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1. Úvod 

 
1.1. Poslanie a činnosť 

 
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku je rozpočtová organizácia verejnej správy, 

vznikla na základe Osvetového zákona v roku 1968, od roku 2002 je  zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja. Svojou pôsobnosťou pokrýva obce a mestá dvoch okresov – 
Svidník a Stropkov. S účinnosťou od 15.9.2015 na základe rozhodnutia zriaďovateľa PSK v súlade s §6 
zákona 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti došlo k doplneniu činnosti organizácie. V súlade 
s uvedeným rozhodnutím organizácia vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-
dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické a fyzické osoby, ktoré 
vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území Prešovského samosprávneho kraja. Vedie evidenciu 
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území PSK. 

Hlavným poslaním inštitúcie je v zmysle zriaďovacej listiny vytvárať podmienky pre rozvoj 
miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať 
kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov. V rámci finančných a personálnych 
možností zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť v celom regióne a vytvára podmienky pre rozvoj 
miestnej kultúry v jej najširších podobách a polohách. Pomáha tak vytvárať spoločné povedomie, 
lokálnu a regionálnu identitu občanov. 

Plní dôležité poslanie v procese uchovávania, sprístupňovania, zveľaďovania a prezentácie 
tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne, svojou vzdelávacou činnosťou veľkou mierou 
prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností, ako i k získavaniu nových postojov a návykov 
v rámci svojej územnej pôsobnosti vytvára a odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry. 

Podduklianske osvetové stredisko vo svojej činnosti vychádza najmä z miestnych a regionálnych 
kultúrnych, sociálnych i demografických špecifík, ktoré determinujú činnosť i poslanie inštitúcie. 
Vychádzajú i z ďalších reálnych možností, zo skladby a aktuálneho záujmu o jednotlivé oblasti, žánre 
záujmovej umeleckej činnosti a záujmového vzdelávania, z dopytu po jednotlivých kultúrnych 
produktoch a službách, ako i z následnej reflexie na ne. 

Inštitúcia pokračuje v realizácii významných aktivít a projektov s medzinárodným rozsahom 
a dosahom. Jedná sa o pokračovanie 3 projektov podporených v rámci Programu Cezhraničná 
spolupráca 2007 – 2013 , Programu Interreg VA 2014 - 2020. Projekty výrazne prispievajú 
k zviditeľňovaniu hodnôt regionálnej kultúry v širšom kontexte. 

Ako tvorca i spolutvorca kultúrnych a vzdelávacích aktivít inštitúcia z hľadiska formy pripravuje 
a realizuje najmä festivaly, súťaže, prehliadky, výstavy, tvorivé dielne a ďalšie prezentačné, 
konfrontačné a vzdelávacie podujatia. V roku 2018 pripravila a realizovala množstvo aktivít v oblasti 
záujmovej umeleckej činnosti, v oblasti občianskeho vzdelávania a voľnočasových aktivít pre cca 63 
tisíc obyvateľov dvoch okresov (Svidník a Stropkov) pri zachovaní parciálneho pokrytia celého 
územia. 

Inštitúcia aktívne spolupracuje s miestnou a regionálnou samosprávou, tretím sektorom (zvlášť 
národnými zväzmi a občianskymi združeniami zastupujúcich príslušníkov národnostných menšín) 
a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí. 

 
2. Plnenie prioritných úloh 

 
2.1. Strategické ciele 

- Zvýšiť aktívnu participáciu obyvateľov na kultúre a vytvoriť vhodné a dostatočné materiálne, 
personálne, finančné a priestorové podmienky pre napĺňanie kultúrnych potrieb 
a sebarealizáciu obyvateľov v oblasti voľnočasového vzdelávania, poznania a tvorby 
kultúrnych hodnôt. 

- Zvýšiť atraktivitu regiónu v oblasti kultúrnej ponuky pri zachovaní jej kultúrnych špecifík, 
hodnôt a symbolov. 

 



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

prioritné realizovalo POS súťažné aktivity zahrnuté v systéme súťaží ZUČ  v jej rôznych formách i na 
rôznych stupňoch (okresné, regionálne, krajské), vrcholné prezentačné, najmä festivalové aktivity 
v tradične silných oblastiach ZUČ (folklorizmus, divadelníctvo, ľudová remeselná a umelecká tvorba) 
a neakreditované vzdelávacie formy. 

Cieľom snaženia bolo zachovať dominantné a tradičné oblasti pôsobenia a etablované 
významné aktivity, posilniť ich a rozvinúť najmä prostredníctvom úspešne realizovaných projektov, 
ako i iniciovať a posilniť nové formy. Činnosť a jej výsledky boli realizované v zmysle dlhodobej 
profilácie inštitúcie s dôrazom na odborné, programové a vzdelávacie funkcie, i s dôrazom  ponuky 
kultúrnych príležitostí pre verejnosť. Nadviazaním na úspešne realizované i začaté strategické zámery 
aj ich aktualizáciu a faktickú realizáciu a niektorých prípadoch i ukončenia inštitúcia v roku 2018 
získala vyšší štandard pracovných podmienok, udržala i kredit, zvýšila odbornosť zamestnancov 
a aktualizovala možnosti pre napĺňanie kultúrnych potrieb a sebarealizáciu obyvateľov v oblasti 
voľnočasového vzdelávania a poznania i tvorby kultúrnych hodnôt. Realizácia našich zámerov je 
dlhodobo založená na princípe partnerstva, otvorenosti, spolupráce, kontinuity a podpory verejného 
záujmu. 

 
 
2.2.1 Priestory, hospodárenie, prevádzka 

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

právnické osoby. Budova je vykurovaná prostredníctvom vlastnej plynovej kotolne, regulačné 
opatrenia realizuje údržbár objektu. Všetky priestory sú kompletne využité, podkrovné priestory sú  
využívané počas realizácie dielní zameraných na výtvarné a remeselné techniky, 
zároveň je zriadená dielňa na opravu krojového vybavenia, v podkroví sa nachádzajú priestory pre 
stretávanie Klubov a občianskych združení zaoberajúcich sa kultúrou.  

Budova hvezdárne v Roztokoch je trojpodlažná, v ktorej okrem priestorov pre odbornú 
astronomickú činnosť, prednáškovej miestnosti, kuchyne a jedálne sú ubytovacie kapacity pre 30 
osôb. Budova je vykurovaná vlastnou kotolňou na elektrickú energiu a  pri dennej prevádzke 
využívame kotol na tuhé palivo.  

Od júla 2018 prebieha investičná akcia – prístavba k objektu POS, na ktorú PSK pridelil v roku 
2018 celkovú sumu 500 tisíc EUR. Realizáciou prístavby sa vytvoria vhodné priestory pre činnosť POS 
– hlavne výstavné priestory, tanečná sála a pod. 

 
POS v roku 2018 časť svojich aktivít realizovalo z mimorozpočtových zdrojov, aktívne 

reflektovalo a reagovalo na vyhlásené výzvy a možnosti čerpania finančných prostriedkov. 
Projektovou činnosťou sa podarilo získať finančné prostriedky spolu vo výške 32900 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2. Odborná činnosť 
 
 
    ÚSEK UMELECKÉHO  SLOVA 
 
 Sviatok slova, tak by sme mohli nazvať už šesťdesiaty štvrtý ročník Hviezdoslavovho Kubína, 
umeleckého prednesu poézie a prózy, divadiel poézie a recitačných kolektívov. 
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. Obe okresné súťaže Hviezdoslavovho Kubína bol na dobrej umeleckej 
úrovni. Najvýraznejšia bola II. a III. kategória. Po dlhej časovej pauze sa nám v kategórii divadla poézie 
predstavil recitačný kolektív zo súkromnej ZŠ v Giraltovciach. Ich výborné výkony boli na okresnej 
súťaži ocenené prvým miestom, a na krajskej súťažnej prehliadke ocenené strieborným pásmom 
Víťazi jednotlivých kategórii postúpili na krajskú súťažnú prehliadku do Prešova. Tam v prvej kategórii 
2. miesto získala Tereza Bujdošová 
Našou snahou je podporiť vzťah k umeleckému prednesu.  Rozhodli sme sa  začať od tých 
najmenších, t.j. škôlkarov. Minuloročný prvý ročník sa osvedčil, predškoláci svojimi výbornými 
prednesmi dokázali, že táto súťažná regionálna prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy  
„Zázračná truhlica“ má opodstatnenie aj do budúcna. Predsedníčkou poroty a zároveň lektorkou bola 
Mgr. Ľubica Bekéniová z Prešova.  
Vďaka Fondu na podporu umenia sme pripravili pre učiteľov slovenského jazyka, literatúry a vedúcich 
divadelných krúžkov dvojdňové vzdelávacie podujatie v rámci projektu Umenie hrou. 
Prvý deň 18.10.2018 bol zameraný na teoretickú časť, druhý deň sme pokračovali praktickými 
ukážkami prednesov a divadla poézie študentov súkromného konzervatória v Prešove. 
Večer sme zakončili účasťou na divadelnom predstavení Nikola Šuhaj v Divadle J. Záborského 
v Prešove. 
 

Názov podujatia Termín 
Miesto 
realizácie 

Počet 
súťa- 
žiacich 

Počet 
divákov 

ROZPRÁVKOVÁ TRUHLICA – 1.ročník 
regionálnej súťaže v prednese pôvodnej 
slovenskej rozprávky (MŠ prípravka) 
Metodický seminár pre učiteľky MŠ v okrese 
Svidník, Stropkov 

20.2.08 
SNM-
MUK 
Svidník 

22 

 
 
55 

64.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy  
I.-III. kategória, IV. kategória spoločná pre 
okres Svidník a Stropkov 

27.3.08 

Mesto 
Stropkov 
Kaštieľ- 
reprezent
ačné 
priestory 

52 

 
90 
 

 
64.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy I.-III. 
kategória pre okres Svidník 
 
 
 

26.3.08 
ZUŠ 
Svidník 

95 

 
 
 
50 

 
 
 
 
 



ÚSEK DIVADLA 
 

Výberová prehliadka DDS za okres Svidník, 
Stropkov na KS „Rozprávkový Stropkov“ 

20.II.08   
 

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV - krajská súťažná 
prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti,41ročník 

19.- 
20.IV.08 

Stropkov 9 DDS 
 
500 

Ochotnícky divadelný súbor „Ondavan“ Stropkov 
 

 Stropkov  
 
 

„Tvorivá dramatika v školskom procese“- 
workshop pre vedúcich recitačných kolektívov 
a pedagógov slovenského jazyka a literatúry, pre 
okres Svidník a Stropkov 

18.-19.X.08 Prešov 20 

 
1600 

 
42. ročník krajskej súťažnej prehliadky „Rozprávkový Stropkov“, sa predstavilo deväť divadelných 
produkcii z celého prešovského kraja. Umelecká, estetická a vzdelávacia úroveň na krajskej súťažnej 
prehliadke divadla hraného deťmi obnažila sústredenú prácu na príprave inscenácii metódou 
dramatickej hry. Ocenené a odporúčané súbory predstavili nadpriemerné výkony detských 
interpretov. Súťažná prehliadka s rozborom inscenácii a rozborom predlohy je aj školou pre súbory, 
ktoré sa do arény súťaži zapojili po prvý krát. 
 V zlatom pásme s priamym postupom sa umiestnil DDS Zarambarimburáci pri ZUŠ M. 
Moyzesa v Prešove. V zlatom pásme s návrhom na postup sa umiestnil DDS TRMA – VRMA pri ZUŠ 
Poprad, a v zlatom pásme sa ešte umiestnil DDS SPAD pri ZUŠ vo Svidníku a DDS TOTE TAM pri ZUŠ 
v Kežmarku. V striebornom pásme sa umiestnili detské divadelné súbory:DDS Zvonček z Kapušian, 
Dramatická divadelná skupina pri SŠI z Vranova nad Topľou, DDS Dramačik pri ZŠ Humenné, DDS 
Gašparko pri SŠ Lendak a DDS Štvorlístok z Kapušian III. 
 
 
  
ÚSEK  ĽUDOVO – UMELECKÝCH   REMESIEL 
 

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže „O najkrajší 
betlehem“ v Poľsku za rok 2017  

8.I.2018 

Historické 
múzeum 
Dukla - 
Poľsko 

  

Sadrové  karnevalové masky 
Tvorivá dielňa  
 
 

6.II. 2018 ZŠ Havaj 25  

Keramické dekorácie ku Dňu matiek 
Tvorivá dielňa 

 19.II.2018 
ZŠ 
Komenského 
Svidník 

 20 

„Tradičné remeslá na Šariši“ –tkanie na krosnách 
Tvorivá dielňa pre žiakov našich škôl a verejnosť 

12. – 16.III. 
2018 

POS Svidník  200 

Jarné motívy na dreve 
Tvorivá dielňa 

15.III..2018 
ZŠ 
Kračúnovce 

30  

Veľkonočné inšpirácie 
Tvorivá dielňa – Sprievodné podujatie pre žiakov 
a ich rodičov na regionálnu súťaž „O najkrajšiu 
kraslicu“ 

16.III.2018 
Obecný úrad 
a ZŠ N. 
Olšava 

35  

Tvorivá dielňa keramiky 
Pre žiakov ZŠ Bukovce 

13.IV.2018 POS Svidník 18  



Jarné motívy z keramiky na dreve 
Pre žiakov ZŠ Bukovce 

26.IV.2018 POS Svidník 22  

Kašírované obrázky – kombinovaná technika na 
kartóne 

30.IV.2018 
ZŠ Nižný 
Mirošov 

25  

Tvorivá dielňa – „Šúpoľky“ 
Pre učiteľky školských klubov v okrese Stropkov 

17.V.2018 
Bábková sála 
mesta 
Stropkov 

12  

Tvorivá dielňa keramiky 
Pre žiakov ZŠ Karpatská vo Svidníku 

22.V.2018 POS Svidník 15  

MEDOVÝ DEŇ prezentácia remeselnej tvorby  
našich, poľských remeselníkov a včelárskych 
produktov 

 
8. VI.2018 

Areál POS  
Svidník 

22 500 

MEDOVÝ ŠTETEC – OS „Včela v živote človeka“ 
výtvarná súťaž pre MŠ,ZŠ a SŠ 
v okrese,(sprievodné podujatie) 

7.VI. 2018 
Výstavné 
priestory 
POS Svidník 

  

Čaro medovníkov – okresná súťaž v zdobení 
medovníkov pre ZŠ a SŠ v okrese 

8. VI.2018 POS Svidník 
12 
kolektí
v. 

 

Kreatívne leto –  tvorivá dielňa pre prázdninujúce 
deti so zameraním na keramiku, zhotovenie 
sadrových masiek, zhotovenie dekorácii 
predmetov z  prírodných materiálov  

2.-9.VII..08 POS Svidník 20  

Realizovanie návrhov a výzdoby čelných stien 
k folklórnym festivalom, slávnostiam a kultúrno – 
spoločenským podujatiam v našom regióne 

máj- august 
2018 

Amfiteáter 
Svidník, obce 
v regióne, 
Kečkovce, 
Cernina 

  

Kreatívne leto II – tvorivá dielňa pre 
prázdninujúce deti 

6.-9.VIII.08 POS Svidník 15  

Jesenná fantázia z plodov zeme –  OS spojená s 
výstavou výrobkov z prírodných materiálov 
a plodov zeme   

29.IX..2017 
Areál POS 
Svidník 

35 100 

Remeslo má zlaté dno- tvorivý workshop 
Tiffany – vitráž 
NUNO - plstenie 

21. – 
22.IX.08 

POS Svidník 20  

Cyklická tvorivá dielňa keramiky 
pre verejnosť (šesť stretnutí) 

15.XI- 20.XII. 
08 

POS Svidník 10  

OS „O najkrajší betlehem„ – 18. ročník súťaž pre 
žiakov v zhotovení betlehemov, s postupom na 
medzinárodnú súťaž do Poľska  

3.XII..2018 
POS Svidník, 
Historické 
HM Dukla PĽ 

12 100 

Vianočné inšpirácie na dreve – tvorivá dielňa pre 
žiakov ZŠ Stropkov 

11.XII.2018 
II.ZŠ 
Stropkov 

12  

Realizácia scény k betlehemskej hre 
26.ročník Betlehemského večera 

14.XII.2018 
Dom kultúry 
Svidník 

  

Realizovanie návrhov a výzdoba čelných stien 
k folklórnym festivalom, kultúrno- spoločenským 
podujatiam, okresným prehliadkam a súťažiam 

 september- 
 december 
2018 

okres 
Svidník, 
Stropkov 

  

 



 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 9. ročník „Dňa medu“, kde 
okrem včelárov oslovujeme predovšetkým remeselníkov nášho regiónu, ktorí majú záujem sa 
prezentovať svojou tvorbou , ale priestor dávame aj  remeselníkom z iných regiónov. Cestu k nám si 
už našli aj remeselníci zo susedného Poľska a Ukrajiny. Tvorivá cyklická dielňa keramiky je už tradične 
pripravená pre záujemcov v predvianočnom čase. Po niekoľkých rokoch týchto tvorivých, cyklických 
stretnutí môžeme konštatovať, že záujem o túto techniku stále rastie, a to isté platí aj v prípade 
žiakov zo základných a stredných škôl.. V rámci projektu „Cesta za poznaním“ sme zrealizovali 
s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v dňoch 21. – 22.9.2018 tvorivý workshop 
„Remeslo ma zlaté dno“, so zameraním na techniky Tiffany – vitráž a plstenie Nuno. Dvadsať  
účastníkov si  osvojovali  tieto techniky. Že ich perfektne zvládli, svedčia aj nádherné výrobky. Mesiac 
december patril OS „O najkrajší betlehem“, ktorého 19. ročník bol na veľmi dobrej úrovni. Betlehemy 
boli nápadité a originálne, prevládala technika vypaľovania ihlou do dreva.   Tie najkrajšie poputovali 
do Historického múzea v Poľskej Dukle, kde budú ohodnotené na medzinárodnej súťaži v mesiaci 
január 2019. Pre základné školy to boli tvorivé dielne zamerané na tvorbu z prírodných materiálov, 
ako je drevo, papier a textil. 
V roku 2018 na úseku výstavníctva, výtvarníctva, fotografie a filmu boli neprofesionálni autori 
motivovaní rozborovými seminármi, tvorivými dielňami, plenérmi, workshopmi,  autorskými              a 
klubovými výstavami, ktoré boli už tradične realizované v réžií Podduklianskeho osvetového strediska 
vo Svidníku. Priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu mali neprofesionálni tvorcovia nášho 
regiónu poskytnutý organizovaním okresných, regionálnych a jednej krajskej súťaže približne 
v mesačných intervaloch v našom zariadení. Návštevníci našich výstav si počas roka 2018 mohli 
pozrieť nielen tvorbu našich slovenských autorov, ale aj umenie výtvarníkov, fotografov                        
a remeselníkov z Poľska. V roku 2018 pre amatérskych, ale aj profesionálnych  fotografov 
a výtvarníkov  bolo zrealizovaných 6 autorských výstav,9 kolektívnych a 1 klubová výstava                                      
v  priestoroch POS vo Svidníku, v spoločenskej sále Kultúrneho strediska v Stropkove, v Prešove 
a v poľskom meste Sanok.  
 
ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY A TANCA 
 Prvou zo troch regionálnych súťaží naplánovaných na rok 2018 na úseku tradičnej ľudovej 
kultúry a tanca bolo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru 
detí „Vidiečanová Habovka 2018“, ktoré sa uskutočnilo 22.03.2018 v Giraltovciach pod názvom 
„Detský festival ľudovej hudby 2018“. Podujatie sa nieslo vo výbornej atmosfére. Prevládal veľmi 
zaujímavý rusínsky piesňový materiál. Porota vyzdvihla vysokú úroveň speváckych čísel a hudobné 
sprievody, ktoré boli na veľmi dobrej úrovni. Predsedníčka poroty Andrea Rendošová v záverečnej 
správe uviedla: „V tejto pretechnizovanej dobe je potrebné vyzdvihnúť prácu učiteľov a vedúcich 
detských folklórnych súborov a závidieť im toľko talentovaných detí, s ktorými chcú uchovávať a 
rozvíjať folklórne tradície.“ Po ukončení prehliadky sa uskutočnil hodnotiaci seminár za účasti 
vedúcich a členov odbornej poroty. Porota v zložení Andrea Rendošová, Martina Ťasková a Ivan 
Čižmár sa zhodla v udelení jednotlivých pásiem, postupujúci ich presvedčili výberom piesňového 
materiálu, čistou intonáciou, hudobným sprievodom a celkovým prejavom. Na krajskú prehliadku 
v Raslaviciach priamo postúpili: ĽH DFS Makovička (Svidník), DSS DFS Makovička (Svidník), DSS Kalina 
(Stropkov), Ľudmila Lukáčová a Laura G. Džalajová (Svidník), Timea Korpoňová (Stropkov).  

Vo štvrtok 05.04.2018 pripravilo POS v spolupráci s odborom kultúry mesta Stropkov ďalší 
ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky v nefolklórnom tanci „Vo víre tanca 2018 – 
moderný“. V Stropkove sa predstavilo 150 tanečníkov a tanečníčok z okresov Svidník a Stropkov. Do 
súťažnej prehliadky sa prihlásilo spolu 22 choreografií. Porota v zložení Juraj Švedlár (metodik pre 
oblasť tanca z Podtatranského osvetového strediska v Poprade), Henrieta Háberová (tanečné divadlo 
„Bodies“ z Veľkého Šariša) a Nataša Capová (tanečná skupina „Grimmy“ z Prešova) posunula na 
krajskú prehliadku: Mažoretky Svitanky (Flinstonovci), Mažoretky Svitanky (Cigánky), Mažoretky 
Svitanky (Keď sa baby do toho pustia...), TO ZUŠ Svidník/X SEVEN (Memento) a Mažoretky Svitanky 
(Plavba do neznáma). 



Regionálne kolo celoslovenskej súťažnej postupovej prehliadky folklórnych skupín z okresov 
Svidník a Stropkov sa uskutočnilo 06.05.2018 v obci Okrúhle. Podujatie v Okrúhlom bolo základným 
kolom v trojstupňovej štruktúre zakotvenej v celoslovenských propozíciách prehliadky „Nositelia 
tradícií 2018“, ktoré vydalo Národné osvetové centrum v Bratislave. Na regionálne kolo pre okresy 
Svidník a Stropkov sa prihlásili 4 kolektívy: ŽSS Svidničanka a UK Okrúhľan za okres Svidník a FSk 
Olšavan spolu s FSk Stropkovčani za okres Stropkov. Odborná porota v zložení: Milan Rendoš, Andrea 
Rendošová a Milan Vaňuga vyzdvihla mieru spracovanie jednotlivých námetov a ich spracovanie do 
zvykoslovných pásiem z ročného rodinného cyklu: páranie peria, posvadobní Pridančane, 
predsobášne vitie „vinkov“ mladých dievok. Počas hodnotiaceho rozborového seminára odborná 
porota rozviedla princípy tvorby práce vo folklórnych skupinách, upozornila na niektoré pochybenia 
a elementárne prvky, ktoré majú svoju logickú nadväznosť a nemôžu byť použité inak. Porota taktiež 
vyzdvihla použitý piesňový materiál, ktorý sa pridržal regiónu. Na krajskú súťažnú prehliadku sa 
porota rozhodla posunúť za okres Svidník UK Okruhľan s pásmom „Pri vinku“. Za okres Stropkov 
získali návrh na postup na krajskú prehliadku členovia FSk Stropkovčani s pásmom „Pridančane“.  ŽSS 
Svidničanka sa umiestnila v zlatom pásme a FSk Olšavan v striebornom pásme. 

Po úspešnej realizácii projektového zámeru, v roku 2017, v oblasti vzdelávania vedúcich 
detských tanečných kolektívov sme sa rozhodli pre pokračovanie v nastolenom vzdelávaní. V roku 
2018 sme sa rozhodli, na základe predošlej spätnej väzby účastníkov, pre dvojdňové školenie. Úvodu 
školenia „Aby sa tradície zachovávali 2“ sa ujal Mgr. Marek Sabol, ktorý účastníkov uviedol do 
základov etnochoreológie. Podrobnejšie sa venoval vybraným regiónom – Šariš, Spiš, ktoré aj 
rozanalyzoval (forma tanca, smer pohybu, štruktúra tanca) na základe archívnych filmových 
záznamov. Následne sa aktívne zúčastnili workshopu metód pohybovej prípravy, pohybu v priestore 
a rytmických cvičení. Párovej komunikácii, východisku tanečných princípov Slovenska, bola venovaná 
samostatná aktívna prednáška. Sobotný program sa uskutočnil v priestoroch tanečnej sály FS 
Makovica vo Svidníku. Úvod sa venoval symbolom v ľudovej piesni so zreteľom na nevhodnosť 
použitia niektorých piesní v repertoári detského kolektívu. Tejto téme sa venovala Mgr. Dominika 
Novotná, ktorá následne nadviazala, s aktívnym zapojením účastníkov, na najvhodnejšiu formu 
pohybu v detskom kolektíve – hru. Metódy dramapedagogiky podľa metodickej zbierky Kataríny 
Mizerák, uzavreli blok venovaný rozvíjaniu zručností, schopností a rozvíjanie osobnosti. PaedDr. 
Lenka Adzimová sa venovala primárne vokálnej, rytmickej a pohybovej príprave detského interpréta. 
Účastníci sa ďalej pod jej vedením venovali rozvoji tvorivosti dieťaťa a práci s riekankou. Po obednej 
pauze sa p. Adzimova vrátila k neuskutočnenej prednáške z oblasti psychológia tvorivosti (a 
všeobecných usmernení k dramaturgickej výstavbe choreografie). Dané informácie mohli následne 
prihlásení účastníci využiť pri workshope „Spracovanie pramenného materiálu do scénického tvaru“. 
Na jeho úvode si prezreli choreografiu „Vajco“, ktorej autorkou bola lektorujúca p. Adzimová. 
Následne mali v stanovenom horizonte 30 minúť vytvoriť krátku choreografiu na základe 
poskytnutých materiálov (hry, piesne, riekanky), ktoré sa všetky venovali okruhu: vajíčko, sliepka, 
kohútik. 

Súťaž sólistov tanečníkov „Šaffova ostroha 2018“ sa na regionálnej úrovni za okresy Svidník 
a Stropkov opäť neuskutočnila. Dôvodom bol nezáujem zo strany jednotlivcov z našej oblasti. Do 
regionálnej nepostupovej prehliadky „Vo víre tanca 2018 – folklór“, sa prihlásil len DFS Makovička, 
preto sa prehliadka nerealizovala. Možným dôvodom je to, že vedúci kolektívov sa pripravujú na 
realizáciu tejto súťaže v roku 2019, keďže z prehliadky sa dá postúpiť na vyššie kolo len v nepárnych 
rokoch, v rámci propozícii celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky „Pod Likavským hradom“, 
ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Skúšobnú realizáciu dvoch nových 
aktivít „Čo nosila prababka?!“ a „Fotoalbum našich predkov“ sme sa rozhodli pre zlé časové a 
personálne plánovanie presunúť do roku 2019. 

Aktivity tanečných dielní sa opakovane realizovali na ZŠ Kračunovce, ZŠ s MŠ Havaj a počas 
Slávností kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. 

 

PODUJATIE DÁTUM MIESTO 
POČET  
ÚČAST. 

POČET 
NÁVŠTEV. 

DETSKÝ FESTIVAL ĽUDOVEJ HUDBY – 22.03. Giraltovce 52 100 



regionálna postupová súťažná 
prehliadka detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov spevákov a 
inštrumentalistov 

REGIONÁLNA PREHLIADKA 
MODERNÉHO TANCA „VO VÍRE 
TANCA“ – regionálna prehliadka 
detských tanečných skupín 
v nefolklórnom tanci v okrese Svidník a 
Stropkov 

05.04. 
Divadelná 

sála, 
Stropkov 

150 150 

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2018 – regionálna 
postupová súťažná prehliadka 
folklórnych skupín 

06.05. Okrúhle 65 150 

RUSÍNSKY FESTIVAL – 6. ročník 
folklórneho festivalu 

21. – 27.05.   Svidník 300 24 500 

SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-
UKRAJINCOV SLOVENSKA – 64. ročník 
súťažná prehliadka detských ľudových 
hudieb, speváckych skupín, sólistov 
spevákov a inštrumentalistov 

15. – 17.06. Svidník 500 5 000 

Makovická struna 2018 – 46. regionálna 
súťažná prehliadka ľudových piesní 

17.05. 
SNM, 
Svidník 

28 100 

ÚČASŤ FS MAKOVICA NA 
MEDZINÁRODNOM FOLKLÓRNOM 
FESTIVALE V SZEGEDE – účasť FS 
Makovica na medzinárodnom 
folklórnom festivale „28. International 
Folk Dance Festival“ 

03.-08.07 
Szeged, 
Maďarsko 

39 2000 

ABY SA TRADÍCIE ZACHOVÁVALI 2 - 
metodický seminár pre vedúcich 
folklórnych súborov 

09.-10.11 
Roztoky, 
Svidník 

20 0 

VIFLEJEMSKYJ VEČUR – 26. ročník 
koncertu vianočných kolied, hier 
a vinšov v podaní MŠ, ZŠ a DFS 
Makovička 

16.12. 
Dom 

kultúry 
Svidník 

11 300 

Vedenie tanečných skupín DFS 
Makovička a FS Makovica 

1. - 6. 
9. - 12. 

45 týždňov  
 

Príprava nových choreografií DFS 
Makovička a FS Makovica 

2. – 6.  
9. - 12. 

Jednodňové sústredenia, ktoré budú 
slúžiť na rozšírenie repertoáru DFS 
Makovička a FS Makovica 

Metodické návštevy FS, DFS, tanečných 
krúžkov na školách v okrese Svidník a 
Stropkov 

1. - 12. 
Ukážky vzorovej hodiny a špecifické 
požiadavky kolektívov 

Metodické návštevy obci v okrese 
Svidník a Stropkov 

1. – 12.  
Zber informácii za účelom ďalšieho 
výskumu pre potreby scénického 
folklórizmu 

 
 
DFS MAKOVIČKA A FS MAKOVICA: 

Začiatkom februára 2018 sa ĽH FS Makovica spoločne s FSk Stropkovčani zapojila do 
nahrávania projektového vianočného CD slovenských a poľských kolied „Dla Ciebie Mały Panie 
Polsko-Słowackie Kolędowanie“. Projekt pripravil Osredok kultury v poľskej Dukle. 



V termíne 28.05 – 03.06.2018 vycestoval DFS Makovička do mesta Slatina v Rumunsku, kde 
sa uskutočnil 20. ročník národného detského festivalu „Calusul Romanesc“. Počas festivalových dní 
deti zažili množstvo potleskov miestneho publika, niekoľko výletov a dokonca získali prvé miesto v 
kategórií veľkých formácií.  

Prezentácii tradičnej duchovnej kultúry obyvateľov severovýchodného Slovenska, zameranej 
na výročné zvyky súvisiace so začiatkom letného slnovratu, bol venovaný projekt SNM - Múzea 
ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Jeho hlavným výstupom bol videoklip, ktorý sa natáčal v Národopisnej 
expozícii v prírode (skanzene) vo Svidníku a jeho hlavnými protagonistami boli členovia FS Makovica. 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

Za najväčší úspech v roku 2018 považujeme postup DĽH DFS Makovička (umiestnenie 
v zlatom pásme) a DSS DFS Makovička (umiestnenie v striebornom pásme)  na celoštátnu súťažnú 
prehliadku detského hudobného folklóru „Vidiečanova Habovka 2018“. Súťaž sa koná v dvojročnej 
periodicite a je vrcholným podujatím práce detských kolektívov venujúcich sa tradičnej ľudovej 
kultúre v oblasti spevu a hudby. Vyhlasovateľom tejto prehliadky je Národné osvetové centrum 
v Bratislave, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a obec Habovka. Súťaž má trojstupňovú 
štruktúru, kedy sa prihlásené kolektívy a jednotlivci musia postupne predstaviť na regionálnom, 
krajskom a celoštátnom kole. Súťaží sa v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke 
skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti. Konkurencia na jednotlivých úrovniach súťažnej 
prehliadky je veľmi vysoká. Už len postúpiť na vyšší stupeň súťaže je úspech, odzrkadlenie práce 
pedagógov a každodennej snahy detí. Na celoštátnom kole sa kolektívy a jednotlivci z okresu Svidník 
bohužiaľ predstavujú sporadicky. Tento rok sa však z krajského kola v Raslaviciach podarilo postúpiť, 
na základe hodnotenia odbornej poroty, až dvom našim kolektívom: detskej ľudovej hudbe DFS 
Makovička a detskej speváckej skupine DFS Makovička. Počas víkendu 16.6 - 17.6. 2018 sa tak 
predstavili v konkurencii 8 detských ľudových hudieb, 11 detských speváckych skupín, 13 sólistov 
spevákov a 9 inštrumentalistov z celého Slovenska.  

Po úspechu na Orave boli členovia DFS Makovička prizvaní aj do živého prenosu RTVS – 
Rádio Regina Východ, ktoré sa vysielalo 21.06.2018 v rámci letného sledu vysielaní zo skanzenov 
v Prešovskom samosprávnom kraji. 

V dňoch 03. - 08.07.2018 sa členovia folklórneho súboru Makovica zúčastnili na 28. ročníku 
Medzinárodného folklórneho festivalu v meste Segedín v Maďarsku. Na festivale vystúpilo desať 
folklórnych súborov, z toho šesť zahraničných z krajín - Španielsko, Kostarika, Holandsko, 
Macedónsko,  Srbsko a Slovensko. Počas svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, 
zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt klenotnice ľudovej kultúry. 
Množstvo sprievodných podujatí, ako krojovaný sprievod mestom, škola tanca, koncerty v malom 
divadle a Národnom divadle mesta Segedín, koncerty v okolitých obciach a ďalšie dotvárali kolorit 
festivalu. Počas štyroch dní festivalu sa divákovi priblížila vysoká estetická a umelecká 
úroveň, nesmierna rozmanitosť jednotlivých osobitostí ľudového umenia. Súčasťou festivalu bolo aj 
divácke hodnotenie, z ktorého si FS Makovica odniesla bronzové umiestnenie po súbore Koco Racin 
z Macedónska a víťazovi Kämuk z Kostariky. Účasť členov FS Makovica na medzinárodnom festivale 
„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. 

Začiatok nového školského roka a jeseň sa pre členov DFS Makovička a FS Makovica niesol 
v zaúčaní nových členov do aktuálneho repertoáru. 

Prelom novembra a decembra venoval FS Makovica príprave novej choreografie, ktorá sa 
venuje téme „udupávania novej hlinenej podlahe v dome“. Autorom choreografickej výstavby je 
Mgr. art. Viliam Mikula z Prešova (PUĽS), ktorý sa s členmi stretol v termínoch 23. – 25.11.2018 
a 30.11. – 01.12.2018.  
 

  Aktivita Termín Miesto 
Počet  
účast. 

Počet 
návšte
v. 

Vystúpenie FS Makovica – 17. Vodárenska 
zábava SEVAK 

09.02.2018 
Žilina 20 150 



Vystúpenie FS Makovica – Seminár 
fyzioterapeutov 

23.02.2018 Svidník 
35 30 

Vystúpenie DFS Makovička – Detský festival 
ľudovej hudby 2018 

22.03.2018 Giraltovce 
18 100 

Vystúpenie FS Makovica – Stretnutie OVB 13.04.2018 Svidník 25 50 

Vystúpenie FS Makovica – Súkromná oslava 29.04.2018 Svidník 28 60 

Vystúpenie DFS Makovička – Krajská prehliadka 
DFĽH 2018 

29.04.2018 Raslavice 
18 400 

Vystúpenie FS Makovica – Stavanie mája 30.04.2018 Svidník 40 150 

Vystúpenie DFS Makovička – Súkromná oslava 04.05.2018 Driečna 15 50 

Vystúpenie FS Makovica – Deň matiek 13.05.2018 Vyšná 
Olšava 

30 150 

Vystúpenie DFS Makovička – Deň matiek 13.05.2018 Stročín 40 100 

Vystúpenie FS Makovica – Projektový zámer 26.05.2018 Poľsko 40 200 

Vystúpenie FS Makovica – 6. Rusínsky festival 27.05.2018 Svidník 40 2 000 

Vystúpenie DFS Makovička – 6. Rusínsky 
festival 

27.05.2018 Svidník 
40 2 000 

Vystúpenie DFS Makovička – 20. Calusul 
Romanesc 

28.05. – 
03.06.2018 

Slatina, 
Rumunsko 

38 3 000 

Vystúpenie DFS Makovička – Deň detí 02.06.2018 Svidník 25 500 

Vystúpenie FS Makovica – O polnoci jánskej 
noci... 

08.06.2018 Svidník 
42 0 

Vystúpenie FS Makovica – 64. Slávnosti kultúry 
Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

15. – 
17.06.2018 

Svidník 
35 750 

Vystúpenie DFS Makovička – 64. Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

15. – 
17.06.2018 

Svidník 
30 750 

Vystúpenie DFS Makovička – Celoštátne kolo 
„Vidiečanova Habovka 2018“ 

16. – 
17.06.2018 

Habovka 
18 500 

Vystúpenie FS Makovica – Vandrovanie bez 
plecniaka 

30.06.2018 Svidník 
30 125 

Vystúpenie DFS Makovička – Vandrovanie bez 
plecniaka 

30.06.2018 Svidník 
35 125 

Vystúpenie FS Makovica – Obecné slávnosti 01.07.2018 Pakostov 130 500 

Vystúpenie DFS Makovička – Obecné slávnosti 01.07.2018 Kurimka 40 150 

Vystúpenie FS Makovica – 28. International 
Folk Dance Festival 

03. – 08. 
07.2018 

Segedín, 
Maďarsko 

39 2000 

Vystúpenie FS Makovica – Moje srdce bije pre 
Mestisko 

14.07.2018 Mestisko 
35 300 

Vystúpenie DFS Makovička – Moje srdce bije 
pre Mestisko 

14.07.2018 Mestisko 
32 300 

Vystúpenie FS Makovica – IX. Rusyňska vatra 14.07.2018 Malý Lipník 35 200 

Vystúpenie FS Makovica – Festival rusínskej 
kultúry 

15.07.2018 Oľšavka 
8 100 

Vystúpenie FS Makovica – 610. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Nižná Sitnica 

21.07.2018 Nižná 
Sitnica 

35 300 



Vystúpenie DFS Makovička – Obecné slávnosti 21.07.2018 Vyšný 
Mirošov 

35 150 

Vystúpenie FS Makovica – Obecné slávnosti 28.07.2018 Žakovce 32 250 

Vystúpenie DFS Makovička – 27. Mikovský 
festival 

28.07.2018 Miková 
30 400 

Vystúpenie FS Makovica – Deň obce Hrubov 05.08.2018 Hrubov 32 300 

Vystúpenie DFS Makovička – Ozveny minulosti 11.08.2018 Hrabovčík 40 250 

Vystúpenie FS Makovica – Slávnosti remesiel  12.08.2018 Sedliská 40 400 

Vystúpenie DFS Makovička – Dożynki gminne 
2018 

15.08.2018 Kremptná, 
Poľsko 

35 300 

Vystúpenie FS Makovica – 25. Sotácky folklórny 
festival 

19.08.2018 Jasenov 
35 250 

Vystúpenie FS Makovica – Deň národov 
a národností 2018 

25.08.2018 Vranov nad 
Topľou 

30 300 

Vystúpenie FS Makovica – Pirohy 2018 09.09.2018 Svidník 35 500  

Vystúpenie FS Makovica – Zasadnutie Vlády SR 18.09.2018 vláda SK 35 100 

Vystúpenie FS Makovica – 820 rokov Turne nad 
Bodvou 

22.09.2018 Turňa n. B. 
32 150 

Vystúpenie FS Makovica – Deň chleba 23.09.2018 Chmeľová 30 150 

Vystúpenie FS Makovica – 70. rokov GDH 28.09.2018 Výročie 
GDH 

25 350 

Vystúpenie FS Makovica – Deň PSK pri 
príležitostí 100. výročia založenia 1. 
Česko-Slovenskej republiky 

30.09.2018 Praha 
40 100 

Vystúpenie FS Makovica – Regionálna 
konferencia anestéziológov Prešovského a 
Košického kraja 

26.10.2018 Svidník 15 100 

Vystúpenie DFS Makovička – Echo našich 
slávností 

28.10.2018 Svidník 8 300 

Vystúpenie FS Makovica – Otvorenie Parku 
Ludví v ka Svobodu 

31.10.2018 Svidník 30 150 

Vystúpenie DFS Makovička – Predvolebná 
kampaň 

05.11.2018 Svidník 35 350 

Vystúpenie DFS Makovička – 40. výročie MŠ 
8.mája 

04.12.2018 Svidník 30 30 

Vystúpenie FS Makovica – Porada okresných 
súdov PSK 

06.12.2018 
Bardejovsk
é Kúpele 

8 100 

Vystúpenie DFS Makovička - Najkrajšie tradície 
Vianoc 

12.12.2018 Svidník 21 300 

Vystúpenie DFS Makovička – 36. Viflejmesky 
večur 

16.12.2018 Svidník 11 350 

Vystúpenie DFS Makovička – Podujatie 
rómskych komunitných centier 

17.12.2018 Svidník 
21 150 

 
AKTIVITY „FILMOVÉHO KLUBU“: 

V roku 2018 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 2018 navštívilo toto cyklické podujatie až 309 divákov. Priemerná návštevnosť tak činila 14,7 
diváka na jednu projekciu.  

V období letných prázdnin sme do aktivít FK zaradili aj sled projekcií v exteriéroch objektu 
POS. V rámci „Letného POK pod holým nebom“ bolo naplánovaných 8 projekcií, každú stredu so 
začiatkom o 20:30. Súhrnná návštevnosť za 8 projekcií bola 373 divákov (priemerná návštevnosť 46,6 
diváka na projekciu). Aktivita sa stretla s veľkým úspechom u návštevníkov, o čom svedčia aj mnohé 
pozitívne ohlasy na profile POS a facebookovej stránke eventu. 

Naplánovanú regionálnu mutáciu medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov – Jeden 
svet sa nepodarilo uskutočniť z dôvodu časovej vyťaženosti.  

Sekundárnym prínosom týchto aktivít je zvýšenie návštevnosti umeleckých výstav, keďže 
v danom čase sú sprístupnené pre návštevníkov aj všetky výstavné priestory Podduklianského 
osvetového strediska vo Svidníku.  

 
(Podduklianske o)svetové kino: 

Názov filmu Termín Počet návštevníkov 

1. Manželka a manžel 03.01.2018 26 

2. Svadba 17.01.2018 21 

3. Beatrice 31.01.2018 21 

4. Na konci sveta 14.02.2018 17 

5. Miesto splnených prianí 24.02.2018 16 

6. Vážený občan 14.03.2018 18 

7. Rock´n´Roll 28.03.2018 15 

8. Bratříček Karel 11.04.2018 12 

9. The Florida Project 25.04.2018 8 

10. Chlapi neplačú 09.05.2018 13 

11. Odnikiaľ 23.05.2018 7 

12. Gauguine 06.06.2018 23 

13. Parralel 20.06.2018 19 

14. Bistro Ramen 12.09.2018 5 

15. Mama Brasil 26.09.2018 5 

16. Utoya 10.10.2018 29 

17. Tieň jaguára 24.10.2018 14 

18. Tiesňové volanie 07.11.2018 11 

19. Foxtrot 21.11.2018 12 

20. Až přijde válka 05.12.2018 11 

21. Súmrak 19.12.2018 6 

 
Letné POK pod holým nebom: 

Názov filmu Termín Počet návštevníkov 

1. Tri billboardy kúsok za Ebbingom 12.07.2018 34 

2. Stratili sme Stalina 18.07.2018 30 

3. Lady Bird 26.07.2018 61 

4. S láskou Vincent 01.08.2018 21 

5. Pračlovek 08.08.2018 96 

6. Ja, Tonya 15.08.2018 60 

7. Niekto to rád zahalené 22.08.2018 36 

8. Úplní cudzinci 29.08.2018 35 

 

 
 
 



ÚSEK VÝSTAVNÍCTVA 
 

  Aktivita  Termín Miesto 
Počet 
účastníkov 

Počet 
návštevníkov 

1. 
Výstava a vernisáž 
výtvarníka Andreja Urama -
Murína „Ikony“ 

14.12.-16.1. POS Svidník 39 160 

2. 
Výstava a vernisáž 
výtvarníka  Jána Kováča 
„Výver z tvorby“ - 

18. 1.-21.2. POS Svidník 38 192 

3. 
Poplénerová výstava 
obrazov a fotografii 
z plenéru “Perly Karpát“ 

19.5.-15.6. 
Centrum Kultury 
SM Autosan v 
Sanoku 

58 295 

4. 
„Výstava a vernisáž 
výtvarníka Mareka Zimku 
„Môj svet krajiny a prírody“ 

22.2.-23.3. POS Svidník 18 132 

5. 
Výstava detských 
výtvarných prác „Vesmír 
očami detí“ 

13.3.-30.3 

POS SVIDNÍK 
MESTSKÁ 
KNIŽNICA 
STROPKOV 

85 329 

6. 
Výstava a vernisáž 
fotografickej tvorby členov 
Foto klubu RCKP z Krosna 

29.3.- 27.4. POS Svidník 45 312 

7. 

Vernisáž a výstava 
maturitných prác 
študentov SPŠO vo 
Svidníku, odbor 
propagačná grafika 

18.5.- 22.6. POS Svidník 54 284 

8. 
Vernisáž a  výstava obrazov 
ART KLUBU-SK „Autorská 
výstava obrazov“ 

12.6.-22.8 
Centrum 
ukrajinskej 
Kultúry - Prešov 

55 389 

9. 
„Vernisáž a autorská 
výstava výtvarníka Adama 
Vaska  „Seba-reflexia“ 

  POS Svidník 28 188 

10. 

Poplénerová vernisáž a 
výstava obrazov a fotografií 
z plenéru a workshopu 
„Umenie hrou“  

23.10.- 26.11 POS Svidník 41 198 

11. 
Vernisáž a výstava obrazov 
a fotografií Michala 
Bujdoša  „Výber z tvorby“ 

9.11-21.11 POS Svidník 48 214 

12. 
Vernisáž a výstava obrazov 
ART KLUBU - SK 

10.1. – 20.2. 
2019. 

POS Svidník     

 
 Naši amatérski výtvarníci v regionálnej súťaži „Výtvarné spektrum“ zachytávajú svoje vizuálne 
zážitky, sny a nápady vo svojej tvorbe veľmi širokou škálou postojov, názorov a spracovaním motívov 
i tém jednotlivých diel. V maľbe sa vymykajú diela Pavla Mochnackého, Vladimíra Makaru , Andreja 
Urama a Jozefa Keselicu s jasnou kompozíciou a ideovým posolstvom. Grafika a kresba zaujala porotu 



najmä v dielach Alexandry Pradidovej, Danky Kubičárovej a Andrei Kaščákovej zo SPŠ vo Svidníku. 
Svojím špecifickým výtvarným prejavom zaujali Gabriela Madejová a Jaroslav Patlevič. Tohtoročná 
regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018 sa prezentovala vo 
výstavných priestoroch spoločenskej sály mesta Stropkov od 23.2. 2018 do 16.3.2018 svojou 
jedinečnou a zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov svidníckeho  a 
stropkovského okresu od 36 autorov s 93 prácami. Mesto Stropkov úspešne reprezentovali: Kamila 
Gemzíková, Roman Poppík, Jaromír Hybeľ, Mária Glinská, Tomáš Bednárik, Samuel Kopolovec 
a Anton Kočiš. Predsedom odbornej poroty bol Doc. Peter Kocák, PhD., akad. mal. a jej  členmi Mgr. 
art. Zuzana Kaliňáková a Mgr. art. Tomáš Olijár.  
 Výtvarné spektrum 2018 - krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Prešovského kraja v Humennom prináša v aktuálnom 55.ročníku opätovne pestrosť 
autorského zastúpenia. Otvorenosť súťaže z hľadiska techník, tém a široké vekové rozpätie autorov 
sa zrkadlia v rozmanitosti umeleckých výpovedí. V rámci súťaže hodnotila odborná porota na čele s 
predsedníčkou Mgr. art Evou Tkáčikovou v tomto roku 154 výtvarných prác od 72 autorov. Na 
základe hodnotenia porota udelila 1 hlavnú cenu,11 cien a 14 čestných uznaní bez určenia poradia. 
Na výstavu porota odporučila 89 výtvarných diel od 52 autorov. Vernisáž výstavy spojená s odborným 
seminárom za účasti členov súťažnej poroty sa uskutočnila dňa 1. júna 2018 v koncertnej sieni 
Vihorlatského múzea v Humennom a potrvá do 29.júna 2018. Okres Svidník úspešne reprezentoval 
Pavel Mochnacký, ktorý získal cenu za tetraptych Ružové okuliare, ktorého práce porota ohodnotila 
ako jeden z najhodnotnejších výtvarných prejavov celej krajskej súťaže svojou hĺbkou výpovede.  
Úspešnou autorkou vo svojej kategórií bola aj Gabriela Madejová, ktorá si za akryl v Tŕstí svojou 
vizuálnou úrovňou odniesla Čestné uznanie. Medzi úspešných autorov, ktorí majú svoje práce 
vystavené a zároveň postúpili aj do celoštátnej súťaže „Výtvarné spektrum 2018“ patria: Vladimír 
Makara, Andrej Uram a Jozef Keselica. Okres Stropkov úspešne reprezentovali Štefan Vašš, Roman 
Popik a Jaromír Hybeľ. Ceny získali Kamila Gemzíková, Erik Zápotocký a Anton Kočiš. Čestné uznanie 
si odniesli Tomáš Bednárik a Samuel Kopolovec. Vo výstavných priestoroch Dubnického kaštieľa v 
Dubnici nad Váhom sa 7.septembra 2018 stretli neprofesionálni výtvarníci pri príležitosti 55. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2018“.  
 Do celoštátneho kola v roku 2018 postúpilo celkovo 217 autorov, ktorých reprezentovalo 
spolu 374 výtvarných prác. Expozícia výstavy bola zostavená zo 146 výtvarných diel od 114 autorov. 
Náš okres úspešne reprezentoval aj Svidníčan Ing. arch. Pavel Mochnacký, ktorý získal v kategórii vo 
veku nad 60 rokov cenu za tetraptych, akryl „Ružové okuliare“. Náš región úspešne reprezentovali aj 
Mgr. Vladimír Makara a Andrej Uram zo Svidníka, ktorí mali svoje diela vystavené. Za okres Stropkov 
si čestné uznanie v kategórii vo veku od 15 do 25 rokov odniesol Samuel Kopolovec a vystavené práce 
mali: Kamila Gemzíková, Erik Zápotocký a Ing .Anton Kočiš.  
 Umelecký klub Prospecta v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom zrealizovali 
časť projektu Inšpirovaní Warholom v dňoch 28.-29.júla 2018 v Mikovej, workshopy pre detí a 
dospelých maľovanie na textil, ako sprievodné podujatie 27. ročníka Mikovského festivalu rusínskej 
kultúry. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. 
Zámerom podujatia bolo na príklade svetoznámeho pôvodom Rusína zo Slovenska Andyho Warhola 
ukázať verejnosti a zvlášť mladej generácii pravdivý a inšpiratívny príklad, že potomok Rusínov sa 
dokázal za "veľkou mlákou" presadiť a stal sa svetovým umelcom. Našim zámerom bolo oboznámiť 
žiakov, študentov ako aj širokú verejnosť so životom a veľmi všestrannou tvorbou tohto génia - 
dokumentaristu svojej doby. Účastníci projektu mohli naplno precítiť a zažiť atmosféru tvorivosti  a 
umeleckej naplnenosti života. Dňa 12.9.2018 v priestoroch POS vo Svidníku bola zrealizovaná ďalšia 
časť projektu Inšpirovaní Warholom, workshop pre detí a dospelých - maľovanie na textil. O 18.00 
hodine sa premietali filmy pre verejnosť, najúspešnejšia bola prezentácia filmu „15 minút slávy 
Andyho Warhola“, ktorého autorom je Mgr. Jozef Keselica a ktorý získal v roku 1993 v Argentíne 
bronzovú medailu.  
 V dňoch 24.9.-30.9.2018 sa uskutočnil v Roztokoch plenér a workshop. Cieľom bolo podporiť 
neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov. Konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie 
a pracovné postupy. Projekt „Umenie hrou“ sa realizoval za finančnej podpory Fondu na podporu 
umenia. Na tohtoročnej výtvarnej, fotografickej a filmovej tvorbe v rámci projektu „Umenie hrou“ sa 



stretli záujemcovia  z Prešovského kraja. Všetci účastníci tvorili pod taktovkou skúsených lektorov: 
Doc. Mgr. Antona Szomolanyiho ArtD, PhDr. Slava Čupilu a Bc. Alexandry Keselicovej. Hlavným 
zámerom workshopu bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích aktivít dozvedieť sa mnoho 
praktických rád ako fotiť portrét v exteriéri a interiéri, zachytiť krajinu pri západe a východe slnka, 
filmovať v teréne, strihať, ozvučiť dokumentárny a hraný film. Výtvarníci sa podieľali na aktívnych, a 
predovšetkým tvorivých podobách zobrazovania svojich spontánnych nápadov a vzájomného 
 kultúrno-estetického poňatia samostatnej autorskej umeleckej činnosti v procese kreslenia a 
maľovania. Výmenou skúseností  v jednotlivých oblastiach počas prednášok a konzultácií sa prítomní 
dozvedeli mnoho nových informácií, ktoré využijú v budúcich trojstupňových súťažiach Výtvarné 
spektrum, Amfo a Cineama. 
 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 2018 vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku, ale aj po celom Slovensku 
a v zahraničí. 
 
 

  ÚSEK VÝTVARNÍCTVA  Termín Miesto 
Počet 
účastníkov 

Počet 
návštevníkov 

1. 

Výtvarné spektrum 2018 
regionálna súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby 

23.2.-16.3. 
spoločenská sála 
Kultúrneho 
strediska Stropkov 

56 396 

2. 
„Umenie hrou“-plenér pre 
výtvarníkov PSK 

24.9. – 27.9. Roztoky 20   

3. 
Stretnutie výtvarníkov 
v ART klube-SK 

2x mesačne POS Svidník 12   

 
 Regionálna  súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018 sa uskutočnila 23. 
marca 2018 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. Poslaním podujatia je 
verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž napomáha vyhľadávaniu 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 2018 súťažilo 14 filmových diel od 9 autorov   a spoluautorov. Úroveň filmov na 
verejnej projekcií hodnotila odborná porota v zložení: RNDr. František Franko, PhD. – predseda 
poroty, Ladislav Kiss. – člen poroty , Stanislav Varga – člen poroty. 
  V tomto roku chýbala účasť najmladších autorov patriacich do prvej skupiny t.j. súťažiaci do 
16 rokov. Potešujúcim faktom, oproti minulému roku bolo, že skupina súťažiacich od 16 do 21 rokov 
v aktuálnom ročníku regionálnej súťaže neostala bez zastúpenia. Najviac autorov sa zúčastnilo v 
tretej vekovej kategórii - nad 21 rokov. Najúspešnejšími autormi sa stali filmári súťažiaci v kategórii 
hraných filmov. Zo všetkých filmov najviac zaujal hraný film “First Contact Station” autora Pavla 
Pilipa, ktorý bol okrem réžie filmu aj autorským tvorcom scénickej hudby filmu. Najlepšie filmy 
regionálnej súťaže boli odporučené na postup do krajského kola CINEAMA 2018. Po verejnej 
videoprojekcii filmov sa uskutočnila diskusia autorov a divákov s členmi poroty, ako nevyhnutná 
sprievodná časť každého podobného súťažného filmového podujatia. 
 V dňoch 6. – 7. 4. 2018 v priestoroch SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa 
uskutočnila krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018. 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, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového 
zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Súťaž  z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. V krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018 
súťažilo 26 filmových diel od autorov a spoluautorov z Prešovského samosprávneho kraja. 26 
filmových snímok predstavuje oproti minulým rokom znateľný nárast, ale hlavne generačné autorské 
omladenie je príjemným a nádejným konštatovaním. Rodové a druhové formy súťažných snímok - 
animovaný film, reportáž, experimentálny film, hraný film, videoklip, dokument, minútový film - 
svojím nerovnomerným zastúpením kopírujú prioritné záujmy tvorcov. Úroveň námetov, ako aj 
spracovanie samotných filmových diel opäť povýšilo kvalitu amatérskej filmovej tvorby v našom 
regióne. Okres Svidník úspešne reprezentovali: Ján Halčík získal 2.miesto za reportáž „Večné sľuby“ 
a Jozef Micenko 3.miesto za dokument „Makovicky divky“. CINEAMA 2018 – v dňoch 8.-10. júna sa 
uskutočnil 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby- miesto 
konania Mlyny Cinemas a Krajské osvetové stredisko v Nitre. Hlavným cieľom 26. ročníka bola 
prezentácia amatérskej kinematografie na Slovensku za posledný rok prostredníctvom tvorby 
talentovaných a zanietených jednotlivcov a kolektívov. Súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Národné 
osvetové centrum v Bratislave, z poverenia MK SR vytvára priestor pre odborný rast účastníkov, pre 
ďalší rozvoj ich umeleckej tvorivosti a technickej vyspelosti. Počas troch dní sa uskutočnili vzdelávacie 
aktivity, diskusie, individuálne konzultácie, rozborové semináre, filmové workshopy a 2. 
medzinárodná konferencia.  
 Filmový maratón pozostával z 97 súťažných filmov od 145 autorov z 8 krajov Slovenska. Počas 
dvoch dní bolo odprezentovaných v 3 vekových kategóriách 26 animovaných, 27 hraných, 7 
reportážnych, 15 dokumentárnych, 9 experimentálnych, 8 videoklipov a 5 minútových snímok. 
Obohatením boli i nesúťažné filmy z Čiech a zo svetového festivalu UNICA. Prešovský samosprávny 
kraj úspešne reprezentovali: Tomáš Telepák, Jaroslav Ondo, Valér Futej, Nevena Kraviarová, Daniel 
Rázus, Martin Rázus a Adela Križovenská.  
 

  ÚSEK FILMU Termín Miesto 
Počet 
účastníkov 

Počet 
návštevníkov 

1. 
CINEAMA 2018- regionálna 
súťažná prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby 

23.3. POS Svidník 14 25 

2.   
CINEAMA 2018- krajská 
súťažná prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby 

6.4. - 7.4. 
Múzeum ukrajinskej 
kultúry vo Svidníku 

26 78 

3. 
„Umenie hrou“- workshop 
pre neprofesionálnych 
filmárov 

27.9.-30.9. Roztoky 18   

 
Celoslovenská súťažná výstava AMFO je najstaršou výstavou svojho druhu na Slovensku. 
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave a Prešovský samosprávny kraj. 
Usporiadateľom je Podduklianske osvetové strediskovo Svidníku a mesto Stropkov. V spoločenskej 
sále kultúrneho strediska v Stropkove dňa 13.4.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 
regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018. Súťaže sa zúčastnilo 40 autorov 
s celkovým počtom 156 fotografií ( 26 z okresu Svidník, 14 z okresu Stropkov). Porota na čele s 
predsedom Ing. Miroslavom Kováčom hodnotila predložené fotografie autorov z okresov Svidník a 
Stropkov osobitne. Výstavu AMFO 2018 si záujemci mohli pozrieť od 13.4. - 4.5. 2018 v spoločenskej 
sále kultúrneho strediska v Stropkove. Aj tohtoročná regionálna súťaž AMFO 2018 prispela k rozvoju 
amatérskej fotografie v našom regióne. 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 aj v tomto ročníku regionálnej súťaže AMFO 2018 v okrese Svidník 
a v okrese Stropkov sa zúčastnilo mnoho dobrých autorov s výbornými fotografiami, ktoré môžu 
reprezentovať aj na medzinárodných súťažiach a výstavách.  



 Najúspešnejšími autormi za okres Svidník boli: Marianna Marusinová, Dušan Ignác, Imrich 
Krestianko, Andrea Kaščáková a Ladislav Lukáč Stropkovský okres úspešne reprezentovali: Sofia 
Jakubová, Matúš Motyka, Radoslava Surmanková, Matúš Cichý, Emil Jakubčo, Michal Bujdoš, Anton 
Hričan, Vladimír Ivanko a Magdaléna Koleničová.  
 Tradične každoročne mesiac máj patrí krajskej súťaži amatérskej fotografie Prešovského kraja 
AMFO 2018 v Starej Ľubovni. Odborná porota na čele s predsedom Jozefom Česlom mala náročnú 
úlohu vybrať tie najlepšie snímky od súťažiacich. Náš región úspešne reprezentovali Dušan Ignác, 
ktorý vo svojej kategórii čiernobiela fotografia „Vlastný svet“ získal 1. miesto, Radoslava Surmanková 
za fotografiu „Krása odlišnosti“ získala 2. miesto a Emil Jakubčo získal Čestné uznanie. Svoje 
vystavené fotografie mali : Marianna Marusinová, Andrea Kaščáková, Imrich Krestianko Ing., Sofia 
Jakubová, Magdaléna Koleničová, Anton Hričan Ing., Michal Bujdoš a Matúš Cichý. Ocenené 
fotografie postúpili do celoslovenského kola, ktoré prebehlo v nitrianskej budove Galéria Mlyny v 
novembri 2018.  
 Do 46. ročníka súťaže AMFO sa zapojili amatérski fotografi z celého Slovenska, ktorí súťažili v 
troch vekových skupinách – deti, mládež a dospelí – a v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografie. 
Osobitnú kategóriu tvorila multimediálna prezentácia. Tento rok postúpilo do celoštátneho kola 369 
autorov s viac ako sedemsto dielami z ôsmich krajov Slovenska. Viac ako sto fotografií prišlo do 
súťaže z troch krajov: zo Žilinského (123), Nitrianskeho (117) a Košického (101). Najmenej ich bolo z 
Banskobystrického kraja (32) a ďalšie štyri kraje zaslali okolo osemdesiat fotografií: Bratislavský  (87), 
Prešovský (83), Trenčiansky (79) a Trnavský kraj (86).Z nášho regiónu v celoslovenskom kole AMFO 
2018 autori neboli úspešní.   
 

  ÚSEK FOTOGRAFIE Termín Miesto 
Počet 
účastníkov 

Počet 
návštevníkov 

1. 
AMFO 2018- regionálna 
súťaž neprofesionálnej 
fotografickej tvorby 

13.4.- 14.-4. 

spoločenská sála 
Kultúrneho 
strediska 
v Stropkove 

41 258 

2. 
Workshop pre 
neprofesionálnych 
fotografov „Umenie hrou“ 

27.9.-30.9 Roztoky 18   

  
V priestoroch POS a v priestoroch základných škôl 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. Maľovanie obrazov  25.1. 
Denné centrum 
Svidník 

8 

2. 
Výrobky z netradičných 
materiálov-„Valentín“ 

7.2. ZŠ Vyšný Orlík 11 

3. Maľovanie na sklo 23.3. ZŠ Karpatská, Svidník 14 



4. Práca s drôtom 25.4. ZŠ Komenského 12 

5. Servítková technika 9.5. Vyšný Orlík 12 

6. Maľovanie na asfalt 15.6. ZŠ Svidník 55 

7. Maľovanie na textil 28.7- 29.7 obec Miková 58 

8. 
Maľovanie na textil, na 
sklo, na kartón 

9.8-11.8. 
Denné centrum 
Svidník 

6 

9. Maľovanie obrazov-krajina 22.8. obec Stročín 25 

10. Maľovanie na sklo 23.8. Obec Stročín 24 

11. Maľovanie na textil 24.8. obec Stročín 25 

12. Maľovanie na textil 15.9. obec Vyšná Písaná 18 

13. Maľovanie na sklo 11.10. ZŠ 8. mája, Svidník 11 

 
ÚSEK ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA, MENŠINOVEJ KULTÚRY 
 
Na úseku vzdelávania, sociálnej prevencie a menšinovej kultúry sme vychádzali z kultúrnych aktivít 
regiónu, orientovali sme sa na zachovávanie a propagovanie  miestnych kultúrnych tradícií, ale aj na 
podujatia zamerané na vzdelávanie aktivity k problematike kriminality, drogových závislosti, sociálnej 
prevencie a zdravého životného štýlu. 
V roku 2018 bolo zrealizované spracovanie štatistických výkazov za rok 2017, množstvo výchovno-
vzdelávacích aktivít v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Okresným 
riaditeľstvom policajného zboru, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo 
Svidníku, starostami obecných úradov,  riaditeľmi ZŠ, SŠ v okrese Svidník, Stropkov a inými 
inštitúciami.  
V rámci zdravotnej výchovy sme sa v prevažnej miere venovali mladej, strednej generácií a seniorom, 
zamerané na civilizačné ochorenia a ich prevenciu. V rámci Svetového dňa zdravia sme uskutočnili 
v apríli v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pre občanov mesta Svidník 
a Giraltovce merania prístrojom REFLOTRON / krvný tlak, glykémiu, cholesterol, triglyceridy/. Zároveň 
bolo poskytnuté poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu.  
Aj v roku 2018 sa na úseku sociálnej prevencie pokračovalo v prevencii kriminality a drogových 
závislosti v okrese Svidník a Stropkov. Z hľadiska foriem prevencie činnosti prevládali besedy, 
prednášky, workshopy, tvorivé dielne a výstavy.  Vo výchovno-vzdelávacej práci sme širšie nastoľovali 
aj otázky morálky, medziľudských vzťahov, priamo či nepriamo sme pôsobili proti rozličným 
protispoločenským prejavom hrubosti a vulgárnosti v živote, kriminalite a osobitne kriminalite 
mládeže a prevencií drogových závislosti. V tejto oblasti boli uskutočnené podujatia pre MŠ, ZŠ, SŠ 
pre koordinátorov, výchovných poradcov a seniorov. Všetky podujatia boli formou prevencie: 
predchádzaniu negatívnym spoločenským javom, formy komunikácie, kyberšikanovanie, prevencie 
AIDS/HIV, cyklické podujatia Podpora zmeny životného štýlu k zdravšiemu spôsobu života, edukačné 
aktivity s protidrogovým zameraním. V mesiaci november organizujeme v spolupráci s Okresným 
riaditeľstvom policajného zboru vo Svidníku a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo 
Svidníku s príležitostí Európskeho týždňa boja proti drogám podujatia pre deti a mládež  v rámci 
okresu Svidník a Stropkov. Cieľom podujatí bolo upozorniť na nežiaduce následky užívania 
návykových látok a faktory, ktoré takýto druh rizikového správania podporujú. Mali možnosť získať 
informácie, týkajúce sa zdravého životného štýlu, problémov  a rizík, ktoré sú spojené s užívaním 



drog, až po trestnoprávnu zodpovednosť súvisiacu s drogovou problematikou. Zjednocujúcou snahou 
všetkých, ktorí pôsobia na poli celospoločenskej prevencie drogových závislosti, je snaha pomôcť čo 
najväčšiemu počtu deti a mladých ľudí dosiahnuť cieľový model „obranyschopného dieťaťa, mladého 
človeka“, máme na mysli človeka, ktorý vie odolať nátlaku ponuky a vie a chce v každej situácii drogu 
odmietnuť. 
 Každoročné organizujeme výchovno-vzdelávacie podujatie v apríli  Deň Zeme, ktoré sme uskutočnili 
pre občanov a deti MŠ a žiakov ZŠ v obci Vyšná Olšava, zamerané k ochrane životného prostredia 
/vyčistenie areálu školy, autobusovej zastávky, obecného úradu ako aj vyčistenie okolia potokov 
v obci/. Žiaci sa zapojili 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 a tým ukázať, že stav životného prostredia a čistota prírody im nie je ľahostajná 
Tradičným podujatím v predveľkonočnom období bola regionálna súťaž Maľovanie veľkonočných 
vajíčok tradičnou a netradičnou technikou v obci Nižná Olšava. Do súťaže sa prihlásilo 27 súťažiacich 
z regiónu Svidník, Stropkov a taktiež hostia z Ukrajiny - Mukačeva. Okrem súťaže nechýbala 
ochutnávka tradičných veľkonočných jedál, výstava remeselných prác a kultúrny program v  ktorom 
vystúpila dievčenská spevácka skupina Kalina, ktorej vedúcim je Miroslav Humeník. Piesne v ich 
podaní boli nádherným umeleckým, ale aj duchovným zážitkom. 
Sprievodným podujatím 64. ročníka Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov Slovenska vo Svidníku, bol 
14. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník FOLKLÓRNE PASTELKY,  určený pre deti a žiakov 
MŠ, ZŠ  v meste. Prostredníctvom výtvarného prejavu sme chceli prehĺbiť ich vzťah k folklóru 
a podporiť záujem o kultúrne dianie v meste. 
V mesiaci júl - september sme v spolupráci s obcou Stročín zrealizovali projekt Podpora rozvoja 
talentu, zameranú na zmysluplné využitie voľného času rómskych detí a mládeže. Uskutočnili sme 
tvorivé dielne zamerané na remeselné výrobky, workshopy tanca a spevu. Záverom projektu bola 
verejná prezentácia výsledkov tvorivých dielní a vystúpenia z workshopu tanca a spevu.  
S cieľom motivovať rómsku a rusínsku mládež v oblasti tradičnej ľudovej kultúry sme uskutočnili  
regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2018. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ Bukovce, ZŠ 
Ladomirová ZŠ Kružlová, Komunitné centrum Stropkov, ZŠ Nižný Mirošov, Terénna sociálna práca 
Svidník, Spojená škola OA Svidník. Cieľom bolo zvýšiť rómske povedomie, podporiť mladé rómske 
talenty, o ktorých sa nevie a ktoré by si zaslúžili možno viac pozornosti. V neposlednom rade 
podujatie bolo zamerané aj na uchovávanie a šírenie rómskych tradícií.  
 Najkrajšie tradície Vianoc   sme uskutočnili  v rámci projektu „Objavujeme talenty“ na 3 
základných školách v Nižnom Mirošove, Kolbovciach a Bukovciach, zamerané na zmysluplné 
voľnočasové činnosti detí. Celý projekt sa realizoval formou pravidelných stretnutí. Zrealizovali sa 
workshopy na ktorých sa vyrábali kostýmy, ktoré boli použité na verejnej prezentácií projektu 
v Stropkove a Svidníku.  Realizáciou projektu sme zlepšili vzájomné vzťahy medzi mladými ľuďmi na 
vidieku, oživili aktivity mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do kultúrneho života v obci. 
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku pripravilo v dňoch 9.10.2018 a 11.10.2018 pre 
stredoškolákov v Stropkove, Svidníku a v Giraltovciach vzdelávacie podujatie s názvom Prvá svetová 
vojna vo filme a literatúre. Lektori z Klubu vojenskej histórie Beskydy svoju prezentáciu zamerali na 
témy: Slováci na bojiskách prvej svetovej vojny. Druhou témou boli bojiská prvej svetovej vojny a 
vojnové cintoríny na území východného Slovenska. Študenti zároveň si pozreli výstavu Pradedovia na 
frontoch 1.sv.vojny a oboznámili sa s  literatúrou zameranou na prvú svetovú vojnu.  
V mesiaci október 2018, ktorý je Mesiacom úcty k starším, Podduklianske osvetové stredisko vo 
Svidníku, zorganizovalo 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 Cernina, Stročín, Nižný Orlík. 
  Celkovo sa uskutočnilo 64 podujatí na ktorých sa zúčastnilo 7 467 účastníkov a návštevníkov.  
        



 
Názov podujatia  

 
Termín 

 
Miesto 

 
Počet  
účastn. 

 
Počet 
návštev- 
níkov 

Metodická pomoc starostom pri 
vypracovaní žiadosti 
o poskytnutie dotácií z Fondu na 
podporu umenia a Fondu na 
podporu kultúry  národnostných  
menšín pre obce Nižná Olšava,  
Stročín, Cernina,  Pstriná, Nižná 
Jedľová,  Hrabovčík, Rakovčík, 
Nižný Orlík, Soboš, Nižný Mirošov, 
Kurimka, Kečkovce, Oľšavka 

 
 
 
 
január 

 
 
 
 
POS Svidník 

 
 

 

 Mladí ľudia a život 
-škodlivosť fajčenia a užívania 
alkoholických   
    nápojov, 1.a 2.roč.  
Trestná činnosť deti a mládeže  
- prednáška, 3.a 4.roč. 

 
 
 
25.1.2018 

 
 
 
ZŠ Ladomírova 

 
 
 
26 
 
22 

 

Stop drogám 
-tvorivá dielňa pre 4.roč. 

 
30.1.2018 

ZŠ Komenského 
Stropkov 

 
18 

 

Prevencia kriminality v praxi 
- aktualizovať informácie z oblastí 
prevencie kriminality (oblasti: 
krádež, lúpež, ublíženie na zdraví, 
obmedzenie osobnej slobody a 
pod.) pre žiakov 6.a 7.roč.  
Škodlivosť fajčiarov na 
nefajčiarov! 
- beseda pre Rómov, pre   4.a 
5.roč.  
„Sexuálna výchova pre 
mladistvých“ 
 – vzdelávacie podujatie, pre 8.a 
9.roč.  
Hygiena deti a mládeže – 
starostlivosť o zdravie 
- beseda pre rómske deti 
1.2.3.roč.,  

 
 
 
12.2.2018 

 
 
 
ZŠ Bukovce 

 
 
 
21 
 
 
 
 
18 
 
 
 
20 
 
 
26 

 

Vypracovanie  štatistických 
výkazov KULT 14-01, KULT 3-01, 
NM 1-01 

 
 
február 

 
 
  POS Svidník 

 
 
 

 

Aktivity zamerané na prevenciu 
drogovej závislosti 
-  výchovno-vzdelávacie podujatie 
spojené s premietnutím 
videofilmu 

 
 
 
 
20.2.2018 

 
 
 
 
Gymnázium Svidník 

 
 
 
 
38 

 
 
 
 
 

Výchova k zdraviu – škodlivosť 
alkoholu a fajčenia na zdravie deti 
a mládeže 
-beseda pre rómskych žiakov, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
18 
 
 

 



5.roč. 
Zdravý životný štýl rómskych detí  
– tvorivá dielňa zameraná na 
výživu, pohyb, oddych, spánok 
a denný režim, 
 1.2.3.roč.,   
Kriminalita mladistvých 
 – beseda pre rómskych žiakov, 
6.7. roč. 
Predčasný sexuálny život mladých 
Rómov 
-beseda 

 
 
 
 
 
21.2.2018 

 
 
 
 
 
ZŠ Nižný Mirošov 

 
 
23 
 
 
 
 
14 
 
 
 
18 

Prevencia vybraných 
sociálnopatologických javov 
-odborný seminár, org.  NOC 
Bratislava 
Maľovanie veľkonočných vajíčok 
tradičnou a netradičnou 
technikou 
-regionálna súťaž okres Svidník, 
Stropkov 

 
 
15.3.-
16.3.2018 
 
 
 
18.3.2018 

 
 
ZOS Michalovce 
 
 
 
 
Nižná Olšava 

 
 
 
 
 
 
 
27 

 
 
 
 
 
 
 
325 

 Prevencia kožných a chrípkových 
ochorení 
-beseda pre seniorov s lekárom 
Beseda bola zameraná  na tie 
najdôležitejšie chorobné stavy 
ako sú akné, melanómy, ružienka, 
psoriáza, ekzémy, kožné nádory, 
prekancerózy, postihnutia kože 
ekto parazitmi (kliešte, ploštice, 
blcha), mykózami a vírusmi.  
Prevencia fajčenia a užívania 
alkoholu 
-beseda pre žiakov ZŠ spojené 
s premietnutím filmu k danej 
tematike 

 
 
 
 
 
 
 
23.3.2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cernina 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
19 

 

Škodlivosť fajčenia na zdravie 
mladých ľudí 
-beseda pre žiakov 6.a.7.roč 
Ako predchádzať užívaniu drog 
a rizikám s tým spojeným 
-beseda pre 8. a 9. roč.,  

 
 
 
 
11.4.2018 

 
 
 
 
CZŠ Svidník 

32 
 
 
 
 
28 

 

„Svetový deň zdravia“ 
 – deň zdravotnej osvety pre  
spoluobčanov 
 „Tichý zabijak“ – problematika 
vysokého krvného tlaku 
a možnosti prevencie 
sprievodné podujatia: meranie 
krvného tlaku, cholesterolu, 
glykémie 

 
 
 
 
17.4.2018 
 
19.4.2018 
 
 

 
 
 
 
POS Svidník 
 
MsÚ Giraltovce 

 
 
 
 
21 
 
32 

 

DEŇ ZEME     



-výchovno-vzdelávacie podujatie 
zamerané na ochranu životného 
prostredia 

 
20.4.2018 
 

ZŠ s MŠ Vyšná 
Olšava 
 

 
60 

Ako predchádzať užívaniu drog 
a rizikám s tým spojeným 
-beseda pre 6.a 7.roč.  
Sexuálna výchova 
-beseda pre 8. a  9.roč., 
Škodlivosť alkoholu a fajčenia na 
zdravie mladých ľudí 
-beseda pre žiakov 4. a 5.roč. 
Zdravý životný štýl 
-beseda s premietnutím DVD pre 
žiakov 1. až 3. roč. 

 
 
ZŠ Kolbovce 

 
 
26.4.2018 
 
 
 
 

12 
 
 
 
18 
 
 
18 
 
 
20 

 

Rómsky talent 2018 
-školské kola s postupom na 
regionálnu súťaž 

9.5.2018              
10.5.2018             
11.5.2018              
22.5.2018  

ZŠ Bukovce 
ZŠ Kružlová 
ZŠ Ladomírova 
ZŠ Vyšný Mirošov 

 
 

 
 

Prevencia kriminality 
-beseda s policajtom OR PZ, pre 
žiakov 3.a 4.  
letky fajčenia, alkoholu a ďalších 
drog na zdravie a správanie 
človeka 
-beseda spojená s premietnutím 
filmu, 5. a 6.roč.  
Zdravá výživa školáka –obezita 
a rizika s ňou spojené 
-vzdelávacie podujatie, 7.a8.roč.  
Čisté ruky 
-tvorivá dielňa  pre 1.a 2.roč.  

 
 
 
 
 
 
 
17.5.2018 

 
 
 
 
 
 
 
ZŠ Okrúhle 

22 
 
 
 
26 
 
 
 
 
24 
 
 
25 

 
 

Makovická struna 2018 
-regionálna súťažná prehliadka 
ľudových piesní okres Svidník, 
Stropkov 

 
 
17.5.2018 

 
 
SNM-MURK Svidník 
 

 
 
28 
 

 
 
123 

Prevencia drogových závislosti 
-podujatie zamerané na 
vzdelávanie a prevenciu 
drogových závislosti 
-ukážky policajnej techniky /autá, 
zbrane, výstroj a výzbroj policajta 
v službe/ 

 
 
 
23.5.2018 
 
 
 

 
 
 
ZŠ s MŠ Vyšná 
Olšava 

 
 
 
 
58 
 

 
 
 
 

Nedovoľ svojmu mozgu zostarnúť 
-beseda pre seniorov spojená 
s tréningom mozgu 

 
19.6.2018 

 
Nižná Olšava 
 

 
16 

 

 Rómsky talent 2018 
-regionálna súťažná prehliadka 
okresov Svidník, Stropkov 

 
7.6.2018 
 

 
Dom kultúry 
Svidník 

 
75 
 

 
384 
 

 Folklórne pastelky 
- 14. ročník výtvarnej súťaže 
v maľovaní na chodník, 
sprievodné podujatie k 58. 

 
 
 
15.6.2018 

 
 
 
 Pešia zóna Svidník 

 
 
 
45 

 
 
 
186 



folklórnym slávnostiam kultúry 
Rusínov -Ukrajincov SR vo 
Svidníku 

 
 

 
 

Fajčenie – zlozvyk, ktorého sa 
možno zbaviť  
- beseda 
Zdravá výživa školáka –obezita 
a rizika s ňou spojené 
-tvorivá dielňa 
Kriminalita, vandalizmus a iné 
formy násilného správania 
-beseda 

 
 
 
 
27.6.2018 

  
 
 
 
IV.ZŠ Svidník 
 

28 
 
 
 
 
23 
 
 
34 

 

Zdravá výživa a zdravý životný 
štýl, ako nevyhnutná podmienka 
aktívneho seniorského veku 
-beseda 

 
 
10.7.2018 
 

 
 
Cernina 

 
 
28 
 

 

Podpora rozvoja talentu 
-realizácia workshopov pre 
Rómov – tanec, spev 
  - realizácia výtvarných tvorivých 
dielní 

 
 
23.8.-
25.8.2018 

 
 
Stročín 
 

 
 
75 

 

Dentálna hygiena pre najmenších 
-prevencia vzniku zubného kazu 
u detí,  

 
 
12.9.2018 

 
 
MŠ Vyšná Olšava 

 
 
25 

 

Písanské medovanie 
-realizácia pozvánok, plagátov 
-prednáška, súťaž o najlepší med, 
maľovanie úľov, maľovanie trička, 
hry pre deti....... 

 
 
 
15.9.2018 

 
 
 
Vyšná Písana 

 
 
 
38 

 
 
 
112 

Kriminalita, vandalizmus a iné 
formy násilného správania  -
beseda 
Podpora rozvoja talentu 
-záverečný koncert spojený 
s výstavou výrobkov z tvorivých 
dielní  

 
20.9.2018 
 
 
 
23.9.2018 

 
Spojená škola 
Svidník 
 
Kultúrny areál 
Stročín 

 
31 
 
 
 
65 

 
 
 
 
 
326 

Mladí ľudia a násilie -cieľom 
podujatia je poskytnúť rómskym 
žiakom, čo najviac odborných 
informácií  o násilí, jeho príčinách, 
následkoch i prevencií. 8.-9.roč.  
Zdravý životný štýl rómskych detí  
- tvorivá dielňa zameraná na 
výživu, pohyb, oddych, spánok 
a denný režim, 6.-7.roč.,  
Zdravé zuby – pekný úsmev  
-tvorivá dielňa pre rómskych 
žiakov 2.-4.roč.,  

 
 
 
 
 
 
27.9.2018 

 
 
 
 
 
 
ZŠ Krajná Poľana 

 
21 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
38 

 

Prvá svetová vojna vo filme 
a literatúre 
-vzdelávacie podujatie pre 

 
9.10.2018 
11.10.2018 

 
Stropkov 
Svidník 

 
62 
320 

 



študentov,  Giraltovce 280 

Mesiac úcty  k starším 
-kultúrno-spoločenské podujatie  

 
21.10.2018 

 
Cernina 

 
56 

 
264 

Ako sa chrániť na ulici a doma 
pred možným nebezpečenstvom 
-  podujatie pre seniorov 

 
 
24.10.2018 

 
 
Nižný Orlík 

 
 
21 

 

SENIORI – nestaňte sa obeťami 
podvodníkov a zlodejov 
-podujatie pre seniorov 

 
 
25.10.2018 

 
 
Stročín 

 
 
14 

 

Objavujeme talenty 
-realizácia projektu na 3-och 
základných školách v okrese 
Svidník, Stropkov, zameraná na 
zmysluplné voľnočasové činnosti 
detí. Výsledkom boli 3 kompletné 
diela vhodné na verejnú 
prezentáciu 

 
 
15.11.2018 
20.11.2018 
28.11.2018 

 
 
ZŠ Nižný Mirošov 
ZŠ Kolbovce 
ZŠ Bukovce  

  

Edukačné aktivity zamerané na 
sociálnu prevenciu 
- pre žiakov vybraných základných 
škôl v okrese Svidník a Stropkov 
sa uskutoční séria       
interaktívnych workshopov 
zameraná na prevenciu 
sociálnopatologických javov 
v rámci Týždňa boja proti 
drogám. Zároveň budú 
premietnuté filmy 
s protidrogovou tematikou 

21.11.2018 
 
 
 
 
27.11.2018 
 
29.11.2018 
 
 

ZŠ Bukovce 
 
 
 
 
ZŠ Nižný Mirošov 
 
SŠ Svidník 
 
 

78 
 
 
 
 
89 
 
45 
 
 

 

Partnerské vzťahy, sex a hrozba 
AIDS 
-podujatie pre študentov 

 
4.12.2018 

 
ZŠ Kračúnovce 

 
28 

 

Prevencia HIV/AIDS 
- beseda pre SŠ pre 7.8 a 9.roč. 
Fajčenie, alkohol a ich dôsledky  
-beseda spojená s premietnutím 
filmu pre 5. a 6.roč. 

 
5.12.2018 
 

 
ZŠ Cernina 

 
32 
 
 
28 

 

Najkrajšie tradície Vianoc 
- v rámci projektu „Objavujeme 
talenty“ 
- záverečný koncert vianočných 
kolied rómskych detí ZŠ Bukovce,  
ZŠ Kolbovce, ZŠ N.Mirošov 

 
 
12.12.2018 

 
 
Kultúrne stredisko 
Stropkov 
SNM-MURK Svidník 

 
 
95 

 
 
425 
263 

Realizácia samotných podujatí, 
príprava a realizácia, 
pozvánok, plagátov na obecné 
kultúrne podujatia: 
 
Festival rusínskej kultúry 
-pozvánky, plagáty, program 
 
Festival ľudovej kultúry 2018 

 
 
 
 
 
15.7.2018 
 
 
15.7.2018 

 
 
 
 
 
Nižná Olšava 
 
 
Oľšavka 

  
 
 
 
 
620 
 
 
285 



 
Dedina ožíva 
-festival 
 
Kultúra nás spája 
-multikultúrny festival 
 
Festival tradičnej kultúry 
-folklórny festival 
   
Ozveny minulosti 
-470. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci 
 
MUZIKY 
-festival ľudových hudieb 
 
 

 
 
21.7.2018 
 
 
29.7.2018 
 
 
4.8.2018 
 
 
11.8.2018 
 
 
18.8.2018 
 

 
 
Pstriná 
 
 
Kečkovce 
 
 
Stročín 
 
 
Hrabovčík 
 
 
Rakovčík 

 
 
200 
 
 
180 
 
 
530 
 
 
480 
 
 
285 

 
 
 
ÚSEK ASTRONÓMIE 
Činnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – vysunutého astronomického pracoviska 
Roztoky sa v  2018  riadila podľa plánu činnosti na daný rok. Hlavným cieľom bola popularizácia 
astronómie ako vedy prostredníctvom kultúrno – výchovných a vzdelávacích podujatí organizovaných 
pre verejnosť, odborno–pozorovateľská činnosť a budovanie materiálno – technickej základne 
organizácie. 
 Úlohou kultúrno – výchovnej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti bolo sprostredkovať 
širokej verejnosti fakty a zákonitosti z astronómie a príbuzných vied pomocou nasledujúcich podujatí.  
 
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: 3 
Počet účastníkov: 96 
 
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: 24 
Počet účastníkov: 589 
 
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 sme sa zamerali najmä na využívanie vzdialených fotoaparátov a ďalekohľadov.     
Počet uskutočnených akcií: 4 
Počet účastníkov: 109 
 
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: 40 
Počet návštevníkov: 978 
 
Pozorovania oblohy pre verejnosť 
Pozorovaniu oblohy na Hvezdárni Roztoky boli vyhradené piatky, poprípade iné dni, ktoré sme volili 
po dohode s návštevníkmi. Takisto sme sa pozorovania robili počas významných dní astronómie, ako 
sú Solárne dní a Deň Slnka. Pozorovanie v rámci dňa Hvezdární a planetárií sme pre verejnosť 
neuskutočnili, kvôli počasiu.   
Počet uskutočnených akcií: 32 
Počet účastníkov: 163 
 
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 do celoslovenského kola. Na celoslovenskom kole 
sa umiestnili traja žiaci z okresov Svidník a Stropkov a to: Jakub  Bača, Katarína Ščerbová a Barbara 
Leferovičová.    
Počet akcií: 2 
Počet účastníkov: 384 
Počet návštevníkov výstavy: 457 
 
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 v jednotlivých kategóriách.    
Počet akcií: 2 
Počet účastníkov: 9 
 
METODICKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
V priebehu roka  2018 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 pokračovali v uverejňovaní  „Astronomického okienka“, v ktorom sme uverejňovali 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. Odborný pracovník poskytoval aj odbornú pomoc pri realizácii SOČ 
(Stredoškolskej odbornej činnosti) Štefanovi Jackovičovi v oblasti zostavenia aparatúry a pozorovania 
meteorov pomocou videokamery. Táto práca sa umiestnila na šiestom mieste v celoslovenskom kole.       
 
ODBORNÁ ČINNOSŤ 
V roku 2018 sme pokračovali v pozorovaní medziplanetárnej hmoty, konkrétne meteorov, technikou 
vizuálnou a aj pomocou videokamery. V rámci týchto pozorovaní patrime do siete IMO (International 
meteor organization) a do siete CEMENet (Central Europe Meteor Network). Výsledky z týchto 
pozorovaní sú archivované na hvezdárni. V prípade záujmu o tieto výsledky si ich ja možné vyžiadať 
u odborného pracovníka. Ďalej sme v spolupráci s Jozefom Leškom pokračovali v uverejňovaní 
predpovede slnečnej a geomagnetickej aktivity na našej webovej stránke. Tieto predpovede 
pomáhajú najmä rádioamatérom a prevádzkovateľom družíc. Pozorovanie slnečnej fotosféry sa 



nekonalo z dôvodu absencie stáleho a zaškolenia nového pracovníka. V prvom polroku 2018 sme 
vykonali aj merania svetelného znečistenia na hvezdárni. Tieto merania vykazujú minimálne tak 
dobré hodnoty ako na AO Kolonica.              
 
BUDOVANIE MATERIÁLNO – TECHNICKEJ ZÁKLADNE 
V roku 2018 sme dokončili opravu hlavného ďalekohľadu. Rekonštrukcia sa pretiahla z technických 
dôvodov, ktoré neboli zapríčinene našou hvezdárňou. Momentálne je ďalekohľad plne funkčný. 
Úlohy roku 2018 boli splnené. Spolu sme uskutočnili 78 akcií, ktorých sa zúčastnilo 2397 
návštevníkov.  Spustenie nových pozorovacích programov a zameranie sa na „astroturistiku“ sa nám 
začína vyplácať, keďže každým rokom sledujeme nárast počtu návštevníkov. K tomuto faktu prispieva 
aj organizovanie, už pravidelných, expedícií za meteormi alebo astrofotografiou. Pri tejto časti treba 
spomenúť, že každého účastníka počítame do štatistiky len raz, aj keď navštívil naše pracovisko na 
viac dní, v opačnom prípade by výsledné číslo bolo niekoľko krát väčšie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 
 
 
 
 
       Schválený   Upravený 
       rozpočet 2018          rozpočet 2018 
 
Bežné výdavky, príjmy     237 597 EUR  270 312 EUR 
Fond na podporu umenia /111/          0    23 900 EUR 
Fond na podporu národnostných menšín /111/        0      4 000 EUR 
Úrad vlády SR /111/           0           5 000 EUR   
ÚPSVaR /72h/            0      3 180 EUR 
Dary /72a/            0                       600 EUR 
Z náhrad z poistného plnenia /72e/         0         382 EUR 
Kapitálové výdavky /41/          0   90 000 EUR 
Kapitálové výdavky /52/          0   10 000 EUR 
Kapitálové výdavky /41/          0             5 000 EUR 
 
 
 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má na rok 2018 schválený rozpočet vo výške 
237 597,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  27 000,00 EUR 
 
 V roku  2018 došlo k rozpočtovému opatreniu: 
 

- listom č. 470/1/K/2018 zo dňa 5.3.2018 došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu pre 
rok 2018 – obstaranie kapitálových aktív v sume 500 000 EUR. Jedna sa o nedočerpané 
kapitálové výdavky z roku 2017 pridelené z rezervného fondu na investičnú akciu „Prístavba 
objektu“. 
 

- Listom č. 477/1/K/2018 zo dňa 5.3.2018 došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu pre 
rok 2018 – obstaranie kapitálových aktív v sume 5 000 EUR. Finančné prostriedky boli 
pridelené z prostriedkov PSK na investičnú akciu „Nákup kosačky“. 
 

- Listom č. 708/8/K/2018 zo dňa 12.4.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 716,00 EUR 
refundácia miezd – projekt Šanca na zamestnanie ÚPSVaR Bardejov 
 

- Listom č. 704/8/K/2018 zo dňa 12.4.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 14900 EUR. 
Rozpočet sa upravuje na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorených 
medzi POS vo Svidníku a Fondom na podporu umenia číslo: 

• 18-460-01404 na projekt „28. Medzinárodný folklórny festival Szeged“ v objeme 2 
000€, 

• 18-451-00569 na projekt „CINEAMA“ v objeme 1 900€, 

• 18-451-00570 na projekt „Krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti – Rozprávkový 
Stropkov“ v objeme 3 000€ 

• 18-452-01403 na projekt „Cesta za poznaním“ v objeme 8 000€ 
 

- Listom č. 81/10/K/2018 zo dňa 23.5.2018 došlo k úprave príjmu a výdavku o 6 500 EUR. 
Rozpočet sa upravuje na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorených 
medzi Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku a Fondom na podporu umenia 
číslo: 

• 18-453-01402 na projekt „Umenie hrou“ v objeme 6 500 EUR 



 
- Listom č. 88/10/K/2018 zo dňa 23.5.2018 došlo k úprave výdavkov o 627 EUR  

Finančné prostriedky sú účelovo určené na akcie: 

• „Cezhraničná spolupráca so seniormi PĽR a ČR, Ukrajina“ v objeme 227 € 

• „XXVII. Ročník Mikovského festivalu rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola“ 
v objeme 400 €. 
 

- Listom č. 962/13/K/2018 zo dňa 11.6.2018 došlo k úprave výdavkov o 600 EUR. Finančné 
prostriedky sú účelovo určené na kultúrne podujatie „Spoluorganizovanie XXVII. Mikovského 
festivalu Rusínskej kultúry 2018“. 
 

- Listom č. 979/14/K/2018 zo dňa 20.6.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 2500 EUR. 
Rozpočet sa upravuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorených 
medzi Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku a Fondom na podporu umenia 
číslo: 

• 18-412-03821 na projekt „Zahrajte mi husličky...“ v objeme  2 500 €. 
 

- Listom č. 1026/16/K/2018 zo dňa 25.6.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 1188 EUR. 
Refundácia miezd – projekt Šanca na zamestnanie ÚPSVaR Bardejov. 
 

- Listom č. 1292/19/K/2018 zo dňa 18.7.2018 došlo k úprave výdavkov rozpočtu o 2200 EUR. 
Finančné prostriedky sú účelovo určené na „prvotné výdavky na licenciu a implementáciu 
programu MAGMA“. 
 

- Listom č. 1332/20/K/2018 zo dňa 27.7.2018 došlo k úprave rozpočtu príjmov a výdavkov 
o 588 EUR. Refundácia miezd -  projekt Šanca na zamestnanie ÚPSVaR Bardejov. 
 

- Listom č.  1569/22/K/2018 zo dňa 27.8.2018 došlo k úprave rozpočtu príjmov a výdavkov 
o 5000 EUR. Vyplatenie odmien zamestnancom za I. polrok 2018. 
 

- Listom č. 1658/2/K/2018 zo dňa 6.9.2018 došlo k úprave rozpočtu príjmov a výdavkov o 588 
EUR. Refundácia miezd -  projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) ÚPSVaR Bardejov. 
 

- Listom č. 177526/K/2018 zo dňa 19.9.2018 došlo k úprave rozpočtu výdavkov o 10000 EUR. 
Finančné prostriedky sú účelovo určené na kultúrne podujatie „Deň Prešovského 
samosprávneho kraja – Praha“. 
 

- Listom č. 1880/27/K/2018 z zo dňa 7.10.2018 došlo k úprave rozpočtu príjmov a výdavkov 
o 557 EUR.  Refundácia miezd -  projekt Šanca na zamestnanie ÚPSVaR Bardejov. 
 

- Listom č. 1881/27/K/2018 zo dňa 7.10.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 4000 EUR. 
Finančné prostriedky sú poskytnuté z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 
18-130-00217 na projekt „Objavujeme talenty“. 
 

- Listom č. 1979/12/P/2018 zo dňa 22.10.2018 došlo k úprave výdavkov vo výške 2679 EUR. 
Finančné prostriedky sú účelovo určené na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu 
„Vesmír na dlani“ v rámci programu INTEREG V-A Poľko-Slovensko 2014-2020. 
 

- Listom č. 2319/31/K/2018 zo dňa 19.11.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 5000 EUR. 
Príspevok  bol poskytnutý na základe uznesenia vlády číslo 423 z 18.9.2018, číslo oznámenia 
MF/017166/2018-442 zo dňa 22.10.2018 na „Materiálne vybavenie a výdavky na 
reprezentačné aktivity folklórneho súboru Makovica“. 



- Listom č. 2320/31/K/2018 zo dňa 19.11.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 350 EUR. 
Refundácia miezd -  projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) ÚPSVaR Bardejov. 

 
- Listom č. 2348/31/K/2018  zo dňa 19.11.2018 došlo k úprave výdavkov o 11609 EUR. 

Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov 
organizácie a úhradu záväzkov. 

 
- Listom č. 2689/33/K/2018 zo dňa 12.12.2018 došlo k úprave príjmov a výdavkov o 175 EUR. 

Refundácia miezd – projekt Chceme byť aktívni na trhu prác (50+). 
 

- Listom č. 2845/11/K/2018 zo dňa 19.12.2018 došlo k úprave kapitálových výdavkov 
0 EUR. V roku 2018 boli pridelené kapitálové výdavky na investičnú akciu „prístavba objektu“. 
V rámci tejto akcie dochádza k zmene zdrojov financovania: 
Zdroj 41 -10000€ 
Zdroj 52 +10000€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plnenie príjmov: 
 
       schválený upravený skutočnosť 
       rozpočet rozpočet k 31.12.2018
    
-  príjmy -  zdroj 46       27000,00 32000,00 40585,49 
   z toho: 
- príjmy z prenajatých budov                  0    7000,00    9196,66 
- predaj výrobkov, tovarov a služieb   2700,00      25000,00  30899,19 
- z dobropisov /preplatok za plyn/            68,95 
- ÚPSVR Bardejov projekt Chceme byť  
   aktívni na trhu práce (50+)“           174,75 
- preplatok zdravotného poistenia           245,94 
 
312001 – zo štátneho rozpočtu 72h        3180,00     3179,29    
312001 – zo štátneho rozpočtu 111       32900,00         32900,00 
311 – Granty /72a/           600,00       600,00 
292 006 - z náhrad z poistného plnenia 72e        382,00       382,03 
  
  

 Vlastné príjmy /zdroj 46/ pozostávajú  z  prenájmu kancelárskych priestorov, poplatkov DFS 
Makovička,  tvorivé dielne, ubytovanie,  režijné náklady: 
  
212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov   9 196,66 

-  prenájom kancelárskych priestorov  POS Svidník  
-  prenájom priestorov vysunutého pracoviska v Roztokoch        

 
223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb     30 899,19 
 z toho: 
-     poplatok DFS Makovička                      6 300,00  
-     vystúpenie FS Makovica  a DFS Makovička    10 200,00      
-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky      13 147,00 
-     astronomické prednášky , pozorovanie                                                     110,90 
- tvorivé dielne                          809,00 
-    ostatné  /rež náklady/                         332,29 
 
312001 – zo štátneho rozpočtu /72h/        3 179,29 
refundácia miezd – projekt Šanca na zamestnanie ÚPSVaR Bardejov 
 
312001 – zo štátneho rozpočtu /111/      23 900 EUR 
Poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na tieto projekty: 
 
- 28. Medzinárodný folklórny festival Szeged vo výške 2000,00 EUR 
- CINEAMA 2018 vo výške 1900,00 EUR 
- Krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti – Rozprávkový Stropkov vo výške 3 000€ 
- Cesta za poznaním vo výške 8 000€ 
- Umenie hrou v výške 6 500€ 
- Zahrajte mi husličky, zborník ľudových piesni vo výške  2 500 €. 
 
312001 – zo štátneho rozpočtu /111/      4 000 EUR 
Poskytnutá dotácia z Fondu na podporu národnostných menšín na realizáciu projektu Objavujeme 
talenty 
 



312001 – zo štátneho rozpočtu /111/      5 000 EUR 
Poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády číslo 423 z 18.09.2018 v znení bodu E.1 uzn. 487 zo 
dňa 23.10.2018, v zmysle § 8a  ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe §3 Výnosu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky. Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky na Materiálne 
vybavenie a výdavky na reprezentačné aktivity folklórneho súboru Makovica. 
 
 PSK nám poskytol upravený rozpočet - bežný výdavok vo výške 238 312,00 /zdroj 41/, 
32000,00 /zdroj 46/  na činnosť osvetového zariadenia a vysunutého astronomického zariadenia v 
Roztokoch. 
  
Čerpanie výdavkov: 
 
 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku eviduje k 31.12.2018 15 zamestnancov, 
prepočítaný stav je 14. Priemerná mzda k 31.12.2018 je 833,80  EUR. 
611 Tarifný plat, osobný plat, základný  -          94 958,09    
611 Tarifný plat, osobný plat, základný /72h/    1 837,94    
612 001 Osobný príplatok   -             21 194,14 
612002 Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -    3 220,18 
614 Odmeny     -  13 951,50 
614 Odmeny /46/         4 917,00  
      
620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  12 730,07 
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne /72h/            383,79 
623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni        546,79                  
625 – poistné do Sociálnej poisťovne               49 395,11 
 625001 – nemocenské poistenie      2 001,59 
           625001 – nemocenské poistenie /72h/                  53,73 
  625002 – starobné poistenie                 20 494,23 
           625002 – starobné poistenie /72h/         537,30 

 625003 – úrazové poistenie                              1 170,59 
 625003 – úrazové poistenie /72h/           30,71 

  625004 – invalidné poistenie           4 166,40  
 625004 – invalidné poistenie /72h/          115,13 

  625005 – poistenie v nezamestnanosti                     1 332,72 
            625005 – poistenie v nezamestnanosti /72h/          38,39 
  625007 – rezervný fond solidarity                     6 952,72  
           625007 – rezervný fond solidarity /72h/               182,30 
 
 
 
 
630 Tovary a služby 
 
631001 – Cestovné tuzemské            121,66 
- pracovná porada riaditeľov kultúrnych organizácii v Bardejovských Kúpeľoch 
- seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov v Zemplínskom osvetovom stredisku 

v Michalovciach 
- CINEAMA 2018 – výber filmov na krajské kolo Prešov 
- Metodické stretnutie zamerané na oblasť kultúrno-osvetovej činnosti pre riadiacich pracovníkov 

kultúrno-osvetových zariadení a metodických pracovníkov/manažérov kultúry v Nitre 



632 Energie, voda a kumunikácie 
 
632001 Energia elektrická, plyn /41        8 004,21 
632001 Energia elektrická, plyn /46/      11 069,86 
 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie 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 faktúru  
mesačne na základe skutočnej spotreby.  Využívame pri dennej prevádzke aj kotol na tuhé palivo. 
Snažíme znížiť náklady na elektrickú energiu.  
 
632002 – Vodné, stočné         356,29 
632003 -  Poštové a telekomunikačné služby                    252,43  
      - poštovné, popl.za výpis  
632004 – Komunikačná infraštruktúra              2 184,88 

         Svitel – internet  POS        
    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET  
     Audio Video Centrum Stropkov – poplatok Skylink       
632005 – Telekomunikačné služby      1 091,70 
     - telefónne poplatky 
 
   633 Materiál 
 
633003 – Telekomunikačná technika /46/      239,00 
- Mobil SAMSUNG GALAXY A6LAVEN 
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje        680,60 
- Projektor OPTOMA HD 144X 
- Hasiace prístroje pre vysunuté pracovisko Roztoky a POS  
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /P/         200,00 
- bol zakúpený fotografický statív v rámci projektu Vesmír na dlani 2017 v rámci Programu Interereg 
V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
 
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /111/          800,00 
- bol zakúpený akordeón Weltmeister Caprice 80 basový s príslušenstvom. Poskytnutá dotácia na 
základe uznesenia vlády číslo 423 z 18.09.2018 
633006 – Všeobecný materiál         2 985,77  
- Kancelársky papier, kancelárske potreby 
- Tovar pre údržbu POS a vysunutého pracoviska Roztoky  žiarovky, vypínače, náhrada na mop, 

kuchynské utierky, vrecka do vysávača, vrecia na odpad, rohož, popolník 
- Čistiace prostriedky pre upratovanie priestorov POS a vysunutého pracoviska Roztoky 
- Pracovný materiál pre realizáciu projektu „Umenie hrou“ - workshop pre neprofesionálnych 

výtvarníkov, filmárov a fotografov 
- Materiál na tvorivé dielne projektu Objavujeme talenty 
633006 – Všeobecný materiál /111/       1 700,00 
- pracovný materiál na realizáciu projektu „Umenie hrou“ – workshop pre neprofesionálnych 

filmárov, fotografov a výtvarníkov 



- materiál na realizáciu projektu „Cesta za poznaním – vzdelávacia aktivita – workshop „Remeslo 
má zlaté dno“ 

- výstavné vitríny v počte 2ks v rámci projektu Cesta za poznaním – podujatie Návraty k tradičnej 
kultúre 

- materiál na tvorivé dielne projektu  Objavujeme talenty     2000,00 
633006 – Všeobecný materiál /P/         863,05 
- kancelárske potreby, fixácie a redukcie na teleskopy a fotoaparáty v rámci projektu Vesmír na dlani 
2017 v rámci Programu Interereg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 
 
 
633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice        314,16 

- Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka. 
- Predplatné časopisu Národná Osveta  
- Predplatné účtovníctvo ROPO a OBCÍ 
- Predplatné novín 

633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky         50,00 
- pre upratovačky bol zakúpený pracovný odev 
633013 – Softvér /46/            900,00 

- Licenčný poplatok MAGMA 
633015 – Palivá ako zdroj energie          224,28 

- Benzin do kosačky 
- Propan butanová fľaša 

 
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 bežeckých turistických trás. 
 
634001 – Palivá, maziva, oleje              1550,37 
      - pohonné hmoty pre 2 motorové vozidlá  
634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky    1047,06 

- Prezutie pneumatík motorového vozidla CITROEN BERLINGO s OPEL COMBO 
- Oprava motorového vozidla CITROEN BERLINGO 
- Emisná kontrola a STK motorového vozidla CITROEN BERLINGO  
- Technická prehliadka vrátane STK motorového vozidla OPEL COMBO SK402AZ 
- Nemrznúca zmes do chladiča  

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky  /46/     360,38 
- Výmena čelného skla motorového vozidla OPEL COMBO SK402AZ 
- Čistiace prostriedky pre motorové vozidlá 
- Prezutie pneumatík motorových vozidiel, vyváženie kolies 

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky  /72e/     382,03 
  - poistné plnenie  
634003 – Poistenie motorových vozidiel    1 171,35 

- Havarijné poistenie  motorového vozidla CITROEN BERLINGO , OPEL COMBO 
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla OPEL COMBO, 

CITROEN BERLINGO          
- Povinné zmluvné poistenie  prívesného vozíka 

 
634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov   3 575,31 



- Preprava DFS Makovička na regionálnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, 
speváckych skupín, sólistov a inštrumentalistov, preprava členov OO JDS vo Svidníku do 
Poľska, odvoz vzorky vody 
Preprava FS Makovica a remeselníkov na Deň PSK v Prahe pri príležitosti 100. výročia prvej 
ČSR 

634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov /46/   405,00 
- Preprava drevnej hmoty 
- Preprava účinkujúcich v rámci projektu Cesta za poznaním – časť Návraty k tradičnej kultúre 

634004 – prepravné a nájom dopravných prostriedkov /111/         3500,00 
- Preprava účinkujúcich na KS DDT Rozprávkový Stropkov 
- Preprava FS Makovica na 28. Medzinárodný folklórny festival Szeged 
- Preprava účastníkov projektu Umenie hrou – vzdelávacieho podujatia tvorivá dramatika 

634005 – Karty, známky, poplatky      50,00    
- Diaľničná známka pre motorového vozidlo OPEL COMBO 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné  pomôcky   69,00 
- pre vodiča a údržbára bol zakúpený pracovný odev, obuv 
   
635 Rutinná a štandardná údržba 
 
635004 – Rutinná a štandardná údržba /46/      500,00 
-oprava sekundárneho zrkadla k ďalekohľadu v hlavnej kupole vysunutého astronomického 
pracoviska v Roztokoch 
635009 – Softvér                  3 179,30  
 z toho:                                 
-  aktualizácia programového produktu ISPIN        
-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  
-  správa informačného systému –SOFTIP 
-  obnovenie licencie antivírusového programu Kaspersky 
- MAGMA HCM systémová podpora 

                 
635009 – Softvér /46/        193,28  
- MAGMA HCM systémová podpora za 3. Štvrťrok 2018   
 
636 Nájomné 
636001 – Nájomné za nájom budov, objektov     2 000,00 
- prenájom priestorov Deň PSK v Prahe pri príležitosti 100. výročia prvej ČSR 
 
636001 – Nájomné za nájom budov, objektov /111/     1100,00 
- Prenájom priestorov na KS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA a KS DDT Rozprávkový 

Stropkov  
- Prenájom priestorov na realizáciu vzdelávacieho podujatia Tvorivá dramatika  v rámci projektu 

Umenie  hrou 
- Prenájom klubových priestorov pre realizáciu workshopov Tvorivá dramatika v rámci projektu 

Umenie hrou        
636002 –Nájomné za prenájom prevádzkových strojov                 718,55 
- Prenájom poštového priečinka    
-    Prenájom techniky Deň PSK v Prahe pri príležitosti 100. výročia prvej ČSR 
-    Prenájom kontajnera v Roztokoch 
636002 - Nájomné za prenájom prevádzkových strojov /46/      748,80 
- Prenájom tlačiarne  
636002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov /111/    500,00 
- Prenájom techniky na KS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018 
 



637 Služby 
  
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady               4509,00  
- Účastnícky poplatok: 

• odborný seminár Prevencia vybraných sociálno-patologických javov 

• ochrana osobných údajov 

• aktuálna povinnosť pri správe dokumentov 
- prezentácia remeslá „Zvonárstvo“ na podujatí Deň PSK v Prahe pri príležitosti 100. Výročia prvej ČSR 
- ubytovanie členov FS Makovica a remeselníkov Deň PSK v Prahe pri príležitosti 100.výročia prvej 
ČSR 
- vystúpenie gospelovej skupiny F6 na podujatí Deň PSK v Prahe pri príležitosti 100.výročia prvej ČSR 
- školenie zamestnancov Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady /46/    547,20 
- školenie mzdového systému MAGMA /personálna administratíva, výpočet miezd 

a odmeňovanie/  
637001 – Školenia, kurzy, semináre /111/     11700,00 
- podanie stravy pre účastníkov projektu Cesta za poznaním - Padajúca hviezda alebo meteor?, 

Remeslo má zlaté dno. 
- Lektorská činnosť pri realizovaní projektu, Remeslo má zlaté dno“  

 – workshop zameraný na techniku Tiffany – ukladanie a spájanie farebného skla pomocou cínu 
a workshop zameraný na techniku NUNO – plstenie z ovčej vlny na šifóne 

-  podanie stravy, ubytovanie pre účastníkov projektu Umenie hrou – workshopy pre 
neprofesionálnych výtvarníkov, filmárov a fotografov 
- lektorská činnosť pre workshopy v oblasti vizuálneho umenia pre neprofesionálnych fotografov, 
neprofesionálnych výtvarníkov projektu Umenie hrou 
- prednášky pre účastníkov projektu Padajúca hviezda alebo meteor? V rámci projektu Cesta za 
poznaním 
- podanie stravy, ubytovanie pre účastníkov projektu Cesta za poznaním – aktivita Padajúca hviezda 
alebo meteor? 
- lektorská činnosť, prednášky a výstava dokumentov pre účastníkov projektu Cesta za poznaním, 
časť Prvá svetová vojna v literatúre a filme 
- podanie stravy pre účastníkov projektu, lektorská činnosť projektu Umenie hrou – workshop Tvorivá 
dramatika v školskom procese, lektorská činnosť a vystúpenie divadelného súboru pre účastníkov 
školenia Tvorivá dramatika v rámci projektu Umenie hrou  
- vystúpenie speváckej skupiny PETRŽALČANKA v rámci projektu Cesta za poznaním – Návraty 
k tradičnej kultúre 
- lektorská činnosť, podanie stravy, ubytovanie pre účastníkov podujatia Návraty k tradičnej kultúre 
v rámci projektu Cesta za poznaním,  
- vystúpenie FS STROPKOVČAN na podujatí Návraty k tradičnej kultúre v rámci projektu Cesta za 
poznaním 
-odborná lektorská činnosť v rámci workshopu Aby sa tradície zachovávali 2- projekt Cesta za 
poznaním 
 
637001 – Školenie , kurzy, semináre, porady /111/         2 000,00 
Lektorská činnosť – realizácia 3 workshopov v oblasti tanca v rámci realizácie projektu Objavujeme 
talenty 
637002 – Konkurzy a súťaže                          3 603,40 
Zakúpenie cien pre víťazov: 
- RS „Zázračná truhlica“ – prednes poézie a prózy pôvodnej slovenskej rozprávky pre materské 

školy  
- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Svidník Hviezdoslavov Kubín 2018 
- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Stropkov Hviezdoslavov Kubín 2018 
- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž pre okres Svidník a Stropkov 



- OS Čo vieš o hviezdach  
- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 
- OS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2018 pre okres Svidník a Stropkov 
- Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov 

a inštrumentalistov 
- OS „Vo víre tanca“ – moderný tanec 
- Krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 
- Výtvarná súťaž Deň zeme 
- Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícii 2018 
- 46. ročník regionálnej súťažnej prehliadky ľudových piesní Makovická struna 2018 
- 40. výročie súboru Maľovaný svet   
- Medový deň – súťaž v zdobení medovníkov 
- Regionálna výtvarná súťaž Medový štetec 
- Regionálna súťažná prehliadka Rómsky talent 2018 
- OS Jesenná fantázia z plodov zeme 
- OS o najkrajší betlehém 
- Hodnotenie výtvarných prác – Výtvarné spektrum 2018 okres Svidník a Stropkov 
- Hodnotenie regionálnej súťaže v umeleckom prednese poézie pôvodnej slovenskej rozprávky pre 

materské školy – Zázračná truhlica 
- Hodnotenie výtvarných prác OS  Vesmír očami detí 2018 pre ZŠ, MŠ a ZUŠ  
- Odborná lektorská činnosť v rámci tvorivej dielne Ľudové remeslá na Šariši   
- Hodnotenie Regionálnej súťažnej prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, 

sólistov spevákov a inštrumentalistov 
- Hodnotenie OS prehliadky detských divadelných súborov 
- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky moderného módneho tanca pre okresy Svidník 

a Stropkov „Vo víre tanca“  
- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018 
- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín pre okresy Svidník a Stropkov 
- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018 
- Materiál na tvorivé dielne 
Zakúpenie kytice:  
- Vernisáž výstavy Jána Kováča, M. Zimka, fotografickej výstavy členov FOTO klubu   
- Slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia detského speváckeho súboru Maľovaný 

Svet 
Premiéra hry Sen noci svätojánskej divadelného súboru Ondavan 

- Vernisáž výstavy Adam Vasko – Seba-reflexia   
- Vernisáž výstavy M. Bujdoš 
637002 – Konkurzy a súťaže /111/       2 300,00 
- ubytovanie pre porotu, stravné pre účastníkov podujatia, odbornej porote za vyhodnotenie 

súťaže KS CINEAMA 2018 
- podanie stravy a občerstvenie pre účastníkov podujatia, odbornej porote za hodnotenie, 

workshop a rozborový seminár pre vedúcich divadelných súborov, seminaristov a osvetových 
pracovníkov KS DDT Rozprávkový Stropkov. 
      

637004 – Všeobecné služby                4 292,25 
- EPI zbierka zákonov, finančný spravodajca                         
- väzba katalógu OS Výtvarné Spektrum 2018  
- čiernobiela a farebná tlač 
- tlač pozvánok a plagátov na KS Cineama 2018 
- činnosť technika PO  
- vývoz komunálneho odpadu 
- vystúpenie FS Hačure a Bosoročky, FS Chemlon na XXVII. ročníku Mikovského festivalu rusínskej 

kultúry na počesť Andyho Warhola 



637004 – Všeobecné služby          450,00 
- výroba informačných tabúľ na plastovom projektu Vesmír na dlaní 
637004 –Všeobecné služby /46/      2 477,00 
- Poplatok za doručenie a balné, odplata 
- Inštalácia modulov MAGMA HCM 
- Tlač propagačného materiálu pre účely 28. Medzinárodného folklórneho festivalu Szeged 
- Proces verejného obstarávania investičnej akcie Prístavba objektu POS 
- Ročný servis úpravne vody v Roztokoch 
- Výmena HDD v dvoch počítačoch 
- Kontrola hasiacich prístrojov a kontrola požiarneho vodovodu, činnosť technika PO za 3.Q 
- Kominárske práce – čistenie komínov 
- Skartácia dokumentov za roky 2000-2007 
- Pravidelná ročná odborná prehliadka a skúška zariadenia EPS v objekte vysunutého 

astronomického pracoviska v Roztokoch  
637004 – Všeobecné služby /111/      2 500,00 
V rámci projektu Zahrajte mi husličky bol vydaný v náklade 500 ks zborník ľudových piesní, ktorý je 
veľmi vhodným materiálom pre začínajúcich hráčov na hudobné nástroje, ale aj pre deti v 
predškolskom veku. 
637004 –Všeobecné služby /111/      4 200,00 
- šitie krojovej obuvi – topánky Karička, čižmy mužské, dámske, plisovanie sukní 
637004 – Všeobecné služby /72a/         600,00 
- Tlač zborníka Zahrajte mi husličky 
637011 – Štúdie, expertízy, posudky           89,00 
- Laboratórny rozbor pitnej vody v Roztokoch 
637012 – Poplatky a odvody                                 463,13  
- poplatok za hotovosť  
- administratívny poplatok za predložené projekty na Fond pre podporu umenia 
-  poplatok za výpis registra trestov 
- ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 
- správny poplatok za list vlastníctva, katastrálna mapa 
- členský príspevok NOC 
637014 – Stravovanie zamestnancov POS                                 5 632,00 
637015 – Poistné budova                                                             1 763,96 
-  poistenie majetku budovy v Roztokoch a majetku POS 
637016 – Prídel do sociálneho fondu                                                 1 868,07 
      /1,5% z hrubých miezd/ 
637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru           900,00 
- externí zamestnanci 
 
637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru                 9 249,00 
      – /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, 3 korepetítori), sú platení 
podľa počtu odpracovaných hodín, podľa vzdelania a činnosti v rozpätí 5 – 7€/hodina. 

Porotcom okresných súťaží sú vyplácané honoráre podľa počtu odpracovaných hodín 
v priemere 10€/hodina.               
637035 – Dane /41/          950,55   
- Koncesionárske poplatky 
- Daň z nehnuteľnosti vysunutého astronomického pracoviska Roztoky 
- Miestna daň z ubytovania vysunutého astronomického pracoviska v Roztokoch 
   
637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológii /46/        1293,48  
 



- vytvorenie web stránky  
  
 
    
642015 – Transfery na nemocenské dávky                                        341,70 
 
 
 
 
 
Kapitálové výdavky: 
 
Plán: 505000,00€ 
 
713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 
 
Čerpanie: 315 226,82€ 
 
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
- zakúpenie traktorovej kosačky pre vysunuté astronomické zariadenie v Roztokoch 
 
717003 – Prístavba objektu POS 
 
Účelové finančné prostriedky: 
 
Bežné výdavky vo výške 627 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na akcie: 
 
Cezhraničná spolupráca so seniormi PĽR a ČR, Ukrajina 
Plán: 
634004 – Prepravné  227 EUR 
 
Čerpanie:  
634004 – Prepravné              227 EUR  
- preprava členov OO JDS vo Svidníku do Poľska 
 
 
XXVII. ročník Mikovského festivalu rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola 
Plán: 
637004 – Všeobecné služby   400 EUR 
 
Čerpanie: 
637004 - Všeobecné služby  400 EUR 
Vystúpenie FS Hačure a Bosoročky na XXVII. Ročníku Mikovského festivalu rusínskej kultúry na počesť 
Andyho Warhola 
 
 
 
Bežné výdavky vo výške 600 EUR. Finančné prostriedky  sú účelovo určené na akciu: 
Spoluorganizovanie XXVII. Mikovského festivalu Rusínskej kultúry 2018 
Plán: 
637004 – Všeobecné služby   600 EUR 
 



Čerpanie: 
637004 – Všeobecné služby   600 EUR 
Vystúpenie FS Chemlon na XXVII. ročníku Mikovského festivalu rusínskej kultúry na počesť Andyho 
Warhola 

 
 
Bežné výdavky vo výške  2 200 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na  
Prvotné výdavky na licenciu a implementáciu programu MAGMA 
 
Plán:      2 200,00 
633013 – Softvér a licencie      900,00 
637001 – Školenie, kurzy, semináre     206,00 
637004 – Všeobecné služby              1 094,00 
 
Čerpanie:     2 200,00 
633013 – Softvér a licencie      900,00 
637001 – Školenie, kurzy, semináre     206,00 
637004 – Všeobecné služby            1 094,00 
 
Bežné výdavky vo výške 10 000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na kultúrne podujatie 
„Deň Prešovského samosprávneho kraja – Praha“. 
 
Plán:        10 000,00 
634004 – Prepravné      3 150,00 
636001 – Nájomné za prenájom budov     2000,00 
636002 – Nájomné za prenájom prv.strojov    600,00 
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady  4250,00 
 
Čerpanie:     10 000,00 
634004 – Prepravné      3 150,00 
636001 – Nájomné za prenájom budov        2 000,00 
636002 – Nájomné za prenájom prev.strojov        600,00 
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady        4 250,00 
 
Bežné výdavky vo výške 11 609 EUR.  
Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov organizácie 
a úhradu záväzkov. 
 
Plán:          11 609,00 
614 – Odmeny                 8 603,00 
621 – Poistné              860,00 
625001 – nemocenské poistenie           120,00 
625002 – starobné poistenie         1 204,00 
625003 – úrazové poistenie             69,00 
625004 – invalidné poistenie            258,00 
625005 – poistenie v nezamestnanosti                        86,00 
625007 – rezervný fond solidarity           409,00 
 
Čerpanie:          11 609,00 
614 – Odmeny                  8 603,00 
621 – Poistné              860,00 
625001 – nemocenské poistenie           120,00 
625002 – starobné poistenie         1 204,00 



625003 – úrazové poistenie             69,00 
625004 – invalidné poistenie            258,00 
625005 – poistenie v nezamestnanosti                          86,00 
625007 – rezervný fond solidarity           409,00 
 
PROJEKTY: 
 
 V grantovom systéme Fondu na podporu umenia /zdroj 111/ mali sme podporených  
6 projektov, z toho: 
-  dva projekty zamerané na vzdelávanie - Cesta za poznaním, Umenie hrou - zahŕňajú v sebe 8 

vzdelávacích aktivít 
- Dva projekty krajských súťaží – Rozprávkový Stropkov, CINEAMA 
- Jeden projekt zameraný na medzinárodnú spoluprácu, tzv. cestovný grand – účasť FS Makovica 

na medzinárodnom folklórnom festivale v meste Szeged 
- Jeden projekt zameraný na publikačnú činnosť  - vydanie zborníka Zahrajte mi, husličky 
 Z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín bol podporený projekt „Podpora rozvoja 
talentu“ v sume 4 000,-€ a je zameraný na rómske školopovinné detí. 
 
 
 V dňoch 6.04.-7.04.2018 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej 
filmovej tvorby CINEAMA 2018. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry 
vo Svidníku. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1900 EUR. Súťaže sa zúčastnili tvorcovia filmov 
z celého PSK, víťazné filmy boli zaslané do celoštátneho kola súťaže.  
 Vychádzajúc zo skúsenosti z minulých rokov, z dlhého procesu hodnotenia až po zaslanie 
dotácie, tohto roku sme zvolili realizáciu aktivít so značnou finančnou podporov fondov na druhý 
polrok 2018. 
 
Plán:                1 900,00€ 
636001 – nájomné za nájom budov, objektov              300,00 
636002 – nájom za prevádzkových strojov, prístrojov             500,00 
637002 – konkurzy a súťaže            1 100,00 
 
 
Čerpanie:               1 900,00 € 
636001 – nájomné za nájom budov, objektov              300,00 € 
636002 – nájomné za prevádzkových strojov, prístrojov           500,00 € 
637002 – konkurzy a súťaže             1 100,00 € 
 
Uhradili sme prenájom techniky a priestorov, ubytovanie pre porotu, stravné pre účastníkov 
podujatia, odbornej porote za vyhodnotenie súťaže. 
 
 
Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa konala v dňoch 
19.-20.4.2018 v divadelnej sále mesta Stropkov   
 Na tohtoročnom 42. ročníku krajskej súťažnej prehliadky Rozprávkový Stropkov sa porote 
a verejnosti predstavilo deväť divadelných produkcii z celého prešovského kraja. Umelecká, estetická 
a vzdelávacia  úroveň na krajskej prehliadke divadla hraného deťmi obnažila sústredenú prácu na 
príprave inscenácii metódou dramatickej hry. Najviac sa preferovalo divadlo v ktorom prevládala 
interpretácia tela, ako nástroj s výrazným znakovým výrazom. Ocenené a odporúčané súbory 
predstavili nadpriemerné výkony detských interpretov.  
Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3000 EUR.  Súťaž hodnotila porota schválená odborom 
kultúry PSK a víťazný kolektív postúpil na celoštátne kolo detských divadelných kolektívov  
 



Plán:        3 000,00 € 
634002 -  prepravné      1 500,00 € 
636001 – nájomné za nájom budov, objektov         300,00 € 
637002 – konkurzy a súťaže     1 200,00 € 
 
Čerpanie:       3 000,00 € 
634002 – prepravné      1 500,00 € 
636001 – nájomné za nájom budov, objektov         300,00 € 
637002 – konkurzy a súťaže     1 200,00 € 
 
Uhradili sme prepravné účinkujúcich, prenájom priestorov, podanie stravy a občerstvenie pre 
účastníkov podujatia, odbornej porote za hodnotenie, workshop a rozborový seminár pre vedúcich 
divadelných súborov, seminaristov a osvetových pracovníkov. 
 
Projekt: Cesta za poznaním 
 
V dňoch 20.04. – 22.04.2018  a v dňoch 5.10.2018 – 7.10.2018 sme zrealizovali 2 podujatie v rámci 
projektu Cesta za poznaním Padajúca hviezda alebo meteor?, ktorého sa zúčastnilo 30 účastníkov 
a 2 lektori. Výborné počasie umožnilo zaznamenať množstvo údajov a tak splniť programové ciele. 
V dňoch 21.09.-22.09.2018 sme zrealizovali podujatie v rámci projektu Cesta za poznaním – Remeslo 
má zlaté dno. Workshop bol zameraný na techniku Tiffany – ukladanie a spájanie farebného skla 
pomocou cínu a NUNO – plstenie z ovčej vlny na šifóne. Podujatia sa zúčastnilo 20 účastníkov, ktorí 
v priebehu dvoch dní si osvojili veľmi zaujímavé, málo rozšírené remeselné techniky 
V mesiacoch október - november 2018 sme zrealizovali podujatie Návraty k tradičnej kultúre. 
Sprievodné podujatia: výstava krojov, výstava publikačnej činnosti POS k tradičnej kultúre, remeselné 
tvorivé dielne. Cyklus troch vzdelávacích podujatí o tradičnej kultúre regiónu. 
Prvý cyklus sa uskutočnil v meste Giraltovce dňa 11.10.2018, podujatia sa zúčastnili stredoškoláci 
mesta a okolia Giraltoviec a široká verejnosť. Druhý cyklus bol zameraný na odev v regióne Šariš, 
publikačnú činnosť regionálnych autorov z nášho regiónu. 
Tretí cyklus bol zameraný na oblasť tradičnej ľudovej kultúry – tanec a jeho súčasné podoby 
interpretácie v podaní folklórnych súborov a skupín Prešovského kraja. Podujatie sa konalo v dňoch 
23. – 25.11.2018 v Stropkove 
Podujatie: Prvá svetová vojna v literatúre a filme 
 V dňoch 9.10.2018 a 11.10.2018  pre stredoškolákov v Stropkove, Svidníku a v Giraltovciach sa 
uskutočnilo vzdelávacie podujatie s názvom Prvá svetová vojna vo filme a literatúre. Lektori z Klubu 
vojenskej histórie Beskydy svoju prezentáciu zamerali na témy: Slováci na bojiskách prvej svetovej 
vojny – Najkrvavejší konflikt, aký dovtedy svet poznal. Druhou témou boli bojiská prvej svetovej vojny 
a vojnové cintoríny na území východného Slovenska. 
V dňoch 9. – 10.11.2018 sme zrealizovali podujatie Aby sa tradície zachovávali.  
Podujatie bolo realizované v teoretickej a praktickej úrovni. Zúčastnili sa ho vedúci súborov a krúžkov 
nielen z nášho regiónu, ale celého PSK. Prezentácia činnosti súborov a krúžkov v regióne. Účastníci 
školenia požadujú v budúcnosti cyklické 1 dňové vzdelávacie podujatia. 
 
Plán:       8 000,00 
633006       1 100,00 
637001       6 900,00  
 
Čerpanie:      8 000,00 
633006       1 100,00 
637001       6 900,00 
Uhradili sme stravu a občerstvenie, ubytovanie pre účastníkov podujatia, lektorom za prednášky 
 
Projekt: Umenie hrou 



 
V dňoch 24.9.-30.9.2018 bol zrealizovaný projekt v oblasti vizuálneho umenia: plenér, workshop. 
Cieľom bolo podporiť neprofesionálnych výtvarníkov, fotografov a filmárov. Účastníci vytvorili 
pozoruhodné diela zachytávajúce drevenú architektúru a prírodu. Po realizácie plenérov uskutočnila 
sa aj poplenérová výstava. Celkovo do projektu sa zapojilo 60 účastníkov. 
Zakúpil sa materiál pre realizáciu workshopu v oblasti vizuálneho umenia pre neprofesionálnych 
výtvarníkov, fotografov a filmárov.  
Bola poskytnutá strava a ubytovanie pre účastníkov projektu. 
V dňoch 18.10. -19.10.2018  bol zrealizovaný workshop – Tvorivá dramatika v školskom procese pre 
učiteľov slovenského jazyka a literatúry, vedúcich recitačných kolektívov a detských divadelných 
súborov v okrese Svidník a Stropkov. Podujatia sa zúčastnilo 20 účastníkov, ktorí absolvovali 
teoretickú časť v priestoroch POS a druhý vzdelávací deň sa presunuli do Prešova, kde absolvovali 
teoreticko-praktickú časť, na záver sa zúčastnili predstavenia profesionálneho divadla DJZ. 
 
Plán:       6 500,00    
633006 – Všeobecný materiál    1 000,00 
634004 – Prepravné        200,00 
636001 – Prenájom priestorov       500,00 
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady  4 800,00    
 
Čerpanie:      6 500,00 
633006 – Všeobecný materiál    1 000,00 
634004 – Prepravné        200,00 
636001 – Prenájom priestorov                                                500,00 
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady                     4 800,00 
 
V dňoch 3.7.-8.7.2018 FS Makovica sa zúčastnil 28. Medzinárodného folklórneho festivalu v meste 
Szeged v Maďarsku. Festivalu sa zúčastnilo 10 súborov zo zahraničia a 5 súborov z Maďarska. Súbor 
v konkurencii 10 súborov získal bronz.  Makovica prezentovala slovenskú a rusínsku kultúru 
v mestskom a štátnom divadle v Szegede, ale aj v okolitých obciach. 
 
Plán:     2 000,00€ 
634004 – Prepravné   2 000,00€ 
Čerpanie: 
634004 – Prepravné   2 000,00€ 
 
V rámci projektu Zahrajte mi husličky bol vydaný v náklade 500 ks zborník ľudových piesní, ktorý je 
veľmi vhodným materiálom pre začínajúcich hráčov na hudobné nástroje, ale aj pre deti 
v predškolskom veku. Autorom zborníka je PaedDr. Slavomír Kaliňák. Zborník bol distribuovaný do 
knižníc a ZUŠ v Prešovskom kraji. Z projektu bol uhradený autorský honorár a polygrafické náklady. 
 
Plán:     2 500,00€ 
637004 - Všeobecné služby  2 500,00€ 
 
Čerpanie:    2 500,00€ 
637004 – Všeobecné služby  2 500,00€ 
 
 Z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín máme podporený projekt „Objavujeme 
talenty“ v sume 4 000,-€. Projekt je zameraný na rómske školopovinné detí. Vzhľadom k tomu, že 
pridelená dotácia bola poskytnutá až v jesennom období, celý projekt sme zamerali na obdobie 
Vianoc – workshopy, zvyky, spevy, vinše, tanec, remeselné tvorivé dielne. Po sérii workshopov so 
žiakmi ZŠ v Bukovciach, Kolbovciach a N. Mirošove bol zrealizovaný koncert všetkých účastníkov – 



Najkrajšie tradície Vianoc a prezentovaný bol v Stropkove a vo Svidníku. Do projektu boli zapojené 
školy s vysokým % rómskych žiakov. Z projektu sme uhradili lektorov, materiál na tvorivé dielne. 
Plán:      4 000,00€ 
633006 – Všeobecný materiál   2 000,00€ 
637001 – Školenia, kurzy, semináre  2 000,00€ 
 
Čerpanie:     4 000,00€ 
633006 – Všeobecný materiál   2 000,00€  
637001 – Školenia, kurzy, semináre  2 000,00€ 
 
  
 
     Záväzky k 31.12.2018   - 17596,36 € 
 z toho: 
- predpis miezd              14 751,95 
- sociálny fond    2 844,41 

 
 
Pohľadávky k 31.12.2018 –  119,71 € 
 
335 – 119,71 € /benzín, nafta v motorových vozidlách/  

 
Majetok: 
 
Stav dlhodobého majetku k 31.12.2018    1 832 187,03 € 
z toho. 

- Stavby /021/          408 622,33 € 
- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/       119 983,11 € 
- 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/        339 540,62 € 

/ Projektová dokumentácia,  prístavby objektu POS/  
 
        
Zakúpili sme traktorovú kosačku pre vysunuté astronomické pracovisko v Roztokoch 
Vyradili sme garáže z dôvodu Prístavby budovy POS. 
 

Stav drobného hmotného a nehmotného majetku vedený v OTE /podsúvahový účet/ 
k 1.1.2018           112 749,30 € 
Prírastky             6 542,00 € 
Úbytky              1 460,78  € 
Stav drobného hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2018  117 830,52 € 
 
Zakúpili sme Projektor Optoma HD 144X , výstavné vitríny pre kultúrne aktivity, mzdový program 
MAGMA HCM a mobil SAMSUNG 
Pre FS Makovica boli zakúpené čižmy mužské, ženské, topánky karička, akordeón 
Vyradili sme mzdový program Platy a mzdy HUMAN RESOURCES a Kasperský antivírusový program, 
neupotrebiteľný majetok vysunutého pracoviska v Roztokoch . 
 

 Mimorozpočtové účty: 
 



 Sociálny fond 
 
 Počiatočný stav k 1.1.2018         2 512,34 € 
 Prídel do sociálneho fondu                           1 868,07 € 
 Spolu:                                  4 380,41 € 
 

Výdaje: 
 - závodné stravovanie                            1 144,20 € 
  

 Stav k 31.12.2018 je 2 844,41 € 
 
 
 
 
 
Depozitný účet: 
 
         
610 – mzdy, platy            
- Výplata zamestnancom POS za december 2018          8 712,93 € 
620 – Poistné                  5 139,02 € 
630 – Služby:                 900,00 € 
Odmeny externým zamestnancom za december 2017 
 
Stav k 31.12.2018      14 751,95€   
   

 
 
  
 
 
 
       PhDr. Mária Pajzinková 
        Riaditeľka POS 
 
Vypracovala: H. Kurtyová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


