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1. Identifikačné údaje organizácie 

 
Názov:   Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

IČO:    37781375 

Dátum vzniku:   01.08.1968 

Dátum zriadenia 01.04.2002 

Právna forma: rozpočtová organizácia VÚC 

Adresa:  Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník 

Telefón:  054 75 21068, 054 7521507, 0903603770 

E-mail:   pos@svitel.sk, riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk,  

Webové sídlo: www.osveta.sk 

Sociálne siete: FB: @possvidnik; IG: @pos_svidnik; YT: @Podduklianske  

   osvetové stredisko vo Svidníku 

Štatutár:  PhDr. Mária Pajzinková 

 

 

2. Priority na rok 2021 
 

Vízie a priority, problémové oblasti, priestorové podmienky... 

 Kultúrno-osvetová činnosť je v zmysle zákona č. 189/2015 Z. z. činnosťou, ktorá 

svojím pôsobením prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych 

prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej 

úrovne obyvateľov a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti. 

Kultúrno-osvetovou činnosťou sa zabezpečuje najmä rozvoj kultúrnej identity a 

medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni; rozvoj kultúrneho 

potenciálu obcí a regiónov a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev v regióne, na území 

Slovenskej republiky a v zahraničí; ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva; 

rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby; dostupnosť a 

šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry; neformálne 

vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov; dostupnosť a 

šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie; neformálne 

vzdelávanie v oblasti astronómie. 

Miestna a regionálna kultúra je kultúra riadená orgánmi územnej samosprávy s poslaním 

starostlivosti o uchovanie, prezentovanie a popularizovanie historického, kultúrno-

spoločenského, hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva špecifického pre daný región 

alebo lokalitu. Úlohy  vychádzajúce z koncepcie príslušného regiónu alebo lokality sú 

realizované prostredníctvom odborných metodických a špecializovaných kultúrnych zariadení 

na regionálnej a miestnej úrovni. 
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Na oblasť kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry v obciach a mestách 

okresov Svidník a Stropkov sa dominantne zameriava Podduklianske osvetové stredisko vo 

Svidníku ktoré je zmysle zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti  kultúrno-

osvetovým zariadením s krajskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním, odborným a 

metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť a výkonným pracoviskom pre 

výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie 

register kultúrneho dedičstva na území PSK ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o 

kultúrnom dedičstve, pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-

osvetovej činnosti. 

Špecializovaným kultúrno-osvetovým zariadením pre oblasť astronómie je vysunuté 

astronomické pracovisko v Roztokoch, ktoré je výkonným pracoviskom pre špecializovanú 

pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú 

činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Poslaním hvezdárne je cieľavedomou 

činnosťou zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a 

príbuzných vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti. 

Prioritné úlohy: 

 

- Zvýšiť aktívnu participáciu obyvateľov na kultúre a vytvoriť vhodné a dostatočné 

materiálne, personálne, finančné a priestorové podmienky pre napĺňanie kultúrnych 

potrieb a sebarealizáciu obyvateľov v oblasti voľnočasového vzdelávania, poznania 

a tvorby kultúrnych hodnôt. 

- Zvýšiť atraktivitu regiónu v oblasti kultúrnej ponuky pri zachovaní jej kultúrnych 

špecifík, hodnôt a symbolov. 

- realizovať súťažné aktivity zahrnuté v systéme súťaží ZUČ  v jej rôznych formách i na 

rôznych stupňoch (okresné, regionálne, krajské), vrcholné prezentačné, najmä 

festivalové aktivity v tradične silných oblastiach ZUČ (folklorizmus, divadelníctvo, 

ľudová remeselná a umelecká tvorba) a neakreditované vzdelávacie formy. 

- zachovať dominantné a tradičné oblasti pôsobenia a etablované významné aktivity, 

posilniť ich a rozvinúť najmä prostredníctvom úspešne realizovaných projektov, ako 

i iniciovať a posilniť nové formy.  

Priestorové podmienky: 

POS vo Svidníku sídli vo vlastnej 3-podlažnej budove, v ktorej časť je v nájme pre iné 

právnické osoby. Budova je vykurovaná prostredníctvom vlastnej plynovej kotolne, regulačné 

opatrenia realizuje údržbár objektu. Všetky priestory sú kompletne využité, podkrovné 

priestory sú  využívané počas realizácie dielní zameraných na výtvarné a remeselné techniky, 

zároveň je zriadená dielňa na opravu krojového vybavenia, v podkroví sa nachádzajú 

priestory pre stretávanie Klubov a občianskych združení zaoberajúcich sa kultúrou. V roku 

2020 bola odovzdaná do užívania prístavba k budove POS, dvojposchodová stavba. Prízemie 

tvorí multifunkčná sála, poschodie tanečná a hudobná sála s technickým zázemím. 

Úpravou dvora vznikol veľmi vhodný priestor pre prezentáciu našej činnosti aj v exteriéri.  

V roku 2021 je nutné realizovať opravu historickej časti budovy, hlavne: 

- komplexnú opravu komínových telies 

- opravu krovu a výmenu strešnej krytiny 

- opravu fasády 

 



Budova hvezdárne v Roztokoch je trojpodlažná, v ktorej okrem priestorov pre odbornú 

astronomickú činnosť, prednáškovej miestnosti, kuchyne a jedálne sú ubytovacie kapacity pre 

30 osôb. Budova je vykurovaná vlastnou kotolňou na elektrickú energiu a  pri dennej 

prevádzke využívame kotol na tuhé palivo. Problematickou oblasťou tohto objektu je 

šindľová strecha, ktorej výmena je veľmi naliehavá. 

 

3. Plán odbornej činnosti na rok 2021 

 
3.1.Plány a hlavné úlohy v oblasti umeleckého slova, filmu a fotografie, divadla, folklóru,  

hudby, spevu, tanca, remesiel, výtvarníctva, záujmového vzdelávania, sociálnej 

prevencie,... 

OBLASTI ČINNOSTI:  

- UMELECKÉ SLOVO  

Pripravujeme obvodné, okresné, regionálne súťaže v umeleckom prednese. Poskytujeme 

metodickú pomoc s kvalifikovanými lektormi. Počas seminárov a workshopov účastníci 

získavajú  skúsenosti v oblasti umeleckého prednesu a hovoreného slova. Prioritou pre rok 

2021 je realizovať školenie porotcov okresných súťaží v prednese umeleckého slova. Taktiež 

v prípade nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou súťaž recitátorov realizovať v online 

priestore. 

- DIVADLO  

Poskytujeme metodické poradenstvo v oblasti tvorivej dramatiky, podporujeme 

neprofesionálnu umeleckú divadelnú tvorbu. Vyhľadávame, uchovávame a sprístupňujeme 

tradičnú divadelnú tvorbu ako kultúrne dedičstvo regiónu a vzdelávame v oblasti dramatickej, 

režijnej a hereckej tvorby. Organizujeme postupové súťaže a prehliadky: detskej dramatickej 

tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Rozprávkový Stropkov, divadla mladých 

a dospelých, Tradičné ochotnícke divadlo pre dedinských ochotníkov. V tejto oblasti prioritou 

je realizovať cyklické školenie na úrovni kraja s cieľom prípravy nových režisérov 

ochotníckych divadelných súborov. Zároveň nutnosťou je rozšíriť kvantitu i kvalitatívnu 

úroveň detského divadla. 

- FILM A FOTOGRAFIA 

Ponúkame fotografom a amatérskym filmárom možnosť stretávať sa s komunitou ľudí s 

podobnými záujmami v kluboch, dielňach a zdokonaliť sa vo svojej záľube. Hovorí sa, čím 

lepšia technika, tým lepší výsledok. Nie vždy to platí, dôležitý je postup. V POS účastníci 

majú možnosť získať množstvo informácií, rád, odporúčaní a zažiť fotografické workshopy, 

na ktorých sa dozvedia všetko od základných princípov a postupov až po úpravy fotiek v 

rôznych fotografických programoch. Pri práci s kamerou naučia sa správne strihať, svietiť, 

oboznámia sa s  dramaturgiou, scenárom, ozrejmia si princípy filmového rozprávania. 

Účastníci sa môžu zapojiť do súťaží: neprofesionálnych fotografov AMFO, amatérskych 

filmárov CINEAMA. V roku 2021 budeme pokračovať v realizácii plenérov a systém 

vzdelávania rozšírime o detských účastníkov. 

- FOLKLÓR  



Pomáhame k napredovaniu amatérskej činnosti folklórnych kolektívov a jednotlivcov. V 

spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, 

tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky. Organizujeme regionálne postupové súťaže a 

prehliadky: detských folklórnych súborov. hudobného folklóru detí , hudobného folklóru 

dospelých , choreografií folklórnych kolektívov, folklórnych skupín Nositelia tradícií. V roku 

2021 je potrebné zintenzívniť metodickú činnosť a stabilizovať folklórne hnutie, ktoré utrpelo 

obrovskú stratu spojenú s pandémiou. Prioritou pre rok 2021 je pripraviť a realizovať 

čiastočné i slávnostný program k 65. výročiu založenia FS Makovica, zintenzívniť pomoc FS 

Topľan a Stropkovčan, aktivizovať činnosť dedinských folklórnych skupín. 

- HUDBA, SPEV, TANEC 

Hľadáme talenty, ktoré v sebe cítia hudbu a pod odborným vedením im dávame nové 

príležitosti realizovať sa. POS dáva priestor neprofesionálnym hudobníkom, spevákom a 

tanečníkom, pre ktorých organizujeme vzdelávanie (workshopy, rozborové semináre) 

prehliadky, súťaže a zabezpečujeme metodickú pomoc. V oblasti hudby, spevu a tanca 

ponúkame workshopy pre vedúcich a členov tanečných krúžkov,  pre dirigentov a spevákov 

zborového spevu. Pripravujeme súťaže a prehliadky: neprofesionálnych tanečníkov, 

hudobníkov, speváckych zborov. V tejto oblasti pre rok 2021 pripravujeme zaujímavé tvorivé 

dielne, sústredenia, projekty zamerané na autenticitu prejavu v oblasti hudby, spevu i tanca.  

 

- REMESLÁ 

 

Pre nadšencov ľudového remesla všetkých vekových kategórií realizujeme pravidelné 

stretnutia v dielni ľudových remesiel 

Naučíme účastníkov  tradičné postupy remesiel nášho regiónu, ponúkame celú plejádu 

kreatívnych nápadov a zaujímavých techník. Venujeme sa pleteniu košíkov z prírodného 

prútia, ozdôb zo slamy a kukuričného šúpolia, drôtovaniu, korálikovaniu, textilnej tvorbe, 

maľovaniu na sklo a hodváb, paličkovaniu, vyšívaniu, pleteniu, háčkovaniu, patchworku a 

ostatným kreatívnym technikám. Dávame priestor prezentácií remeselníkov v obciach a 

mestách v našej územnej pôsobnosti na rôznych folklórnych podujatiach na Slovensku. 

Dielňa tradičných remesiel bude záujemcom dostupná počas celého roka 2021 vždy v stredu 

v čase od 13.00 – 19.00 hod. a bude pracovať na základe podrobného mesačného plánu. 

 

- VÝTVARNÍCTVO 

 

Pomáhame amatérskym výtvarníkom vstúpiť do sveta farieb, inšpirujeme a rozvíjame ich 

fantáziu. V POS záujemcovia môžu  v rámci kolektívnych a autorských výstav prezentovať 

svoje výtvarné diela vo výstavnej sále. Interaktívne sa vzdelávať v dejinách umenia na 

pravidelných stretnutiach a naučiť sa rôzne techniky výtvarného umenia na workshopoch. 

Odborní lektori im pomáhajú vstúpiť do sveta farieb, inšpirovať sa v kolektíve a rozvíjať 

svoje kreatívne zručnosti. Každoročne organizujeme podujatia: súťaž neprofesionálnych 

výtvarníkov Výtvarné Spektrum. Rok 2021 prinesie novú tradíciu organizovať výtvarných 

plenérov pre detí z celého regiónu. 

- ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE 

Naším cieľom je zvyšovanie kľúčových kompetencií pracovníkov v kultúre z obcí okresov 

Svidník a Stropkov,  ale aj kultúrno-osvetových stredísk a inštitúcií Prešovského 

samosprávneho kraja. Pripravujeme workshopy a prednášky na aktuálne témy súčasnej 



kultúry, ich plánovanie vychádza aj z podnetov od cieľových skupín. Témami sú napríklad 

jazykové a komunikačné zručnosti, zvyšovanie kvality služieb v oblasti kultúry, strategický 

manažment, žurnalistické písanie, projektový manažment, efektívne využívanie pracovného 

času, podpora kreativity a podobne. Zabezpečujeme aj vzdelávanie v prevencii negatívnych 

spoločenských javov pre pracovníkov pôsobiacich v kultúrno-osvetovej práci a pre vybraných 

koordinátorov z rôznych organizácií. Realizujeme vzdelávanie a aktivity s dôrazom na 

zvýšenie vedomostí a informovanosti o prevencii nežiaducich sociálno-patologických javoch 

spoločnosti - napríklad o látkových a nelátkových závislostiach, šikanovaní a násilí, rasizme, 

xenofóbií, obchodovaní s ľuďmi. Spolupracujeme so štátnymi, verejnými i mimovládnymi 

organizáciami. Rok 2021 bude zameraný na vzdelávanie profesionálnych pracovníkov 

v  kraji. 

- ASTRONÓMIA 

Astronómiu približujeme verejnosti atraktívnou formou pozorovaním vesmírnych telies, 

prednáškami, dokumentmi, poradenstvom, exkurziami do vysunutého astronomického 

pracoviska POS v Roztokoch a tvorivými dielňami. Pre nadšencov ponúkame klubové 

stretnutia, pre žiakov vedomostnú a výtvarnú súťaž s výstavou. Naším cieľom je priblížiť 

astronómiu verejnosti popularizačnou i vzdelávacou formou. Šírime poznatky o vesmíre, 

histórii astronautiky, výskume a vývoji spôsobom prístupným pre každú vekovú kategóriu. 

Záujem o astronómiu sa snažíme prebudiť pozorovaniami vesmírnych telies a javov 

spojenými s prednáškami, odbornými dokumentmi, kreslenými príbehmi i tvorivými 

aktivitami. Ponúkame exkurzie do hvezdárne s 1,5 hodinovým atraktívnym programom. 

Pripravujeme okresné kolá vedomostnej a výtvarnej súťaže spojené s výstavou a pravidelné 

stretnutia pre deti, mládež a dospelých. V roku 2021 budeme realizovať vzdelávaciu časť 

cezhraničného projektu zameranú na astrofotografiu. V roku 2021 plánujeme zrealizovať dve 

astropraktiká pre neprofesionálnych záujemcov o astronómiu, koncom roka pre odbornú 

verejnosť astronomické podujatie zimné Roztoky „ZIRO“. 

 

3.2.Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca  

s inými subjektami (druh spolupráce, partner, výstup..) 

 

 V roku 2021 POS bude pokračovať v realizácii projektu „Rozvoj turistického 

potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“ Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-

2020,č.INT/EK/KAR/1/B/0213. Projekt sa realizuje na vysunutom astronomickom pracovisku 

v Roztokoch, kde sa zrealizujú vzdelávacie workshopy zamerané na astrofotografiu, na 

výrobu krátkych dokumentárnych a propagačných filmov. Počas realizácie projektu vybuduje 

sa drobná infraštruktúra pre turistov, upraví sa modrá a červená turistická trasa vedúca od 

hvezdárne Roztoky k hranici s PL s napojením na novovznikajúcu žltú rasu vedúcu k Centru 

ekologického vzdelávania v Ožennej (PL). 

 

 Očakávame výsledok hodnotenia projektu podaného v rámci výzvy ENI zameraného 

na rozvoj kultúrnej spolupráce okresu Svidník a mesta Užhorod. Súčasťou projektu sú aktivity 

na rozvoj dokumentárnej filmovej tvorby, remesla a tradičnej kultúry. Pevné miesto má aj 

investičná časť – na našej strane je to rekonštrukcia historickej časti budovy POS. 

 

 Pevnou súčasťou každodennej činnosti POS je spolupráca s mimovládnymi 

organizáciami národnostných menšín: Zväzom Rusínov-Ukrajincov SR, Rusínskou obrodou a 

rómskymi združeniami. 

 



 

3.3.Online činnosť 

  

 Pandémia si tak trochu rozumie s digitalizáciou. V prvej i druhej vlne pandémie 

pristúpili sme k digitalizácii zbierkového fondu, ktorý vlastní naša organizácia a ktoré sme 

získali darom od súkromných osôb. Ak situácia pretrvá aj v začiatkom roka 2021, niektoré 

činnosť POS budú realizované v online priestore. Internetoví nadšenci a online optimisti si 

môžu povedať, že konečne je tu obdobie, kedy deťom zakazujeme hrať sa s kamarátmi a 

naopak ťaháme ich pred obrazovky. A výrok “zase si pred počítačom” definitívne odchádza 

do histórie. 

Aktivity: 

1. Remeselné stredy – prezentácia vybranej remeselnej techniky 

2. Keď zlaté ruky rozprávajú – rozhovory s remeselníkmi z nášho kraja nielen o remesle 

3. Tvorivé duše – medailóny regionálnych výtvarníkov 

4. Vedeli ste, že ... – metodické príspevky z oblasti tradičnej ľudovej kultúry 

5. Výstavy výtvarnej činnosti (v zmysle plánu výstav) 

6. Súťaže (okresné i regionálne) v oblastiach: umelecké slovo, súťaž spevákov ľudových 

piesní, súťaž inštrumentalistov 

7. Sprístupňujeme hudobný archív – ukážky digitalizovaného hudobného archívu 

8. Tóny akordeónu – muzikantská tvorivá dielňa 

 

 

4. Plán projektovej činnosti 

 
4.1. Presunuté projekty z roku 2020 

Projekty z roku 2020 sa čiastočne splnili. Vzhľadom k tomu, že sme rozpočtovou 

organizáciou podujatia sme ukončili bez realizácie a finančné prostriedky vrátili 

poskytovateľom. Vzhľadom k tomu, že fondy už zverejnili nové výzvy pre rok 2021, 

pristúpili sme k vypracovaniu nových projektov. 

4.2. Projektové zámery na rok 2021  

Názov  

projektu 

výstup f. 

zdroj 

program 

podpr. 

žiadaná 

suma 

získaná 

suma 

termín 

Krajská súťaž 

detskej divadelnej 

tvorivosti  

– Rozpr. Stropkov 

divadelná 

prehliadka 

FPU 4.5.1 4420  apríl 

Cineama, krajská 

súťaž filmovej 

tvorby 

filmový festival FPU 4.5.1 3850  apríl 

Digitalizačné 

centrum POS 

zdigitalizovaný 

zvukový 

a obrazový 

materiál 

FPU 4.1.1 4000  rok 2021 

Vzdelávanie astropraktiká, FPU 4.5.2 8000  rok 2021 



v neprof. umení a 

astronómii 

tvorivé dielne, 

workshopy 

Makovica - 65 

rokov činnosti 

premiérový 

program 

 4.4.1 6000  október 

Narodilsja Isus 

Christos 

CD kolied 

a vianočných 

piesní 

FNKNM 3.2.1 4500  december 

Workshopy 

filmovej a fotogr.. 

tvorby 

školiteľské 

podujatia 

Interreg  26 565 26565 I.polrok 

2021 

Tradícia klasických 

výtvarných 

plenérov 

plenér pre detí i 

dospelých 

FPU 4.5.2 6200   

Cieľom tanečných 

workshopov 

tanečné dielne FNKNM 4.4. 3850  rok 2021 

- v mnohých prípadoch fondy majú výzvy priebežné,  priority k dnešnému dňu nie sú 

špecifikované, preto žiadosti o granty sa dopĺňajú v priebehu roka.  

 

5. Marketing a propagácia v roku 2021 
  

  

Dôležitosť a význam rozvoja publika narástol za posledných 15rokov predovšetkým z dvoch 

dôvodom. Prvým je všeobecný úbytok návštevnosti kultúrnych podujatí i vďaka väčšej 

možnosti využitia voľného času v dnešnej dobe. Druhým dôvodom je časté znižovanie dotácií 

na kultúrne aktivity zo strany štátu a miest.  

 „Marketing nie je umením hľadania chytrých ciest, ako zaplniť hľadisko. Marketing je 

umením vytvoriť skutočnú zákaznícku hodnotu. Je to umenie pomôcť zákazníkom, aby sa 

stali bohatšími.“ (Scheff,2007) Predchádzajúca definícia by sa dala zhrnúť slovami ako 

„vyváženie niekoľko protichodných záujmov. Za prvé je to záujem tvorcu (umelca), 

organizácie samotnej, spoločnosti a konzumentov umenia na tvorbe a ochrane umeleckých 

hodnôt vysokej kvality. Za druhé záujem organizácie dosiahnuť primeraného ekonomického 

zisku. Za tretie záujem konzumentov kultúry stráviť zmysluplne a kultúrne svoj voľný čas. A 

konečne za štvrté je tu záujem komerčných subjektov a sponzorov podporiť určitú 

spoločenskú aktivitu (kde priamou konkurenciou je napríklad i šport), výmenou za to, že budú 

môcť osloviť osoby, ktoré sa celého kultúrneho procesu účastina, a komunikovať im v 

súvislosti s tým svoje vlastné hodnoty (produkty). 

Na jeseň 2020 sa ako ideálna forma propagácie činnosti našej organizácie, s veľmi vysokým 

celoslovenským dosahom, ukázali  príspevky na sociálnych sieťach, kde sme prezentovali 

krátke ukážky digitalizácie nahrávok z nášho audioarchívu (Spomíname s kotúčakom POS) 

a metodické infografiky z oblasti TĽK („Vedeli ste, že...). Preto s touto formou propagácie 

budeme pokračovať aj v priebehu roku 2021. Nové, ale i existujúce materiály postupne 

uverejníme aj na našich ďalších sociálnych kanáloch, ktorých účty sme založili v priebehu 

decembra 2020 (youtube, instagram). 

V roku 2021 plánujeme: 

-  vydať CD FS Makovica s vianočnými piesňami a koledami,  

- v rámci edičnej činnosti vydať publikáciu „100 šarišských, zemplínskych, rusínskych 

a rómskych ľudových piesní“ 

- pravidelne informovať verejnosť o podujatiach prostredníctvo sociálnych sietí, 

oznamom a pozvánkami v printových médiách 

- zintenzívniť stretávanie sa umelcov rôznych zameraní na tematických projektoch. 



 

 

6. Organizačná štruktúra - plánované zmeny 

 
V organizácii spolu pracuje 14 zamestnancov. Činnosť jednotlivých úsekov vychádza 

z aktuálnych potrieb regiónu, z  poznania skutočnosti a  rieši ďalší rozvoj kultúry v regióne. 

Hlavnou obsahovou náplňou je: 

- tvorba koncepcií rozvoja a prezentácie kultúrnych, kultúrno-osvetových, kultúrno-

spoločenských a vzdelávacích podujatí 

- tvorba dramaturgických plánov a  projektov, umeleckých, organizačných, 

ekonomických a technických podmienok pre realizáciu podujatí rôznych žánrov  

- koncepčná, vzdelávacia a osvetová činnosť spojená s prieskumno-analytickou 

a informačno-dokumentačnou činnosťou 

- zovšeobecňovanie foriem a metód osvetovej práce 

- metodické usmerňovanie tvorcov a  realizátorov kultúrnych, osvetových 

a vzdelávacích aktivít 

- poradensko-konzultačná činnosť 

- spolupráca so štátnou správou a samosprávou, záujmovými zväzmi a združeniami,  

- pomoc pri zvyšovaní odbornej pripravenosti profesionálnych a dobrovoľných  

osvetových pracovníkov            

- poradenská a vzdelávacia funkcia v oblasti mimoškolskej výchovy, záujmovej 

umeleckej činnosti, klubového života a spoločenskej zábavy prostredníctvom 

vzdelávacích podujatí (školenia, kurzy, semináre) zameraných na špecifické oblasti, 

úseky a žánre osvetovej činnosti. 

- Vytváranie lektorských, inštruktorských a poradných zborov 

- Vydávanie odborných inštruktážnych, metodických, repertoárových a informačných  

      materiálov 

Organizovanie okresných súťaží, prehliadok, festivalov vo všetkých žánroch ZUČ 

 

Doplnková činnosť: - jedná sa o aktivity, ktoré sú z časti hradené účastníkmi, príp. 

objednávateľmi podujatí/. 

Doplnkové aktivity sa podieľajú na príjmovej oblasti kultúry - výstavy, 

prezentácie kolektívov, tvorivé dielne, prezentácie obcí, prezentácie výrobkov, 

workshopy, pobytové podujatia, turistické a športové zrazy. Prostriedky získané touto 

činnosť využívame na skvalitnenie a posilnenie hlavnej činnosti. 

Tu patria aktivity: 

1. zriaďovateľská činnosť osvetového strediska /folklórne kolektívy – 

Makovička, Makovica/ 

2. školiteľská činnosť 

3. prevádzka ubytovacieho zariadenia v Roztokoch. 

   
6.1. Zamestnanci, ktorí v roku 2021 dovŕšia  dôchodkový vek: 

 V roku 2021 dvaja pracovníci dovŕšia dôchodkový vek. 

- Pracovná pozícia účtovníčka, odchod do dôchodku plánovaný k 31.3.2021. 

V súčasnosti prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície.  

- Pracovná pozícia odborný kultúrno-osvetový pracovník pre oblasť filmu, 

fotografie a výtvarníctva, plánovaný odchod do dôchodku koncom roka 2021. 

Úsek sa musí obsadiť pracovníkom s príslušným odborným vzdelaním. 

 

6.2. Iné plánované zmeny v organizačnej štruktúre 



 (napr.: zrušenie prac. pozície a pod.) 

  

 V roku 2021 neplánujeme zrušenie pracovných pozícií, avšak uvítame možnosť 

zvýšenia pracovnej pozície o zamestnanca pre oblasť menšinovej kultúry so znalosťou 

rusínskeho, prípadne rómskeho spisovného jazyka. 

 

7. Iné  
 

 Rok 2021 je rokom 65. výročia založenia FS Makovica, ktorý je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti POS. K tomuto výročiu bude zameraná celoročná činnosť, ktorá okrem 

pravidelnej činnosti bude realizovať celý rad podujatí smerom k verejnosti – samostatné 

koncerty hudby a spevu, nahrá a vydá CD kolied a vianočných piesní „Narodilsja Isus 

Christos“. Vyvrcholením celoročnej činnosti bude premiérový program Makovica 65. 

 Dôležitým zámerom organizácie pre rok 2021 je zriadenie digitalizačného centra, 

v ktorom okrem archívnych zbierok POS ponúkneme možnosť aj ďalším kultúrno-osvetovým 

zariadeniam v kraji archivovať zvukový zbierkový fond. 

 V tomto roku budeme sa uchádzať o podporu projektu zameraného na vzdelávanie 

profesionálnych pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení v našom kraji. 

 

Súčasťou plánu sú: 

 

- pravidelné nočné pozorovania oblohy (každý piatok po zotmení) pre verejnosť 

na vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch 

- pravidelné nácviky DFS Makovička 2 x týždenne pre 4 tanečné a spevácku 

skupinu, 1 x týždenne pre detskú ľudovú hudbu 

- pravidelné nácviky FS Makovica 2 x týždenne pre tanečnú zložku, 1 x 

týždenne pre spevácku zložku a ľudovú hudbu 

- sústredenia súborov podľa potreby počas víkendov, vystúpenia 

- pravidelná činnosť klubu neprofesionálnych výtvarníkov, 2 x mesačne 

- pravidelná činnosť filmového klubu, 2 x mesačne 

- pravidelná činnosť astronomického krúžku, 1 x týždenne 

- pravidelné činnosť šachového krúžku, 1 x týždenne 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

Programový rozpočet – plán 2021 

 
1. Plánovaný počet súťaží ZUČ 21 

2. Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS 61 

3. Plánovaný počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny 

osobnosti, historické udalosti 

60 

4. Plánovaný počet podujatí pre verejnosť – astronómia (Roztoky) 50 

5. Predpokladaný počet odborných pozorovaní 110 

 

- bod č. 4 a 5 doplnený o astronomickú činnosť pracoviska v Roztokoch 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

Plán súťaží na rok 2021 
umelecké slovo, divadlo, tanec 

 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Miesto 

konania 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

február ZÁZRAČNÁ TRUHLICA – 

5. ročník regionálnej súťaže 

v umeleckom prednese poézie 

a prózy detí  materských škôl 

POS Svidník regionálna POS Svidník 

marec BELOPOTOCKÉHO 

MIKULÁŠ – 47. ročník 

regionálnej postupovej súťaže 

a prehliadky 

neprofesionálneho divadla 

dospelých vo forme výberu  

MsKs 

Stropkov 

regionálna POS Svidník 

marec ROZPRÁVKOVÝ 

STROPKOV (Zlatá 

priadka) 2021 - 50. ročník 

okresnej postupovej súťaže 

a prehliadky detskej 

dramatickej tvorivosti vo 

forme výberu pre okres 

Svidník a okres Stropkov 

POS Svidník okresná POS Svidník 

marec HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 67. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v  umeleckom 

prednese poézie a prózy detí 

a mládeže  

súťaž vzhľadom k pandemickej 

situácii bude sa realizovať 

v úzkom počte, denne iba 

jedna veková kategória, 

predpokladáme realizáciu 

počas celého týždňa 

POS Svidník okresná POS Svidník 

marec HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 67. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v  umeleckom 

prednese poézie a prózy detí 

a mládeže  

súťaž vzhľadom k pandemickej 

situácii bude sa realizovať 

v úzkom počte, denne iba 

jedna veková kategória, 

predpokladáme realizáciu 

počas celého týždňa 

Krajské 

múzeum 

v Prešove – 

Kaštieľ v 

Stropkove 

okresná POS Svidník 



 

 

Plán súťaží na rok 2021 
hudba, spev 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

Súťaže 

Miesto 

konania 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

marec  Zahrajte husličky 

(Vidiečanova Habovka) 
-Vidiečanova Habovka je 

celoštátna postupová súťaž 

a prehliadka hudobného 

folklóru detí a dospelých 

POS Okresná  POS 

máj Vidiečanova Habovka 
-Vidiečanova Habovka je 

celoštátna postupová súťaž 

a prehliadka hudobného 

folklóru detí a dospelých, 

účasť so súťažiacimi 

KD Raslavice  Krajská  

jún  Vidiečanova Habovka 
-Vidiečanova Habovka je 

celoštátna postupová súťaž 

a prehliadka hudobného 
folklóru detí a dospelých, 
účasť so súťažiacimi 

Habovka  Celoštátna   

január 48. Makovická struna  
-Regionálna súťažná  

prehliadka ľudových piesní 

Svidník Regionálna  ZRU SR 

september 49. Makovická struna  
-Regionálna súťažná  

prehliadka ľudových piesní, 

účasť so súťažiacimi 

Bardejov celoštátna ZRU SR 

apríl Mládež spieva 
-Mládež spieva je celoštátna 

postupová súťaž a 

prehliadka detských a 

mládežníckych speváckych 

zborov 

Giraltovce Okresná POS 

máj Divertimento musicale 
-Divertimento musicale je 

celoštátna postupová súťaž 

a prehliadka 

neprofesionálnej komornej 

hudby 

Svidník Okresná POS 

máj Spevy môjho rodu Svidník Okresná  POS 

máj Viva il canto 
-Viva il canto je celoštátna 

postupová súťaž a 

prehliadka speváckych 

zborov 

Svidník Okresná  POS 

 

 

 



Plán súťaží na rok 2021 
film, fotografia, výtvarníctvo 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Miesto 

konania 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovani

a 

február Výtvarné spektrum- okresná 

súťažná prehliadka pre 

neprofesionálnu výtvarnú 

tvorbu 

POS Svidník okresná  POS Svidník 

február Vesmír očami detí -XXXVI. 

ročník celoslovenskej 

výtvarnej súťaže – regionálne 

kolo pre okresy Svidník a 

Stropkov 

POS Svidník, 

Mestská 

knižnica 

Stropkov 

regionálna  POS Svidník 

marec Cineama – regionálna súťažná 

prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby 

POS Svidník regionálna  POS Svidník 

apríl Amfo - regionálna súťaž 

neprofesionálnej fotografickej 

tvorby 

POS Svidník regionálna  POS Svidník 

apríl Cineama - krajská súťažná 

prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby 

POS Svidník krajská  FPU 

novemb

er 

„Betlehem 2021“ POS Svidník medzinárod-

ná súťaž v 

POS a v 

poľskom 

meste Dukla 

POS Svidník 

novemb

er 

„O najkrajší adventný veniec“ POS Svidník okresná súťaž POS Svidník 

 

 

Plán súťaží na rok 2021 
kultúra národnostných menšín 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Miesto 

konania 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

február Môj sen lízatko 

-rozvoj umeleckých zručností, 
kreativity a estetickej citlivosti 
u detí 

Múzeum 

lízatiek v Jasle 

Medzinárodná Múzeum 

lízatiek v 

Jasle 

marec Maľovanie veľkonočných 

vajíčok tradičnou 

a netradičnou technikou 

-ukážky a výstava 

remeselných prác spojených 

s predajom, ochutnávka 

tradičných jedál a kultúrny 

program 

Nižná Olšava Regionálna 
súťaž 

POS Svidník 

Obec 

N.Olšava 

máj Rómsky talent 2020 POS Svidník Regionálna POS Svidník 



 súťažná 

prehliadka   

jún „FOLKLÓRNE PASTELKY“ 

- 17. ročník výtvarnej súťaže 

v maľovaní na chodník 

sprievodné podujatie k 67. 

folklórnym slávnostiam 

kultúry Rusínov -Ukrajincov 

SR vo Svidníku 

Pešia zóna 

Svidník 

Okresná 

súťaž 

ZRUS Prešov 

POS Svidník 

 

 

Plán súťaží na rok 2021 
astronómia 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

súťaže 

Miesto 

konania 

Charakter  

súťaže * 

Zdroj 

financovania 

Február Vesmír očami detí POS Svidník okresná  POS 

marec Čo vieš o hviezdach POS Svidník okresná  POS 

jún MDD  HR Roztoky regionálna 

branno-

vedomostná 

súťaž 

POS 

júl CykloRoztoky HR Roztoky regionálne 

športovo- 

astronomické 

popoludnie 

bez vekového 

obmedzenia 

POS 

 

 

Príloha č. 3 

 

 

Plán výstav na rok 2021 
 

Termín 

(mesiac)  

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

január Výber z tvorby“  POS Svidník POS um. diela 

profesionálnych 

výtvarníkov 

január Tvorba 2020  POS Svidník ŠUP študentov ŠUP 

Svidník 

február Výtvarné spektrum 2021 POS Svidník POS  

február  „Vesmír očami detí“- 

 

POS 

Svidník,  

Mestská 

knižnica 

Stropkov 

POS XXXVI. ročník 

celoslovenskej 

výtvarnej 

súťaže – 

regionálne kolo 

okr. Svidník a 

Stropkov 



apríl Amfo - regionálna výstava 

pre neprofesionálnu 

fotografickú tvorbu 

 

Vernisáž a autorská 

výstava výtvarníkov Pavla 

Mochnackého a fotografa 

Mariána Mihalčína 

„Krajina vo fotke a v 

maľbe “ 

POS Svidník 

 

 

 

POS Svidník 

POS  

máj Výstava maturitných prác 

študentov ŠUP  Svidník 

 Svidník -odbor grafický 

a odevný dizajn, reklamná 

tvorba  

„Diela rómskych 

osobností“ - výstava 

rómskych  výtvarných 

prác 

POS Svidník POS  

jún „Maľované srdcom“ 

vernisáž a autorská 

výstava Martiny Šottovej 

POS Svidník POS  

 júl 

 

„Potulky“- výstava 

a vernisáž 

fotografov Petra  

Filakovského, Petra  

Harvana a Jozefa  

 Feigla / dokumentárna 

 fotografia/ 

 

POS Svidník 

 

POS 

 

 

august 

 

“Duša na plátne“ autorská  

 výstava a vernisáž 

výtvarníka     

Slavomíra Čupila 

POS Svidník 

 

 

POS 

 

 

 

september     

 

„Výber z tvorby výstava  

 Renaty Goraczko a                  

fotografky Iwony  

Niezgody- PL, Sanok 

 

POS Svidník 

 

POS 

 

 

október 

 

„Naše pohľady“ - výstava 

obrazov                       

regionálnych výtvarníkov                            

POS Svidník 

 

POS 

 

 

 

november     

 

„Betlehem 2021“- výstava 

betlehemov pre žiakov, 

študentov       a dospelých 

z okresu Svidník 

POS Svidník 

 

 

 

POS 

 

 

december 

 

„Najkrajší adventný veniec 

2021“ - výstava 

adventných vencov pre 

deti, mládež a dospelých                             

POS Svidník 

 

POS 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2021 
 

Termín 

(dátum) 

Názov  

podujatia 

Miesto 

konania 

Zdroj  

financovania 

Stručný popis 

máj Výstup na horu 

Makovica 

Cernina POS, OcÚ každoročný výstup na horu 

Makovica pri príležitosti 

Dňa hasičov 

jún Slávnosti kultúry 

Rusínov – Ukrajincov 

SR 

Svidník FNPKNM, 

POS, PSK 

najstarší národnostný 

folklórny festival 

október Makovica – 65 rokov 

činnosti 

Svidník FNPKNM, 

POS, Mesto 

premiéra FS Makovica k 65. 

výročiu založenia 

 

Príloha č. 5 

 

Plán podujatí na rok 2021 
umelecké slovo, divadlo, tanec 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

február Krása slova Tvorivá 

dielňa 

POS Svidník Tvorivá dielňa pre 

pedagógov slovenského 

jazyka a literatúry so 

zameraním na umelecký 

prednes a výchovu 

recitátora pre pedagógov 

z okresu Svidník 

február Krása slova Tvorivá 

dielňa 

POS Svidník Tvorivá dielňa pre 

pedagógov slovenského 

jazyka a literatúry so 

zameraním na umelecký 

prednes a výchovu 

recitátora pre okres 

Stropkov 

máj Tanečná dielnička Tvorivá 

dielňa 

POS Svidník Tvorivé tanečné dielničky 

pre deti materských škôl 

máj Tanečná dielnička Tvorivá 

dielňa 

POS Svidník Tvorivé tanečné dielničky 

pre deti materských škôl 

máj Metodická činnosť Metodická 

návšteva 

POS Svidník Metodická návšteva 

k účinkujúcim súborom, 

skupinám a sólistom na 

Rusínskom festivale vo 

Svidníku 

jún Konkurz do DFS 

Makovička 

konkurz POS Svidník Konkurz do tanečnej, 

speváckej a hudobnej 

zložky DFS Makovička 

september Konkurz do DFS 

Makovička 

konkurz POS Svidník Konkurz do tanečnej, 

speváckej a hudobnej 



zložky DFS Makovička 

október „Nedramaticky 

dramaticky“ 

Metodická 

návšteva 

s tvorivou 

dielňou 

POS Svidník Metodická návšteva 

spojená s tvorivou dielňou 

pre pedagógov a členov 

detských a mládežníckych 

recitačných kolektívov 

(prvý stupeň ZŠ) 

október „Nedramaticky 

dramaticky“ 

Metodická 

návšteva 

s tvorivou 

dielňou 

POS Svidník Metodická návšteva 

spojená s tvorivou dielňou 

pre pedagógov a členov 

detských a mládežníckych 

recitačných kolektívov 

(druhý  stupeň ZŠ) 

december Vinčujeme Vám koncert POS Svidník Pásmo betlehemských hier 

a kolied v podaní všetkých 

členov DFS Makovička 

december Vinčujeme Vám koncert POS Svidník Pásmo betlehemských hier 

a kolied v podaní 

folklórnych skupín v 

regióne 

január - 

december 

 Tanečná 

pedagogika 

POS Svidník Pedagogické vedenie 

tanečných skupín DFS 

Makovička 
 

 

Plán podujatí na rok 2021 
hudba, spev 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

Apríl Zápis nôt regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

Apríl Tóny akordeónu  regionálny   Je to muzikantská tvorivá 

dielňa pre akordeónistov, 

v ktorej sa môžu zúčastniť 

deti, mládež, dospelí aj 

členovia ľudových hudieb  

aby sa mohli zdokonaliť 

ľudovom alebo rómskom 

štýle hrania. 

Máj  Zápis nôt  regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

Jún  Tóny akordeónu regionálny  Je to muzikantská tvorivá 

dielňa pre akordeónistov, 

v ktorej sa môžu zúčastniť 

deti, mládež, dospelí aj 

členovia ľudových hudieb  

aby sa mohli zdokonaliť 



ľudovom alebo rómskom 

štýle hrania. 

Jún Zápis nôt regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

September  Tóny akordeónu regionálny  Je to muzikantská tvorivá 

dielňa pre akordeónistov, 

v ktorej sa môžu zúčastniť 

deti, mládež, dospelí aj 

členovia ľudových hudieb  

aby sa mohli zdokonaliť 

ľudovom alebo rómskom 

štýle hrania. 

September  Zápis nôt regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

Október  Zápis nôt regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

November  Tóny akordeónu regionálny  Je to muzikantská tvorivá 

dielňa pre akordeónistov, 

v ktorej sa môžu zúčastniť 

deti, mládež, dospelí aj 

členovia ľudových hudieb  

aby sa mohli zdokonaliť 

ľudovom alebo rómskom 

štýle hrania. 

November Zápis nôt regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

December Zápis nôt regionálny  Je to tvorivá dielňa pre 

zápis nôt v počítačovom 

programe Sibelius. 

 

 

Plán podujatí na rok 2021 
remeslá 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

január Výroba 

karnevalových 

masiek 

miestny POS Svidník tvorivá dielňa pre 

žiakov ZŠ Karpatská 

Svidník 

január dotyky s hlinou regionálny POS Svidník cyklus keramických 

dielní 

február Maľovanie na sklo miestny POS Svidník tvorivá dielňa pre 

Denné centrum  

február uzlíkový náramok regionálny POS Svidník cyklus tvorivých 

dielní  

marec Práca s drôtom – miestny POS Svidník pre žiakov ZŠ Vyšný 



jednoduchá technika 

pletenia 

Orlík 

marec textilné hračky regionálny POS Svidník workshop zameraný 

na výrobu hračiek 

apríl Netradičné obrázky 

na kartóne 

miestny POS Svidník pre žiakov ZŠ 

Ladomírová 

apríl technika plstenia regionálny POS Svidník tvorivá dielňa - 

cyklus 

máj Servítková technika miestny 

 

 

POS Svidník pre ZŠ 

Konštantínova 

Svidník 

máj májenky regionálny POS Svidník tvorba vencov, 

cyklus tvorivých 

dielní 

máj Deň medu a 

remesiel 

regionálny POS Svidník prezentácie  

jún Enkaustika regionálny POS Svidník tvorba obrázkov 

pomocou voskoviek 

júl - 

august 

remeselné tábory regionálny POS Svidník remeselné techniky 

pre deti 

júl - 

august 

Tvorivé dielne  pre 

deti a dospelých v 

priestoroch POS 

regionálny POS Svidník výtvarné techniky -

enkaustika, 

maľovanie na 

drevo, na kameň... 

september Výrobky zo slaného 

cesta 

miestny POS Svidník pre Denný stacionár 

Vagrinec 

september dotyky s hlinou regionálny POS Svidník workshop pre 

dospelých - cyklus 

október Netradičné obrázky 

na kartóne 

miestny POS Svidník pre SŠ-ZŠ 

Giraltovce 

október výrobky zo slamy a 

sena 

regionálny POS Svidník workshop pre 

dospelých - cyklus 

november Maľovanie na textil miestny POS Svidník pre ZŠ Mlynská 

Stropkov 

november Adventné vence regionálny POS Svidník cyklus zameraný na 

tvorbu vianočných 

vencov a dekorácií 

december Vianočné inšpirácie miestny POS Svidník pre ZŠ Cernina 

december Perníky regionálny POS Svidník cyklus tvorivých 

dielní - výroba 

perníkov 

rok 2021 Remeselné stredy regionálny POS Svidník streda 13.00 – 19.00 

pravidelné remeselné 

workshopy počas 

celého roka 
 

 

Plán podujatí na rok 2021 
(ÚSEK  VZDELÁVANIA, SOCIÁLNEJ PREVENCIE A MENŠINOVEJ KULTÚRY) 



Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

r.2021 ZŠ a OcÚ okres 

Svidník, Stropkov 

regionálny POS Svidník Metodické návštevy 

február Štatistické výkazy 

MK SR za rok 

2020 

regionálny POS Svidník Metodické návštevy, 

pomoc pri spracovaní 

4.2. Svetový deň proti 

rakovine 

regionálny  POS Svidník Beseda pre študentov 

10.2.-

16.2. 

Národný týždeň 

manželstva 

regionálny POS Svidník Týždenná iniciatíva na 

podporu manželstva. 

Cieľom je propagovať 

a podporiť 

manželstvo ako vzácnu 

hodnotu pre moderného 

človeka. 

marec Aktivity zamerané 

na prevenciu 

fajčenia 

Telesná a duševná 

hygiena žiaka   

regionálny POS Svidník Výchovno-vzdelávacie 

podujatie   

- tvorivá dielňa 

marec Prevencia 

infekčných 

ochorení 

regionálny POS Svidník Beseda pre seniorov 

7.4. „Svetový deň 

zdravia“ 

regionálny POS Svidník Prevencia pre občanov 

Zároveň bude 

poskytnuté poradenstvo 

týkajúce sa zdravého 

životného štýlu 

8.4. Medzinárodný deň 

Rómov 

regionálny POS Svidník Besedy pre žiakov ZŠ 

Je aj tento rok 

príležitosťou nie len 

pripomenúť  význam a 

bohatosť rómskej 

kultúry, tradícií a dejín, 

ale aj využiť ju na 

zvýšenie povedomia 

u majoritnej 

spoločnosti.  

22.4. Deň Zeme regionálny POS Svidník Výchovno-vzdelávacie 

podujatie zamerané na 

ochranu životného 

prostredia. Cieľom 

týchto aktivít bude 

vzbudiť záujem 

o životné prostredie 

a svojím aktívnym 

prístupom urobiť niečo 

pre svoje okolie. 

máj Sexuálna výchova regionálny POS Svidník Beseda pre rómskych 



Škodlivosť 

alkoholu a fajčenia 

na zdravie mladých 

ľudí 

žiakov ZŠ 

máj Ako predchádzať 

užívaniu drog 

a rizikám s tým 

spojeným. 

Škodlivosť 

alkoholu a fajčenia 

na zdravie deti 

a mládeže 

regionálny POS Svidník Besedy pre rómskych 

žiakov ZŠ 

máj Fajčenie – zlozvyk, 

ktorého sa možno 

zbaviť  

Kriminalita, 

vandalizmus a iné 

formy násilného 

správania 

regionálny POS Svidník Výchovno-vzdelávacie 

podujatie pre žiakov ZŠ 

jún Prevencia 

drogových 

závislosti 

krajský POS Svidník  Odborný seminár pre 

koordinátorov soc. 

prevencie, vých. 

pracovníkov, 

psychológov, 

preventistov v okrese 

Svidník, Stropkov 

jún Bezpečné na 

cestách 

regionálny POS Svidník Beseda s praktickými 

ukážkami 

jún Kriminalita 

mladistvých 

páchaná pod 

vplyvom alkoholu 

Škodlivosť 

fajčenia na zdravie 

mladých ľudí 

regionálny POS Svidník Besedy pre študentov 

SŠ 

26.jún Medzinárodný deň 

proti zneužívaniu 

drog 

a nezákonnému 

obchodovaniu s 

nimi 

regionálny POS Svidník Aktivity zamerané na 

zvýšenie 

informovanosti 

o škodlivých účinkoch 

užívania drog 

júl Zdravá výživa 

a zdravý životný 

štýl, ako 

nevyhnutná 

podmienka 

aktívneho 

seniorského veku 

regionálny POS Svidník beseda 

júl Bezpečné na 

cestách 

regionálny POS Svidník Výchovno-vzdelávacie 

pre deti 



júl Letné tvorivé 

dielne 

regionálny POS Svidník 

FNPKNM 

Workshopy pre rómske 

deti a mládež 

august Kriminalita, 

vandalizmus a iné 

formy násilného 

správania 

regionálny POS Svidník Výchovno-vzdelávacie 

podujatie pre 

prázdninujúce deti  

august Moja národnosť je 

rómska a som na to 

hrdý 

regionálny POS Svidník Vzdelávacie aktivity 

pre rómsku mládež 

august Tradičná  kultúra 

Rómov 

regionálny POS Svidník kultúrno-vzdelávacieho 

letného tábora 

umeleckých remeslách, 

v hudbe, speve a tanci, 

11.9. Svetový deň prvej 

pomoci 

regionálny  POS Svidník Základy poskytovania 

prvej pomoci spojené 

s praktickou ukážkou 

október Mesiac úcty 

k starším: 

Prevencia proti 

páchaniu trestných 

činov podvodov a 

zneužívania 

starších ľudí 

 

regionálny 

POS Svidník beseda 

október Ako sa chrániť na 

ulici a doma pred 

možným 

nebezpečenstvom 

regionálny POS Svidník beseda 

16.-

22.11. 

Európsky týždeň 

boja proti drogám 

regionálny POS Svidník Prevenčné aktivity k 

tejto problematike a to 

predovšetkým na 

základných a stredných 

školách. 

19.11. Svetový deň 

prevencie týrania a 

zneužívania detí 

 

regionálny POS Svidník Aktivity zamerané na 

prevenciu násilia na 

deťoch a mladistvých" 

1.12. Svetový deň proti 

HIV/AIDS 

regionálny POS Svidník beseda 

december Partnerské vzťahy, 

sex a hrozba AIDS 

regionálny POS Svidník beseda 

december Prevencia 

domáceho násilia 

a obchodovanie 

s ľuďmi  

 

regionálny POS Svidník beseda 

 

Plán podujatí na rok 2021 
FS Makovica a (O)svetové kino 

Termín Názov  Charakter Zdroj Stručný popis 



(mesiac) podujatia podujatia  financovania 

November Kmiť Celovečerný 

program 

POS Svidník, 

FNPKNM 

Tanečno-dramatický 

program pri príležitosti 

65. výročie založenia FS 

Makovica 

december vianočný koncert FS 

Makovica 

regionálny FNPKNM koncert kolied 

a vianočných piesní 

spojený s krstom CD 

Január Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

Február Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

Marec Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

Apríl Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

Máj Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

Jún Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

September Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

Október Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

November Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 

December Cestovateľské kino 

v POS 

Prednáška Rozpočet a 

vstupné 

Prednáška cestovateľa o 

vybranej krajine 
 

 

 

Plán podujatí na rok 2021 
astronómia 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

20.3.2021 Deň hvezdárni a 

planetárií 

 

regionálny POS prehliadka HR, 

dokumentárne filmy,  

pozorovanie Slnka 

a nočnej oblohy 

7.-

11.4.2021 

Svetový deň letectva 

a kozmonautiky 

regionálny POS séria prednášok, 

dokumentárne filmy 

16.-

18.4.2021 

Padajúca hviezda 

alebo meteor? 

krajský FPU expedícia Lyridy 

24.4.2021 Deň Zeme 

 

regionálny POS prednáška 

1.-

16.5.2021 

Európske solárne dni 

 

regionálny POS pozorovanie Slnka, 

prednáška 



1.5.2021 Deň Slnka 

 

regionálny POS pozorovanie Slnka, 

prednáška 

10.-

14.2021 

Padajúca hviezda 

alebo meteor? 

krajský FPU expedícia Perzeidy 

 

August - 

september 

Pod hviezdnou 

oblohou 

regionálny POS pozorovanie nočnej 

oblohy na letisku vo 

Svidníku v rámci dňa 

otvorených dverí 

10.- 

12.9.2021 

Star party  regionálny POS stretnutie profesionálnych 

a amatérskych astronómov 

29.9.-

3.10.2021 

Svetový kozmický 

týždeň  

regionálny POS prednášky, dokumentárne 

filmy 

8.-

10.10.2021 

Padajúca hviezda 

alebo meteor? 

krajský FPU expedícia Drakonidy 

16.11.-

10.12.2021 

Svetelné znečistenie regionálny POS dokumentárne filmy, 

prednášky 
 

Príloha č. 6 

 

Plán festivalov na rok 2021 

 
Názov  

festivalu 

Termín 

 

Miesto Roč. Organizátor Spoluorganizát

or 

RUSÍNSKY FESTIVAL 

– multižánrový festival  

máj Svidník 9. OO RO POS Svidník 

Slávnosti kultúry 

Rusínov - Ukrajincov SR 

jún Svidník 67. ZRU SR POS Svidník 

Popoludnie s rusínskym 

folklórom 

júl Rakovčík 16. Obec 

Rakovčík 

POS Svidník 

Zo studnice predkov júl Pstriná 5. Obec Pstriná POS Svidník 

Festival tradičnej kultúry júl N. Olšava 5. Obec N. 

Olšava 

POS Svidník 

Festival ľudovej kultúry august Lomné 19. Obec Lomné POS Svidník 

Festival tradičnej ľudovej 

kultúry 

august Stročín 24. Obec Stročín POS Svidník 

Folklórny festival pod 

Makovicou 

 Kurimka 25. Obec 

Kurimka 

POS Svidník 

Rusínsky folklórny 

festival 

august Hrabovčí

k 

17. Obec  

Hrabovčík 

POS Svidník 

Slávnosti folklóru septem

ber 

N. 

Mirošov 

29. Obec  Nižný 

Mirošov 

POS Svidník 

Rusínsky folklórny 

festival 

október Cernina 29. Obec  

Cernina 

Obec Cernina 

Zachovanie a šírenie 

duchovnej kultúry 

október Kurimka 17. Obec 

Kurimka 

Obec Kurimka 

Betlehemská tradícia decemb

er 

Kečkovce 8. Obec 

Kečkovce 

POS Svidník 



 


