
Šanca pre talenty 

Košický samosprávny kraj je hrdý na svojich talentovaných obyvateľov. Medzi jeho 
priority patrí aj podpora ich tvorby, kreativity a prezentácie. Prostredníctvom Centra kultúry 
Košického kraja (CKKK) a ďalších kultúrnych organizácií v jeho pôsobnosti ponúka talentom 
v rôznych oblastiach neprofesionálneho umenia účasť na vzdelávacích podujatiach: 
seminároch, workshopoch, konzultáciách, plenéroch a tvorivých dielňach, aby sa mohli 
lepšie pripraviť na účasť v súťažiach a úspešne reprezentovať náš kraj. Umelci tým získajú 
nové vedomosti, nápady, inšpiráciu pre svoje záujmové aktivity aj zručnosti. Metodické 
stretnutia s odborníkmi v danej oblasti sú prospešné aj pre ich ďalší osobný umelecký 
rozvoj.  

V jednotlivých regiónoch Košického kraja sa v roku 2023 uskutočnia na podporu 
talentov rôzne podujatia. 

V regióne Abov to bude workshop pre mladé herecké talenty a vedúcich detských 
divadelných súborov ako príprava na krajskú súťaž Detské divadelné Košice. Záujemcovia 
v oblasti vizuálneho umenia budú môcť konzultovať svoje výtvarné a fotografické diela 
s uznávanými lektormi, ktorí pomôžu účastníkom pri výbere diel na súťaže Výtvarné 
spektrum a Amfo. Výtvarníci a fotografi z kraja si svoje skúsenosti budú môcť vymieňať za 
účasti odborných lektorov aj na medzinárodnom plenéri na Zemplínskej Šírave.  Aj v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry budú mať  tanečníci a hudobníci príležitosť zdokonaliť sa na 
workshopoch pod dohľadom odborníkov a pripraviť sa tak na súťaž hudobného folklóru 
dospelých Vidiečanova Habovka a choreografií folklórnych súborov pod názvom Nositelia 
tradícií. 

Na Zemplíne dostanú šancu vzdelávať sa záujemcovia v oblasti divadelnej tvorby, 
umeleckej fotografie a tiež detské spevácke zbory, ktoré sa budú môcť zúčastniť nasledujúci 
rok súťaže Mládež spieva. 

Spiš usporiada workshopy pre inštrumentalistov, ktorí sa venujú komornej hudbe 
a pripravujú na  súťaž Divertimento musicale, ale aj pre vokálne zoskupenia a spevácke 
zbory, keďže sa v danom regióne uskutoční tento rok celoslovenské kolo súťaže Viva il canto. 
Metodická podpora neobíde ani tvorcov filmov pre súťaž Cineama a folklórnych nadšencov 
pre súťaž Šaffova ostroha. 

Na Gemeri, ktorý je chýrny svojimi tradíciami, sa budú organizovať vzdelávacie 
podujatia pre členov folklórnych skupín a ľudových hudieb, ale aj mladých talentovaných 
fotografov. 

 
Snahou kultúrno-osvetových zariadení, ktoré budú organizátormi podujatí, je objaviť 

a podporiť talenty v oblasti neprofesionálneho umenia a tradičnej ľudovej kultúry 
prostredníctvom vzdelávania, zapájania sa do záujmových aktivít, ale aj prezentácie 
vlastnej tvorby na postupových súťažiach s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 



Šanca pre talenty 
Metodická podpora pre talenty 

kultúrne zariadenie 
oblasť 

podpory 
forma realizácie 

Múzeum a kultúrne 
centrum južného Zemplína 
v Trebišove 

divadlo, TĽK workshop - scénografia, režijné postupy pri práci s hercom - príprava na postupové súťaže, v 
oblasti TĽK metodické usmernenia a praktické ukážky na zvýšenie úrovne umeleckých 
vystúpení 

Spišské kultúrne centrum 
a knižnica 

neprofesionálna 
komorná hudba 

workshop pre vedúcich/členov hudobných telies, inštrumentalistov, zástupcov ZUŠ, ktorí sa 
venujú komornej hudbe, príprava na súťaž Divertimento musicale 

film seminár pre tvorcov filmov k regionálnej súťaži Cineama 

hudba – zborový 
spev 

workshop pre dirigentov a vedúcich vokálnych zoskupení a speváckych zborov zameraný na 
kritéria hodnotenia súťaže Viva il canto 

TĽK workshop pre tanečníkov a hudobníkov zapojených do súťaží organizovaných NOC 

Centrum kultúry Košického 
kraja 

divadlo workshop pre vedúcich a tvorcov z detských divadelných súborov a pedagógov k súťaži 
Detské divadelné Košice 

vizuálne umenie medzinárodný workshop vizuálneho umenia pre účastníkov z Košického kraja 

výtvarníctvo seminár k autorským výtvarným dielam k súťaži Výtvarné spektrum 

fotografia konzultácia pre fotografov k regionálnej súťaži Amfo 

TĽK workshop pre tanečníkov a hudobníkov zapojených do súťaží organizovaných NOC 

Krajská hvezdáreň a 
Zemplínske kultúrne 
centrum 

hudba a zborový 
spev 

workshop pre dirigentov detských speváckych zborov, zapojenie aj nových dirigentov do 
súťaže Mládež spieva 

divadlo, umelecký 
prednes 

workshop pre porotcov a pedagógov pre oblasť divadla a umeleckého prednesu 

fotografia workshop pre fotografov k súťaži Amfo 

Gemerské osvetové 
stredisko 

TĽK workshop pre členov folklórnych skupín a pre vedúcich ľudových hudieb s kapelami 

fotografia seminár pre študentov/fotografov ako príprava na regionálne kolo Amfo 


