aj ostatných čle-
nov, ktorí sú tiež veľmi šikovní. 
Upozornila aj na potrebu usku-
točňovať takéto akcie, aby sa ši-
roká verejnosť dozvedela o rôz-
nych aktivitách ľudí s  ťažkým 
zdravotným postihnutím schop-
ných vytvárať krásne veci. V prí-
hovore pripomenula aj 20. vý-
ročie vzniku občianskeho zdru-
ženia Ostrov, n. o. Prítomným 
sa prihovorila aj riaditeľka ROS 
Alžbeta Sádovská a  primátor 
mesta Levice Ján Krtík.

Lenka Udvardy Liptáková
predsedníčka občianskeho združenia 
Ostrov, n. o. 

ŠIKOVNÁ IHLA
OSTROV, n. o., výstava v Galérii ROS Levice
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VZDELÁVAME UMENÍM
REMESELNÉ WORKSHOPY
S FONDOM NA PODPORU UMENIA

Ponožkoví škriatkovia
Projekt Vzdelávame umením realizujeme počas 
celého roka. Už sme úspešne zorganizovali a ab-
solvovali niekoľko remeselných workshopov. Boli 
to napríklad zrkadlo z paverpolu, folklórny šperk, 
výroba keramického hudobného nástroja alebo 
aj výroba handrovej bábiky. Workshopy sa kona-
jú pod vedením odborných lektorov pre všetkých 
nadšencov a záujemcov o  tradičnú kultúru a  re-
meslá. Posledným zo série remeselných worksho-
pov, ktorý sme zrealizovali dňa 18. 10. 2022 v den-
nom stacionári OSTROV v Leviciach, bol na tému 
„Ponožkoví škriatkovia.“ 

OSTROV je občianske združenie pre zdravotne 
postihnutých ľudí. K jeho vzniku podnietila zakla-
dateľov skutočnosť, že medzi nami žijú ľudia, kto-
rým akékoľvek zdravotné oslabenie znemožňu-
je zapojiť sa do pracovného procesu. Preto je ich 
snahou predísť tomu, aby títo ľudia ostávali doma 
izolovaní. Chcú im vytvárať priestor pre vlastnú 
sebarealizáciu a  dať im tak možnosť prirodzene 
sa zapájať do bežného života. 

Volajú ich „Ostrováci“ a my k nim chodievame veľ-
mi radi. Sú veľmi vďační za každú tvorivú aktivitu, 
ktorú im ponúkneme. Pod vedením odbornej lek-
torky Beáty Galambosovej pracovali v tento krás-
ny jesenný deň na výrobe ponožkových škriatkov. 
Už samotný materiál /mäkká ponožka/ im uro-
bil obrovskú radosť. Ponožku si prestrihli na dve 
časti. Do jednej časti si nasypali ryžu (kvôli sta-
bilite) a  mäkkú výplň. Vrch zaviazali gumičkou. 
K tomu nos pomocou gumičky, brada z chlpatej 
látky a dolná časť bola hotová. Z druhej polovice 
ponožky si vyrobili čiapku tiež pomocou gumičky 
a obliekli ju na telo škriatka. Ešte malé úpravy, po-
užitie tavnej pištole a po takmer dvojhodinovom 
tvorení sme sa dívali na úžasné výkony. Ostrováci 
sú veľmi zruční, vidno, ako sa im ošetrovatelia ve-
nujú, aké množstvo aj kreatívnych aktivít im pri-
pravujú a aj ich s nimi absolvujú. 

 Slavka Prevendarčíková, ROS
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59. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY
NEPROFESIONÁLNEJ VÝTVARNEJ TVORBY
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Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS) bolo v roku 2022 už druhýkrát usporiadateľom tentoraz 59. 
ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, ktorej vy-
hlasovateľom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum (NOC) z poverenia Ministerstva kultúry SR. 
Bola to pre nás opäť veľká výzva, úloha, do ktorej sme sa pustili s radosťou a odhodlaním dosiahnuť ešte kvalit-
nejší a lepší výsledok ako minulý rok, aby výtvarníci a organizácie z celého Slovenska boli s výstavami spokojní.

11KOCKY II 2022
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HODNOTENIE

Výstave a vernisáži predchádzalo hodnotenie diel, 
ktoré sa konalo v dňoch 4. - 5. 8. 2022 v priesto-
roch Strednej priemyselnej škole strojníckej
a  elektrotechnickej na Ul. Františka Hečku 25 
v Leviciach. V spolupráci s NOC sa nám podarilo 
zostaviť vynikajúcu porotu. Predsedom bol Akad. 
mal. Karol Felix a členmi doc. Mgr. Jana Migašová, 
Mgr. art. Pavol Truben, Mgr. Rudolf Letko a Mgr. 
Peter Boledovič. Oproti minulému roku sa prihlá-
silo viac autorov, spolu 212 s  celkovým počtom 
prihlásených diel 351. 

Porota mala neľahkú úlohu. Diskutovala, hľadala 
zhodu aj cez kompromis, aby vybrala čo najrepre-
zentatívnejšiu vzorku autorov, ktorých diela sme 
nakoniec vystavili v priestoroch Tekovského mú-
zea v Leviciach a Synagóge v Leviciach. Nakoniec 
porota vybrala 162 diel od stovky autorov. Udelila 
17 ocenení, ktoré zahŕňali aj špeciálne ceny: cenu 
generálneho riaditeľa NOC Erika Kriššáka, cenu 
riaditeľky ROS Alžbety Sádovskej, cenu predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu 
a cenu primátora mesta Levice Jána Krtíka. Poro-
ta ďalej udelila 17 čestných uznaní.

ČO PREDCHÁDZALO HODNOTENIU

Diela výhercov okresných kôl postúpili do kraj-
ských a  odtiaľ výhercovia postúpili do celoštát-
neho kola. Všetci účastníci museli byť prihlásení 
v elektronickom systéme NOC, kde ich metodici 
museli označiť na postup. Diela sme postupne pri-
jímali v našom sklade na základe vopred dohod-
nutého dátume a čase (telefonicky a e-mailom). 
Neskôr sa diela triedili podľa vekových skupín 
a kategórií. V spolupráci s NOC - Eduardom Kle-
nom sme začali oslovovať lektorov pre worksho-
py, pripravovať ich harmonogram a prihlášky. 

PRACOVALI SME NA KATALÓGU

Všetky diela, ktorým porota udelila cenu alebo 
čestné uznanie, boli odfotené, dali sa do digitál-
nej podoby a grafi k ROS Roman Hrnčár v progra-
moch utvoril konečnú a veľmi vydarenú podobu 
katalógu, do ktorého prispeli príhovormi riaditeľ-
ka ROS Mgr. Alžbeta Sádovská, generálny riaditeľ 
NOC Mgr. Erik Kriššák a predseda poroty akade-
mický maliar Karol Felix. 

KOCKY II 202212
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HLAVNÝM PARTNEROM PODUJATIA BOL FOND NA PODPORU UMENIA
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PRÍPRAVA NA VÝSTAVU, 
VERNISÁŽ A WORKSHOPY

Po hodnotení nastala príprava na výstavu a ver-
nisáž a príprava pozvánok, pokynov pre všetkých 
účastníkov súťaže, ocenených a  čestné uznania. 
Kurátorkou 59. ročníka Výtvarného spektra bola 
doc. Mgr. Jana Migašová, pod ktorej vedením sme 
všetky práce rozdeľovali podľa charakteru, veľ-
kosti a námetu do Tekovského múzea a Synagógy 
v Leviciach. Na inštalácii, ktorá trvala 3.10 – 6. 10. 
2022 sa podieľal tím, ktorí tvorili zamestnanci ROS 
(Vlado, David, Marek, Roman). Postupne sa vyba-
vovalo ubytovanie pre prihlásených na worksho-
py v ubytovacom zariadení Levi Dom v Leviciach. 

VÝSTAVY A VERNISÁŽ

Výstavu sme ako minulý rok rozdelili na 
dve časti. Jedna výstava bola nain-

štalovaná v Synagóge v Leviciach 
a druhá časť v Tekovskom mú-

zeu v Leviciach. Obe výstav-
né sály sú od seba vzdia-
lené cca 100 metrov. Ver-
nisáž sa uskutočnila dňa 7. 

10. 2022 na amfi teátri Tekov-
ského múzea v Leviciach. Spolu 

sa tu zišlo viac ako 150 účastníkov 
z celého Slovenska. 

Po slávnostných príhovoroch riaditeľky 
ROS Alžbety Sádovskej, predsedu poroty 

Karola Felixa a vedúcej oddelenia neprofesio-
nálneho umenia NOC Táne Šiškovej sme pristúpi-
li k oceňovaniu.

Špeciálne ceny odovzdala riaditeľka ROS a primá-
tor mesta Ján Krtík. Na programe vystúpil Nor-
bert Pompa, slovenský hudobník, spevák, klaviris-
ta a skladateľ. So svojou hudobnou formáciou pô-
sobí viac ako 20 rokov. O ozvučenie celého podu-
jatia sa postaral Jirko Pidima, s ktorým sme spolu-
pracovali aj vlani. Celým programom počas verni-
sáže nás sprevádzala moderátorka Veronika Mes-
zárošová.

Počas prehliadky výstavy si návštevníci mohli po-
zrieť aj stálu expozíciu Tekovského múzea v Levi-
ciach (napr. sekcie ľudový odev, lekáreň, archeo-
lógia, cechy...) ale aj unikátnu stálu expozíciu sve-
toznámeho fotografa Ladislava Bielika. Výstava 
bola nainštalovaná od 7. 10. 2022 do 14. 11. 2022, 
čo je o dva týždne dlhšie ako minulý rok. 

Pripravili sme aj dve virtuálne prehliadky - výstavy 
Výtvarné spektrum - v spolupráci s Domom Ume-
nia/ House of Arts ARTESKA SK, ktorú nafotil
a spracoval Maroš Bauer a môžete si ich pozrieť aj 

z pohodlia vašej obývačky. Každý, kto si z rôznych 
dôvodov výstavu nestihol pozrieť, nájde ju nain-
štalovanú aj v galérii na našej stránke www.rosle-
vice.sk.
 
ROZBOROVÝ SEMINÁR

Neoddeliteľnou súčasťou súťaže Výtvarné spek-
trum je aj odborný rozborový seminár, ktorý za-
čal 7.10. o 13.00 v levickej synagóge a pokračoval 
v Tekovskom múzeu v Leviciach. 

Zúčastnilo sa ho 43 výtvarníkov, umelcov. Diela-
mi ich sprevádzali a odborné slovo mali porotco-
via Karol Felix, Rudolf Letko a Jana Migašová. Po-
rotcovia komentovali vystavené diela adresne, dô-
sledne. Opierali sa o  kritériá hodnotenia súťaže, 
propozície aj tému ročníka, ktorou bola krajina. 

WORKSHOPY

Pre prihlásených účastníkov Výtvarného spek-
tra sme mali pripravené aj tri skvelé trojdňové 
workshopy: Intenzívny kurz kaligrafi e pod vede-
ním lektora Rudolfa Letka, ktorý sa konal v priesto-
roch prvého poschodia MC Kontakt Café v Levi-
ciach, grafi ka a  monotypia pod vedením Gábo-
ra Gyénesa, ktorý prebiehal taktiež v priestoroch 
druhého poschodia MC Kontakt... Workshopy za-
čali 7. 10. a končili 9. 10. V MC Kontakt Café sa stre-
tli 9. 10. 2022 všetci účastníci, aby spoločne vy-
hodnotili svoju trojdňovú kreatívnu prácu. Slovo 
mali účastníci a tak isto aj lektori, ktorí zhodnoti-
li celkový priebeh workshopov, prácu účastníkov 
a ich koncové výsledky. 

Výstava bola odinštalovaná 14. novembra a preve-
zená do Humenného, kde bude mať svoju reprí-
zu v NERV Platforme - umeleckom a komunitnom 
centre. Odtiaľ poputuje na poslednú reprízu do 
Bratislavy, kde budú diela vystavené v rámci mul-
tižánrového festivalu tvorivosti TVOR.BA.

Už budúci rok sa tešíme na výročný 60. ročník, 
ktorý bude pre nás opäť veľkou výzvou. 
Tešíme sa na Vás opäť o rok 

 Vladimír Budzák, ROS
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OBRAZY
FESTIVALU

VZDELÁVAME UMENÍM
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Fotografi cký workshop OBRAZY FESTIVALU 
dokument, reportáž sa konal v  Škole umelecké-
ho priemyslu L. Bielika v Leviciach v dňoch 2.- 4. 
9. 2022. Témou tejto tvorivej dielne bolo zachy-
tenie zaujímavých momentov z  medzinárodné-
ho folklórneho festivalu Takí sme v dokumente re-
portážnej fotografi e. 

V tvorivej fotografi ckej dielni išlo o dokumentova-
nie života účastníkov medzinárodného folklórne-
ho festivalu, o reportáž z podujatia. Úlohu lekto-
ra prijal známy slovenský fotograf Boris Németh.

 „Boris Németh, dlhoročný dokumentárny foto-
graf pracujúci pre týždenník .týždeň aktívne tvorí, 
pravidelne vystavuje, je laureátom mnohých no-
vinárskych ocenení. V  dokumentárnych fotogra-
fi ckých cykloch spracúva najmä transformujúcu 
sa slovenskú a stredoeurópsku identitu v časoch 
znovunadobudnutej politickej slobody. Profesia 
fotoreportéra predurčuje Németha na to, aby pri 
svojich cestách po krajine okrem práce pre svoj-
ho zamestnávateľa fotografoval aj pre vlastnú po-
trebu. Rokmi praxe si vybudoval charakteristický 
obrazový štýl.“

S FONDOM NA PODPORU UMENIA
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Reportážna a dokumentárna fotografi a sa sna-
ží zachytiť reálne momenty zo života bez insce-
novania celej situácie. Fotograf sa snaží zachy-
tiť skutočnú atmosféru určitého miesta, udalos-
ti alebo situácie. Každý fotograf má individuálne 
hodnoty, postoje, presvedčenia a vnútorné pocity, 
ktoré premieta do svojich fotografi í. Umenie ta-
kejto fotografi e spočíva v tom, že v jednej snímke 
musí byť vyjadrený výstižný príbeh daného oka-
mihu, niekedy aj celej udalosti.

Najznámejšie fotografi e vo svetových dejinách 
sú zaraďované práve do tejto kategórie. Hlavným 
cieľom dokumentárnej a  reportážnej fotografi e 
je zachytiť reálne momenty zo života bez insce-
novania celej situácie. Fotograf sa snaží zachy-
tiť skutočnú atmosféru určitého miesta, udalos-
ti alebo situácie. Každý fotograf má individuálne 
hodnoty, postoje, presvedčenia a vnútorné poci-
ty, ktoré premieta do svojich fotografi í. Táto sku-
točnosť sa prejavuje aj v  jeho dokumentárnych 
a  reportážnych fotografi ách, ktoré vyjadrenou 
myšlienkou a  emóciou dostávajú svoj jedinečný
autorský charakter. Prostredníctvom dokumen-
tárnej a  reportážnej fotografi e môže autor fo-

tografi í sprostredkovávať divákom svoj názor 
k rôznym témam. Kúzlo takejto fotografi e spočí-
va v tom, že fotograf musí byť v správnom čase 
na správnom mieste. A umenie takejto fotografi e 
spočíva v  tom, že v  jednej snímke musí byť vy-
jadrený výstižný príbeh daného okamihu, niekedy
aj celej udalosti.

Fotografi e, ktoré boli lektorom starostlivo vybra-
né, budú vytlačené na veľký formát a stanú sa ob-
sahom zaujímavej výstavy, ktorá bude dokumen-
tovať folklórny festival Takí sme z roku 2022. Uve-
dená výstava bude sprievodným podujatím festi-
valu Takí sme 2023, ktoré, veríme, obohatí festi-
val, podčiarkne nezabudnuteľnú atmosféru a pri-
pomenie mnohé vlaňajšie krásne zážitky.

PaedDr. Marta Kosmályová, ROS 

Fotografi cký workshop, prezentácia, 
prednáška, konzultácia a samotné do-

kumentovanie folklórneho festivalu prebeh-
la nad očakávania. Účastníci workshopu na-
priek vekovému rozdielu medzi sebou fan-
tasticky spolupracovali. Ďakujem za pozvanie
a som rád za každú podobnú aktivitu, kto-
rá smeruje k záujmu o dianie okolo nás.

Boris Németh
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VZÁCNE
POKLADY
Za 15 rokov existencie medzinárodného foto-
grafi ckého festivalu Dni fotografi e sa v Levi-
ciach zorganizovalo 177 výstav profesionál-
nych a amatérskych fotografov zo Slovenska
a  zahraničia (Maďarska, Poľska, Čiech, Fran-
cúzska, Švédska, Holandska, Nemecka, Číny....)

Výstava VZÁCNE POKLADY bola verejnosti sprístupnená
od 21. 11. 2022 a otvorená bola do 16. 12. 2022
v pracovných dňoch od 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Vstup na výstavu bol voľný.
 
 Tešíme sa na každého jedného návštevníka!

PaedDr. Marta Kosmályová, ROS 

Mnohí vystavujúci autori da-
rovali organizátorom poduja-
tia ROS Levice a o. z. Fotogra-
vity ako výraz spokojnosti jednu 
– dve fotografi e zo svojho port-
fólia. Takto sa naša zbierka po-
stupom času rozrastala a  v  sú-
časnosti, keď sa ROS Levice pre-
sťahovalo do nových priestorov, 
nastala príležitosť predstaviť ši-
rokej verejnosti výstavu týchto 
fotografi í.
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Monika a Ľubo Stacho

Boris Németh, Identity 

Ján Viazanička, Identity

Jan Pohribný, Positive energies
Petra Cepková, Analgetikon, 2006
Ríša bezpohlavna, ríša bezbolestna
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Dvojdňový fotografi cký workshop Meta-
morfózy fotografi e sa konal v Škole ume-
leckého priemyslu Ladislava Bielika v Le-
viciach, v dňoch 24. a 25. 11. 2022.

FOTOGRAFIE

Pedagógovia a  študenti fotografi ckého dizajnu 
sa zúčastnili prednášky, ktorá bola spojená s pre-
mietaním. Svoju celoživotnú tvorbu a  nový pro-
jekt Sakrálne príbehy predstavil lektor Ľubo Sta-
cho. Pútavé a poučné hovorené slovo sa strieda-
lo s fotografi ami so silnou výpoveďou. Študenti sa 
živo zaujímali o proces tvorby a okolnosti vzniku 
jednotlivých cyklov a fotografi í. 

Na besedu a premietanie nadviazal lektor s účast-
níkmi workshopu, ktorí mali svojím vlastným vide-
ním priblížiť tému Pamäť miesta.

„Regionálne osvetové stredisko vyvíja systematic-
kú prácu pri šírení kultúry v Leviciach a okolí. Som 
rád, že som bol prizvaný ako lektor viesť tvorivú 
dielňu pre študentov na ŠUP. Aby sa študenti do-
zvedeli niečo z histórie svojho mesta a okolia, zvo-
lil som tému Pamäť miesta. Vo štvrtok 24.11. som 
najskôr prednáškou priblížil svoje projekty, na zá-
ver som sa sústredil na náš posledný projekt SAK-
RÁLNÉ PRÍBEHY, ktorý narába s  históriou a  bol 
dobrou inšpiráciou pre študentov. Po krátkej dis-
kusii sme vyrazili do terénu, kde sme hľadali vizu-
álne odkazy na minulosť. Poobede sme konzulto-

vali a vyberali zábery pre portfóliá. 
V piatok 25. 11. sme o 8.00 odišli na židovský cin-
torín, kde som študentov v krátkosti zoznámil s té-
mou holokaustu a potom študenti fotografovali. Po 
návrate na školu sme pokračovali vo výbere foto-
grafi í a  uzavieraní celkových prezentácií jednotli-
vých študentov. Celú prezentáciu sme potom za 
prítomností viacerých študentov a hostí premietli 
a tak sme slávnostne uzavreli celý projekt.“ 
Prof. Ľubo Stacho

Na workshope vznikla kvalitná prezentácia, kde sa 
študenti predstavili svojimi fotografi ami a odôvod-
nili stručnými textami vznik svojho krátkeho cyklu. 
Niektoré z nich:

Ľubo Stacho, lektor: V  rámci témy Pamäť mies-
ta sme pracovali na dvoch úlohách. Prvý deň sme 
hľadali miesta, ktoré boli poznačené minulos-
ťou. Druhý deň sme boli na židovskom cintoríne.
V  skratke som priblížil študentom holokaust na 
Slovensku. Študenti prejavili záujem o  túto tému. 
Z nafotených záberov sme vybrali prezentácie kaž-
dého študenta, ktoré Vám predkladáme k posúde-
niu.

Aneli Rusov: Mnoho ľudí tvrdí, že veci sú najkrajšie, 
keď sa na ne pozeráme z diaľky. Ja si však stojím za 
názorom, že mnohé krásne veci vidíme aj zblízka, 
preto som sa rozhodla zamerať na mojich fotogra-
fi ách na detail. Taktiež som sa snažila zachytiť „Du-

KOCKY II 202222

VZDELÁVAME UMENÍM
S FONDOM NA PODPORU UMENIA
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cha miesta“ a atmosféru celej viničnej štvrte.
Eva Fabišová: Rozhodla som sa fotiť praskli-
ny. Keď som počula tému Pamäť miesta, praskli-
ny boli prvé, čo mi napadlo. Pretože veľká praskli-
na nevznikne len tak, treba na to dlhší čas. Fotky 
som robila minimalistické. Minimalisticky som sa 
to rozhodla fotiť preto, aby tie praskliny viac vy-
nikli.

Martin Imrich: Rozhodol som sa fotografovať sta-
ré budovy a poruchy ako praskliny, škrabance atď., 
na týchto starých budovách je najlepšie vidieť ich 
vek, keďže sú to veľké stavby a vidno každú jednu 
prasklinu, popraskané škridle či tehly, alebo zaras-
tený základ. Fotografi e sú upravené tak, aby pô-
sobili pochmúrne, tmavo, presne tak, ako pôsobia 
samotné budovy. 
Svoje fotografi e som vyhotovil na levickom vino-
hrade a samotné fotografovanie ma veľmi bavilo.

V študentoch zanechala návšteva židovského cin-
torína, ktorý navštívili, hlbokú stopu, živo sa zaují-
mali o okolnosti holokaustu a citlivo ho zakompo-
novali do témy workshopu Pamäť miesta. 
Vzdelávanie prostredníctvom fotografi ckých 
workshopov je určené neprofesionálnym fotogra-
fom, účastníkom súťaží, stredoškolskej mládeži, 
členom levického fotoklubu a milovníkom a nad-
šencom fotografi ckého umenia, širokej verejnos-
ti, študentom, obyvateľom v dôchodkovom veku. 
Tento workshop svoj cieľ splnil. 
Projekt Vzdelávame umením, ktorého súčasťou 
bola aj táto aktivita, bol uskutočnený vďaka fi -
nančnej podpore Fondu na podporu umenia.

PaedDr. Marta Kosmályová, ROS

23KOCKY II 2022



KOCKY II 202224

MONIKA
 
ĽUBO
STACHO

a

diptych z kapitoly SMÚTOK, ortodoxná synagóga
na Zámockej ulici v Bratislave, postavená v roku 1862, 

zbúraná v roku 1961, dnes obytný dom



25KOCKY II 2022

Predstavujú na aktuálnej výsta-
ve Sakrálne príbehy výsledky 
kontinuálne a  dlhodobo rozví-
janého autorského programu, 
ktorý je charakteristický em-
patickým skúmaním duchov-
ných prejavov v minulosti i sú-
časnosti. Ľudský vzťah k trans-
cendentnu je antropologickou 
konštantou a neutíchajúca sna-
ha o prekračovanie ľudských li-
mitov, hľadanie a  smerovanie 
k  posvätnému nadobúdajúce 
v čase a priestore rôzne formy. 

Autorská dvojica sa zameriava 
na sledovanie, dokumentovanie 
a  predstavenie týchto špecifi c-
kých kultúrnych stôp a dokladu-
je, že územie dnešného Sloven-
ska je priestorom rozvíjania his-
torického duchovného dedič-
stva a pestovania tradícií, ale zá-
roveň aj miestom tragických de-
jinných ruptúr. Výstava je člene-
ná do šiestich tematických kapi-
tol, ktoré sú ale vzájomne pre-
pojené: Minulosť, Rituály, Kultú-
ra, Konzum, Smútok a Krása.

Kapitola Minulosť ukazuje, že 
na pomerne malom priestore 
sa dodnes zachoval rozsiahly 
súbor vzácnych a  hodnotných 
sakrálnych stavieb, pričom ich 
stav a  miera zachovania sved-
čí o pohnutých dejinách územia 
dnešného Slovenska. Predsta-
vený historický prehľad neide-
alizuje minulosť a  predstavené 
pamiatky nevníma ako doklad 
o  neprerušovanej ceste za hľa-
daním dobra. V autorskej inter-
pretácii a  rozprávaní sú pome-
nované aj temné aspekty ľud-
skej existencie. Najmä kapito-
la Smútok je výrazným memen-
tom. Bolestne zdôrazňuje ab-
senciu a  dokumentuje miesta, 
kde v  minulosti stávali synagó-
gy. Mapovanie lokalít so zniče-
nými a  zaniknutými sakrálnymi 
objektmi židovských komunít je 
jedným zo spôsobov udržiava-
nia kolektívnej pamäti a  pripo-
mínaním si nevýslovnej tragédie 
prenasledovania, odsunu a  vy-
vražďovania židovského obyva-
teľstva.

Dôležitou súčasťou utvárania 
a prežívania sakrálneho priesto-
ru (hierotopia) je okrem samot-
nej architektúry aj rituál, kto-
rý napĺňa jej potenciál. Každá 
cirkev a  náboženská skupina si 
pestuje a rozvíja svoje symbolic-
ké úkony, ktoré sú metaforickým 
stelesnením jej teológie. Foto-
grafi ckému zachyteniu efemér-
nych prejavov rituálneho sprá-
vania, pri ktorom sú často ar-
chaické formy správania kom-
binované s  využitím súčasných 
technológií, je venovaná kapi-
tola Rituály. Predstavuje rôzne 
náboženské komunitné stretnu-
tia, ktoré sa odohrávali väčšinou 
počas pandémie koronavírusu.

Kapitola Kultúra sprístupňuje 
dokumentácie druhého života 
objektov, ktoré už prestali plniť 
svoju pôvodnú sakrálnu funkciu 
a sú prispôsobené na nové vyu-
žitie ako kultúrne stánky. Divák 
týchto podujatí je niekedy ciele-
ne, inokedy nevdojak, konfron-
tovaný s kultúrnymi stopami pô-
vodných funkcií architektúry.
Najvýraznejší kontrast medzi 
profánnym a  sakrálnym vníma-
ním a  využívaním architektú-
ry predstavuje kapitola Kon-
zum. Adaptácia objektov sme-
ruje k využívaniu často nevyho-
vujúcim, alebo, vzhľadom na ich 
pôvodný účel, až dehonestujú-
cim spôsobom. Juxtapozícia fo-
tografi í buduje kontrasty a pou-
kazuje na absurdnosť situácií.

Záverečná kapitola Krása sa 
snaží priblížiť historické, kultúr-
ne, pamiatkové a duchovné as-
pekty pamiatok, ktoré využíva-
li židovské komunity a kresťan-
ské cirkvi. Je motivovaná pre-
svedčením, že vybrané lokali-
ty ponúkajú kvality a  podne-
ty, ktoré sú v istom zmysle nad-
časové. Kapitola, ako aj celá ex-
pozícia je pozvaním k uvažova-
niu o spoločne zdieľaných hod-
notách. Vychádza z presvedče-
nia, že tieto hodnoty a predsta-
vy sú síce vyjadrované v preme-
nách času a kultúr rôznym spô-
sobom, ale ľudí spája spoločná 
túžba po transcendencii.

Peter Megyeši
kurátor výstavy 

inštalácia výstavy Sakrálne príbehy v PGU v Žiline

kapitola KRÁSA
strop synagógy v Bytči z roku 1886
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KRÁSA
ODEVU
UKRYTÁ
V HISTÓRII
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pri prí-
ležitosti 15. výročia svojho založenia usporiadalo v 
nových priestoroch na Mlynskej ulici 3 v Leviciach 
výstavu ľudového odevu s názvom ,,Krása odevu 
ukrytá v histórii“. Vernisáž výstavy sa konala 29. 9. 
2022 o 15.00 hod. a návštevníkom ju svojím spe-
vom a hudbou spríjemnila mužská spevácka sku-
pina Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec. Výstava 
,,Krása odevu ukrytá v histórií“ prezentuje ľudový 
odev Tekovskej župy a jej jednotlivých odevných 
mikroregiónov. Tie určuje predovšetkým ženský 
tradičný ľudový odev (kroj) a pokrývka hlavy vy-
datej ženy – čepiec.
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Expozícia prezentuje odevné mikroregióny: 

ODEVNÝ MIKROREGIÓN POŽITAVIE 
Odevný mikroregión Požitavie sa rozprestiera na 
hornom toku rieky Žitava, v okolí mesta Zlaté Mo-
ravce. Tradičný odev Požitavia nijak nevyčnieva 
spomedzi iných odevných mikroregiónov, avšak
v  súčasnosti sú pre Požitavie špecifi ckými tzv. 
granátkové čepce alebo kašmírové sukne, tzv. 
9-pukové kašmírky so vzorom červenej ružičky
s 9 pukmi a zelenými lístkami na čiernom podklade.

ČILEJKÁRSKY ODEVNÝ MIKROREGIÓN 
V prvej polovici 20. storočia sa postupnou zme-
nou v odievaní stal azda najšpecifi ckejším spome-
dzi všetkých odevných mikroregiónov Tekovskej 
župy. Odlišoval sa najmä dekoratívnosťou odevu, 
ale aj svojím dialektom a zvykmi. Zahŕňal 11 obcí 
(v súčasnosti 9 obcí), ktoré tvorili svojráznu etno-
grafi ckú skupinu. Výraznou črtou tohto odevné-
ho mikroregiónu je tzv. rohatý čepiec alebo širo-
ké a bohato zdobené, papierom podšívané sukne.

ODEVNÝ MIKROREGIÓN VRÁBLE A OKOLIE 
Zahŕňa 5 obcí v okolí mesta Vráble (zväčša maďar-
ské obce), ktoré sa od susedného odevného mikro-
regiónu Požitavie odlišujú predovšetkým špecifi c-
kým čepcom i partou nevesty. Ostatné časti odevu 
sú takmer totožné. Významným odevným dopln-
kom slobodných dievok a mladých žien je tzv. šlin-
guvaný ručník (biela vyšívaná šatka, ktorá sa uvä-
zovala krížom cez plecia – kosička).

ODEVNÝ MIKROREGIÓN DOLNÉ POHRONIE
Na tradičný odev dolného Pohronia vplývala rôzna 
etnická príslušnosť, konfesia i spoločenské posta-
venie obyvateľstva. Pre tento odevný mikroregión 
boli príznačné tmavé farby, odev bol jednoduchý, 
bez akejkoľvek výšivky, ale zato zhotovený z dra-
hých hodvábnych, zamatových alebo brokátových 
látok, prizdobený kupovanými nášivkami alebo 
čipkami. Veľmi významné bolo zdobenie vrchnej 
časti odevu u žien aj mužov fi ligránovým šperkom, 
brošňami, sponami, retiazkami i gombíkmi. 

ODEVNÝ MIKROREGIÓN KOZÁROVCE A OKOLIE 
Pre tento odevný mikroregión je špecifi cká výzdo-
ba čepca (limbačkový – trasilový čepiec), ktorý má 
výzdobu zhotovenú z  naskladaných stúh, čipiek, 
voskových kvietkov a do výšky vyčnievajúcich lim-
bačiek zvaných aj trasilá. Sú to drôtené ozdoby za-
končené lesklým plieškom a korálkou, ktoré sa pri 
pohybe hlavy trasú a na slnku vytvárajú odlesk. 

Na území Tekovskej župy sa rozprestiera ešte nie-
koľko ďalších odevných celkov alebo mikroregió-
nov, ktoré by si zaslúžili pozornosť. Avšak pre ob-
medzený priestor sme nemohli vystaviť odev ce-
lej Tekovskej župy. Výstava prezentuje tradičné ľu-
dové odevy z obcí Čajkov, Hronské Kľačany, Ko-

zárovce, Mochovce, Čaradice, Jur nad Hronom, 
Vráble, Prílepy – mestská časť Zlatých Moraviec 
a rôzne iné. Veľkú časť venuje expozícia čepcom 
a účesom slobodných dievok, ale aj rôznym iným 
odevným doplnkom, ako je spomínaný fi ligránový 
šperk, alebo šatky (ručníky).

Mgr. Dávid Hudec, ROS
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Medzinárodný folklórny festival Takí sme 
je špecifi cký a jedinečný svojho druhu

v Nitrianskom kraji. Je jedným z tých fes-
tivalov na Slovensku, ktoré sa organizujú 

pod hlavičkou a so statusom C.I.O.F.F.

KOZÁROVCE
LEVICE

DEMANDICE
ŽELIEZOVCE

TEKOVSKÉ LUŽANY

TAKÍ SME
2022
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ta cez pešiu zónu, Park MR. Štefánika za sprievo-
du hudby a tanca až do svojho cieľa, kde účastní-
ci festivalu nastúpili do pripravených autobusov 
a presunuli sa do obce Kozárovce, tam festival po-
kračoval prvým galaprogramom. 

Prvý galaprogram
V Dome kultúry v Kozárovciach sa uskutočnil prvý 
galaprogram, kde sa predstavili domáce folklór-
ne súbory a skupiny: DFS Vretienko, FSK Konopa 
a ŽSS Lipka z Kozároviec s pásmami z tekovské-
ho regiónu. V druhej časti galaprogramu účinko-
vali všetky zahraničné folklórne súbory so svojimi 
národnými tancami, hudbou a piesňami: FS Lipo-
vjan z Českej republiky, Poloniny z Poľska, Szeged 
Dance group z Maďarska a Ognenite z Bulharska. 

Dňa 2. 9. 2022 na festivale účinkovalo 146 účinku-
júcich a zúčastnilo sa ho cca 700 divákov.

Medzinárodný folklórny festival Takí sme sa usku-
točnil v našom okrese v dňoch 2. 9. – 6. 9. 2022 
na piatich miestach: dňa 2. 9. 2022 v  Leviciach 
a v Kozárovciach, dňa 3. 9. 2022 v meste Levice, 
dňa 4. 9. 2022 v Demandiciach a v Želiezovciach, 
dňa 5. 9. 2022 v  Tekovských Lužanoch a  dňa 
6. 9. 2022 opäť v Želiezovciach.

Koncepciou folklórneho festivalu sme sa snaži-
li modernou formou oživiť priestory kultúrnych 
domov a sprístupniť tradičnú ľudovú kultúru oby-
vateľom rôznych sociálnych vrstiev. Naším cie-
ľom bolo priniesť divákom obcí a miest Levického 
okresu čo najviac umelecky hodnotných progra-
mov folklórnych súborov nášho regiónu a zároveň 
priblížiť aj zvyky a tradície našich susedov z Poľ-
ska, Maďarska a Čiech či z Bulharska a Srbska. 

ŽIVÁ POZVÁNKA  2. 9.

Festival Takí Sme začal dňa 2. 9. 2022 živou po-
zvánkou na Námestí Hrdinov v Leviciach a v uli-
ciach mesta. Počas Živej pozvánky sa predstavi-
li všetky zahraničné súbory: Lipovjan z Českej re-
publiky, Poloniny z Poľska, Szeged Dance group 
z Maďarska a Ognenite z Bulharska. Folklórny sú-
bor Sveti Stefan Despot Srpski odriekol účasť na 
festivale zo zdravotných dôvodov pár dní pred 
začiatkom festivalu. Cieľom živej pozvánky bolo 
upútať pozornosť čo najširšej verejnosti, navodiť 
folklórnu atmosféru a zároveň pozvať divákov na 
festival Takí sme.

Krojovaný sprievod mestom 
Po skončení živej pozvánky nasledoval krojova-
ný sprievod mestom Levice so začiatkom o 16.00 
z  Námestia Hrdinov a  pokračoval ulicami mes-

S FONDOM NA PODPORU UMENIA
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 DRUHÝ GALAPROGRAM  3. 9.

Festival dňa 3. 9. 2022 pokračoval v  Leviciach 
v priestoroch hradného areálu a Tekovského mú-
zea v Leviciach so začiatkom od 13.00 hod. Sú-
časťou festivalu boli hudobné pozdravy rádia Re-
gina západ, ktoré trvali až do 15.00 hod. Hudobné 
pozdravy Rádia Regina sú gratulačná relácia pri 
príležitosti životných, pracovných, rodinných jubi-
leí a iných udalostí, počas ktorých do éteru zahrali 
a zaspievali i účastníci festivalu a takouto formou 
pozdravili svoju domovinu. 

O 15.00 začal druhý galaprogram s názvom ,,Ľe-
viciach na rínku“, v ktorom sa predstavili folklór-
ne telesá z  regiónu. Ako prvá na pódium vystú-
pila folklórna skupina Praslica z  Kozároviec so 
spracovaným pásmom Jarmok. Nasledovali ďal-
šie folklórne skupiny i  domáce folklórne a  spe-
vácke zoskupenia: Trnky z Tlmáč, Matičiar z Kozá-
roviec, Dolina z Čajkova, Sen zo Starého Tekova, 
detský folklórny súbor Lisna z Pukanca, Spevác-
ka skupina Hronka z Juru nad Hronom, Rozmarín 
z Mýtnych Ludán a na záver vystúpil FS Kémén-
di Bokréta z obce Kamenín, ktorý priniesol zaují-
mavé spestrenie medzi regionálnymi zoskupenia-
mi svojím špecifi ckým ľudovým odevom, piesňami 
i tancami. O 17.30 priestor javiska patril Jozefíne 
Mäsiarovej z  Novej Dediny, ktorá priniesla mód-
nu prehliadku čilejkárskeho ľudového odevu spolu 
s komentovanou prezentáciou.
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V  samostatnom bloku účinkoval Slovenský uni-
verzitný súbor FS Marína zo Zvolena, na ktorý ply-
nule nadviazal tretí Galaprogram s názvom,,Dole 
Hronom Dunajom“ program zahraničných folklór-
nych súborov FS Lipovjan z Českej republiky, kto-
rý priniesol nádherná piesne, tance a odev z ob-
lasti slovensko-moravského pohraničia, Horňácka 
a  iných regiónov. Poloniny z  Poľska prezentova-
li veľmi archaické tance, ľudový odev, ale i zaují-
mavé hudobné zoskupenia a  nástroje svojej ob-
lasti. Folklórny súbor Szeged Dance group z Ma-
ďarska divákom priniesol nádherné tance, piesne 
i  iné vokálne prejavy typické pre oblasť Kalotas-
zeg, ale aj iné tanečné regióny Maďarska. Folklór-
ne zoskupenie Ognenite z Bulharska pôsobí neďa-
leko mesta Sofi a, má niekoľko zložiek i samostat-
ný spevácky zbor a tentokrát divákom predstavi-
li starú pastiersku kultúru Bulharska, ale ukázali aj 
jednotlivé kalendárne obyčaje spracované do scé-
nickej podoby ako napríklad vítanie jari, modlenie 
za dážď v časoch sucha a rôzne iné. 

V rámci tohto festivalového dňa sa konali aj 2 ta-
nečné domy so zahraničnými účastníkmi, jeden 
tanečný dom realizoval FS Lipovjan z ČR a druhý 
FS Szeged Dance Group z HU.

33KOCKY II 2022
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Na hradnom nádvorí prebiehal tradičný jarmok 
ľudových remeselníkov, kde regionálni výrobco-
via predávali svoje výrobky, krojované bábiky, ľu-
dové šperky, drevorezbárske výrobky, píšťaly, ke-
ramiku a  iné. Jarmok ľudových remeselníkov do-
tváral nádherný kolorit festivalu. Návštevníci mali 
možnosť vidieť ľudových remeselníkov, výrobcov 
handrových bábik, tkaných koberčekov a  vyskú-
šali si aj výrobu šperkov či ozdôb z kukuričného 
šúpolia.

Počas festivalu prebiehali 3 tvorivé dielne: Tka-
nie na krosnách, ktorú realizovala Soňa Selečéni-
ová z Lišova, ďalej prebiehala ukážka výroby píš-
ťaliek z hliny, ktorú predvádzal Ivan Ivanov z Le-
víc, tretiu tvorivú dielňu realizoval výrobca fujár 
a ľudových drevených píšťaliek Zenon Kuras z Le-
víc. Pri tvorivých dielňach sa vystriedalo množ-
stvo detí, ktoré si mohli bezplatne vyskúšať výro-
bu a hotové výrobky odniesť domov. 

KOCKY II 202234
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Pre najmenších bola v  ponuke cukrová vata
a ukážky prvej pomoci, ktorú realizoval Územný 
spolok SČK z Levíc a ktorý zároveň pre deti po-
núkal zadarmo nami zabezpečené občerstvenie
a pitný režim. Počas dňa boli zadarmo sprístup-
nené expozície Tekovského Múzea v  Leviciach
a všetky aktuálne výstavy a stále expozície.

V hradnom areáli počas celého dňa prebiehali ukážky gastrošpecialít, regionálni kuchári predvádza-
li varenie tradičnej kozárovskej fazuľovice, pukanských párancov a rôznych druhov gulášov. Vinárstvo 
Uhnák z Čajkova pripravilo ochutnávku čajkovského vína spojenú s predajom, okrem toho kvalitné pivo 
a nápoje ponúkal remeselný pivovar Pod vrchnákom z Levíc.

35KOCKY II 2022

účinkujúcich
345

divákov
900



KOCKY II 202236

ŠTVRTÝ GALAPROGRAM
A SLÁVNOSTNÁ KROJOVANÁ SV. OMŠA
4. 9.

Tento festivalový deň sa MFF Takí Sme konal na 
dvoch miestach súčasne a  to v obci Demandice 
a Želiezovce, v oboch prípadoch ide o obce, kde 
žije i maďarská menšina. 

O 11.00 hod sa konala slávnostná krojovaná svä-
tá omša v  rímskokatolíckom Kostole sv. Archan-
jela Michala v  Demandiciach. Tejto sa zúčastnili 
všetky folklórne súbory a krásne vyobliekaní fol-
kloristi v slávnostných krojoch. 

Galaprogram pokračoval o 15.00 hod v dome kul-
túry. V galaprograme účinkovali domáca folklór-
na spevácka skupina Demandické perly, ktoré roz-
prúdili v sále výbornú atmosféru. Po nich sa pred-
stavili naše 3 zahraničné folklórne súbory Sze-
ged Dance Group z Maďarska, Poloniny z Poľska 
a Ognenite z Bulharska. Program trval do nesko-
rých večerných hodín, záverom ktorého bola ne-
plánovaná voľná zábava, kde tancovali diváci aj 
účinkujúci.

Dňa 4. 9. 2022 sa v  Dome kultúry v  Želiezov-
ciach súčasne s  predchádzajúcim galaprogra-
mom uskutočnila vernisáž výstavy ,,Krása ľudo-
vého odevu ukrytá v histórii“.

V programe sa predstavili domáce folklórne zo-
skupenia slovenské, ale i z maďarských obcí. Ako 
prvá účinkovala ŽSS Vrbovianka zo Želiezoviec, 
ktorá otvorila program so slovenskými piesňami, 
po nej pokračovala MSS Dalárda z Veľkých Ludi-
niec so sprievodom vlastnej ľudovej hudby, ktorá 
má v repertoári maďarské piesne a hudbu z vlast-
nej obce i zo širšieho regiónu. Na záver sa pred-
viedli dva folklórne súbory z čilejkárskeho regiónu 
z obce Starý Tekov a to DFS Tekovanček a FS Te-
kovan s vlastnou mládežníckou ľudovou hudbou. 
Oba súbory spracovávajú hudbu, tance i  piesne 
z čilejkárskej oblasti, predstavujú špecifi cký ľudo-
vý odev a ľubozvučné mäkké nárečie. 

Po skončení programu sa diváci presunuli do ved-
ľajšej sály, kde si vypočuli interaktívnu prednášku 
a  ukážky dobových fotografi í miestneho histori-
ka Gábora Juhásza o  tradičnom ľudovom odeve 
v  mikroregióne dolného Pohronia a  zároveň ich 
sprevádzal výstavou ľudového odevu. 

Dňa 4. 9. 2022 účinkovalo spolu 217 účinkujúcich.

KOCKY II 202236
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Dôležitou časťou Medzinárodného folklórneho 
festivalu Takí sme bolo aj tento rok vzdelávanie 
širokej verejnosti a záujemcov o tradičnú kultúru.
Hlavným cieľom výchovných koncertov bolo 
vniesť do každodenného stereotypu výučby detí 
materských škôl ľudovú pieseň, hudobné nástro-
je a priblížiť im tradičnú kultúru našich predkov, 
zoznámiť ich s melodikou a  textom jednotlivých 
piesní, s hudobnými nástrojmi, ktoré mali možnosť 
vyskúšať si. 

Dňa 5. 9. 2022 o 14.00 sa uskutočnil v komunit-
nom centre v  Tekovských Lužanoch výchovný 
koncert zameraný na ľudovú hudbu regiónu Te-
kov, spoznávanie ľudových hudobných nástrojov, 
píšťaliek, gájd a iných. Výchovný koncert lektoro-
vala spevácka folklórna skupina Briežok z  obce 
Jedľové Kostoľany pod vedením Dany Kellnerovej. 

Dňa 6. 9. 2022 sa uskutočnil druhý výchovný 
koncert v MŠ v Mikuli v Želiezovciach, ktorý mal 
podobný charakter ako predchádzajúci, avšak bol 
koncipovaný pre deti vo vekovej kategórií 4-6 ro-
kov. Lektorovala ho tiež FSK Briežok z Jedľových 
Kostolian pod vedením Dany Kellnerovej.

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na pod-
poru umenia, ktorý podujatie podporil fi nančne. 
Ďalej sa na podujatí podieľalo a fi nančne ho pod-
porilo mesto Levice, obce Kozárovce, Demandice, 
Tekovské Lužany, MO Matice slovenskej Želiezov-
ce, Mesto Želiezovce, Tekovské Lužany. Progra-
movým riaditeľom bol Dávid Hudec a riaditeľkou 
festivalu Alžbeta Sádovská, riaditeľka ROS Levice.

Pandemická situácia v  tomto roku bola priazni-
vá a preto sme vyvinuli maximálne úsilie, aby sa 
nám podarilo prezentovať tradičnú ľudovú kultú-
ru, spev, tance, ľudový odev a sprostredkovať to 
všetko divákom. Folklórne skupiny a  súbory sa 
predstavili v  jednotlivých obciach okresu Levi-
ce. Ich vystúpeniami sme prispeli k oživeniu kul-
túrnych domov a  obohateniu života obyvateľov 
miest a obcí. Podporili sme aj prezentáciu ľudo-
vých remeselníkov, výrobcov tradičných gastro-
pochúťok typických pre náš región a napokon – 
podporili sme aj pandémiou už dosť poznačený 
cestovný ruch.

Mgr. Dávid Hudec, ROS

VÝCHOVNÉ KONCERTY  5. - 6. 9. 
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Dňa 1. októbra 2022 oslávil 
folklórny súbor základnej or-
ganizácie Csemadoku 70. vý-
ročie svojho založenia. Súbor 
bol založený v roku 1952. Pod 
menom Garam Menti Nép-
tánc Együttes pôsobí od roku 
1969, kedy mal súbor 20 ta-
nečníkov, 15 člennú hudobnú 
zložku a  30 členný spevácky 
zbor. Už v tom čase súbor účin-
koval na mnohých významných 
kultúrnych podujatiach. 

Za 70 rokov svojho pôsobenia sa stal zná-
mym a uznávaným folklorným telesom. Tomu na-
svedčuje celý rad uznaní, cien a  diplomov, ktoré 
súbor dostal doma aj v  zahraničí. Reprezentoval 
mesto Levice v Čechách, Maďarsku, Rakúsku a Ru-
munsku na viacerých medzinárodných festivaloch. 

Trvalou hlavnou úlohou, ktorú si súbor vytýčil 
v  čase svojho vzniku, je zachovanie a  spracova-
nie folklórneho dedičstva a  jeho odovzdanie ďal-
ším generáciám. Súbor vychoval stovky taneční-
kov, ktorí pokračovali v tejto práci či už ako taneč-
níci, alebo choreografi  v iných súboroch. 

Za svoju záslužnú prácu dostal súbor dvakrát cenu 
Vynikajúci súbor Csemadoku ako uznanie za prácu 
na úseku šírenia národnostnej kultúry, Cenu primá-
tora mesta Levice a poctu generálnej riaditeľky Ná-
rodného osvetového centra. 

Na jubilejné predstavenie sa zišli aj bývalí taneční-
ci, dnes roztrúsení od Prahy až po Budapešť, a svo-
jimi tancami spestrili bohatý program, na choreo-
grafi i ktorého sa podieľal aj bývalý člen súboru Ale-
xander Paál. 

V súčasnosti má súbor 2 zložky, mládežnícku sku-
pinu a seniorskú skupinu.

Vedúcim súboru je Július Halász, ktorý v ňom už 
60 rokov pôsobí ako tanečník a choreograf. Asis-
tentmi sú bývalí tanečníci Tibor Kramár a Jozef Si-
pos. Kroje pre súbor zhotovuje Alžbeta Halászová.

2022. október 1-jén ünnepelte 
megalakulásának 70. évforduló-
ját a Csemadok Lévai Alapszer-
vezetének folklóregyüttese. Az 
együttes 1952-ben alakult. 1969 
óta működik Garam Menti Nép-
tánc Együttes név alatt, ekkor 
20 táncossal, 15 fős zenekar-
ral és 30 fős kórussal dolgozott. 

Az együttes akkoriban már min-
den fontosabb kulturális rendez-

vényen fellépett. 

70 éves működése alatt a csoport ismert 
és elismert folklóregyüttessé nőtte ki magát. 

Ezt bizonyítja a  számos hazai és külföldi elismerés, 
díj és oklevél. Számos nemzetközi fesztiválon képvi-
selte Léva városát Csehországban, Magyarországon, 
Ausztriában és Romániában. 

Az együttes fő feladatául a folklórörökség ápolását, 
megőrzését, feldolgozását és a következő generáci-
óknak való továbbadását tűzte ki. A tánccsoport több 
száz táncost nevelt ki, akik táncosként vagy koreog-
ráfusként más társulatoknál folytatták ezt a munkát.

Munkájáért, a nemzeti kultúra terjesztése terén vég-
zett tevékenysége elismeréseként két ízben is meg-
kapta a Csemadok Kiváló Népművészeti Együttes dí-
ját. Magáénak tudhatja Léva polgármesterének díját 
és az Országos Közművelődési Központ főigazgató-
jának megtisztelő kitüntetését.
Az együttesen belül jelenleg 2 csoport működik, az if-
júsági és a szenior csoport. 

A  jubileumi előadásra ismét összejöttek a  Prágától 
Budapestig szétszóródott egykori táncosok, hogy 
táncaikkal színesítsék a programot, a táncok koreog-
ráfusa szintén a  társulat egykori tagja, Paál Sándor 
volt.

A néptánccsoport vezetője Halász Gyula, aki immár 
60 éve dolgozik táncosként, koreográfusként és tár-
sulatvezetőként. Munkájában a csoport egykori tán-
cosai, Kramár Tibor és Sipos József segítik. A visele-
teket Halász Erzsébet varrja.

Gyula Halász

FOLKLÓRNY SÚBOR

GARAM MENTI
 NÉPTÁNC EGYÜTTES
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Začiatok i  záver roka 2022 vo 
folklórnom hnutí patril aj inten-
zívnemu vzdelávaniu. Folklórne 
súbory zo Starého Tekova sa ve-
novali vzdelávaniu v  marci roku 
2022, keď sa zapojili do worksho-
pov s názvom Metodika výučby 
ľudového tanca. Workshopy boli 
ako vždy zamerané na teoretic-
kú i praktickú výučbu tradičného 
ľudového tanca a viedol ich od-
borný lektor, nám dobre známy 
tanečný pedagóg Alfred Lincke. 
Tieto workshopy sa konali v rám-
ci jedného z  veľkých projektov 
ROS ,,Vzdelávame umením“. 

Metodika výučby ľudového tan-
ca bola primárne určená pre jed-
notlivcov, detské folklórne súbo-
ry, ale aj folklórne skupiny v na-
šom okrese. Cieľovou skupinou 
boli deti, mládež a  dospelí pô-
sobiaci vo folklórnych skupinách 
a súboroch nášho regiónu. 

Dňa 11. marca 2022 sa konal 
workshop Metodika výučby ľu-
dového tanca v  Dome kultú-
ry v Starom Tekove pre Folklór-
ny súbor Tekovan, v ktorom pô-
sobí mládež z obce a okolia. Čle-
novia súboru mali možnosť zúro-
čiť svoje skúsenosti, ktoré im sys-
tematicky odovzdávajú ich vedú-
ci Jakub a  Veronika Oťázikovci. 
Druhý workshop s rovnakým ná-
zvom sa uskutočnil dňa 12. mar-

ca 2022 v Rekreačnom zariade-
ní Orlík v  Novej Bani. Tentokrát 
sa ho zúčastnili deti z Detského 
folklórneho súboru Tekovanček 
zo Starého Tekova. Mladšie deti 
už v  uplynulých rokoch zakúsili 
podobné vzdelávacie i praktické 
workshopy, no lektor Alfred Lin-
cke stále nachádza nové a nové 
metódy výučby ľudového tan-
ca detí. Zameral sa na dôležitosť 
rozcvičky, na detské hry a  tan-
ce s  najrôznejšími rekvizitami, 
a práve nimi veľmi zaujal členov 
DFS. 

Po úspešnej sezóne vystúpení, 
festivalov a  rôznych iných pod-
ujatí opäť prišiel čas na inten-
zívnejšie vzdelávanie a cvičenie. 
Preto sme dňa 25. 11. 2022 zorga-
nizovali tretí praktický workshop 
pre DFS Plamienok z Tlmáč, kto-
rý sa konal v Dome kultúry v Tl-
mačoch. Workshop lektorova-
la Ľubica Mešková, riaditeľka FS 
Technik z Bratislavy. 

Dňa 28. 11. 2022 sa kona-
la v  priestoroch ROS v  Levi-
ciach posledná vzdelávacia ak-
tivita cyklu Metodika výučby ľu-
dového tanca a spevu: odborná 
prednáška k  problematike det-
ských ľudových hier z  maďar-
ských obcí dolného Pohronia. 
Lektorovala ju etnografka a zbe-
rateľka detských hier a piesní Jó-

kai Mária, ktorá predstavila svoje 
dlhoročné skúsenosti so zbiera-
ním, záznamom a  publikovaním 
folklórneho materiálu. 

Projekt Vzdelávame umením 
nám dáva možnosti teoretického 
i praktického vzdelávania taneč-
níkov, ale aj vedúcich detských 
folklórnych súborov, folklórnych 
skupín a iných zoskupení. 

Mgr. Dávid Hudec, ROS

METODIKA VÝUČBY

ĽUDOVÉHO
TANCA A SPEVU
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V  rámci projektu Vzdelávame 
umením sme v roku 2022 reali-
zovali interaktívne vzdelávacie 
workshopy zamerané na tradič-
nú ľudovú kultúru, zvyky, piesne, 
tance, detské hry a ľudový odev. 
Úlohou týchto podujatí bolo 
vzdelávať najmladšiu generáciu 
detí v  materských školách, pri-
blížiť im pomaly zanikajúcu tra-
dičnú kultúru a  vzbudiť v  nich 
záujem o jej uchovanie. 

Prvý z workshopov sa uskutoč-
nil dňa 28. 6. 2022 v Materskej 
škole – Óvoda v  obci Sazdice. 
Tento lektorovala pedagogička, 
etnografka a spisovateľka Jókai 
Mária v maďarskom jazyku.

Mgr. Dávid Hudec, ROSĎalšie z podujatí sa uskutočnilo 
dňa 11. 8. 2022 v  MŠ na Vojen-
skej ulici v  Leviciach, kde sme 
teraz deťom priblížili letné oby-
čaje, žatvu, pasenie husí a zahra-
li sme sa spoločne starodávne 
detské hry. 

Workshopy pokračovali aj na je-
seň, a to v Materskej škole v No-
vej Dedine dňa 14. 10. 2022. Na 
workshope v Novej dedine sme 
spolupracovali aj s  folkloristkou 
a  zberateľkou ľudového odevu 
pani Jozefínou Mäsiarovou, ktorá 
obliekla deti do krojov a poroz-
právala im zážitky s detstva. 
Posledným podujatím sme dňa 
20. 10. 2022 v MŠ v Pukanci za-
končili cyklus vzdelávacích pod-
ujatí s názvom Zvykoslovie Teko-
va a Hontu.

VZDELÁVAME UMENÍM

ZVYKOSLOVIE
TEKOVA A HONTU

S FONDOM NA PODPORU UMENIA
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VZDELÁVAME UMENÍM

V ŠKOLIČKE TANCA 
s Molnár Andrásom a Vámos Viktóriou Gabrielou

V  dňoch 23.- 25. septembra 2022 sa v  nádhernom 
prostredí obce Krásnohorská Dlhá Lúka konal taneč-
ný víkendový workshop Školička tanca. Cieľovú skupi-
nu tvorili deti do 15 rokov, ktoré pôsobia vo folklórnych 
súboroch, chcú sa stať ich súčasťou, ale aj tie, ktoré ne-
majú skúsenosť s ľudovým tancom. Do Školičky tanca sa 
prihlásila veľká skupina detí z Detského folklórneho sú-
boru Szendergó zo Šiah. 

Workshop začal v piatok popoludní, lebo deti do Krás-
nohorskej Dlhej Lúky vyrazili ihneď po vyučovaní na 
dlhú cestu autobusom, kde strávili spoločne celý víkend. 

Po príchode do penziónu Jozefína ich na mieste čaka-
li naši dvaja lektori: Molnár András a Vámos Viktória Ga-
briela. Obaja pôsobia najmä v Maďarsku, ale i na Slo-
vensku, kde sa profesionálne venujú ľudovému tancu 
a  tanečnej pedagogike. Prvý večer sa lektori venova-
li ľudovým hrám, rozcvičke a lokálnym tancom z regió-
nov Hont a Tekov. Počas celého doobedia nasledujúce-
ho dňa sa deti najskôr rozcvičili detskými hrami, nasle-
dovali párové tance, mládenecké a rôzne iné tance a po 
nich prišiel zaslúžený oddych. Účastníci školičky sa na-
obedovali a vybrali sa do blízkej Gombaseckej jaskyne, 
kde strávili popoludnie.

Vo večerných hodinách opäť pokračovali v  tancoch 
a  deň ukončili voľnou zábavou. Tretí deň workshopu 
tanca sa niesol v podobnom duchu, začal raňajkami, po-
kračoval tancom a tancom sa aj skončil v popoludňaj-
ších hodinách. Účastníci workshopu sa s vďakou rozlú-
čili s  lektormi a boli veľmi radi za možnosť zatancovať
si a naučiť sa nové tance pod odborným dohľadom. 

Veríme, že podobné podujatie budeme môcť usporia-
dať aj v budúcom roku.

Mgr. Dávid Hudec, ROS S FONDOM NA PODPORU UMENIA
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Vatráci pre svojich fanúšikov, 
rodinných príslušníkov a  hlav-
ne bývalých členov tradične po 
piatich rokoch pripravili výroč-
ný program pod názvom „Zrn-
ká života“. Za sedemdesiat ro-
kov ich bolo neúrekom – vystrie-
dali sa v hudbe, speváckej skupi-
ne, ale najviac v tanci. Malé deti, 
chlapci i dievčatá, dospelí muži 
a ženy, občas aj dôchodcovia.

Za ich vystúpeniami na ja-
visku je však usilovná prá-
ca pedagógov tanca, spe-
vu, hudby. Predchádza tomu 
mnohoročný výskum za-
chovaných tradícií, rodin-
ných i výročných zvykov, vy-
hľadávanie interpretov, kto-
rí si ešte pamätajú a  ve-
dia si aj zaspievaťči zatan-
covať, vyťahovanie starých 
krojov z  truhlíc a  kasní, ne-
raz zabudnutých. To všetko 
sa musí nahrať, zapísať, na-
fotiť a  nakoniec vybrať pre 
ďalšie spracovanie na ja-
visku. Nasleduje príprava
a spolupráca autorov chore-
ografi e a hudby, mnoho ho-
dín šitia krojov. Príde kopa 
hodín nácviku, spotených 
tričiek, roztrhaných cvičiek, 
zachrípnutých hlasov i  po-
lámaných slákov a  prasknu-
tých strún. A  keď je už zá-
klad na svete, treba to neja-
ko dať dokopy, pripraviť sce-
nár programu, vyskúšať, či to 
spolu pasuje, či to má niečo 
„do seba“. 

Aj tohtoročné 70. výro-
čie činnosti Folklórneho sú-
boru VATRA Tlmače mu-
selo prejsť celou touto ces-
tou, aby sa mohli výsled-
ky práce ukázať na javisku. Ško-
da, že už tí najstarší, ktorí boli 
pri zrode súboru v roku 1952, ne-
môžu vidieť terajších vatrákov, 
ich spôsob uchopenia a  spraco-
vania toho, čo sa vo Vatre naučili. 
Ale obecenstvo na vystúpeniach
7. a  8. októbra 2022 to videlo 
a  ocenilo predstavenia veľkým 
opakovaným potleskom. A v roz-
hovoroch po akcii to mnohí pove-
dali členom súboru i tým, ktorí sa 

zaslúžili o prípravu výročia.
Tradičné časti vatráckeho progra-
mu uviedla fi lmová snímka z vy-
sťahovaleckých čias do Ameriky, 
návratov krajanov domov a  ich 
privítanie, veru aj v  tanci. Život 
pokračuje ďalej, deti rastú, naučia 
sa hrať tradičné hry i trošku tan-
covať, dievčence skúšajú, ako to 
bolo na Jána. Prichádzajú prvé lá-
sky a čas sa nedá zastaviť, niečo 

pokračuje, ako to bývalo kedysi, 
mládenci rukujú, ženy čakajú, 
po návrate z vojenčiny vyslúžení 
mládenci skúšajú šťastie u  diev-
čat. S chuťou tancujú aj tí skúse-
nejší a pomaly príde čas aj na spo-
mienky, prichádzajú na rad „Zrn-
ká tvorby“. Aj keď tanečníci boli
v podstate čierno - bieli, kroj divá-
kom pripomenul vždy aspoň jeden 
pár a  príslušné časti krojov mali 
hlavne chlapi ako doplnky. Tým 

divákom, ktorí poznajú vatrác-
ky program, dobre padli výrazné
a  roky živé časti tancov, lebo si 
ich pripomenuli jedným tancom 
za druhým, veď ich bolo desať 
za sebou. Najstarším bol asi „Du-
pák“, potom „Hont“, „Zábava“, 
„Úvodný“ a ďalšie. 

Na záver sa tanečnice roztoči-
li v  „šíkových“ sukniach v  tanci 

„V tých Leviciach“. Mám po-
cit, že tlmačské javisko opäť 
nestačilo pre roztancova-
ných vatrákov, škoda, že sa 
to pódium nedá natiahnuť.

Patrí sa na záver pripome-
núť tvorcov.

Námet a  scenár majú na 
svedomí Andrejka a  Jur-
ko Tkáčovci. Choreografi e 
boli od Jána a  Martina Ur-
banovcov, prispel Igor Haj-
dučík, Božka Dudášiková
a  deti naučili nebáť sa na 
javisku manželia Tkáčovci. 
Hudobné úpravy robil Ma-
rián Járek, Juraj Bajús a pre 
deti Nikola Jakubíková. 

Tancovali členovia FS Vat-
ra, FS Vatra Senior a  deti
z DFS Plamienok. Skvelý vý-
kon počas celého programu 
sme počuli v podaní Ženskej 
speváckej skupiny TRNKY
s  vedúcou Jarkou Lehot-
skou a  samozrejme ĽH FS 
Vatra s  primášom Jurajom 
Murínom.

A  aby sme zvládli nákla-
dy na prípravu, technic-
ké a  krojové zabezpečenie, 
nahrávky, archív i  digitali-
záciu potrebnú pre výroč-

ný program, museli sme hľadať 
sponzorov. Preto chcem poďa-
kovať mnohým menším sponzo-
rom, našim priateľom. Veľká vďa-
ka patrí hlavne nášmu najväč-
šiemu sponzorovi - mestu Tlma-
če a Nitrianskemu samosprávne-
mu kraju za poskytnutie dotácie
z Fondu na podporu kultúry. 

Hana Urbanová

A vraj
na javisku
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Presne tak znie názov výročného programu Det-
ského folklórneho súboru Tekovanček zo Starého 
Tekova, ktorý tento víkend oslávil okrúhle 35. 
výročie svojho založenia. Slávnostný program 
mali diváci možnosť vidieť hneď dva večery po 
sebe, v piatok a v sobotu. 

Zakladateľom DFS Tekovanček je pán Pavol 
Číkoš, ktorý na slávnostnom programe samozre-
jme nemohol chýbať. Rovnako ani ostatní, ktorí 
v súbore počas jeho 35 ročnej cesty tvorili a pôso-
bili. Medzi nimi pani Milada Spasičová, Juraj Káčer, 
Erika Beňušová. Súčasnými vedúcimi súboru sú 
manželia Jakub a Veronika Oťázikovci, ktorí tento 
rok oslávili svoju prvú dekádu vo vedení súboru. 
DFS Tekovanček tvoria 3 skupiny detí podľa veku. 
Malé deti, ktoré sú vo veku od 4-6 rokov, stredné 
deti od 6 do 10 a veľké deti od 10-tich do 14-tich 
rokov. Samozrejme, je treba spomenúť aj tých 
najstarších, ktorí v  tento večer nemohli chýbať - 
folklórny súbor Tekovan. Ten vznikol ako výsledok 
dlhoročnej práce a  tvoria ho práve prví členovia 
detského súboru, ktorí stihli vyrásť pod jeho kríd-
lami. Tanečné zložky sprevádzajú dve hudobné 
zoskupenia, ĽH DFS Tekovanček a ĽH FS Tekovan, 
ktoré vedie Daniel Herc.
 
Už pri vstupe do kultúrneho domu v Starom Te-
kove si členovia súboru dali záležať na atmosfére 
a  prítomnosti folklórnej tradície. Hostí vo vesti-
bule a v sále okrem krásnych dievčat v tekovskom 
blingáčovom kroji vítali aj nádherne oblečené kro-
jované bábiky, ktoré boli skrášlené rôznymi typmi 
krojov a  nielen tých tekovských. O  túto ozdobu 
sa zaslúžili krojárky súboru Saška Kostendová 
a Evka Kováčová. Diváci si mohli domov odniesť 

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR 
TEKOVANČEK OSLAVUJE

i pamiatku vo forme fotografi e pri fotostene s log-
om súboru či prvého CD ĽH DFS Tekovanček pod 
názvom A ja f ton Ťekove..., ktoré bolo vydané na 
konci minulého roka.

Slávnostný program odštartovali práve tí najstarší, 
FS Tekovan, so svojou Svadbou. Po nich diváci mali 
možnosť pookriať pri krásnej tekovskej uspávanke 
v  podaní talentovanej cimbalistky a  speváčky 
Margaréty Hercovej. Ako ďalšie ich rozveselili 
Malé deti s  číslom Išla sova na tanec a  v  hravej 
nálade pokračovali aj Stredné deti s  pásmom 
Čížíček, ktoré je choreografi ou už spomínanej 

Miladky Spasičovej. Divákom ukázala svoj tal-
ent aj ĽH DFS Tekovanček s pásmom Išli ďiouky 
a Stredné deti opäť všetkých rozosmiali v Hre 
na svadbu. Skupina veľkých detí predviedla 
svoju zrelosť v  Tekovských čardášoch, ktoré 
sú rovnako ako Svadba a  Hra na svadbu cho-

reografi ou manželov Oťázikovcov. Samozrejme, 
nesmelo chýbať pásmo výnimočných tekovských 
piesní v podaní ĽH FS Tekovan s názvom A keď 
milý v  úprave Juraja Bajúsa. Vďaka choreografi i 
Igora Hajdučíka preniesli Veľké deti spolu s  FS 
Tekovan divákov až na juh Slovenska do Branova. 
Hlas cimbalistky Margaréty Hercovej mohli diváci 
počuť ešte raz a to v Dolnozemských piesňach, za 
ktoré vďaka patrí Katke Mosnákovej-Bagľjašovej 
z  Jánošíka. Záver programu patril opäť FS Te-
kovan v choreografi i Ľubky Meškovej Pri muzike 
veselo z Myjavy.

Divákom, ktorí sa rozhodli pre sobotný večer, sa 
ušiel ešte jeden bonus v podobe krstu CD ĽH FS 
Tekovan s  názvom „A  ja f ton Ťekove“, ktorý sa 
konal na úvod slávnostného sobotného večera. 
Toto CD sa podarilo nahrať po dlhej dvojročnej 
pandemickej pauze a  slovami vedúceho súboru 
Jakuba Oťázíka „je splneným snom.“ Krstilo sa - 
ako inak - tekovskými pestrofarebnými blingáčmi, 
ktoré obsypali CD nosič v prútenom fi ľkaši.
„Najlepší spôsob, ako urobiť deti dobrými, je 
urobiť ich šťastnými.“ To je citát známeho Oscara 
Wildea. Preto DFS Tekovanček k jeho jubileu pra-
jeme veľa šťastných detí a veľa ďalších tvorivých 
rokov plných choreografi í, ktoré divákom budú aj 
naďalej prinášať radosť a úsmev na tvári.

Poďakovanie patrí aj tým, bez ktorých by sa toto 
krásne podujatie nepodarilo zorganizovať. Veľké 
ĎAKUJEM patrí Petrovi Štefanovi, starostovi obce 
Starý Tekov za dlhoročnú podporu, Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju a  ostatným sponzorom, 
ktorí fi nančne a materiálne pomohli dobrej veci. 
ĎAKUJEME!
 Jana Behúňová

 ROKOV

Vyrástli sme!
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Cesta k vydaniu knihy bola dlh-
šia ako sme plánovali, ale o to 
radostnejšie sme dokráča-
li do jej cieľa. Krst sa uskutoč-
nil v kruhu priateľov literatúry, 
hovoreného slova a divadla dňa 
30. septembra 2022 v kaviarni 
Na Kus Reči v Leviciach. 

Autorka tejto 174 stranovej kni-
hy Renata Jurčová si k aktu po-
krstenia knihy lupeňmi ruží pri-
zvala svoje bývalé žiačky, recitá-
torky a  divadelníčky. V  príjem-
nej atmosfére sme si mali mož-
nosť vypočuť si nielen čítanie 
z  knihy, ale aj veľmi sugestívny 
umelecký prednes v podaní Va-
nesy Hagyungovej. Nechýbala 
ani diskusia a autogramiáda. 

Kniha vznikla na základe krásnej 
a  zmysluplnej desaťročnej spo-
lupráce Regionálneho osvetové-
ho strediska v Leviciach so Zá-
kladnou umeleckou školou Pála 
Kadosu v  Leviciach a  predo-
všetkým s jej dlhoročnou peda-
gogičkou literárno - dramatické-
ho odboru / momentálne pracu-
je ako odborná pracovníčka pre 
umelecký prednes v Národnom 
osvetovom centre v  Bratislave 
/, režisérkou a recitátorkou Mgr. 
art. Renatou Jurčovou, zapále-
nou aktérkou mnohých nami or-
ganizovaných úspešných podu-
jatí v oblasti umeleckého pred-
nesu a amatérskeho divadla. Ve-
ríme, že toto úprimné vyznanie 
o jej náročnej odbornej tvorivej 

desaťročnej činnosti v tejto ob-
lasti umenia so žiakmi ZUŠ bude 
prínosom a  najmä inšpiráciou 
nielen pre pedagógov a  žiakov 
literárno - dramatického odbo-
ru, ale aj pre všetkých záujem-
cov o  literatúru, umelecké slo-
vo a  divadlo, jednoducho pre 
všetkých milovníkov slovesného 
umenia. 

Sme veľmi radi, že sme mohli 
stáť pri zrode a  realizácii tej-
to publikácie, ktorá veľmi osob-
ne a  dôverne odhaľuje krásny, 
no náročný proces vzniku ume-
leckého prednesu, a  veríme, že 
si nájde medzi Vami, milí čitate-
lia, mnohých záujemcov a budú-
cich nadšencov krásy slova.

NA CESTE
K PREDNESU

RENATA JURČOVÁ KRST KNIHY
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Doslov v knihe napísala Jarosla-
va Čajková:

S prednesom
a Reňou vstupovať

do života

Levickí recitátori vpísali do dejín 
amatérskeho prednesu dosť vý-
znamnú kapitolu. Jej dôkazom 
sú aj ocenenia na najvyšších 
súťažných fórach tejto oblas-
ti. Hoci Levice už mali v  minu-
losti výraznú recitátorku Ľubicu 
Stuhlovú aj skvelý detský reci-
tačný kolektív pod vedením bý-
valej riaditeľky základnej ume-
leckej školy Dariny Tóthovej, 
o širokom recitátorskom rozma-
chu v  Leviciach možno hovo-
riť až príchodom z Liptovského 
Hrádku.

Pamätám si na jej tamojšie diva-
dlo poézie, s ktorým sa predsta-
vila na krajskej súťaži Žilinského 
kraja Vajanského Martin. Baladu 
o vzťahu matky a dcéry zinsce-
novala tak dramaticky a natura-
listicky s hrubým lodným lanom 
ako nástrojom smrti, až mi tá su-
rovosť vyrazila dych. Do amatér-
skeho umeleckého hnutia sa pri-
hlásila tvorkyňa osobitej pred-
stavivosti i cítenia, vybuchujúcej 
energie, expresívneho hyperbo-
lizujúceho výrazu, hoci ako oso-
ba pôsobí pokojne, vyrovnane 
a nežne. Prihlásila sa divadelníč-
ka do umeleckého prednesu.

Tvorivý rozmer pedagogičky 
základnej umeleckej školy Re-
náty Kögelovej, neskôr Renaty 
Jurčovej, sa čoskoro začal preja-
vovať aj vo výkonoch levických 
recitátorov. Osobnostný vplyv 
sa jednoducho nedá v pedago-
gickej práci odstrihnúť, prenáša 
sa na žiakov vedome, ale aj cel-
kom samozrejme a spontánne.

Každý z  jej recitátorov prichá-
dzal silne koncentrovaný, pri-
pravený, s  pocitom obrovskej 
zodpovednosti, akoby od jeho 
výkonu závisela existencia ze-

megule, s osobitým neprehliad-
nuteľným a neraz nezabudnuteľ-
ným výrazom. Nestačilo im však 
len slovo a text ako väčšine re-
citátorov. Jurčovej zverenci boli 
vždy dôsledne pripravení aj vi-
zuálne. Na svojich žiakov bola 
náročná, ale láskavá a plná po-
rozumenia aj vo chvíľach, keď im 
prednes celkom nevyšiel. A ne-
bála sa zaradiť medzi nich ani 
ako partnerka, kamarátka, a  to 
nielen na tvorivých dielňach, ale 
aj v súťažiach.

Pre umelecký prednes a Hviez-
doslavov Kubín znamenal jej 
príchod prešliapavanie osobi-
tej cesty. Tým, že nemohla za-
prieť v  sebe krv divadelníčky, 
o jej „recitátorskej škole“ môže-
me hovoriť aj ako o  teatralizá-
cii prednesu. Vnímam pod tým 
nielen dôraz na vonkajšiu – vi-
zuálnu zložku prednesu, ale aj 
spôsob práce s umeleckým tex-
tom. Ak kedysi recitátori v  60. 
rokoch objavovali modernú po-
éziu a  snažili sa preniknúť cez 
metaforiku do podstaty textu 
až básnikovho vedomia a poci-
tu, vyložiť ho, teda interpretovať 

pre seba a poslucháča čo najšir-
šie, najpresnejšie a najzreteľnej-
šie bez zbytočných výrazových 
efektov, Jurčovej práca spočíva-
la síce tiež na pochopení textu, 
ale následne na výbere tej témy 
či motívu, ktorý ju, resp. recitá-
tora zaujal, a na vytváraní výra-
zovej formy predovšetkým pre 
tento výber a cieľ, pričom výra-
zové spracovanie využívalo nie-
len expresívne recitátorské, ale 
aj divadelné prvky. Nadväzova-
la tak na experimentálny prúd 
amatérskeho prednesu nie-
len interpretujúci, ale aj hrajúci 
sa s formou, ktorý v 60. rokoch 
predstavoval Karol Horák a ne-
skôr prešovská (Marta Vilhano-
vá) či západoslovenská škola 
(Marcel Šustek).

Z  hľadiska vzťahu autora textu 
a  recitátora môžeme totiž vní-
mať prednes ako interpretač-
ný a „prezentačný“. Ten prvý sa 
viac podriaďuje autorovi, sna-
ží sa ho spoznať, odhaliť, vy-
ložiť a  čo najviac sa k  autoro-
vi priblížiť. Vypovedať za básni-
ka, interpretovať ho čo najver-
nejšie a najpresnejšie, vnímať ho 
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a do veľkej miery sa mu podria-
diť. Druhý typ prednesu si z tex-
tu vyberá nielen časti, ale naj-
mä myšlienky, motívy, aktuál-
nosti, súzvuky s  vlastným ná-
zorom a  cítením. Recitátor ich 
chce zdôrazniť, ba neraz forsí-
rovať, prejaviť tak aj svoju osob-
nú tému či pocit. V  tejto pozí-
cii sa stáva z neho „prezentátor“ 
svojej predstavy, emócií, názoru, 
postoja.

Prednes vždy potrebuje k  vý-
znamovej interpretácii výraz, aby 
bol význam čitateľný pre poslu-
cháča. Práve výraz levických re-
citátorov spôsoboval ich osobi-
tosť, úspech, ale neraz aj kontro-
verznosť v  prijímaní. Vychádzal 
akoby zo zahľadenosti na určitý 
motív, ktorý sa stal majákom ich 
výpovede. K nemu viedla cesta, 
na ktorej si v tvarovaní prednesu 
dovoľovali všeličo nielen recitá-
torským, ale aj divadelným pre-
javom. Ich prednes mával presné 
technické kontúry – zväčša pev-
nú artikuláciu aj správnu výslov-
nosť, zreteľné dôrazy, pauzy, cie-
ľavedomú práca s  tempom, ne-
raz veľmi dynamickým. Predsta-
vy u nich nevznikali len na zákla-
de spájania slov, videli ich, pre-
žívali, občas až príliš, s vypätou 
či skrývanou emocionálnosťou 
(Lucia Šuľová). Aj preto nemohli 
nechávať poslucháča chladným. 
Ich oblečenie bolo vždy cielene 
premyslené, môžeme hovoriť až 
o  kostýme, neraz divadelnom, 
ktorý podčiarkoval myšlienko-
vý zámer tvorcov (Henrieta Vi-
rágová), alebo slúžil aj ako rek-
vizita. Mimojazykové prostried-
ky sa stávali prirodzenou súčas-
ťou prednesu levických recitáto-
rov. Osobitú rozmanitosť a  tvo-
rivosť prepojenia textu s  rekvi-
zitou najzmysluplnejšie vedela 
rozvinúť Veronika Mészárosová.

Výraz im tak neraz zabezpečil 
jedinečnosť, aktualizáciu, pre-
kvapenie, efektnosť, no neraz aj 
prehlušil iné roviny textu, či zne-
jasnil jeho obsah. Prednes nebý-
val výpoveďou za básnika, reci-
tátor neslúžil autorovi, ale na-
opak, autor sa ocitol v osobitých 

predstavách a  ústach recitáto-
ra. Niektorí týmto spôsobom 
však oživili poéziu alebo aspoň 
spomienku na autorov, na kto-
rých sa už zabudlo, alebo ich re-
citátori obchádzali. Tomáš Sto-
pa projekciou do polohy básni-
ka znázornil jeho predstavy, sní-

vanie, trápenia, lásky, úzkosti su-
gestívne a pôsobivo, čím predĺžil 
jeho existenciu v novom tisícročí 
(L. Novomeský). Renata Jurčová 
sa nebála s protivojnovou, mie-
rovou tematikou, ktorú sme už 
prestali vnímať a neboli ochotní 
interpretovať, prosto vstúpiť do 
vedomia a svedomia poslucháča 
a presvedčiť ho o večnej aktuál-
nosti tejto témy a s ňou opätov-
ne upozorniť na obchádzaného 
básnika (V. Mihálik).

Levickí recitátori si vybera-
li pod vedením svojej pedago-
gičky texty vždy náročné, aby 
sa na nich veľa naučili, ale ná-
sledne si ich podriaďovali vlast-
ným umeleckým zámerom. Pre-
zentovali tak neraz osobité reci-
tátorské i herecké majstrovstvo, 
čím si vedeli získať, ba až strh-
núť diváka. Celková, komplexná 
výpoveď autora však občas zo-
stala bokom či v úzadí. Formo-
vali predovšetkým vlastnú vý-
poveď, vďaka čomu osobnost-
ne, recitátorsky a  ľudsky rástli. 

Vo svojom vrcholnom štádiu sa 
však niektorí z nich vzdali expre-
sívnosti, odovzdali textu a pros-
tým jednoduchým výrazom do-
pracovali k  pravdivému, úprim-
nému a na tejto ceste možno aj 
k svojmu najsilnejšiemu predne-
su (Nina Pompošová s  predne-

som Válkovej Skľúčenosti), ktorý 
už odhaľoval nielen jemnú citli-
vosť recitátora, ale aj jedinečnosť 
témy a  autorky (Warshan Shire 
v prednese Romana Poliaka).

Viacerí z  recitátorov už prešli 
a  prechádzajú do profesionál-
nej umeleckej sféry (Stopa, Šu-
ľová-Mihálová, Poliak, Mészáro-
sová a i). Ďalší si našli povolanie 
v  iných oblastiach života (Pom-
pošová, Virágová a  i.). Všetci 
však vyrastali a  stále rastú ako 
výrazné mladé osobnosti pocti-
vo hľadajúce životnú a postojo-
vú orientáciu so snahou aktívne 
prehovoriť svojou tvorbou k  ži-
votu a  so schopnosťou otvore-
ne prijímať jeho neraz aj kritickú 
odozvu. Hoci býva táto spätná 
väzba radostná i  bolestná, uči-
li sa spracúvať ju statočne a vy-
rovnane. K  tomu všetkému im 
pomáhal aj umelecký prednes 
a  osobité slobodné pedagogic-
ké vedenie.

 Slavka Prevendarčíková, ROS
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Slávnostný program najúspeš-
nejších vystúpení neprofesio-
nálnej kultúry Nitrianskeho kra-
ja spojený s ocenením osobnos-
tí kultúrno-osvetovej činnosti.

Pri príležitosti Dňa osvetových 
pracovníkov Krajské osveto-
vé stredisko v Nitre a zriaďova-
teľ Nitriansky samosprávny kraj 
pripravili dňa 21. októbra 2022 
o  17.00 v  Koncertnej sále Žup-
ného domu v  Nitre kultúrny 
program. Predstavili sa v  ňom 
víťazi a  úspešní účastníci súťa-
ží neprofesionálnej a  amatér-
skej kultúry za rok 2022, kto-
rí sa umiestnili na popredných 
miestach celoštátnej úrovne, 
jednotlivci aj hudobné i tanečné 
skupiny, súbory a zbory – všetci 
reprezentovali Nitriansky kraj po 
celom Slovensku i v zahraničí.

Umelecky hodnotný program, 
dramaturgicky naplnený spe-
vom, tancom a umeleckým slo-
vom, bol skutočnou oslavou 
osvetárov. Účinkovali v ňom ko-
morný orchester zo ZUŠ Joze-
fa Rosinského v Nitre, kde pôso-
bí aj ďalší vystupujúci - Detský 
spevácky zbor Dúha. Scénický 
tanec predviedla tanečná skupi-
na CIK - CAK zo ZUŠ Ladislava 
Mokrého v  Topoľčanoch. Mário 
Mňahončák z  Nitry predniesol 
báseň Medveď, rôznymi hudob-
nými štýlmi sa predstavila Má-
ňanská muzička a po nej Robo 
Vida s  gitarou. Tanečná skupi-
na MAG Dance school z Ando-
viec pri Nových Zámkoch obo-

hatila program moderným tan-
com a  Detský spevácky zbor 
Dúha zo ZUŠ Rosinského v Nitre 
dojal všetkých divákov svojím 
nežným spevom. Jakub Sző-
ke zaujal prózou Aristokratka. 
Program som sledovala s úžas-
nými mladými ľuďmi – manžel-
mi Oťázikovcami, vedúcimi DFS 
Tekovanček a iste by mi potvrdi-
li, že najviac nám duše pohladi-
lo (aj pre pocit lokálpatriotskej 
hrdosti) vystúpenie reprezen-
tantov Levického okresu: úspeš-
nej talentovanej speváčky Lenky 
Berkešovej z  Levíc a  výbornej 
vatráckej speváckej skupiny Trn-
ky z  Tlmáč, čím program ume-
lecky vyvrcholil. Program skvele 
moderovala Levičanka Veronika 
Mészárosová.

Na záver slávnosti prebehlo 
ocenenie osobností pôsobia-
cich v  neprofesionálnej kultú-
re a  osvetovej práci. Ocenenie 
odovzdával predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Mi-
lan Belica. Myslím, že my oce-
není sme prijali pamätné listy 
s vďakou i pokorou, lebo je pre-
dovšetkým motiváciou do ďal-
šej práce, ktorou prispievame 
k  zvyšovaniu kultúrnej a  vzde-
lanostnej úrovne obyvateľov 
vo všetkých oblastiach umenia, 
k  tvorivosti a  uchovávaniu tra-
dícií na úrovni amatérskej čin-
nosti. Za nomináciu na ocenenie 
úprimne ďakujeme Regionálne-
mu osvetovému stredisku v Le-
viciach a  pani riaditeľke Alžbe-
te Sádovskej. Veľmi si to vážime.

• Mgr. Deme László za aktívnu 
činnosť v uchovávaní a rozvíja-
ní tradičnej kultúry a príkladnú 
prezentáciu folklóruw

• Mgr. Mária Záborská za dlho-
ročný prínos v oblasti vzdelá-
vania v astronómii a za popu-
larizáciu vedy pre deti a mlá-
dež

• Mgr. Anna Rošková za dlho-
ročnú účasť v porotách na ob-
vodných, okresných i kraj-
ských súťažiach umeleckého 
slova

• PhDr. Mgr. Art. Otokar Klein, 
ArtD. za rozvoj a propagáciu 
kultúry a účasť v odborných
porotách v hudobných a spe-
váckych súťažiach

• Mária Kovalíková za aktívnu 
umeleckú činnosť v rôznych 
oblastiach záujmovo-umelec-
kej činnosti

• Janette Kúdelová za kreatívny 
prístup k práci a aktívnu ume-
leckú činnosť

• Mgr. Béla Keszegh za výni-
močný prínos v kultúrno-osve-
tovej činnosti a mimoriadne 
zásluhy v kultúre v Komárne

• Mgr. Zdenka Smrečková za 
kreatívny prístup pri organi-
zovaní celoštátnych súťaží 
v amatérskom fi lme a fotogra-
fi i a medzinárodných sympózií 
pre výtvarníkov

• Mgr. Ľubica Opaterná za prí-
pravu reprezentatívnych kata-
lógov a dlhoročnú tvorivú rea-
lizáciu podujatí

• Veronika a Jakub Oťázikovci
za vedenie Detského folklór-
neho súboru Tekovanček zo 
Starého Tekova a šírenie tra-
dičnej ľudovej kultúry

• Mgr. Roman Hatala za dlho-
ročnú prácu v oblasti ochot-
níckeho divadla a organizo-
vanie celoštátnej súťaže Zla-
tá priadka

SRDCE - DUŠA - RADOSŤ

 OCENENIE DOSTALI: 

 Mgr. Ľubica Opaterná
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DNI FOTOGRAFIE
V LEVICIACH 2023

foto: © peter župník

16. ročník
medzinárodného
fotografi ckého festivalu

 5. 5. - 30. 6. 2023

 5.  máj 
Veľký katalóg DFLV - výstava
Námestie hrdinov, Levice
trvanie výstavy 5. 5. - 30. 6. 2023

 17.  máj 
19.00 Dreaming Walls: Hotel Chelsea
Filmové premietanie, v spolupráci
s fi lmovým klubom Otáznik, kino Juni-
or vstup voľný

 26.  máj  
8.00 Beseda s premietaním
Tomáš Pospěch /CZ
Tekovské múzeum, Levice

9.00 Život a dielo Laca Bielika
prednáška stálej expozície
Tekovské múzeum, Levice

10.00 - 13.00 Fotografi cké kolok-
vium, Tekovské múzeum, Levice

 26.  máj 
 Slávnostné otvorenie 
17.00 DFLV
Tekovské múzeum, Levice

Peter Župník /SK, Anima
Dobóovský kaštieľ 

Tomáš Pospěch /CZ
Dobóovský kaštieľ 

Veronika Mária Köböl /HU
kurátorka Katalin Csillag 
Nécseyho galéria

Kamil Myszkowski /PL
Kapitánska budova
trvanie výstav 5. 5. - 29. 6.

 27.  máj 
14.00 Tomáš Thor, Galéria ROS
trvanie výstavy 10. 5. - 27. 5. 

15.00 Fotoklub Helios
Komárno, SC Dituria 
trvanie výstavy 28. 5. - 26. 6.

15.30 o.z. Fotogravity
Galéria Fotogravity
kaviareň Na kus reči
trvanie výstavy 28. 5. - 26. 6.

15.45 Cestovateľské premietanie

 6.  jún  
10.00 Street fotografi a, detský 
workshop v uliciach mesta

 22.  jún  
19.00 Melanchólia
Filmové premietanie, v spolupráci
s Filmovým klubom Otáznik
kino Junior, Levice

 13.  jún 
9.00 Kolorovaná fotografi a
detský workshop, ROS Levice

14.00 Výstava „Moje mesto“
exteriér Galérie ROS
trvanie výstavy 13. 6. - 30. 6.

 14.  jún 
Kolorovaná fotografi a, výstava
exteriér Galérie ROS
trvanie výstavy 14. 6. - 30. 6.

17. - 18. 6. 
Platinotypia
lektor Jozef Kucej
ŠUP L. Bielika, Levice

24. 6.  
Experiment
v analógovej fotografi i
lektor Gabriel Kosmály
ŠUP L. Bielika, Levice

viac info k workshopom:
fotogravity.blogspot.com

 Fotografi cký workshop 

roslevice.sk
 /roslevice.sk
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