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SPRÁVA O ČINNOSTI 
PODDUKLIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA 

ZA ROK 2014 
 

 

1. Právne a majetkové postavenie 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku bolo zriadené zriaďovacou listinou 

Prešovským samosprávnym krajom č. KUL – 2002/000153/2 zo dňa 1.4.2002 ako 

príspevková organizácia, ktorá výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet 

PSK. 

Predmet činnosti bol rozšíreným dodatkom č. KUL – 2003/011651, na základe ktorého 

k osvetovému stredisku bolo pričlenené vysunuté pracovisko – hvezdáreň Roztoky. 

Dodatkom č.4800/2011/OK-003 bola zmenená forma hospodárenia. S účinnosťou od 

1.1.2012 POS sa stalo rozpočtovou organizáciou. 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku (POS) je právnická osoba riadená PSK 

v Prešove. 

POS je správcom majetku VÚC, ktorý mu bol zverený pri jeho zriadený a je vymedzený 

v delimitačnom protokole. Ďalej je správcom majetku a majetkových práv nadobudnutých 

v priebehu jeho existencie. 

 

2.  Pôsobnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku 

POS je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou s predmetom činnosti: 

• 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, 

vzdelávacie kurzy a semináre, prezentácie obcí, prezentácie výrobkov, workshopy, pobytové 

podujatia, turistické a športové zrazy 

Tu patria aktivity: 

• zriaďovateľská činnosť osvetového strediska pre folklórne kolektívy – Makovička, 

Makovica 

• technická spoluúčasť na podujatí: propagácia, ozvučenie, dokumentácia /finančná 

spoluúčasť je určená vnútorným predpisom organizácie/ 

• školiteľská činnosť 

• prevádzka ubytovacieho zariadenia v Roztokoch. 

 

Činnosti organizácie 

 

Záujmová umelecká činnosť 

Aktivity vo sfére záujmovej umeleckej činnosti, ktoré tvoria významnú súčasť 

kultúrnoosvetovej činnosti POS prebiehali v súlade so zriaďovacou listinou v nasledujúcich 

základných oblastiach: 

• divadlo a umelecký prednes (činoherné divadlo, divadlo mladých, detská dramatická 

tvorba) 

• scénicky folklorizmus 

• hudba (žánre: komorná, zborový spev detí a mládeže) 

• autorské umenie (filmová tvorba, fotografická a výtvarná tvorba) 

 

Ciele sa napĺňali prostredníctvom nasledujúcich okruhov činnosti: 

• vyhlásenie, odborná spolupráca a garancia okresných kôl súťaží a prehliadok 

(vyhotovenie propozícií súťaží a prehliadok, sumarizácia výberu účastníkov 

okresných a krajských súťaží, zostavenie odborných porôt a lektorských zborov, 

príprava a realizácia vzdelávacej častí súťaží a prehliadok, vyhodnotenie výsledkov, 

publikovanie výsledkov) 

• metodická a vzdelávacia činnosť: semináre, kurzy, inštruktáže, pracovné stretnutia 

vedúcich súborov a pedagógov  

• dokumentačná činnosť, vytváranie databáz a adresárov. 



V roku 2014 POS vyhlásilo 22 okresných súťaží a 2 krajské súťaže záujmovej umeleckej 

činnosti, z toho: 

• v oblasti divadelného umenia a umeleckého prednesu, recitačných kolektívov 

a divadiel poézie 

• v oblasti scénického folklorizmu – detské folklórne súbory, detské a dospelé ľudové 

hudby, speváci a inštrumentalisti, sólisti – tanečníci 

• v oblasti výtvarného umenia, fotografickej a filmovej tvorby – AMFO, CINEAMA, 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 

Divadlo a umelecký prednes 

  Krajská  súťažná prehliadka “Rozprávkový Stropkov“ sa  tradične konala 

v spoločenskej sále mestá Stropkov už po 38-krát.  Predstavilo sa na nej mladým divákom 

11 najlepších produkcií z okresov Prešovského kraja. Výber súťažných produkcií prebiehal 

dvojfázovo. Súbory sa zúčastnili okresných postupových prehliadok. Ich organizátori na 

základe odporúčania odbornej poroty v každej súťažnej kategórii nominovali do krajskej 

súťaže 1 produkciu. 

Víťazom krajskej súťaže s nomináciou na celoslovenskú súťaž „Zlatá priadka“ do Šale sa stal 

DDS TRMA – VRMA pri ZUŠ, Spojená škola v Poprade. Svidnícky okres reprezentoval DDS 

SPAD pri ZUŠ vo Svidníku a Stropkovský DDS KNEES – UP pri ZUŠ F. Veselého 

v Stropkove, ktorý získal cenu za dramatickú tvorivosť. 

Na rozborovom seminári každú inscenáciu analyzovala odborná porota. Z každého 

predstavenia bol vyhotovený videozáznam, ktorý na požiadanie POS zašle súborom. Porota 

konštatovala, že tento ročník z hľadiska kvality nepatril medzi najlepšie, autorom inscenácii 

chýba odvaha experimentovať, väčšina produkcií vznikla na pôde ZUŠ a tým je tvorba 

súborov značne ovplyvnená, neprináša nóvum, ovplyvnená je tiež pedagogickými 

a školskými limitmi. Na škodu amatérskeho divadla je, že vznik nových súborov je skôr 

výnimkou ako pravidlom,  a tak vzniká nechcene cyklus opotrebovaného. Porota vyzvala 

zástupcov príslušných osvetových stredísk v kraji na realizáciu potrebných a pravidelných 

školiteľských podujatí. 

 Okresné súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnili v oboch  okresoch, vo Svidníku 

a v Stropkove. Termín súťaže pre IV. kategóriu v Stropkove sa prekrýval s termínom 

písomných maturitných prác, preto študenti tejto vekovej kategórie súťažili spolu s našimi 

žiakmi. Bolo to nakoniec obohatením, ale aj zaujímavou konfrontáciou prednášaných textov. 

Možno by bolo podnetné aj do budúcna pokračovať týmto smerom. 

  Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, divadiel poézie 

a detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín sa niesla v znamení jubilejného 60. 

výročia jej vzniku. Vo  IV. a V. kategórií sa predstavili víťazi okresných kôl z celého 

prešovského kraja. 

 Za štvrtú kategóriu súťažilo 21 súťažiacich a v piatej kategórií bola prihlásená iba 

jedna súťažiaca. Vo štvrtej kategórií v  próze zvíťazila Anna Tkáčová z Gymnázia v Prešove, 

v poézii taktiež vyhrala prvé miesto študentka z prešovského gymnázia Miriama Sábová. 

V piatej  kategórií udelili Ingrid Závodskej prvé miesto. 



Všetky vekové kategórie súťažiacich sa predstavili štandardnými výkonmi, začíname totiž 

pociťovať istý kvalitatívny pokles úrovne prednesu detí. Ponuka hodnotnej literatúry pre deti 

sa značne ochudobňuje a zároveň výber súťažiach v základnom nie vždy je správny. 

Vážnym nedostatkom v tejto činnosti je neexistencia detských recitačných kolektívov 

v základných a základných umeleckých školách, či divadiel poézie na stredných školách 

oboch okresov. Činnosť POS na úseku umeleckého prednesu sa zamerala aj na vzdelávanie 

pedagógov formou jednodňového školenia – Umelecký prednes v systéme školských súťaží. 

Scénicky folklorizmus 

Regionálnej súťažnej prehliadky Hudobný folklór detí 2014 sa zúčastnilo 18 speváckych 

čísel z okresov Svidník a Stropkov. Na krajskú prehliadku v Raslaviciach postúpila Alica 

Olčáková zo SZUŠ v Stropkove a duo Dominika Paňková a Lucia Pichová zo ZUŠ vo 

Svidníku. Je poľutovaniahodné, že sa do regionálneho kola tejto celoslovenskej súťaže NOC 

neprihlásil žiadne inštrumentalista, žiadna ľudová hudba a iba jedna detská spevácka 

skupina. 

Účasť na regionálnej prehliadke a zároveň postupe na 42. ročník MAKOVICKEJ STRUNY 

bola o čosi bohatšia. Naprieč štyrmi súťažnými kategóriami sa v SNM – Múzeu ukrajinskej 

kultúry vo Svidníku predstavilo 26 speváckych čísel. Návrh na prezentáciu počas ústrednej 

prehliadky Makovickej struny v Bardejove získali sólistky Timea Džavoronková, Halina 

Mivkanič, Viera Kopolovcová a sólisti Jozef Kopča a Matej Gerek. Ďalej duo Dominika 

Paňková , Lucia Pichová a trio Martina Miščíková, Kristína Jacková a Dana Kontúrová. Jozef 

Kopča získal na ústrednej prehliadke špeciálnu Cenu diváka. 

Regionálne prehliadky ľudového a moderného tanca VO VÍRE TANCA 2014 sa tento rok 

uskutočnili v spoločnom termíne pre okresy Svidník a Stropkov. V priestoroch Divadelnej 

sály mesta Stropkov sa predstavilo 25 choreografií z 11 inštitúcií. V oblasti ľudového tanca 

sa predstavilo 11 choreografií (Stropkov - 4 a Svidník – 7) a v modernom tanci 14 

choreografií (Stropkov – 6 a Svidník – 8) čo svedčí o obrovskom záujme detí práve o tento 

druh prehliadok. 

Krajskej súťaže choreografií folklórnych súborov vo Vranove sa zúčastnil FS Makovica, 

ktorý choreografiou Viliama Mikulu z Kyjova umiestnil sa v bronzovom pásme. 

Ako spoluorganizátori sme sa podieľali na 2. ročníku Festivalu Rusínov Slovenska. 

Úspech prvého ročníka podporil hlavných organizátorov festival, s hlavným odkazom „od 

Rusínov pre všetkých“, vo viere v potrebu ďalšieho ročníka tohto multižánrového festivalu. 

Počas siedmych dní sa v priestoroch rôznych svidníckych inštitúcií predstavilo množstvo 

zaujímavých diskusií, prezentácií, divadelných hier a iných sprievodných programov 

v rusínskom jazyku. Víkendový program sa niesol v duchu tzv. rusínskeho úsmevu – vstupu 

na všetky podujatia zdarma. Podujatie – dramaturgiu a réžiu programov – zastrešilo POS vo 

Svidníku svojimi odbornými pracovníkmi. 

Počas jubilejného 60. ročníka SLÁVNOSTÍ KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV 

SLOVENSKA sme realizovali  piatkový program na pešej zóne. Dopoludnia sa uskutočnila 

tanečná škola, na ktorej sa deti za pomoci členov FS Makovica a DFS Makovička učili 

tancovať karičku. Ani tento rok sa nezaobišiel bez tradičného kreslenia folklórnych motívov 

kriedou na plochu pešej zóny vo Svidníku. V samostatnej takmer 1,5 hod. popoludňajšej 



pozvánke sa predstavili všetky zložky DFS Makovička a žiaci Základnej umeleckej školy vo 

Svidníku. 

Edičnou činnosťou sme pomohli k vydaniu zborníka autorských piesni LADISLAVA MACKA – 

PIESNE MOJEJ DUŠE, ktorej krst sa uskutočnil 7. novembra v priestoroch SNM - Múzea 

ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Súčasťou krstu boli spevácke vystúpenia speváckych 

osobností regiónu, ktoré sú spájané s tvorbou autora.  

 Poslednou väčšou akciou v roku 2014 bol 22. ročník Betlehemského večera, ktorý 

sa tento rok uskutočnil kvôli rekonštrukcii svidníckeho Domu kultúry uskutočnil v Športovej 

hale. V programe sa predstavilo takmer 150 účinkujúcich z MŠ, ZŠ, ZUŠ a DFS Makovička.  

Návštevnosť bola vysoká, no celková intimita, tohto adventného podujatia bola narušená 

nevhodnou svetelnosťou a akustikou priestoru.  Celý program bol v réžii POS. 

 Folklórne súbory sa v rámci zahraničnej prezentácie nášho regiónu predstavili na 

medzinárodných folklórnych festivaloch v Izraeli (Ma´ataf) a Macedónsku (Krivá Palanka) - 

FS Makovica, v Turecku (Yalava) – FS Topľan, v Taliansku (Susa) - FS Stropkovčan a v 

Rumunsku (Jaši) – DFS Makovička, ktorý bol za svoje pôsobenie v rumunskom Jaši, 

ocenený cenou Grand prix of the 20th edition of “Cătălina” International Folklore Contest-

Festival for Children and Youth. 

Na realizácii folklórnych podujatí v obciach regiónu v roku 2014 sme sa podieľali 

vypracovaním projektov pre podporu v grantovom systému Úradu vlády SR – sekcia 

národnostných menšín. Následne po schválení a pridelení finančných prostriedkov sme 

zrealizovali podujatia v obciach: Chotča, Miková, Dubová, Nižný Mirošov, Kurimka, 

Beňadikovce, Svidníčka, Nižná Jedľová, Rakovčík, Stročín, Hrabovčík, Mestisko, Cernina, 

Radoma. 

Výtvarné umenie, fotografická a filmová tvorba 

 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 2014 mohli pozrieť nielen tvorbu našich slovenských autorov, ale aj 

umenie výtvarníkov a fotografov z Poľska a Ukrajiny.  V roku 2014,v našich priestoroch POS  

pre amatérskych, ale aj profesionálnych fotografov, výtvarníkov a videoamatérov bolo 

zrealizovaných 11 autorských výstav, kolektívne výstavy: maturitné práce žiakov SPŠ 

Svidník, okresná súťaž pre amatérskych fotografov AMFO 2014, poplenérová výstava                    

z Medzinárodného plenéra pre výtvarníkov a regionálna súťaž "Výtvarné spektrum" v Dome 

kultúry v Stropkove.  

Výtvarná regionálna súťaž "Výtvarné spektrum  2014" 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. Amatérski výtvarníci svoje vizuálne zážitky, sny a nápady zachytávajú nielen v 

maľbách, ale aj v kresbe a grafike. Okrem klasických grafických techník bola zastúpená aj 



počítačová grafika, plastika a úžitková tvorba. Svidnícky okres reprezentovalo 33 autorov s 

87 prácami a okres Stropkov prezentovalo 20 autorov so 75 prácami. Porota konštatovala 

nielen zvýšenie počtu autorov,  ale aj umeleckej kvality výtvarných prác. 

Naším najúspešnejším autorom bol Pavol Mochnacký, ktorý získal na krajskom kole v 

Humennom hlavnú cenu  a v celoštátnom  kole, v Trenčíne Čestné uznanie za svoje 

výtvarné diela.  Kolekciu okresnej výstavy tvorili diela všetkých výtvarných techník a žánrov – 

kresba, grafika, maľba tempera, akryl, olej, pastel), plastika  (z dreva, kameňa, kovu sadry, 

skla), ako aj umelecké predmety úžitkového umenia (textil, maľba na hodváb, šperk). Súťaž 

poukázala na to, že tvorbu amatérskych výtvarníkov treba opäť zamerať na kresbu a grafiku, 

ktorej sa autori menej venujú. 

Aktívnym výtvarníkom bol určený plenér v priestoroch hvezdárne v Roztokoch, ktorý sme 

zorganizovali v mesiaci september za účastí 25 výtvarníkov. 

Hlavnými poslaním okresnej súťaže "AMFO  2014" 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 tohto roku  prihlásilo 25 autorov so 179 farebnými a čiernobielymi 

fotografiami. Z nášho okresu 3 fotografi boli ocenení na krajskom kole v Starej Ľubovni, kde 

hlavnú cenu v tematickej kategórií "Voda" získal Pavol Fulop, Alexandra Keselicová 1.miesto 

a Dušan Ignác taktiež 1. a 2.miesto. Trom  autorom boli fotografie vystavené a postúpili do 

celoštátneho kola. V celoštátnom kole AMFO 2014 v Leviciach náš okres úspešne 

reprezentovali Alexandra Keselicová a Dušan Ignác, ktorý získal vo svojej kategórií Čestné 

uznanie za čierno bielu fotografiu "Útok". 

Súťažnou prehliadkou, rozborom súťažných filmov a diskusiou s odbornou porotou 

vyvrcholila regionálna súťaž pre videoamatérov Cineama 2014. Do tohtoročnej súťaže                   

sa prihlásilo 10 autorov s 21 súťažnými príspevkami z okresov Svidník, Stropkov, Bardejov, 

Vranov nad Topľou a Prešov. Náš okres na celoslovenskom kole Cineama 2014, v Bratislave 

reprezentovali: Marián Sasarák, Rozalia  Fuzeriová a Jozef Micenko.  

 V priebehu roka 2014 sme aktívne rozvíjali záujmovú remeselnú činnosť 

 Pokračovaním poľsko –slovenského projektu: „Stretnutie žien pohraničia“, boli 

spoločné autorské výstavy v mestách na Slovensku aj v Poľsku. Bola to vždy prezentácia či 

už výtvarnej alebo remeselnej tvorby. Spoznávanie inej kultúry, nadviazanie novej 

spolupráce. Ale vždy to bolo o  príjemných stretnutiach obohatených novými poznatkami 

a inšpiráciami. 

 Aby sa u deti a mládeže prehlboval vzťah k prírode, chceme aj naďalej pokračovať 

v podujatí nazývanom „Medový deň“. Cez sprievodné podujatia ako je „Medový štetec“, 

názornými ukážkami, prednáškami, ukázať im význam včelstva v prírode. A produkty ktoré si 

dopestujeme môžu mať aj iný, a to dekoračný rozmer. Cez kreativitu žiakov sa dokážu meniť 

na rôzne bytosti z ríše rozprávok a tým zaujať každého  návštevníka nášho zariadenia. Preto 

si myslím že majú tieto podujatia opodstatnenie a chceme v nich pokračovať aj do budúcna. 

Tvorivé dielne zamerané na práce s hlinou sú pre deti zaujímavé aj z toho hľadiska, že si 



zdokonaľujú motoriku a v škole tieto podmienky na výrobu keramických prác nemajú priestor. 

Dospelí účastníci kurzu keramiky si  svoje výrobky môžu ponúknu na našich vianočných 

umelecko – remeselných kurzoch.  

Vzdelávanie, metodická činnosť a poradenstvo 

 Činnosť sa orientovala na problematiku celoživotného vzdelávania (profesijné, 

sociokultúrne a občianske) vo sfére kultúry. Východiskami na realizáciu odborných, 

metodicko-poradenských a vzdelávacích aktivít boli štátna kultúrna politika, platná 

legislatíva, právne dokumenty a prijaté strategické a koncepčné materiály. Cieľom bolo: 

• Zvýšiť kvalitu a efektívnosť miestnej a regionálnej kultúry prostredníctvom 

vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti 

• Realizovať cielené programy na doplnenie a rozšírenie vedomostí, zručností 

a kľúčových kompetencií, skvalitniť aktivity po obsahovej i formálnej stránke 

aplikovaním nových trendov. 

• Propagovať aktuálne programy a témy v oblasti občianskeho vzdelávania 

Hlavnú cieľovú skupinu predstavovali pracovníci obecných úradov, výchovní poradcovia na 

školách, pracovníci kultúrnych inštitúcií a samosprávnych orgánov v oblasti miestnej kultúry. 

Vzdelávacie pôsobenie sa rozšírilo o dobrovoľníkov, záujemcov z tretieho sektora, z radov 

študentov, žiakov, ako aj širokej verejnosti. 

Na úseku mimoškolskej výchovy, vzdelávania a sociálnej prevencie  v roku 2014 bolo  

zrealizované spracovanie štatistických výkazov za rok 2013, množstvo výchovno-

vzdelávacích aktivít v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie vo Svidníku, starostami obecných úradov a inými inštitúciami.  

V rámci zdravotnej výchovy sme sa venovali v prevažnej miere seniorom, mladej a strednej 

generácii zamerané  na civilizačné ochorenia a ich  prevenciu. V rámci Svetového dňa 

zdravia sme uskutočnili v mesiaci apríli  spolupráci s RÚVZ vo Svidníku,. pre občanov obce 

Hrabovčík, Cernina, Roztoky a V.Olšava merania prístrojom REFLOTRON /krvný tlak, 

cholesterol, glukóza, triglyceridy/. Nedostatok času na seba, na relax, zhon, stres a 

málo spánku si časom postupne vyžiada svoju dať. Zároveň bolo poskytnuté 

poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu.  

 Aj v roku 2014 oddelenie v rámci plánu činnosti, pokračovalo v prevencii kriminality 

a drogových závislosti v okrese Svidník a Stropkov. Z hľadiska foriem prevencie v činnosti 

prevládali besedy, prednášky, workshopy, tvorivé dielne a výstavy. Zo zdravotnej výchovy 

a výchovy k prosociálnosti bolo uskutočnených 73 podujatí pre MŠ, ZŠ, SŠ, ako aj pre 

skupinu dospelých, vrátane rodičov, ale najmä seniorov. Všetky podujatia boli účinnou 

formou prevencie :   Podujatia pre  PEER aktivistov, cyklické podujatia Podpora zmeny 

životného štýlu k zdravšiemu spôsobu života, edukačné aktivity s protidrogovým zameraním 

pre MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Svidník a Stropkov počas sprístupnenej výstavy 20. ročníka 

pôvodného slovenského projektu s protidrogovým zameraním“ Prečo som na svete rád/ 

rada“. Zaujímavého workshopu o závislostiach sa zúčastnili študenti SŠ 11.apríla, ktorého 

lektorom bol Marián Daubner, ktorý sa venuje neformálnemu poradenstvu pre závislých a ich 

blízkych. Podujatie bolo zaujímavé najmä identickými výpoveďami ľudí závislých od alkoholu 

a gemblerstva. Každoročne v novembri z príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám 



organizujeme podujatia pre deti, mládež a dospelých v rámci okresu Svidník a Stropkov. 

Podujatia boli zamerané na vzdelávanie a prevenciu drogových závislosti pre deti a žiakov - 

besedy, ukážky policajnej techniky /autá, zbrane, výstroj a výzbroj policajta v službe/, 

ukážky, poslušnosť, zadržanie páchateľa so služobným psom, ukážky poskytovania prvej 

pomoci/. Týchto podujatí sa zúčastnilo 4276 mladých ľudí. 

Cieľom podujatí bolo poskytovanie zrozumiteľných informácií o tom, aká tá ktorá droga je, 

aké má účinky, čo človeka čaká keď ju bude konzumovať. Zdravý telesný a duševný vývin 

detí a mládeže vyžaduje, aby boli chránené pred škodlivými vplyvmi, ktoré môžu nepriaznivo 

ovplyvniť ich zdravie a harmonický vývin. 

V mesiaci október 2014, ktorý je  „Mesiacom úcty k starším“ zorganizovalo Podduklianske 

osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo 

Svidníku besedy pre seniorov. Cieľom besied bolo podať seniorom niekoľko užitočných rád, 

ako sa vyhnúť podvodníkom, ako sa chrániť pred zlodejmi, ako predchádzať riziku 

prepadnutia, čo robiť ak sa niečo stane a ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií 

ako aj preventívnu kampaň „Násilie páchané na ženách“. Tieto podujatia sa uskutočnili 

v klube dôchodcov Svidník, klub dôchodcov Stropkov, OO ÚŽS v Stropkove v obciach 

Hrabovčík, Kurimka, Cernina zároveň zúčastneným boli rozdané reflexné pomôcky 

a materiály k týmto témam. Podujatí sa zúčastnilo 220 seniorov. 

 Z ekologickej výchovy, každoročným podujatím je „Deň Zeme“, výchovno-

vzdelávacie podujatie zamerané k ochrane životného prostredia, ktoré sme uskutočnili pre 

občanov, žiakov MŠ a ZŠ v obci Okrúhle. 

 Tradičným podujatím z estetickej výchovy bola aj tento rok regionálna súťaž 

„Maľovanie veľkonočných vajíčok“ v obci Nižná Olšava. Súťaži sa zúčastnilo 29 súťažiacich 

z regiónu Svidník a Stropkov a taktiež hostia z Ukrajiny - Mukačeva, z ktorých každý 

predvádzal ukážku techniky zdobenia vajíčok. Okrem súťaže nechýbala ochutnávka 

veľkonočných jedál, výstava remeselných prác a kultúrny program v  ktorom vystúpil 

divadelný klub DIK z Gréckokatolického formačného centrá pre Rómov z Čičavy, okres 

Vranov n/Topľou, súbor Červená ruža  Velyky Berezny z Ukrajiny a domáci Vladislav 

Micenko.  

Galakoncert spievajúcich rodín sa uskutočnil 19.10.2014 v obci Chotča v Stropkovskom 

okrese. Zúčastnili sa rodiny z  okresov Stropkov, Prešov, Humenné, Stará Ľubovňa, Snina 

Bardejov a Medzilaborce. 

S cieľom motivovať rómsku a rusínsku mládež v oblasti tradičnej ľudovej kultúry sa realizoval 

projekt „Spolupráca Rusínov a Rómov v oblasti kultúry“ na základných školách v Nižnom 

Mirošove, Roztokoch, Krajnej Poľane, Kružlovej a Bukovciach  Realizáciou projektu sa 

naučili ako sa dá tráviť voľný čas, realizovali sme tvorivé remeselné dielne, pripravovali 

a realizovali kultúrne podujatia. V závere projektu sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské 

podujatie v Kružlovej, kde žiaci vystúpili s vlastným programom, ktorý si pripravili, zrealizovali 

sme výstavu výtvarných prác a remeselných výrobkov. Realizáciou projektu sme chceli 

zlepšiť vzájomné vzťahy medzi mladými ľuďmi na vidieku, oživiť aktivity mladých ľudí, aby sa 

aktívne zapájali  do kultúrneho života v obci. 



Svoju činnosť vo veľkej miere zameriavame aj na metodickú pomoc starostom v jednotlivých 

obciach okresu Svidník a Stropkov pri príprave podujatí, tvorbe projektov a to formou 

pozvánok, plagátov, programu, propagácie a pod.    

 

PREHĽAD AKTIVÍT V ROKU 2014  

úsek umeleckého slova, ochotníckeho divadla 

Názov podujatia Termín 
Miesto 

realizácie 

Počet 

účastníkov 

Počet 

návštev-

níkov 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresná súťaž 

v umeleckom prednese poézie a prózy  
18.3.04 

ZUŠ 

Svidník 

 

72 

 

85 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresná súťaž 

v umeleckom prednese poézie a prózy  
20.3.04 

Mesto Stropkov, 

Kaštieľ- 

reprezentačné 

priestory, 

Stropkov 

59 

 

68 

 

60.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - krajská súťaž 

v umeleckom prednese poézie a prózy IV.-VI. 

kat., recitačných kolektívov a divadiel poézie 

30.4.04 
SNM – MUK 

Svidník 
58 

 

225 

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV - krajská 

súťažná prehliadka detskej dramatickej 

tvorivosti 

10.4.04 
Divadelná sála 

mesta Stropkov 
145 815 

 

Úsek umelecko-remeselných činnosti 

Tvorivá dielňa - dekupáž 12.2.04 ZŠ N. Mirošov 15  

Tvorivá dielňa – práca na hrnčiarskom 

kruhu, modelovanie z keramickej hliny pre 

žiakov ZŠ Šarišský Štiavnik 

7.3.04 POS Svidník 12  

Tvorivá dielňa keramiky pre verejnosť – 

cyklické školenia 

marec – 

apríl 04 

. 

POS Svidník 11  

Zrealizovanie návrhu a zhotovenie 

keramického označenia na KS –„ 

Rozprávkový Stropkov“ 

január 04 POS Svidník 150 ks  



Mária Molčanyiová - Ladomírová autorská 

výstava perníkových skvostov k životnému 

jubileu autorky 

14.-

15.4.04 
POS Svidník  120 

Tvorivá dielňa- Modelovanie z keramickej 

hliny, glazovanie dekoračných predmetov 

pre žiakov ZŠ Bukovce 

20.5.04 POS Svidník 25  

Tvorivá dielňa- dekupáž, ZŠ Okrúhle 18.6.04 POS Svidník   

MEDOVÝ DEŇ – prezentácia remeselnej 

tvorby našich a poľských remeselníkov 

spojená s predajom 

19.6.04 
Areál POS 

Svidník 
  

MEDOVÝ ŠTETEC – OS „Včela v živote 

človeka“ výtvarná a fotografická súťaž pre 

MŠ,ZŠ a  SŠ v okrese s postupom na 

celoslovenskú súťaž 

19.6.04 POS Svidník   

Čaro medovníkov – okresná súťaž 

v zdobení medovníkov pre ZŠ a SŠ 
19. 6.04 POS Svidník   

Kreatívne leto –  tvorivá dielňa pre 

prázdninujúce deti 

7.-

18.7.04 
POS Svidník 25  

Jesenná fantázia z plodov zeme –  OS 

spojená s výstavou objektov zhotovených 

z prírodných produktov /pre ZŠ,SŠ/ 

10.10.04 
areál POS 

Svidník 
35  

Božena Pelczar – Poľsko, výstava modelov 

s aplikáciou plstenia a dekoračných 

predmetov 

Workshop plstenia - Roztoky                                         

24.-

25.10.04 

POS Svidník 

Hvezdáreň 

Roztoky 

12  

Realizovanie projektu na školách 

s prevažne rómskymi žiakmi: „Spolupráca 

Rusínov a Rómov v oblasti kultúry  

Ilustrovanie rómskych rozprávok spojené 

s výstavou najkrajších prác 

október 

novembe

r 

ZŠ N.  Mirošov, 

ZŠ Bukovce, ZŠ 

Roztoky,  ZŠ N. 

Mirošov 

75  

Tvorivá dielňa keramiky – vianočné ozdoby 

pre žiakov ZŠ Komenského Svidník 
3.10.05 POS Svidník 14  

Tvorivá dielňa, aplikácie na trička 

textilnými farbami 
20.11.04 ZŠ Havaj 18  

Cyklické  tvorivé dielne keramiky pre 

dospelých - 6 stretnutí 

3.11.-

8.12.04 
POS Svidník 12  



Tvorivé stretnutie – experimentovanie 

s prírodnými farbami, aplikácie na hodváb       

Lea Hnatevičová - Zaježová 

28.11.04 POS Svidník 10  

  15. ročník OS „O najkrajší betlehem“  

  Súťaž spojená s výstavou našich a poľských      
  Betlehemov, prác našich a poľských žiakov ZŠ   

9.12.04 POS Svidník   

V rámci spolupráce s Regionálnym Centom 

Kultúr Pohraničia participovanie na projekte 

Stretnutie žien pohraničia: „Nadšenie – 

Inšpirácie – Kreativita“2013 - 2014 

Spolu realizácia autorských výstav na našej 

a poľskej strane 

Nikola Varcholíková – Katarína Oczos     

Alexandra Keselicová–Magdaléna Wojcik,  

Anna Šimkuličová – Anna Munia 

Viera Rosová – Iwona Jankowska Kozak 

Alexandra Vansová – Dominika 

Paczkovska 

Jana Gubová – Alexandra Ciepelovska 

Tabisz 

Január - 

Máj  

 

 

 

február 

marec 

marec 

apríl 

apríl 

máj 

 

 

 

 

 

 

Krosno 

Sanok 

Svidník 

Medzilaborce 

Humenné 

Jaslo 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

130 

80 

95 

100 

130 

70 

Tvorivá dielňa 

Základy práce s keramickou hlinou – modelovanie 
pre žiakov cirkevnej ZŠ v Stropkove  

21.11.04 POS Svidník 13  

Vianočné umelecko - remeselné trhy 
našich a poľských remeselníkov – 
prezentácia tvorivosti a šikovných rúk 

11.12.04 
areál a priestory 

POS 

32 

remeselní

kov 

200 

Realizovanie návrhov a výzdoba čelných 

stien k folklórnym festivalom, kultúrno- 

spoločenským podujatiam, koncertom, 

okresným prehliadkam a súťažiam 

OÚ Cernina, Kurimka, N. Mirošov, Rovne,  
N. Jedľová -realizovanie izby ľudových 
tradícií 
70. výročie Tokajíckej tragédie – Tokajík, 
výzdoba interiéru 

 

v 

priebehu 

roka 

2014 

   

 

 



Výtvarníctvo, výstavníctvo, film, fotografia 

 Aktivita Termín Miesto Počet  

účastníkov 

1.  Servítková technika   23.1. ZŠ  
Vyšný Orlík 

 10 

2.  Netradičné výrobky -Valentín 2014   10.2 Denné 
centrum 
Svidník 

 7 

3.  Maľovanie na sklo 19.2. Detský domov 
Svidník 

8 

4.  Maľovanie na sklo 26.2. ZŠ Bukovce 
Svidník 

14 

5.  Maľovanie na sklo 18.3. ZŠ Karpatská 
Svidník 

12 

6.  Netradičná technika zdobenia vajíčok 
pre žiakov a dospelých 

3.4. ZŠ Nižná  
Olšava 

23 

7.  Servítková technika-výrobky zdobené 
servitkovou technikou ku Dňu matiek 

3. 5. ZŠ 8.mája 
Svidník 

11 

8.  Práca s drôtom 18.6. ZŠ Kružlová 12 

9.  Zvieratka v ZOO-výroba zvieratok z 
kartonu 

21.7. ZŠ  Kružlová 15 

10.  Servítková technika 9.10. Denné 
centrum 
Svidník 

6 

11.  Výroba šarkánov 14.11. ZŠ Vyšný 
Orlík 

8 

12.  Servítková technika 
 
 

20.11. 
 
 
 

ZŠ 
Komenského 
Svidník  
                                                                        

11 
 
 
 

13.  Maľovanie na sklo 5.12. ZŠ Vyšný 
Orlík 

9 

14.  Spolupráca Rusínov a Rómov v oblasti 

kultúry -projekt pre žiakov ZŠ 

október-

december 

ZŠ Kružlová, 

ZŠ Bukovce, 

ZŠ Krajná 

Poľana, ZŠ 

Nižný 

Mirošov, ZŠ 

Vyšný Orlík       

 

15.  Rusínska fotografiáda-"fotografie 

spojené s dávnou kultúrou a životom 

rusínskych predkov 

7.1.-    

30.1. 

POS Svidník  

16.  Vernisáž a autorská výstava poľských 

výtvarníkov-Iwona Jankowska-Kozak a 

Józef Franczak "PREMENY" 

14.2.-7.3. POS Svidník 21 



17.  Vernisáž a výstava výtvarníka Andreja 

Urama-Murína "Z TVORBY" 

10.3.-10.4. POS Svidník 35 

18.  Vernisáž a výstava maturitných prác 

študentov SPŠO vo Svidníku-odbor: 

odevný dizajn a propagačná grafika 

„Maturitné práce SPŠ vo Svidníku“  

18.5.-26.6. POS Svidník 35 

19.  Vernisáž a autorská výstava 

ukrajinského výtvarníka Ivana Dorobana 

"Z TVORBY" 

14.9.- 3.10 POS Svidník 25 

20.  Vernisáž a autorská výstava fotofrafa 

Dušana Ignáca"ZASTAVENIA" 

3.10.-29.10 POS Svidník 36 

21.  Medzinárodný letný plenér výtvarníkov 

Roztoky -hvezdáreň 2014 „Výstava 

obrazov našich a zahraničných 

výtvarníkov“ 

10.10.-

10.11. 

POS Svidník 15 

22.  Vernisáž a autorská výstava výtvarníka 

Martina Feka "BE HOOPY"-dizajn a pivo 

31.10.-

28.11 

POS Svidník 31 

23.  Autorská výstava fotografa Kamila 

Soóša"TAJOMNÉ VLČIE HORY" 

3.12.-

5.1.15 

POS Svidník  

24.  AMFO 2014- okresná súťaž 

neprofesionálnej fotografickej tvorby 

16.4.-12.5. POS Svidník 26 

25.  Spoločenská udalosť- regionálna súťaž 

amatérskej filmovej tvorby a videotvorby 

CINEAMA 2014 

28.3. POS Svidník 6 

26.  Výtvarné spektrum 2014- regionálna 

súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

7.3.-30.3. Dom kultúry 

Stropkov 

45 

27.  Medzinárodný projekt "TRADIČNÁ 

GRAFIKA"-pre mladých výtvarníkov od 

9-12rokov 

27.8.-218. Krosno-

Poľsko 

20 

28.  Medzinárodný letný plenér výtvarníkov 27.8.-31.8. Roztoky-

hvezdáreň 

20 

 

 

 

 

 



Úsek tanca 

 

Aktivita Termín Miesto 
Počet 

účastní. 

Počet 

návštev. 

TVORIVÁ DIELŇA ĽUDOVÉHO 

TANCA pre členov FS Stropkovčan  
7.2. 

ZŠ Mlynská, 

Stropkov 
30 - 

ŠAFFOVA OSTROHA – súťažná 

postupová súťaž sólistov tanečníkov 

v ľudovom tanci 

marec 

výber podľa 

prihlásených 

kolektívov 

0 - 

CHOREOGRAFIE FOLKLÓRNYCH 

KOLEKTÍVOV – regionálna súťažná 

postupová prehliadka 

apríl 

výber podľa 

prihlásených 

kolektívov 

1 - 

Účasť FS Makovica na krajskom 

kole choreografií folklórnych 

kolektívov 

14.9. 
Vranov nad 

Topľou 
34 400 

REGIONÁLNA PREHLIADKA 

MODERNÉHO A FOLKLÓRNEHO 

TANCA „VO VÍRE TANCA“ – 

regionálna prehliadka detských 

tanečných skupín v nefolklórnom 

a folklórnom tanci v okrese Svidník 

a Stropkov 

14.5. 
Divadelná sála 

Stropkov 
250 350 

Choreografia a dramaturgická pomoc 

GDH pri SK – PL projekte Comenius: 

Legenda o Jánošikovi 

2. – 4.4. Svidník 45 - 

Sústredenia DFS Makovička – 

nácvik nových choreografií 
25.10. Svidník 32 - 

Sústredenia FS Makovica – nácvik 

nových choreografií 

11.10,24.11. 

a 6. – 7.12 
Svidník 42 a 19 - 

Talentové skúšky do tanečnej 

a speváckej zložky DFS Makovička 
25.6. a 9.9. Svidník 27 - 

Vedenie tanečných skupín DFS 

Makovička 
1. – 12. 

38 týždňov 4x týždenne 

Spolu 420 hod. 

Metodické návštevy FS, DFS, 

tanečných krúžkov na školách 

v okrese Svidník a Stropkov 

1. – 12. 
Ukážky vzorovej hodiny a špecifické 

požiadavky kolektívu 

 



Úsek hudby a spevu, podujatia tradičnej ľudovej kultúry 

 

DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY – regionálna 

súťažná postupová prehliadka detských ľud. hudieb, 

speváckych skupín, sólistov spevákov 

a inštrumentalistov 

26.4. 
ZUŠ, 

Svidník 
27 80 

MAKOVICKÁ STRUNA – výber spevákov na krajskú 

súťaž v speve ľudových piesní 
29.5. 

SNM, 

Svidník 
34 120 

FESTIVAL KULTÚRY RUSÍNOV SR – 2. ročník 

folklórneho festivalu 

19. – 

25. 5. 
Svidník 900 12000 

SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV 

SLOVENSKA – 60. ročník 

14. – 

16. 6. 
Svidník 1000 9000 

MIKOVSKÝ FESTIVAL RUSÍNSKEJ KULTÚRY – 

festival na počesť Andyho Warhola 

26. – 

27.7. 
Miková 120 3000 

KRST KNIHY L. MACKA – PIESNE MOJEJ DUŠE 7.11. 
SNM, 

Svidník 
25 80 

BETLEHEMSKÝ VEČER – 22. ročník koncertu 

vianočných kolied, hier a vinšov v podaní MŠ, ZŠ, ZUŠ 

a DFS Makovička 

7. 12. 

Dom 

kultúry 

Svidník 

150 500 

 

Vystúpenia FS Makovica, DFS Makovička 

 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účastník. 

Počet 

návštev. 

Vystúpenie FS Makovica - Stavanie mája 

na pešej zóne 
30.4. Svidník 28 200 

Vystúpenie DFS Makovička - Stavanie 

mája na pešej zóne 
30.4. Svidník 48 200 

Vystúpenie DFS Makovička – Oslava 

Dňa matiek 
11.5. Dubová 62 150 

Vystúpenie FS Makovica 17.5. Stropkov 37 250 

Vystúpenie FS Makovica  18.5. Hrabovčík 35 170 

Vystúpenie FS Makovica 19.5. Giraltovce 12 40 



Vystúpenie FS Makovica – 2. ročník 

Festival kultúry Rusínov Slovenska 

24. – 

25.5. 
Svidník 45 5000 

Vystúpenie DFS Makovička – 2. Ročník 

Festival kultúry Rusínov Slovenska 

24. – 

25.5. 
Svidník 130 5000 

Reprezentácia FS Makovica 
30. – 

31.6. 

Jaroslaw, 

Poľská 

republika 

35 180 

Vystúpenie FS Makovica – 23. Folkórny 

festival topľanskej doliny 
8.6. Giraltovce 35 450 

Vystúpenie FS Makovica - 60. Slávnosti 

kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

13. – 

15.6. 
Svidník 45 6500 

Vystúpenie DFS Makovička - 60. 

Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov 

Slovenska 

13. – 

15.6. 
Svidník 130 6500 

Reprezentácia FS Makovica 
21. – 

22.6. 

Krosno, Poľská 

republika 
35 1200 

Vystúpenie FS Makovica 22.6 Gerlachov 32 110 

Vystúpenie DFS Makovička - 52. Festival 

kultúry a športu, Medzilaborce 
29.6. Medzilaborce 38 250 

Reprezentácia FS Makovica – 29th 

International Folklore festival 

30.6. – 

8.7.  
Ma´ataf, Izrael 25 15000 

Vystúpenie DFS Makovička – Dni mesta 

Svidník 
4.7. Svidník 38 75 

Reprezentácia DFS Makovička – Dzieň 

kultury Slowackiej w Dukli 
5.7. 

Dukla, Poľská 

republika 
38 300 

Vystúpenie FS Makovica 13.7. Stebník 29 150 

Vystúpenie FS Makovica – 6. ročník 

Stretnutia rodákov 
19.7. Kalná Roztoka 32 250 

Vystúpenie FS Makovica 20.7. Chotča 36 250 

Vystúpenie FS Makovica – 600. výročie 

prvej písomnej zmienky o obci 
26.7. Hrabovčík 36 200 

Vystúpenie DFS Makovička – 600. 

výročie prvej písomnej zmienky o obci  
26.7. Mestisko 40 400 

Vystúpenie DFS Makovička – Letný 

festival tradičnej kultúry 
26.7. Svidnička 40 200 



Vystúpenie FS Makovica 27.7. Vyšný Mirošov 36 180 

Vystúpenie FS Makovica – Živé obrazy 

minulosti 
2.8. Nižná Jedľová 35 150 

Vystúpenie FS Makovica 2.8. Becherov 35 110 

Vystúpenie FS Makovica 10.8. Hažlín 37 90 

Reprezentácia FS Makovica 15.8. 
Wyžne, Poľská 

republika 
40 200 

Vystúpenie FS Makovica – Aby v Údolí 

smrti bolo veselo 
17.8. Kružľová 38 2000 

Vystúpenie DFS Makovička – Aby 

v Údolí smrti bolo veselo 
17.8. Kružľová 42 2000 

Vystúpenie FS Makovica – 600. výročie 

prvej písomnej zmienky o obci 
24.8. Beňadikovce 38 250 

Vystúpenie DFS Makovička – 600. 

výročie prvej písomnej zmienky o obci  
24.8. Beňadikovce 42 250 

Vystúpenie DFS Makovička - 600. 

výročie prvej písomnej zmienky o obci 
24.8. Rovné 42 150 

Reprezentácia FS Makovica – 

Medzinárodný folklórny festival sv. 

Joakima Osogovského 

24. – 

28.8. 

Krivá Palanka, 

Macedónsko 
25 1500 

Reprezentácia DFS Makovička - The 

20th edition of “Cătălina” International 

Folklore Contest-Festival for Children 

and Youth 

25. – 

31.8. 
Jaši, Rumunsko 35 10000 

Vystúpenie FS Makovica – Choreografie 

folklórnych kolektívov 2014 
14.9. 

Vranov nad 

Topľou 
34 400 

Vystúpenie FS Makovica  21.9. Chmeľová 32 115 

Sústr. FS Makovica – Sobitky 1. časť 11.10. Svidník 42 - 

Vystúpenie FS Makovica – Folklórne 

podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším 

12.10. Kečkovce 38 90 

Vystúpenie FS Makovica – Folklórny 

festival pod Makovicou 
18.10. Kurimka 34 110 

Vystúpenie DFS Makovička – Folklórny 

festival pod Makovicou 
18.10. Kurimka 40 110 



Vystúpenie FS Makovica – Tradície 

našich predkov 
18.10. Nižný Mirošov 34 50 

Vystúpenie DFS Makovička – Tradície 

našich predkov 
18.10. Nižný Mirošov 40 50 

Vystúpenie FS Makovica – Spieva celá 

rodina 
19.10. Chotča 24 90 

Sústredenie DFS Makovička (2. Skupina) 

– choreografia F. Novotného 
25.10. Svidník 32 - 

Vystúpenie FS Makovica – Otvorenie 

predvianočných trhov 
6.11. Svidník 28 50 

Vystúpenie FS Makovica – krst knihy L. 

Macka 
7.11. Svidník 13 80 

Vystúpenie FS Makovica 8.11. Duplín 34 100 

Vystúpenie FS Makovica 9.11. Brusnica 32 150 

Vystúpenie DFS Makovička 9.11. Radoma 42 200 

Sústredenie FS Makovica – Sobitky 2. 

časť 
24.11. Svidník 42 - 

Vystúpenie tria Ssk FS Makovica – 

vrcholná prehliadka 42. Makovickej 

struny 

29.11. Bardejov 3 700 

Sústredenie FS Makovica ml – 

choreografia Viliama Mikulu 

6. – 

7.12 
Svidník 19 - 

Vystúpenie DFS Makovička – 22. 

Betelhemsky večer 
7.12 Svidník 76 500 

Vystúpenie FS Makovica -  12.12. 
Dukla, Poľská 

republika 
15 300 

Vystúpenie FS Makovica – Otvorenie 

zrekonštruovaného Domu kultúry 
22.12. Svidník 15 100 

 

 

 

 

 



Prehľad astronomickej činnosti podľa oblastí: 

TYP   POČET  PODUJATÍ- 128  POČET NÁVŠTEVNÍKOV - 2800 

1. Vzdelávacie podujatia 

1.1 - školské exkurzie     9   346 

1.2 - školské expedície    14   258 

1.3 - astronomické súťaže 

          - Čo vieš o hviezdach 2014   1   36 

- sprievodné podujatia:    4   60 

   (školenia účastníkov)   

       - Vesmír očami detí 2014    1   318 

            - sprievodné podujatia: výstavy  2   350 

1.4 - metodické návštevy na školách  7   301 

1.5 - astronomický krúžok    22   207 

 - pri ZŠ Stropkov, (január – jún 2014)    

1.6 - Projekt  „Za hviezdami“    8   393 

- prednášky s prizvanými odborníkmi v priestoroch základných a stredných škôl, gymnázií 

a pre verejnosť 

2. Podujatia pre verejnosť 

2.1 - večerné pozorovania pre verejnosť  37   98 

2.2 - pozorovania a exkurzie pre  

         návštevníkov športovísk a ubyt.  hostí  23   433 

Mierny nárast celkového počtu účastníkov podujatí bol vďaka rozbehu metodických 

návštev na niektorých školách a realizácii série prednášok s prizvanými odborníkmi koncom 

roka, v rámci „projektu Za hviezdami“, s podporou Ministerstva Kultúry SR.  

 

 

 

 

 

 



Správa o hospodárení POS vo Svidníku 

za rok  2014 

 

 

 
Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

       Schválený  Upravený /EUR/ 

       r.2014   r.2014 

Bežné výdavky, príjmy    198 389  219 143  

Bežné výdavky na projekty MK SR, ÚV SR/111        7 900 

     

Kapitálové výdavky      0             150 000 

  

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku malo na rok 2014 schválený rozpočet 

vo výške 198389,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  24400,00 EUR 

V roku došlo k rozpočtovému opatreniu: 

- listom č. 509/04/K/2014 zo dňa 12.3.2014 nám bol upravený rozpočet o 500,00 EUR - 

bežné výdavky.  

Finančné prostriedky sú určené na „Regionálnu súťaž v zdobení a maľovaní 

veľkonočných vajíčok“. 

- listom č. 62/06/K/2014 zo dňa 1.4.2014 nám bol upravený rozpočet o 3000,00 EUR – 

bežné výdavky. 

Finančné prostriedky sú určené na záštitu a finančnú podporu predsedu PSK nad 

kultúrnym podujatím „Festival kultúry Rusínov Slovenska v roku 2014“. 

- listom č. 723/09/K/2014 zo dňa 24.4.2014 nám bol upravený rozpočet o 5000,00 EUR 

– bežné výdavky. 

Finančné prostriedky sú určené na úhradu cestovných nákladov na medzinárodný 

festival Maataf v Izraeli pre folklórny súbor Makovica. 

- Listom č. 721/02/K/2014 nám boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 50000 EUR 

Finančné prostriedky sú pridelené z rezervného fondu PSK na investičné akcie: 

• „Rekonštrukcia budovy – PD“ v objeme 30 000 EUR 

• „Kúpa úžitkového motorového vozidla“ v objeme 20 000 EUR 

- Listom č. 902/15/K/2014 zo dňa 3.6.2014 nám bol upravený bežný výdavok o 3 000 

EUR. 

Finančné prostriedky sú určené na akciu „Tuning zraz Svidník“ 

- Listom č. 954/15/K/2014 zo dňa 4.6.2014 nám bol upravený bežný výdavok o 3 000 

EUR. 



Finančné prostriedky sú určené na akciu „Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov 

Slovenska“ 

- Listom č. 902/15/K/2014 zo dňa 3.6.2014 nám bol upravený bežný výdavok o 2 500 

EUR. 

Uvedené finančné prostriedky sú pridelené zo ŠR SR na podporu programu Úradu 

vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2014 v sume 2 500 EUR, číslo 

projektu 

• KNM-11185/2014/3.1 „Spolupráca Rusínov a Rómov v oblasti kultúry“ 

s cieľom použitia dotácie na prípravu a realizáciu vzdelávacieho cyklu -

2 500 EUR – zdroj 111  

Spolufinancovanie v objeme 228 EUR 

- Listom č. 973/17/K/2014 zo dňa 18.6.2014 nám bol upravený bežný výdavok o 1 900 

EUR. 

Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR a sú určené na projekt 

číslo: 

• MK-2210/2014/7.5 „Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná 

prehliadka detskej dramatickej tvorivosti  zdroj 111 

- Listom č. 974/17/K/2014 zo dňa 18.6.2014 nám bol upravený bežný výdavok o 1 000 

EUR. 

Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR a sú určené na projekt 

číslo: 

• MK-2211/2014/7.5 „Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž 

v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategória – krajská 

súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie“ – zdroj 111 

 

- Listom č. 980/17/K/2014 zo dňa 18.6.2014 nám bol upravený bežný výdavok o 1 500 

EUR. 

Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR a sú určené na projekt 

číslo: 

• MK-2209/20147.3 „Program DFS Makovička k 15. Výročiu 

založenia/príprava a realizácia nového programu“ – zdroj 111 

 

- Listom č. 991/17/K/2014 zo dňa 18.6.2014 nám bol upravený rozpočet o 500 EUR. 

Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z pozpočtu MK SR na projekt číslo: 

• MK-2212/2014/7.2 „Za hviezdami/ príprava a realizácia vzdelávacieho 

astronomického projektu“ – zdroj 111 

 

- Listom č. 992/17/K/2014 zo dňa 18.6.2014 nám bol pridelený bežný výdavok vo 

výške 500 EUR. 

Uvedené finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR na projekt číslo: 



• MK-2213/2014/7.2 „Ľudové tance a zvyky z obce Príkra/príprava 

a realizácia workshopov“. – zdroj 111 

 

- Listom č. 1837/07/K/2014 zo dňa 29.10.2014 nám bol pridelený kapitálový výdavok 

vo výške 100 000,00 EUR. 

Finančné prostriedky sú pridelené z rezervného fondu PSK na investičnú akciu 

„Rekonštrukcia kotolne“ 

- Listom č. 2420/28/K/2014 zo dňa 20.11.2014 nám bol pridelený bežný výdavok vo 

výške 1000 EUR . Finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu 

spomienkovej slávnosti pri príležitosti 70. Výročia Tokajíckej tragédie. 

 

- Listom č. 2417/28/K/20145 zo dňa 20.11.2014 nám bol pridelený bežný výdavok vo 

výške 3500 EUR. Finančné prostriedky boli určené na navýšenie bežných výdavkov 

z dôvodu prekročenia príjmov. 

 

- Listom č. 2393/28/K/2014  zo dňa 20.11.2014 nám bol pridelený bežný výdavok vo 

výške 1 754 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie príjmov:  

  schválený upravený skutočnosť 

      rozpočet rozpočet k 31.12.2014  

-  príjmy -  zdroj 46     24400,00    24400,00  27319,96 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov            0      2800,00    3970,06    

- predaj výrobkov, tovarov a služieb  24408,00    21600,00   24370,19        

-    úroky                  0,15 

-   dobropis             648,35 

- refundácia projektu:             250,00 

Rozširujeme škálu možnosti spolupráce /10% ŠR/   

- refundácia projektu:          1068,79 

Nové možnosti /50% z 85% ERDF mon.správy č.1/2013(1) 

Nové možnosti /10% ŠR mon.správy č.1/2013(1)        251,48    

Nové možnosti /50% z 85% ERDF mon.správy č.2/2013(2)            10049,83 

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

poplatkov DFS Makovička,  tvorivé dielne, ubytovanie,  režijné náklady: 

  

212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov    3970,06 

 z toho: prenájom kancelárskych priestorov, výstavných priestorov,  

                   POS Svidník, hvezdáreň Roztoky  

223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    24 370,19 

 z toho: 

-     poplatok DFS Makovička                   5105,00        

-     vystúpenie FS Makovica, DFS Makovička       8650,00 

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                    8996,00 

-     exkurzia hvezdárne, astronomický krúžok         376,60 

-     tvorivé dielne                        364,00 



- prepožičanie krojov            108,00 

- likvidácia záhradnej besiedky           119,00 

- kurzy tanca             100,00 

- vrátenie poistného za rok 2013               8,40  

- rež. náklady             543,19 

       

 

243 – z účtov finančného hospodárenia              0,15 

292012 – príjmy z dobropisov           648,35 

 

312001 /11S1/ Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR      1068,79 

312001 /11S2/ Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR        501,48  

 

 Kapitálové výdavky vo výške 150000 EUR boli určené: 

 

• „Rekonštrukcia budovy –PD“ v objeme 30 000 EUR 

• „Kúpa úžitkového motorového vozidla“ v objeme 20 000 EUR 

 „Rekonštrukcia kotolne“ v objeme 100 000 EUR   

 PSK nám poskytol schválený bežný výdavok vo výške 194 743 /zdroj 41/, upravený 

bežný výdavok 219 143 EUR /zdroj 41/,  24400,00 /zdroj 46/  na činnosť osvetového 

zariadenia a zariadenia hvezdárne Roztoky. 

 

Čerpanie výdavkov: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku k 31.12.2014 13  eviduje 13 

zamestnancov, prepočítaný stav je 13. Priemerná mzda k 31.12.2014 652,73  EUR. 

1 pracovníčka je na rodičovskom príspevku. 

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný  -           76848,01       

612 001 - Osobný príplatok   -                       12891,80  

612002 - Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -            1786,43 

614- Odmeny     -             6800,00 



614 – Odmeny /46/                 3500,00 

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   9307,62 

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni      938,10                  

625 – poistné do Sociálnej poisťovne 

 625001 – nemocenské poistenie     1529,41  

 625002 – starobné poistenie                          15765,28 

625003 – úrazové poistenie                              900,17 

 625004 – invalidné poistenie                 3180,56  

 625005 – poistenie v nezamestnanosti               1026,74 

 625007 – rezervný fond solidarity                5348,09  

 

630 Tovary a služby 

 

631 Cestovné náhrady 

 

631001- Cestovné tuzemské           144,55 

- celoštátna porada odborných pracovníkov pre folklór v Liptovskom Mikuláši 

- vzdelávací kurz Hudobná a tanečná folkloristika v Dolnom Kubíne 

- celoštátna porada odborných pracovníkov v oblasti amatérskej filmovej, fotografickej 

a výtvarnej tvorby v Bratislave 

 

631002 Zahraničné         5000,00 

Previedla sa úhrada cestovných nákladov (letenky) pre členov FS Makovica na medzinárodný 

festival Maataf v Izraeli.  

 

632 Energie, voda a kumunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn       10840,00 

632001 Energie /46/           4395,77 



 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 vykurované 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.  Využívame pri dennej prevádzke aj kotol na tuhé 

palivo. Snažíme znížiť náklady na elektrickú energiu. Vzhľadom k tomu, že v prvom 

štvrťroku neboli záujem o ubytovanie vo hvezdárni, v rámci ekonomických opatrení sme iba 

v najnutnejšej miere temperovali teplo v zariadení a pracovníci vysunutého pracoviska svoju 

činnosť vykonávali v priestoroch POS vo Svidníku. 

 

632002 – Vodné, stočné       291,75 

632003 -  Poštové a telekomunikačné služby             1882,18  

      - telefónne poplatky,  poštovné, popl.za výpis  

632004 – Komunikačná infraštruktúra               2323,33  

          Slovanet – internet  POS        

    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET              

 

 633 Materiál 

 

633004 –Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia       172,34 

- zásobník na mydlo, toaletný papier, utierky 

- sláčik kontrabasový, kalofónia 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia /46/                 219,99 

- ohrievač drezový 

- vysávač KARCHER 

633006 – Všeobecný materiál        3061,69  

- Kancelárske potreby – papier, rýchloviazače, toner do tlačiarne, kop.stroja 



- Materiál pre údržbu -hadička, ventil, vložka FAB, žiarovky  

- Hygienické potreby – toaletný papier 

- Čistiace prostriedky, sáčky do vysávača 

- Tlačivá – žiadanky na prepravu, dovolenky, príjemky, výdajky 

- Textilný materiál na kostýmy a scénu počas KS Hviezdoslavov Kubín 

- Farby na tvorivé dielne, propagačný materiál 

- Videokazety,  DVD 

- Okrasné kríky – úprava okolia  hvezdárne Roztoky 

- Dezinfekčné prostriedky 

- Postrek na burinu 

- Materiál na údržbu budovy hvezdárne - cement, šparovacia hmota 

- Sprchovacie súpravy pre hvezdáreň Roztoky 

633006 – Všeobecný materiál /zdroj 46/          418,82 

- Čistiace prostriedky, kancelárske potreby, hyg.potreby, materiál na realizáciu projektu „Za 

hviezdami a realizáciu projektu „Ľudové tance a zvyky z obce Príkra“ 

633006 – Všeobecný materiál /zdroj 111/          500,00 

-materiál na tvorivé dielne v rámci projektu „Spolupráca Rusínov a Rómov v oblasti kultúry“

  

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice        85,00 

- Predplatné mzdová účtovníčka,  

- Predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 

-  

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice /zdroj 46/       31,46 

- Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 

-  

633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky       28,00 

- Zakúpenie pracovných plášťov a rukavíc pre upratovačky 

 

633015 – Palivá ako zdroj energie         210,62 

- Benzín, olej do kosačky 

- Propan-butanova fľaša 

   

 

 

 

 

 

 



634 Dopravné 

 

 Organizácia vlastní 3 motorové vozidlá, motorový snežný skúter. Motorové vozidlo 

CITROEN BERLINGO slúži pre pracovníkov POS počas realizácie ich činnosti, ale 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. 

Motorové vozidlo OPEL COMBO  

634001 – Palivá, maziva, oleje            2081,27 

      - pohonné hmoty, oleje  

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky             943,34 

- Autonabíjačka  

- Prezutie pneumatík, emisná kontrola, STK, oprava  motorového vozidlá CITROEN   

BERLINGO – spojka, brzdy, výmena oleja/  

  

634002 –Servis, údržba, opravy a výdavky               748,60 

- Prezutie pneumatík, oprava defektu motorového vozidla CITROEN BERLINGO 

- Oprava snežného skútra YAMAHA 

 

634003 – Poistenie motorových vozidiel     420,03 

           -povinné zmluvné poistenie,  

havar. poistenie  mot. vozidla CITROEN BERLINGO            

      Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ŠKODA  

      Felícia a prívesného vozíka 

634003 – Poistenie motorových vozidiel /zdroj 46/    681,01 

     - Havarijné poistenie motorového vozidla OPEL COMBI, poistenie zodpovednosti 

za škodu motorového vozidla OPEL COMBI 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov            400,44  

         - preprava členov Umeleckého telesá PUĽS na vystúpenie v rámci 60. Slávnosti 

kultúry Rusínov- Ukrajincov SR vo Svidníku dňa 14.6.2014/ 

    - preprava účastníkov KS DDT „Rozprávkový Stropkov, dovoz palivového dreva 



634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   126,00 

- Dovoz palivového dreva /46/ 

 

634005 – Karty,známky, poplatky                         55,50 

    - Diaľničná známka, parkovné/ 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky   72,00 

- Pracovný odev pre vodiča, údržbára 

 

635 Rutinná a štandardná údržba 

 

635001 – Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia  700,00 

635004 – Rutinná a štandardná údržba prev. strojov   340,02 

- Oprava plynového regulátora 

- Oprava kosačky 

 

635004 – Rutinná a štandardná údržba prev. strojov /zdroj 46/  289,32 

- Oprava počítača  

- Oprava dúchadla Aljita AL-200       

 

635009 – Softvér                 2894,00  

 z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        

-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  

-  správa informačného systému –SOFTIP 

- antivírusový program  

 

635009 -  Softvér        129,47 

- servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.    

 

636 Nájomné 

636001 – Nájomné za nájom budov              15,00 

- prenájom pozemkov v kat. Roztoky 

636002 –Nájomné za prenájom prev. strojov            54,00 

    /poštový priečinok/ 



636002 –Nájomné za prenájom prev. strojov            59,75 

- prenájom kontajnera hvezdáreň 

 

637 Služby 

            

637002 – Konkurzy a súťaže                          10762,00 

Zakúpenie cien pre víťazov: 

- OS Hviezdoslavov Kubín Svidník,  

- OS Hviezdoslavov  Kubín Stropkov 

- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2014 

- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 

- RS neprofesionálnej filmovej tvorby 

- KS prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 

- KS prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 

- RS sólistov, spevákov –Makovická struna 

- Regionálna prehliadka detských tanečných kolektívov Vo víre tanca 

- OS amatérskej fotografie AMFO 2014 

- Výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ, gymnázií a mimoškolských zariadení 

- Deň Zeme 2014 

- Folklórne pastelky 2014 – 10. Ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník 

- RE  Zber nefunkčných batérii a monočlánkov 

- Okresné kolo vedomostnej  súťaže Čo vieš o hviezdach 2014 

- Okresná súťaž v zdobení medovníkov –Čaro medovníkov 

- Okresná súťaž Medový štetec 2014 

- Okresná súťaž – Jesenná fantázia z plodov zeme 

- Galakoncert spievajúcich rodín 

- Medzinárodná súťaž – O najkrajší Betlehém“ 

- Technická realizácia podujatia – TUNING zraz 

- Vystúpenie SĽUK-u  na festivale kultúry Rusínov 

- Kytice pri otvorení výstav: 

Autorská výstava Józef Franczak, Iwona  Jankowska-Kozak – PREMENY 

Výstava žien pohraničia Nikola Varcholíková Katarzyna Oczoš - maliarstvo 

Anna Munia-maľba, Anna Šimkuličová - výtvarníčka 

Autorská výstava Andrej Uram-Murín – Výber z tvorby 

Autorská výstava Márie Molčanyiovej – Medovníkové skvosty 

Výstava neprofesionálnej fotografie AMFO 2014 

Výstava maturitných prác žiakov SPŠ Svidník 

Výstava významnej osobnosti rusinského sveta Juraja Cimboru 



637002 – Konkurzy a súťaže /zdroj 46/           152,77 

- Ceny pre víťazov spievajúcich rodín 

- Okresná súťaž – Jesenná fantázia z plodov zeme 

- Medzinárodná súťaž – O najkrajší Betlehém“                

637003 – Propagácia, reklama, inzercia             93,96 

           - vytvorenie web stránky 

637004 – Všeobecné služby                      5411,53 

        - EPI zbierka zákonov                  

     -  PYROSLUŽBA – činnosť technika PO 

     -  vystúpenie súboru Horúci tím Čičava v rámci programu 17. Ročníka v maľovaní 

veľkonočných vajíčok  

     - preškolenie vodičov z povolania, vodičov referentských vozidiel 

     - odplata za stravné 

     - zhotovenie pečiatky 

     - kontrola prenosných hasiacich prístrojov v zariadeniach POS a hvezdáreň Roztoky 

     - vývoz kontajnera od objektu hvezdáreň Roztoky    

     - maľovanie interiéru hvezdárne Roztoky  

637004 – Všeobecné služby /zdroj 46/         1101,69 

- Výroba informačného panela, pozvánky a plagáty v rámci projektu Spolupráca Rusínov 

a Rómov v oblasti kultúry 

- Revízia požiarnej signalizácie v objekte hvezdáreň Roztoky 

- Zabezpečenie procesu VO 

- Deratizácia, dezinfekcia v objekte hvezdáreň Roztoky 

 

637005 – Špeciálne služby             955,46 

- právne služby – zastupovanie v súdnom procese vysporiadanie pozemkov hvezdáreň 

Roztoky 

- zhotovenie geometrického plánu porealizačné zameranie volejbalového ihriska 

v kat.územi Roztoky 

- zhotovenie geometrického plánu porealizačné zameranie ALTAN v kat. území Roztoky 

637005 – Špeciálne služby             150,00 

- zhotovenie geometrického plánu porealizačné zameranie ALTAN v kat. území Roztoky 

 

637011 – štúdie, expertízy, posudky            106,60 



- rozbor pitnej vody hvezdáreň Roztoky 

                          

637012 – Poplatky, odvod, dane                       330,50   

                - popl.za znečisťovanie ovzdušia – Mesto Svidník   

     - poplatok za výpis, poplatok za vedenie účtu 

     - servisný poplatok SKylink    

637012 – Poplatky a odvody /zdroj 46/                       505,73  

- súdne trovy             

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                          5577,00 

637015 – Poistné budova             1697,00                                                            

         / poistenie budovy v Roztokoch, budovy POS Svidník / 

637015 –Poistné /zdroj 46/                30,23 

- poistenie majetku hvezdáreň Roztoky 

637016 – Prídel do sociálneho fondu                                             1357,95 

      /1,5% z hrubých miezd/ 

637023 – Kolkové známky                          99,50 

637035 – Dane              464,78 

- Koncesionárske poplatky 

- Vývoz komunálneho odpadu 

- Daň z nehnuteľnosti –pozemkov POS Svidník,  

- Daň z nehnuteľnosti – hvezdáreň Roztoky  

 

637027 – Odmeny zamest. mimopracovného pomeru                  10784,00 

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

      Porotcom OS – Výtvarné Spektrum 

      RS neprof.filmovej tvorby 

      RS prehliadka detských ľudových hudieb - detský festival ľudovej hudby 2014 

      OS AMFO 2014  

Externí zamestnanci vykonávajú odbornú činnosť v súboroch Makovica a Makovička 

(2 taneční pedagógovia, 1 vedúci speváckej zložky, 1 vedúci hudobnej zložky, 3 korepetítori), 



sú platení podľa počtu odpracovaných hodín, podľa vzdelania a činnosti v rozpätí 5 – 

7€/hodina. 

Porotcom okresných súťaží sú vyplácané honoráre podľa počtu odpracovaných hodín 

v priemere 10€/hodina.                 

    

642015 – Transfery na nemocenské dávky             249,45 

  

Kapitálové výdavky 

 

Finančné prostriedky sú pridelené z rezervného fondu PSK na investičné akcie: 

• „Rekonštrukcia budovy  - PD“ v objeme 30000€ 

• „Kúpa úžitkového motorového vozidla“ v objeme 20000€ 

• „Rekonštrukcia kotolne“ v objeme 100 000 EUR  

 V mesiaci septembri sme zakúpili úžitkové vozidlo OPEL COMBO 

COMBI v cene 19996,00€ /714001/ 

    Zrealizovali sme rekonštrukciu a modernizáciu plynovej kotolne 

v objeme 100000,00€ /717002/ 

Vypracovala sa projektová dokumentácia: 

- Statické posúdenie objektov POS v objeme 5938,80€  /716 / 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby POS – 

rekonštrukcia a prístavba v objeme 23370,00€ /716 / 

  

Účelové finančné prostriedky: 

Bežné výdavky 500 EUR. Finančné prostriedky sú určené na „Regionálnu súťaž v zdobení 

a maľovaní veľkonočných vajíčok“ 

- 637002 – Konkurzy a súťaže 350 EUR 

- 637004 – Všeobecné služby 150 EUR 

Dňa 6. apríla v spoločenskej sále kultúrneho domu v Nižnej Olšave sa uskutočnila 

regionálna súťaž v maľovaní veľkonočných vajíčok. 

Boli zakúpené ceny pre víťazov vo výške 353,74 EUR – 637002 



V rámci 17. ročníka regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok vystúpila 

skupina Horúci tím z Čičavy. Bol vyplatený honorár vo výške 150,00 EUR – 637004. 

Bežné výdavky 3000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na kultúrne podujatie „Festival 

kultúry Rusínov Slovenska v roku 2014“ 

• 637002 – Konkurzy a súťaže 3000 EUR 

Dňa 24.5.2014 vystúpil SĽUK na festivale kultúry Rusínov 

Bežné výdavky 5000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na úhradu cestovných nákladov 

na medzinárodný festival Maataf v Izraeli pre folklórny súbor Makovica. 

• 631002 – Cestovné náhrady zahraničné 5000 EUR 

Boli zakúpené letenky pre 25 členov FS Makovica v dňoch 30.6.2014 – 7.7.2014. 

Bežné výdavky 3000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na akciu „Tuning zraz 

Svidník“ 

• 637002 – Konkurzy a súťaže 3000 EUR 

V dňoch 8.-10.8.2014 sa uskutočnil Tuning zraz Svidník. Bola zabezpečená technická 

realizácia podujatia – ozvučenie, osvetlenie. 

Bežné výdavky 3000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na „Slávnosti kultúry Rusínov-

Ukrajincov Slovenska“. 

 

• 634004 – Prepravné  -    300 EUR 

• 637002 – Konkurzy a súťaže -         2700 EUR 

 

V rámci 60. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku vystúpili: 

 FS Zemplín – 700 EUR /637002/ 

 Umelecké teleso PUĽS -  1000 EUR /637002/, 300 EUR /634004/ 

 Ľudová hudba Kollárovci – 1000 EUR /637002/    

 

 

     Záväzky k 31.12.2014   - 12259,45 € 

z toho: 

- predpis miezd                11509,07  

• 611        6680,84 



• 612001         941,24 

• 612002         133,06 

• 621         700,45 

• 623           76,80 

• 625001          116,58 

• 625002       1205,40 

• 625003           68,83 

• 625004         243,58 

• 625005           78,38 

• 625007         408,91 

• 637027                    855,00 

 

- sociálny fond        584,88 

 

 

Pohľadávky k 31.12.2014 –  116,32 € 

z toho: 

- benzín, nafta v motorových vozidlách      116,32  

 

Majetok: 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2014    1556946,90 € 

z toho. 

- Stavby /021/       1276870,67 € 

- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/   139944,56 € 

- Dopravné prostriedky /023/         66363,35 € 

- Pozemky /031/                      17332,60 € 

- Drobný dlhodobý majetok /028/           3518,00 € 

- Obstaranie dlhodobého majetku /042/        52917,72 € 

 

z toho: 

- Realizácia stavby – ALTÁN         23608,92 € 

Projektová dokumentácia          29308,80€ 

 

V roku 2014 došlo k prírastku: 

 



-  na účte 021 v celkovej hodnote  146575,61 € 

• Volejbalové ihrisko a oplotenie   - 22928,93 € 

• Cykloturistický chodník     - 23646,68 € 

• Rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne-         100000,00 €  

- na účte 023 v celkovej hodnote 100000,00 € 

• Motorové vozidlo OPEL COMBI 

- na účte 031 v celkovej hodnote 5,42 € 

• precenenie pozemkov 

 

Na účte 022 došlo k vyradeniu neupotrebiteľného majetku v hodnote v hodnote 5206,59 € 

 

 

 

 

Stav drobného hmotného a nehmotného majetku vedený v OTE /podsúvahový účet/ 

k 1.1.2014 

                117629,48 € 

- Prírastok                  1497,77 € 

- Úbytok                14161,35 € 

- Stav k 31.12.2014             104965,90 €  

 

Projekty: 

 

 

Kultúra národnostných menšín Úradu vlády SR -11185/2014/3.1 „Spolupráca Rusínov 

a Rómov v oblasti kultúry“ 2500€ 

 

     Rozpočet  Čerpanie 

633006 – všeobecný materiál 500,00 €     500,00 € 

634004 -  prepravné   500,00 €     500,00 € 

637001 – školenia,kurzy,semináre  1500,00 €              1500,00 € 

 

Cieľom projektu bolo prispieť k rozvoju spolupráce Rusínov a Rómov pri zachovaní a 

šírení kultúrnych tradícií, oživení kultúrneho života obcí s väčšinovým rusínskym a rómskym 

obyvateľstvom, prezentácia a vzájomné spoznávanie kultúrnych tradícií, vzdelávanie a 

prezentácia remeselných zručnosti, folklóru - hudby, spevu a tanca. Podpora spolupráce 

medzi odľahlými malými obcami severovýchodného Slovenska, poskytnutie priestoru a 

príležitosti pre vzájomné spoznávanie sa a toleranciu. Udržateľnosť projektu je zabezpečená 

prostredníctvom starostov dotknutých obcí, ktorí snažia sa vytvárať vhodné podmienky pre 

voľnočasové aktivity mladých ľudí. Vyškolení adepti pomôžu svojmu okoliu v šírení kultúry, 

v zlepšovaniu medziľudských vzťahov, v sebarealizácii mladých ľudí. 

 

 

V grantovom systéme MK SR /zdroj 111/ máme podporených  5 projektov: 



 

V prvom kole krajské súťaže: Rozprávkový Stropkov a Hviezdoslavov Kubín, 

príprava a realizácia nového programu DFS Makovička k 15. výročiu založenia, príprava 

a realizácia vzdelávacieho astronomického projektu, príprava a realizácia workshopov. 

 

Dňa 10.4.2014 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej 

tvorivosti – Rozprávkový Stropkov. Poskytnuté finančné prostriedky sú vo výške 

1900 EUR.: 

631001 – cestovné náhrady  122,00€ 

634004 – prepravné   988,00€ 

636001 – prenájom priestorov           200,00€ 

637001 – školenia, kurzy,semináre 400,00€ 

637002 – Konkurzy a súťaže  190,00€ 

 

Dňa 24.4.2014 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese 

poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín 2014. 

Poskytnuté finančné prostriedky sú vo výške 1000€: 

 

633006 – všeobecný materiál – ceny  450€ 

636001 – prenájom priestorov  150€ 

637001 – školenia, kurzy   400€ 

 

Na projekt Program DFS Makovička k 15. výročiu založenia boli poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 1500€ 

 

634004 – prenájom priestorov 1000€ 

637004 – služby –šitie krojov  500€ 

 

Na projekt Za hviezdami/ príprava a realizácia vzdelávacieho astronomického projektu 

boli poskytnutí finančné prostriedky vo výške 500€ 

 

637001 – školenia, kurzy, semináre – 500€ 

V mesiacoch október – december sa uskutočnila séria popularizačných prednášok na 

rôzne témy z oblasti výskumu vesmíru pre mládež základných a stredných škôl – ZŠ 

Kračúnovce, ZŠ Komenského, Svidník, Spojená škola Centrálna Svidník,, ZŠ Konštantínova 

Stropkov, Gymnázium bl. matky Terezy Svidník, Gymnázium Giraltovce, Svidník, ako aj pre 

širokú verejnosť. 

 

Na projekt Ľudové tance a zvyky z obce Príkra boli poskytnuté finančné prostriedky 

vo výške 500€ 

 

637001  - workshopy  500€ 

 



V mesiacoch september – november bola vykonaná lektorská činnosť pre vzdelávanie 

vedúcich, ale aj jednotlivých členov súborov v našom regióne. 

 

 Mimorozpočtové účty: 

 Sociálny fond 

 Počiatočný stav k 1.1.2014           240,93 € 

 Prídel do sociálneho fondu                    1357,95 € 

 Spolu:                       1597,95 € 

Výdaje: 

 - závodné stravovanie                       1014,00 €    

 Stav k 31.12.2014 je 584,88 € 

 Depozitný účet: 

Stav k 31.12.2014    11509,07  € 

Z toho: 

 610 – mzdy, platy      7755,14 € 

            Výplata zamestnancom POS za december 2014 

 620 – Poistné       2898,93 € 

 630 – Služby:         855,00 € 

              Odmeny externým zamestnancom  

       PhDr. Mária Pajzinková 
        Riaditeľka POS 

 

Vypracovala: H. Kurtyová 


