
 

Správa o hospodárení POS vo Svidníku 

 za rok  2017 

 

 

 

 
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku je rozpočtová organizácia Prešovského 

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

Stropkov.  

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

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

opatrenia realizuje poverený zamestnanec. Všetky priestory sú kompletne využité, podkrovné 

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

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

priestory pre stretávanie občianskych združení zaoberajúcich sa kultúrou.  

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

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

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

prevádzke využívame kotol na tuhé palivo.  

Spolu v organizácii pracuje 15 zamestnancov. Činnosť jednotlivých úsekov vychádza 

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

Hlavnou obsahovou náplňou je: 

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

spoločenských a vzdelávacích podujatí 

- tvorba dramaturgických plánov a  projektov, umeleckých, organizačných, 

ekonomických a technických podmienok pre realizáciu podujatí rôznych žánrov  

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

a informačno-dokumentačnou činnosťou 

- zovšeobecňovanie foriem a metód osvetovej práce 

- metodické usmerňovanie tvorcov a  realizátorov kultúrnych, osvetových 

a vzdelávacích aktivít 

- poradensko-konzultačná činnosť 

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

MK SR, MŠ SR, 

- pomoc pri zvyšovaní odbornej pripravenosti profesionálnych a dobrovoľných  

osvetových pracovníkov            

- poradenská a vzdelávacia funkcia v oblasti mimoškolskej výchovy, záujmovej 

umeleckej činnosti, klubového života a spoločenskej zábavy prostredníctvom 

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

úseky a žánre osvetovej činnosti. 

- Vytváranie lektorských, inštruktorských a poradných zborov 

- Vydávanie odborných inštruktážnych, metodických, repertoárových a informačných  

      materiálov 

Organizovanie okresných súťaží, prehliadok, festivalov vo všetkých žánroch ZUČ 

 



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

objednávateľmi podujatí/. 

Doplnkové aktivity sa podieľajú na príjmovej oblasti kultúry - výstavy, 

prezentácie kolektívov, vzdelávacie kurzy a semináre, prezentácie obcí, prezentácie 

výrobkov, workshopy, pobytové podujatia, turistické a športové zrazy. Prostriedky 

získané touto činnosť využívame na skvalitnenie a posilnenie hlavnej činnosti. 

Tu patria aktivity: 

1. zriaďovateľská činnosť osvetového strediska /folklórne kolektívy – 

Makovička, Makovica/ 

2. školiteľská činnosť 

3. prevádzka ubytovacieho zariadenia v Roztokoch. 

 

V priebehu roka činnosť organizácie bola zameraná na prípravu a realizáciu okresných 

a krajských súťaží a prehliadok, realizáciu tvorivých dielní a školiteľských podujatí, 

propagáciu astronómie na základných školách, ako aj vzdelávacie aktivity. Pracovníci 

pripravovali projekty, ktoré boli zaslané na hodnotenie do Fondu na podporu umenia, kde 

bolo zaslaných 13 projektov za žiadateľa POS vo Svidníku a 2 projekty, kde žiadateľom boli 

obecné úrady. Do grantovej schémy  Úradu vlády SR zameranej na podporu menšinovej 

kultúry v spolupráci s obecnými úradmi sme poskytli pomoc pri vypracovaní projektov pre 17 

obcí okresu, 3 projekty pre občianske združenia a 3 projekty podalo POS. 

V roku sme zrealizovali súťaže, vzdelávacie aktivity a iné činnosti v zmysle svojho 

poslania pre okresy Svidník a Stropkov (pre každý okres zvlášť):  

- RS „Rozprávková truhlica“ – prednes poézie pôvodnej slovenskej rozprávky pre materské 

školy  

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Svidník 

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Stropkov 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 

- OS Čo vieš o hviezdach  

- RS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 

- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2017 

- RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2017 

- KS DDT „Rozprávkový Stropkov“ 

- Vystúpenie FS Makovica a DFS Makovička pri príležitosti 20. výročia vzniku cirkevnej 

SŠ, program k MDŽ 

- Medový deň, medový štetec 

- RS Vo víre tanca – folklór, moderný tanec 

- RS amatérskej fotografie AMFO 2017 

- Okresné športové hry seniorov 

- OS Jesenná fantázia z plodov zeme 

- OS O najkrajší betlehem 

- KS CINEAMA 2017 

- Vytvorenie dramaturgického plánu a postupné praktické nácviky choreografií s DFS 

Makovička k premiérovému programu k 20.výročiu založenia súboru 

- Spolurealizácia folklórneho festivalu – Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov SR 

- Premiéra DFS Makovička k 20.výročiu vzniku súboru 

- 450. výročie prvej písomnej zmienky o obci Turany nad Ondavou 

- RS prehliadka ľudových piesní Makovická struna 2017 

 

- tvorivé dielne:  ZŠ Karpatská cyklická tvorivá dielňa keramiky, ZŠ Vyšný Orlík 

netradičné výrobky na kartóne, ZŠ Bukovce, ZŠ N. Olšava maľovanie na sklo 



- v rámci záujmové vzdelávania sa uskutočnili podujatia: 15 vzdelávacích podujatí v 

oblasti sociálnej prevencie pre žiakov a študentov (N. Mirošov – 4, Bukovce – 1, 

Cernina – 3, Lomné – 2, ZŠ Komenského Svidník – 3, Ladomírová – 2, ) 

- v rámci astronomickej činnosti uskutočnili sa 2 prednášky, 2 sústredenia pre 

záujemcov súťaže Čo vieš o hviezdach, 3 verejné pozorovania nočnej oblohy, 

pozorovanie zatmenie Slnka na dvoch stanoviskách – Roztoky a Svidník, realizuje sa 

pravidelné pozorovanie slnečnej fotosféry – cca 40 pozorovaní za hodnotené obdobie 

- detský folklórny súbor Makovička (154 členov) a FS Makovica (50 členov) pracovali 

podľa plánu, 4 detské tanečné skupiny a spevácka skupina 2-krát týždenne, detská 

ľudová hudba – 1-krát týždenne, tanečná skupina FS Makovica – 2-krát týždenne, 

ľudová hudba a spevácka skupina – 1-krát týždenne. V priebehu hodnoteného obdobia 

sa uskutočnilo 6 pracovných sústredení v záujme príprav na premiéru DFS Makovička 

k 20. Výročiu založenia a prípravu programov  na letnú festivalovú sezónu, vystúpenia 

doma i na medzinárodných folklórnych festivaloch v zahraničí – DFS Makovička vo 

Francúzsku a FS Makovica v Taliansku – Sardínia. 

. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

 

 

 

      Schválený   Upravený  

Rozpočet 2017 rozpočet 2017 

 

Bežné výdavky, príjmy   227442 EUR  341352 EUR 

Bežné výdavky na projekty /FPU-111/      23600 EUR 

Bežné výdavky na projekty /UV-111/        4200 EUR 

Bežné výdavky ÚPSVaR /72h/         5718 EUR 

Bežné výdavky Granty /72a/            400 EUR 

     

Kapitálové výdavky       500000 EUR 

 

 Finančné prostriedky sú pridelené z prostriedkov PSK na investičnú akciu „Prístavba 

k objektu POS“. 

 

 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má na rok 2017 schválený rozpočet vo 

výške 227442,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  23500,00 EUR 

 

V roku 2017 došlo k rozpočtovému opatreniu: 

 

- listom č.588/3/K/2017 zo dňa 28.2.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov 

o 84000 EUR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na opravu prístupovej 

cesty vedúcej z obce Roztoky k objektu vysunutého pracoviska POS 

- listom č.719/6/K/201 zo dňa 5.4.2017 došlo k navýšeniu príjmov a výdavkov o 1095 

EUR, refundácia miezd ÚPSVaR 

- listom č.782/7/K/2017 zo dňa 26.4.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov o 3000 

EUR. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na úpravu krajníc cesty vedúcej 

k vysunutému astronomickému pracovisku hvezdáreň v Roztokoch 

- listom č.816/8/K/2017 zo dňa 27.4.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov o 4400 

EUR. Tieto finančné prostriedky boli pridelené ako verejné prostriedky 

prostredníctvom Fondu na podporu umenia na základe Zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov č.17-441-00255 na projekt „Krajská súťaž detskej 

dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov v objeme 2800 EUR a č. 17-441-00256 

na projekt CINEAMA 2017 v objeme 1600 EUR 

- listom č.857/9/K/2017 zo dňa  16.5.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov o 550 

EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre OO JDS Svidník na akcie „Okresné 

športové hry seniorov 350€, Cezhraničná spolupráca so seniormi PĽR a ČR v objeme 

200€ 

- listom č.859/9/K/2017 zo dňa 16.5.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov o 5700 

EUR. Finančné prostriedky boli pridelené ako verejné prostriedky prostredníctvom 

Fondu na podporu umenia na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

číslo: 

• 17-442-01101 na realizáciu projektu „Aby sa tradície zachovávali“ v objeme 

2000€ 



• 17-442-01103 na realizáciu projektu „Tradičné remeslá na Šariši“ v objeme 

1000€ 

• 17-442-01078 na realizáciu projektu „Tvorme bez hraníc“ v objeme 1500€ 

• 17-442-01080 na realizáciu projektu „Kým nie je príliš neskoro“ v objeme 

1200€ 

- listom č.901/10/K/2017 zo dňa 23.5.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov 

o 1095 EUR, refundácia miezd ÚPSVaR 

- listom č.903/11/K/2017 zo dňa 23.5.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov 

o 4000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo pridelené na realizáciu kultúrneho 

podujatia „Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov (63.ročník)“ 

- listom č.982/12/K/2017 zo dňa 6.6.2017 došlo k navýšeniu bežných výdavkov o 9500 

EUR. Finančné prostriedky boli pridelené ako verejné prostriedky prostredníctvom 

Fondu na podporu umenia na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

číslo: 

• 17-442-01248 na realizáciu projektu „Meteorické expedície astrofotografia“ 

v objeme 2500€ 

• 17-450-00602 na realizáciu projektu „Festival GAUARGI, Francúzsko“ 

v objeme 4000€ 

• 17-450-00604 na realizáciu projektu „Účasť FS Makovica na medzinárodnom 

folklórnom festivale v Taliansku“ v objeme 3000€ 

- Listom č.985/12/K/2017 zo dňa 12.6.201 došlo k navýšeniu bežných výdavkov 

o 3000EUR, Finančné prostriedky sú účelovo určené na realizáciu podujatia „Tuning 

zraz Svidník“ 

- Listom č. 113414/K/2017 zo dňa 6.7.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky vo 

výške 5800 EUR, z toho:  

Oprava bleskozvodu 2500,00€ 

Vybavenie ubytovacej časti budovy v Roztokoch 3300€ 

 

- Listom č. 1232/16/K/2017 zo dňa 25.7.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 4000 EUR ako verejné prostriedky prostredníctvom Fondu na podporu 

umenia na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 17-420-03717 

na realizáciu projektu „Deti a tradičná kultúra – profilový program k 20. výročiu 

založenia DFS Makovička“ 

- Listom č. 122/15/K/2017 zo dňa 18.7.2017 nám boli pridelené bežné finančné 

prostriedky vo výške 400€, úhrada nákladov na dopravu v súvislosti s účinkovaním, 

FS Makovica a DFS Makovička na medzinárodných folklórnych festivaloch 

- Listom č. 1391//K/2017 zo dňa 22.8.2017 nám boli pridelené kapitálové výdavky vo 

výške 500 000 EUR z prostriedkov PSK na investičnú akciu „Prístavba objektu“. 

- Listom č. 1483/20/K/2017 zo dňa 12.9.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

účelovo určené na realizáciu folklórneho podujatia pri príležitosti 450. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci Turany nad Ondavou. 

- Listom č. 1561/21/K/2017 zo dňa 21.9.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 1101 EUR účelovo určené na zvýšenie platov (vrátane odvodov) na úrovni 

2% priznaných funkčných platov od 1.9.2017 do 31.12.2017. 

- Listom č. 1681/22/K/2017 zo dňa 25.9.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 4200 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené zo štátneho rozpočtu SR na 

podporu programu Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2017 na 

realizáciu projektov číslo: 

• KNM-1714/2017/1.3 – „Deti deťom“ v objeme 700€ a spolufinancovanie 

z vlastných alebo iných zdrojov v objeme 100€ 



• KNM-1715/2017/3.1 – „Perly Karpát“ v objeme 3500€ a spolufinancovanie 

z vlastných alebo iných zdrojov v objeme 200€. 

- Listom č. 1691/22/K/2017 zo dňa 29.9.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

o výške 10 459 EUR účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov 

organizácie a úhradu záväzkov. 

- Listom č. 2021/23/K/2017 zo dňa 6.10.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 588 EUR, refundácia miezd ÚPSVaR 

- Listom č. 2029/24/K/2017 zo dňa 16.10.2017 nám boli pridelené finančné  prostriedky 

vo výške 3500 EUR, zdroj 46 

- Listom č. 2509/28/K/2017 zo dňa 10.11.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 1764 EUR, refundácia miezd ÚPSVaR 

- Listom č. 2720/3/K/2017 zo dňa 14.12.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 588 EUR, refundácia miezd ÚPSVaR 

- Listom č. 2769/31/K/2017  zo dňa 18.12.2017 nám boli pridelené finančné prostriedky 

vo výške 588 EUR, refundácia miezd ÚPSVaR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie príjmov: 

 

  schválený upravený skutočnosť 

      rozpočet rozpočet k 31.12.2017 

   

 

-  príjmy -  zdroj 46     23500,00    27 000,00    30 623,23 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov            0      6 000,00       7345,63  

- predaj výrobkov, tovarov a služieb   23500,00    21 000,00         22298,34 

- z dobropisov /preplatok za plyn/              125,81 

- z vratiek                  853,44 

- iné                      0,01 

            

  

311 Granty – zdroj 72a             400,00         400,00 

 

312001 – zo štátneho rozpočtu 72h          5718,00           5718,26 

 

 

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

poplatkov členov DFS Makovička,  z tvorivých dielní, vystúpení FS Makovica a DFS 

Makovička,  ubytovania,  režijné náklady: 

  

212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov  7345,63 

-  prenájom kancelárskych priestorov  POS Svidník  

223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    22298,34 

 z toho: 

 

-     poplatok DFS Makovička                  6300,00  

-     vystúpenie FS Makovica  a DFS Makovička                       6820,00 

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                  8663,00 

-     astronomické prednášky                                                                  81,40 

- tvorivé dielne                       212,00 

- účastnícky poplatok             14,00 

-    ostatné  /rež náklady/                      207,94 

 

292012 – Z dobropisov           125,81 

- preplatok za plyn 

292017 – z vratiek            853,44 

- ročné zúčtovanie VZP za rok 2016 

292027 – iné                 0,01 

- vrátenie preplatku sociálna poisťovňa 

 

 311 Granty – zdroj 72a             400,00 

/úhrada nákladov na dopravu v súvislosti s účinkovaním, FS Makovica a DFS Makovička 

na medzinárodných folklórnych festivaloch 

 

312001 – zo štátneho rozpočtu            5718,26 

- refundácia miezd – projekt Šanca na zamestnanie ÚPSVaR Bardejov 



- refundácia miezd – projekt Cesta na trh práce ÚPSVaR Bardejov 

  

 PSK nám poskytol rozpočet - bežný výdavok vo výške 203942,00 /zdroj 41/, 23500,00 

/zdroj 46/  na činnosť osvetového zariadenia a vysunutého astronomického zariadenia v 

Roztokoch. 

 

 

Čerpanie výdavkov: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku eviduje k 31.12.2017 15 zamestnancov, 

prepočítaný stav je 14,5. Priemerná mzda k 31.12.2017 je 767,06  EUR. 

 

611 Tarifný plat, osobný plat, základný  -         90428,42   

611 Tarifný plat, osobný plat, základný /72h/-           4089,20     

612 001 Osobný príplatok   -                   21656,09 

612001 Osobný príplatok /72h/  -            4237,40 

612002 Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -           1419,22 

 614 Odmeny     -         12941,60 

614 Odmeny /46/    -           3300,00 

 

       

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  11821,00 

621 – poistní do Všeobecnej zdravotnej poisťovne/72h/   423,74   

   

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni     485,94                  

625 – poistné do Sociálnej poisťovne 

 625001 – nemocenské poistenie      1888,70 

 625001 – nemocenské poistenie /72h/         59,28 

 625002 – starobné poistenie                 19364,83 

 625002 – starobné poistenie /72h/                    593,22 

625003 – úrazové poistenie                             1111,58 

625003 – úrazové poistenie /72h/          33,90 

 625004 – invalidné poistenie                  3934,26 

 625004 – invalidné poistenie /72h/        127,08 

  625005 – poistenie v nezamestnanosti                 1209,91 

 625005 – poistenie v nezamestnanosti /72h/          42,38 

 625007 – rezervný fond solidarity                  6569,64  

 625007 – rezervný fond solidarity /72h/        201,26 

 

 

630 Tovary a služby 

 

631001 – Cestovné tuzemské            284,54 

- pracovná porada riaditeľov kultúrnych organizácii v Tatranskej Lomnici 

- Výtvarné Spektrum 2017- výstava diel z  54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

- Konferencia Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania 

- Volebné zhromaždenie organizácií národnostných menšín pre voľbu členov odborných 

rád 



- Tréning Efektívny manažér verzus spokojný tím  

 

632 Energie, voda a komunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn /41       9081,32 

632001 Energia elektrická, plyn /46/       6192,68 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie 

preddavkovo mesačne. Dodávateľ vystaví vždy po skončení daného mesiaca faktúru 

s vyúčtovaním skutočnej spotreby elektriny. Od 1.3.2016 je spotreba elektriny meraná 

priebehovo, s diaľkovým odpočtom údajov, ktoré umožňujú sledovanie spotreby elektriny 

inteligentné meracie systémy, tzv. smartmetre. 

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 vysunutého astronomického pracoviska v Roztokoch. 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. 

 

632002 – Vodné, stočné        452,93 

- Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 

 

632003 -  Poštové a telekomunikačné služby                267,82  

      -   poštovné, popl.za výpis  

 

632004 – Komunikačná infraštruktúra               2176,05 

          Svitel – internet  POS        

    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET  

     Servisný poplatok Skylink 

      

632005 – Telekomunikačné služby                  1175,83 

                   - telefónne poplatky  

 

 633 Materiál 

 

633001 – Interiérové vybavenie /41/     3300,00 

- vybavenie ubytovacej časti vysunutého pracoviska v Roztokoch – zakúpenie váľandy 

633002 – Výpočtová technika /46/        811,48 

- počítačová zostava PENTIUM, monitor, klávesnica, myš, disk, notebook, harddisc adata 

633003 – Telekomunikačná technika /46/       150,00 

- Bol zakúpený satelitný prijímač pre vysunuté pracovisko v Roztokoch 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /46/                                       2125,18  



- dodávka a montáž dávkovacej stanice, umývačka riadu BOSCH, vysávač KARCHER, 

radiátor, LED Orava pre vysunuté pracovisko v Roztokoch. 

- Objektív Tamron – realizácia projektu Meteorické expedície a astrofotografia 

- Router s USB Tp-link 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /111/       700,00 

- z projektu Meteorické expedície a astrofotografia boli zakúpené – merač jasu nočnej 

oblohy, polarizačný filter k objektívu, softwérová aplikácia UFO Capture 

633006 – Všeobecný materiál        3089,42  

- Kancelárske potreby – papier, toner, tlačivá 

- Materiál na inštalovanie výstav – OSB dosky, šnúra , guma pradlova 

- Materiál na údržbu okolia budov – semeno trávy, postrek na burinu 

- Čistiace prostriedky,  hygienické potreby 

- Materiál na výzdobu čelnej steny amfiteátra – farby,  dosky 

- Textilný materiál na výrobu a úpravu krojov DFS Makovička 

- Farby, štetce, riedidlo na úpravu lavičky vysunutého pracoviska Roztoky 

- Materiál na údržbu budovy – žiarovky, vypínače, zámok, batérie, odhrňač snehu, sekera, 

násada do lopaty, hmoždinky, sáčky do vysávača 

633006 – Všeobecný materiál /111/ FU      492,00 

- Textilný materiál na výrobu a úpravu krojov pre DFS Makovička, realizácia projektu Deti 

a tradičná kultúra – profilový program k 20. výročiu založenia DFS Makovička 

- Materiál na realizáciu projektu „Tvorme bez hraníc“ 

- Materiál – bavlnené odrezky, nerezovú oceľ, guľatinu, prstencové kľúče, kotúč na 

leštenie, rukavice na realizáciu projektu Tradičné remeslá na Šariši 

633006 – Všeobecný materiál /111/ ÚV         1500,00 

-  Textilný materiál na detské kroje 

-  materiálové potreby na realizáciu projektu PERLY KARPÁT (plátno, farby, štetce, palety)  

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice        303,00 

• Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka 

• Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCI 

• Predplatné novín 

633010 – pracovné odevy, obuv             49,50  

- Boli zakúpené pracovné plášte a rukavice pre upratovačky 

633013 – Softvér /46/            107,00 

-  Windows 10 Home 

633015 – Palivá ako zdroj energie          181,69 

• Benzín do kosačky a frézy, olej do motorovej píly a kosačky 

633016 – reprezentačné            200,00 

- Občerstvenie pre účastníkov projektu PERLY KARPÁT 

 

 

 

634 Dopravné 

 

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

OPEL COMBO 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 CITROEN BERLINGO  používa sa pri 

metodických návštevách, poradách, školeniach pre zamestnancov vysunutého astronomického 

pracoviska v Roztokoch. Motorový snežný skúter sa využíva počas zimnej sezóny na 

značenie a čistenie bežeckých turistických trás. 



 

 

634001 – Palivá, maziva, oleje              1352,77 

      - pohonné hmoty pre 2 motorové vozidlá, olej  

634002 – Servis, údržba, dopravy a výdavky    394,03 

• Prezutie pneumatík, vyváženie kolies a oprava defektu motorového vozidla OPEL 

COMBO 

• Servisná prehliadka motorového vozidlá OPEL COMBO  

• Čistiace prostriedky /destilovaná voda, nemrznúca zmes/  

634003 – Poistenie motorových vozidiel                869,85 

• Havarijné poistenie  motorového vozidla CITROEN BERLINGO a OPEL COMBO          

• Povinné zmluvné poistenie  prívesného vozíka 

• Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorového vozidla OPEL 

COMBO a motorového vozidlá CITROEN BERLINGO  

 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov    805,78  

• Preprava členov DFS Makovička na regionálnu postupovú prehliadku                               

DFS Vo víre tanca 2017 

• Preprava členov DFS Makovička a FS Makovica do Dukly – Poľsko – Slovenské dni 

• Preprava členov DFS Makovička na vystúpenie do Kurova 

• Odvoz vzorky vody z vysunutého pracoviska Roztoky 

• Preprava FS Makovica na krajskú súťaž a prehliadku choreografii folklórnych 

kolektívov  

• Preprava členov Klubu Jednoty dôchodcov Svidník do Poľska 

 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov /111/          8230,00  

• Preprava členov DDS na krajskú súťaž detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový 

Stropkov 

• Preprava členov DFS Makovička na medzinárodný folklórny festival Gauargi 

Francúzsko v rámci projektu Festival Gauargi Francúzsko 

• Preprava členov FS Makovica na medzinárodný folklórny festival 

CASTROVOLLARI, Taliansko 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov /72a/  400,00 

•  Preprava členov DFS Makovička na medzinárodný folklórny festival Gauargi 

Francúzsko v rámci projektu Festival Gauargi Francúzsko 

• Preprava členov FS Makovica na medzinárodný folklórny festival 

CASTROVOLLARI, Taliansko 

634005 – Karta, známky, poplatky /41/       22,50 

- Diaľničná známka  

 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné       90,50  

- Pracovný odev pre vodiča, údržbára  

 

635 Rutinná a štandardná údržba 

 

 

635004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky   197,60 

•    Oprava kosačiek 

635006 -  budov, objektov alebo ich častí             89599,60 



• Vyčistenie priekop pri vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch 

• Oprava cesty, stavebný dozor počas opravy cesty  v katastri obce Roztoky vedúcej 

z obce k vysunutému pracovisku POS 

• Oprava bleskozvodu vrátane revíznej správy 

 

635009 – Softvér                  2865,87 

  z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        

-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  

-  správa informačného systému, financovanie, platy a mzdy –SOFTIP 

 

- 635009- Softvér /46/          49,46 

 

- Obnovenie licencie – antivírusový program Kasperský 

        

 

 

636 Nájomné 

 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov    150,00 

- Prenájom priestorov – realizácia projektu Aby sa tradície zachovávali 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov /111/  FU   700,00 

- Prenájom priestorov na KS CINEAMA 2017 

- Prenájom priestorov na KS prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový 

Stropkov 

- Prenájom priestorov k realizácií projektu Kým nie je príliš neskoro 

636002 –Nájomné za prenájom prevádzkových strojov               113,75 

- Prenájom poštového priečinka  

- Prenájom kontajnera vysunuté pracovisko Roztoky   

636002 - Nájomné za prenájom prevádzkových strojov /46/   748,82 

- Prenájom tlačiarne  

636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov /111/ FU  400,00 

- Prenájom techniky na realizáciu projektu CINEAMA 2017 

 

637 Služby 

  

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady                130,00  

- Účastnícky poplatok – odborný seminár  

Prevencia vybraných sociálno-patologických javov 

- Účastnícky poplatok –Efektívny manažér verzus spokojný tím 

- Školenie vodičov referentských vozidiel 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady  /111/ FU   6100,00 

- Strava a občerstvenie pre účastníkov seminára  

Kým nie je príliš neskoro 

- Ubytovanie lektorov  odborného seminára Kým nie je príliš neskoro 

- Lektorovanie odborného seminára Kým nie je príliš neskoro 

- Strava pre účastníkov projektu Meteorické expedície a astrofotografia: 

1.cyklusMeteorická expedícia LIRIDY, 2. cyklus Meteorická expedícia PERZEIDY, 

3.cyklus Meteorická expedícia Orionidy 



- Činnosť odborného lektora počas realizácie projektu Meteorické expedície 

a astrofotografia:1.cyklus Metodická expedícia LIRIDY, 2. Cyklus Meteorická expedícia  

Perzeidy, 3. cyklus Meteorická expedícia Orionidy 

 

- Lektorská činnosť počas realizácie projektu Tvorme bez hraníc 

- Podanie stravy a ubytovanie pre účastníkov projektu Tradičné remeslá na Šariši 

- Výber a zostavenie tematických okruhov, príprava edukačného materiálu, lektorská 

činnosť a realizácia vzdelávacieho programu projektu Aby sa tradície zachovávali 

- Ubytovanie, podanie stravy a občerstvenia pre účastníkov projektu Aby sa tradície 

zachovávali 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady /111/ ÚV           2300,00 

- Lektorská činnosť počas realizácie projektu Perly Karpát 

- Ubytovanie a strava pre účastníkov projektu Perly Karpat 

637002 – Konkurzy a súťaže                          5196,24 

Zakúpenie cien pre víťazov: 

- RS „Rozprávková truhlica“ – prednes poézie pôvodnej slovenskej rozprávky pre materské 

školy  

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Svidník 

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Stropkov 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 

- OS Čo vieš o hviezdach  

- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 

- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2017 

- RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2017 

- KS DDT „Rozprávkový Stropkov“ 

- RS Vo víre tanca – folklór, moderný tanec 

- RS amatérskej fotografie AMFO 2017 

- Okresné športové hry seniorov 

- 450. výročie prvej písomnej zmienky o obci Turany nad Ondavou 

- RS prehliadka ľudových piesní Makovická struna 2017 

- OS Jesenná fantázia z plodov zeme 

- OS O najkrajší betlehem 

- Ubytovanie porotcov na KS CINEAMA 2017 

- Hodnotenie výtvarných prác – Výtvarné spektrum 2017 okres Svidník a Stropkov 

- Hodnotenie regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie pôvodnej slovenskej 

rozprávky pre materské školy 

- Hodnotenie výtvarných prác OS  Vesmír očami detí 2017 pre ZŠ, MŠ a ZUŠ    

- Hodnotenie OS neprofesionálnej filmovej tvorby Cineama 2017    

- Hodnotenie RSP – folklór a moderný tanec-  Vo víre tanca 2017 okres Stropkov a Svidník 

- Hodnotenie RSP neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 

- Vystúpenie FS Stropkovčan, ľudový rozprávač Jožko-Jožka na podujatí: Oslavy 450. 

výročia prvej písomnej zmienky o obci Turany nad Ondavou, výroba propagačných 

materiálov /poháre s potlačou/ k podujatiu Oslavy 450.výročia prvej písomnej zmienky 

o obci Turany nad Ondavou 

 

Zakúpenie kytice pre divadelný ochotnícky súbor Ondavan pri príležitosti 51. výročia 

založenia, výstava fotografií Vlada Ivanka „Moje pohľady“, vernisáž výstavy Martina Iľova 

„Umenie v dreve“, vernisáž výstavy Maliarska tvorba Staviščák,  výstava fotografií  Jána 

Marhulika, vernisáž výstavy P. Mochnacký a G. Madejová, 25. výročie založenia FS 



Stropkovčan, 30. Výročie založenia divadla mladých NO-TAK, vernisáž výstavy Maľba – M. 

WYZYKOWSKA-FIGURA, výstava IKON A. Uram - Murín   

 

 

 

637002 – Konkurzy a súťaže /111/                 6828,00   

- Propagačné materiály na realizáciu projektu CINEAMA 2017 /baner, plagáty/ 

- Hodnotenie krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 

2017 

- Hodnotenie krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový 

Stropkov 

- Ubytovanie, strava pre účastníkov krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej 

tvorivosti Rozprávkový Stropkov 

- Dramaturgia a nácvik tanca pre DFS Makovička III. tanečná skupina v rámci projektu: 

Deti a tradičná kultúra – profilový program k 20. výročiu založenia DFS Makovička 

- Hudobné spracovanie – hudobná úprava tancov pre DFS Makovička v rámci projektu: 

Deti a tradičná kultúra – profilový program k 20.výročiu založenia DFS Makovička 

- Vytvorenie a naštudovanie choreografií 3 tancov s členmi 2., 3. a 4. Tanečnej skupiny 

DFS Makovička v rámci projektu: Deti a tradičná kultúra – profilový program 

k 20.výročiu založenia DFS Makovička 

- Odborná lektorská činnosť – tkanie na krosnách a umelecko-remeselné spracovanie kovu 

v rámci projektu „Tradičné remeslá na Šariši“ 

637002 – Konkurzy a súťaže /111/ ÚV        400,00 

- Dramaturgia detských hier z okolia Svidníka s názvom Na mostočku v rámci projektu 

Deti deťom 

637003 – Propagácia, reklama, inzercia                    93,48 

           - vytvorenie web stránky 

637004 – Všeobecné služby                             10708,22 

      - EPI zbierka zákonov, finančný spravodajca   

              - Tlač materiálov /čiernobiely a farebný/      

           - Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania na predmet zákazky        

„Cesta k hvezdárni Roztoky“  

 - činnosť technika PO 

- kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v zariadení POS 

a vysunutého pracoviska v Roztokoch 

- čistenie a kontrola komína v objekte vysunutého pracoviska v Roztokoch  

 - propagácia – výroba pozvánok, plagátov a banera na krajskú súťažnú prehliadku 

DDT Rozprávkový Stropkov,  na seminár v rámci projektu Kým nie je príliš neskoro, na 

športové hry seniorov 

 - ozvučenie podujatia na amfiteátri vo Svidníku v rámci 63. Slávnosti kultúry Rusínov 

- Ukrajincov SR 

 - vystúpenie súboru PUĽS, muziky Milana Rendoša na amfiteátri vo Svidníku v rámci 

63. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov SR  

 - dramaturgia jednotlivých programov 63. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov SR  

v dňoch 16.-18.6.2017 vo Svidníku 

-  osvetlenie, ozvučenie a hudobná produkcia podujatia „TUNING ZRAZ Svidník“ 

- výroba pozvánok a plagátov v rámci projektu „Tradičné remeslá na Šariši“ 

- tlač materiálov/čiernobiely a farebný/ 

- revízia elektroinštalácie budovy vysunutého pracoviská v Roztokoch, budovy POS vo 

Svidníku, revízia bleskozvodu 



- realizácia prác spojených s funkčnosťou ďalekohľadu umiestneného v kupole hvezdárne 

v Roztokoch 

 

 

637004 –Všeobecné služby /46/                  4227,40 

- Poplatok za doručenie a balné, odplata 

- Tlač materiálov /čiernobiely a farebný/ 

- Tlač materiálov k premiérovému programu 20 rokov činnosti DFS Makovička 

- Vývoz komunálneho odpadu z vysunutého pracoviska v Roztokoch 

- Zverejnenie inzercie – prenájom nebytových priestorov 

637004 – Všeobecné služby /111/         150,00 

- Propagačné materiály na realizáciu projektu CINEAMA 2017 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky           94,00 

- Stanovenie chemicko-fyzikálnych ukazovateľov vo vzorke vody – voľný chlór 

- Laboratórny rozbor vody vo vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch  

637012 – Poplatky a odvody                                 267,91  

     - poplatok za hotovosť  

                - administratívny poplatok za predložené projekty na Fond pre podporu umenia 

     - poplatok za výpis z registra trestov, vydanie preukazu - splnomocnenie pre výber 

doporučených poštových zásielok 

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                                     5819,00 

637015 – Poistné budova                                                                1763,96 

-  poistenie budovy v Roztokoch a POS vo Svidníku 

637016 – Prídel do sociálneho fondu                                                  1759,55 

      /1,5% z hrubých miezd/ 

637018 – Vrátenie príjmov z minulých rokov                937,00  

637035 – Dane                                          804,95   

- Koncesionárske poplatky 

- Daň z nehnuteľnosti vysunutého pracoviska v Roztokoch 

- Daň z ubytovania 

637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru         9288,00 

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

  Externí zamestnanci vykonávajú odbornú činnosť v súboroch Makovica 

a Makovička (2 taneční pedagógovia, 1 vedúci speváckej zložky, 1 vedúci hudobnej zložky, 2 

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.   

- Dohody o brigádnickej práci študentov     

    

642015 – Transfery na nemocenské dávky               421,74 

 

 

 

Kapitálové výdavky: 

         

Plán: 500 000€ 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 

 

Požiadali sme o presun nedočerpaných kapitálových výdavkov do roka 2018 



 

Účelové finančné prostriedky: 

 

Bežné výdavky vo výške 84000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené „na opravu 

prístupovej cesty vedúcej z obce Roztoky k objektu vysunutého pracoviska POS“ 

 

Plán:  

635006 – Údržba budov, priestorov a objektov   84000,00 EUR 

 

Čerpanie:  84000,00 EUR 

 

- Stavebné práce na základe ZoD2017/GB/01/001 na stavbe: „Cesta k hvezdárni Roztoky“ 

- Stavebný dozor počas realizácie stavby 

- Vyčistenie priekop pri vysunutom pracovisku v Roztokoch 

- Umiestnenie trvalého dopravného značenia v zmysle stanoviska OR PZ vo Svidníku 

 

 

Bežné výdavky vo výške 3000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na „úpravu 

krajníc cesty vedúcej k vysunutému astronomickému pracovisku hvezdáreň v Roztokoch“ . 

 

 

Plán:    3000,00 EUR 

635006 – Údržba budov, priestorov a objektov 

 

Čerpanie:    3000,00 EUR 

Úprava krajníc pozdĺž cesty vedúcej z obce Roztoky k vysunutému astronomickému 

pracovisku POS 

 

 

 

Bežné výdavky vo výške 550,00 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na: 

• „Okresné športové hry seniorov“ – 350,00 EUR 

• „Cezhraničná spolupráca so seniormi PĽR a ČR“  - 200 EUR 

  

Plán:  550,00 EUR 

637002 – Konkurzy a súťaže   - 180,00 

637004  - Všeobecné služby   - 170,00 

634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov  200,00 

 

 

Čerpanie: 550,00 EUR 

 

Dňa 13.6.2017 v areáli futbalového štadióna sa uskutočnili okresné športové hry 

seniorov. Zakúpili sa ceny pre víťazov jednotlivých disciplín, tlač diplomov a pozvánok. 

Dňa 24.10.2017 členovia Klubu Jednoty dôchodcov sa zúčastnili kult. akcie 

v Zyndranowej a Krosne. 

 

Bežné výdavky vo výške 4000,00 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na 

realizáciu kultúrneho podujatia „Slávnosti kultúry Rusínov -Ukrajincov (63. ročník)“. 

 



Plán: 4000,00 EUR 

 

637004 – Všeobecné služby  - 4000,00 

 

Čerpanie: 4000,00 EUR  

 

V dňoch 16.6.2017 – 18.6.2017 sa uskutočnil 63. ročník slávnosti kultúry Rusínov -

Ukrajincov Slovenska vo Svidníku pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho 

kraja.  

Vystúpenie Umeleckého telesa PUĽS a Muziky Milana Rendoša, dramaturgia jednotlivých 

programov a ozvučenie podujatia. 

 

 

Bežné výdavky vo výške 3000,00 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na 

realizáciu podujatia „Tuning zraz Svidník 

 

Plán: 3000,00 EUR 

 

637004 – Všeobecné služby - 3000,00 EUR 

 

 

Čerpanie: 3000,00 EUR 

 

637004 – Všeobecné služby - 3000,00 EUR 

 

V dňoch 11.8. – 12.8.2017 sa uskutočnil Tuning zraz Svidník – ozvučenie, osvetlenie 

a hudobná produkcia 

 

 

 

 

Bežné výdavky vo výške 5800,00 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na: 

 

- Oprava bleskozvodu     2500€ 

- Vybavenie ubytovacej časti budovy v Roztokoch 3300€ 

 

 

Plán 5800,00 EUR 

 

633001 – Interiérové vybavenie      3300,00 

635006 -  budov, objektov alebo ich častí    2500,00  

 

Čerpanie 5800,00 

 

633001 – Interiérové vybavenie     3300,00 EUR 

vybavenie ubytovacej časti vysunutého pracovisko v Roztokoch – zakúpenie váľandy 

 

635006 – oprava budov, objektov alebo ich častí   2500,00   

Oprava bleskozvodu vrátane revíznej správy vo vysunutom pracovisku v Roztokoch 

 



Bežné výdavky vo výške 2000,00 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na 

realizáciu folklórneho podujatia pri príležitosti 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

Turany nad Ondavou 

 

Plán: 2000€ 

637002 – 2000,00 

 

Čerpanie: 2000€ 

637002 – 2000,00€ 

Dňa 16.9.2017 sa uskutočnili oslavy 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Turany nad 

Ondavou. 

Zakúpili sa propagačné materiály – taška s potlačou, poháre s potlačou. V rámci osláv 

vystúpil FS Stropkovčan a ľudový rozprávač Jožko-Jožka. 

 

Bežné výdavky vo výške 1101€. Finančné prostriedky sú určené na zvýšenie platov (vrátane 

odvodov)na úrovni 2% priznaných funkčných platov od 1.9.2017 do 31.12.2017. 

Plán: 

614 – Odmeny   816€ 

621 – Poistné VZP     82€ 

625001 – nemocenské poistenie   11€ 

625002 – starobné poistenie  114€ 

625003 – úrazové poistenie      7€ 

625004 – invalidné poistenie    24€ 

625005 – poistenie v nezamestnanosti  8€ 

625007 – rezervný fond solidarity   39€ 

 

Čerpanie:    1101€ 

Finančné prostriedky boli vyčerpané na zvýšenie platov a odvodov na úrovni 2%npriznaných 

funkčných platov. 

 

 

Bežné výdavky vo výške 10 459€. Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú 

zainteresovanosť zamestnancov a úhradu záväzkov 

 

 

Plán: 

614 – Odmeny    7750€ 

621 – Poistné VZP      775€      

625001 – nemocenské poistenie    108€ 

625002 – starobné poistenie   1085€ 

625003 – úrazové poistenie       62€ 

625004 – invalidné poistenie     233€        

625005 – poistenie v nezamestnanosti     78€ 

625007 – rezervný fond solidarity     368€ 

 

Čerpanie:     10459€ 

Finančné prostriedky vo výške 10459€ boli požité na vyplatenie odmeny zamestnancom 

vrátane odvodov.  

 

 



PROJEKTY: 

 

 V grantovom systéme Fondu na podporu umenia /zdroj 111/ máme podporených 10 

projektov: Krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov, CINEAMA 

2017, Tvorme bez hraníc, Kým nie je príliš neskoro, Tradičné remeslá na Šariši, Aby sa 

tradície zachovávali - metodický seminár pre vedúcich detských folklórnych kolektívov, 

Meteorické expedície a astrofotografia, Účasť FS Makovica na medzinárodnom folklórnom 

festivale v Taliansku, Festival GAUARGI, Francúzsko, Deti a tradičná kultúra – profilový 

program k 20. výročiu založenia DFS Makovička. 

 

 V dňoch 31.03. – 01.04.2017 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku 

neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2017. Súťaž sa uskutočnila v hoteli MARCG 

s.r.o. vo Svidníku. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1600€. Súťaže sa zúčastnili 

tvorcovia filmov z celého PSK, víťazné filmy boli zaslané do celoštátneho kola súťaže. 

 

Plán:              1600€ 

636001 – Prenájom priestorov 300€ 

636002 – Prenájom techniky      400€ 

637002 – Konkurzy a súťaže  750€ 

637004 – Všeobecné služby  150€  

 

Čerpanie:    1600€ 

 

636001 – Prenájom priestorov 300€ 

636002 – Prenájom techniky  400€ 

637002 – Konkurzy a súťaže  750€ 

637004 – Všeobecné služby  150€ 

 

- Prenájom techniky a priestorov 

- Podanie stravy pre účastníkov  

- Hodnotenie súťažných filmov 

- Propagačné materiály – zhotovenie banera a plagátov 

 

V dňoch 07.-08.04.2017 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej 

tvorivosti – Rozprávkový Stropkov. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2800€. 

Súťaže sa zúčastnilo 10 divadelných kolektívov z PSK a 2 scénické miniatúry. Súťaž 

hodnotila porota schválené odborom kultúry PSK a víťazný kolektív postúpil na celoštátne 

kolo detských divadelných kolektívov Zlatá priadka. 

 

Plán:    2800€ 

634004 – prepravné  1230€ 

636001 – prenájom priestorov   200€ 

637002 – konkurzy a súťaže 1370€ 

 

 

Čerpanie:    2800€ 

634004 – prepravné  1230€ 

636001 – prenájom priestorov   200€ 

67002 – konkurzy a súťaže 1370€ 

 



• Preprava účinkujúcich 

• Prenájom priestorov 

• Ubytovanie a podanie stravy pre účastníkov krajskej súťažnej prehliadky DDT 

Rozprávkový Stropkov. 

 

V dňoch 20. – 21.04.2017 sme zrealizovali seminár v rámci projektu Kým nie je príliš 

neskoro pre koordinátorov prevencie, sociálnych pracovníkov, výchovných pracovníkov 

ZŠ, SŠ DD v okrese Svidník a Stropkov, zamerané na sociálno-patologické javy voči 

deťom a mládeži /domáce násilie, týrané a zneužívané dieťa/. Potrebu tohto projektu si 

vyžiadali samotní pedagógovia a výchovní poradcovia na školách v súvislosti s citeľnou 

závislosťou detí na IT. Seminár mal veľmi vysokú odbornú úroveň a je veľkým prínosom 

v práci pedagógov. 

 

Plán:      1200€ 

636001 – prenájom priestorov    200€ 

637001 – školenia, kurzy, semináre, porady 1000€ 

 

Čerpanie:      1200€ 

636001 – prenájom priestorov    200€ 

637001 – školenia, kurzy, semináre, porady 1000€ 

 

Prenájom interiéru – spoločenskej sály Slovenského národného múzea –Múzea 

ukrajinskej kultúry vo Svidníku 

Ubytovanie pre lektorov, podanie stravy pre účastníkov seminára 

Lektorovanie odborného seminára 

  

 

 

Tvorme bez hraníc 

 

Plán:              1500€ 

633006 – Všeobecný materiál       200€ 

637001 – Školenia, kurzy, semináre      1300€ 

 

 

Čerpanie:     1500€ 

633006 – všeobecný materiál    200€ 

637001 – Školenia, kurzy, semináre 1300€ 

 

V dňoch 27.9. – 1.10.2017 sa uskutočnil medzinárodný plenér pre výtvarníkov 

a fotografov z Prešovského kraja a Poľskej republiky. Plenéra sa zúčastnilo 25 účastníkov, 

ktorých tvorba bola zameraná na sakrálne objekty, okolitú prírodu, drevenú architektúru. 

Výsledkom plenéra je kolekcia prác, ktorá už bola verejnosti predstavená vo Svidníku, 

následne poputuje do Poľska – Sanoku a na Ukrajinu – Užhorodu. 

- Pre účastníkov boli zakúpené farby, štetce, palety. Bola poskytnutá strava a občerstvenie 

- Lektorská činnosť počas realizácie projektu 

 

 

Tradičné remeslá na Šariši 

 



Plán:    1000€ 

633006 – všeobecný materiál        192€ 

637002 – konkurzy a súťaže   808€ 

 

 V dňoch 22. – 24.9.2017 sme uskutočnili workshop – Tradičné remeslá na Šariši – 

Umelecké kováčstvo a tkanie na krosnách. Podujatie sa stretlo s priaznivou odozvou 

u návštevníkov: žiakov svidníckych škôl, ktorým sa remeslá predvádzali v piatok, ale 

veľkým prínosom bol pre prihlásených záujemcov o remeselnú činnosť, ktorí mali 

možnosť skúsiť základy techniky či už kováčstva alebo tkáčstva. 

 

Čerpanie:    1000€ 

633006 – materiál     192€ 

637002 – konkurzy a súťaže   808€ 

Materiál pre tkanie na krosnách a umelecké kováčstvo 

Ubytovanie a strava pre účastníkov projektu 

Odborná lektorská činnosť – umelecko-remeselné spracovanie kovu, tkanie na krosnách 

 

 

 

Aby sa tradície zachovávali 

 

Plán:        2000€ 

637001 – školenie, kurzy, semináre, porady 2000€ 

 

Projekt podporený FPU zameraný na prípravu pedagógov pre prácu s detskými 

folklórnymi skupinami a súbormi sme z časových dôvodov so súhlasom fondu presunuli 

na termín 10.-12.10.2017. Seminár bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť, pritom 

tvorili celok. Účastníci si odniesli množstvo cenných rád, ktoré iste využijú vo svojej práci 

s folklórnym súborom. 

 

Čerpanie:      2000€ 

 

637001 – školenie, kurzy, semináre, porady  2000€ 

 

V dňoch 10.-12.11.2017 sa uskutočnil metodický seminár pre vedúcich detských 

folklórnych kolektívov 

Pre účastníkov školenia bola podaná strava a občerstvenie, ubytovanie 

Lektorská činnosť počas realizácie projektu 

 

  

Meteorické expedície astrofotografia 

 

Plán:     2500€ 

633004 – prevádzkové stroje, prístroje   700€ 

637001 – školenia, kurzy, semináre 1800€ 

 

Čerpanie: 

633004 – prevádzkové stroje, prístroje     700€ 

637001  - školenia, kurzy, semináre   1800€ 

 



V dňoch 21.4. - 23.4.2017 sme uskutočnili seminár v rámci projektu    Meteorické 

expedície a astrofotografia – 1. Cyklus Meteorická expedícia LIRIDY 

V dňoch 21.8. – 23.8.2017 sme uskutočnili seminár v rámci projektu Meteorické 

expedície a astrofotografia – 2.Cyklus Meteorická expedícia Perzeidy. 

Seminár prebiehal podľa stanoveného projektu, nevýhodou je jeho priama závislosť na 

počasí, čo poznamenalo kvalitu druhého cyklu – zvlášť výstupy, t.j. kvalitu fotografií. 

Finančné prostriedky boli použité na: 

Podanie stravy pre účastníkov projektu 

Odborná lektorská činnosť 

V dňoch 20.-22. októbra sme uskutočnili seminár v rámci projektu Meteorické expedície 

a astrofotofrafia -  3. Cyklus Meteorické expedície a ORIONIDY.  

- z projektu Meteorické expedície a astrofotografia boli zakúpené – merač jasu nočnej 

oblohy, polarizačný filter k objektívu, softwérová aplikácia UFO Capture 

 

 

Účasť FS Makovica na medzinárodnom folklórnom festivale v Taliansku 

 

Plán:     3000€ 

      634004 – prepravné   3000€ 

 

     Čerpanie:      

     634004 – prepravné   3000€ 

  

 V dňoch 15.8.-24.8.2017 FS Makovica sa zúčastnil medzinárodného festivalu Castrovillari 

v Taliansku. Vďaka podpore fondu súbor Makovica mohol prezentovať tradičnú ľudovú 

kultúru Slovenska, zvlášť regiónu Šariš na prestížnom folklórnom festivale, ktorý patrí do 

siete CIOFF festivalov. Súbor si získal svojim programom priazeň tisícok divákov. 

  

 

     Festival GAUARGI FRANCÚZSKO 

 

      Plán:     4000€ 

      634004 – prepravné   4000€ 

 

     Čerpanie: 

     634004 – prepravné   4000€ 

      

  V dňoch 7.- 21.7.2017 DFS Makovička sa zúčastnil medzinárodného folklórneho 

festivalu Gauargi v Francúzsku. Festivalu sa zúčastnilo 30 členov súboru, festival bol veľmi 

náročný, avšak pre deti zaujímavý. Mali možnosť vidieť umenie detí z Ázie, Afriky i našej 

Európy, nadviazali priateľské kontakty s deťmi takmer celého sveta. Súbor sa zapísal medzi 

európsku špičku detských folklórnych súborov. 

 

 

Deti a tradičná kultúra – profilový program k 20. výročiu založenia DFS Makovička 

 

Plán:      4000€ 

633006 – všeobecný materiál     100€ 

637002 – konkurz a súťaže   3900€ 

 



Čerpanie:     4000€ 

633006 – materiál      100€ 

637002 – konkurz a súťaže   3900€ 

Zakúpil sa materiál na úpravu a výrobu krojov.  

- Dramaturgia a nácvik tanca pre DFS Makovička III. tanečná skupina v rámci projektu: 

Deti a tradičná kultúra – profilový program k 20. výročiu založenia DFS Makovička 

- Hudobné spracovanie – hudobná úprava tancov pre DFS Makovička v rámci projektu: 

Deti a tradičná kultúra – profilový program k 20.výročiu založenia DFS Makovička 

- Vytvorenie a naštudovanie choreografií 3 tancov s členmi 2., 3. a 4. Tanečnej skupiny 

DFS Makovička v rámci projektu: Deti a tradičná kultúra – profilový program 

k 20.výročiu založenia DFS Makovička 

 

Samotný program bol uvedený dňa 16.6.2017 na amfiteátri vo Svidníku, ktorý sledovalo cca 

3000 divákov. Medzi divákmi nechýbali členovia súboru, rodičia a hostia zo širokého 

okolia. Súbor uvedený program prezentoval takmer na všetkých obecných folklórnych 

festivaloch a vyvrcholením bolo účinkovanie v programe Šarišan na Šariši v Prešove. 

 

V grantovom projekte Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín máme 

podporené 2 projekty, realizácia ktorých prebehne prebehla v poslednom štvrťroku. 

 

Na projekt Deti deťom sú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 700,00€ 

 

Plán:      700€ 

633006 Všeobecný materiál  300€ 

637002 Konkurzy a súťaže  400€ 

 

Čerpanie:    700€ 

633006 – Všeobecný materiál 300€ 

Textilný materiál na detské kroje  

637002 – Konkurzy a súťaže  400€ 

Dramaturgia detských hier z okolia Svidníka Na mostočku – ucelené pásmo detských hier, 

vyčítaniek, veršovačiek, ale i spevu a tanca. Uvedené pásmo je určené pre prvú a druhú 

tanečnú skupinu. 

 

 

Na projekt Perly Karpát sú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3500€ 

 

Plán:     3500€ 

633006 všeobecný materiál  1200€ 

637001 školenia, kurzy, semináre 2300€ 

 

 

Čerpanie:    3500€ 

633006 –všeobecný materiál  1200€ 

- Materiálové potreby na realizáciu projektu (plátno, farby, štetce, palety) 

637001 – školenia, kurzy, semináre 2300€ 

- lektorská činnosť počas realizácie projektu 

- podanie stravy a ubytovanie účastníkov projektu 

 



Perly Karpát – plenér pre profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov. Cieľom projektu 

Perly Karpát bola motivácia, podpora a rozvíjanie tvorivej invencie, umeleckých zručností a 

medziľudských vzťahov prostredníctvom podujatí v oblasti výtvarnej a fotografickej 

činnosti na národnostne zmiešanom území. Hlavný cieľ spočíval v rozvíjaní 

medzikultúrneho dialógu minoritných kultúr s majoritou, udržovanie tradičných hodnôt a 

špecifík v prospech udržania a rozvoja jedinečnosti kultúrnych hodnôt v spoločenskom 

živote krajiny. Cieľ projektu sme dosiahli prostredníctvom viacerých kontinuálne 

prepojených prezentačných a edukačných aktivít: tvorivé dielne v plenéri, semináre, besedy, 

súťaže. 

 

 

 

 

 

     Záväzky k 31.12.2017   - 19 255,08 € 

 

     z toho: 

- predpis miezd -  rozúčtovanie výplatnej listiny 12/2017     9671,69 

- zamestnanci sociálne, zdravotné poistenie                  5792,80 

- daň z príjmov záv.činnosti zamestnancov                  1278,25 

- sociálny fond                        2512,34 

 

 

 

 

Pohľadávky k 31.12..2017 –  129,21 € 

 

 

- 129,21€ /benzín, nafta v motorových vozidlách/  

 

 

Majetok: 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2017    1 522691,74 € 

z toho. 

- Stavby /021/          414 353,86 € 

- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/    114 988,11 € 

- 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/  

 

           

V roku došlo k vyradeniu fotoelektrického fotometra a tlačiarne HP. Dané zariadenia boli 

nefunkčné. 

 

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

k 1.1.2017              111775,87 € 

- Prírastky                        7065,67€ 



/satelitný prijímač, dávkovacia stanica, polarizačný filter k objektívu, merač jasu nočnej 

oblohy SQM-L, objektív, softwérová aplikácia, valendy, umývačka riadu, LED ORAVA, 

radiátor, notebook, vysávač/ 

- Vyradenie                   6092,24 

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

k 31.12.2017              112749,30€ 

 

 Mimorozpočtové účty: 

 

 Sociálny fond 

 Počiatočný stav k 1.1.2017               1 810,79 € 

 Prídel do sociálneho fondu                          1 759,55€ 

 Spolu:                             3 570,34€ 

 

Výdaje: 

 - závodné stravovanie                              1058,00 € 

     

 Stav k 31.12.2017 je 2512,34 € 

 

 

 

 

 

Depozitný účet: 

 

 Stav účtu k 31.12.2017         16742,74 € 

 610 – mzdy, platy          10142,94  € 

 620 – Poistné             5792,80€ 

 630 – Služby:               807,00 € 

                      Odmeny externým zamestnancom  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSEK UMELECKÉHO SLOVA A DIVADLA 

A. Umelecké slovo 

Názov podujatia Termín 
Miesto 

realizácie 
Počet 

súťaž. 

Počet 

divákov 

ROZPRÁVKOVÁ TRUHLICA – 1.ročník 

regionálnej súťaže v prednese pôvodnej 

slovenskej rozprávky (MŠ prípravka) 

Metodický seminár pre učiteľky MŠ 

v okrese Svidník, Stropkov 

22.2.07 
SNM-MUK 

Svidník 
18 

 

 

50 

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresná 

súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy  

I.-III. kategória,  

21.3.07 

Mesto 

Stropkov 

Kaštieľ- 

reprezentačné 

priestory 

52 

 

70 

 

63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresná 

súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 

I.-III. kategória pre okres Svidník 

IV. kategória pre okres Svidník a Stropkov 

22.3.07 ZUŠ Svidník 95 

 

100 

 

Pravidelne každý rok pripravujeme okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Okresná súťaž sa konala v oboch 

okresoch s tým, že štvrtá kategória bola spoločná pre súťažiacich oboch okresov. Študenti 

majú preto možnosť sa navzájom konfrontovať, aj inšpirovať. 63. ročník Hviezdoslavovho 

Kubína bol na dobrej úrovni. Najvýraznejšia bola II. a III. veková kategória. Víťazi 

jednotlivých kategórii postúpili na krajskú súťažnú prehliadku do Prešova. Tam sa najviac 

darilo Diane Havírovej zo ZŠ Kračúnove, ktorá získala v próze  III. kategória 2. miesto, 

a v tej istej kategórii v poézii 3.miesto získala Ivana Koreňová zo ZŠ Giraltovce. Vo IV. 

kategórii za výborný prednes bola ocenená Terézia Lukáčová z Gymnázia Stropkov. 

Našou snahou je podporiť vzťah k umeleckému prednesu. Preto sme sa rozhodli začať od tých   

najmenších, t.j. škôlkarov, pre ktorých sme zorganizovali prvý ročník regionálnej súťaže 

„Rozprávková truhlica“. Rozprávka je pre najmenších tým najmilším žánrom. A ich 

prednesy prekvapili aj očarili svojou spontánnosťou a vyspelosťou prednesu. Odbornou 

porotou bolo udelených 6 hlavných cien a na záver bol pripravený rozborový seminár pre 

učiteľky MŠ. Predsedníčkou poroty a zároveň lektorkou bola Mgr. Ľubica Bekéniová 

z Prešova. Táto súťaž bola hodnotená zo strany učiteľov veľmi kladne, preto budeme v nej 

pokračovať aj v budúcom roku, a tak podporovať tak vzťah k prednesu u predškolákov. 

B. Divadlo 

Názov podujatia Termín 
Miesto 

realizácie 
Počet 

súťaž. 

Počet 

divákov 

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV - krajská 

súťažná prehliadka detskej dramatickej 

tvorivosti,41ročník 

7.-8.4.07 

Divadelná 

sála mesta 

Stropkov 

12 

DDS 

 

450 

Ochotnícky divadelný súbor Ondavan 

Stropkov 

Divadelná premiéra: „Revízor“ od N. V. 

Gogoľa 

2.4.2017 

Divadelná 

sála mestá 

Stropkov 

 

 

300 

Divadelné reminiscencie – spomienkový večer 

s hudbou, spevom a spomienkami na divadelné 
10.11.07 

Mesto 

Stropkov, 
20 

 

 



inscenácie z príležitosti 30. výročia založenia 

divadla mladých NO-TAK v Stropkove. 

Kaštieľ-

reprezentačné 

priestory 

80 

Premiéra divadelnej komédie „Všetko 

o mužoch“ od M. Gavrana, k 30. výročiu 

založenia súboru 

11.11.07 

Divadelná 

sála mestá 

Stropkov 

 

 

300 

 

41. ročník krajskej súťažnej prehliadky „Rozprávkový Stropkov“, už dávno nie je len 

o rozprávkach, ako by napovedal samotný názov podujatia. Z dramaturgického hľadiska sa 

čoraz častejšie prezentujú autorské texty  so zameraním na život a problémy dnešnej doby, 

načo samotní detskí herci citlivo reagujú a v spolupráci s režisérmi  súborov  pripravujú 

predlohy svojich inscenácii... („Čajka“, „Bolo nebolo“). Ale nechýbali ani poetické predlohy 

(„Dievčatko so zápalkami“, „Čin – čin“, „O dvoch bratoch“, „Popoluška“). Prehliadka 

ponúkla divákom viacero divadelných druhov a pestrosť divadelných postupov. A hoci 

kvalita niektorých predstavení nebola vždy optimálna, väčšina z nich mala vyspelú úroveň. 

Odborná aj detská porota sa zhodli na prvom mieste, ktoré udelili DDS Trma – vrma pri ZUŠ 

Spojená škola Poprad s inscenáciou „Darca“.  Tento súbor na celoštátnej prehliadke Zlatá 

priadka v Šali získal cenu za výtvarnú koncepciu a jej javiskovú realizáciu.  

 Mesto Stropkov žilo a žije divadlom. Dôkazom čoho je aj Ochotnícky divadelný súbor 

dospelých Ondavan, ktorý minulý rok oslávil krásne jubileum 50 rokov, v tejto sezóne sa 

predstavil divákom divadelnou premiérou hry „Revízor“ od N.V.Gogoľa. Tohto roku svoje 30 

jubileum oslávil aj divadelný súbor mladých NO-TAK. Predvečer premiéry M. Gavrana 

„Všetko o mužoch“, sa konalo spomienkové stretnutie s hudbou, spevom a spomienkami na 

začiatky súboru a divadelné inscenácie. 

Úspešne svoju činnosť rozvíja aj divadelný súbor pri občianskom združení Brežinky 

v Mestisku. 

ÚSEK  ĽUDOVO – UMELECKÝCH   REMESIEL 

Názov podujatia Termín 
Miesto 

realizácie 
Počet 

súťaž. 

Počet 

divákov 

Medzinárodná veľkonočná súťaž „Palma, 

písanka, ozdoba szwiatecna“ RCKP 

Krosno – výber prác a účasť žiakov našich 

škôl na tejto súťaži 

21.III.2017 

Regionalne 

Centrum 

Kultur 

Pohraničia 

Krosno 

12 750 

Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ Bukovce 

Veľkonočné inšpirácie- koláže na 

kartóne 

23.III.2017 ZŠ Bukovce 35 150 

Medzinárodný projekt – „Mozaika 

tradícii“ 

Mesto Dukla, Poľsko – POS Svidník 

Paličkovaná čipka– ukážka paličkovanej 

techniky pre poľské účastníčky. 

lektorky: Anna Šafráková, Nikola 

Makarová,  

 6.IV.2017 
Dom kultúry 

Dukla Poľsko 
20 210 

„Sviatočné raňajky“ – prezentácia 

sviatočných veľkonočných jedál 

s ochutnávkou jedál a ukážkami  ich 

prípravy, prezentácia 2 našich 

remeselníkov (paličkovaná čipka, šperk) 

9.IV.2017 
Dom kultúry 

Dukla PĽ 
8 125 

MEDOVÝ DEŇ prezentácia remeselnej  Areál POS  20 500 



tvorby  našich, poľských remeselníkov 

a včelárskych produktov 

19.V.2017 Svidník 

MEDOVÝ ŠTETEC – OS „Včela 

v živote človeka“ výtvarná súťaž pre 

MŠ,ZŠ a SŠ v okrese,(sprievodné 

podujatie) 

17.V. 2017 POS Svidník  200 

Čaro medovníkov – okresná súťaž 

v zdobení medovníkov pre ZŠ a SŠ v 

okrese 

19. V.2017 POS Svidník 
10 

kol. 
200 

„Rezbársky workshop“ v rámci 

medzinárodného projektu – „Mozaika 

tradícii“ PĽ – SK 

Účasť rezbárov z celého prešovského kraja 

26.VI- 

2.VII.2017 
Dukla Poľsko 8 550 

„Slovenský deň“ – Dukla Poľsko, 

ochutnávka tradičných slovenských jedál 

a prezentácia výrobkov  našich 

remeselníkov 

1.VII.2017 
Dom kultúry, 

Dukla Poľsko 
6 250 

Workshop plstenia, teoretická a praktická 

ukážka 

Plstenie z ovčej vlny pre naše 

remeselníčky, predmet realizácie -štóla 

6.- 7.X. 

2017 

POS Svidník, 

remeselné 

dielne 

12  

Kreatívne leto –  tvorivá dielňa pre 

prázdninujúce deti so zameraním na 

keramiku, zhotovenie sadrových masiek, 

zhotovenie dekorácii predmetov z  

prírodných materiálov  

3.-7.VII..17 POS Svidník 20  

Obec Kečkovce – Inštalovanie izby 

ľudových tradícii v priestoroch obecného 

úradu 

24. 

VII.2017 
OÚ Kečkovce  300 

Cyklická tvorivá dielňa keramiky 

 
nov. -dec. POS Svidník 7 89 

OS „O najkrajší betlehem„ – 18. ročník 

súťaž pre žiakov v zhotovení betlehemov, 

s postupom na medzinárodnú súťaž do 

Poľska  

29.XI..2017 

POS Svidník, 

Historické 

múzeum Dukla 

PĽ 

 

26 100 

 

 Na úseku ľudovo-umeleckej tvorivosti sme zamerali aktivity na prezentáciu našich 

remeselníkov a ich tvorbu. Bolo to  nie len v rámci  našich podujatí, ale aj prostredníctvom 

rôznych projektov v spolupráci s poľskou stranou.. Tradičným podujatím je už 7. ročník „Dňa 

medu“, kde okrem včelárov oslovujeme predovšetkým remeselníkov nášho regiónu, ktorí 

ešte neprezentovali svoje výrobky, ale priestor dávame aj  remeselníkom z iných regiónov. 

Cestu k nám si už našli aj remeselníci zo susedného Poľska a Ukrajiny. V tomto roku nás 

oslovili kolegovia z partnerského mesta Dukla v Poľsku, ako partnerov v projekte „Mozaika 

tradícii“. V rámci toho sa v Poľsku prezentovali na workshopoch   naše čipkárky a rezbári 

z celého prešovského kraja. U nás to bol zasa workshop, kde poľské lektorky ukazovali 

techniku spracovania ovčej vlny (plstenie). Workshop „Tradičné ľudové remeslá na 

Šariši“, projekt ktorý bol zrealizovaný za podpory Fondu na podporu umenia, s cieľom oživiť 

tradičnú  techniku tkania kobercov na krosnách a umelecké kováčstvo. Boli to dve techniky 



o ktoré bol záujem. Dvanásť účastníkov si mohlo túto techniku vyskúšať.  Priestor dostali  aj 

žiaci škôl a široká verejnosť. V tkaní kobercov chceme pokračovať aj v budúcom roku. 

Tvorivá cyklická dielňa keramiky je už tradične pripravená pre záujemcov v predvianočnom 

čase, a výsledkom ich tvorivého snaženia sú rôzne reliéfy, drobné plastiky a vianočné ozdoby. 

Mesiac december patril OS „O najkrajší betlehem“, ktorého 18. ročník bol na veľmi dobrej 

úrovni. Betlehemy boli prepracované, nápadité a originálne. Tie najkrajšie poputovali do 

Historického múzea v Poľskej Dukle, kde budú ohodnotené na medzinárodnej súťaži 

v mesiaci január 2018. 

 

ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY A TANCA 

Tohtoročná prehliadka „Vo víre tanca 2017 – moderný“ sa konala v utorok 

11.04.2017 v Dome kultúry mesta Giraltovce. Do súťažnej prehliadky sa prihlásilo spolu 23 

choreografií z okresov Stropkov a Svidník, no nakoniec sa pre zdravotné problémy viacerých 

detí sa v deň konania prehliadky odprezentovalo iba 22 choreografii. Žánrové zameranie 

prihlásených kolektívov bolo, tak ako po minulé roky, naozaj pestré: mažoretky, spoločenské 

tance, disko, hip-hop, scénika, country aj choreografie s breakdancovými prvkami. Porota sa 

rozhodla udeliť postup na krajskú prehliadku v Poprade (Deň tanca, 28.04.2017) 4 

choreografiám: ZUŠ F. Veselého (Millions reasons), Mažoretky Svitanky (Tancuj, tancuj), 

DTK pri Detskom domove vo Svidníku (Cosmic girl), X Seven ZUŠ Svidník (Piano soul) 

a návrh na postup pre SZUŠ Stropkov (Rocky dolls) a Mažoretky Svitanky (Šmolkovia). 

Práca s akýmkoľvek kolektívom je finančne, priestorovo, materiálne a v dnešnej dobe hlavne 

personálne náročná. Primäť dnešné deti k pravidelnej fyzickej aktivite je v dobe počítačov 

a statických činnosti veľmi náročné a vyžaduje si to veľké množstvo energie zo strany 

vedúcich osôb. Veríme, že všetky vypovedané usmernenia, ale i kritickejšie pohľady 

dopomôžu k ďalšiemu zlepšeniu úrovne všetkých kolektívov venujúcich sa rôznym žánrom 

moderného tanca v okresoch Svidník a Stropkov. 

Národné osvetové centrum v Bratislave je vyhlasovateľom celoštátnej súťaže 

a prehliadky detských folklórnych súborov „Pod Likavských hradom 2017“. Súťaž je 

organizovaná s dvojročnou periodicitou a má trojstupňovú organizačnú schému. Regionálne 

kolo pre detské folklórne súbory z okresov Stropkov a Svidník organizovalo Podduklianske 

osvetové stredisko vo Svidníku pod názvom „Vo víre tanca 2017 – folklór“. Podujatie sa 

uskutočnilo v stredu 12.04.2017 v Divadelnej sále Mesta Stropkov so začiatkom o 10:00. 

Porota vybrala na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá sa konala v nedeľu 30. apríla 2017 

v Raslaviciach DFS Motýlik s choreografiou Jarné lúčne hry, ktorej autorkou je Mgr. Jana 

Burcinová a choreografiu DFS Makovička – Mišaj Mišku!, ktorej autorom je Viliam 

Mikula. Porota na odbornom seminári s vedúcimi jednotlivých kolektívov rozobrala všetky 

choreografie a poradili jednotlivým autorom ako za do budúcna vyhnúť chybám (často 

elementárnym) pri tvorbe nového diel z oblasti scénického folklorizmu. 

 Na prelome mesiacov október/november sme v rámci aktivít ročného cezhraničného 

projektového zámeru (v spolupráci s Osredkom kultúry v poľskej Dukle) spoluorganizovali 

„Obóz taneczny“ (dve trojdňové stretnutia pre malých tanečníkov). V termíne 27.-29.10. 

vycestovala skupina slovenských detí na poľskú stranu, kde sa venovali poľským národným 

tancom Krakowiak a Polnéza. Nasledujúci víkend sme naopak hostili skupinku detí z poľskej 

Dukly, ktoré pod vedením lektora Ing. Ladislava Bačinského vytvorili pásmo detských hier 

z goralskej oblasti. Počas letných a jesenných mesiacov sa ďalej  v spolupráci s Osredkom 

kultúry v Dukle konali aj cyklické hudobné „Warsztaty cimbalistov“, ktoré viedol bývalí 

cimbalista FS Makovica Mgr. Kamil Keselica (pedagóg ZUŠ Svidník). Pod jeho vedením sa 

piati účastníci oboznámili s hrou na „uhorský cimbal“, typický pre slovenské ľudové 

cimbalové muziky.  



Počas víkendu 10.-12.11.2017 sa organizoval školiaci projektový zámer: Aby sa 

tradície zachovávali - metodický seminár pre vedúcich detských folklórnych kolektívov. 

Školenie bolo určené pre tanečných pedagógov, vedúcich, členov súborov a skupín, ktorí 

pracujú, alebo by v budúcnosti mali ambíciu pracovať s detskými kolektívmi, pre vedúcich 

krúžkov, vychovávateľov a záujemcov o túto činnosť. Seminár bol zameraný najmä na tvorbu 

detských choreografií a programov, metodiku výučby ľudového tanca a pod. Seminár 

priniesol nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti, námety, rady, 

postupy súvisiace s tvorbou tanečných choreografií, metodikou nácviku a výučbou ľudového 

tanca. Školenia sa zúčastnilo 25 účastníkov z celého Prešovského samosprávneho kraja, 

pričom takmer polovička z prihlásených boli „domáci“. Sme radi, že čoraz viac učiteliek zo 

základných a umeleckých škôl z nášho i stropkovského okresu prejavuje záujem 

o vzdelávanie  v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej spracovaniu pre potreby javiska. Už 

počas troch dní realizácie projektu začali účastníci vyjadrovať svoju spokojnosť s podujatím 

a je to tak aj po jeho skončení: “...v prvom rade by som sa chcela poďakovať 

organizátorom za prednášky, ktorými som si mohla prejsť...chcela by som poďakovať 

úžasným osobnostiam, p. Vladimírovi Urbanovi, p. Ladislavovi Bačinskému,  p. Lenke 

Adzimovej, p. Jaroslavovi Sučkovi a p. Miroslavovi Štoffovi, že si našli na nás čas, ktorý 

je v dnešnej dobe  veľmi vzácny. Naučila som sa viacero nových vecí. Ďakujem aj za to, 

že som mohla spoznať nové tváre a skvelých ľudí. Verím, že sa ešte stretneme...“. Projekt 

metodického seminára pre vedúcich detských folklórnych kolektívov z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia.  

S poľutovaním musíme priznať, že celoslovenské súťažné prehliadky venované 

scénickému folklórizmu Šaffova ostroha (súťaž sólistov tanečníkov organizovaná 

každoročne) a Tancuj, tancuj (súťaž choreografií folklórnych kolektívov organizovaná 

v trojročnej periodicite), ktorých vyhlasovateľom je NOC v Bratislave už dlhodobo 

nenachádzajú veľkú podporu u kolektívov a jednotlivcoch pôsobiacich v našom regióne. 

Istým motívom danej pasivity môže byť nestotožnenie sa so smerovaným scénického 

folklórizmu (menej štylizácie) v posledných rokoch prip. kategorizácia jednotlivých súťaží.  

 

Aktivita Termín Miesto 
Počet 

účast. 

Počet 

návšt. 

ŠAFFOVA OSTROHA – súťažná postupová 

súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 
marec 

výber podľa 

prihlásenýc

h kolektívov 

0 - 

„Vo víre tanca 2017 – moderný“ – 

regionálna prehliadka detských tanečných 

skupín v nefolklórnom v okrese Svidník 

a Stropkov 

11.04. 

Dom 

kultúry, 

Giraltovce 

250 200 

„Vo víre tanca 2017 – folklór“ – regionálna 

súťažná prehliadka detských folklórnych 

súborov v okrese SK a SP 

12.04. 

Dom 

kultúry, 

Stropkov 

150 300 

„Warsztaty cimbalistov“ - projektová 

aktivita v spolupráci s Osredkom kultúry 

v Dukle 

máj - 

október 
Svidník 5  

Talentové skúšky do tanečnej a speváckej 

zložky DFS Makovička 

30.06., 

05.09. 
Svidník 32  

„Obóz taneczny“ – projektová aktivita 

v spolupráci s Osredkom kultúry v Dukle 
20.-22.10. 

Dukla, 

Poľsko 
20  

„Obóz taneczny“ – projektová aktivita 27.-09.10. Roztoky, 20  



v spolupráci s Osredkom kultúry v Dukle Svidník 

„Aby sa tradície zachovávali“ - metodický 

seminár pre vedúcich detských folklórnych 

kolektívov 

10.-12.11. 
Roztoky, 

Svidník 
25  

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 

 

DFS MAKOVIČKA A FS MAKOVICA 

Prvý polrok 2017 sa niesol v duchu príprav na oslavy 20. výročia DFS Makovička. 

Pripravený bol takmer jeden a pol hodinový program, ktorý pozostával z aktuálneho 

repertoáru všetkých vekových skupín DFS Makovička. Divákom boli však predstavené aj dve 

úplne nové choreografie, spevácke bloky a hudobné sólo. Samotný výročný program sa 

uskutočnil v piatok 16.06.2017 v rámci samostatného programu 63. Slávnosti kultúry 

Rusínov-Ukrajincov na Slovensku.  

Na základe výsledkov regionálnej súťažnej prehliadky v Stropkov “Vo víre tanca 2017 

- folklór” bolo DFS Makovička umožnené predstaviť sa aj na krajskej súťaži a prehliadke v 

Raslaviciach, kde kolektív získal umiestnenie v zlatom pásme a taktiež získal špeciálne 

ocenenie za dramaturgickú výstavbu súťažnej choreografie, autorom súťažnej 

choreografie bol Mgr. art. Viliam Mikula. 

Začiatkom leta sa DSF Makovička zúčastnil zahraničného zájazdu na juhu 

Francúzska. Súčasťou predstavenia v zahraničí bola aj trojdňová kultúrna výmena s 

miestnym baskickým detským kolektívom „Xinkako“ v mestečku Bidart na pobreží 

Atlantického oceána. Deťom bola predstavená tradičná baskická kultúra, prvky miestnych 

ľudových tancov, najpopulárnejšie baskické športy (pelota a rugby) a na záver sa s miestnym 

kolektívom predstavili v spoločnom programe.  

Následne sa členovia DFS Makovička presunuli do mestečka Espellete, kde sa začínal 

detský medzinárodný folklórny festival “Gauargi”, spolu so Slovákmi sa na scéne 

predstavili deti z Bosny a Hercegoviny, Bulharská, India, Peru a viacero miestnych detských 

kolektívov.  Začiatok nového školského roka sa pre DFS Makovičku niesol v tradičnom 

duchu novej tanečnej príprave, memorovania a úprav aktuálneho repertoáru, príprave novej 

choreografie (2. skupina) a programových čísel pre ďalší ročník podujatia s názvom 

„Viflejemskyj večur“. 



FS Makovica počas letnej sezóny absolvoval množstvo lokálny vystúpení 

a dvojtýždenné pôsobenie na festivale v Taliansku, ktoré až na niektoré organizačné 

pochybenia zo strany hlavného organizátora, bolo hodnotené kladne. 

Na „Krajskej súťažnej prehliadke choreografií folklórnych kolektívov 2017“ sa 

FS Makovica predstavila s chorografiou Mgr. art. Viliama Mikulu „Tancuj chlope“, s touto 

voľne a s vtipom štylizovanou šemetkovskou polkou sa kolektív umiestnil v bronzovom 

pásme. 

Začiatok nového školského roka a jeseň sa pre členov niesol v zaúčaní nových členov 

do aktuálneho repertoáru a príprav na nahrávanie projektového vianočného CD v spolupráci 

s Osredkom kultury v poľskej Dukle. 

 

Aktivita Termín Miesto 

Počet  

účast

níkov 

Počet 

návštev. 

Vystúpenie FS Makovica – Fašiangový 
večierok ECAV Giraltovce 

17.02.2017 Giraltovce 32 300 

Vystúpenie FS Makovica – Životné Jubileum 04.03.2017 Svidník 20 50 

Vystúpenie DFS Makovička – Medzinárodný 
deň žien 

08.03.2017 Svidník 65 300 

Vystúpenie DFS Makovička – Vo víre tanca 
2017 - folklór 

12.04.2017 Stropkov 28 350 

Vystúpenie DFS Makovička – Krajská 
prehliadka detských folklórnych súborov 

30.04.2017 Raslavice 28 500 

Vystúpenie FS Makovica – Stavanie mája 30.04.2017 Svidník 35 100 

Vystúpenie FS Makovica – Oslavy dňa 

sestier 
11.05.2017 Svidník 25 60 

Vystúpenie DFS Makovička – Deň matiek 14.05.2017 Vyšný Mirošov 32 150 

Vystúpenie FS Makovica – 5. Rusínsky 

festival 

26.-
28.05.2017 

Svidník 30 750 

Vystúpenie DFS Makovička – 5. Rusínsky 

festival 

26.-
28.05.2017 

Svidník 28 750 

Vystúpenie FS Makovica – Výročie založenia 

Hotela Rubín 
09.06.2017 Svidník 30 75 

Vystúpenie DFS Makovička – 20 rokov DFS 

Makovička 
16.06.2017 Svidník 130 500 

Vystúpenie FS Makovica – 63. Slávnosti 

kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

16.-
18.06.2017 

Svidník 35 800 

Vystúpenie DFS Makovička – 63. Slávnosti 

kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

16.-
18.06.2017 

Svidník 25 500 

Vystúpenie DFS Makovička – Svet pod 

Kyczerou-Svet prišiel do Kurova 
25.06.2017 Kurov 30 1000 



Vystúpenie FS Makovica – Slovenský deň  01.07.2017 Dukla, Poľsko 30 800 

Vystúpenie DFS Makovička – Slovenský deň  01.07.2017 Dukla, Poľsko 35 800 

Vystúpenie FS Makovica – Hudobno-folklórny 
festival 

02.07.2017 Kurimka 30 250 

Vystúpenie DFS Makovička – Hudobno-
folklórny festival 

02.07.2017 Kurimka 35 250 

Vystúpenie FS Makovica – Bardejovské 

kúpeľné dni 
09.07.2017 

Bardejovské 

Kúpele 
25 1 000 

Vystúpenie DFS Makovička – Bardejovské 

kúpeľné dni 
09.07.2017 

Bardejovské 

Kúpele 
20 1 000 

Vystúpenie DFS Makovička – Gauargi 2017 
09.-
18.07.2017 

Espellete, 

Francúzsko 
30 5 000 

Vystúpenie FS Makovica – 35. Łemkowska 

Watra  
22.07.2017 Zdynia, Poľsko 30 1 500  

Vystúpenie FS Makovica – Kultúrne leto 2017 23.07.2017 Vislanka 30 400 

Vystúpenie FS Makovica – Hudobno-folklórny 
festival 

05.08.2017 Stročín 32 200 

Vystúpenie FS Makovica – obecné kultúrne 

podujatie 
13.08.2017 Jankovce 28 300 

Vystúpenie FS Makovica – International 

folklore festival 

19.–
28.08.2017 

Agrigento, 

Taliansko 
30 2 500 

Vystúpenie DFS Makovička – 6. Aby v Údolí 

smrti bolo veselo 
10.08.2017 Kružľová  30 800 

Vystúpenie FS Makovica – Deň vodárenskej 

techniky 
31.08.2017 Svidník 30 150 

 Vystúpenie DFS Makovička – Šarišan na 

Šarišu 
01.09.2017 Prešov 35 10 000 

Vystúpenie FS Makovica – Tancuj, tancuj 10.09.2017 
Vranov nad 

Topľou 
13 500 

Vystúpenie FS Makovica – Sobranecký 

jarmok 2017 
22.09.2017 Sobrance 35 700 

Vystúpenie FS Makovica – Deň národov a 

národností PSK 
30.09.2017 Stará Ľubovňa 34 1 000 

Vystúpenie DFS Makovička  25.10.2017 Svidník 80 500 

Vystúpenie DFS Makovička – Deň úcty k 

starším 
29.10.2017 Hunkovce 42 75 

Vystúpenie FS Makovica – 27. Predvianočné 

trhy 
27.11.2017 Svidník 15 200 

Vystúpenie DFS Makovička – 27. 

Predvianočné trhy 
27.11.2017 Svidník 17 200 

Vystúpenie DFS Makovička – 25. 

Viflejemskyj večur 
17.12.2017 Svidník 32 400 

 

 



AKTIVITY „FILMOVÉHO KLUBU“ 

 V roku 2017 bolo v spolupráci UK Prospecta v našich priestoroch, v rámci aktivít 

filmového klubu: „(Podduklianske o)svetové kino“, odprezentovaných 21 filmov rôznych 

žánrov z celého sveta. V roku 2017 navštívilo toto cyklické podujatie až 289 divákov. 

Priemerná návštevnosť tak činí 13,8 diváka na jednu projekciu. V termíne 12.-14.05.2017 sa 

v rámci priestorov filmového klubu uskutočnila aj regionálna mutácia medzinárodného 

festivalu dokumentárnych filmov – Jeden svet. 

Sekundárnym prínosom tejto aktivity je aj zvýšenie návštevnosti umeleckých výstav, 

keďže v tom čase sú sprístupnené pre návštevníkov aj všetky výstavné priestory 

Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku.  

 

Názov filmu Termín Počet návštevníkov 

1. Červený pavúk 11.01.2017 6 

2. James White 25.01.2017 15 

3. Líza, líščia víla 08.02.2017 7 

4. Je to len koniec sveta 22.02.2017 7 

5. Paterson 08.03.2017 15 

6. Nebo a ľad 22.03.2017 10 

7. Moonlight 05.04.2017 14 

8. Bába z ľadu 19.04.2017 34 

9. Cez kosti mŕtvych 03.05.2017 7 

10. Ospalá zátoka 17.05.2017 6 

11. Piata loď 31.05.2017 20 

12. Muž menom Ove 14.06.2017 14 

13. Olli Mäki 28.06.2017 6 

14. Úplní cudzinci 13.09.2017 29 

15. Out 27.09.2017 6 

16. Klient 11.10.2017 16 

17. Posledná rodina 25.11.2017 13 

18. Vábenie výšok 08.11.2017 17 

19. Toni Erdmann 22.11.2017 14 

20. Kým nás svadba nerozdelí 06.12.2017 21 

21. Boj snežného pluhu s mafiou 20.12.2017 12 



ÚSEK VÝSTAVNÍCTVA, VÝTVARNÍCTVA, FOTOGRAFIE A FILMU 

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 2017 mohli pozrieť 

nielen tvorbu našich autorov, ale aj umenie výtvarníkov a fotografov z Poľska a Ukrajiny. V 

roku 2017 pre amatérskych, ale aj profesionálnych  fotografov a výtvarníkov  bolo 

zrealizovaných 11 autorských výstav, 2 kolektívne a 1 klubová výstava v  priestoroch POS vo 

Svidníku v Dome kultúry vo Svidníku a v Mestskej knižnici v Stropkove. 

Výstavníctvo 

 

 Názov podujatia Termín 
Miesto 

realizácie 
Počet 

účast. 
Počet divákov 

1. Výstava a vernisáž 

fotografa Vladimíra 

Ivanka „Moje pohľady“  

19.1.-    15.2. POS Svidník 34 125 

2.  Výstava a vernisáž 

Martina Iľova „Umenie 

v dreve“ -drevorezby 

16. 2.-15.3. POS Svidník 38 192 

3. Vernisáž a výstava 

maturitných prác 

študentov SPŠO vo 

Svidníku  - odboru 

propagačná grafika 

„Maturitné práce SPŠ vo 

Svidníku“ 

19.5.-15.6.  POS Svidník 68 223 

4. „Výstava ukrajinského 

fotografa Alexandra 

Čekmeňova „Príbehy 

zaliate v čase“ 

15.6.-30.6. POS Svidník 24 152 

5. Vernisáž a  výstava 

výtvarníkov ART 

KLUBU-SK „Autorská 

výstava obrazov“ 

3.7.- 14.7. POS Svidník 35 163 

6. „Vernisáž a autorská 

výstava fotografa Mgr. 

Mariána Mar-hulíka 

„Výber z tvorby“ 

18.7. - 11.8. POS Svidník 33 121 

7. Vernisáž a autorská 

výstava výtvarníka 

Mgr.art.Jaroslava 

Staviščáka  „Maliarska 

tvorba“  

 

24.8.-29.9. 

 

POS Svidník 

 

29 

 

 

108 

8. Vernisáž a autorská 

výstava výtvarníkov 

Gabriely Madejovej  

a Pavla Mochnackého 

5.10-5.11. POS Svidník 41 193 



„Výber z tvorby“ 

9. Poplenérová vernisáž 

a výstava obrazov 

a fotografií z plenéru 

„Perly Karpát“, Roztoky 

2017 

9.11-21.11. POS Svidník 48 214 

10 Vernisáž a autorská 

výstava  poľských 

výtvarníkov Magdaleny 

a Jerzy Figura „Maľba“ 

23.11.-13.12. POS Svidník 45 158 

11. 

 

 

Vernisáž a autorská 

výstava výtvarníka 

Andreja Urama-Murína  

„Ikony“ 

 

14.12.-15.1 

2018 

 

 

POS Svidník 

 

52 

 

 

Tento rok sa okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017 

zúčastnilo 29 autorov s 85 prácami. Predsedom poroty tohto ročníka bol docent akad. mal. 

Peter Kocák. Členmi poroty boli Mgr.art. Miroslav Fek a Mgr.art. Tomáš Olijár. Medzi 

najúspešnejších autorov patrili: Pavel Mochnacký, Vladimír Makara, Cecília Rudyová, Štefan 

Vaš, Kristína Vaňková, Marianna Franková, Nadežda Labunová, Marek Zimka, Andrej Uram 

a Jaroslav Patlevič. 

Výtvarné spektrum 2017 - krajská súťaž výtvarných diel neprofesionálnych umelcov 

pôsobiacich v Prešovskom kraji sa konala vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. 

Ponúkala 78 výtvarných prác – malieb a  plastík  od 45 autorov. Vernisáž výstavy bola 

spojená s odborným seminárom. Z okresu Svidník ako jediný získal cenu Pavel Mochnacký 

za triptych Cesta, ktorého práce porota ohodnotila ako jeden z najhodnotnejších výtvarných 

prejavov celej krajskej súťaže. Medzi úspešných autorov, ktorí mali svoje práce vystavené a  

zároveň postúpili aj do celoštátnej súťaže patrili: Cecilília Rudyová a Štefan Vaš zo SPŠ 

Svidník, Vladimír Makara, Jozef Horkavý, Jaroslav Patlevič, Nadežda Labunová, Marek 

Zimka a Edward O´Toole. Vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu 

sa 8.septembra 2017 stretli neprofesionálni výtvarníci pri príležitosti 54. ročníka celoštátnej 

postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017. Výtvarná 

tvorba Spektra našla v Trenčíne svoje miesto v celej svojej rozmanitosti: v kresbe, grafike, 

maľbe, plastike, úžitkovej a insitnej tvorbe. Do celoštátneho kola v roku 2017 postúpilo 

celkovo 183 autorov, ktorých reprezentovalo spolu 342 výtvarných prác. Odborná porota 

odporučila vystaviť 173 diel od 115 autorov. Navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 12 cien a 18 

čestných uznaní. Výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby má verejnosť možnosť obdivovať 

do 1. októbra 2017. Z okresu Svidník ako jediný získal cenu Pavel Mochnacký za triptych 

Cesta. Medzi úspešných autorov, ktorí majú svoje práce vystavené patria: Cecília Rudyová - 

SPŠ Svidník, Vladimír Makara a Jaroslav Patlevič - Svidník a Marek Zimka z Giraltoviec. Z 

okresu Stropkov medzi úspešných autorov, ktorí mali svoje práce vystavené patrili aj Adam 

Vasko a Peter Mušinský.   

Posledný májový  týždeň sa výtvarnej tvorby a umeleckej kreativity  zúčastnili naši 8 

neprofesionálni výtvarníci zo Svidníka v rámci prihraničnej poľsko-slovenskej spolupráce s 

Domom kultúry v Dukle medzinárodného plenéru výtvarníkov v mikroprojekte "Slowianscy 

blizniacy".  V poľskom meste Dukla sa stretlo 16 výtvarníkov, ktorí sa podieľali v aktívnych 

a predovšetkým v tvorivých podobách výtvarného zobrazenia svojich spontánnych  nápadov 



a vzájomného kultúrno-estetického poňatia samotnej autorskej umeleckej výtvarnej činnosti 

mesta Dukla a okolia. Členovia Art klubu SK sa zúčastnili aj na medzinárodnom letnom 

týždňovom plenéri  v Sanoku. Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravilo pre 

20 profesionálnych výtvarníkov a fotografov medzinárodný plenér "Perly Karpát", ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 25.9.-29.9.2017 v Roztokoch, okres Svidník a taktiež aj pre 25 

neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov medzinárodný plenér "Tvorme bez hraníc", ktorý 

sa uskutočnil  dňoch 28.9.-1.10.2017 v Roztokoch. . Lektorom fotografov bol  Jaroslav Gutek, 

EFIAP z Bardejova, lektorom výtvarníkov bol akad. maliar Pavel Michalič zo Senca. 

Výstupom tohto projektu bol spracovaný katalóg a "Poplenérová výstava obrazov a 

fotografií" inštalovaná v POS vo Svidníku. Táto výstava od 26.1.2018 bude pokračovať 

v poľskom meste Sanok. Roztoky budú spomienkou na tvorivý umelecký ateliér a zároveň 

výzvou k budovaniu podobných projektov, ktoré budú spájať ľudí obdivujúcich jedinečnosť 

umenia, vzájomného porozumenia a úcty k prírode.  

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. Výtvarná tvorba 12 výtvarníkov svojím obsahom a rôznymi 

výtvarnými technikami mala možnosť upútať návštevníkov na autorských, spoločných, 

poplenérových a medzinárodných výstavách počas roka 2017 vo výstavných priestoroch POS 

vo Svidníku, ale aj po celom Slovensku a v zahraničí. V júli sa v Srbsku  prezentoval 

dvadsiatimi obrazmi náš výtvarník Miroslav Potoma zo Stročína. 

 Výtvarníctvo 

 

 Názov podujatia Termín Miesto realizácie 
Počet 

účast. 

Počet 

divákov 

1. Výtvarné spektrum 2017- 

okresná súťaž 

neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby 

16.3.-28.4. POS Svidník 36 234 

2. Medzinárodný plenér pre 

profesionálnych 

fotografov a výtvarníkov 

„ Perly Karpát“ 

25-9.-29.9. Roztoky  20 165 

3, „Tvorme bez hraníc“ 

medzinárodný plenér pre 

profesionálnych 

výtvarníkov a fotografov 

27.9-1.10. Roztoky 25 183 

4. 

 

 

5. 

Stretnutia výtvarníkov 

v ART KLUBE- SK 

 

„Slowianscy blizniacy“-

medzinárodný plenér pre 

neprofesionálnych 

výtvarníkov 

2X mesačne 

 

 

27.5.-2.6. 

POS Svidník 

 

 

Dom kultúry 

Dukla-Poľsko 

11 

 

 

 

16 

 

 

 

 

140 

 

Regionálne kolo Cineama 2017 sa uskutočnilo 10.marca  2017 v priestoroch Podduklianskeho 

osvetového strediska vo Svidníku. 



Poslaním podujatia je verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž napomáha 

vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti 

a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých, na prezentáciu diel rôzneho tematického a 

žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. 

V regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017 

súťažilo 19 filmových diel od 12 autorov a spoluautorov. Najúspešnejšími autormi boli: 

Gabriel Zajtko, Marián Sasarák, Jozef Keselica, Ján Čižmár, Pavol Pilip, Pavol Bielik a Jozef 

Micenko.  

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku usporiadalo aj krajskú súťažnú 

prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 

31.3. - 1.4.2017 v priestoroch hotela Rubín vo Svidníku.  

Poslaním podujatia je verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž napomáha 

vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti       

a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia. 

V krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017 súťažilo 33 

filmových diel od autorov a spoluautorov z Prešovského kraja. Predsedom poroty bol 

vysokoškolský pedagóg doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD. z Bratislavy.  

Zastúpený bol hraný film, dokumentárny, animovaný, reportáž, experimentálny film                        

a videoklip. Hlavnú cenu za hraný film ITCH získal Gabriel Zajtko zo Stropkova. Porota 

zložená z vysokoškolských pedagógov Akadémie umení v Bratislave hodnotila ich technické 

spracovanie a umeleckú hodnotu. Na rozborovom seminári potom sprostredkovala svoje 

postrehy a odporúčania prítomným autorom za účelom ich ďalšieho odborného rastu, čím sa 

darí napĺňať poslanie tejto súťaže. Zároveň dostali priestor osobné konzultácie                                 

a medzigeneračná výmena skúseností autorov navzájom. Medzi úspešných filmárov 

v krajskom kole CINEAMA 2017 patria: Gabriel Zajtko, Pavol Pilip, Tomáš Telepák, Jaro 

Ondo, Soňa Sabolová, Valér Futej, Marcel Kušnír a Peter Ďurišin. Celoslovenská postupová 

súťaž a prehliadka amatérskych filmov už po tretíkrát sa uskutočnila v Mlyny Cinemas                     

a v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Filmový maratón odštartoval piatok 9.júna 2017. 

Odborná porota i návštevníci videli do soboty spolu 93 súťažných filmov od autorov                        

z 8 krajov Slovenska. Z toho 26 animovaných, 17 hraných, 10 reportážnych,                                

17 dokumentárnych, 10 experimentálnych, 10 videoklipov a tri minútové snímky. To 

predstavovalo neuveriteľných 598 minút čistého premietacieho času, ktorý bol rozdelený do 

desiatich blokov. V piatok dopoludnia sa premietali detské a mládežnícke filmy, autorov do 

16 a do 21 rokov, neskôr popoludní až do neskorých večerných hodín to už boli hrané, 

dokumentárne filmy, reportáže a videoklipy, ktoré zachytávali tie najrôznejšie témy zo života. 

Príjemným osviežením boli i nesúťažné filmy z Čiech a zo svetového festivalu UNICA. Po 

dvojdňovom napätí sa autori dozvedeli výsledky od päťčlennej odbornej poroty, ktorá 

pracovala na čele s jej predsedom Doc. Mgr. Antonom Szomolányim. Našim najúspešnejším 



filmárom bol Gabriel Zajtko zo Stropkova, ktorý vo svojej kategórií hraných filmov získal za 

film "ITCH" prvé miesto. Prešovský kraj úspešne reprezentovali aj Soňa Sabolová z Prešova 

(2. a 3.miesto), Valér Futej z Kračúnoviec (3.miesto), Peter Ďuriš a Pavol Pilip z Bardejova si 

odniesli čestné uznania. 

 Film 

 Názov podujatia Termín Miesto realizácie Počet účast. 
Počet 

divákov 

1. CINEAMA 2017- 

regionálna súťažná 

prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby  

10.3. POS Svidník 12 25 

2. CINEAMA 2017- 

krajská súťažná 

prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby 

31.3.-1.4. hotel „Rubín“ vo 

Svidníku 

33 45 

Aj tohtoročná regionálna súťaž AMFO 2017 prispela k rozvoju amatérskej fotografie v našom 

regióne. Porota na čele s umeleckým fotografom a vydavateľom PaedDr. Ladislavom 

Cuperom hodnotila predložené fotografie autorov z okresov Svidník a Stropkov osobitne. V 

okrese Svidník sa súťaže zúčastnilo 11 autorov s celkovým počtom 52 fotografií a okrese 

Stropkov 18 autorov so 153 fotografiami. Fotografie väčšinou dosahovali stanovené 

podmienky súťaže, až na pár fotografií, ktoré neboli vytlačené kvalitne a nebol dodržaný 

formát. Tie boli zo súťaže vylúčené. Porota skonštatovala, že v tomto ročníku regionálnej 

súťaže AMFO 2017 v okrese Svidník a v okrese Stropkov sa zúčastnilo mnoho dobrých 

autorov s výbornými fotografiami, ktoré môžu reprezentovať aj na medzinárodných súťažiach 

a výstavách. Náš región úspešne na celoslovenskom kole v Nitre reprezentovali Sofia 

Jakubová a Matúš Cichý zo Stropkova. 

  Tradične každoročne mesiac máj patrí príprave na krajskú súťaž amatérskej fotografie 

Prešovského kraja AMFO, ale hlavne hodnoteniu fotografií. Do súťažnej prehliadky AMFO 

2017 bolo zaslaných 315 fotografií od 93 autorov. Náš okres úspešne reprezentovali Dušan 

Ignác zo Svidníka , Jaroslav Micenko a Ladislav Lukáč z Giraltoviec. 

 Fotografia 

 Názov podujatia Termín Miesto realizácie 
Počet 

účast. 

Počet 

divákov 

1. AMFO 2017- regionálna súťaž 

neprofesionálnej fotografickej 

tvorby 

21.4.-9.5. spoločenská sála 

Stropkov 

41 258 

 

V priestoroch POS, v priestoroch základných škôl, v sálach domov kultúry v obciach 

zabezpečujeme tvorivé dielne a workshopy pre deti, mládež, dospelých a seniorov. V rámci 

týchto aktivít vieme zabezpečiť mnoho efektívnych techník so zaujímavými materiálmi, pri 

ktorých aj pri minimálnej šikovnosti vznikne krásny výrobok. Hlavným cieľom je zapojiť 



všetkých do tvorivej činnosti, umožniť im spoločne sa inšpirovať tradičnými i novými 

technikami. Vytvárame podmienky pre tých, ktorí majú chuť pre seba niečo urobiť, vyskúšať 

si rôzne výtvarné techniky a stráviť čas s ľuďmi s podobnými záujmami. Prínosom a určite aj 

potešením pre každého účastníka sú aj prezentácie prác tvorivej dielne.  

 

TVORIVÉ  DIELNE-VÝTVARNÉ TECHNIKY 

 

 Aktivita Termín Miesto Počet  

účastníkov 

1. Netradičné obrázky na 

kartóne 

2.3. ZŠ  Vyšný Orlík 12 

2.  Maľovanie 

veľkonočných vajíčok 

12.4. ZŠ Nižný Mirošov   15 

3. Výrobky z netradičných 

materiálov 

10.8. Denné centrum Svidník  6 

4. Maľovanie na sklo 13.9. ZŠ Komenského 14 

5.        Maľovanie na sklo 6.12. ZŠ Vyšný Orlík 12 

 

Úsek vzdelávania, sociálnej prevencie a menšinovej kultúry 
Na úseku  vzdelávania,  sociálnej prevencie a menšinovej kultúry  v roku 2017 bolo  

zrealizované spracovanie štatistických výkazov za rok 2016, množstvo výchovno-

vzdelávacích aktivít, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave, Okresným 

riaditeľstvom policajného zboru, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku, starostami obecných 

úradov a inými inštitúciami. 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, uskutočnilo v dňoch 20.-21.4.2017 

v SNM-MUK vo Svidníku, seminár Kým nie je príliš neskoro.  Seminár bol určený pre 

koordinátorov sociálnej prevencie,  sociálnych pracovníkov, výchovných pracovníkov 

základných a stredných škôl v okrese Svidník, Stropkov /25 účastníkov/ a bol zameraný na 

šikanovanie a závislosti od internetu, predčasnú sexualitu mladých ľudí a sociálnoprávnu 

ochranu detí /domáce násilie, týrané a zneužívané dieťa/. Cieľom dvojdňového seminára bolo 

poskytnúť informácie ako zakročiť v prípade zanedbávania, týrania, sexuálneho zneužívania 

dieťaťa, pretože mnoho prieskumov v problematike týrania, sexuálneho zneužívania 

a zanedbávania detí ukazujú, že nečinnosť môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 

V roku 2017 sa na úseku sociálnej prevencie uskutočnilo 30 podujatí v MŠ, ZŠ, SŠ 

v okrese Svidník, Stropkov na ktorých sa zúčastnilo 1252 deti, žiakov a študentov. 

Prostredníctvom odborne vedených stretnutí sme motivovali žiakov základných a stredných 

škôl v okrese Svidník, Stropkov k predchádzaniu negatívnym spoločenským javom a to 

konkrétne v témach komunikačných zručnosti/konflikty a ich riešenie, formy komunikácie, 

kyberšikanovanie, asertívne správanie a prevencie AIDS/HIV. O podujatia týkajúce sa 

primárnej sociálnej prevencie registrujeme zo strany základných a stredných škôl v okrese 

naďalej veľký záujem. Samozrejme, boli to podujatia väčšieho a aj menšieho charakteru 

prednášky, besedy, workshopy a tvorivé dielne. Tieto témy sa  dotýkajú nielen dospelých, ale 

aj mladej generácie i priamo žiakov na základných školách. Z viacročných skúsenosti je 

zrejmé, že o tieto podujatia je rastúci záujem a majú preventívny, podporný, inšpirujúci 

a vzdelávací význam. 

V rámci zdravotnej výchovy sme sa venovali seniorom, mladej a strednej generácií zamerané 

na zdravý životný štýl a ich prevenciu. V rámci Svetového dňa zdravia sme uskutočnili 



v spolupráci s RÚVZ pre občanov obce Cernina, Vyšná Olšava, Bukovce merania prístrojom 

REFLOTRON /glukóza, krvný tlak, cholesterol, triglyceridy/. Zároveň bolo poskytnuté 

poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu. 

 V predveľkonočnom období, 2. apríla 2017 sme uskutočnili jubilejný 20. ročník 

regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok tradičnou a netradičnou technikou. 

Cieľom súťaže spojenej s výstavou, predvádzaním ukážok a sprievodným programom bolo 

podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových umelcov – tvorcov vajíčok, uchovať zvyky 

a tradície. Do súťaže sa prihlásilo 20  súťažiacich z okresu Stropkov, Svidník, a taktiež hostia 

z Ukrajiny, z ktorých každý predvádzal ukážku svojich vajíčok. Okrem súťaže nechýbala 

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

vystúpili žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove.  

 Každoročné organizujeme výchovno-vzdelávacie podujatie Deň Zeme, ktoré sme 

uskutočnili pre žiakov MŠ a ZŠ v Nižnej Olšave. Program bol venovaný ochrane životného 

prostredia a našej Zemi. Žiaci si vypočuli zaujímavé prednášky na tému: „Svetelné 

znečistenie“ s premietnutím filmu „Hľadáme tmu“ a „ Voda – dôležitosť a význam vody“. 

Žiaci vyčistili  areál školy,  okolie autobusovej zastávky a obecného úradu, vyčistili okolie 

potokov v obci a zasadili stromček v areáli školy.  Zapojili sa aj do výtvarnej súťaže pod 

názvom „Naša zem“, ktorú sme na konci podujatia vyhodnotili. Súťažili žiaci ZŠ a MŠ, prvé 

tri miesta boli ocenené diplomom a vecnou cenou. Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť u detí 

záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie 

Sprievodným podujatím k 63. folklórnym slávnostiam kultúry Rusínov-Ukrajincov 

SR, bol 13. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník Folklórne pastelky. Súťaž bola 

určená pre deti MŠ a ZŠ v meste Svidník. Prostredníctvom výtvarného prejavu sme chceli 

prehĺbiť u deti vzťah k  folklóru a podporiť ich záujem o kultúrne dianie v meste 

 V mesiaci október 2017, 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 obciach Duplín, Hrabovčík, Vagrinec a klub dôchodcov Stropkov. 

Celkovo sa uskutočnilo 51 podujatí na ktorých sa zúčastnilo  7252 účastníkov a návštevníkov. 

Svoju činnosť zameriavam okrem vzdelávania aj na metodickú pomoc starostom 

pri vypracovaní, žiadosti o poskytnutie dotácií na ÚV SR pre národnostné menšiny, žiadosti 

z FPU, ako aj ich vyhodnotenie, zabezpečenie kultúrnych podujatí formou pozvánok, 

plagátov a pri samotnej realizácií projektov.  

 

Názov podujatia  Termín Miesto Počet  
účastní
kov 

Počet 
návštevníko
v 

Metodická pomoc starostom pri 
vypracovaní žiadosti o poskytnutie 
dotácií z FPU, ÚV SR pre 
národnostné menšiny pre obce 
Nižná Olšava, Soboš, Stročín, 
Cernina, Kečkovce, Pstrina, Nižná 
Jedľová,  Hrabovčík, Rakovčík, 
Nižný Mirošov, Nižný Orlík,  

 

 

 

január 

 

 

 

POS Svidník 

 

 

 

Mladí ľudia a život – škodlivosť     



fajčenia a užívania alkoholických 
nápojov,   - prednáška spojená 
s premietnutím videofilmu pre 8.a 
9.roč.  
    Telesná a duševná hygiena 
žiaka,    - tvorivá dielňa 1.-4.roč.,  
    Zdravá výživa,    -beseda pre 5.-
7.roč.,  

 

 

26.1.2017 

 

 

ZŠ Cernina 
 

30 
 
32 
 
23 

Prevencia kožných ochorení 
  - beseda pre rómskych žiakov s 
lekárom1.-4. roč. a 5.-9.roč.  

 

8.2.2017 
 

ZŠ Bukovce 
 

85 
 

Aktivity zamerané na prevenciu 
fajčenia,   výchovno-vzdelávacie 
podujatie pre 3. a 4.roč.  
   Telesná a duševná hygiena žiaka, 
-tvorivá dielňa pre žiakov 1.a2.roč. 

 

15.2.2017 
 

ZŠ Lomné 
 

 

 

10 
 
7 

 

 Žiť zdravší a kvalitnejší život 
  -prevencia pre občanov, spojená 
s meraním tlaku, cholesterolu, 
glykémie.  
   Zároveň bolo poskytnuté 
poradenstvo týkajúce sa zdravého 
životného štýlu. 

 

22.2.2017 
  5.3.2017 
  7.4.2017 

 

Obec Cernina 
Vyšná Olšava 
Bukovce 

 

30 
22 
26 

 

Maľovanie veľkonočných vajíčok, 
ukážky a výstava remeselných 
prác spojených s predajom, 
ochutnávka tradičných jedál 
a kultúrny program 
-regionálna súťaž 

 

 

2.4.2017 

 

 

Obec Nižná 
Olšava 

 

 

30 

 

 

320 

 Kým nie je príliš neskoro, 

odborný seminár pre koordinátorov 

sociálnej prevencie, výchovných 

a sociálnych pracovníkov 

základných a stredných škôl 

v okrese Svidník, Stropkov  

 

20.-
21.4.2017 

 

SNM-MUK 
Svidník 
 

 

25 
 

Ako sa cítim, byť šťastní 
-tvorivá dielňa pre študentov SŠ 

20.4.2017 
 

Gymnázium 
Svidník 

62 
 

 

 DEŇ ZEME 
-výchovno-vzdelávacie podujatie 

 

28.4.2017 
 

MŠ,ZŠ 
N.Olšava 

 

40 
 

Závislosť od počítačov 
a mobilných telefónov 
-beseda pre žiakov 6.roč. 
 

 

12.5.2017 
ZŠ 
Komenského 
Svidník 

 

28 
 



Škodlivosť fajčenia na zdravie 
-beseda spojená s premietnutím 
filmu na danú tému, pre rómskych 
žiakov 5.roč.  
 Predčasný sexuálny život mladých 
rómov 
-beseda pre žiakov 7.a 8.roč. 

 

17.5.2017 
 

 

 

 

 ZŠ Kružlová 
 

 

 

32 
 
23 

 

 

 

 

Šikana – jej prejavy a dôvody 
-podujatie zamerané na 
šikanovanie a násilné správanie 
detí 

 

25.5.2017 
ZŠ Giraltovce  

28 
 

Prevencia proti páchaniu 
trestných činov, podvodov 
a zneužívaniu starších ľudí 
-podujatie pre seniorov 

 

 

7.6.2017 

 

 

Cernina 

 

 

21 

 

Ako sa nestať obeťou kriminality 
-prednáška pre Rómov 2.3.4.roč.  
Škodlivosť fajčenia na zdravie 
mladých ľudí 
-beseda spojená s premietaním 
videofilmu pre Rómov 5.6.7.roč.  
Predčasná sexualita mladých ľudí 
-beseda pre Rómov 8.9.roč.  
 

 

14.6.2017 
 

ZŠ Bukovce 
 
30 
28 
17 

 

FOLKLÓRNE PASTELKY 
-13.ročník výtvarnej súťaže 
v maľovaní na chodník, MŠ a ZŠ 
v meste Svidník 

 
16.6.2017 

 

Pešia zóna 
Svidník 

 

72 
 

260 

Makovická struna 2017 
-regionálna súťažná prehliadka 
spevákov ľudových piesní 

 

23.6.2017 
 

Dom kultúry 
Stropkov 

 

35 

 

400 

Prevencia šikanovania 
 - beseda 
 Ako sa nestať obeťou kriminality 
- prednáška 
 Vieš ako odmietnuť drogu? 
-tvorivá dielňa 

18.9.2017
  

CZŠ Svidník  

18 

 

15 
 
22 

 

Týždeň boja proti drogám:   
Tréma a strach, ako ich zvládať, -
beseda s psychológom          pre 
Rómov 4.-5.roč. 
 Sexuálna výchova, beseda pre 
Rómov 9.roč. 
 Škodlivosť fajčiarov na 
nefajčiarov!,  -beseda 7.-8. roč. 
 Životospráva školáka, -vzdelávacie 

 

 

 

 

23.11.2017 

 

 

 

 

ZŠ Bukovce 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 



podujatie pre zdravý rast a zdravý 
vývoj pre Rómov 1.-3.roč. 

Prevencia proti páchaniu 
trestných činov, podvodov a 
zneužívaniu starších ľudí 
-podujatie pre seniorov 

10.10.2017 
17.10.2017 
26.10.2017 

Duplín 
Hrabovčík 
Vagrinec 

25 
23 
18 

 

Tichý zabijak 
-beseda pre seniorov zameraná na 
vysoký krvný tlak 

 

29.11.2017 
 

Obec Duplín 
 

25 
 

 

 

 Drogy – spoločenský problém 
-beseda s policajtom OR PZ pre 
žiakov 8.a 9.roč. 
Škodlivosť fajčenia na zdravie 
mladistvých 
-beseda pre žiakov 5.-7.roč 
Dopravná výchova 
-vzdelávacie podujatie z oblasti 
dopravnej výchovy pre žiakov 1.-
4.roč. 

 

 

 
30.11.2017 
 

 

 

 

 

 ZŠ Cernina 
 

 

 

23 
 
42 
 

28 

 

 

 

 

 

 

Prevencia HIV/AIDS 
-beseda 

1.12.2017 
 

 SŠ Svidník 32  

Partnerské vzťahy, sex a hrozba 
AIDS 
-beseda 8.roč 
Prevencia zameraná na fajčenie 
-beseda  pre žiakov 7.roč. 
Kriminalita mladistvých 
-beseda s policajtom 9.roč. 

 

 

13.12.2017 
14.12.2017 

 

 

ZŠ Mlynská 
Stropkov 

 
45 
38 
42 

 

Obecné slávnosti 23.7.2017 
30.7.2017 
  5.8.2017 
12.8.2017 
 8.10.2017 
14.10.2017 
15.10.2017 
10.12.2017 
17.12.2017 

Obec Pstriná 
Obec 
Kečkovce 
Obec Stročín 
Obec 
Rakovčík 
Obec Cernina 
Obec Soboš 
Obec 
Hrabovčík 
Obec Nižná 
Olšava 
Obec Nižný 
Mirošov 

  

 

 

 

5020 

        

 

Úsek astronomických činností 

Činnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – vysunutého 

astronomického pracoviska Roztoky sa v roku 2017 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. 

Kultúrno – výchovná, vzdelávacia a popularizačná činnosť 

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, 

fyziky, geografie a príbuzných predmetov  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: 8, počet účastníkov: 424 

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: 21, počet účastníkov: 428 

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: 5, počet účastníkov: 263 

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: 45, počet návštevníkov: 1373 

5. Pozorovania oblohy pre verejnosť 

Pozorovaniu oblohy na Hvezdárni Roztoky boli vyhradené piatky, poprípade iné dni, 

ktoré sme volili po dohode s návštevníkmi.  

Počet uskutočnených akcií: 31, počet účastníkov: 465 

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.  

Počet akcií: 2, počet účastníkov: 350, počet návštevníkov výstavy: 367 

Čo vieš o hviezdach je celoslovenská vedomostná astronomická súťaž, ktorú 

organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Astronomické pracovisko Roztoky 

organizuje okresné kolá za okresy Svidník a Stropkov. Do krajského kola postúpili prví traja 

účastníci a následne najlepší postúpili do celoslovenského kola.  

Počet akcií: 2, počet účastníkov: 24, 

Metodická a publikačná činnosť 

V priebehu roka 2017 bola poskytovaná metodická pomoc materským, základným 

a stredným školám hlavne v období súťaží „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 rámci propagácie a informovanosti 

o práci na astronomickom pracovisku v Roztokoch sme začali od začiatku roka 2016 

uverejňovať „Astronomické okienko“, v ktorom uverejňujeme nielen možnosť pozorovania 

práve viditeľných objektov, ale aj výsledky z pozorovacej činnosti na astronomickom 

pracovisku v Roztokoch a novinky z oblasti kozmonautiky, astronómie a im príbuzných 

oboroch..      

Odborná činnosť 

V roku 2017 sme pokračovali v pozorovaní fotosféry Slnka a začali s plánovaným 

pozorovaním meteorov pomocou videotechniky. Výsledky z tejto činnosti boli publikované 

priebežne počas roka 2017, keďže tieto aktivity nerealizujeme samostatne, ale patríme do 

siete pozorovateľov v rámci Slovenská alebo Európy. Takisto sa aktívne realizujeme vo 

vizuálnom pozorovaní meteorov. Výsledky z týchto pozorovaní zasielame priamo do IMO 

(International Meteor Network). Realizovať pozorovanie premenných hviezd sa nám v roku 

2017 nepodarilo, keďže ďalekohľad na to určený je ešte v rekonštrukcii a jeho dokončenie je 

plánované na jar 2018 (pretrvávajú problémy so sekundárnym zrkadlom).     

Budovanie materiálno – technickej základne 

V roku 2017 boli zakúpené dva fotostatívy, videokamera, a CCD kamera. Tieto 

položky priamo súvisia s odborno-pozorovateľskou a náučno-propagačnou činnosťou 

pracoviska.        

Úlohy na kalendárny rok 2017 boli splnené. Spolu sa uskutočnilo 97 akcií, ktorých sa 

zúčastnilo 3266 účastníkov.  

Opätovný nárast návštevníkov oproti roku 2015 je zapríčinený stálou propagáciou 

astronomického pracoviska nielen na rôznych akciách súvisiacich s astronómiou a príbuznými 

odvetviami, ale aj v televízii a rozhlase. Veľká časť návštevníkov navštívila astronomické 

pracovisko aj kvôli novým pozorovacím programom. A hlavne na „astroturistov“ sa chceme 

zamerať v budúcnosti, a to spustením ďalších pozorovacích programov, ako je napr. 

spektroskopické pozorovanie meteorov (umožňuje určiť aj zloženie meteoru). Ďalej by sme 

chceli vybudovať ďalšiu pozorovateľňu, ktorá by slúžila najmä astrofotografom, pretože 

v dnešnej dobe, ktorá je plná techniky, nemajú dostatok miesta na realizáciu. Vysunuté 

astronomické pracovisko v Roztokoch je už dlhodobo prezentované ako jedno z najtmavších 

pozorovacích miest na Slovensku, čo dokazujú aj posledné merania svetelného znečistenia, 

preto by sme chceli v roku 2018 na pracovisku nainštalovať aj stály merač svetelného 

znečistenia.  

So stratégiou zamerať sa hlavne na „astroturistov“ sme začali aktívne v roku 2015, čo 

sa nám aj vyplatilo, pretože skoro všetci návštevníci mali záujem o astronomické aktivity na 

pracovisku, ako sú pozorovania, odborno-popularizačné prednášky a pod., no nie vždy to 

počasie dovolilo. Ďalším ukazovateľom dobre zvolenej stratégie je aj to, že väčšina 

organizovaných akcií sa konala priamo na astronomickom pracovisku, čo hovorí o tom, že po 

dlhom čase nechodíme za návštevníkmi, ale návštevníci za nami.   

Zvyšovať záujem o pracovisko plánujeme aj organizovaním rôznych expedícií, ktoré 

súvisia s astronómiou, ako sú napr. astrofotografia, pozorovanie meteorov, cykloroztoky.  
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