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editorial

Tvorivé projekty 
v roku 2010

Regionálne osvetové stredisko už píše svo-
ju trojročnú históriu. Počas tohto obdobia na-
plneného bohatým programom podujatí, ktoré 
priamo organizovalo, alebo spoluorganizova-
lo s inými inštitúciami dokázalo verejnosti, ale 
aj svojmu zriaďovateľovi nielen svoju opod-
statnenosť, ale aj potrebu rôzneho žánru kul-
túrnych podujatí o ktoré sa kultúrna verejnosť 
nášho regiónu zaujíma.

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
sa snaží proporčne rozvíjať všetky žánre 
kultúrnych aktivít aj odborným vzdelávaním. 
Organizovaním množstva seminárov a me-
todických stretnutí sleduje súčasné trendy  v 
záujmovej umeleckej činnosti. 

Najväčší prínos vidím v impulzoch, kto-
ré vysiela hlavne smerom k deťom, mládeži 
ale aj k dospelým, ako najlepšie využiť svoje 
vlohy, schopnosti a vlastnou sebarealizáciou 
zmysluplno využívať svoj voľný čas.

Prajem celému kolektívu Regionálneho 
osvetového strediska v Leviciach, pani ria-
diteľke Mgr. Sádovskej, ale aj čitateľom KO-
CIEK veľa dobrých nápadov, síl, zdravie a 
dobrej pracovnej pohody v roku 2010. 

S úctou  
    Ing. Igor Varga

Milí čitatelia, 
31. december 

nie je nijaký zá-
sadný dátum v 
kalendári. Síce 
zvažujeme a 
prehodnocuje-
me, čo a ako sa 
nám podarilo za 

posledných dvanásť mesiacov, 
či sa nám splnili plány a sny, do 
ktorých sme pred rokom vkladali 
naše túžby a očakávania, všetko 
pokračuje a nadväzuje na seba 
aj v tomto roku. Len sa nám pre-
dĺžil „termín“ na splnenie našich 
cieľov, aby sa stali ešte krajšími 
a dosiahnuteľnejšími. Každoroč-
ne, prvým januárom, dostávame 
čas a šancu. Tak ju využime!

Minulý rok sme sa vám snažili 
spríjemňovať vaše voľnočaso-
vé aktivity naozaj rôznorodými 
podujatiami, ktorými by sme vás 
mohli vzdelávať, posunúť ďalej, 
alebo len urobiť dobrú náladu 
v časoch dôsledkov hospodár-
skej krízy. Do akej miery sa nám 
to podarilo a aké výsledky sme 
dosiahli v poslednom štvrťroku 
2009, sa dočítate vo štvrtom vy-
daní Kociek. 

Presne pred rokom sme za-
čali realizovať projekt „KOCKY“, 
aby sme vám mohli trikrát do 
roka skompletizovať akýsi ťahák 
podujatí ROS-ky, kde by sme pí-
sali o prehliadkach, festivaloch, 
výstavách, workshopoch, pred-
náškach, ale aj o zaujímavých 
osobnostiach, s ktorými sa po-
čas našej osvetárskej práce stre-
távame veľmi často. Nesmierne 
ma teší, že sa nám to podarilo 
dotiahnuť až do nového roku. 
Verím, že aj s vašou pomocou 
budú Kocky aj tento rok okore-
nené korením rôznych farieb na 
dosiahnutie rôznych chutí, pre 
rôznu vekovú kategóriu.

Na tento rok sme pre vás pri-
pravili niekoľko nových podujatí 
a projektov, ktoré sme doteraz 
nerealizovali. Želám si, aby aj s 
vašou pomocou dopadli čo naj-
lepšie, aby nás obklopovalo as-
poň toľko ochotných, prajných a 
dobrých ľudí, ako vlani.

Milí čitatelia, v mene celého 
kolektívu ROS vám prajem, aby 
láska a porozumenie mali po-
predné miesto pri všetkom, čo 
robíte.

Mgr. Alžbeta Sádovská
riaditeľka ROS

F E B R U Á R  2010
VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Okresná súťaž pre amatérskych výtvarníkov v okrese 
Levice spojená s výstavou, postupová na krajskú súťaž

Termín trvania výstavy: 2. - 12. február 2010 od 10. do 16. h 
Vernisáž výstavy: 1. február 2010 o 16.30 h

Miesto konania: CK Junior Levice
Info: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályová

OTVORME OČI, VEĎ JE SA NA ČO DÍVAŤ
Multimediálna súťaž pre študentov SŠ v okrese Levice v 
oblasti sociálnej prevencie, spojená  s výstavou a sprie-

vodnými podujatiami: foto/film/výtvarná tvorba
Termín trvania výstavy: 15. - 26. február 2010

Vernisáž výstavy: 18. február 2010 o 10. h
Miesto konania: CK Junior Levice

Info: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályová

TROJHLAVÝ DRAK
Okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
scénických miniatúr divadla dospelých, hrajúcich pre deti, 

spojená so sprievodnými podujatiami. 
Je prezentáciou dobrovoľnej záujmovej činnosti v oblasti 

detskej dramatickej tvorivosti v rôznych druhoch, štýloch a 
žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybo-

vého divadla. Postupová na krajskú súťaž.
Termín: 23. február 2010 od 9. do 14. h

Lektor: Mgr. M. Krajčovič, Mgr. Ballay, Mgr. Z. Porubská
Miesto konania: Centrum umenia a kreativity v Bátovciach
Spoluorganizátor: Centrum umenia a kreativity v Bátovciach

Info: 036/631 8744, Slávka Prevendarčíková

FOTOKLUB
Stretnutie amatérskych fotografov, rozborový seminár 

finálnych fotografií z workshopu 29. - 30. januára 2010, 
spojená s videoprojekciou, korekcie “domácich úloh“.

Termín: 5. február 2010 o 17. h
Miesto konania: MC Kontakt Levice

Info: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályová

KURZ PÍSANIA PROJEKTOV I.
Termín: 8. február 2010 od 8. do 16. h 

Lektor: Juraj Hipš, CEEV Živica, Bratislava
Miesto konania: MC Kontakt Levice

Info: 0918 949 539, Ing. Helena Longauerová

Na úvod...
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Historické brány levického hradu sa opäť otvori-
li v sobotu, 12. decembra 2009, aby už po tretí krát 
ponúkol deťom, rodičom či starým rodičom predvia-
nočné podujatie, ktoré sa nesie pod názvom Viano-
ce na hrade.

Vianoce na hrade už po tretíkrát

 Návštev-
níkov Vianoc 
na hrade už 
tradične oslo-
vujú aj ľudo-
v o u m e l e c k í 
remeselníci a 
p r e d a j c o v i a 
dekoračných 
a úžitkových 
výrobkov. 

 V programe vystúpil aj Mládežnícky folklórny súbor Kincsó 
zo Želiezoviec. 

 Živý betlehem stvárnili študenti Pedagogickej a sociálnej 
akadémie Levice. 

Tekovské múzeum v Le-
viciach, Regionálne osve-
tové stredisko v Leviciach, 
Územný spolok Slovenské-
ho červeného kríža v Levi-
ciach, pod záštitou poslan-
ca Nitrianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Igora Vargu, 
sa aj tento rok postarali o tú 
správnu, tradičnú slovenskú, 
predvianočnú atmosféru. 

Počas celého dňa mohli 
návštevníci so svojimi naj-
menšími ratolesťami nav-
štíviť Vianočný čas v rodi-
ne - vytvorená modelová si-
tuácia rodinného kruhu naj-
bližších, zapojenie návštev-
níkov do vianočných prí-
prav, ukážky a oboznamo-
vanie sa s vianočnými tra-
díciami - Klub zdravých ma-
terských škôl v Leviciach 
pri Územnom spolku Slo-
venského Červeného kríža 
v Leviciach, Vianočný jar-
mok: tradičné a ľudové re-
meslá, plstenie, tkanie, via-
nočné ozdoby zo skla a sla-

my, umelecké smaltovanie, 
vitráž, keramika, kukurič-
né šúpolie, medovníky, me-
dovina, maľované na sklo 
a hodváb, výrobky žiakov 
stredných škôl v Leviciach: 
Gymnázium Andreja Vráb-
la, Pedagogická a sociálna 
akadémia, Obchodná aka-
démia, Cirkevné gymná-
zium s vyučovacím jazykom 
maďarským a klientov Do-
mova sociálnej starostlivos-
ti v Krškanoch, Živý Betle-
hem (Pedagogická a soci-
álna akadémia v Leviciach) 
folklórny program Staré no-
ty mladých strún (Detský 
folklórny súbor Podlužianka 
Levice, Mládežnícky folklór-
ny súbor Kincső Želiezov-
ce), Rozprávkový svet (di-
vadlo pre najmenších Pe-
dagogická a sociálna aka-
démia Levice) a Ožive-
ný folklór (Folklórny súbor 
Limbačka Levice, Folklór-
na skupina Praslica Kozá-
rovce).

 Medzi účinkujúcimi boli aj Detský folklórny súbor POD-
LUŽIANKA pôsobiaci pri IV. Základnej škole v Leviciach. 
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Keď sa deti pustia do maľovania, aj veľkí umel-
ci stoja bokom a čudujú sa, kde sa to v tých ma-
lých berie - tie farby, tvary, nápady... Pred očami sa 
nám vynoril svet, na ktorý sa najmladší autori po-
zerajú inak ako dospelí. V tom svete sa rýchlo ho-
ja bolesti, nie je tam nenávisť, ani zloba. A ak áno, 
tak iba nakreslená a s tou sa dá rýchlo zatočiť. Na 
väčšine obrázkov sa stretávame s postavičkami ľu-
dí - sú tu dospelí, rodičia, sú tu hravé postavičky s 
úsmevom, princezničky, víly, traktoristi, ľudia v prí-
rode, ale často máme možnosť vidieť i zvieratká - 
mačičku, žirafu, motýle, či tancujúce kvety, ovoc-
níčkov...

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach vy-
hlásilo aj tento rok výtvarnú súťaž ČAROVNÉ PAS-
TELKY pre deti predškolských zariadení v Levi-
ciach a v okrese. Slávnostného otvorenia v Do-
me Matice slovenskej v Leviciach sa 29. októbra 
2009 zúčastnili ocenení autori, pani učiteľky a hos-

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v spoluprá-
ci s koordinátormi primárnej prevencie stredných škôl v 
Leviciach vás žiadajú o spoluprácu a zapojenie sa do 
II. ročníka multimediálnej súťaže pod názvom Otvorme 
oči, veď je sa na čo dívať.

AMFO 2010
Realizátor okresného kola: 

Regionálne osvetové stredisko 
v Leviciach

Realizátor krajského kola: 
Regionálne osvetové stredisko 

v Leviciach
AMFO je najstaršia a naj-

väčšia celoštátna súťaž svoj-
ho druhu na Slovensku. Je to 
trojstupňová postupová súťaž 
a prehliadka amatérskej foto-
grafie, ktorá nie je tematicky 
vymedzená. Hlavným posla-
ním celoštátnej súťaže je vy-
tvoriť podmienky na porovna-
nie a zhodnotenie výsledkov 
súčasnej tvorby amatérskych 
fotografov na Slovensku, ve-
rejnou prezentáciou súťažných 
prác na výstavách motivovať 
záujem širokej verejnosti o fo-
tografie rôzneho regionálneho 
pôvodu, tematického, žánro-
vého zamerania, formálneho a 
technického spracovania. Cie-
ľom odborno-vzdelávacej časti 
podujatia - rozborového semi-
nára a tvorivej dielne - je roz-
víjať vedomosti a podporovať 
umeleckoodborný rast amatér-
skych tvorcov. Spolu s konzul-
táciami, diskusiami a výmenou 
skúseností prispeje toto podu-
jatie k rozvoju amatérskej foto-
grafie na Slovensku.

Kategorizácia účastníkov
Súťaž je trojstupňová a mô-

že sa na nej zúčastniť každý 
amatérsky fotograf, občan SR.

Súťaž je členená podľa ve-
kových a formálnych kritérií. 
Súťažiaci môžu svoje diela pri-
hlásiť do jednotlivých skupín a 
kategórií.

Skupiny súťažiacich: 
www.roslevice.sk

PRIEBEH OKRESNÉHO 
KOLA SÚŤAŽE
Termín uzávierky: 

15. marec 2010
Miesto odovzdávania: 

ROS v Leviciach, F. Hečku 25 
Levice (II. poschodie Domova 
mládeže pri SPŠ v Leviciach)

Miesto výstavy: 
Scholler pub Levice
Trvanie výstavy: 

22. máj - 8. jún 2010

PRIEBEH KRAJSKÉHO 
KOLA SÚŤAŽE
Termín uzávierky: 

30. apríl 2010
Miesto odovzdávania: 

ROS v Leviciach, F. Hečku 25 
Levice (II. poschodie Domova 
mládeže pri SPŠ v Leviciach)

Miesto výstavy: 
Tekovské múzeum v Leviciach

Termín vernisáže: 
18. jún 2010

Trvanie výstavy: 
19. jún - 11. júl 2010

Aj tento rok sme sa vybrali do sveta fantázie
ČAROVNÉ PASTELKY

tia. Tretiaci, študenti Pedagogickej a sociálnej aka-
démie v Leviciach, odbor kultúrno-výchovný pra-
covník, pod vedením pani profesorky Rie Mészá-
rosovej, pripravili pre deti milý program. Pri vcho-
de každého súťažiaceho vítala s „čarovnými pas-
telkami“ a sladkosťami Pipi dlhá pančucha s oc-
kom a do podujatia nás všetkých voviedli animá-
ciou - Príbeh čarovných pasteliek. Oceneným au-
torom odovzdali diplomy a ceny Mgr. Alžbeta Sá-
dovská, riaditeľka regionálneho osvetového stre-
diska a zástupcovia poroty:  Mgr. Art. A. Ráchelová 
a Mgr. R. Aradský.  

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 94 autorov 
zo 14 materských škôl okresu Levice a priniesli 
spolu 93 prác. Ocenení autori: Adam Štefan Ma-
jor z MŠ T. Vansovej 2, Levice, Gréta Czúdorová z 
MŠ Okružná, Levice, Veronika Hostinská, Johanka 
Žigmondová a Jakub Kúdeľa - všetci z MŠ Starý 
Tekov a Alexandra Brandisová z MŠ Lok.

Otvorme oči, veď je sa na čo dívať

Ciele súťaže:
 - zdôrazniť prioritný význam 

primárnej prevencie drogo-
vých závislostí so zamera-
ním na legálne drogy (alko-
hol, tabak, lieky...) a nelegál-
ne drogy

- na princípe rovesníckeho 
pôsobenia posilňovať hodno-
tový systém mládeže

- pôsobiť na vytváranie ak-
tívneho protidrogového po-
stoja

- putovným charakterom 
výstavy iniciovať iné tematic-
ké aktivity

- prispieť k pozitívnemu zvi-
diteľňovaniu Levického okre-
su

Súťažné podmienky:
Súťažiť môžu prostredníc-

tvom svojich výtvarných, fil-
mových a fotografických prác 
dievčatá a chlapci levických 
stredných škôl vo veku od 14 
do 18 rokov.
Organizátor vyhlasuje tieto 

súťažné kategórie:
- Výtvarná tvorba: maľba, 

kresba, koláž, grafika (ľubo-
voľná technika)

- Fotografia: farebná foto-
grafia - minimálny rozmer fo-
tografie A4, maximálny roz-
mer A3. čiernobiela fotogra-
fia -  minimálny rozmer foto-
grafie A4, maximálny rozmer 
A3

- Filmová tvorba: doku-
ment, reportáž, experiment, 
hraný film, animovaný film, 
videoklip (maximálne do 20 
minút), formát mini DV a DVD 
video

Téma: 
Zdravý životný štýl bez 

drog, môj názor na život (vo 
všetkých súťažných kategóri-
ách sa vyhnite zobrazovaniu 
ihiel, striekačiek, liekov...).

Technické podmienky: 
Všetky výtvarné práce a fo-

tografie musia byť na zadnej 
strane opatrené identifikač-
ným štítkom s údajmi: meno, 
vek , telefón, e-mailový kon-
takt, kategória, názov diela , 
výtvarná technika, presná ad-
resa trvalého bydliska autora, 
názov školy, pri filmovej tvor-
be uveďte názov filmu, dĺžku 
projekcie, meno, adresu, te-

lefón, e-mail a vek autora.
Regionálne osvetové stre-

disko v Leviciach si vyhradzu-
je právo na nekomerčné, ko-
merčné aj iné použitie prác pri-
hlásených do súťaže. Účastní-
ci súťaže dobrovoľne privoľu-
jú vyhlasovateľovi súťaže pou-
žitie svojich autorských práv, a 
to bez časového a teritoriálne-
ho obmedzenia.

Organizátori práce zaslané 
do súťaže nevracajú. Vyhod-
notí ich odborná porota, ktorá 
na slávnostnom otvorení výsta-
vy vyhlási výsledky. Vystavené 
budú najlepšie práce, ktoré bu-
dú zaradené aj do putovnej vý-
stavy.

P R I E B E H   S Ú Ť A Ž E: 
Termín uzávierky: 

8 február 2010
Miesto odovzdávania 

súťažných príspevkov/prác:
Regionálne osvetové stredis-

ko v Leviciach, Fr. Hečku 25 (II. 
poschodie Domova mládeže pri 
SPŠ)

Miesto a termín 
vyhlásenia výsledkov,
slávnostná vernisáž: 

CK Junior Levice
18. február 2010 o 10.00 h

Trvanie výstavy: 
18. - 26. február 2010 
(výstava bude otvorená 

pondelok - piatok od 10. do 16. h)
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V priestoroch Domu Matice slovenskej v Leviciach sa 28. novem-
bra 2009 uskutočnila tvorivá výtvarná dielňa. Zorganizovalo ju regio-
nálne osvetové stredisko pre amatérskych výtvarníkov okresu. Po ce-
loslovenskej súťaži Výtvarné spektrum 2009 vyjadrili požiadavku zor-
ganizovania podobného podujatia, kde by sa týmto spôsobom naučili 
kresliť postavu, postavu v pohybe, portrét, oči, tvár...

Na živej modelke a s kreatívnou pomocou lektorky Mgr. art. A. Ráchelo-
vej, sa to účastníkom aj podarilo. Vyjadrili spokojnosť s podobným podu-
jatím a privítali možnosť zorganizovať podobné workshopy aj v budúcom 
roku. Autori - výtvarníci boli veľmi spokojní, že sa mohli stretnúť a hovoriť 
s ostatnými výtvarníkmi z Levíc a okolia a nadväzovať kontakty, mohli sa 
aktívne zúčastniť neprofesionálneho výtvarného diania v okrese.

Členovia fotoklubu a členovia Fotogravity o.z. v Le-
viciach sa zapojili do programu organizácie ARS POR-
TA BOHEMICA o.s „Společný prostor“ a projektu mes-
ta Ústí nad Labem „Dny evropského dědictví“. Išlo o 6. 
medzinárodnú fotografickú výstavu, na ktorej sú kon-
frontované diela zahraničných a českých autorov. 

Výtvarný workshop

 Tvorivá atmosfé-
ra počas Výtvarného 
workshopu v priesto-
roch Domu Matice slo-
venskej v Leviciach. 

Medzinárodná výstava fotografií 
FOTOOBJEKTÍV ´09 

Garant zahraničných part-
nerov, pán Garik Avanesian, 
oslovil našich fotografov s 
ponukou zapojiť sa do tejto 
výstavy. Spolu bolo vysta-
vených 138 fotografi od 35 
autorov z Poľska, Nemecka, 
Maďarska, Belgicka, Slo-
venska, Švajčiarska a Čes-
ka. 

Výstava bola inštalova-
ná od 1. septembra do 2. 
októbra 2009 v barokovom 
kostole sv. Vojtěcha v Ústí 
nad Labem, ktorý súži ako 
výstavná sieň. Navštívilo ju 
celkom 1416 ľudí, vrátane 
mnohých zahraničných náv-
števníkov. Celej akcii bola 
venovaná i mediálna pozor-
nosť ako zo strany tlače, tak 

i Televízie a Českého roz-
hlasu. Výstava nebola tema-
ticky zameraná, takže bolo 
vidieť fotografie reportážne, 
akty, portréty, a pod.

Našich fotografov repre-
zentovali: Gabriel Kosmály 
(umelecký vedúci Fotogravi-
ty o.z.), Ladislav Turic, To-
máš Vrzala, Zuzana Vrecní-
ková ml., Jana Červená, Lu-
cia Hasičová a Zuzana Pus-
taiová.

Kurátor výstav Jindřich 
Šrejber poďakoval našim 
autorom za účasť a pozval 
ich vystavovať na výstavu 
FOTOOBJEKTIV 2010, kto-
rá bude prebiehať v termíne 
od  30. augusta do 24. sep-
tembra 2010.  
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Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na 
vidieku (SOŠ PaSV) v spolupráci s Regionálnym osvetovým 
strediskom v Leviciach zorganizovala pre žiakov druhého 
stupňa základných a stredných škôl v Leviciach a okolí vý-
stavu Klíma nás spája.

Klíma nás spája... vieme čím?

Výstava bola nainštalovaná 7. 
- 18. septembra 2009 v priesto-
roch SOŠ PaSV. Tematicky  bola 
venovaná problematike klimatic-
kých zmien, skleníkového efektu 
a globálnym ekologickým a envi-
ronmentálnym súvislostiam. 

Pre mnohých zúčastnených 
boli tieto termíny na začiatku 
výstavy len zahmlenými pojma-
mi. Cieľom výstavy bolo vtiah-
nuť žiakov do ich obsahu, glo-
bálnych súvislostí, individuálnej 
zodpovednosti každého človeka 
za stav klímy..., a to prostredníc-
tvom interaktívnych názorných 
pomôcok (veľká plátenná ma-
pa sveta, prístrešok domorod-
cov z dažďového pralesa, klima-
tický stan...), 18-tich informač-
ných panelov, jasných a zrozu-
miteľných informácií a faktov, 
ale hlavne zážitku. Poslaním vý-
stavy nebolo podať žiakom ka-
tastrofický scenár o zániku sve-
ta, ale hlavne poukázať na mož-
nosti riešení, ako môže kaž-
dý z nás prispieť svojim kona-
ním k ochrane klímy a životného 
prostredia.

V priebehu výstavy sa žia-
ci postupne dozvedali, že klí-
ma je vlastne dlhodobý stav po-
časia na jednotlivých kontinen-
toch našej Zeme, ktorý sa vply-
vom nežiaducej ľudskej činnosti 
mení v neprospech človeka a ži-
vota na Zemi. Dozvedeli sa, že 
príčinou globálneho otepľovania 
našej planéty je nadmerná pro-
dukcia skleníkových plynov (oxi-
du uhličitého, vodnej pary, freó-

nov, rajského plynu), pochádza-
júca hlavne z rozrastajúcej sa 
osobnej dopravy, výroby elek-
trickej energie, priemyslu a poľ-
nohospodárstva. Tiež odlesňo-
vanie nemalou mierou prispieva 
ku globálnemu otepľovaniu, pre-
tože vyrúbaním stromov prichá-
dzame nielen o jediných produ-
centov kyslíka na Zemi, ale aj o 
prirodzených spotrebiteľov oxi-
du uhličitého, ktorý si stromy za-
budovávajú do svojej biomasy. 
Globálne otepľovanie si študen-
ti mohli vyskúšať v klimatickom 
stane, kde po upchaní jeho otvo-
rov  „dodatkovými skleníkovými 
plynmi“ (štupľami) zažili sklení-
kový efekt na vlastnej koži. 

Celosvetové následky globál-
neho otepľovania žiaci mohli vi-
dieť na veľkom farebnom plagá-
te -roztápanie ľadovcov, zatope-
nie prímorských oblastí náras-
tom hladiny svetového oceánu, 
katastrofálne suchá nepriaznivé 
pre poľnohospodárov, extrémne 
výkyvy počasia (povodňové daž-

de, vlny mimoriadneho sucha 
alebo tepla, hurikány, tajfúny, 
víchrice, tornáda). Na tomto sta-
novišti sa dozvedeli aj o súvise 
globálneho otepľovania a ľud-
ského zdravia - napr. prenikaniu 
tropických chorôb do miest, kto-
ré ich doteraz nepoznali.

Nemalá časť výstavy bola ve-
novaná aj dopadom nadmernej 
ťažby dreva v amazonskom daž-
ďovom pralese. Žiaci sa dozve-
deli, že za minútu sa stráca plo-
cha dažďového pralesa približ-
ne o veľkosti 60 futbalových ih-
rísk... Do dnešnej doby človek 
zničil takmer polovicu rozlohy 
dažďových pralesov, pričom to-
uto činnosťou výrazne prispie-
va k znižovaniu biologickej roz-
manitosti - vyhynutiu množstva 

druhov živočíchov a rastlín, k o 
ohrozovaniu riečneho systému 
Amazónie (ktorá tvorí pätinu zá-
sob sladkej vody na Zemi), k ob-
rovskému devastovaniu okoli-
tej krajiny (pri ťažbe drahých ko-
vov a iných surovín) a v nepo-
slednom rade k ničeniu domo-
vov amazonských domorodých 
kmeňov. Chov dobytka a zakla-
danie rozsiahlych plantáží (pes-
tovanie sóje, bavlny, čaju, kávy, 

kakaa..) tiež k tomuto faktoru vý-
razne prispieva.

Pre porovnanie hodnôt, pri-
orít, prístupu k životu a svojmu 
okoliu amazonského indiána a 
človeka z vyspelej krajiny, mohli 
žiaci na výstave vidieť ohľadupl-
ný, skromný a nenásilný spôsob 
získavania potravy a materiálu 
z okolitej prírody, ako aj prístup 
amazonských indiánov k výcho-
ve a vzdelávaniu detí.

Na záver výstavy mali žiaci na 
konkrétnych príkladoch možnosť 
vidieť, ako zmenou životného 
štýlu, množstva každodenných 
rozhodnutí, môžu prispievať k 
minimalizácii produkcie sklení-
kových plynov - či už šetrením 
elektrickej energie, tepla a tep-
lej vody v domácnostiach, využí-

vaním hromadnej alebo 
nemotorovej dopravy, 
vysádzaním drevín, vy-
užívaním obnoviteľných 
zdrojov energie, upred-
nostnením nákupu ne-
dovážaných potravín a 
iných výrobkov.... Od-
chádzali s novými ve-
domosťami a zistením, 
že nepriaznivé klima-
tické zmeny a globál-
ne otepľovanie sa týka 
každého z nás. Je na 
ustavičnom prehodno-
covaní každodenných 
rozhodnutí jednotlivca, 
v akom duchu nás klí-

ma bude spájať v budúcnosti. 
Je potrebné zodpovedne sa roz-
hodnúť už dnes...

Výstava Klíma nás spája bo-
la vyrobená v Rakúsku a jej slo-
venskú verziu sprostredková-
va Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica, Brati-
slava. V roku 2010 Regionálne 
osvetové stredisko v Leviciach 
plánuje sprístupniť výstavu ďal-
ším školám v regióne.
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J A N U Á R
ZIMNÝ FOTOWORKSHOP - 29. - 30. január 2010, Penzión u Anny Žemberovce

módna fotografia, kresba svetlom - luminografia, lektor: Rudolf Lendel

F E B R U Á R
AKO NAPÍSAŤ PROJEKT? I. ČASŤ - 8. február 2010, ICM Levice

lektor: Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica
TROJHLAVÝ DRAK - 23. február 2010, Centrum umenia a kreativity Bátovce, spolupráca: Divadlo Pôtoň

okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti scénických miniatúr, divadla dospelých hrajúcich pre deti
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010 - 1. - 11. február 2010, CK Junior Levice, okresná súťaž pre amatérskych výtvarníkov, 

OTVORME OČI, VEĎ JE SA NA ČO DÍVAŤ - 15. - 26. február 2010, CK Junior
multimediálna súťaž v oblasti primárnej a sociálnej prevencie spojená s výstavou

M A R E C
AKO NAPÍSAŤ PROJEKT? II. ČASŤ - 1. marec 2010, ICM Levice

lektor: Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica
KOZÁROVSKÝ HRONFEST - 20. - 21. marec 2010, KD Kozárovce, spolupráca: obec Kozárovce

okresná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých
AMFO 2010 - 17. marec 2010, ROS Levice, okresná súťaž amatérskych fotografov

ŠAFFOVA OSTROHA -  24. marec 2010, DK Želiezovce, spolupráca: mesto Želiezovce
krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci v Nitrianskom samosprávnom kraji

A P R Í L 
ČRIEPKY I.,II.,III. - 21. - 23. apríl 2010, spolupráca: DMS Levice a MsKS Tlmače

ENVIROFILM - 19. - 23. apríl 2010, ICM Levice  a  28. - 30. apríl 2010, DK Želiezovce
pofestivalová prehliadka filmov o ochrane a tvorbe životného prostredia

VČERA, DNES, ZAJTRA - 28. - 30. apríl 2010, MŠ s VJM Želiezovce, spolupráca: MŠ s VJM Želiezovce
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 8. apríl 2010, Levice, okresné kolo súťaže

M Á J
ČAROVNÁ PALIČKA - 21. - 22. máj 2010, DK Tekovské Lužany, regionálna prehliadka mažoretiek, spolupráca: obec Tekovské Lužany

DNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2010 - MEDZINÁRODNÝ FOTOGRAFICKÝ FESTIVAL 
- 14. máj 2010, slávnostné otvorenie, Tekovské múzeum v Leviciach

spolupráca: Fotogravity o.z., Mesto Levice a Tekovské múzeum v Leviciach

VERNISÁŽE VÝSTAV V RÁMCI SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA:
Jana Hojstričová, Slovenská republika: 15. máj - 11. jún 2010, Galéria Jozefa Nécseyho, TM Levice

Jaroslav Kučera, Česká republika: 15. máj -  11. jún 2010, Dobóovský kaštieľ, TM Levice
Anita Andrzejewska, Poľská republika: 15. máj - 11. jún 2010, Dobóovský kaštieľ, TM Levice
András Bozsó, Maďarská republika: 15. máj - 11. jún 2010, Kapitánska budova, TM Levice
Garik Avanesian, Česká rebublika: 15. máj - 11. jún 2010, Dobóovský kaštieľ, TM Levice

Ivan Kováč, Slovenská republika: 15. máj - 30. jún 2010 Gourmet restaurant Levice
15. máj  2010: Amfo 2010 - hodnotenie fotografií krajskej postupovej súťaže, Dom Matice slovenskej v Leviciach 

(porota: Judita Csáderová, Jana Hojstričová, Garik Avanesian, Miro Švolík, Jozef Sedlák)
- vernisáž výstavy Česká federácia fotoumení (ČFFU), Dom Matice slovenskej v Leviciach

- hodnotenie portfólií, kaviareň Kontakt Levice, vyhodnotenie fotomaratónu, kaviareň Kontakt Levice
20. máj 2010: vernisáž výstavy DSS  Hrabiny, Synagóga Šahy, prízemie,

- vernisáž výstavy Fotoklub Nitra, Synagóga Šahy, I. poschodie
21. máj 2010: vernisáž výstavy Fotogravity o.z., kaviareň Na korze Levice

22. máj 2010: vernisáž výstavy fotografií okresného kola AMFO 2010, Scholler pub Levice

J Ú N
TAKÍ SME...  MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

4. jún 2010, Levice
5. - 6. jún 2010, Tlmače, Želiezovce, Šahy

spolupráca: mesto Levice, Šahy, Tlmače, Želiezovce a Tekovské múzeum v Leviciach
AMFO 2010 - KRAJSKÁ SÚŤAŽ AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

18. jún - 11. júl 2010, Tekovské múzeum v Leviciach, Galéria Jozefa Nécseyho a Dobóovský kaštieľ
spolupráca: Tekovské múzeum v Leviciach a Fotogravity o.z.

DOLNOHRONSKÉ KOLIESKO 
- 17. jún 2010, DK Farná, spolupráca: obec Farná

regionálna prehliadka detských folklórnych súborov detí predškolských zariadení

K A L E N D Á R I U M   2010
prehľad najzaujímavejších podujatí Regionálneho osvetového strediska v Leviciach 
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J Ú L
OZAJSTNÝ POKLAD - 6. - 10. júl 2010, MŠ a KD Hontianska Vrbica, spolupráca: obec Hontianska Vrbica

tvorivé dielne, environmentálna výchova, výstavy
VESELÁ VŔBA - 5. - 9. júl 2010, Zbrojníky, Santovka, Hontianska Vrbica

tvorivé dielne, environmentálna výchova, výstavy, podujatie podporuje Fond T-Mobile Slovensko a.s., Nadácie Pontis
TVORIVÉ LETNÉ PRÁZDNINY - 15. - 16. júl 2010, Military and historical museum Pohronský Ruskov

 tradičné/ľudové remeslá, tvorivé dielne, spolupráca: Military and historical museum o.z.

A U G U S T
LETNÝ FOTOWORKSHOP - WORKSHOP PRE AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV

spolupráca: Fotogravity o.z.
STARÉ NOTY MLADÝCH STRÚN - 10. august 2010, Želiezovce

workshopy a cyklické prednášky pre vedúcich folklórnych súborov (august - december)
LEDVAČAKÁM - 9. - 15. august 2010, ZŠ Želiezovce

letný ľudovoumelecký tábor, spolupráca: NF Kincső a mesto Želiezovce

S E P T E M B E R
VNÍMAM SVOJE OKOLIE

workshopy pre amatérskych fotografov: Vnímam svoje okolie (sociálna a primárna prevencia), spolupráca s OR PZ v Leviciach
ČAROVNÉ PASTELKY

výtvarná súťaž spojená s výstavou detí predškolských zariadení v okrese Levice
ŽIVOT ŠITÝ NA MIERU

cyklus prednášok o zdravom životnom štýle (september - november)
STARÉ NOTY MLADÝCH STRÚN

workshopy a cyklické prednášky pre vedúcich folklórnych súborov (september - december)

O K T Ó B E R
STARÉ NOTY MLADÝCH STRÚN

workshopy a cyklické prednášky pre vedúcich folklórnych súborov (október - december)
TVORIVÁ DIVADELNÁ DIELŇA

cyklus workshopov v oblasti umeleckého prednesu a divadla (október - november)
VÝTVARNÝ WORKSHOP

tvorivé dielne pre amatérskych výtvarníkov
STARÉ NOTY MLADÝCH STRÚN

workshopy a cyklické prednášky pre vedúcich folklórnych súborov (október - december) 

N O V E M B E R
TVORIVÁ DIVADELNÁ DIELŇA

cyklus workshopov v oblasti umeleckého prednesu a divadla
VNÍMAM SVOJE OKOLIE

výstava kolekcie fotografií: Vnímam svoje okolie (sociálna a primárna prevencia), OR PZ Levice
STARÉ NOTY MLADÝCH STRÚN

workshopy a cyklické prednášky pre vedúcich folklórnych súborov (november - december)

D E C E M B E R
STARÉ NOTY MLADÝCH STRÚN

workshopy a cyklické prednášky pre vedúcich folklórnych súborov
VIANOCE NA HRADE 

11. december 2010, areál levického hradu
tradičné ľudové remeslá, kultúrny program

spolupráca s Tekovským múzeom Levice a Územným spolkom SČK Levice
OČAKÁVANIE SVIATKOV: VIANOCE 
18. december 2010, DK Želiezovce

spolupráca: Mesto Želiezovce

ROS V LEVICIACH JE SPOLUORGANIZÁTOROM:
Obecné slávnosti: Santovka, Farná, Tekovské Lužany, Málaš, Svodov
Prehliadka západoslovenského kraja na Antológiu pre dospelých 2010

Mestské slávnosti v Želiezovciach, Pohronská verbovačka
Tri dni, tri noci (MFS Kincső oslavuje XV. výročie svojho založenia)  

Chráňme a zachovávajme zvyky našich predkov
Svinský tanec alebo nevšedný zážitok v duchu starých tradícií

Umenie zadarmo (hosťovanie divadiel)
Christina a jej krajina 

(Zmena programu vyhradená.) 

www.roslevice.sk
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Materská škola s kresťanskou výchovou na 
Okružnej ul. 23 v Leviciach bola 2. októb-
ra 2010 plná malých staviteľov. Re-
gionálne osvetové stredisko v Le-
viciach (ROS Levice) tu zor-
ganizovalo výchovno-vzde-
lávacie podujatie „Stavia-
me farmu“, ktorým si deti 
pripomenuli Svetový deň 
hospodárskych zvierat. 
ROS Levice tak vyšlo v 
ústrety študentom Pe-
dagogickej a sociálnej 
akadémie v Leviciach, 
ktorým prípravou tohto 
podujatia umožnilo zreali-
zovať povinnú absolventskú 
prax. Na príprave podujatia sa 
podieľali štyria študenti štvrtého 
ročníka po dobu jedného týždňa. 

Cieľom podujatia bolo hrovou formou 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach realizuje v dňoch 8. 
februára až 1. marca 2010, v čase od 8. do 16. h v ICM Kontakt 
na Ul. Kasárenskej č. 6 v Leviciach Kurz písania projektov. Toto 
vzdelávacie podujatie je určené učiteľom, študentom, mimovlád-
nym organizáciám, širšej verejnosti - všetkým subjektom, ktoré sa 
chcú uchádzať o finančnú podporu z rôznych grantových mecha-
nizmov.

Cieľom kurzu je nielen naučiť účastníkov napísať dobrý projekt, 
ale aj monitorovať progres projektu, robiť základnú evaluáciu a 
základný finančný manažment projektu. Kurz je rozdelený na dve 
časti, pričom prvá časť bude venovaná tvorbe podrobnej osnovy 
dobrého projektu a druhá časť rozboru vlastných projektov účast-
níkov. 

Účastníci sa naučia základnú projektovú terminológiu, základné 
princípy tvorby projektov, ako sú stanovenie si cieľa, plán aktivít, 
tvorba rozpočtu, indikátory, tvorba rámcovej logickej matice. Kaž-
dý krok bude prezentovaný na konkrétnych príkladoch úspešných 
projektov CEEV Živica. Lektorom kurzu je Juraj Hipš, riaditeľ Cen-
tra environmentálnej a etickej výchovy Živica (CEEV Živica). Lek-
tor má bohaté skúsenosti v  oblasti rozvoja komunikačných schop-
ností, tímovej spolupráce, kreativity, tvorivého riešenie problémov, 
rozvoja osobnosti, je autorom niekoľkých úspešných projektov.

Počas kurzu budú účastníci pod vedením lektora vytvárať spo-
ločnú príručku „Ako vytvoriť kvalitný projekt“, ktorú im po absolvo-
vaní kurzu lektor zašle e-mailom. Kurz je bez účastníckeho poplat-
ku. Počet účastníkov kurzu je obmedzený. Záväznú prihlášku si 
môžete stiahnuť na stránke www.roslevice.sk, zasielajte ju na ad-
resu ROS alebo na mailovú adresu: h.longauerova@gmail.com. 
Tešíme sa na vašu účasť!

Deti postavili farmu pre zvieratká
odovzdať deťom informácie o prirodzených životných 

prejavoch hospodárskych zvierat, o ich každoden-
ných potrebách, ako aj o potrebách ľudí voči 

hospodárskym zvieratám, s úmyslom vý-
chovy k humánnemu prístupu ku zvie-

ratám.
V divadielku hlavní hrdinovia - 

kravička, prasiatko a sliepočka po-
rozprávali, v akých podmienkach 
hospodárske zvieratá žijú vo veľ-
kochovoch. Pripravené stanoviš-
tia hrovou formou oboznámili de-
ti s prirodzenými prejavmi hospo-
dárskych zvierat, s ich potrebami, 

ako aj s pôvodom jednotlivých pro-
duktov a výrobkov živočíšnej výroby. 

Na záver deti vyžili získané poznat-
ky pri stavbe nového domova pre hos-

podárske zvieratká - ekofarmy. Súčasťou 
podujatia bola aj vegetariánska ochutnávka, 

na ktorej si malí stavitelia s radosťou pochutili. 

Kurz písania projektov I. a II. ANIMÁCIE a workshopy
Študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach - tretiaci odboru 

animátor kultúry, pripravili pod vedením pani prof. Rie Mészárosovej pre deti 
z materských škôl nášho okresu k detskej výtvarnej súťaži ČAROVNÉ PAS-
TELKY, sprievodné podujatia. Na tieto sa prihlásili deti z MŠ na ul. Dopravná 
v Leviciach, MŠ Okružná a MŠ na ul. T. Vansovej v Leviciach. 

Cirkus
So svojimi pani učiteľkami navštívili 2. novembra 2009 výstavné priestory 

v Dome Matice slovenskej detičky z MŠ na ul. Okružná. Študenti - animáto-
ri im pri príchode darovali sladkosti - sponzorský dar od firmy Leaf Slovakia, 
pomaľovali ich farbami na telo, rozdali papierové klobúčiky a z detičiek sa ra-
zom stali malí klauni. Súťažili v nosení stolnotenisových loptičiek, absolvova-
li chôdzu na „vysutom lane“, naučili sa rôzne žonglérske kúsky a po hodinke 
strávenej v „cirkuse“ sa im nechcelo odísť ani domov. Plní zážitkov a dobrej 
nálady, s červenými noštekmi sľubovali, že o rok sa stretneme. 

Z rozprávky do rozprávky
Nasledujúci deň, 3. novembra, deti z MŠ na Dopravnej ul. prišli do kráľov-

stva rozprávok. Podujatie pod názvom Z rozprávky do rozprávky sa tiež nies-
lo v súťažnom duchu. Ako Popolušky triedili hrach a fazuľu, súťažili v kresle-
ní, tancovali, hrali sa s balónmi a po skončení sa znova opakovalo to isté:  „Už 
musíme ísť?“. Rozlúčili sa s Popoluškou, Bubom, ostatnými rozprávkovými 
bytosťami a plní zážitkov odchádzali k chutnému obedu.

Morskí vlci 
Dátum 4. november patril detičkám z MŠ na  ul. T.Vansovej, ktoré spoločne 

so študentmi PaSA Levice súťažili, hrali sa a zabávali celučkú hodinu. 
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Tak ako po celý rok, aj obdobie pred vianočnými sviatkami je bo-
haté na kultúrne programy. Či už sú to neodmysliteľné vianočné trhy, 
vianočné koncerty, alebo iné podujatia, každé z nich v nás svojou at-
mosférou či dobrotami zanecháva spomienky na množstvo krásnych 
chvíľ a zážitkov. Aj tohtoročné Vianoce sa v Dome kultúry v Želiezov-
ciach niesli v znamení zábavy pre veľkých i malých. Hlavným organi-
zátorom bol Čistý prameň n.f. - Tiszta Forrás Alap, spoluorganizáto-
rom Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. 

Medzi naše aktivity v roku 2009 patrilo organizovanie 
metodických a odborných seminárov pre zvyšovanie ve-
domostí o vlastnej regionálnej a tradičnej kultúre. Po let-
ných prázdninách sa 11. septembra 2009 v priestoroch 
Domu kultúry v Želiezovciach, za účasti vyše 90 taneč-
ných párov, vedúcich folklórnych skupín z celého kraja, 
ale aj zo zahraničia, konal posledný odborný seminár ro-
ku 2009. Realizáciou a organizovaním odborného semi-
nára pre vedúcich folklórnych súborov - využívaním vý-
hod progresívnych metód práce nenásilnou formou - for-
mou tanečného domu, sme primeranými prostriedkami 
vytvorili účastníkom priestor na zvýšenie úrovne ama-
térskej tvorby. Znalosť pôvodnej folklórnej látky a vcíte-
nie sa do jej estetických normatív, je jedným z jej hlav-
ných vonkajších prejavov. Kým si tanečníčky osvojili ka-
ričku z medzibodrožného Bídovca, chlapci a muži sa uči-
li verbunk z Kamenína. V párovom tanci - pomalý čar-
dáš a frišška z Bídoviec - každý si prišiel na svoje. Me-
todickú pomoc poskytla Anikó Lépes, umelecká vedúca 
tanečného súboru Mladé srdcia - Ifjú Szivek z Bratisla-
vy s partnerom, Sándorom Juhászom. V rámci seminá-
ra počas prestávky naše ďalšie aktivity boli: etnografická 
prednáška o danej oblasti, výučba spevu, detské hry.

IV. Regionálny dom tanca a ľudových remesiel 

Projekt - IV. Regionálny dom tan-
ca a ľudových remesiel  „V očakáva-
ní  sviatkov Vianoc“, podporilo aj v 
tomto roku zastupiteľstvo mesta Že-
liezovce.

Cieľom podujatia bolo organizova-
nie celodenných vianočných  trhov v 
areáli domu kultúry, pričom organi-
zátori vytvorili priestor na stretnutie s 
folklórom v jeho rôznych podobách. 
Vytvorili  priestor pre  ľudových reme-
selníkov,  aj pre civilné organizácie 
pôsobiace na území mesta. Počas 
kultúrneho programu sa  predstavili 
deti z materských škôl, žiaci zaklad-
nych škôl a študenti stredných škôl. 

Aktívne zapojenie sa  detí do vý-
roby darčekov pre svojich blízkych, 
hlavne svojich rodičov a súčasne 
rozvíjanie ich tvorivosti, fantázie a 
zručnosti, boli hlavným poslaním tvo-
rivých dielní pre najmenších. Všetci 
návštevníci si mohli do sýtosti po-

chutnávať na takých dobrotách ako 
plnené palacinky, či mastný chlieb s 
cibuľou len za symbolický poplatok, 
ktorého výťažok bol venovaný ma-
terským školám v meste .

Vianočné trhy mali byť akousi  po-
zvánkou pre všetkých obyvateľov 
mesta, malých aj veľkých, aby spo-
ločne prežili adventný čas a prípravy 
na Vianoce. 

 Bohatý kultúrny program v rámci IV. Regionálneho domu tan-
ca a ľudových remesiel v Želiezovciach. 

„Medzinárodný festival ENVIRO-
FILM chce dnešnému človeku pomôcť 
znova vidieť a počuť skrytý vesmír, 
skryté bohatstvo našej planéty, našej 
vlasti. Chce zaklopať na ľudské zmys-
ly, aby priniesli do mozgu správy o 
zhoršujúcom sa stave nášho prostre-
dia, o nebezpečenstvách, ktoré kaž-
dým rokom narastajú. ENVIROFILM je 
sviatkom prebudenia ľudského vnút-
ra. Stretnutie ľudí, ktorí nestratili cit 
pre záujmy celého ľudstva. Ľudí, čo sa 
chcú dať pozitívne osvietiť, aby spo-
znali ozajstné hodnoty. Preto sa dobre 
cítim na každom ENVIROFILMe. Sklá-
ňam sa s úctou pred každým tvorcom, 
ktorý na ENVIROFILM priniesol a pri-
náša umelecké hodnoty a prispieva k 
osvieteniu dnešného človeka.“ - An-
ton Hykisch, spisovateľ a diplomat. 

Pofestivalová prehliadka filmov 
Envirofilm 2009 v Leviciach

Festival ENVIROFILM je už mnoho ro-
kov známe medzinárodné environmentál-
ne podujatie, kde sa každoročne oceňu-
jú najlepšie snímky filmových tvorcov z 
celého sveta. Je to miesto stretnutí tvor-
cov, environmentalistov, žurnalistov, čle-
nov medzinárodnej asociácie environmen-
tálnych festivalov ECOmove International 
a širokej verejnosti, ktorej je hlavne adre-
sovaná filmová prehliadka. Vznikol v roku 
1995 rozhodnutím vtedajšieho ministra ži-
votného prostredia ako jeden z mála festi-
valov na svete podporovaných vládou. Lo-

gom festivalu sa stal štvorlístok a hlavná 
cena - plaketa od akademického sochára 
Mikuláša Palka, vo všeobecnosti známa 
ako „Krídlo vtáka“ bola hlavným ocenením 
deviatich ročníkov Envirofilmu. Od 10. roč-
níka hlavnú cenu predstavuje priestorové 
stvárnenie zemegule, umelecké dielo vý-
tvarníkov Mincovne Kremnica. Envirofilm 
sa za trinásť rokov vypracoval na známy 
a uznávaný festival s tematikou tvorby a 
ochrany životného prostredia vo svete.

Regionálne osvetové stredisko v Levi-
ciach organizuje v roku 2010 už tretí roč-
ník pofestivalovej prehliadky filmov festi-
valu Envirofilm, kedy počas niekoľkých dní 
organizuje blokové premietanie filmov pre 
študentov základných a stredných škôl. 
Tento rok by sa premietanie filmov ma-
lo rozšíriť aj pre deti z materských škôl. 
Prívrženci tohto podujatia sa v roku 2010 
môžu okrem premietania v pracovnom ča-
se tešiť aj na atraktívny program pre verej-
nosť vo večerných hodinách, ako je naprí-
klad beseda so šéfredaktorom publicistiky 
televízie Markíza, známym cestovateľom, 
tvorcom cestopisov a dokumentárnych fil-
mov Henrichom Krejčom, alebo celovečer-
né premietanie environmentálne zamera-
ných filmov.

Pofestivalová prehliadka filmov En-
virofilm 2009 sa uskutoční v dňoch 19. 
- 23. apríla 2010 v ICM Kontakt v Levi-
ciach a v dňoch 28. - 30. apríla 2010 v 
Kultúrnom dome v Želiezovciach. 

Odborné semináre
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* Váš krátky životopis, čo 
predchádzalo tomu, kým ste 
sa stali tým, čím momentál-
ne ste?

- Narodil som sa v minulom 
storočí vo Svodove, kde ma 
podľa lekárskej správy museli 
kriesiť. Neistým som zostal do-
dnes. Po základnej škole som 
chcel študovať na Strednej 
umeleckopriemyselnej škole v 
Bratislave grafiku, no zobra-
li ma „iba“ na fotografiu. Po-
važujem to za kompromis, kto-
rý sa stal osudovým. Hlavne, 
keď náš ročník dostala Milota 
Havránková. Jej úplne fantas-
tická a bravúrna pedagogika 
a výtvarné vedenie ma natoľ-
ko oslovili, že nebolo pochýb 
o tom, čo a ako chcem robiť v 
budúcnosti. V tých rokoch to 
na „Šupke“ vrelo novátorskou 
tvorivosťou. Dva roky nižšie 
študovali Miro Švolík, Tono 
Stano, spolužiaci boli Jožko 
Sedlák, Dano Brogyányi, Ma-
ťo Krén, Robo Jančovič a o rok 
vyššie Tono Sládek. Po Brati-
slave nastal ďalší kompromis 
v podobe katedry výtvarnej vý-
chovy na Pedagogickej fakulte 
v Nitre. Už v prvý rok sme si s 
Karolom Félixom prenajali ate-
liér. Jeho mamička bola mojim 
strážnym anjelom, vďaka nej 
ma nevyhodili z vojenskej ka-
tedry a úspešne som zvládol 
aj profesora Popoviča, obáva-
ného literárneho vedca. Boli to 
časy tvorivé nielen v Nitre, ale 
aj víkendy v Leviciach. Vďaka 
patrí za to výborným výtvarní-
kom - kamarátom, akými  bo-
li Tibor Fiala a Jozef Szilva z 
Farnej. Ak som nefotografo-
val, alebo nemaľoval, tak sme 
chodili po výstavách a navšte-
vovali sme  známych výtvarní-
koch na Slovensku, ale aj v su-
sedných štátoch. Po štúdiách  
som nastúpil na vtedajšiu  Ľu-
dovú školu umenia v Tlmačoch 

Na slovíčko s Gabrielom Kosmálym
 V tejto rubrike sme vám prednedávnom predstavili nášho 

lektora, spolupracovníka, porotcu vo fotografických súťa-
žiach, Jozefa Sedláka. Do tohto čísla sme vyspovedali ďalšie-
ho spolupracovníka - Gabriela Kosmályho.

a neskôr v Leviciach. Aj tu som 
stretol výnimočných ľudí, za 
všetkých by som spomenul 
ozajstného anjela v osobe pa-
ni Edity Šallaiovej st. Po než-
nej revolúcií som začal podni-
kať v oblasti keramiky a foto-
grafie. Na súčasné pracovisko 
- Stredná odborná škola Ladi-
slava Bielika v Leviciach, som 
sa dostal pred štyrmi rokmi, 
keď ma oslovila pani riaditeľ-
ka Jančoková, že má v pláne 
otvoriť fotografický odbor. Ta-
káto ponuka sa nedala odmiet-
núť, keďže Levice a fotografic-
ké umenie mi boli vždy srdco-
vou záležitosťou. Verill som, 
že ak sme vedeli s pani Betkou 
Sádovskou zorganizovať levic-
ký fotoklub a neskôr občianske 
združenie FOTOGRAVITY, tak 
pôjde aj stredoškolské vzdelá-
vanie fotografie. Podľa ohla-
sov z celého slovenska a záuj-
mu študentov to 
asi aj ide celkom 
dobre. Za všetko 
toto pekné však 
vďačím Bohu, 
mojim rodičom, 
svojej rodine a 
dobrým ľuďom, 
ktorých som po-
stretával.

* Vaše profe-
sionálne úspe-
chy?

- Za najväč-
ší úspech pova-
žujem to, že do-
dnes tvorím a 
snažím sa nevy-
horieť a fakt, že 
môj syn sa vydal v šľapajach 
fotografie.

* Kde všade ste vystavo-
vali?

- Okrem Slovenska som vy-
stavoval v Českej republikke, 
v Anglicku, Japonsku, Poľsku, 
Maďarsku, Nemecku, Francúz-
ku, Belgicku, Portugalsku.  

* S kým všetkým ste spolu-
pracovali?

- Spolupráca s Jozefom Sed-
lákom je darom pre mňa. V ob-
lasti záujmovo umeleckej čin-
nosti spolupracujem od roku 
2003 s Alžbetou Sádovskou. 
V mimofotografických kruhoch 
najčastejšie a najradšej spo-
lupracujem s ak. mal. Karo-
lom Felixom na rôznych pro-
jektoch.

* Koho zaujímavého ste fo-
tili?

- Vďaka nemu som fotogra-
foval Boleka Polívku, Desmod, 
Svěráka a iných známych ľudí. 

* Prezraďte niečo o svojom 
súkromí, o vašej rodine...

- Hlavná časť môjho súkro-
mia patrí mojej rodine (man-
želke a deťom). Izolované 
súkromie prežívam pri tvorbe, 
je to iný svet, ktorý milujem a 
strážim si ho.

* Kde si najlepšie oddých-
nete, ako trávite svoj voľný 
čas?

- Najlepšie si oddýchnem na 
chalupe, vtedy, keď som tam 

celkom sám. Je to čas, kto-
rý trávim rozmýšľaním, pláno-
vaním a v neposlednej miere 
prácou vo fotokomore. Dlho 
však v tejto „mikroklíme“ nie je 
možné zostať.

* Komu, alebo čomu venuje-
te momentálne najviac času? 

- Jednoznačne škole a štu-

dentom.
* Vaše plány do budúc-

nosti?
- Súvisia so školou, kde 

učím. Vybudovať odbor - fo-
tografický dizajn na SOŠ L. 
Bielika, aby to bola pre stre-
doškolských študentov fo-
tografie akousi kolískou aj 
v celoslovenskom meradle. 
Ďalej by som chcel  skrom-
nou mierou prispieť k tomu, 
aby Levice boli naozaj mes-
tom kultúrnym, aby boli cen-
trom fotografického umenia 
v našom regióne, prípadne 
aj ďalej. V tom sme si blíz-
ki s vedením Regionálneho 
osvetového strediska. Bo-
lo by dobré, aby sa k ume-
niu naklonení ľudia v našom 
meste stretávali, spolu tvo-
rili, ako to funguje v oblasti 
Fotogravity o.z. a Levického 
fotoklubu.

* Vaše sny, aj nesplnené 
sny...

- Splneným snom bola mo-
ja výstava pri príležitosti 
päťdesiatín v Galérii umenia 

v Nových Zámkoch. Bol to 
skvelý pocit a možno aj sa-
tisfakcia za roky, ktoré som 
venoval fotografickej tvorbe. 
Mojim nesplneným snom je 
kniha, v ktorej by som chro-
nologicky zhromaždil a pred-
stavil svoje práce za uplynu-
lých tridsať rokov. 
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* Ako ste začínali so študentským di-
vadlom?   

- Obidvaja s manželom máme divadlo. Ja 
na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Le-
viciach, manžel na Gymnáziu Andreja Vráb-
la v Leviciach. Hľadali sme nejakú pôdu, kde 
by sme sa mohli s našimi študentmi prezen-
tovať. Vlani sme to vyskúšali tu v Žemberov-
ciach. Keďže to výborne prebehlo, zorganizo-
vali sme prvý ročník a dúfam, že budú ďalšie.   

* Ako ste to zvládli finančne?    
- Napísali sme projekt a financie sme dosta-

Cieľom podujatia je prispieť k skvalitneniu neprofesionálneho di-
vadla detí a dospelých v okrese Levice. Prvý cyklus sa uskutočnil 
12. októbra 2009 vo veľmi pekných komorných priestoroch  Mládež-
níckeho centra KONTAKT na Kasárenskej ulici v Leviciach. Téma 
bola zameraná na dramatizáciu divadelných a literárnych diel.

Hovoríme s herečkou a pedagogičkou  

Na doskách, ktoré znamenajú svet, v 
Dome kultúry Žemberovce, som sa v prí-
jemnej divadelnej atmosfére študent-
ského festivalu Gaudeamus teatro! (čo 
v preklade znamená: Radujme sa z diva-
dla!) porozprávala s herečkou, pedago-
gičkou Riou Meszárosovou.     

li z grantu Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Ostatné náklady sme si riešili svojpomocne.   

* Svojpomocne?   
- Áno, vyšla nám v ústrety starostka obce, 

ktorá je úžasná, pomáha nám, ako len vie, tak 
isto aj obyvatelia obce, sú veľmi ochotní a za 
to im patrí veľká vďaka.   

* Vidím, že tu ochotne pomáhajú študenti.   
- Áno, keďže na škole máme odbor kultúr-

no-výchovný pracovník a animátor voľného 
času, tento rok sme si to zjednodušili. Keďže 
je to študentský festival a oni takýto priestor 
na prax nemajú, tak si to tu vyskúšajú, ako 
takýto festival funguje. Mám z toho radosť, 
som s nimi rada, študenti, ktorí hrajú divadlo 
sú veľmi tvoriví, kreatívni a majú úžasné ná-
pady.        

Ďakujem a prajem ti veľa inšpirácie a ra-
dosti z divadla.  

S. P.                       

Riou Meszárosovou 

Vzdelávací cyklus realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Tvorivá divadelná dielňa 

Privítali sme odborníka na túto té-
mu, lektora, Mgr. Martina Krajčovi-
ča, ktorý pracuje ako metodik pre di-
vadlo, je organizátorom a dramatur-
gom festivalu Divadelná chalúpka 
v Brezne. Je absolventom Vysokej 
školy múzických umení - odd. filmo-
vá dramaturgia a scenáristika. 

Lektor na základe svojich vlast-
ných skúseností z pôsobenia v di-
vadlách postupne vysvetlil, ako sa 
dá z rozprávky urobiť divadelné 
predstavenie, čo je to charakter dra-
matickej postavy, vysvetlil Stanisla-
vov a Brechtov princíp hrania. Na-
sledovali krátke cvičenia so zúčast-
nenými, potom sa diskutovalo. Lek-
tor vysvetlil, čo je to umenie kompo-
zície, čiže - dramaturgia, a aká je 
veľmi dôležitá úloha dramaturga.

Táto divadelná dielňa bola veľkým 
prínosom pre zúčastnených, tešíme 
sa na budúce stretnutie s lektorom a 
na osvojenie si ďalších zručností.

V dňoch 6. a 7. novembra 2009 
sa uskutočnil druhý cyklus tvorivej 
divadelnej dielne na tému - umelec-
ký prednes. Po úvodnom teoretic-
kom vstupe lektorky Mgr. Jaroslavy 

Čajkovej nasledoval rozbor obsiah-
lej básne od Andreja Belyja, ruské-
ho spisovateľa: „MALÉ VARIETÉ 
NA MALEJ PLANÉTE ZEM“ .

Po celodennom rozbore bola ur-
čená téma a obsah básne, nasle-
dovalo výtvarné vyjadrenie sa o 
pocitoch z básne, diskusia. Druhý 
deň pokračoval raňajšou rozcvič-
kou a rozborom básne po častiach 
- na záver konečná interpretácia a 
diskusia.

 Účastníci tvorivej dielne. 

 Martin Krajčovič. 

 Jaroslava Čajková. 
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Okresná prehliadka neprofesionálneho činoherného 
divadla dospelých a divadla mladých

Okresná prehliadka je koncipovaná ako súťažná 
prehliadka levického okresu s jednoročnou periodicitou, 

s postupom nominovaných kolektívov 
na krajský festival Divadelné dni pod Slovenskou bránou 

v Tlmačoch. Festival je koncipovaný ako 
prehliadka súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi 
reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu, 
zároveň vytvára priestor na prezentáciu a vzájomnú 

konfrontáciu neprofesionálnych divadelných súborov. 

Na území Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja pôsobia 
štyri regionálne osvetové stre-
diská: Regionálne osvetové 
stredisko v Leviciach, Regio-
nálne osvetové stredisko v Ko-
márne, Regionálne osvetové 
stredisko v Nových Zámkoch 
a Tribečské osvetové stredis-
ko v Topoľčanoch. V Nitre síd-
li Krajské osvetové stredisko . 
Dnes Vám v kocke predstaví-
me Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 
spolupracuje s obcami okresu Komárno, 

rôznymi kultúrnymi organizáciami či občianskymi 
združeniami s cieľom ponúknuť deťom a dospelým kvalitné 

kultúrne podujatia, ktoré príjemne vyplnia ich voľný čas.
OBLASTI NAŠEJ ČINNOSTI:

 - záujmovo-umelecká činnosť 
(hudba, spev, tanec, zborový spev, chrámové zbory, 
tanec - folklórny, moderný, hovorené slovo, ľudové 

remeslá, výtvarné umenie, foto, film a divadlo)
- odborno-metodická činnosť 

(metodické inštruktáže a poradenstvo pre obce)

Riou Meszárosovou 
Predstavujeme Regionálne osvetové stredisko 

Regionálne osvetové stredisko v Komár-
ne je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia zriade-
ná Zriaďovacou listinou Nitrianskeho samo-
správneho kraja z. d. 1. 7. 2007. Je rozpoč-
tovou organizáciou Nitrianskeho samospráv-
neho kraja so samostatnou právnou subjek-
tivitou.

Základným poslaním ROS v Komárne je 
vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprí-
stupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni ama-
térskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej 
identite národa, národnostných menšín, et-
nických skupín, vychovávať umením a k ume-
niu, rozvíjať záujmovú činnosť, vzdelávať, 
napomáhať sociálnej prevencii. Územne pô-
sobíme v obciach a mestách okresu Levice.

Začiatky pôsobenia ROS boli veľmi ťaž-
ké. Nemali sme žiadne priestory, pracovní-
ci, ktorí prešli k nám z Nových Zámkov, odišli 
a bolo potrebné prijať nových. V prenajatých 
priestoroch Domu Matice slovenskej v Komár-

ne sme boli takmer rok, najprv tra-
ja a potom šiesti pracovníci. Dnes 
máme šiestich kľúčových pracov-
níkov a dve kolegyne na dohodu o 
vykonaní práce. Pracujeme vo veľ-
mi skromných priestoroch bez mul-
tifunkčnej sály. Naše podujatia preto 
usporadúvame na rôznych miestach 
a to v Dome Matice slovenskej, MsKS, 
CVČ, školách, kultúrnych zariadeniach 
okresu v Hurbanove, Kolárove, Nesva-
doch a pod.

Zapájame sa do všetkých súťaží a darí sa nám 
získavať i slušné ocenenia. Spolupracujeme so 
všetkými školami, kultúrnymi zariadeniami, CVČ, 
MsKS, cirkvami, zdravotníctvom a pod. 

Našou snahou je, aby sa Regionálne osveto-

vé stredisko v Komárne, ako jedna 
z významných kultúrnych inštitú-
cií, dostala do povedomia občanov 
mesta i okresu ako špičkové zaria-
denie tohto druhu, ktoré je schop-
né vytvárať príjemné prostredie 
pri uskutočnených podujatiach pre 
všetkých obyvateľov bez rozdielu, 
mesta i okresu, pre všetky vekové 
kategórie i národnostné zloženie 
regiónu. Jedným z našich želaní 
je, aby povolanie kultúrno-výchov-
ný pracovník - osvetár, ktoré je v 

pravom zmysle slova nádherným poslaním, ale 
na druhej strane mnohotvárnym a náročným, s 
pečaťou obrovskej zodpovednosti, bolo finanč-
ne i morálne ocenené.

Mgr. Vlasta Amanová
riaditeľka ROS Komárno

v Komárne 

 Prednáška pre žiakov ZŠ o zdravom životnom štýle - 
MUDr. František Molnár.

 Víťaz krajskej prehliadky Mládež 
spieva - Detský spevácky zbor malých 
pri ZŠ M. Jókaiho, ul. Mieru, Komárno.

Okresná súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti scénických miniatúr 

divadla dospelých hrajúcich pre deti  

Okresná súťažná prehliadka v oblasti detského divadla je 
prezentáciou dobrovoľnej záujmovej činnosti v oblasti 

detskej dramatickej tvorivosti v rôznych druhoch, poetikách, štýloch a 
žánroch činoherného, bábkového, hudobného 

a pohybového divadla. Na pôde primeranej súťaživosti 
rozvíja talent, tvorivosť a ponúka možnosť porovnania, inšpirovania a 

motivovania pre následné aktivity divadelných súborov.
Termín a miesto konania: 

23. február 2010, Centrum umenia a kreativity v Bátovciach
Info, propozície a prihlášky:

www.roslevice.sk/propozície 2010 a www.poton.sk

Kozárovský HRONFEST

Termín a miesto konania: 
20. - 21. marca 2010, OBEC KOZÁROVCE

Propozície a prihlášky: 
www.roslevice.sk/propozície 2010

TROJHLAVÝ DRAK
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NÁJDETE NÁS AJ NA WEBE!
www.roslevice.sk
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