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Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku je rozpočtová organizácia Prešovského 

samosprávneho kraja v oblasti kultúry a svojou činnosťou pokrýva dva okresy - Svidník a 

Stropkov.  

 

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.  

 

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.  

Spolu v organizácii pracuje 13 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, 

MK SR, MŠ SR, 

- 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, vzdelávacie kurzy a semináre, 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: 



- zriaďovateľská činnosť osvetového strediska /folklórne kolektívy – 

Makovička, Makovica/ 

- technická spoluúčasť na podujatí: propagácia, ozvučenie, videodokumentácia 

/finančná spoluúčasť je určená vnútorným predpisom organizácie/ 

- školiteľská činnosť 

- prevádzka ubytovacieho zariadenia v Roztokoch 

 

 

 

 

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

 

       Schválený  Upravený /EUR/ 

       r.2013   r.2013 

 

 

Bežné výdavky, príjmy    192 408,00  206.807,00 

Bežné výdavky                0      3.661,00 

/projekt „Nové možnosti“/  

Bežné výdavky                0          1.069,00 

/projekt „Nové možnosti“ 11Sl                                           

Bežné výdavky na projekty/ MK SR-111/             0      6.650,00 

Kapitálové výdavky                0    47.690,00 

/projekt „Nové možnosti“/  

 

 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku na rok 2013 malo schválený rozpočet 

vo výške 192 408,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  24 408,00 EUR 

 

V roku 2013 došlo k týmto rozpočtovým opatreniam: 

 

- listom č. 330/01/P/2013 zo dňa 15.2.2013 nám bol upravený bežný výdavok 

o 4740 €. Tieto bežné výdavky sú účelovo určené na predfinancovanie 

a kofinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

schváleného projektu: „Nové možnosti“ v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. 

 

- Listom č. 346/01/P/2013 zo dňa 15.2.2013 nám bol upravený výdavok 

o 47690,00 € - kapitálové výdavky. Kapitálové výdavky sú účelovo určené 

na predfinancovanie a kofinancovanie vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov schváleného projektu: „Nové možnosti“ v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. 

 

- Listom č. 631/05/K/2013 zo dňa 7.5.2013 nám bol upravený bežný výdavok 

o 6000,00 €. Z toho finančné prostriedky vo výške 3000,00 € sú účelovo 

určené na „Rusínsky festival“ a 3000,00 € sú účelovo určené na 59. 

Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku. 

 



- Listom č. 88/07/K/2013 zo dňa 29.5.2013 nám bol upravený bežný výdavok 

o 2000,000 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na „Folklórny festival 

vo Fínsku“. 

 

- Listom č.1034/14/K/2013 zo dňa 22.7.2013 nám bol upravený bežný 

výdavok o 600,00 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na kultúrne 

podujatie „Folklórny festival obec Vyšná Jedľová“ 

 

- Listom č. 1081/16/K/2013 zo dňa 1.8.2013 nám bol upravený bežný 

výdavok o 1850,00€. Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu 

MK SR na projekt číslo: 

MK-5397/013/7.5 „Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka 

DDT/príprava a realizácia krajskej súťažnej prehliadky DDT 

 

- Listom č.1080/16/K/2013 zo dňa 1.8.2013 nám bol upravený bežný výdavok 

o 1000,00€. Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR 

na projekt číslo: 

MK-5396/2013/7.5 „Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v umeleckom 

prednese poézie a prózy IV. a V. kategória – krajská súťaž recitačných 

kolektívov a divadiel poézie/príprava a realizácia krajskej súťaže. 

 

- Listom č 1071/16/K/2013 zo dňa 1.8.2013 nám bol upravený bežný výdavok 

o 1500,00€. Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR 

na projekt číslo: 

MK-5395/2013/7.3 „Tvorba nového programu FS Makovica“ 

  

- Listom č. 1065/16/K/2013 zo dňa 1.8.2013 nám bol pridelený bežný 

výdavok o 1500,00€. Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu 

MK SR a sú určené na projekt číslo: 

MK-5393/2013/7.2 „Ľudové tance a zvyky“. 

 

- Listom č. 1435/19/K/2013 zo dňa 20.9.2013 nám bol pridelený bežný 

výdavok o 2900,00€. Finančné prostriedky sú účelovo určené na odstránenie 

havarijného stavu – prasknuté kanalizačné potrubie v objeme 1200,0€ a na 

osadenie otvoreného ohniska – krbu v objeme 1700,00€. 

 

- Listom č. 1738/14/P2013 zo dňa 25.10.2013 nám bol upravený bežný 

výdavok  o -10 EUR. Úpravou rozpočtu došlo k zníženiu bežných výdavkov 

účelovo určených na predfinancovanie a kofinancovanie vo výške 5% 

z celkových oprávnených výdavkov schváleného projektu „Nové možnosti“ 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 

2007-2013. 
 

- Listom č. 1737/14/P/2013 zo dňa 25.10.2013 došlo k zmene zdrojov 

financovania projektu „Nové možnosti“ 

Bežné výdavky zdroj 41    - 1069 EUR 

Bežné výdavky zdroj 11S1+1069 EUR 

 

- Listom č. 1870-1/23/K/2013 zo dňa 31.10.2013 došlo k úprave bežných 

výdavkov o 944 EUR. Použitie finančných prostriedkov a ich rozdelenie je 



v kompetencii štatutára organizácie, pričom prostriedky je možné použiť 

podľa zváženia. Úhradu záväzkov, tovarov a služieb, prvotné odstránenie 

havarijných stavov a na hmotnú zainteresovanosť. 

 

- Listom č. 1870/23/K/2013 zo dňa 31.10.2013 došlo k úprave bežných 

výdavkov o 1955 EUR. Použitie finančných prostriedkov a ich rozdelenie je 

v kompetencii štatutára organizácie, pričom prostriedky je možné použiť 

podľa zváženia na úhradu záväzkov, tovarov a služieb, prvotné odstránenie 

havarijných stavov a na hmotnú zainteresovanosť. 

 

- Listom č. 2341/24/K/2013 zo dňa 29.11.2013 došlo k úprave bežných 

výdavkov o 800 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli pridelené 

z rozpočtu MK SR na projekt č. MK-8690/2013/7.2 „ZIRO 2013 (Zimné 

Roztoky)“ /príprava a realizácia projektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnenie príjmov: 

 

   

  schválený upravený skutočnosť 



      rozpočet rozpočet k 31.12.2013 

   

 

-  príjmy -  zdroj 46     24 408,00    24 408,00   26 993,54 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov            0      2 850,00     2 732,32 

- predaj výrobkov, tovarov a služieb  24 408,00    21 558,00       23 578,58 

-     úroky                     1,07 

-    dobropis                406,00 

- poistné plnenie                275,57 

  

 

-    refundácia projektov:                     10 124,17 

z toho: 

 

- Karpatské nebo za obdobie od 06.05.2012-31.05.2012 /85%/ ERDF        848,81 

- Karpatské nebo za obdobie od 06.05.2012-31.05.2012 /10%/ ŠR               99,86 

- Rozširujeme škálu možnosti spolupráce za obdobie:  

- Od 01.10.2011 - 31.12.2011 – 85% ERDF     3 517,30 

- Od 01.10.2011 – 31.12.2011 – 10% ŠR         827,60 

- Od 01.1.2012 -31.03.2012 – 85% ERDF     2 420,80 

- Od 01.1.2012 – 31.3.2012 – 10% ŠR         284,80 

- Od 01.4.2012 -30.4.2012 –  85% ERDF                 2 125,00  

-  

  

 Rozširujeme škálu možnosti spolupráce – kap. výdavky:              12 037,69 

z toho: 

Za obdobie od 01.10.2011 – 31.12.2011  - 50% z 85%   9 744,80 

Za obdobie od 01.10.2011 – 31.12.2011 – 10% ŠR    2 292,89 

 

 Vlastné príjmy /zdroj 46/ pozostávajú  z  prenájmu kancelárskych priestorov, 

poplatkov DFS Makovička,  vystúpenie FS Makovica a DFS Makovička, tvorivé dielne, 

ubytovanie, astronomická činnosť, 

- prenájom kancelárskych priestorov POS     2 587,32 

- prenájom priestorov hvezdáreň Roztoky        145,00 

-     poplatky DFS Makovička               12 222,00 

-     vystúpenie FS Makovica, DFS Makovička     3 600,00 

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                  9 787,00 

-     astronomická činnosť           365,00 

 -    tvorivé dielne                       473,00 

-     poplatok internet                        46,56  

 PSK nám poskytol upravený bežný výdavok vo výške 182399€ /zdroj 41/, 6650,00€ 

/zdroj 111/ 24408,00 /zdroj 46/  na činnosť osvetového zariadenia a zariadenia hvezdárne 

Roztoky. 

 

  

Čerpanie výdavkov: 

 

 



 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku eviduje k 31.12.2013 13 zamestnancov, 

prepočítaný stav je 13. Priemerná mzda k 31.12.2013 591,96  EUR. 

 

611 Tarifný plat, osobný plat, základný  -         77 176,27       

612 001 Osobný príplatok   -                   13 528,03 

612002 Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -           1 710,32 

614 – Odmeny zdroj 41   -           3 250,00 

          Odmeny zdroj 46   -           4 500,00   

 

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne           9 319,36 

   

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni     970,40                  

 

625 – poistné do Sociálnej poisťovne:    

 625001 – nemocenské poistenie            2 749,65 

 625002 – starobné poistenie                        1 3242,45 

 625002 - starobné poistenie /46/     978,27 

625003 – úrazové poistenie                            882,54 

 625004 – invalidné poistenie              3 146,43  

 625005 – poistenie v nezamestnanosti            1 030,21 

 625007 – rezervný fond solidarity             5 243,15  

  

  

 

630 Tovary a služby 

 

 

631 Cestovné náhrady 

 

631001 – Cestovné náhrady tuzemské         79,74 

- členka poroty krajskej súťažnej prehliadky DDT Rozprávkový Stropkov 

  

 

 

632 Energie, voda a kumunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn               10 157,00 

632001 Energia elektrická,  plyn /zdroj 46/                7 744,42 

 

 

 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie 

štvrťročne na základe spotreby v predchádzajúcom období. Dodávateľ vystaví raz ročne 

vyúčtovaciu faktúru na základe skutočného odpočtu spotreby elektriny. 



Vykurovanie priestorov POS je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou. Dodávateľ vystaví 

mesačne faktúru na základe skutočnej spotreby plynu predchádzajúceho obdobia a raz ročne 

vyúčtovaciu faktúru na základe skutočnej spotreby plynu. 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie za 

odberné miesto hvezdáreň Roztoky. Odberné miesto Roztoky je pripojené do sústavy 

vysokého napätia.  Budova je vykurovaná elektrickou energiou. Dodávateľ vystaví rozpis 

a splatnosť preddavkových platieb –3-krát v mesiaci. Vyúčtovaciu faktúru vystaví mesačne na 

základe skutočnej rezervovanej kapacity. Pri dennej prevádzke používame aj kotol na tuhé 

palivo. Snažíme znížiť náklady na elektrickú energiu. 

 

 

 

632002 – Vodné, stočné       423,95 

632003 -  Poštové a telekomunikačné služby            1 896,46  

      - telefónne poplatky,  poštovné, popl.za výpis  

   

632004 – Komunikačná infraštruktúra             2 292,88  

          Slovanet – internet  POS        

    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET              

 

 

 

 

 

 633 Materiál 

 

633002 – Výpočtová technika              6,00 

      Myš k počítaču 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje           69,90 

                Mikrovlnka – hvezdáreň Roztoky    

633006 – Všeobecný materiál       3 459,09  

Kancelárske potreby – papier, toner 

Čistiace potreby, všeobecný materiál na údržbu budov POS a Hvezdáreň Roztoky 

633006 – Všeobecný materiál /46/          368,75 

      Videokazety, vrecká do vysávača, toner do tlačiarne, 

      kanc. potreby, čistiace prostriedky, žiarovky, neón.trubice 

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice          85,26 

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice /46/        150,64 

     Predplatné novín PRAVDA  

633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky         23,00 

                Pracovné plášte, rukavice pre upratovačky 

633015 – Palivá ako zdroj energie          237,51 

          benzín do kosačky 

     

 

634 Dopravné 

 



 

 Organizácia vlastní 2 motorové vozidlá, motorový snežný skúter. Motorové vozidlo 

CITROEN BERLINGO slúži aj ako úžitkové vozidlo pre potreby FS  Makovica, prevoz 

hudobných nástrojov, ozvučenie a pod. Zároveň je vozidlo určené pre služobné cesty. 

Automobil Felícia je vedený ako referentské vozidlo, používa sa pri metodických návštevách, 

poradách, školeniach pre zamestnancov pracoviska v Roztokoch. Motorový snežný skúter sa 

využíva počas zimnej sezóny na značenie bežeckých turistických trás, ako zásahové vozidlo 

v náročnom teréne. 

 

 

634001 – Palivá, maziva, oleje          2 002,14 

      - pohonné hmoty, oleje,  

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky            608,66 

- oprava výfuku mot. vozidla Škoda Felícia 

- oprava defektu mot. vozidla Citroen Berlingo 

- prezutie zimných pneumatík mot.vozidla Citroen Berlingo 

- oprava motorového vozidla Citroen Berlingo 

 

634003 – Poistenie motorových vozidiel              640,10 

           /havar .poistenie  mot. vozidla CITROEN BERLINGO           

      Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesného vozíka 

 

 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov         2 275,88  

- preprava DS Tote tam na KP DDT Rozprávkový Stropkov 

- dovoz palivového dreva 

- preprava DDS FRÍ-KUL-IN na KP DDT Rozprávkový Stropkov 

- preprava DFS Makovička na KS DFS  

- preprava DFS Makovička na medzinárodný folklórny festival do Fínska 

- preprava FS Makovica na vystúpenie v obci Cernina 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   300,00 

- prepravné PUĽS – vystúpenie na 59. Slávnostiach kultúry R-U SR vo 

Svidníku 

 

634005 – Karty, známky, poplatky                         73,60 

- diaľničná známka,  parkovné 

 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky   77,00 

- pracovná odev a obuv pre vodičov 

    

 

 

 

 

 

 

 

635 Rutinná a štandardná údržba 

 



635004 – údržba prevádzkových strojov         285,18 

- oprava hudobného nástroja kontrabas 

- oprava kopírovacieho stroja CANON 

635006 – údržba budov, objektov       1 191,28 

- prasknuté vodovodné potrubie budovy POS 

635009 – Softvér         2 894,17  

 z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        

-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  

-  správa informačného systému –SOFTIP                       

   

    

 

636 Nájomné 

 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov            75,00 

- Prenájom priestorov pre účastníkov seminára ZIRO 2013 

- Nájom poľnohospodárskych pozemkov hvezdáreň Roztoky 

636002 –Nájomné za prenájom prv. strojov             54,00 

    /poštový priečinok/ 

636002 – Nájomné za nájom prv. Strojov             59,75 

 

 

 

637 Služby 

 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady,              695,00 

- Seminár KOLOFOTA 2013 – postupy v oblasti astronomických snímacích zariadení 

- Školenie a výklad zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole 

- Seminár – nový zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov 

- Seminár – novelizácia zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

637002 – Konkurzy a súťaže                        1 851,70 

- Vernisáž výstavy poľskej výtvarníčky Terezy Komornickej 

- Vernisáž výstavy obrazov, fotografií Michala Bujdoša zo Stropkova 

- Vernisáž výstavy z tvorby Viliama Volka 

- Divadelný ochotnícky súbor Ondavan zo Stropkova – predstavenie hry N. V. Gogoľ 

ŽENBA 

- reg. súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby – CINEAMA 2013 

- OS Hviezdoslavov Kubín Svidník,  

- OS Hviezdoslavov  Kubín Stropkov 

- OS neprofesionálna výtvarná tvorba – Výtvarné spektrum 2013 

- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 

- OS AMFO 2013 

- Výtvarná súťaž Deň Zeme 

- Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 



- OS tanečných kolektívov folklór okres Svidník a Stropkov 

- OS tanečných kolektívov nefolklórneho zamerania 

- Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín 2013 IV. a V. kategória, recitačné kolektívy a divadlá 

poézie 

- OS v krajine remesiel 

- OS sólistov, spevákov 

- Autorská výstava fotografii L.Švecovej 

- Autorská výstava obrazov N.Studenkovej 

- Vernisáž výstavy fotografky Márii Kepy  a výtvarníčky Malgorzaty Patronik 

- Vernisáž výstavy Vasiľa Kohutiča 

- Vernisáž výstavy samorastov a fotografii Mgr. Hudáka 

- KS „Spieva celá rodina“ 

- OS „Jesenná fantázia z plodov zeme“ 

- Regionálna súťažná prehliadka „Rómsky talent“ 

- OS o najkrajší betlehem 

                

637003 – Propagácia, reklama, inzercia             93,96 

           - vytvorenie web stránky 

637003 – Propagácia, reklama, inzercia /46/              60,00 

637004 – Všeobecné služby                      2 867,14 

- EPI zbierka zákonov                  

- PYROSLUŽBA – činnosť technika PO   

- zhotovenie kľúčov od kancelárii budovy POS  

- kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v objekte POS a hvezdáreň      

Roztoky  

- zhotovenie krbu 

- odplata za stravné lístky 

- čistenie a kontrola komínov v objekte POS Svidník a hvezdáreň Roztoky 

- revízia požiarnej signalizácie v objekte hvezdáreň Roztoky 

 

 

637004 – Všeobecné služby           5 700,00 

- Zabezpečenie umeleckého súboru Lúčnica na Festivale kultúry Rusínov Slovenska vo 

Svidníku 

- Vystúpenie ĽH O. Kandráča na 59. Slávnostiach kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo 

Svidníku 

- Vystúpenie PUĽS-u na 59. Slávnostiach kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku  

637004 – Všeobecné služby /46/             410,21 

      / 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky             143,10                           

637012 – Poplatky, odvod, dane                        135,03  

                - ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Mesto Svidník   33,13                  

     - poplatky za transakciu                                                              74,85      

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                         5 878,40 

637015 – Poistné budova                                                         1 697,14 

         / poistenie budovy v Roztokoch, budovy POS Svidník / 

 

637016 – Prídel do sociálneho fondu                                             1 076,35 

637023 – Kolkové známky                          139,00 

- List vlastníctva 



637035 – Dane                464,78 

- Koncesionárske poplatky               167,31 

- Vývoz komunálneho odpadu                93,50 

- Daň z nehnuteľnosti – pozemkov POS Svidník              17,85 

- Daň z nehnuteľnosti hvezdáreň Roztoky             130,35 

637035 – Dane /46/                344,75 

637027 – Odmeny zamest. mimopracovného pomeru                   9 782,00 

      – /externí zamestnanci –zdroj 46 – DFS Makovička, FS Makovica,  

                    porotcom OS/. 

               

             

642015 – Transfery na nemocenské dávky             200,79 

 

 

 

Kapitálové výdavky: 

 

Kapitálové výdavky 47 690,00 € boli účelovo určené na predfinancovanie a kofinancovanie 

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného projektu: „Nové 

možnosti“ v rámci Programu cezhraničnej spoluprác Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 

zameraného na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a infraštruktúru. 

23 900,00 € - cykloturistický chodník 

23790,00 € turistická infraštruktúra – altán, oddychové miesta  

 

 

 

Účelové finančné prostriedky: 

4 740,00 € - finančné prostriedky sú účelovo určené na  predfinancovanie a kofinancovanie  

vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu „Nové možnosti“ v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. 

- 633006 – Všeobecný materiál   -   750,00 € 

- 637001 -  Školenia, kurzy, semináre  -    600,00 € 

- 637004 – Všeobecné služby  - 3 390,00 € 

 

- Propagačné predmety /kompas s potlačou, cyklotaška s potlačou, fľaša ISOSTAR PUSH 

s potlačou v celkovej hodnote 739,80€ 

- Informačné tabule 2ks v hodnote 160,00€ 

- Komplexné služby implementácie projektu – manažér projektu – 2 210,00€, 

-    finančný manažér/ekonóm projektu – 1 020,00€ 

-    podanie stravy pre účastníkov letného zrazu turistov – 360,00€ 

-    podanie stravy pre účastníkov otvorenie cyklotrasy – 240,00€  

 



Realizáciou projektu „Nové možnosti“ vytvorili sa kvalitatívne vyššie podmienky pre 

vidiecku turistiku i rekreáciu vo hvezdárni v letnom období. Cykloturistickým chodníkom sa 

spojili Roztoky s Nižnou Poliankou, trasa vedie po zelenej hranici, kde sa napája na trasu 

vedúcu do Poľska. 

 

 

3 000,00 € - 637004 finančné prostriedky sú účelovo určené na Rusínsky festival, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 20.-26.5.2013. Finančné prostriedky sú vyčerpané na zabezpečenie 

umeleckého súboru Lúčnica. Festival sa konal pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. 

3 000,00 € -  finančné prostriedky sú účelovo určené na 59. Slávnosti Rusínov-Ukrajincov 

SR, ktorý sa uskutočnil v dňoch 14.-16.6.2013. 

637004 – 2700,00 

634004 -   300,00 

Uhradili sme vystúpenie ĽH O. Kandráča 1500,00€ - 637004,  

vystúpenie PUĽS –u – 900,00 € -637004, prepravné -300,00€ - 634004 

 

2 000,00 € - 634004 

Finančné prostriedky boli  určené na prepravu DFS Makovička na „Folklórny festival v meste 

Lappenranta vo Fínsku“. Festivalu sa zúčastnilo 27 členov súbor a 3 dospelí. Prepravu 

realizovala spoločnosť Eurotour s.r.o. Stropkov. Na festivale sa zúčastnili detské folklórne 

súbory z Fínska a 9 zahraničných súborov. 

 

 

47 690,00 € - kapitálové výdavky sú účelovo určené na predfinancovanie a kofinancovanie vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného projektu „Nové 

možnosti“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013  

717001 – Realizácia nových stavieb - 23 790,00€ - turistická infraštruktúra – altán, 

oddychové miesta sme zrealizovali v hodnote 23 608,92 €.. 

717002 – Rekonštrukcia a modernizácia - 23 900,00€ cykloturistický chodník sme 

zrealizovali v hodnote 23 646,68€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Záväzky k 31.12.2013   - 11 412,46 € 

   

z toho: 

- predpis miezd /krátkodobé záväzky/            11 171,53 €    

 

610 – Mzdy, platy      7 533,62 

620 - Poistné      2 812,91   

630- Služby         825,00   

  /OON – externí zamestnanci/   

     

- sociálny fond /dlhodobé záväzky/      240,93 € 

 

 

Pohľadávky k 31.12.2013 –  86,16 € 

- 86,16 € /benzín, nafta v motorových vozidlách/  

 

 

Majetok: 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2013    141 2843,27€ 

z toho: 

- Stavby /021/       1 130 295,06€ 

- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  /022/          145 151,15€ 

- Dopravné prostriedky /023               46 367,35€ 

- Pozemky /031/                                     17 327,18€ 

- Drobný dlhodobý majetok /028/                3 518,00€ 

- Obstaranie dlhodobého majetku /042/           70 184,53€ 

 

Na účte 021 došlo k úbytku vo výške 2582,49 EUR. Došlo k vyradeniu  záhradnej 

besiedky, v podstate jedna sa o plechovú kupolu, ktorá je hrdzavá a neslúžila žiadnemu účelu. 

Na účte 022 došlo k úbytku – vyradeniu kopírovacieho stroja a veľkoplošného videá vo výške 

8187,06 EUR.  

Krajská inventarizačná komisia súhlasila s vyradením a fyzickou likvidáciou uvedeného 

materiálu. 

Na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku v rámci projektu „Nové možnosti“ došlo 

 prírastku: 

- Cykloturistický chodník v katastri Roztoky -   23 646,68€ 

- Realizácia stavby – ALTÁN   -   23 608,92€  

/predpis faktúry/ 

 



Projekty: 

 

Od apríla 2013 sme realizovali projekt Nové možnosti, v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce PL-SK 2007 – 2013. Projekt je zameraný na rozvoj cestového ruchu založenom na 

cyklistike.  

Celkový náklad projektu:  52 430,00€ 

Bežné prostriedky    4 740,00 € 

Úprava /zdroj 41/    1 079,00 € 

Skutočné čerpanie k 31.12.2013 – 3 661,01€ 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 10,20 boli odvedené na účet PSK 

V mesiaci november došlo k refundácii finančných prostriedkov z EÚ vo výške 1068,79 

EUR, došlo k úprave rozpočtu +1069 /zdroj 11S1/ a -1069 /zdroj 41/ 

 

- Kapitálové prostriedky – 47 690,00 € 

   

Skutočné čerpanie k 31.12..2013 – 47 255,60 € 

 

Hlavným cieľom realizovaného projektu je podpora miestnych iniciatív rozšírením 

komplexnej ponuky produktov cestovného ruchu a následné zlepšenie turistických služieb 

realizáciou projektov založených na aktivitách „ľudia ľuďom“. 

Realizácia projektu je prospešná pre celú prihraničnú oblasť a vplýva na integráciu 

spoločností regiónov uvedených v Programe, partnerov a cieľové skupiny zapojené do 

projektu a to poskytnutím komplexného produktu turizmu priamo v prihraničnej oblasti, 

Komplexnosť služieb turizmu bude mať pozitívny vplyv na sociálnu integráciu 

obyvateľstva a to posilnením partnerstva, rovností príležitostí ako aj zamestnanosti 

a sociálneho začlenenia, 

Výstupy projektu prispejú k rozvoju cestovného ruchu ako silného hnacieho 

mechanizmu sociálnej integrácie, podpory kontaktov s inými kultúrami, miestami, 

a predovšetkým s ľuďmi, 

Rozšírenie a využívanie nových produktov turistických služieb poslúži na osobný 

rozvoj turistov i prihraničného obyvateľstva, čo bude mať za následok rozvoj a obohacovanie 

ich všeobecného rozhľadu, 

Realizácia projektu sa vďaka cezhraničnému partnerstvu pričiní o rozšírenie a 

nadviazanie spolupráce v oblasti turistiky, ktorá bude smerovať k lepšiemu poznaniu 

a prehĺbeniu vedomostí v oblasti prírodného a turistického bohatstva, ktorým disponuje 

región, a tým vytvára trvalé štruktúry spolupráce. 

 



V grantovom systéme MKSR /zdroj 111/ sme mali podporených 5 projektov:  v prvom 

kole krajské súťaže : Rozprávkový Stropkov a Hviezdoslavov Kubín, tvorba programu FS 

Makovica a Ľudové tance a zvyky, v druhom kole ZIRO 2013 ( Zimné Roztoky) 

 

Dňa 18.4.2013 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti – 

Rozprávkový Stropkov. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1850,00€ boli vyčerpané: 

 

631001 -   56,78 

634004 – 993,22 

636001 – 155,00 

637001 – 400,00 

637002 – 185,00 

637004 -    60,00 

 

Krajské súťaže sú viazané na grantových systém MK SR, ktorého časový program nie 

je v súlade s časovým rozpisom krajských súťaží. Preto je už bežné, že náklady ktoré vznikli 

v apríli počas realizácie súťaže, sú uhradené až v tretom, prípadne štvrtom štvrťroku. Napriek 

všetkým ťažkostiam, jedinou možnosťou ako aj v budúcnosti realizovať krajské súťaže, je 

práve grantový systém. 

 

 

Dňa 25.4.2013 sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese 

poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín 2013. 

Poskytnuté finančné prostriedky  vo výške 1000,00€ boli vyčerpané: 

 

634004 – 330,00 

636001 – 170,00 

637001 – 400,00 

637002 – 100,00 

 

Výborné podmienky a príjemná atmosféra v priestoroch MUK, vyvolala u súťažiacich 

i odbornej poroty veľmi pozitívne hodnotenia. Ako diváci sa súťaže zúčastnili študenti 

gymnázia a žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ, pozvaní boli aj porotcovia okresných 

súťaži vo Svidníku a Stropkove. 

 

 

Na projekt „Tvorba nového programu FS Makovica boli poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 1500,00€ a boli vyčerpané na tieto položky: 

 

634004 –   100,00 

637001 – 1400,00 

 

Folklórny súbor Makovica v tomto roku zrealizoval 4 pracovné sústredenia, z čoho 3 

choreografie boli uhradené z grantového systému MK SR. Tance a spevácke bloky sú viazané 

na autentický výskum rusínskej obce Kyjov. Program tvorí ucelený bloky a bude 

prezentovaný na národnostných folklórnych podujatiach. 

 

 



Na projekt „Ľudové tance a zvyky /príprava a realizácia projektu/ boli poskytnuté 

finančné prostriedky vo výške 1500,00€ a boli vyčerpané na tieto položky: 

 

634004 –   390,00 

637001 – 1110,00 

 

Projekt bol zameraný formou sústredení na prípravu vedúcich súborov a skupín. 

Cieľom projektu bolo ozrejmiť účastníkom, ako sa dopracovať k folklórnemu materiálu, ako 

s ním pracovať a výsledky práce prezentovať na verejnosti. Bolo by žiaduce tieto podujatia 

realizovať systematicky aspoň 2-krát ročne. 

 

 

Na projekt „ZIRO 2013 (Zimné Roztoky) /príprava a realizácia projektu boli 

poskytnuté finanční prostriedky vo výške 800,00 EUR a boli vyčerpané na tieto položky: 

 

633006 – 140,00 

634004 – 324,00 

637027 – 336,00 

 

Projekt bol zameraný na popularizáciu astronómie. Jeho realizácia prebiehala v dvoch 

etapách. V prvej etape prebehla korešpondenčná súťaž, do ktorej sa žiaľ zapojilo iba 5 škôl. 

Účastníci korešpondenčnej súťaže boli účastníkmi astropraktika v meste Sanok. Následne 

prebehla séria prednášok pre študentov stredných škôl a verejnosť s Vojtechom Rušinom, 

vedeckým pracovníkom astronomického ústavu SAV. Záver podujatia patril astronomickému 

semináru pre astronómov profesionálov i amatérov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch 

hvezdárne v Roztokoch.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mimorozpočtové účty: 

Sociálny fond 

 

 Počiatočný stav k 1.1.2013            389,28 € 

 Prídel do sociálneho fondu                    1 076,35 € 

 Spolu:                       1 465,63 € 

 

 

Výdaje: 

 

 - závodné stravovanie                      1 224,70 € 

     

 

 Stav k 31.12.2013 je 240,93 € 

 

 

 Depozitný účet: 

 

610 – Mzdy, platy            7 533,62 

Výplata zamestnancom POS za december 2013 

620 -  Poistné             2 812,91 

630 – Služby:                825,00 

          Odmeny zamest. mimo prac. pomeru              

 

 

Stav k 31.12.2013 je 11171,53 €  

 

 

 

 

Rok 2013 bol obdobím, v ktorom sa nám podarilo zrealizovať veľa dobrých podujatí 

v oblasti tradičnej kultúry, na vysokej úrovni realizovať všetky okresné a pridelené krajské 

súťaže. Významným krokom bolo aj formou projektu skvalitnenie podmienok pre vidiecky 

cestovný ruch.  

Pre nasledujúce obdobie musíme hľadať možnosti na obnovu a rekonštrukciu objektu 

POS vo Svidníku, hlavne výmenu okien, výmenu plynových kotlov a zlepšenie priestorového 

riešenia budovy. 

 

 

 

 

 



ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ 

 

 

Úsek tradičnej ľudovej kultúry, hudby, spevu a tanca 

 

 Folklórne súbory sa v rámci zahraničnej prezentácie nášho regiónu predstavili na 

medzinárodných folklórnych festivaloch v Turecku (Istanbul) - FS Makovica, v Poľsku 

(Legnica) a Ukrajine (Komsomolsk) – FS Topľan, v Nemecku (Baden – Wűrttemberg) - FS 

Stropkovčan a vo Fínsku (Lappeenranta) – DFS Makovička.  

 

Súťažnej postupovej prehliadky detských folklórnych súborov sa zúčastnilo 120 

detí z  detských folklórnych súborov Mlynček I. a II.  pri ZŠ Mlynskej v Stropkove, Jurko pri 

CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, Makovička pri POS a CVČ vo Svidníku, Veselica pri ZUŠ F. 

Veselého v Stropkove a Detský domov vo Svidníku. Víťazi postúpili na krajskú súťažnú 

prehliadku do Raslavíc. 

Zástupcovia okresu Svidník - DFS Makovička, sa prezentoval choreografiou „Poorju! 

Zasiju! Vyrosne?“. Umiestnili sa v striebornom pásme a porota vyzdvihla predovšetkým 

výbornú technickú pripravenosť detí. Okres Stropkov reprezentoval DFS Veselica zo ZUŠ F. 

Veselého v Stropkove, súbor sa umiestnil v bronzovom pásme. 

 

Regionálna prehliadka moderného tanca sa aj tento rok stretla s veľkým záujmom 

zo strany tanečníkov aj ich vedúcich. Do súťaže sa prihlásilo 11 choreografií z okresu 

Stropkov a 16 choreografií z okresu Svidník, čo svedčí o obrovskom záujme detí práve 

o tento druh tanca. Po súťaži sa všetkých 230 súťažiacich detí mohlo realizovať v tvorivej 

tanečnej dielni. 

 

Speváci ľudových piesní sa mohli realizovať aj tento rok na regionálnej súťažnej 

prehliadke ľudových piesní Piesne našich predkov – výber na Makovickú strunu. Na 

súťaži, ktorá sa konala 9. júna 2013 v sále kultúrneho domu v Rovnom, sa predstavilo 20 

spevákov z okresu Svidník, Stropkov a Bardejov. Na ústrednú prehliadku postúpili len 

speváci z kategórie detských spevákov, v kategórii mládeže a dospelých výkony nepresvedčili 

porotu na udelenie postupu. 

 

Na krajskej súťažnej prehliadke detských speváckych zborov Mládež spieva náš 

región zastupoval zbor Amaryllis, ktorý pôsobí pri ZUŠ vo Svidníku. Zúčastnil sa prvý krát 

takejto súťaže a umiestnil sa v zlatom pásme. 

 

Ako spoluorganizátori sme sa podieľali na 1. ročníku Rusínskeho festivalu. Je to 

nové kultúrne podujatie s heslom „od Rusínov, pre všetkých“ a nosným odkazom festivalu je 

tolerancia a spolupráca medzi národnosťami nielen na území Slovenska. Za festivalom stojí 

snaha predstaviť rusínsku kultúru v celoštátnej pôsobnosti a na európskej úrovni. 

Jeho program počas týždňa zahŕňal vernisáže výstav, besedy, projekcie dokumentov či 

predstavenia prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča alebo dvoch divadelných 

kolektívov zo srbského Vrbasu. Piatkový večer sa niesol v znamení rusínskych alternatívnych 

kapiel, festival vyvrcholil víkendovým programom. V sobotu sa predstavili detské folklórne 

súbory Makovička, Jurošík, základné školy v meste, deti z materských škôl, spevácke skupiny 

Poráčan, Kečera, či folklórne súbory Makovica a Čarnica. Kvôli búrke nevystúpili PUĽS a 

Šarišan. V nedeľnom programe vystúpili folklórne súbory Chemlon, Chemloňáčik, Topľan, 

Rozmarija, Makovica, Makovička, Raslavičan a umelecky súbor Lúčnica. 

 



DFS Makovička reprezentoval mesto, Prešovský samosprávny kraj na 6. ročníku 

medzinárodného folklórneho festivalu Lasten Kalenat v meste Lappeenranta vo Fínsku. 

Pre DFS Makovička zo Svidníka bolo veľkou cťou a nesmiernou poctou, keď dostal pozvanie 

na tento prestížny folklórny festival. Organizátori ocenili aj zapojenie našich tanečníkov do 

divadelného predstavenia, v ktorom spolu všetci účastníci festivalu (cca 600) tancovali krátke 

úryvky fínskeho folklóru. Okrem účinkovania v scénickom programe súbor Makovička 

účinkoval aj v otváracom programe festivalu, tradičnom sprievode mestom a v škole tanca, 

kde ostatných účinkujúcich a návštevníkov naučili kúsok slovenského tradičného tanečného 

umenia. 

 

Úsek tanca 

 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účastník. 

Počet 

návštev. 

WORKSHOP ĽUDOVÉHO TANCA pre 

členov FS Stropkovčan 
6. 2. Stropkov 30 - 

REGIONÁLNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA 

DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 

"Vo víre tanca" – regionálna súťažná prehliadka 

detských folklórnych súborov v okrese Svidník a 

Stropkov 

26.3.   

Dom 

kultúry 

Svidník 

120 150 

REGIONÁLNA PREHLIADKA 

MODERNÉHO TANCA „Vo víre tanca“ – 

regionálna prehliadka detských tanečných skupín 

v nefolklórnom tanci v okrese Svidník a Stropkov 

24.4.   

Divadelná 

sála 

Stropkov 

230 250 

Talentové skúšky do tanečnej a speváckej zložky 

DFS Makovička 

27.6. 

2.,5.9. 
Svidník 75 - 

 

 

 

Úsek spevu, hudby a podujatia tradičnej ľudovej kultúry 

 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účastník. 

Počet 

návštev. 

FESTIVAL KULTÚRY RUSÍNOV 

SLOVENSKA – 1. ročník podujatia  

25. – 

26.5. 
Svidník 1000 8300 

Reprezentácia DFS Makovička na 

medzinárodnom detskom folklórnom festivale 

„Lasten Kalenat“ 

3. – 

11.6. 

Lappeenranta 
Fínsko 

35 3000 

PIESNE NAŠICH PREDKOV – regionálna 

súťažná prehliadka spevákov ľudových piesní – 

výber na 41. ročník MAKOVICKEJ STRUNY 

9.6. Rovné 65 200 

SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV – 

UKRAJINCOV SLOVENSKA – 59. ročník 

Programy: - Škola ľudového tanca 

- Koncert duchovnej piesne 

14.-

15.6. 
Svidník 100 9000 

KURIMKA V ZRKADLE ČASU – folklórny 

festival 
3.8. Kurimka 70 300 

Reprezentácia DFS Makovička na 

medzinárodnom festivale Adámkove folklórne 

30.8. -

1.9. 
Hlinsko, ČR 30 1000 



slávnosti 

Reprezentácia FS Makovica na medzinárodnom 

folklórnom festivale 

2. – 

11.9. 

Istanbul, 

Turecko 
35 5000 

ZACHOVANIE A ŠÍRENIE RUSÍNSKYCH 

TRADÍCIÍ – folklórny festival 
14.9. Cernina 90 500 

21. ročník BETLEHEMSKÉHO VEČERA – 

scénický program vianočných kolied, hier, vinšov 

v podaní svidníckych MŠ, ZŠ, ZUŠ a DFS 

Makovička 

15.12. Svidník 200 450 

 

 

 

 

Vystúpenia a sústredenia DFS Makovička a FS Makovica 

 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účastník. 

Počet 

návštev. 

Vystúpenie FS Makovica – Novoročný ples 

Rusínov 
12.1. Prešov 20 100 

Sústredenie DFS Makovička – choreografia 

Karičky z Hrabovčíka 
21.2. Svidník 42 - 

Sústredenie DFS Makovička – choreografia 

Mlynarivska ciperka 
9.3. Svidník 35 - 

Súťažné vystúpenie DFS Makovička na 

regionálnej súťažnej prehliadke detských 

folklórnych súborov – „Vo víre tanca“ 

26.3. Svidník 42 150 

Súťažné vystúpenie FS Makovička na krajskej 

súť. prehliadke detských folklórnych súborov  
5.5. Raslavice 42 500 

Vystúpenie DFS Makovička - Deň matiek 12.5. 
Vyšný 

Mirošov 
40 200 

Vystúpenie DFS Makovička na 1. ročníku 

Rusínskeho festivalu  

Programy:  

- vernisáž výstavy „Exody našich susedov“ 

Františka Guldana  

- detský program 

- nedeľa - hlavný program 

25. – 

26.5. 
Svidník 150 8300 

Vystúpenie FS Makovica na 1. ročníku 

Rusínskeho festivalu  

25. – 

26.5. 
Svidník 58 8300 

Vystúpenia DFS Makovička na medzinárodnom 

detskom folklórnom festivale „Lasten Kalenat“ 

3. – 

11.6. 

Lappeenrant

a, Fínsko 
35 3000 

Vystúpenie FS Makovica – reg. súťažná 

prehliadka spevákov ľudových piesní Piesne 

našich predkov – Makovická struna 

9.6. Rovné 30 200 

Vystúpenie DFS Makovička na 58. Slávnostiach 

kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska  

Programy: 

- Škola ľudového tanca 

- Janko Hraško na vandrovke – program 

detských súborov 

14. - 

15.6. 
Svidník 115 8000 



Vystúpenie FS Makovica na 58. Slávnostiach 

kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska  

Programy:  

- Poďme všetci na „sobitku“ – program 

domácich a zahraničných súborov 

- Od mája do Jána – etnografický program 

domácich súborov z ľudových zvykov 

15. - 

16.6. 
Svidník 50 8000 

Vystúpenie FS Makovica – 10. multikultúrne 

Sobitky v Krosne 
23.6. 

Krosno, 

Poľská 

republika 

40 400 

Vystúpenie FS Makovica - Rodinný festival 

v rámci projektu Starý Sacz – Lewocza – letné 

stretnutie s hudbou a tradíciami 

7.7. 

Golkovice, 

Poľská 

republika 

40 400 

Vystúpenie FS Makovica – folklórny festival 

Kurimka v zrkadle času 
3.8. Kurimka 40 300 

Vystúpenie DFS Makovička – folklórny festival 

Kurimka v zrkadle času 
3.8. Kurimka 10 300 

Vystúpenie FS Makovica – folklórne popoludnie 

na kúpalisku Vodný svet 
4.8. Svidník 35 2000 

Vystúpenie FS Makovica – folklórny festival Aby 

v Údolí smrti bolo veselo 
18.8. Kapišová 40 5000 

Vystúpenie DFS Makovička – folklórny festival 

Aby v Údolí smrti bolo veselo 
18.8. Kapišová 40 5000 

Vystúpenie FS Makovica – Slávnosti 

Bartošovskej kotliny 
25.8. Bartošovce 40 1000 

Reprezentácia DFS Makovička na 

medzinárodnom festivale Adámkove folklórne 

slávnosti 

30.8. -

1.9. 

Hlinsko, 

Česká 

republika 

30 1000 

Reprezentácia FS Makovica na medzinárodnom 

folklórnom festivale 

2. – 

11.9. 

Istanbul, 

Turecko 
35 5000 

Vystúpenie FS Makovica – Zachovanie a šírenie 

rusínskych tradícií 
14.9. Cernina 35 500 

Vystúpenie DFS Makovička – obecný folklórny 

festival  
14.9. Roztoky 35 150 

Vystúpenie FS Makovica – 65. výročie založenia 

Gymnázia DH 
20.9. Svidník 15 300 

Vystúpenie FS Makovica – odb. seminár v rámci 

50. výročia založenia FRO 
27.9. Svidník 30 100 

Vystúpenie DFS Makovička – popoludnie s 

folklórom 
25.10. Svidník 70 250 

Vystúpenie DFS Makovička – Otvorenie 

svidníckych predvianočných trhov 
7.11. Svidník 35 250 

Sústredenie FS Makovica - Kyjov 
22.-

23.11. 
Svidník 30 - 

Sústredenie DFS Makovička – Paradnicam hrajte! 23.11. Svidník 31 - 

Vystúpenie DFS Makovička – 21. ročník 

Betlehemského večera 
15.12. Svidník 56 400 

Vystúpenie FS Makovica – Vianočné trhy 20.12. Svidník 18 50 

 



Umelecké slovo a ochotnícke divadlo 

 

 

Rozprávkový Stropkov, krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa 

už tradične po 37. krát konala v Stropkove. Tradične dobre zorganizovaná prehliadka 

predstavila víťazné divadelné súbory a jednotlivcov okresov Prešovského kraja. Neboli však 

zo všetkých kútov, jeden súbor z Bardejova sa súťaže nezúčastnil. Tým sme mali možnosť 

vzhliadnuť dvanásť /12/ produkcií. V nich dominovala autentická, žitá skutočnosť súčasných 

detí, ktorá sa pretavila do rôznych kvalitatívne odlišných divadelných tvarov. No generálne 

nemožno tvorcom uprieť úsilie spojiť problematiku súčasného vnímania sveta deťmi / mobily, 

moderné technológie, internet/ a záujem o najdôvernejší okruh vzťahov, ktoré sa utvárajú 

v rodina. Teda dominovala rodina a rodinné vzťahy, potom priateľstvo a jeho ľudská sila. No 

nechýbal ani humor, nadsádzka, detská spontánna výpoveď. Isto, nie vždy sa to podarilo, ale 

taký je už údel súborov, ktoré pracujú s detským interpretom. 

     Okrem toho niektoré súbory majú nových členov aj keď tvorcovia v roly dospelých ostali 

a zjavili sa aj súbory na Rozprávkovom Stropkove po prvýkrát. 

V kategórií scénických miniatúr prvé miesto získal DDS „L“ pri ZUŠ 

v Levoči, v kolektívoch prvým miestom bol ocenený DDS TOTE TAM pri ZUŠ A. Cigera 

v Kežmarku s nomináciou na celoštátnu prehliadku „Zlatá priadka“  do Šale, kde súbor 

z Kežmarku zabodoval  a získal aj tam prvé miesto. Náš DDS „Búrka“ pri ZUŠ F. Veselého 

bol ocenený na Rozprávkovom Stropkove druhým miestom. 

 

V umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, sa podľa plánu práce 

zrealizovali okresné súťaže vo Svidníku a Stropkove. Porota v jednotlivých kategóriách 

konštatovala dobrú úroveň prednesu a víťazov odporučila na krajské súťažné prehliadky do 

Starej Ľubovne I.-III. kategória a vo Svidníku IV. a V. kategória. 

Krajská súťažná prehliadka Hviezdoslavov Kubín sa konala v mesiaci apríl v Múzeu 

ukrajinskej kultúry vo Svidníku /prednes poézia, próza/ a divadlá poézie sa prezentovali 

v Dome kultúry vo Svidníku. Porota konštatovala, že súťaž v prednese prózy bola umelecky 

hodnotnejšia, koncepčnejšia a viac pripravená. Pri poézií sa realizátori spoliehali viac na 

hlasové dispozície. Divadlá poézie pracovali s obraznosťou a javiskovým ekvivalentom 

básne. Vo IV. kategórií - próza, prvé miesto získala Anna Dušenková, ZUŠ M. Moyzesa 

v Prešove. V poézií prvým miestom ocenili Mariannu Vislockú, ZUŠ Melkoviča v Starej 

Ľubovni. V V. kategórií získal prvé miesto Samuel Chovanec. V kategórií detské recitačné 

kolektívy prvé miesto udelili DDS TOTE TAM pri ZUŠ v Kežmarku. A v divadlách poézie 

ocenili a odporúčali na postup súbor Malá scéna z Prešova. 

 

Na úseku umelecko–remeselnej tvorby sa uskutočnil 6.ročník „Medového dňa“ a jeho 

sprievodné podujatia /výtvarná súťaž, zdobenie medovníkov, vystúpenie škôl/, kde bolo 

hlavným cieľom prezentovať  tvorbu našich remeselníkov, aj tých začínajúcich a podporiť ich 

v ďalšej činnosti. Aby sme podporili aj remeselnú zručnosť žiakov a mládeže, zapojili sme sa 

do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo UĽUV v Bratislave pod názvom „V krajine 

remesiel“. Myslím, že táto súťaž a jej široká škála žánrov si získa záujem na našich školách. 

Aby tomu bolo tak, realizujeme tvorivé dielne pre ZŠ a SŠ so zameraním na rôzne umelecko- 

remeselné techniky /keramika, dekupáž, šúpolie, textilné aplikácie, podmaľba na sklo/. Pre 

dospelých sme realizovali cyklické tvorivé dielne zamerané na prácu s keramickou hlinou. 

Obnovili sme okresnú súťaž „Jesenná fantázia z plodov zeme“ z dôvodu, aby deti a mládež 

nezabudli čo všetko ponúka príroda a čo ich pričinením  a predstavivosťou sa  dá vytvoriť 

z prírodných produktov. V budúcnosti bude postupne obohatená o rôzne sprievodné podujatia. 

Zapojili sme sa do dvoch medzinárodných projektov poľsko - slovenskej prihraničnej 



spolupráce „YOUTH STORY“ – Mládež v akcií. Prínosom tak pre študentov z Poľska, ako aj 

pre študentov gymnázia DH vo Svidníku bolo vzájomné spoznávanie svojej histórie, tradícií 

a zvykov. Spoločným výstupom workshopov bolo  predstavenie o legendách pohraničia.  

Druhý projekt, ktorý pokračuje aj v tomto roku je zameraný na tvorivé aktivity žien v poľsko-

slovenskom pohraničí “Oduševnenia, inšpirácie, tvorba“. Prezentovali sa svojou umelecko- 

remeselnou tvorbou, nadviazali nové kontakty. 

 

 

 

Film, fotografia, výtvarníctvo 

 

Na úseku výstavníctva, výtvarníctva, fotografie a filmu boli neprofesionálni tvorcovia 

motivovaní rozborovými seminármi a autorskými výstavami, ktoré boli už tradične 

realizované v réžií nášho zariadenia. Priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu mali 

neprofesionálni tvorcovia nášho regiónu poskytnutý organizovaním okresných a regionálnych 

súťaží približne v mesačných intervaloch v priestoroch POS vo Svidníku. Návštevníci našich 

výstav si počas roka 2013 mohli pozrieť nielen tvorbu našich slovenských autorov, ale aj 

umenie výtvarníkov a fotografov z Poľska a Ukrajiny.  V roku 2013 pre amatérskych,              

ale aj profesionálnych fotografov a výtvarníkov bolo zrealizovaných 13 autorských výstav 

v našich priestoroch POS vo Svidníku. 

Výtvarná súťažná prehliadka "Výtvarné spektrum  2013" pre neprofesionálnych 

výtvarníkov výtvarného umenia je dobrou príležitosťou pre porovnávanie, hodnotenie, ale aj 

premýšľanie a inšpiráciu na ktorej sú zastúpení tvorcovia  rozdielneho veku, vzdelania, ale aj 

profesie. Tvorba našich výtvarníkov si zachováva pestrú paletu výtvarného vyjadrenia, širokú 

štýlovú  rozvrstvenosť od realistického cez štylizované, od expresívneho po abstraktné až po 

tvorivý experiment. Oproti minulým rokom bola najviac zastúpená maľba a počítačová 

grafika. Nechýbala ani grafika, kde nám pribudli práce z farebného linorytu a suchej ihly. 

Chýbala nám plastika. Tento rok sa na okresnej súťaži Výtvarné spektrum 2013 zúčastnilo 31 

autorov so 73  prácami. Z toho 3 naši výtvarníci boli ocenení na krajskom kole v Humennom 

a v celoštátnom  kole, v Trenčíne , boli vystavené práce troch  našich svidníckych  

výtvarníkov. 

Hlavnými poslaním okresnej súťaže" AMFO  2013" je vytvoriť podmienky na 

porovnávanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov. Verejnou 

prezentáciou súťažných prác v POS vo Svidníku bolo motivovať záujem širokej verejnosti 

o fotografie rôzneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického 

zamerania. Takmer všetky fotografie niesli svojský rukopis autorov a presvedčili porotu, že 

vo Svidníku je dosť perspektívnych autorov, ktorí aj v budúcnosti obohatia AMFO svojimi 

príspevkami. Do okresnej súťaže sa prihlásilo 17 autorov s 69 farebnými a čiernobielymi 

fotografiami. Z nášho okresu 3 fotografi boli ocenení na krajskom kole v Starej Ľubovni a ich 

fotografie postupujú do celoštátneho kola. V celoštátnom kole AMFO 2013 v Leviciach náš 

okres úspešne reprezentovali traja  fotografi. 

Súťažnou prehliadkou, rozborom súťažných filmov, a diskusiou a odbornou porotou 

vyvrcholila regionálna súťaž pre videoamatérov Cineama 2013. Do tohtoročnej súťaže                   

sa prihlásilo 5 autorov so 6 súťažnými príspevkami z okresov Svidník a Stropkov. Traja autori 

postúpili do krajského kola v Prešove, kde jeden z nich získal cenu diváka. 

 

 

 

 

 



  

Tvorivé dielne 

 

Termín Miesto Počet  

účas. 

Počet 

návš. 

1. Maľovanie na sklo   21.3. ZŠ 

Kolbovce 

15  

2.  Výroba kvetov z krepového papiera  15.5. ZŠ 

Bukovce 

13  

  

 

Výstavy 

 

    

1. Vernisáž a autorská výstava poľskej 

výtvarníčky Teresy Komornickej  

"Z tvorby" 

10.1.-    -

8.2. 

POS 

Svidník 

30 140 

2.  Vernisáž a autorská výstava výtvarníka 

Viliama Volka "Tvorba Viliama Volka" 

15.2.-

13.3. 

POS 

Svidník 

26 180 

3. Výstava výtvarníčky Radky Želizňákovej 

"Výber z tvorby" 

15.4.-15.5 POS 

Svidník 

 250 

4. Výstava maturitných prác študentov SPŠ 

vo Svidníku- odbor prop. grafika 

a výtvarníctvo, odevný dizajn  

17.5.-

29.6. 

POS 

Svidník 

40 350 

5. Vernisáž a autorská výstava fotografa 

Jozefa Lauruského "Odkaz/ž / 

2O.5.-

20.6. 

POS 

Svidník 

38 210 

6.  Autorská výstava výtvarníka Františka 

Guldana "Exody našich susedov"  

24.5.-

13.6. 

POS 

Svidník 

35 230 

7. Výstava 12 ukrajinských profesionálnych 

výtvarníkov z mesta Rachov  

14.6.- 

28.6. 

POS 

Svidník 

36 260 

8. Vernisáž a autorská výstava fotografky 

Lucie Švecovej „MADE IN ENGLAND“ 

4.7. –  

31.7. 

POS 

Svidník 

40 320 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

 

Vernisáž a autorská výstava fotografky 

Marii Kepa a výtvarníčky Margorzaty 

Patronik – PL 

„Wystava fotografii i malarstva“ 

 

Vernisáž a autorská výstava výtvarníka 

Vasiľa Kohutiča „Z tvorby Vasiľa 

Kohutiča“ 

 

Vernisáž a autorská výstava fotografa 

Michala Hudáka  „Samorasty a fotografie“ 

 

Výstava pomaturitných prác SPŠ Svidník 

 

 

 

 

Úsek fotografie 

 

4.9 -  

4.10. 

 

 

 

8.10.- 

5.11. 

 

 

6.11.- 

30.12. 

 

15.11.- 

20.12. 

POS 

Svidník 

 

 

 

POS 

Svidník 

 

 

POS 

Svidník 

 

POS 

Svidník 

35 

 

 

 

37 

 

 

42 

210 

 

 

 

230 

 

 

350 

 

 

 

320 

. AMFO 2013- okresná súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby 

15.4.- 

12.5. 

POS 

Svidník 

32 220 



 CINEAMA 2013- regionálna súťaž 

amatérskej filmovej tvorby a videotvorby  

26.3. POS 

Svidník 

11  

 

 

 

Úsek výtvarníctva 

 

    

1. Výtvarné spektrum 2013- okresná súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

203.-10.4. POS 

Svidník 

42 240 

 

 

 

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE 

 

 

Výchova k prosociálnosti/ kriminalita, drogy/ 

 
  Aktivita Termín Miesto Počet  

účast. 

Počet 

návšt. 

1. Šikanovanie ako závažný 

sociálnopatologický jav 

-beseda pre žiakov 7. a 8. Roč. 

24.1. SŠ- ZŠ 

Svidník 

32  

2. Ako sa nestať obeťou kriminality 

-beseda 

14.2. SOŠT 

Svidník 

25  

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a 

ďalších drog na zdravie a správanie 

človeka 

-tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ 

15.2. SŠ –ZŠ 

Svidník 

23  

4.  Omamné a psychotropné látky 

a drogová trestná činnosť 

-prednáška spojená s besedou pre 

študentov 

5.3. SŠ-OA 

Svidník 

28  

5. Problematika prevencie závislosti vo 

voľnočasových aktivitách, 

Šikanovanie ako závažný 

sociálnopatologický jav, 

Prevencia zameraná na drogy a alkohol 

-školenie PEER aktivistov 

7. -8.3. Základné 

školy 

Stredné 

školy 

12 

15 

 

6. Ako sa chrániť doma na ulici pred 

možným nebezpečenstvom 

-beseda pre seniorov 

11.3. Klub 

dôchodcov 

Stropkov 

58  

7. Je vaše dieťa trestnoprávne 

zodpovedné? 

-beseda 

9.4. ZŠ Turany 

n/O 

28  

8. Fajčenie- zlozvyk ktorého sa možno 

zbaviť, tvorivá dielňa 

9.4. ZŠ Turany 

n/O 

23  

9. Kriminalita, vandalizmus a iné formy 

násilného správania, -beseda 

16.4. ŠZŠ 

Stropkov 

18  

10. Prevencia kriminality a mládeže 

-beseda 

22.5. ZŠ 

Hrnčiarska 

Stropkov 

22  



11. Dopravná výchova 

-vzdelávacie podujatie pre rómskych 

žiakov spojené s priamou kontrolou 

vodičov v cestnej premávke policajtmi 

4.6. Stropkov 12  

12. Prevencia domáceho násilia 

a obchodovanie s ľuďmi 

-beseda pre žiakov 7.8.9. roč. 

5.6. ZŠ 

Bukovce 

24  

13. Prevencia šikanovania a domáceho 

násilia 

-beseda pre žiakov 9.roč 

12.6. ZŠ 

Kračúnovce 

18  

14. Prečo som na svete rád/rada 

-celoštátna putovná výstava 

s protidrog.zameraním 

2.-13.9. POS 

Svidník 

 235 

15. Zvládanie náročných životných situácií 

-tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ 

9.9. POS - 

IV.ZŠ 

Svidník 

18  

16. Alkoholizmus a drogové závislosti 

-beseda 

10.9. POS - I.ZŠ 

Svidník 

23  

17. Dajme zlému jasne nie 

-beseda pre študentov SŠ  

 

11.9. POS – 

SOŠT 

Svidník 

18  

18. Prevencia drogových závislosti 

-beseda s policajtom OR PZ Svidník 

24.9. ZŠ Cernina 32  

19. Ako sa chrániť na ulici doma pred 

možným nebezpečenstvom 

-beseda pre seniorov, spojená s rozdaním 

reflexných pomôcok a prop. materiálov 

8.10. Kračúnovce 18  

20. Týždeň boja proti drogám 

-besedy 

-ukážky policajnej techniky 

-zadržanie páchateľa služobným psom 

-ukážky činnosti HaZZ 

-ukážky poskytovania prvej pomoci 

7.11. ZŠ Š 

Štiavník 

MŠ 

Š.Štiavník 

MŠ 

Radoma 

65  

21. Závislosť na internete 

-beseda pre žiakov 4.a 5. roč. 

9.12. I.ZŠ 

Svidník 

28  

22. Vieš ako sa máš správať pri prechode 

cez cestu? 

-tvorivá dielňa spojená 

2.12. ZŠ 

Bukovce 

42  

23. Podiel mladistvých na páchaní celkovej 

trestnej činnosti 

-beseda pre žiakov 8.a 9.roč. 

11.4. ZŠ 

Karpatská 

Svidník 

28  

24. Čo sú to ľudské práva a slobody 

-beseda pre študentov 

14.6. SŠ-OA 

Svidník 

28  

25. Majetková a násilná kriminalita 

mládeže 

-prednáška spojená s besedou 

26.11. III.ZŠ 

Stropkov 

21  

  
Zdravotná  výchova 

 

    



26. Následky predčasného sexuálneho života 

-beseda pre žiakov 8.a 9 roč. ZŠ 

21.1. I.ZŠ 

Stropkov 

25  

27. Sexuálna výchova a jej následky 

-beseda pre študentov 1. a 2. ročníka SŠ 

8.2. SŠ -OA 

Svidník 

30  

28. Zdravý životný štýl 

-beseda pre žiakov 1.- 4. roč.  

 

6.3. ZŠ V.Orlík 15  

29. Mladí ľudia a fajčenie 

-beseda 

6.3. ZŠ V.Orlík 15  

30. Nedovoľ svojmu mozgu zostarnúť, 

Alzheimerová choroba – varovné 

príznaky 

-beseda pre seniorov 

11.3. Klub 

dôchodcov 

Stropkov 

58  

31. Zdravá výživa a zdravý životný štýl 

-beseda pre žiakov 8. a 9. ročníka  

21.3. ZŠ Havaj 21  

32. Svetový deň zdravia 
POS v spolupráci s RÚVZ vo Svidníku 

zorganizovali v rámci Svetového dňa zdravia 

deň otvorených dverí pre širokú verejnosť 

v meste Svidník. Prístrojom REFLOTRON sa 

vyšetroval 

- celkový cholesterol, glukóza 

- triglyceríny, HDL cholesterol 

- meranie krvného tlaku 

Zároveň bolo poskytnuté  poradenstvo 

týkajúce sa zdravého životného štýlu. 

 

5.4. POS 

Svidník 

32  

33. Zdravá výživa školáka –obezita a rizika 

s ňou spojené 

Zdravý životný štýl 

-beseda a tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ 

 

9.4. ZŠ Turany 

n /O 

45  

34. Fajčenie, alkohol u mladistvých Rómov 

-beseda spojená s meraním nikotínu pre 

žiakov 5. a 6. roč. 

16.4. ŠZŠ 

Stropkov 

17  

35. Hygiena školáka 

-vzdelávacie podujatie spojené 

s premietnutím DVD pre žiakov 1. až 4. 

roč. 

16.4. ŠZŠ 

Stropkov 

26  

36. Zdravý životný štýl 

-beseda pre žiakov 7. a 8. roč. 

16.4. ŠZŠ 

Stropkov 

18  

37. Zdravé zuby – pekný úsmev 

-tvorivá dielňa pre deti MŠ spojená 

s premietaním DVD 

26.4. MŠ 

Okrúhle 

12  

38. Racionálna výživa = Zdravá výživa 

-beseda pre žiakov o zlých stravovacích 

návykoch,  

26.4. ZŠ Okrúhle 18  

39. Svetový deň „Pohybom ku 

zdraviu“ 

-podujatie zamerané na pohybové aktivity 

10.5. Spojená 

škola  

ZŠ Svidník 

110  



a súťaže pre žiakov 1. až 8.roč. ZŠ 

 aerobic, volejbal, florbal, súťaže: 

v preskokoch na švihadle 

 v točení kruhom Hula hop  

 

40. Životospráva školáka 

-vzdelávacie podujatie pre žiakov 6.roč.na 

ktorom deti pútavou a hravou formou 

 nadobudli poznatky pre zdravý rast 

a zdravý vývoj 

 

22.5. ZŠ 

Hrnčiarska 

Stropkov 

13  

41. Mladí ľudia a fajčenie 

-beseda pre žiakov 5.roč. ZŠ 

 

22.5. I.ZŠ 

Stropkov  

17  

42. Sexuálna výchova 

-beseda spojená s premietnutím DVD pre 

žiakov 8. a 9. roč. 

 

29.5. ZŠ 

Bukovce 

  

43. Svetový deň bez tabaku 

-aktivity zamerané na prevenciu 

a zanechanie fajčenia súčasťou bolo 

poskytovanie poradenstva  a   meranie 

oxidu uhoľnatého  

 vo vydychovanom dychu, merania 

prístrojom REFLOTRON pre občanov 

obce 

 

31.5. ZŠ 

a občanov 

obce 

Lomné 

45  

44. Aktivity zamerané na prevenciu fajčenia 

-k Svetovému dňu bez fajčenia spojené 

s meraním nikotínu  

5.6. ZŠ 

Bukovce 

25  

45. Sexuálna výchova a zdravý sexuálny 

život 

-cieľom bolo podať neskreslené a vo veku 

primeranej forme informácie o veciach 

súvisiacich s ľudskou reprodukciou 

a sexualitou  

12.6. ZŠ 

Kračúnovce 

15  

46. Škodlivé účinky alkoholu, fajčenia 

a iných závislosti na ľudský organizmus 

-tvorivá dielňa pre žiakov 

12.6. ZŠ 

Kračúnovce 

  

47. Deň zodpovednosti 

-cieľom bola prevencia o nadmernom 

užívaní alkohol. nápojov a meranie 

pečeňového enzýmu GGT 

2.7. v priestore  

MAKOS 

Svidník 

32  

48. Výchova k zdraviu 

-beseda pre Rómov o škodlivosti alkoholu 

a fajčenia na zdravie 

16.7. OcÚ 

Cernina 

OcÚ Rovné 

18  

49. Ústne zdravie a prevencia 

-tvorivá dielňa pre maličkých v MŠ 

18.9. MŠ Cernina 16  

50. Mladí ľudia a fajčenie 

-beseda pre žiakov 4.a 5.roč. 

18.9. ZŠ Cernina   



51. Svetový deň Alzheimerovej choroby 

-beseda pre žiakov 8.a 9. roč. 

24.9. 

25.9. 

ZŠ Cernina 

CZŠ 

Svidník 

15 

19 

 

52. Mesiac úcty k starším 

-merania prístrojom REFLOTRON pre 

seniorov, zároveň bolo poskytnuté 

poradenstvo týkajúce sa zdravého 

životného štýlu 

8.10. Obec 

Kračúnovce 

25  

53. Nenič svoje múdre telo 

-tvorivá dielňa pre 1.-4. roč. 

29.10. POS 

Svidník 

21  

54. Alzheimerová choroba 

-prednáška 

18.11. Gymnáziu

m Stropkov 

28  

55. Prevencia  HIV/AIDS 

-beseda spojená s prezentáciou pre žiakov 

8.a 9. roč. 

11.12. ZŠ 

Bukovce 

24  

56. Ako si udržať zdravé telo 

-tvorivá dielňa pre žiakov 5.6.a 7. roč. 

11.12. ZŠ 

Bukovce 

28  

  
Estetická výchova 

 

    

57. Veľkonočné zvyky a obyčaje 

-tvorivá dielňa 

15.3. ZŠ 

a občania 

obce 

N.Olšava 

25  

58. Najkrajšie maľované vajíčka tradičnou 

a netradičnou technikou 

-regionálna súťaž 

17.3. Nižná 

Olšava 

30 220 

59. Spoznávanie rôznych podôb vody a jej 

znečistenia 

-prednáška pre žiakov 5.-9.roč. 

22.3. ZŠ 

N.Mirošov 

48  

60. Deň Zeme 

-výchovno-vzdelávacie podujatie, ktoré 

upozorňuje na dopady ničenia životného 

prostredia 

22.4. ZŠ 

N.Mirošov 

78  

61. „Folklórne pastelky“ 

- - IX. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní 

na chodník  

 

14.6. Pešia zóna 

Svidník 

MŠ,ZŠ v 

meste 

75 120 

62. Spieva celá rodina 

-krajská súťaž 

13.10. Obec 

Chotča 

52 340 

63. 

 

Aj jeseň života má svoje čaro 

-spoločenské posedenie pre seniorov 

14.10. Stropkov 18  

64. Bezpečná jeseň života 

-nástrahy, podvody a zneužívanie dôvery 

seniorov 

17.10. Obec Nižná 

Olšava 

16  

65. Rómsky talent 

-regionálna súťažná prehliadka 

21.11. Dom 

kultúry 

Svidník 

85 350 

66. Príprava a tlač plagátov, pozvánok rok 2013 POS   



a diplomov na súťaže  Svidník 

67. Spracovanie štatistických výkazov MK 

SR za rok 2013 
február 

2013 

POS 

Svidník 

  

68. Rozmnožovanie, laminatovanie, viazanie 

materiálov podľa požiadaviek 

jednotlivých pracovníkov 

rok 2013 POS 

Svidník 

  

69. Realizácia pozvánok a plagátov na 

festivaly 

 

26.-28.7. 

3.8. 

14.9. 

19.10. 

26.10. 

Miková 

Kurimka 

Cernina 

Vyšná 

Jedľová 

Hrabovčík 

  

        

 

Ú SEK  AST RO NÓMI E  

 .  

V roku 2013 sa na vysunutom pracovisku Hvezdáreň Roztoky uskutočnilo v rámci 

astronomickej činnosti celkovo 79 vzdelávaco-popularizačných akcií s celkovým počtom 

2.032 účastníkov.  

 

1.  Školské exkurzie 

 

- hromadné exkurzie školských tried v priestoroch hvezdárne v rámci vyučovacích hodín 

v trvaní 2 až 3 hodiny, počas ktorých mali žiaci možnosť v jednotlivých blokoch získať 

poznatky z niektorej z oblastí astronómie, oboznámiť sa s technikou používanou pri 

odborných pozorovaniach, metódami astronomických pozorovaní a výsledkami pozorovaní 

vykonávaných na pracovisku 

- počet akcií: 7 

- počet návštevníkov: 288 

  

2.  Školské expedície 

- podujatia spojené s pozorovaním nočnej oblohy, program týchto expedícií bol rozdelený do 

jednotlivých blokov v priebehu dvoch dní 

  - počet akcií:  18 

- počet návštevníkov:  410 

 

3.  Prednášky a pozorovania na školách 

- doplnková činnosť pre základné školy vo vzdialenejších obciach v regióne, formou 

prednášky a pozorovania oblohy priamo v priestoroch školy, ktorých cieľom bolo podnietiť 

záujem žiakov o prácu v tejto oblasti a rozšíriť ich vedomostný obzor o najnovšie poznatky 

v oblasti astronómie a príbuzných vied 

- počet akcií:  8 

- počet návštevníkov:  252 

 

4.  Astronomické súťaže 

 

     i)  Vedomostná súťaž  „Čo vieš o hviezdach 2013“  

     - uskutočnili sa školské kolá, ktorých víťazi postúpili do okresného kola v POS Svidník, 

víťazi okresného kola postúpili do krajského kola v Prešove. Súčasťou súťaže boli aj 3 

sústredenia s celkovým počtom účastníkov 46 



- počet akcií:  4 

- počet účastníkov:  69 

 

     ii) Výtvarná astronomická súťaž  „Vesmír očami detí 2013“ 

- prebehlo okresné kolo súťaže, vyhodnotenie najlepších prác a ich odoslanie do 

celoslovenského kola v SÚH Hurbanovo. V rámci súťaže sa uskutočnili aj 2 výstavy 

najlepších prác, spojené s vernisážou, odovzdaním cien a troma prednáškami. Výstav sa 

celkovo zúčastnilo 320 návštevníkov. 

 - počet akcií:  6 

- počet účastníkov:  584 

 

5.  Večerné pozorovania oblohy pre verejnosť 

- boli realizované jednak 2- hodinové pozorovania pre náhodných návštevníkov, ako aj 

pozorovania pre návštevníkov ubytovaných v priestoroch hlavnej budovy hvezdárne (za 

účelom iným ako astronomických akcií).   

- termíny budú vyhlásené prostredníctvom pravidelných mesačných spravodajov podľa 

aktuálnych úkazov, mimo týchto termínov podľa vzájomnej dohody 

- počet akcií: 25    

- počet účastníkov:  287 

- dátum:  priebežne počas celého roka, podľa pozorovacích podmienok, podľa dohody 

 

6. Ďalšie aktivity 

- spoločné poľsko – slovenské pozorovanie, Pcim – Kudlacze, 25.-28.4.2013, 5 účastníkov (za 

slovenskú stranu; celkovo 23) 

- výjazd žiakov ZŠ v okresoch Svidník a Stropkov do Jasla – školské observatórium, 

archeologický skanzen,  29.11.2013, 55 účastníkov 

- XVII. celoslovenský pozorovateľský seminár, Roztoky, 14.16.11.2013, 10 účastníkov 

- astronomický krúžok pri III.ZŠ Stropkov – 8 stretnutí, celkovo 72 účastníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


