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1. Úvod 

 

1.1. Poslanie a činnosť 

 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku je rozpočtová organizácia verejnej správy, 

vznikla na základe Osvetového zákona v roku 1968, od roku 2002 je  zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja. Svojou pôsobnosťou pokrýva obce a mestá dvoch okresov – 

Svidník a Stropkov. S účinnosťou od 15.9.2015 na základe rozhodnutia zriaďovateľa PSK v súlade 

s §6 zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti došlo k doplneniu činnosti organizácie. 

V súlade s uvedeným rozhodnutím organizácia vykonáva odborno-poradenskú, metodickú 

a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické a fyzické 

osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území Prešovského samosprávneho kraja. 

Vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území PSK. 

Hlavným poslaním inštitúcie je v zmysle zriaďovacej listiny vytvárať podmienky pre rozvoj 

miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu 

a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov. V rámci finančných 

a personálnych možností zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v celom regióne a vytvára 

podmienky pre rozvoj miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Pomáha tak vytvárať 

spoločné povedomie, lokálnu a regionálnu identitu občanov. 

Plní dôležité poslanie v procese uchovávania, sprístupňovania, zveľaďovania a prezentácie 

tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne, svojou vzdelávacou činnosťou veľkou mierou 

prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností, ako i k získavaniu nových postojov 

a návykov v rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje aktivity miestnej 

kultúry. 

Podduklianske osvetové stredisko vo svojej činnosti vychádza najmä z miestnych 

a regionálnych kultúrnych, sociálnych i demografických špecifík, ktoré determinujú činnosť 

i poslanie inštitúcie. Vychádzajú i z ďalších reálnych možností, zo skladby a aktuálneho záujmu 

o jednotlivé oblasti, žánre záujmovej umeleckej činnosti a záujmového vzdelávania, z dopytu po 

jednotlivých kultúrnych produktoch a službách, ako i z následnej reflexie na ne. 

Inštitúcia pokračuje v realizácii významných aktivít a projektov s medzinárodným rozsahom 

a dosahom. Jedná sa o pokračovanie 3 projektov podporených v rámci OP Cezhraničná spolupráca 

2007 – 2013 SK-PL. Projekty výrazne prispievajú k zviditeľňovaniu hodnôt regionálnej kultúry 

v širšom kontexte. 

Ako tvorca i spolutvorca kultúrnych a vzdelávacích aktivít inštitúcia z hľadiska formy 

pripravuje a realizuje najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie 

prezentačné, konfrontačné a vzdelávacie podujatia. V roku 2015 pripravila a realizovala 107 aktivít 

v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a 74 v oblasti občianskeho vzdelávania a voľnočasových 

aktivít pre cca 63 tisíc obyvateľov dvoch okresov (Svidník a Stropkov) pri zachovaní parciálneho 

pokrytia celého územia. 

Inštitúcia aktívne spolupracuje s miestnou a regionálnou samosprávou, tretím sektorom (zvlášť 

národnými zväzmi a občianskymi združeniami zastupujúcich príslušníkov národnostných menšín) 

a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí. 

 

2. Plnenie prioritných úloh 

 

2.1. Strategické ciele 

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

materiálne, personálne, finančné a priestorové podmienky pre napĺňanie kultúrnych potrieb 

a sebarealizáciu obyvateľov v oblasti voľnočasového vzdelávania, poznania a tvorby 

kultúrnych hodnôt. 



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

hodnôt a symbolov. 

 

2.2. Parciálne ciele 

Boli nástrojom na naplnenie strategických cieľov v zmysle poslania a misie inštitúcie. Ako 

prioritné realizovalo POS súťažné aktivity zahrnuté v systéme súťaží ZUČ  v jej rôznych formách 

i na rôznych stupňoch (okresné, regionálne, krajské), vrcholné prezentačné, najmä festivalové 

aktivity v tradične silných oblastiach ZUČ (folklorizmus, divadelníctvo, ľudová remeselná 

a umelecká tvorba) a neakreditované vzdelávacie formy. 

Cieľom snaženia bolo zachovať dominantné a tradičné oblasti pôsobenia a etablované 

významné aktivity, posilniť ich a rozvinúť najmä prostredníctvom úspešne realizovaných projektov, 

ako i iniciovať a posilniť nové formy. Činnosť a jej výsledky boli realizované v zmysle dlhodobej 

profilácie inštitúcie s dôrazom na odborné, programové a vzdelávacie funkcie, i s dôrazom  ponuky 

kultúrnych príležitostí pre verejnosť. Nadviazaním na úspešne realizované i začaté strategické 

zámery aj ich aktualizáciu a faktickú realizáciu a niektorých prípadoch i ukončenia inštitúcia v roku 

2015 získala vyšší štandard pracovných podmienok, udržala i kredit, zvýšila odbornosť 

zamestnancov a aktualizovala možnosti pre napĺňanie kultúrnych potrieb a sebarealizáciu 

obyvateľov v oblasti voľnočasového vzdelávania a poznania i tvorby kultúrnych hodnôt. Realizácia 

našich zámerov je dlhodobo založená na princípe partnerstva, otvorenosti, spolupráce, kontinuity 

a podpory verejného záujmu. 

 

 

2.2.1 Priestory, hospodárenie, prevádzka 

 

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.  

 

POS v roku 2015 časť svojich aktivít realizovalo z mimorozpočtových zdrojov, aktívne 

reflektovalo a reagovalo na vyhlásené výzvy a možnosti čerpania finančných prostriedkov. 

Projektovou činnosťou sa podarilo získať finančné prostriedky spolu vo výške 8600€ z grantového 

systému MK SR na realizáciu 5 projektov, organizácia zabezpečila vlastné príjmy vo výške 27000€. 

Pozostávali najmä z poplatkov za vzdelávacie činnosti v DFS Makovička, realizáciu vystúpení s FS 

Makovica a DFS Makovička, poskytovanie ubytovacích a odborných služieb na vysunutom 

astronomickom pracovisku v Roztokoch. 

 

 

2.2.2. Odborná činnosť 

 

I.  UMELECKÉ SLOVO A DIVADLO 

 

Na úseku divadla nosným podujatím bola krajská súťažná prehliadka  detskej dramatickej 

tvorivosti Rozprávkový Stropkov. Tradične sa konala v Dome kultúry v Stropkove 14.4.2015. 



Odborná porota hodnotila výkony deviatich produkcií, z toho dve miniatúry. Okres Stropkov 

reprezentoval DDS FÉNIX pri ZUŠ v Stropkove a okres Svidník DDS SPAD pri ZUŠ vo Svidníku, 

ktorý získal na súťažnej prehliadke 2. miesto. Do celoštátneho kola súťaže Zlatá priadka v Šali 

postúpili DDS TRMA- VRMA, ZUŠ pri Spojenej škole v Poprade a DDS „L“ pri ZUŠ v Levoči. 

Na úseku umeleckého slova sme sa v tomto roku okrem súťaží zamerali aj na školiteľskú 

činnosť. V mesiaci február bolo školenie pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry pre okres 

Stropkov a Svidník zamerané na výchovu detského recitátora v systéme súťaži.  Toto vzdelávacie 

podujatie, ktorého lektorkou bola Mgr. Ľubica Bekéniová,  je aktuálne  pre  pedagógov hlavne tým, 

že získavajú  informácie o  vhodných  textoch a autoroch pre  umelecký prednes v jednotlivých 

vekových kategóriách. Druhé dvojdňové vzdelávacie podujatie v mesiaci november bolo zamerané 

na recitačné kolektívy (práca detského recitátora v kolektíve). Našou snahou bolo opäť oživiť prácu 

recitačných kolektívov na školách, zaujať a pripraviť deti na prednes v kolektíve. Svoje odborné 

skúsenosti pedagógom odovzdala  lektorka MgrA. Marica Harčariková z Košíc.  

Dobrú úroveň mali aj obe okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 61. ročník 

Hviezdoslavovho Kubína. Vzhľadom na nižšiu účasť recitátorov vo štvrtej kategórii (znížený počet 

stredných škôl a počet študentov v triedach) spojili sme oba okresy, čím majú študenti možnosť  sa 

navzájom porovnávať a aj inšpirovať. Súťažne ročníky pre túto vekovú kategóriu (IV. stredné 

školy)  budú v ročných intervaloch striedavo vo Svidníku a v Stropkove. 

Rok 2015 sa niesol v znamení osláv významnej osobnosti našich kultúrnych dejín, 200. 

výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti pripravilo naše zariadenie multižánrové 

podujatie pre  stredné školy. Na úvod si  študenti pripomenuli túto osobnosť prostredníctvom 

literárno – hudobného pásma  v podaní študentov Gymnázia DH vo Svidníku.  Zaujal aj čierno – 

biely film Jozefa Zachara, „Niet inej cesty“. 

 

II.  TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

Folklórne súbory sa v rámci zahraničnej prezentácie nášho regiónu predstavili na 

medzinárodných folklórnych festivaloch vo Francúzku (FS Makovica), Macedónsku (FS Makovica, 

Bielorusko (FS Topľan), Poľsko (FS Topľan), Turecko (FS Stropkovčan), Poľsko (FS 

Stropkovčan), Bosna a Hercegovina (DFS Makovička). 

Účasť na výbere k 43.ročníku MAKOVICKEJ STRUNY bola o čosi bohatšia. Naprieč 

štyrmi súťažnými kategóriami sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove predstavilo 30 

speváckych čísel. Návrh na prezentáciu počas ústrednej prehliadke Makovickej struny v Bardejove 

získali sólistky Miriama Bučková, Dominika Paňková a Juliana Vargová. Ďalej duo Martina 

Miščíková  - Barbara Dupejová a trio Viera Kopolovcová – Anna Knežová – Daniel Hic. 
  Regionálne prehliadky moderného tanca VO VÍRE TANCA 2015 sa tento rok v Dome 

kultúry vo Svidníku sa prihlásilo takmer 160 účinkujúcich, ktorý sa plánovali predstaviť v 28 

choreografiách, no pre dopredu nepredvídateľné príčiny sa napokon 1. apríla 2015 sa predstavilo 

len 26 z nich. Žánrové zameranie prihlásených kolektívov bolo naozaj pestré: mažoretky, 

spoločenské tance, disko, hip-hop, scénické spracovania, ale i country či breakdance. 

Súťažnej postupovej prehliadky detských folklórnych súborov – VO VÍRE TANCA 2015 

organizovanej Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku sa zúčastnili detské folklórne 

súbory KOMANIČKA zo ZUŠ vo Svidníku, MAKOVIČKA pri POS a CVČ vo Svidníku, 

MOTÝLIK pri ZŠ Konštantínová v Stropkove, MLYNČEK pri ZŠ Mlynská v Stropkove, 

HAVAJČATÁ z elokovaného pracovicka Havaj – SZUŠ v Stropkove, POPIVOČKA z Cerniny, 

žiaci 4.B zo ZŠ Giraltovce a DETSKÝ DOMOV vo Svidníku. Odborná porota v zložení Mgr. Art. 

Alena Paulusová, Ing. Ladislav Bačinský a Mgr. Peter Zajac rozhodla, že na krajskú súťaž, ktorá sa 

konala 3. mája 2015 v Raslaviciach postupili: DFS MAKOVIČKA (Svidník) s choreografiou 

„PARADNICAM HRAJTE!“ a DFS MOTÝLIK (Stropkov) s choreografiou „JARNÉ DETSKÉ 

HRY“. 



Ako spoluorganizátori sme sa podieľali na 3. ročníku RUSÍNSKEHO FESTIVALU. Úspech 

prvých dvoch ročníkov 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. Víkendový program sa niesol 

v duchu tzv. rusínskeho úsmevu – vstupu na všetky podujatia zdarma. 

Počas jubilejného 61. ročníka SLÁVNOSTÍ KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV 

SLOVENSKA sa zastrešili 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.  

 Poslednou väčšou akciou v roku 2014 bol 23. ročník VIFLEJEMSKÉHO VEČURA, ktorý 

sa tento rok uskutočnil v Domu kultúry vo Svidník.. V programe sa predstavilo takmer 130 

účinkujúcich z MŠ, ZŠ, ZUŠ, DFS Makovička a FSk Olšavan.      

 

III.  FILM, FOTOGRAFIA A VÝTVARNÍCTVO 

 

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

motivovaní rozborovými seminármi, plenérmi,  autorskými a klubovými výstavami, ktoré boli už 

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

neprofesionálni tvorcovia nášho regiónu poskytnutý organizovaním okresných, regionálnych a 

jednej krajskej súťaže približne v mesačných intervaloch v priestoroch POS vo Svidníku. 

Návštevníci našich výstav si počas roka 2015 mohli pozrieť nielen tvorbu našich slovenských 

autorov, ale aj umenie výtvarníkov a fotografov z Poľska, Ukrajiny a Srbska.   

V roku 2015 pre amatérskych, ale aj profesionálnych fotografov a výtvarníkov bolo 

zrealizovaných 10 autorských výstav, 3 kolektívne a 2 klubové výstavy v našich priestoroch POS 

vo Svidníku. 

Výtvarná súťažná prehliadka "Výtvarné spektrum  2015" 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. 

Nechýbala ani maľba, kresba, plastika, grafika, kde nám pribudli práce z farebného linorytu a 

suchej ihly. Tento rok sa  okresnej súťaži „Výtvarné spektrum 2015“ zúčastnilo 35 autorov so 101  

prácami. Na krajskom kole v Humennom porota konštatovala, že ocenené diela Pavla Mochnackého 

priniesli jeden z najhodnotnejších prejavov celej súťaže. Medzi úspešných autorov patril aj Andrej 

Uram, ktorý získal vo svojej kategórií čestné uznanie. Vystavené práce a zároveň postupujúce do 

celoslovenského kola mal Jozef Horkavý. V Trenčíne na celoštátnom Výtvarnom spektre náš okres 

úspešne reprezentoval Svidníčan Pavel Mochnacký, ktorý získal vo svojej kategórií čestné uznanie. 

V ART - klube SK sa už rok stretávajú výtvarníci z okresu Svidník. Sú to ľudia rôznych 

profesií, veku i vzdelania a pod vedením svojich už skúsených kolegov tvoria výtvarné diela. Je to 

pre nich najmä radosť z tvorivej činnosti a snaha zviditeľniť svoju tvorbu, priblížiť iným zmysel 

a energiu do života. Traja členovia klubu sa v tomto roku zúčastnili 14. medzinárodného výtvarného 

plenéru v poľskom meste Sanok, kde tvorili, ale aj spoznávali galérie, múzea či rôzne pamiatky. 

Zintenzívnenie činnosti klubu výtvarníkov pri POS nastalo v novembri 2014. Výtvarná tvorba 10 

výtvarníkov svojím obsahom a rôznymi výtvarnými technikami mala možnosť upútať návštevníkov 

na 1. klubovej výstave v novembri 2015 vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku. 

Hlavným poslaním okresnej súťaže" AMFO  2015" 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. AMFO 2015 vo 

Svidníku si udržalo úroveň predchádzajúcich ročníkov a potvrdilo, že tu vzrastá fotografická mlaď 

s perspektívou fotografickej tvorby v ďalších rokoch.  

  Do okresnej súťaže bolo od 23 autorov zaslaných 107 fotografií, z toho 61 farebných, 38 

čiernobielych, 1 multimediálna prezentácia a 8 fotografií do tematickej kategórie Rodina. Z nášho 

okresu 5 fotografi vystavovali svoju tvorbu na krajskom kole v Starej Ľubovni a v celoštátnom kole 

AMFO 2015 v Leviciach náš okres úspešne reprezentovali traja  fotografi - Dušan Ignác, Veronika 

Bezecná a Barbora Migová. 

Súťažnou prehliadkou, rozborom súťažných filmov, diskusiou s  odbornou porotou 

vyvrcholila regionálna súťaž pre neprofesionálnu filmovú tvorbu Cineama 2015. Do súťaže sa 

prihlásilo 10 autorov so 16 súťažnými príspevkami z okresov Svidník, Stropkov, Bardejov 

a Poprad. Po prvýkrát sa krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby                 Cineama 

2015 uskutočnila v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Do krajskej súťaže 

postúpilo 14 filmov rôznych žánrov od 13 autorov z regionálnych súťažných prehliadok. Tento rok 

sa ukázal ako úrodný a na poli amatérskeho filmu sa objavilo viacero nových talentovaných 

tvorcov, ktorých filmy mali veľmi dobrú úroveň. Zastúpené boli najmä dokumenty, hrané filmy, 

videoklipy, ale aj experimenty a reportáže. Náš okres úspešne reprezentoval Jozef Micenko, ktorý 

získal za film “Raz, dva, tri“ 1. miesto s postupom na celoslovenskú súťaž. Aj na celoštátnom kole 

Cineama 2015 v Nitre sa filmovým tvorcom Prešovského samosprávneho kraja darilo veľmi dobre, 

ceny za svoju filmovú tvorbu si odniesli až 7 filmári.  

Podduklianske osvetové stredisko v máji 2015 zorganizovalo 3 dňový plenér pod názvom 

„Filmári pod hviezdnou oblohou“. V areáli hvezdárne v obci Roztoky sa stretli filmári z okresov 

Prešovského kraja, kde pod vedením skúsených lektorov  Valentína Hvizdoša a Martina Vaľka 

tvorili podrobný scenár krátkeho filmu. Výstupom workshopu bol  dokumentárny film „Filmové 

hviezdy“.  

 
IV.  UMELECKO – REMESELNÁ TVORBA 

Na úseku  umelecko - remeselnej tvorby to boli podujatia, ktorými sme sa snažili podporiť 

najmä činnosť a tvorivosť našich remeselníkov, umožniť im predviesť šikovnosť svojich rúk a umu.   

 Priestor dostali aj v rámci takých podujatí, ako bol „Deň medu“, Deň PSK  a predvianočné 

umelecko – remeselné trhy. Aj napriek stiesneným priestorom v našom zariadení sme už po siedmy 

krát pripravili pre širokú verejnosť ukážky remeselnej tvorby  našich a poľských remeselníkov. 

Nechýbali tu také techniky, ako je paličkovaná čipka, maľba na hodváb,  pletené košíky z papiera, 

pacwork, plstené výrobky z vlny, nechýbal ani sladký med, medovníky, výrobky z včelieho plastu.  

Sprievodným podujatím bol 16. ročník okresnej súťaže o Najkrajší betlehem s postupom 

najkrajších  prác na medzinárodnú výstavu šopiek do Poľska. Aj napriek tomu že u nás nie je 

tradícia zhotovovania betlehemov v rodinách, betlehemy našich žiakov boli veľmi nápadité 

a originálne a boli ocenené  aj na medzinárodnej súťaži v poľskej Dukle.  

Aj počas celého roka sme na prezentáciu dávali priestor v našom zariadení dvojiciam 

vybraných remeselníkov. Tá bola spojená s ukážkami hlavne pre žiakov a študentov  našich škôl. 

Svoje opodstatnenie si získala u návštevníkov aj okresná súťaž  „Jesenná fantázia z plodov 

zeme“. Zapojila sa široká paleta škôl z celého okresu. Ak zaujme téma, deti dokážu prejaviť svoju 

fantáziu, práce obdivovali malí aj veľkí v interiéri v aj exteriéri POS. 

V priebehu mesiaca október a november sme v rámci projektu: Zachovanie rómskej kultúry, 

zrealizovali v MŠ Stročín 5 tvorivých dielni pre deti, ako priestorové práce zhotovené kaširovaním 

na kartóne, modelovanie a maľovanie vianočných ozdôb z keramickej hliny, papierové inšpirácie na 

sklo. Pre dospelých to boli dve cyklické tvorivé dielne keramiky, dvojdňový  workshop plstenia, 

maľba na hodváb a tiež pre žiakov základných a stredných škôl to boli tvorivé dielne keramiky, 

šperk ako doplnok odevu, sadrové benátske masky, veľkonočné a vianočné aranžovanie. Prvý 



prázdninový letný týždeň  prichádzajú k nám deti na tvorivé dielne,  kde si majú možnosť vyskúšať  

každý deň inú tradičnú aj netradičnú techniku. 

Inštalovali sme propagáciu a realizovali sme výzdobu čelných stien na folklórne slávnosti vo 

Svidníku, a kultúrno – spoločenské podujatia v  obciach okresu  a regiónu, ako sú Vaľkovce, 

Cernina, Kurimka, Rakovčík . Aj budúcom roku budeme pokračovať v podobných aktivitách 

a spolupracovať s obcami v celom našom regióne. 

 

V.  ÚSEK ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA 

 

Neoddeliteľnú súčasť kultúrneho pozdvihnutia človeka tvorí výchova a vzdelávanie. Otvára 

sa nám celá škála vzdelávacích foriem a metód na získanie vedomosti z oblasti, sprostredkovanie 

odborných lektorov, pomoc pri propagácií a tlači pozvánok, plagátov, podľa požiadaviek obcí. 

Množstvo vzdelávacích ponúk vraví o šikovnosti ich usporiadateľov, ale svedčí najmä o chutí 

púšťať sa do nových projektov s perspektívou skutočnému záujmu. 

Na úseku vzdelávania a sociálnej prevencie sme vychádzali z kultúrnych aktivít regiónu, 

orientovali sme sa na zachovávanie a propagovanie  miestnych kultúrnych tradícií, ale aj na 

podujatia zamerané na vzdelávanie aktivity k problematike kriminality, drogových závislosti 

a zdravého životného štýlu. 

V roku 2015 bolo zrealizované spracovanie štatistických výkazov za rok 2014, množstvo 

výchovno-vzdelávacích aktivít v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie vo Svidníku, starostami obecných úradov, riaditeľmi ZŠ, SŠ v okrese Svidník, Stropkov 

a inými inštitúciami.  

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

a seniorom, zamerané na civilizačné ochorenia a ich prevenciu. V rámci Svetového dňa zdravia sme 

uskutočnili v apríli v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pre občanov obce 

Stročín, Krajná Bystrá, Dukovce, Duplín, Kružlová, Valkovce, Turany n/O, Vyšná Olšava, Rovné, 

merania prístrojom REFLOTRON / krvný tlak, glykémiu, cholesterol, triglyceridy/. Zároveň bolo 

poskytnuté poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu. Zdravý telesný a duševný vývin detí 

a mládeže vyžaduje, aby boli chránené pre škodlivými vplyvmi, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť 

ich zdravie a harmonický vývin. 

Aj v roku 2015 oddelenie pokračovalo v prevencii kriminality a drogových závislosti 

v okrese Svidník a Stropkov. Z hľadiska foriem prevencie činnosti prevládali besedy, prednášky, 

workshopy, tvorivé dielne a výstavy.  Vo výchovno-vzdelávacej práci sme širšie nastoľovali aj 

otázky morálky, medziľudských vzťahov, priamo či nepriamo sme pôsobili proti rozličným 

protispoločenským prejavom hrubosti a vulgárnosti v živote, kriminalite a osobitne kriminalite 

mládeže a prevencií drogových závislosti. V tejto oblasti boli uskutočnené podujatia pre MŠ, ZŠ, 

SŠ pre koordinátorov, výchovných poradcov a seniorov. Všetky podujatia boli formou prevencie: 

podujatia pre PEER aktivistov, cyklické podujatia Podpora zmeny životného štýlu k zdravšiemu 

spôsobu života, edukačné aktivity s protidrogovým zameraním. V mesiaci november organizujeme 

v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo Svidníku a Regionálnym úradom 

zdravotníctva vo Svidníku s príležitostí Európskeho týždňa boja proti drogám podujatia pre deti, 

mládež a dospelých v rámci okresu Svidník a Stropkov. Cieľom podujatí bolo upozorniť na 

nežiaduce následky užívania návykových látok a faktory, ktoré takýto druh rizikového správania 

podporujú. Mali možnosť získať informácie, týkajúce sa zdravého životného štýlu, problémov  a 

rizík, ktoré sú spojené s užívaním drog, až po trestnoprávnu zodpovednosť súvisiacu s drogovou 

problematikou. Zjednocujúcou snahou všetkých, ktorí pôsobia na poli celospoločenskej prevencie 

drogových závislosti, je snaha pomôcť čo najväčšiemu počtu deti a mladých ľudí dosiahnuť cieľový 

model „obranyschopného dieťaťa, mladého človeka“, máme na mysli človeka, ktorý vie odolať 

nátlaku ponuky a vie a chce v každej situácii drogu odmietnuť. 



Z ekologickej výchovy, každoročným podujatím v apríli je Deň Zeme, ktoré sme uskutočnili 

pre občanov a žiakov ZŠ v obci Turany n/O zamerané k ochrane životného prostredia /vyčistenie 

areálu školy, autobusovej zastávky, obecného úradu ako aj vyčistenie okolia potokov v obci/. 

Tradičným podujatím z estetickej výchovy bola regionálna súťaž Maľovanie veľkonočných vajíčok 

v obci Nižná Olšava. Súťaži sa zúčastnilo 29 súťažiacich z regiónu Svidník, Stropkov a taktiež 

hostia z Ukrajiny - Mukačeva. Okrem súťaže nechýbala ochutnávka veľkonočných jedál, výstava 

remeselných prác a kultúrny program v  ktorom vystúpilo Trio TROPAR zo Svidníka.  Piesne v ich 

podaní boli nádherným umeleckým, ale aj duchovným zážitkom. 

Sprievodným podujatím 61. ročníka Slávnosti kultúry Rusínov -Ukrajincov Slovenska vo 

Svidníku, bola v spolupráci so Zväzom Rusínov - Ukrajincov SR v Prešove, uskutočnená výtvarná 

súťaž FOLKLÓRNE PASTELKY,  určená pre deti a žiakov MŠ, ZŠ  v meste. Prostredníctvom 

výtvarného prejavu sme chceli prehĺbiť ich vzťah k folklóru a podporiť záujem o kultúrne dianie 

v meste. 

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

uskutočnili  regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2015. Súťaže sa zúčastnilo 120 

žiakov zo ZŠ Bukovce, ZŠ Krajná Poľana, ZŠ Kružlová, ZŠ Komenského Svidník, ZŠ Nižný 

Mirošov, ZŠ Okrúhle a Detský domov Svidník, v kategórií: spev, tanec a detská dramatická 

tvorivosť. Cieľom bolo zvýšiť rómske povedomie, podporiť mladé rómske talenty, o ktorých sa 

nevie a ktoré by si zaslúžili možno viac pozornosti. V neposlednom rade podujatie bolo zamerané aj 

na uchovávanie a šírenie rómskych tradícií.  

Veľkú pozornosť sme venovali metodickým návštevám na OcÚ v okrese Svidník, Stropkov, 

poskytovali metodickú pomoc pri príprave podujatí, festivalov, tvorbe projektov a to formou 

pozvánok, plagátov, programu, propagácie a pod. 

V roku 2015 oddelenie vzdelávania uskutočnilo spolu vo všetkých oblastiach 75 podujatí, na 

ktorých sa zúčastnilo 5021  účastníkov. 

 

 

 

VI.  ÚSEK ASTRONÓMIE 

 

Činnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – vysunutého astronomického 

pracoviska v Roztokoch sa v roku 2015 riadila podľa plánu činnosti na daný rok. Hlavným cieľom 

bola popularizácia astronómie ako vedy prostredníctvom kultúrno – výchovných a vzdelávacích 

podujatí organizovaných pre verejnosť,  odborno – pozorovateľská činnosť a budovanie materiálno 

– technickej základne organizácie. 

 

Úlohou kultúrno–výchovnej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti bolo sprostredkovať 

širokej verejností fakty a zákonitosti z astronómie a príbuzných vied pomocou nasledujúcich 

podujatí.  

 

1. Školské exkurzie 

Školské exkurzie boli organizované ako doplňujúce aktivity k vyučovaniu astronómie na 

základných a stredných školách. Tvorili ich populárno – vedecké a odborné prednášky. V rámci 

exkurzie sa účastníci oboznámili s činnosťou hvezdárne a s technickým vybavením, ktorým 

hvezdáreň disponuje.  

Počet uskutočnených akcií: 10 

Počet účastníkov: 440 

 

2. Expedície na hvezdáreň 



Expedície sa organizovali za účelom podrobnejšieho spoznávania daných tém z astronómie, 

ako je pozorovanie Slnka, pozorovanie meteorov a pozorovanie objektov nočnej oblohy. V rámci 

expedícií odzneli aj prednášky na danú tému.  

Počet uskutočnených akcií: 16 

Počet účastníkov: 337 

 

3. Prednášky organizované mimo pracoviska hvezdárne 

Prednášky organizované mimo pracoviska hvezdárne sa konali hlavne v školách a to za 

účelom popularizácie astronómie a v neposlednom rade aj za účelom popularizácie Hvezdárne 

v Roztokoch. Tematicky boli zamerané na významné dni astronómie a príbuzných vied, ako je 

napr.: Svetový deň letectva a kozmonautiky, Deň Slnka, Deň Zeme a i..  

Počet uskutočnených akcií: 8 

Počet účastníkov: 266 

 

4. Prednášky a pozorovania pre ubytovaných hvezdárne 

Keďže Hvezdáreň Roztoky ponúka aj ubytovanie pre „astroturistov“, títo návštevníci mali 

možnosť absolvovať program, ktorý im priblížil prácu astronómov. Takisto mali možnosť 

absolvovať populárno – vedecké a odborné prednášky a pozorovanie práve viditeľných objektov na 

oblohe pomocou ďalekohľadu. Nie všetci návštevníci absolvovali celý program, pretože nie vždy 

bola možnosť pozorovania kvôli počasiu.  

Počet uskutočnených akcií: 47 

Počet návštevníkov: 928 

 

5. Pozorovania oblohy pre verejnosť 

Pozorovaniu oblohy na Hvezdárni Roztoky boli vyhradené stredy a piatky, po organizačnej 

zmene sa pozorovania konali iba v piatky ak to počasie dovolilo. Pozorovania sa konali aj mimo 

hvezdárne pri rôznych príležitostiach ako bolo čiastočné zatmenie Slnka a i.. 

Počet uskutočnených akcií: 34 

Počet účastníkov: 594 

 

6. Astronomické súťaže 

Vesmír očami detí je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorú organizuje Slovenská ústredná 

hvezdáreň v Hurbanove. Za okresy Svidník a Stropkov oblastné kolo organizuje Podduklianske 

osvetové stredisko, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Súťaž prebehla v piatich 

kategóriách. Z každej kategórie postúpilo päť najlepších prác bez určenia poradia. Z postupujúcich 

prác sa na celoslovenskom kole umiestnili dve práce Diany Feckaninovej (Šťastnú cestu) a Juliany 

Sičákovej (Spoločný let).  

Počet akcií: 2 

Počet účastníkov: 301 

Počet návštevníkov výstavy: 274 

 

Čo vieš o hviezdach je celoslovenská vedomostná astronomická súťaž, ktorú organizuje 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Hvezdáreň Roztoky organizuje okresné kolá za okresy 

Svidník a Stropkov. Do krajského kola postúpili prví traja účastníci a následne najlepší postúpili do 

celoslovenského kolá. Na celoslovenskom kole sa ako jediná umiestnila Alexandra Dzurová na 10. 

mieste.  

Počet akcií: 1 

Počet účastníkov: 37 

 



V priebehu roka 2015 bola poskytovaná metodická pomoc materským, základným 

a stredným školám hlavne v období súťaži „Čo vieš o hviezdach“ a „Vesmír očami detí“. 

Publikačná činnosť bola zameraná najmä na oblastné média a na internetovú stránku 

Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku.  

 

V roku 2015 sa obnovilo pozorovanie slnečnej fotosféry. V rámci tohto pozorovania sa 

hvezdáreň zapojila do celoslovenskej siete pozorovateľov, ktorú riadi HaP v Prešove. Počasie 

dovolilo urobiť 120 zákresov. 

 

V roku 2015 boli zakúpené dva slnečné filtre na pozorovanie slnečnej fotosféry, fotoadaptér, 

objektív TOKINA, kryt na kameru s vyhrievaním, A/D prevodník. Koncom roka bolo odoslané na 

pokovanie sekundárne zrkadlo od hlavného ďalekohľadu. Tieto položky súvisia hlavne s už 

rozbehnutými, alebo plánovanými pozorovacími programami. Aj tieto pozorovacie programy majú 

zvýšiť atraktivitu daného pracoviska. 

 

Úlohy na kalendárny rok 2015 boli splnené. Spolu sa uskutočnilo 118 akcií, ktorých sa 

zúčastnilo 3177 účastníkov.  

Mierny nárast návštevníkov bol zapríčinený hlavne propagáciou hvezdárne na rôznych 

akciách, ako boli napr.: Majstrovstvá SR v motorovom závesnom lietaní zlúčené s Majstrovstvami 

SR v ultraľahkom lietaní, Svet na Kráľovej Studni, pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka priamo 

v meste Svidník a i..  

Zvyšovať záujem obyvateľov o Hvezdáreň Roztoky, plánujeme v roku 2016 najmä 

spustením, nových, alebo lepšie povedané, obnovením pozorovaní, ktoré sa v minulostí na 

hvezdárni vykonávali. Konkrétne sú to pozorovanie meteorov a pozorovanie dvojhviezd. Na tieto 

pozorovania hvezdáreň disponuje dostatočným vybavením, ktoré bolo v minulosti zakúpené pri 

rôznych príležitostiach.  

Zvyšovať záujem plánujeme aj organizovaním expedícií, ktoré súvisia s astronómiou, ako sú 

napr. astrofotografia, pozorovanie meteorov, astroturistika a iné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rozbor hospodárenia 

 

 Schválený 

rozpočet  

Úprava 

rozpočtu 

Celkový 

rozpočet 

k 31.12.2015 

Čerpanie 

k 31.12.2015 

PSK 209 780,00  230 586,00 230 585,29 

- Úrad PSK  + 20 806,00   

- MK SR  + 8 600,00 8 600,00 8 600,00 

     

     

spolu   239 186,00 239 185,29 

 

 

 

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku malo na rok 2015 schválený rozpočet vo 

výške 209 780,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  27 000,00 EUR.  

 

V roku došlo k úprave rozpočtu: 

 

- listom č. 1002/10/K/2015 zo dňa 5.6.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky vo 

výške 3 000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na kultúrne podujatie „Slávnosti 

kultúry Rusinov - Ukrajincov SR“  - 61.ročník 

 

- listom č. 1106/13/K/2015 zo dňa 16.6.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 1 000 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR  na projekt číslo: 

MK-6204/2015/7.2 „Padajúca hviezda, alebo meteor? 

 

- Listom č. 1117/13/K/2015 zo dňa 16.6.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 1 400 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR  na projekt číslo: 

MK-6730/2015/7.5 „CINEAMA 2015 – krajská postupová súťaž  a prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby“ 

 

- Listom č. 1118/13/K/2015 zo dňa 16.6.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 2 200 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR na projekt číslo: 

MK-6792/2015/7.5 „Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka detskej 

dramatickej tvorivosti. 

 

- Listom č. 114/13/K/2015 zo dňa 23.6.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 3 000 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR na projekt číslo: 

MK-6019/2015/.1 „Festival tradičnej kultúry – Tarare, Francúzsko“ - vycestovanie 

folklórneho súboru Makovica do Francúzska, kde vystúpi na medzinárodnom festivale“. 

 

- Listom č. 1148/13/K/2015 zo dňa 23.6.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 1 000 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené z rozpočtu MK SR na projekt číslo: 

MK-6713/2015/7.3 „Naše najmilšie/príprava a realizácia nového programu“. 

 

 



- Listom č. 1367/20/K/2015 zo dňa 22.7.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 3 000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na podujatie „Tuning zraz 

Svidník“ 

 

- Listom č. 1453/23/K/2015 zo dňa 13.8.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 2 646 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na „vyplatenie odstupného 

pre D. Baluďanského“. 
 

- Listom č. 238/32/K/2015 zo dňa 13.11.2015 nám boli pridelené bežné finančné prostriedky 

vo výške 12 160 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť 

zamestnancov POS. 

 

 

 

Plnenie príjmov: 

 

   

  schválený upravený skutočnosť 

      rozpočet rozpočet k 31.12.2015  

  

 

-  príjmy -  zdroj 46     27 000,00    27 000,00   27 018,06 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov                 0      4 779,00      4 797,17 

      - predaj výrobkov, tovarov a služieb   27 000,00    22 221,00        22 220,89 

  

- refundácia projektu:             

           

„Nové možnosti“  / 85% ERDF –bežné/                       1 882,75 

„Nové možnosti“ /10% zo ŠR- bežné/            221,50 

„Nové možnosti“  /85% ERDF – kapitálové/      30 117,42 

„Nové možnosti“ /10% zo ŠR –kapitálové/          4725,55      

 

 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     4 797,17 

  z toho: prenájom kancelárskych priestorov,  POS Svidník,  

       hvezdáreň Roztoky 

 

223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    22 220,89 

 z toho: 

-     poplatok DFS Makovička                   8 400,00 

-    vystúpenie FS Makovica, DFS Makovička      4 484,00    

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                   7 587,00 

- tvorivé dielne                        425,00 

- exkurzia              232,40 

- pozorovanie               70,00 

- účastnícky poplatok školenie             90,00 

- vrátenie preplatku na poistnom             34,02 



- vyradenie kníh               41,60 

-    ostatné  /rež náklady/                       856,87 

 

 

312001 /11S1/ Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR     1 882,75 

312001 /11S2/ Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR        221,50 

322001 /11S1/ Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR              30 117,42 

322001 /11S2/ Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR     4 725,55 

 

 PSK nám poskytol príspevok vo výške 182 780,00€ /zdroj 41/, 27 000,00€ /zdroj 46/  na 

činnosť osvetového zariadenia a vysunutého pracoviska hvezdáreň v Roztokoch. Upravený rozpočet 

230 586,00€ z prostriedkov zriaďovateľa, z prostriedkov grantového systému MK SR 8 600,00€. 

Celkový rozpočet pre rok 2015 činil 239 186,00€. 

 

Čerpanie výdavkov: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku k 31.12.2015 eviduje 13 zamestnancov, 

prepočítaný stav je 13. Priemerná mzda k 31.12.2015 je 748,69  EUR. 

 

611 Tarifný plat, osobný plat, základný  -           84 008,90       

612 001 Osobný príplatok   -                       18 945,63 

612002 Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -               1 682,04 

614 – Odmeny    -             12 160,00 

         

 

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  10 563,88 

   

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni     1 164,32                  

 

625 – poistné do Sociálnej poisťovne 

 625001 – nemocenské poistenie     1 739,40 

 625002 – starobné poistenie               17 920,96 

625003 – úrazové poistenie                            1 032,33  

 625004 – invalidné poistenie                 3 645,50  

 625005 – poistenie v nezamestnanosti               1 178,90 

 625007 – rezervný fond solidarity                6 079,69  

 

630 Tovary a služby 

 

631001 – Cestovné náhrady           229,50 

- 1 zamestnanec sa zúčastňoval  2. ročníka akreditovaného vzdelávacieho kurzu Hudobná 

a tanečná folkloristika v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. 

- 1 pracovníčka sa zúčastnila podujatia neprofesionálneho výtvarného umenia v Trenčíne 

Výtvarné spektrum 2015. 

- 3 pracovníčky sa zúčastnili na metodickom stretnutí NOC s pracovníkmi kultúrno-osvetových 

zariadení, ktoré sa konalo v Ružomberku.  

 



632 Energie, voda a kumunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn /41       6 950,00 

632001 Energia elektrická, plyn /46/       8 963,25 

 

 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       526,08 

- spotreba vody, stočné a zrážková voda 

632003 -  Poštové a telekomunikačné služby            1 415,09  

- telefónne poplatky,  poštovné, popl.za výpis  

   

 

632004 – Komunikačná infraštruktúra             2 356,64 

           Slovanet, Svitel – internet  POS       

     T-COM – internet Roztoky     

      Slovak Telecom - poplatky VUC NET 

      Servisný poplatok            

 

 

 633 Materiál 

633001 – Interiérové vybavenie         949,12 

633001 – Interiérové vybavenie /46/                 3 881,88 

- Bol zakúpený kancelársky nábytok do 4 kancelárií 

633002 – Výpočtová technika /46/         544,50 

- Zakúpil sa notebook, tlačiareň, myš 

633003 – Telekomunikačná technika/46/        169,00                                                      

Zakúpenie mobilu SAMSUNG GALAXY A3  

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika /46/     661,84 

- Membránové dúchadlo Alita 200               

- Analogovo/digitálny prevodník, objektív       

 

633006 – Všeobecný materiál      2 060,12  

- Kancelárske potreby – papier, toner 

- Čistiace prostriedky, hygienické potreby 

- Farby na tvorivé dielne, kultúrne aktivity 



- Materiál na údržbu budov 

Termostat do kotla, kartuša do batérie, koliesko pogumované do stoličky, zámok, vložka, 

sklíčka do kukly tmavé – pozorovanie čiastočné zatmenie Slnka, filter do vodovodnej batérie, 

kábel predlžovací k dáta projektoru žiarovky, tužkové batérie, silikón, šnúra azbestová, postrek 

na burinu, FAB, lanko žacie, sedatko WC, predĺžovačka, kľučky, kryt na kameru, konektor, 

redukcia, práčkový ventil, koleno, hadička, kábel 

 

633006 – Všeobecný materiál /111/        500,00 

  Textilný materiál na ušitie detských krojov v rámci  

       projektu „Naše najmilšie“ 

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice      278,96 

- Predplatné  denníka PRAVDA, mzdová účtovníčka.  

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice /46/      148,62 

- Predplatné denníka PRAVDA na rok 2016 

633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky       34,00 

 

633015 – Palivá ako zdroj energie        185,66 

- Benzín do kosačky 

 

634 Dopravné 

 

 Organizácia vlastní 2 motorové vozidlá a motorový snežný skúter. Motorové vozidlo OPEL 

COMBO slúži pre pracovníkov POS k plneniu pracovných úloh, ale aj ako úžitkové vozidlo pre 

potreby FS  Makovica, prevoz hudobných nástrojov, ozvučenie a pod. Zároveň je vozidlo určené 

pre služobné cesty. Automobil CITROEN BERLINGO  používa sa pri metodických návštevách, 

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

využíva počas zimnej sezóny na značenie bežeckých turistických trás. 

 

634001 – Palivá, maziva, oleje             1 419,26 

- pohonné hmoty, oleje  

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky               490,48 

- Prezutie pneumatík motorového vozidla CITROEN BERLINGO/ 

- Servisná prehliadka motorového  vozidla OPEL COMBO 

- STK prívesného vozíka 

634003 – Poistenie motorových vozidiel     819,50 

- Havarijné poistenie  motorového vozidla  CITROEN BERLINGO     

- Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ŠKODA  

- Felícia a prívesného vozíka 

- Poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie mot. vozidla  

            OPEL COMBO COMBI 

634003 – Poistenie motorových vozidiel /46/               182,57 

- Poistenie zodpovednosti za škodu motorového vozidla CITROEN BERLINGO 

634004 -  Prepravné        111,30 

- Diagnostika tlačiarne HP 

- Odber vzorky vody zo studne Hvezdárne Roztoky na laboratórne vyšetrenie 

634004 – Prepravné /46/                   24,64 

- Preprava členov DFS Makovička na KS detských folklórnych súborov 

634004 – Prepravné/111/                4 610,00 

- Preprava účastníkov na KS DDT Rozprávkový Stropkov 



- Preprava členov FS Makovica na folklórny festival do mesta Tarare Francúzsko 

634005 – Karty, známky, poplatky         23,00 

- Diaľničná známka, parkovné 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky      66,00 

 

635 Rutinná a štandardná údržba 

 

635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov     58,00 

- Oprava klavíra 

635004 –Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov /46/     48,00 

- Oprava tlačiarne HP LaserJet 

635007 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov/46/              315,00 

- Oprava tanečnej obuvi- topánky, čižmy FS Makovica 

 

635009 – Softvér                 2 907,47       

z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        

-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  

-  správa informačného systému –SOFTIP                       

-  kasperský antivírusový program 

 

        

636 Nájomné 

 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí /111/ 350,00 

- Prenájom priest.na KS prehliadku amatérskej filmovej tvorby  

            CINEAMA 2015 

- Prenájom priest. na KS prehliadku DDT „Rozprávkový Stropkov“ 

636002 –Nájomné za prenájom prevádzkových strojov                54,00 

- poštový priečinok 

636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov /46/    59,75 

- prenájom kontajnera v Roztokoch 

636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov /111/   600,00 

- prenájom techniky na KS prehliadku CINEAMA 2015 

 

 

637 Služby 

  

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady     215,00    

- seminár „Elektronické trhovisko a verejné obstarávanie v 4. Štvrťroku 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady  /46/       84,00 

- školenie vedúcich detských recitačných kolektívov a divadiel poézie okresu Svidník 

a Stropkov 

- seminár Finančná kontrola v praxi 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady /111     500,00 

- prednášky v rámci realizácie projektu „Padajúca hviezda, alebo meteor? 



 

 

637002 – Konkurzy a súťaže                           7 667,30 

Zakúpenie cien pre víťazov: 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 

- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 

- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2015 

- OS Čo vieš o hviezdach 

- RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2015 

- KS „Rozprávkový Stropkov“ 

- KS prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2015 

- RS prehliadka detských folklórnych súborov Vo víre tanca 

- OS Hviezdoslavov Kubín Svidník I.  – IV. kategória  

- OS Hviezdoslavov  Kubín Stropkov I. – IV. kategória 

- OS Medový deň 

- Vystúpenie FS Magura na 61. Slávnostiach kultúry R-U SR vo Svidníku 

- Vystúpenie súboru PUĽS na 61. Slávnostiach kultúry R-U SR vo Svidníku 

- Vystúpenie súboru KARPAŤANIN na 61. Slávnostiach kultúry R-U SR vo Svidníku 

- Vystúpenie FS Šarišan na 61. Slávnostiach kultúry R-U SR vo Svidníku 

- Výstava M. Zimka „Krása maľovaná srdcom“ 

- Výstava prác Jozefa Onduša – „Výber z tvorby“ 

- Autorská výstava obrazov ukrajinských výtvarníkov Kristína, Viktória a Igor Slivka 

- Vernisáž autorskej výstavy Mgr.art. Tomáš Olijár a študentov grafiky Svidník 

- Ozvučenie, osvetlenie, hudobná produkcia podujatia „Tuning zraz Svidník“ 

Odborné hodnotenie: 

- OS prehliadka detských tanečných kolektívov 

- OS neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015 

 

 

637002 – Konkurzy a súťaže /46/            396,04   

- RS prehliadka „Rómsky talent“ 

- RS prehliadka ľudových piesní Makovická struna 

- Tvorivé dielne pre účastníkov so zameraním na modelovanie z keramickej hliny a točenie 

 na hrnčiarskom kruhu. 

- Tvorivé dielne pre účastníkov so zameraním na maľbu hodvábu  

- Zakúpenie cien pre víťazov OS „Jesenná fantázia z plodov zeme“ 

- Materiál na tvorivé dielne 

- Zakúpenie cien pre víťazov OS „ O najkrajší betlehem“ 

637002 – Konkurzy a súťaže /111/           1 840,00    

- Hodnotenie KS prehliadky amat. FT CINEAMA 2015    

- Hodnotenie KS prehliadky DDT „Rozprávkový Stropkov“ 

- Podanie stravy, ubytovanie KS DDT „Rozprávkový Stropkov“    

- Realizácia projektu „Moje najmilšie“  s deťmi  

- DFS Makovička, vyšívanie krojových súčiastok 

 

- 637003 – Propagácia, reklama, inzercia             93,96            

      vytvorenie web stránky 

 

637003 – Propagácia, reklama, inzercia /46/              31,00 

uverejnenie inzercie 



 

637004 – Všeobecné služby                       1571,28 

      - odplata               187,09 

        - EPI zbierka zákonov, finančný spravodajca          155,88               

     -  zimná údržba cesty k hvezdárni Roztoky                              101,36 

     -  zhotovenie kľúčov                 7,40 

                - zdravotná služba                           225,00 

     - výmena ističov               257,22 

     - diagnostika opravy tlačiarne HP               28,20 

     - činnosť technika PO              149,38 

     - obnovenie značky montážnika VE     8,10 

     - montáž pripojenia TKR              173,17 

                - vývoz kontajnera                                                                     146,24 

                - kontrola hasiacich prístrojov a vodovodov v POS Svidník    132,24 

                  Hvezdáreň Roztoky 

637004 – Všeobecné služby /46/            1 375,47 

- Odplata                    65,09 

- Činnosť technika PO                149,38 

- Porez dreva na vysunutom pracovisku hvezdáreň Roztoky           198,00 

- Kominárske práce hvezdáreň Roztoky     78,00 

- Deratizačné a dezinfekčné práce v priestoroch hvezdárne Roztoky    540,00 

- Služby filmového archívu       55,00 

- Revízia požiarnej signalizácie hvezdáreň Roztoky                        290,00   

  

637004 – Všeobecné služby /111/                          200,00       

 - tlač propagačných materiálov na KS prehliadku CINEAMA 2015  

637005 – Špeciálne služby /46/               132,00 

- Vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky               186,60 

- Vypracovanie znal. posudku na mot. vozidlo ŠKODA Felícia           100,00 

- Rozbor vody hvezdáreň Roztoky      86,60 

637012 – Poplatky, odvod, dane                         138,61  

     - poplatok za hotovosť  

                -popl.za znečisťovanie ovzdušia – Mesto Svidník                    

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                          5 779,40 

637015 – Poistné budova                                                          1 757,32 

         / poistenie budovy v Roztokoch, budovy POS Svidník / 

637015 – Poistné /46/                406,04 

- Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas  

       aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke služby 

- Poistenie budovy POS 

637016 – Prídel do sociálneho fondu  /1,5% z hrubých miezd/            1 528,09 

  

637035 – Dane                449,37 

- Koncesionárske poplatky 

- Vývoz komunálneho odpadu 

- Daň z nehnuteľnosti Hvezdáreň Roztoky, POS Svidník 

637035 – Dane /46/               342,69  

- Koncesionárske poplatky      

- Daň za ubytovanie hvezdáreň Roztoky                     



                        

637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru      9 233,00 

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

                Makovica, školenie učiteľov slovenského jazyka a literatúry 

      Porotcom OS – Výtvarné Spektrum 2015 

      RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2015 

      OS Vesmír očami detí 

      Školenie zamestnancov POS k BOZP  

 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.    

64012 – Transfery na odstupné             3 114,50  

- Odstupné D. Baluďanský, S. Babjak – ukončenie prac. pomeru  

642015 – Transfery na nemocenské dávky                28,84 

 

 

Účelové finančné prostriedky: 

 

 

- Bežné výdavky vo výške 3000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na kultúrne 

podujatie „Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR - 61.ročník“ 

 

Plán: 

637002-Konkurzy a súťaže       3 000€  

 

Čerpanie:  3 000,00EUR 
 

V rámci 61.ročníka Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov vystúpili: 

o  FS Magura  

o Súbor PUĽS  

o Súbor KARPAŤANIN  

o  FS Šarišan  
 

- Bežné výdavky vo výške 3 000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené  na realizáciu 

podujatia „Tuning zraz Svidník“ 
 

Plán: 

637002 – Konkurzy a súťaže  3 000€   

 

Čerpanie: – 3 000€ 

 

      V dňoch 7.8.2015 – 9.8.2015 sa uskutočnilo podujatie Tuning zraz Svidník, ktoré je 

poriadané  pod záštitou predsedu PSK. V rámci výdavkov sme uhradili náklady spojené 

s kultúrnou časťou podujatia – hudobná produkcia, osvetlenie a ozvučenie. 

 

- Bežné výdavky vo výške 2 646 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na vyplatenie 

odstupného vrátene poistného pre D. Baluďanského . 

 



Plán: 

642012 – Odstupné 1 961€ 

 62141 – Poistné VZP 196€ 

625001- 625007 –poistné 489€ 

 

Čerpanie: - 3 000€ 

V rámci organizačných zmien došlo k zníženiu stavu zamestnancov na vysunutom 

pracovisku v Roztokoch, došlo k zníženiu počtu odborných zamestnancov. Z tohto dôvodu sme 

vyplatili odstupné vrátane povinných odvodov v sume 2 646€. 

 

- Bežné výdavky vo výške 12 160 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú 

zainteresovanosť zamestnancov POS. 

 

Plán 614 – Odmeny 12 160,00€ 

Čerpanie: 12 160,00€ 

 

Zamestnancom POS boli vyplatené odmeny za rok 2015. 

 

     Záväzky k 31.12.2015   - 17284,58€ 

   

z toho: 

- predpis miezd             16 222,41 

z toho: 

379      9 308,41 /výplata na účet/ 

342      1 264,80 /daň/  

336      5 649,20 /odvod poistného/        

- sociálny fond     1 062,17 

 

 

Pohľadávky k 31.12.2015 –  53,91 € 

z toho: 

-   55,19 € / nafta v motorových vozidlách/  

 

Majetok: 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2015    1 535 849,99 € 

z toho. 

- Stavby /021/          414 353,86 € 

- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/    128 146,36 € 

- Dopravné prostriedky /023/          57 064,64 € 

- Pozemky /031/                       17 332,60 € 

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

- Ostatný dlhodobý hmotný majetok /029/      886 125,73 € 

- Obstaranie dlhodobého majetku /042/         29 308,80 € 



/Projektová dokumentácia/          

Z účtu 021 bolo preúčtované technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na účet 029 

v hodnote 886125,73€. 

Na účet 021 došlo k prírastku o 23 608,92€ -  ALTÁNOK 

Na účte 022 došlo k úbytku neupotrebiteľných hnuteľných vecí vo výške 11 798,20€ 

Na účte 023 došlo k úbytku neupotrebiteľného hnuteľného majetku – vyradenie motorového 

vozidla vo výške 9 298,71€ 

N účte 042 došlo k úbytku o 23 608,92€ - zaradenie ALTÁNOK 

 

 

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

k 1.1.2015    104 965,90 € 

Prírastok        6 262,34 € 

Úbytok        3 805,38 € 

Stav k 31.12.2015              107 422,86 € 
 
Projekty: 
 

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

 Krajské súťaže Rozprávkový Stropkov a CINEAMA 2015 –amatérska filmová tvorba, 

príprava a realizácia vzdelávacieho astronomického programu Padajúca hviezda, alebo meteor?, 

vycestovanie folklórneho súboru Makovica do Francúzska na medzinárodný festival v meste 

Tarare, príprava a realizácia nového programu „Naše najmilšie“ 

 

 Dňa 14.4.2015 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti – 

Rozprávkový Stropkov. Súťaže sa zúčastnili víťazi okresných kôl Prešovského samosprávneho 

kraja. Súťaž hodnotila 5-členná odborná porota a víťaz súťaže postúpil na celoštátnu súťaž Zlatá 

priadka. 

Poskytnuté finančné prostriedky sú vo výške 2 200EUR: 

634004 – 1 110,00EUR 

636001 -     200,00EUR 

637002 -     890,00EUR 

 

 Dňa 20.3.2015 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej filmovej 

tvorby CINEAMA 2015. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch SNM-MUK vo Svidníku, mala 

výbornú umeleckú úroveň.  

Poskytnuté finančné prostriedky sú vo výške 1 400EUR. 

636001 – 150,00EUR 

636002 – 600,00EUR 

637002 – 450,00EUR 

637004 – 200,00EUR 

 

 Na projekt „Padajúca hviezda, alebo meteor? (práve prebieha) boli poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 1000,00EUR,  v rámci ktorého účastníci absolvovali prehliadku areálu 

observatória, oboznámili sa s prácou a technikou observatória a v poslednej časti si vypočuli 

prednášku o hviezdach pod umelou oblohou v planetáriu,  absolvovali aj prehliadku mesta 

Humenné a kaštieľa, ktorý patrí pod Vihorlatské múzeum v Humennom, navštívili Planetárium 

v Prešove a Technické múzeum v Košiciach. Absolvovali rad pozorovaní priamo v priestoroch 

hvezdárne v Roztokoch. 

634004 – 500,00EUR 



637001 – 500,00EUR 

Na projekt „Festival tradičnej kultúry –Tarare, Francúzsko/Vycestovanie folklórneho súboru 

Makovica do Francúzska, kde vystúpi na medzinárodnom festivale boli poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 3 000€. Zájazdu sa zúčastnilo v zmysle pozývajúceho listu 25 členov, ktorí 

prezentovali hudbu, spev a tanec regiónov Šariš a Zemplín. Program súboru sa stretol s veľmi 

pozitívnym hodnotením odbornej a laickej verejnosti. Slová uznania sa nám dostali aj od kultúrneho 

atašé SR v Paríži. 

634004 – 3 000,00EUR 

 

Na projekt „Naše najmilšie boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1000,00EUR. 

Zámerom projektu bolo vytvoriť ucelený autentický program z ľudových hier a tancov v podaní 

detí, rozšírenie tanečného repertoáru, krojov a krojových súčastí, materiálno-technického 

vybavenia, zachovanie kontinuity ľudových tradícií a prezentácie folklórnej tvorby v rámci 

samostatného programu, ale aj programov na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. 

633006 – 500,00EUR 

637002 – 500,00EUR 

Realizácia projektu „Naše najmilšie„ s deťmi DFS Makovička, ručne vyšívanie krojových rukávcov 

dievčenských blúzok a chlapčenských košieľ  

 

Mimorozpočtové účty 

 

 Sociálny fond 

 

 Počiatočný stav k 1.1.2015           584,88 € 

 Prídel do sociálneho fondu                   1 528,09 € 

 Spolu:                      2 112,97 € 

 

Výdaje: 

 - závodné stravovanie                    1 050,80 € 

     

 Stav k 31.12.2015 je 1 062,17 € 

 

 Depozitný účet: 

 

 Počiatočný stav k 1.1.2015      11 509,07 € 

 610 – mzdy, platy         7 755,14 € 

            Výplata zamestnancom POS za 12/2014 

 620 – Poistné          2 898,93 € 

 630 – Služby:             855,00 € 

                      Odmeny externým zamestnancom  

 

 Konečný stav k 31.12.2015         16 222,41 € 

 /mzdy, OOV, odvody za 12/ 2015/ 

 

 

 

 

       PhDr. Mária Pajzinková 

        Riaditeľka POS 

 



Príloha: Merateľné ukazovatele 

 

 

Umelecké slovo   

Názov podujatia Termín Miesto realizácie 
Počet 

účast. 

Počet 

návšt. 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

 - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  
26.3. 

Dom kultúry 

Svidník 
70 

 

90 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

- okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 

 

 

 

24.3. Kaštieľ,  Stropkov 60 

 

 

80 

Tvorivé stretnutie pre učiteľov slovenského jazyka 

a literatúry, so zameraním na umelecký prednes 

v systéme súťaží,(Výchova detského recitátora). 

 

 5.2. 6.2. 

Odbor školstva 

a kultúry Stropkov 

POS Svidník 

32 

 

 

 

Niet inej cesty  

- Multižánrové podujatie k 200.  výročie narodenia 

  Ľ. Štúra  

26. 11. SNM- MUK Svidník 11 

 

80 

 

 

divadlo 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účast. 

Počet 

návšt. 

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV  

- krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej 

tvorivosti 

 

14.-

15.4. 

Divadelná sála 

mesta 

Stropkov 

120 

 

 

800 

Vzdelávacie podujatie - recitačné kolektív 

-  pre pedagógov ZŠ pre okres Svidník, Stropkov 

 

26. - 

27.11. 

Hvezdáreň 

Roztoky 
12 

 

 

 

tanec 

Aktivita Termín Miesto 
Počet 

účast. 
Počet návšt. 

ŠAFFOVA OSTROHA – súťažná postupová 

súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 
marec 

výber podľa 

prihlásených 

kolektívov 

0 - 

REGIONÁLNA PREHLIADKA 

FOLKLÓRNEHO TANCA „VO VÍRE 

TANCA“ – regionálna súťažná postupová 

prehliadka detských folklórnych súborov v okrese 

Svidník a Stropkov 

31.03. 
Dom kultúry 

Svidník 
160 300 

REGIONÁLNA PREHLIADKA 

MODERNÉHO TANCA „VO VÍRE TANCA“ 

– regionálna prehliadka detských tanečných 

skupín v nefolklórnom v okrese Svidník 

a Stropkov 

01.04. 
Dom kultúry 

Svidník 
210 300 

Sústredenia DFS Makovička – nácvik novej 28.2. Svidník 22 - 



choreografie 

Talentové skúšky do tanečnej a speváckej zložky 

DFS Makovička 
24.9. Svidník 29 - 

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 

 

spev, hudba a podujatia tradičnej ľudovej kultúry 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účast. 

Počet 

návšt. 

MAKOVICKÁ STRUNA – výber spevákov na 

krajskú súťaž v speve ľudových piesní 
3.5. 

Mestské 

kultúrne 

stredisko, 

Stropkov 

31 300 

RUSÍNSKY FESTIVAL – 3. ročník folklórneho 

festivalu 

25.-

31.5. 
Svidník 900 12000 

SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-

UKRAJINCOV SLOVENSKA – 61. ročník 

19. – 

21. 6. 
Svidník 1000 9000 

MIKOVSKÝ FESTIVAL RUSÍNSKEJ 

KULTÚRY – festival na počesť Andyho Warhola 

24. – 

26.7. 
Miková 200 4100 

BETLEHEMSKÝ VEČER – 23. ročník koncertu 

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

ZUŠ a DFS Makovička 

13.12. 
Dom kultúry 

Svidník 
130 350 

 

Tradičná kultúra, ľudovo – umelecké remeslá 

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účast. 

Počet 

návšt. 

Tvorivá dielňa – Benátske sadrové masky február ZŠ Havaj 23  

Tvorivá dielňa – práca na hrnčiarskom kruhu, 

modelovanie, pre žiakov Spojená škola, ZŠ 

Svidník 

marec 05 
POS 

Svidník 
23  

Tvorivá dielňa keramiky pre verejnosť – cyklické 

školenia pre začiatočníkov, lektor Marek Kovaľ 

Bardejov 

apríl - máj 

2015 

POS 

Svidník 
13  

Zrealizovanie návrhu a zhotovenie keramického 

označenia pre účastníkov na KS – Rozprávkový 

Stropkov 

február 05 
POS 

Svidník 
130 ks  

  Tvorivá dielňa – zhotovenie hodvábnych        

dekoračných predmetov, lektorka Alexandra  

Vansová - Rovné 

apríl 05 
POS 

Svidník 
15  

Tvorivá dielňa – kašírované obrázky , ako 

ilustrácia do kníh pre žiakov ZŠ 8.Mája Svidník 

 

máj 05 
POS 

Svidník 
22  

 „V krajine remesiel“ výber prác na celoštátnu 

súťaž pre UĽUV, spojená s výstavou  
máj 05 

POS 

Svidník 
17  

Tvorivá dielňa- maľba na sklo pre žiakov ZŠ 

Okrúhle 
jún 05 

POS 

Svidník 
16  

MEDOVÝ DEŇ prezentácia remeselnej tvorby  Areál POS 30 400 



našich a poľských remeselníkova produktov  z 

medu 

11.6. Svidník 

MEDOVÝ ŠTETEC – OS „Včela v živote 

človeka“ výtvarná a fotografická súťaž pre MŠ, 

ZŠ a SŠ 

18.6.  
POS 

Svidník 
65 100 

Čaro medovníkov – okresná súťaž v zdobení 

medovníkov pre ZŠ a SŠ 
18. 6. 

POS 

Svidník 
50  

Kreatívne leto –  tvorivá dielňa pre prázdninujúce 

deti so zameraním na čítanie a ilustrovanie 

Slovenských rozprávok, hádaniek a rečňovaniek 

6.-10.7 
POS 

Svidník 
25  

Realizovanie izby ľudových tradícií august 
OÚ 

Kurimka 
14  

Jesenná fantázia z plodov zeme –  OS spojená s 

výstavou objektov zhotovených z prírodných 

produktov  a tradičných strašiakov pre MŠ, ZŠ,SŠ 

29.9. 
areál POS 

Svidník 
60 300 

Projekt – zachovanie rómskej kultúry 

MŠ Stročín – 5 tvorivých dielni pre deti 

Október - 

november 
MŠ Stročín 20 200 

Deň PSK – prezentácia činnosti POS 

Remeselná tvorba s ukážkami 
november 

POS 

Svidník 
18 600 

Tvorivá dielňa keramiky, vianočné ozdoby 

pre žiakov ZŠ Havaj 
november 

POS 

Svidník 
25  

Vianočné umelecko-remeselné trhy – 

prezentácia remeselnej zručnosti našich 

a poľských remeselníkov 

 

10.12.05 
POS 

Svidník 
54 570 

„O NAJKRAJŠÍ BETLEHEM „ OS našich a 

poľských betlehemov s postupom na 16.ročník 

medzinárodnej súťaže do Poľska 

7.12.05 
POS 

Svidník 
23 200 

Realizácia návrhov a výzdoba čelných stien 

k folklórnym festivalom, kultúrno-spoločenským 

podujatiam, koncertom, okresným prehliadkam a 

súťažiam 

 v priebehu  

 roka 

okres 

Svidník, 

Stropkov 

  

 

Tvorivé dielne 

 Aktivita Termín Miesto Počet  

účastníkov 

1. Maľovanie na sklo   23.1. ZŠ Komenského SK  9 

2.  Výroba sadrových karnevalových masiek 6.2 ZŠ Vyšný Orlík  7 

3. Maľovanie na sklo 11.3. ZŠ Karpatská Svidník 8 

4. Maľovanie na sklo 12.3. ZŠ Želmanovce 14 

5. Maľovanie na sklo 17.3. ZŠ Karpatská 

Svidník 

8 



6. Výrobky z netradičných materiálov 7.7 Denné centrum 

Svidník 

9 

7. Maľovanie portrétov - deti a dospelí 9. 7. POS Svidník 

 

12 

8. Krakelovanie pre deti a dospelých 10.7. POS Svidník 10 

9. Servítková technika pre deti a dospelých 22.8 POS Svidník 8 

10. Stojan na písacie potreby 10.10. ZŠ Vyšný Orlík 7 

11. Výroba benátskych masiek 13.10. ZŠ Vyšný Orlík 8 

12. Krajinomaľba 12.11. ZŠ Vyšný Orlík 10 

13. Výroba sadrových masiek 25.11. ZŠ Karpatská SK 7 

14. Maľovanie na sklo 11.12. ZŠ 8.mája SK 8 

 

Výstavy 

Č. Názov Termín Počet  

účastníkov 

Počet 

 návštevníkov 
1. Výstava pomaturitných prác 

Študentov SPŠ, SK 

15.1. -19.2.  115 

 

2. Súď ma a skúšaj -  

výstava fotografií M. Fuliera – 

Životné príbehy a spomienky rehoľných 

sestier z obdobia 50-tych rokov 

20.2. – 5.3  72 

3. Neznámy svet hmyzu 

- edukačná výstava makrofotografie 

8.4.- 15.4. 38 264 

4. Maturitné práce študentov SPŠ, Svidník 

- Vernisáž a výstava maturitných prác 

študentov odboru propagačná grafika 

15.5. – 12.6. 56 185 

5. Výber z tvorby 

- Autorská výstava Srbského výtvarníka 

Vlada Njaradiho 

29.5. – 25.6. 42 118 

6. Krása maľovaná srdcom 

- Autorská výstava Mareka Zimku 

18.6. – 10.7. 22 169 

7. Výber z tvorby 

- Autorská výstava Jozefa Onduša 

17.7. – 18.8. 29 175 

8. Grafika a fotografia 

- Autorská výstava Tomáša Olijára 

a jeho študentov SPŠ, SK 

28.9. – 23.10 51 248 

9. SEPER – ARTIST 

- Autorská výstava Edwarda O´Toole 

20.11. – 20.12. 26 175 

 

Súťaže, školenia  
Č. Podujatie dátum Miesto Počet 

účastníkov 

Počet 

návštevníkov 

1. AMFO 2015 

- Okresná súťaž neprofesionálnej 

fotografickej tvorby 

16.4. – 

12.5. 

POS Sk 23 163 

2. CINEAMA 2015 

- Regionálna súťažná prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby 

27.2. POS Sk 7 24 

3. CINEAMA 2015 

- Krajská súťažná prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby 

20.3. POS Sk 13 35 

4. Výtvarné spektrum 2015 7.3. – POS Sk 35 226 



- Okr. súťaž neprof. výtvarnej tvorby 

- výstava 

30.3. 

5. Pod hviezdnou oblohou 

- metodické podujatie pre amat. film 

15.- 

17.5. 

POS Sk 18  

6. Výtvarná tvorba 

ART KLUBU-SK 

23-10 

– 

20.11. 

POS Sk 28 212 

 

 

 

VYSTÚPENIA FS MAKOVICA A DFS MAKOVIČKA  

Aktivita Termín Miesto 
Počet  

účast. 

Počet 

návšt. 

Reprezentácia DFS Makovička - 12. Easter 

Concert 
14.-20.4. 

Banjaluka, 

Bosna a 

Hercegovina 

30 4000 

Reprezentácia FS Makovica - Festiwal kultury 

dzieciecej "Strzyžowskie Michalki 2015" 
24.-26.4. 

Strzyžow, 

Poľská 

republika 

32 2000 

Vystúpenie FS Makovica - Stavanie mája na 

pešej zóne 
30.4. Svidník 40 400 

Vystúpenie DFS Makovička - Krajská súťažná 

prehliadka detských folklórnych súborov 
3.5. Raslavice 30 4000 

Vystúpenie DFS Makovička  10.5. Duplín 32 140 

Vystúpenie FS Makovica - Poľsko-slovenský 

piknik "V susedstve" 
17.5. Svidník 35 100 

Vystúpenie DFS Makovička – Oslavy dňa 

Matiek 
 17.5. 

Vyšný 

Mirošov 
40 200 

Vystúpenie FS Makovica 24.5. Svidník 30 180 

Vystúpenie FS Makovica – 3. Rusínsky festival 30.-31.5. Svidník 50 12000 

Vystúpenie DFS Makovička – 3. Rusínsky 

festival 
29.-31.5. Svidník 150 12000 

Vystúpenie FS Makovica - 61. Slávnosti 

kultúry Rusínov - Ukrajincov  SR Slovenska 
19.-21.6. Svidník 55 9000 

Vystúpenie DFS Makoviča - 61. Slávnosti 

kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 
19.-21.6. Svidník 145 9000 

Vystúpenie FS Makovica - 53. Festival kultúry 

a športu 
28.6. Medzilaborce 35 500 

Vystúpenie FS Makovica – 13. Dni Habury 4.6. Habura 37 390 

Reprezentácia FS Makovica - 33. Łemkowska 

Watra w Zdyni 
17.6. Zdynia, Poľsko 38 1500 

Reprezentácia FS Makovica - CIOFF festivals: 

Maintenon - Felletin - Montoire 
29.7.-18.8. Francúzsko 32 20000 

Vystúpenie FS Makovica 23.8. Rakovčík 40 100 

Reprezentácia FS Makovica - 11. International 

folklore festival "St. Joakim Osogovski" 
24.-28.8. 

Krivá Palanka, 

Macedónsko 
24 3000 



Vystúpenie FS Makovica – 50. výročie vzniku 

Domu dôchodcov 
1.10. Svidník 6 100 

Vystúpenie DFS Makovička – výročie založenia 

Domu dôchodcov 
1.10. Svidník 30 100 

Vystúpenie FS Makovica 11.10. Valkovce 17 130 

Vystúpenie DFS Makovička 11.10. Valkovce 25 130 

Vystúpenie FS Makovica 

 
16.10. Svidník 10 120 

Vystúpenie FS Makovica 

 
17.10. Becherov 20 150 

Vystúpenie DFS Makovička 17.10. Becherov 25 150 

Vystúpenie DFS Makovička – 23. Viflejemskyj 

večur 
13.12. Svidník 45 350 

 

AKTIVITY FILMOVÉHO KLUBU 

 

 Koncom februára 2015 sa nám konečne podarilo zrealizovať dlhšie plánovanú aktivitu spolu 

s UK Prospecta. V našich priestoroch sme začali skúšobne realizovať prezentácie súčasného 

svetového menšinového prúdu.  

 

(Poddulkianske o)svetové kino 

 

Názov filmu Termín Účasť- diváci 

Superclásico 25.2. 23 

Anjelsky podiel 11.3. 11 

Pátranie po Sugar Manovi 25.3. 19 

Hasta la vista 8.4. 13 

Lovci mozgov 22.4. 10 

Divoké historky 30.4. 22 

Comeback 14.05 14 

Pieseň mora 28.05 10 

Louse-Michel 11.6. 3 

Samba 25.6. 21 

Zoran, môj synovec idiot 4.11. 9 

Cudzí obed 18.11. 11 

Borgman 2.12. 21 

Stále spolu 16.12. 21 

Proti prírode 30.12. 35 

 

 


