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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, následne v roku 2019 
pokračuje rekonštrukcia budovy POS.  Realizáciou prístavby sa vytvoria vhodné priestory pre činnosť 
POS – hlavne výstavné priestory, tanečná sála a pod. 

 
POS v roku 2019 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 43 700 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2. Odborná činnosť 
 
 
    ÚSEK UMELECKÉHO  SLOVA 
 
 

Názov podujatia Termín 
Miesto 
realizácie 

Počet 
súťažiacich/ 
účinkujúcich 

Počet 
divákov 

ZÁZRAČNÁ TRUHLICA – regionálna súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy pre 
deti materských škôl 

26.2. 

SNM – Múzeum 
ukrajinskej 
kultúry vo 
Svidníku 

21 50 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 65. ročník 
okresnej postupovej súťaže a prehliadky 
v  umeleckom prednese poézie a  prózy, 
v  tvorbe recitačných kolektívov a divadiel 
poézie  
detí a mládeže pre okres Svidník 

19.3. 
Dom kultúry vo 
Svidníku 

62 100 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 65. ročník 
okresnej postupovej súťaže a prehliadky 
v  umeleckom prednese poézie a  prózy, 
v  tvorbe recitačných kolektívov a divadiel 
poézie  
detí a mládeže pre okres Stropkov 

21.3. 
Krajské múzeum 
v Prešove – 
Kaštieľ Stropkov 

39 60 

 
Súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre deti materských škôl – ZÁZRAČNÁ 

TRUHLICA, ktorú sme zorganizovali 3 krát, sa zúčastnilo 21 detí predškolského veku. Hľadisko zaplnili 
detskí recitátori v sprievode svojich pani učiteliek a rodičov. Ich výkony mali rôznu kvalitu od 
vynikajúcich až po tiché, nesmelé, poznačené trémou, ale cieľ tejto súťaže bol naplnený, pretože jej 
cieľom je podľa propozícií objavovať malé talenty, dať im možnosť prezentácie na verejnosti, rozvíjať 
ich komunikačné schopnosti. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Ľudmila Bekéniová z Prešova, ktorá 
ponúkla odporúčania pre zvýšenie úrovne recitácie tejto vekovej kategórie. V poézii 1. miesto získala 
Ľudmila Dercová z MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku, v próze Tobias Max Potičný z MŠ gen. Svobodu vo 
Svidníku. 

 
Regionálna súťaž HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa konala v oboch okresoch v každej kategórii 

samostatne, s výnimkou IV. kategórie, ktorá bola spoločná pre súťažiacich z oboch okresov. 
Najpočetnejšie bola zastúpená I. kategória, pozorujeme nižší počet súťažiacich v II. a III. kategórii 
v porovnaní s minulými ročníkmi. Predpokladáme, že je to celkovým trendom zapájania sa nižšieho 
počtu detí a mládeže do mimoškolských záujmových aktivít. 

 
ÚSEK DIVADLA 

Názov podujatia Termín 
Miesto 
realizácie 

Počet 
súťažiacich 

Počet 
divákov 

Výber detských divadelných kolektívov 
z okresov Svidník a Stropkov na krajskú 
súťažnú prehliadku Rozprávkový Stropkov 

12.3. 
 
Divadelná sála 
Mesta Stropkov 

14 20 

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV – krajská súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

11.4. 
Divadelná sála 
Mesta Stropkov 

150 450 

 



 Krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV 2019 - 
jej 43. ročníka, sa zúčastnilo 8 súťažiacich kolektívov s celkovým počtom 150 členov. Výkony 
súťažiacich hodnotila 3 členná odborná porota menovaná vedúcou odboru kultúry PSK s predsedom 
Ľubomírom Šárikom a členkami Ľubicou Bekéniovou a Maricou Harčarikovou. Súbežne pracovala 
aj päťčlenná detská porota menovaná primátorom mesta Stropkov. Priamy postup do 
celoslovenského kola bol udelený DDS SPAD pri ZUŠ vo Svidníku, návrh na postup získal DDS 
ZVONČEKY z Kapušian III. pri SZUŠ Kapušany. V zlatom pásme sa ešte umiestnili DDS Tote tam pri 
ZUŠ A. Cígera v Kežmarku a Dramatická skupina pri Spojenej škole internátnej vo Vranove nad 
Topľou. Cenu mesta Stropkov, ktorú udelila detská porota získal DDS Zvončeky z Kapušian III. Na 
celoslovenskom kole sa priamy postupujúci súbor umiestnil v bronzovom pásme a súbor s návrhom 
na postup v striebornom pásme spolu so špeciálnou cenou za autentické spracovanie témy. 
 
ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY, HUDBY, SPEVU 

Názov podujatia Termín Miesto realizácie 
Počet 
súťažiacich/ 
účinkujúcich 

Počet 
divákov 

SPEVY MÔJHO RODU – 15. ročník 
festivalu detských spevákov rusínskych 
ľudových piesní 

24. – 
26.3. 

Humenné a 
Medzilaborce 

35 800 

MLÁDEŽ SPIEVA – krajská postupová 
súťažná prehliadka detských speváckych 
zborov 

10.4. 
Vranov nad 
Topľou 

90 70 

SVIDNÍCKE ZBOROVÉ DNI – koncert 
detských a mládežníckych speváckych 
zborov a hostí 

12.5. 
Gr. Farský chrám 
Božej múdrosti vo 
Svidníku 

100 150 

MAKOVICKÁ STRUNA – regionálna 
súťažná prehliadka ľudových piesní 

19.5. Hrabovčík 26 200 

RUSÍNSKY FESTIVAL 
24. – 
26.5. 

Amfiteáter vo 
Svidníku 

 5000 

65. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-
UKRAJINCOV SLOVENSKA 
Detský program „Čriepky“ 
Program „Pri muzikách“ 
Galaprogram 
Program „Gratulácie kolektívov zo 
zahraničia“ 

14. – 
16.6. 

Amfiteáter vo 
Svidníku 

 
 

3000 

HUDOBNÝ FOLKLÓR DOSPELÝCH - 
regionálna súťažná postupová prehliadka 
ľudových hudieb, speváckych skupín, 
sólistov spevákov a inštrumentalistov 

8.9. Vyšná Olšava 57 150 

Metodická návšteva FSk Brežinky 26.9. ZUŠ Svidník 9 - 

TVORIVÁ TANEČNÁ DIELNIČKA – tvorivá 
dielňa pre deti materskej školy na Ul. gen. 
Svobodu vo Svidníku 

12.11. 
Tanečná sála FS 
Makovica 

37 - 

TVORIVÁ TANEČNÁ DIELNIČKA – tvorivá 
dielňa pre deti materskej školy na Ul. Ľ. 
Štúra vo Svidníku 

12.11. 
Tanečná sála FS 
Makovica 

24 - 

TVORIVÁ TANEČNÁ DIELNIČKA – tvorivá 
dielňa pre deti materskej školy na Ul. 8. 
mája vo Svidníku 

12.11. MŠ 8. mája Svidník 20 - 

Odovzdávanie ocenení bezpríspevkovým 
darcom krvi – spoločenské podujatie 

29.11. 
Dom kultúry vo 
Svidníku 

200 - 



Otvorená hodina 2. skupiny DFS 
Makovička – vyučovacia hodina 
tanečníkov pre rodinných príslušníkov  

16.12. 
Tanečná sála FS 
Makovica 

33 60 

Vedenie 2. tanečnej skupiny DFS 
Makovička 

1. - 12. 
 

52 týždňov  
 

- - 

 

 Na festivale rusínskych ľudových piesní SPEVY MÔJHO RODU, ktorý pozostával zo 4 

koncertov v Humennom a Medzilaborciach, predstavilo 35 najlepších detských a mládežníckych 

spevákov rusínskych piesní z regiónov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník, 

Bardejov a Stará Ľubovňa s hudobným sprievodom ľudovej hudby zloženej z učiteľov Súkromnej 

základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné, Folklórneho súboru Chemlon Humenné a pozvaných 

hostí. Okres Svidník reprezentovali 3 speváčky z DFS Makovička a Spojenej školy vo Svidníku, okres 

Stropkov 2 speváčky zo ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Najúspešnejšie si počínala Ľudmila Lukáčová zo 

Svidníka, ktorej bol udelený titul laureát. Cenu primátora získala Liana Olejárová zo Svidníka a ceny 

ROS Katarína Vygodová zo Svidníka a Stropkovčanky Timea Korpoňová  a Marianna Suváková. 

Koncerty festivalu sa tešili veľkému záujmu divákov, speváci účinkovali pred plnými divadelnými 

sálami v Humennom i Medzilaborciach, i záujmu rozhlasových a televíznych médií. 

 V oblasti zborového spevu sa tohto roku konala postupová súťaž a prehliadka detských 

speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA 2019. Postupujúci zbor z nášho regiónu bol odporúčaný 

výberom, súťažná prehliadka sa konala v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou s účasťou 3 

detských speváckych zborov. Odborná porota s predsedníčkou Oľgou Varinskou a členmi Tatianou 

Švajkovou a Ľubomírom Varínským udelila zlaté pásmo s priamym postupom dievčenskému 

speváckemu zboru OZVENA z Vranova nad Topľou, zlaté pásmo s návrhom na postup Detskému 

speváckemu zboru Lienka z Humenného a zlaté pásmo detskému speváckemu zboru Amaryllis zo 

Svidníka. Porota skonštatovala, že súťaž bola na veľmi vysokej úrovni. Podľa ich hodnotenia 

jednotlivé spevácke zbory prezentovali pestrú dramaturgiu. Veľmi dobrá úroveň hlasového prejavu a 

intonačnej čistoty a predovšetkým bezprostredné prežívanie hudby svedčí o dobrom vedení 

spevákov zo strany ich zbormajstrov. Zároveň pochválila presvedčivé dirigentské výkony. Vysoko 

vyzdvihla kvality jednotlivých speváckych zborov, o čom svedčí aj to, že sa všetky 3 súťažné spevácke 

zbory umiestnili v zlatom pásme. 

 Prvý krát sme zorganizovali v oblasti zborového spevu koncert detských speváckych zborov – 

SVIDNÍCKE ZBOROVÉ DNI, podujatie z verejných zdrojov bolo podporené Fondom na podporu 

umenia. V dvojhodinovom programe venovanému všetkým matkám pri príležitosti Dňa matiek, sa 

predstavili domáci detský spevácky zbor Amaryllis pri ZUŠ vo Svidníku s dirigentkou Erikou Cichou 

a hostia detský spevácky zbor Pro Musica – Magnólia pri ZUŠ v Michalovciach a Sobranciach 

s dirigentkou Vierou Džoganovou a detský spevácky zbor Lienka pri SZUŠ Múza v Humennom 

s dirigentkou Zuzanou Dirbákovou. Verejnej prezentácii predchádzal workshop pre umeleckých 

vedúcich zborov, hlasových pedagógov, dirigentov a korepetítorov. Špičková kvalita umeleckej 

a interpretačnej úrovne zborov nás len utvrdila, že aj tento druh umenia má svoje pevné miesto 

v hudobnom živote a kultúre nášho regiónu.  

 Regionálna súťažná prehliadka ľudových piesní MAKOVICKÁ STRUNA, jej 47. ročník 

organizovali Regionálna rada ZRUSR vo Svidníku, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, SNM 

– Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Občianske združenia Krajina, Jamaro a Stropek. 

Predstavilo sa 26 spevákov v 25 súťažných číslach. Odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Iveta 

Svítková, členkami Anna Vaňková a Viera Kopolovcová, vybrali 6 spevákov a 1 náhradníka, ktorí sa 

predstavia na ústrednej prehliadke Makovickej struny 29. – 30.11.2019 v Bardejove a Prešove. Budú 



to Ema Siváková (SZUŠ Stropkov), Timea Korpoňová (ZUŠ Stropkov), Šimona Cichá (ZŠ Mlynská 

Stropkov), Ľudmila Lukáčová (Spojená škola Svidník, DFS Makovička), Laura Füzériová (ZŠ 

Komenského Svidník), Matej Gerek (Svidník) a náhradníčky Simona Dičková a Gabriela Kupcová (FS 

Makovica). 

  

 RUSÍNSKY FESTIVAL vo Svidníku má za sebou siedmy ročník, hlavným organizátorom je 

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku a spoluorganizátormi Mesto Svidník a 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Po sprievodných akciách, ktoré sa konali celý týždeň, 

vyvrcholením festivalu boli víkendový program. Predstavili sa FS Čerhovčan, Štefan Štec, Exakt, 

Inekafe, FS Údolčanka z Údola, FS Sosna zo Zbojného, SS Kalina zo Stropkova, FS Vrchovina zo Starej 

Ľubovne, Milka Zimková, Vlado Michalko a Peter Vajda, FS Ilosvai, Petr Kotvald, Katka Knechtová. 

Hodnotným programom bol program, ktorý ponúkli domáce kolektívy, deti z materských 

a základných škôl v meste Svidník a okolitých obcí, sólisti speváci, či organizácie v meste.    

  

 65. SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SR, najstarší národnostný folklórny festival 

na Slovensku ponúkol pestrý folklórny program, nechýbali kvalitné súbory nielen zo Slovenska, ale ani 

z Ukrajiny, Srbska a Litvy. Svoje halušky na festivale ponúkal majster sveta vo varení bryndzových 

halušiek Jaromír Majer z Banskej Bystrice. Výbornému ohlasu sa tešil piatkový večerný program „Pri 

muzikách“, v ktorom sa predstavili  ľudové hudby FS Makovica, Gregovci, Strunka s Dominikou 

Šuťákovou a ĽH Stana Baláža s vlastným programom a dvomi spoločnými hudobnými číslami, ktoré 

s nimi spievalo publikum. V nedeľňajšom galaprograme sa predstavila časť z toho, čo formovalo 

festival, čo zaujalo počas rokov, a tým priťahovalo ľudí na festival do Svidníka. Medzi prvými 

účinkujúcimi, ktorí stáli pri zrode a kolíske týchto Slávnosti, Poľana z Jarabiny, Kurovčan z Kurova, 

Kečera z Jakubian, ale aj domáca Makovica, či Karpaťanin z Prešova sa predstavili s výbornými blokmi 

hudby, spevu a tanca. 

 

 Na regionálnej postupovej súťažnej prehliadke HUDOBNÝ FOLKLÓR DOSPELÝCH sa 

prezentovali speváci a muzikanti v 15 súťažných číslach z okresov Svidník a Stropkov, porota v zložení 

dlhoročná vedúca ženskej speváckej skupiny FS Železiar Andrea Rendošová z Košíc, umelecká vedúca 

FS Makovica a DFS Makovička a riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku Mária 

Pajzinková a predseda poroty - hudobný redaktor Slovenského rozhlasu, vedúci ľudovej hudby, 

multiinštrumentalista Milan Rendoš z Košíc, rozhodli o udelení zlatého pásma a titulu laureát 

v kategórii sólistov spevákov za okres Svidník Jaroslavovi Nagajdovi (FSk Brežinky z Mestiska), za 

okres Stropkov Jakubovi Hurnému (FS Stropkovčan zo Stropkova) a v kategórii speváckych skupín FSk 

Brežinky z Mestiska. V ostatných kategóriách v oboch okresoch udelila zlaté pásmo bez postupu. Po 

vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien sa uskutočnil odborný seminár s účasťou spevákov, muzikantov 

a vedúcich skupín, na ktorom porota vyzdvihla kladné stránky každého vystúpenia a zároveň 

odporučila čo by zvýšilo jeho kvalitu. 

 Na krajskej prehliadke hudobného folklóru dospelých „Zámutovská struna“ v Zámutove sa 

spomedzi 5 ľudových hudieb, 13 speváckych skupín, 2 sólistov inštrumentalistov a 11 sólistov 

spevákov umiestnili Jaroslav Nagajda v striebornom pásme a tak isto aj FSK Brežinky. Jakub Hurný sa 

krajského kola z rodinných dôvodov nezúčastnil. 

 Aj tento rok sme pre verejnosť pripravili podujatia ku Dňu Prešovského samosprávneho kraja. 

Jednu cieľovú skupinu, na ktoré boli podujatia zamerané, tvorili deti materských škôl v meste Svidník. 

Vyše 80 detí sme zapojili do tvorivej tanečnej dielničky, v ktorej sa naučili dve tanečné hry. Podujatie 



malo veľmi pozitívnu odozvu ako u detí, pedagógov týchto detí, ako aj rodičov, preto nasledujúci rok 

plánujeme tento druh aktivít realizovať v pravidelných intervaloch. 

 
ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY A TANCA 
  
 „Čo nosila prababka?!“ je plánovaný cyklus 12-tich osvetových návštev materských škôl 
v okrese Svidník a Stropkov, ktorých témou je oboznámenie detí s tradičným ľudovým odevom. 
V prvom polroku sa nám podarilo zrealizovať celkom päťkrát na MŠ pôsobiacich v meste Svidník. 
Súčasťou prezentácie je vždy aj jeden tanečný pár, ktorý po prezentácii krojov aktívne zapojí 
prítomné deti do maličkého tanečného workshopu. Na jeseň 2019 sme s aktivitou plánovali 
pokračovať, ale oslovené predškolské zariadenia poprosili, z hľadiska množstva iných plánovaných 
aktivít, o realizáciu ďalších metodických návštev až na jar 2020. 
 V utorok 19.03.2019 pripravilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s 
odborom kultúry mesta Stropkov regionálnu súťažnú postupovú prehliadku v „nefolklórnom“ tanci 
„Vo víre tanca 2019 – moderný“. V priestoroch Divadelnej sály mesta Stropkov sa od 10:00 
predstavilo 154 menších aj väčších tanečníkov z okresov Svidník a Stropkov, ktorý sa opäť po roku 
zišli a opäť predviedli svoje tanečné kreácie. Do súťažnej prehliadky sa prihlásilo spolu 19 
choreografií. Porota v zložení Nataša Cápová (tanečná skupina „Grimmy“, Prešov), František Novotný 
(tanečný pedagóg, tanečník DJZ, Prešov) a Milan Lacko (tanečná skupina „My šprti“, Bardejov) 
ohodnotila predvedené výkony. 
 Regionálnej postupovej súťažnej prehliadky „Vo víre tanca 2019 – folklór“, ktorú sme 
realizovali 16.04.2019 sa zúčastnili 3 kolektívy. Vedúci súborov v rámci prihlásených súťažných 
choreografií spracovali veku primerané témy ako pasenie husí, remeslá, zvieratá a to formou 
snovania riekankového, hrového a tanečného materiálu danej oblasti. Pri tvorbe diel boli využité 
rôzne inšpiračné zdroje viazané na zbierkovú literatúru, vlastný výskum tvorcov, či učebnicový 
materiál. Tvorcovia prezentovali kvalitatívne rôznu úroveň prístupu k spracovaniu materiálu. Od 
invenčného poňatia scénicky zaujímavo modifikovaného pramenného detského materiálu, až po 
všeobecne známe učebnicové piesne v spisovnom jazyku. Rovnako úroveň prípravy interprétov 
a presvedčivosť stvárnenia predmetných choreografií bola veľmi rozdielna. Hodnotiaceho semináru 
po skončení súťaže sa zúčastnili zástupcovia všetkých troch do súťaže zapojených detských 
folklórnych súborov. V bohatej interaktívnej rozprave zaznelo množstvo podnetných návrhov 
k spracovaniu detských choreografií ako aj k vedeniu detských kolektívov nielen zo strany porotcov, 
ale aj zo strany vedúcich kolektívov vychádzajúcich z pedagogicko-umeleckej praxe. Trojčlenná 
porota úplnou zhodou rozhodla v zmysle propozícii 27. ročníka celoštátnej súťaže a prehliadky 
detských folklórnych súborov Eniky Beniky 2019 vydaných vyhlasovateľom súťaže Národným 
osvetovým centrom v Bratislave. Žiaden zo zúčastnených kolektívov neporušil predmetné propozície. 
 V rámci projektového zámeru "Cesta za poznaním", ktoré realizuje Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidník sa na danom úseku realizovalo podujatie, ktoré je určené pre vedúcich a 
asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ a samozrejme aj pre záujemcov z 
radov širokej verejnosti. Aktivity cyklu metodických stretnutí „Aby sa tradície zachovali“ bola 
venované v priebehu roka témam: „Ľudový odev na scéne“ (prezentácia výtvarno-estetických 
hodnôt ľudovej kultúry východného Slovenska; ich zdroje, inšpirácie, zákonitosti vo vzťahu 
k prezentovaným folklórnym prejavom; lektorom stretnutia bol etnograf PhDr. Martin Mešša 
z Bardejova), „Spev a folklórne kolektívy“ (príprava na interpretáciu ľudovej piesne; hlasová 
príprava, dych. cvičenia, technika spevu; hlasová príprava tanečníkov; výber materiálu podľa 
žánrového charakteru ľudovej piesne; praktické rady a odporúčania pri tvorbe hudobno-speváckych 
blokov;  špecifiká piesňového repertoáru vybraných regiónov východného; lektorkou stretnutia bola 
Katarína Kišidayová Dis. art. Z Košíc), „Tance z regiónu Šariš“ (praktické hodiny zamerané na 
metodiku výučby vybraných typov tancov z regiónu Šariš; Do Šafľika, Krucena a Čardaš; motivika, 
vnútorná štruktúra a improvizácia; metodika výučby interpretácie párového tanca; lektorom 
stretnutia bol Mgr. Marek Sabol  z Bardejova) a „Tanečná príprava najmenších tanečníkov“ 



(príprava interpreta v rovine: vokálnej, rytmickej a pohybovej; rozvoj tvorivosti dieťaťa; herné aktivity 
v procese prípravy tanečníkov; stretnutie viedol kolektív pedagógov DFS Makovička).  

 V rámci aktivít programu Erazmus+, do ktorého štruktúr sa tento školský rok zapojilo aj Gymnázium 
duklianskych hrdinov vo Svidníku, sme pre zapojených žiakov zo Slovenska, Poľska, Litvy a Nórska 
pripravili spolu s členmi FS Makovica večernú školu tanca. Účastníkom sme zapojili do rôznych 
jednoduchých tanečných hier a taktiež do základných motívov bašistovskej, ľapkanej a krútenia 
v karičke. 

 

PODUJATIE DÁTUM MIESTO 
POČET  
ÚČAST. 

POČET 
NÁVŠTE
V. 

ŠAFFOVA OSTROHA – súťažná postupová 
súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

nerealiz
ované 

- - - 

ČO NASILA PRABABKA?! – cyklus 12-tich 
osvetových návštev materských škôl v okrese 
Svidník a Stropkov, ktorých témou bude 
oboznámenie detí s tradičným ľudovým 
odevom 

05.03. 
MŠ 8. mája, 

Svidník 
17 - 

VO VÍRE TANCA 2019 - MODERNÝ – 
regionálna prehliadka detských tanečných 
skupín v nefolklórnom tanci v okrese Svidník a 
Stropkov 

19.03. 
Divadelná sála, 

Stropkov 
154 300 

ČO NASILA PRABABKA?! – cyklus 12-tich 
osvetových návštev materských škôl v okrese 
Svidník a Stropkov, ktorých témou bude 
oboznámenie detí s tradičným ľudovým 
odevom 

10.04. 
MŠ Gen. 
Svobodu, 

Svidník 
12 - 

ČO NASILA PRABABKA?! – cyklus 12-tich 
osvetových návštev materských škôl v okrese 
Svidník a Stropkov, ktorých témou bude 
oboznámenie detí s tradičným ľudovým 
odevom 

10.04. 
MŠ Gen. 
Svobodu, 

Svidník 
19 - 

VO VÍRE TANCA 2019 - FOLKLÓR – regionálna 
postupová súťažná prehliadka detských 
folklórnych súborov v okrese Svidník 
a Stropkov. 

16.04. 
Dom kultúry, 

Svidník 
75 250 

ČO NASILA PRABABKA?! – cyklus 12-tich 
osvetových návštev materských škôl v okrese 
Svidník a Stropkov, ktorých témou bude 
oboznámenie detí s tradičným ľudovým 
odevom 

17.04. 
MŠ Ľ. Štúra, 

Svidník 
20 - 

ČO NASILA PRABABKA?! – cyklus 12-tich 
osvetových návštev materských škôl v okrese 
Svidník a Stropkov, ktorých témou bude 
oboznámenie detí s tradičným ľudovým 
odevom 

03.05. 
MŠ 8. mája, 

Svidník 
20 - 

ABY SA TRADÍCIE ZACHOVALI (aktivita č.1) – 
cyklus metodických stretnutí určených pre 
vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, 
interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ a 
samozrejme aj pre záujemcov z radov širokej 
verejnosti. 

04.05. 
Dom kultúry, 

Svidník 
25 -  



RUSÍNSKY FESTIVAL – 7. ročník folklórneho 
festivalu 

24. – 
26.5. 

Svidník   

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

14. – 
16.6. 

Svidník   

ABY SA TRADÍCIE ZACHOVALI (aktivita č.2) – 
cyklus metodických stretnutí určených pre 
vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, 
interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ a 
samozrejme aj pre záujemcov z radov širokej 
verejnosti. 

28.09. 
TS FS Makovica, 

Svidník 
25 -  

ERASMUS+ FUTURE IN THE PAST – tanečná 
dielňa pre študentov zo Slovenska, Poľska, 
Litvy a Nórska 

07.11. 
Hotel Rubín, 

Svidník 
75 -  

ABY SA TRADÍCIE ZACHOVALI (aktivita č.3) – 
cyklus metodických stretnutí určených pre 
vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, 
interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ a 
samozrejme aj pre záujemcov z radov širokej 
verejnosti. 

16.11. 
TS FS Makovica, 

Svidník 
25 -  

ABY SA TRADÍCIE ZACHOVALI (aktivita č.4) – 
cyklus metodických stretnutí určených pre 
vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, 
interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ a 
samozrejme aj pre záujemcov z radov širokej 
verejnosti. 

30.11. 
TS FS Makovica, 

Svidník 
25 -  

Vedenie tanečných skupín DFS Makovička a FS 
Makovica 

1. - 6. 
 

23 týždňov  
 

 
 
DFS MAKOVIČKA A FS MAKOVICA 
  

Folklórne kolektívy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sa v roku 2019 predstavil na 36 
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatia a 3 zahraničných prezentáciách. DFS Makovička sa 
koncom mája predstavil v hlavnom meste našich východných susedov Kyjeve na medzinárodnom 
detskom folklórnom festivale „Solnečnyj Gaštančik“. FS Makovica sa tento rok v strede augusta 
predstavil divákom v hlavnom meste portugalského ostrova Madeira – Funchal na medzinárodnom 
festivale „Funchal/Folk – Arraial do mundo 2019“ a v strede októbra na pozvania Generálneho 
konzulátu SR v Šanghaji medzinárodného festivalu The 4th World Leisure Expo - 2019 Hangzhou 
International Citizen’s Leisure Festival v Šanghaji a meste Hangzhou.  
 Do repertoáru FS Makovica pribudli choreografie „Dupaňa podlahy“, ktorá štylizovanou 
formou zobrazuje proces prípravy novej hlinenej podlahy v dome (kopanie, riedenie vodou, miešanie, 
hádzanie, udupávanie, hladenie, sušenie, tanečná zábava; autor: Viliam Mikula)  a „Šarišská polka“ 
(obnovená, autor: Alena Paulusová).  

Za najväčší úspech minulého školského roka je určite možné považovať účasť DFS Makovička 
na celoštátnej súťaži „Eniki-beniki 2019“. Počas prvého kvartálu 2019 prešla choreografickými 
úpravami skupina detských hier „Uťikaj, uťikaj...“ , ktorú zo zbierkových fondov Melánie Nemcovej 
pre súbor zostavil p. Bačinský v roku 2018. Deti sa s týmto programovým číslo prebojovali viacerými 
postupovými kolami až na celoštátnu prehliadku detských folklórnych súborov „Eniki-beniki 2019“, 
ktorá sa uskutočnila začiatkom júna v Košiciach. 
  



  Aktivita Termín Miesto 
Počet  
účastník
ov 

Počet 
návšte
v. 

Vystúpenie DFS Makovička: Makovička pre 
svidnícke školy 

12.04. Svidník 60 540 

Vystúpenie DFS Makovička: Vo víre tanca 
2019 – folklór 

16.04. Svidník 35 250 

Vystúpenie FS Makovica: Väznica Sabinov 27.04. Sabinov 25 175 

Vystúpenie FS Makovica: Stavanie Mája 30.04. Svidník 35 300 

Vystúpenie DFS Makovička: Stavanie Mája 30.04. Svidník 40 300 

Vystúpenie FS Makovica: Jubileum senior 
domu Svida 

03.05. Svidník 30 100 

Vystúpenie DFS Makovička: Krajská súťaž 
detských detských folklórnych súborov 

05.05. Raslavice 32 500 

Vystúpenie FS Makovica: Deň priateľstva 18.05. Ubľa 36 1000 

Vystúpenie DFS Makovička: Solnečnyj 
Gaštančik 

22. – 29.05. Kyjev, Ukrajina 36 4000 

Vystúpenie FS Makovica: 7. Rusínsky festival 26.05. Svidník 35 500 

Vystúpenie DFS Makovička: Rusínsky festival 26.05. Svidník 40 500 

Vystúpenie DFS Makovička: Vojenské 
múzeum 

05.06. Svidník 8 75 

Vystúpenie DFS Makovička: Eniki-beniki 08. – 09.06. Košice 34 500 

Vystúpenie FS Makovica: 65. Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

14.06. Svidník 12 700 

Vystúpenie FS Makovica: 65. Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

16.06. Svidník 40 500 

Vystúpenie DFS Makovička: 65. Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

16.06. Svidník 65 500 

Vystúpenie FS Makovica: Festival spod 
Oblíka 

22.06. 
Hanušovce 
nad Topľou 

32 250 

Vystúpenie FS Makovica: 13. Folklórne 
slávností v Rokytove 

30.06. Rokytov 35 300 

Vystúpenie DFS Makovička: XV. Svetový 
kongres Rusínov 

05.07. Kamienka 35 150 

Vystúpenie FS Makovica: Karpaty Góry 
Kultury 

06.07. Sanok, Poľsko 30 500 

Vystúpenie FS Makovica: Deň rodiny 13.07. Turcovce 34 300 

Vystúpenie FS Makovica: Obecné slávnosti 20.07. Závadka 36 250 

Vystúpenie DFS Makovička: Obecné 
slávnosti 

20.07. Pstriná 25 50 

Vystúpenie DFS Makovička: 1. Festival 
tradičnej kultúry Rusínov 

21.07. Oľšavka 30 250 

Vystúpenie FS Makovica: 1. Hencovské 
folklórne slávnosti 

27.07. Hencovce 32 300 

Vystúpenie FS Makovica: Festival ľudovej 
kultúry 2019 

28.07. Nižná Olšava 36 200 



Vystúpenie FS Makovica: Festival tradičnej 
kultúry Rómov 

03.08. Stročín 32 150 

Vystúpenie FS Makovica: XXV. Obnovený 
jarmok v Stropkove 

03.08. Stropkov 32 1000 

Vystúpenie DFS Makovička: Festival 
tradičnej ľudovej kultúry 

03.08. Svidnička 34 200 

Vystúpenie FS Makovica: Poznávaj 
a uchovávaj tradície svojich predkov 

10.08. Lomné 36 150 

Vystúpenie FS Makovica: FUNCHAL/FOLK – 
ARRAIAL DO MUNDO 2019 

11. – 22.08. 
Madeira, 

Portugalsko 
36 3000 

Vystúpenie FS Makovica: Festival tradičnej 
kultúry 

25.08. Kečkovce 30 75 

Vystúpenie DFS Makovička: Žipovska novta 
2019 

01.09. Nižný Žipov 32 200 

Vystúpenie FS Makovica: The 4th World 
Leisure Expo - 2019 Hangzhou International 
Citizen’s Leisure Festival 

16. – 24.10. 
Hangzhou,  

Čína 
20 10 000 

Vystúpenie DFS Makovička: Echo slávnosti 
našich 

23.11. Svidník 35 300 

Vystúpenie DFS Makovička: Oceňovanie 
darcov krvi 

29.11. Svidník 35 250 

Vystúpenie DFS Makovička: 27. Viflejemskyj 
večur 

08.12. Svidník 32 350 

Vystúpenie DFS Makovička: Dary Karpát 09.12. Svidník 10 50 

Vystúpenie FS Makovica: 5. Benefičný 
koncert 

23.12. Stročín 18 100 

 
AKTIVITY „FILMOVÉHO KLUBU“ 

V prvom polroku 2019 bolo v spolupráci UK Prospecta v našich priestoroch, v rámci aktivít 
filmového klubu: „(Podduklianske o)svetové kino“, odprezentovaných 21 filmov (28 projekcii) 
rôznych žánrov z celého sveta. V roku 2019 navštívilo toto cyklické podujatie až 482 divákov. 
Priemerná návštevnosť tak činila 17,2 diváka na jednu projekciu.  

 
(Podduklianske o)svetové kino: 

Názov filmu Termín Počet návštevníkov 

1. Úsmevy smutných mužov 02.01.2019 17 

2. Svadba 16.01.2019 19 

3. Jack stavia dom 30.01.2019 6 

4. O tele a duši 13.02.2019 6 

5. McQueen 23.02.2019 8 

6. Striedavá starostlivosť 13.03.2019 10 

7. Dievča 27.03.2019 11 

8. Zjavenie 10.04.2019 15 

9. Léto 24.04.2019 8 

10. Trabantem tam a zase zpátky 08.05.2019 7 

11. Oni a Silvio 22.05.2019 13 

12. Do boja 05.06.2019 5 

13. Všetci to vedia 29.06.2019 10 

14. Šťastný Lazzaro 11.09.2019 14 

15. Svetozár Stračina 25.09.2019 6 

16. Nech je svetlo 09.10.2019 19 



17. Yao 23.10.2019 8 

18. Volanie 06.11.2019 270 

19. Liyana 20.11.2019 5 

20. Vietor 04.12.2019 12 

21. Parazit 18.12.2019 13 

 
Po minuloročnom úspechu sme do programu aktivít FK zaradili aj sled letných projekcií 

v exteriéroch objektu POS. V rámci „Letného POK pod holým nebom“ bolo v roku 2019 
naplánovaných 9 projekcií, každú stredu so začiatkom o 20:30. Súhrnná návštevnosť za 9 projekcií 
bola 149 divákov (priemerná návštevnosť 16,5 diváka na projekciu). Aktivita sa tento rok stretla 
s podstatne nižším záujmom verejnosti. Príčinu poklesu návštevnosti v tomto roku sa nám nepodarilo 
zadefinovať.  

 

Názov filmu Termín Počet návštevníkov 

1. Kafarnaum 10.07.2019 13 

2. Psí ostrov 17.07.2019 11 

3. Favoritka 25.07.2019 20 

4. A dýchajte pokojne 08.08.2019 6 

5. Veľký zlý lišiak 07.08.2019 70 

6. Punk je hned! 14.08.2019 16 

7. Belgica 21.08.2019 0 

8. Blackkklansman 28.08.2019 6 

9. Deväťdesiate 04.09.2019 7 

 
 

 
ÚSEK VÝSTAVNÍCTVA, VÝTVARNÍCTVA, FOTOGRAFIE A FILMU 
 
Na úseku výstavníctva, výtvarníctva, fotografie a filmu aj v roku 2019 boli neprofesionálni autori 
motivovaní rozborovými seminármi, tvorivými dielňami, plenérmi, workshopmi,  autorskými                          
a klubovými výstavami. Pre rekonštrukciu budovy POS sa od marca výstavy nerealizovali v našich 
priestoroch. 
 
 
ÚSEK VÝSTAVNÍCTVA 
 

 Názov podujatia Termín Miesto 
realizácie 

Počet 
súťažiacich/ 
účinkujúcich 

Počet 
divákov 

Výstava a vernisáž výtvarníka 
Michala Bujdoša „Výber 
z tvorby“ 

29.11. – 8.1. POS Svidník 45 180 

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

10.1. – 25.2. POS Svidník 39 230 

Výstava detských výtvarných prác 
„Vesmír očami detí“ 
 
Poplenérová výstava obrazov 
 
 

7.3. – 15.4. 
 
 
13.10. – 
30.9. 

POS Svidník 
 
 
Mestská 
knižnica 

85 
 
 
38 
 

330 
 
 
265 
 



Poplenérová výstava obrazov 
a fotografií -projekt- „Cesta za 
poznaním“ 
 
Alexander Pavlovič-výstava - pocta 
duchovnému odkazu a literárnej 
tvorbe– tvorba Pavla Michaliča 

 
 
 
 
15. 11. – 15. 
12.   
 
27.12. – 
30.12.2020 
 
 

Stropkov 
 
Dom kultúry 
Svidník 
 
 
POS Svidník 

 
 
42 
 
 
 
45 

 
 
195 
 

 
ÚSEK VÝTVARNÍCTVA 
 

Názov podujatia Termín Miesto 
realizácie 

Počet 
súťažiacich/ 
účinkujúcich 

Počet 
divákov 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 – 
regionálna súťaž neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby 
 
 
Priateľské stretnutie výtvarníkov 
s medzinárodnou účasťou-výtvarný 
plenér 
 
 
Výtvarný plenér pre 
neprofesionálnu filmovú tvorbu -
projekt - „Cesta za poznaním“ 

22.2. – 
15.3. 
 
 
 
 
3.9. –   
5. 9. 
 
 
10.10. – 
13.10. 

Spoločenská 
sála Kultúrneho 
strediska 
v Stropkove 
 
 
Roztoky 
 
 
 
Roztoky 

48 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
20 

450 

Stretnutia výtvarníkov v ART klube 
SK 

2-3 krát 
mesačne 

POS Svidník 12  

 

V regionálnej súťaži pre okresy Svidník a Stropkov „Výtvarné spektrum 2019“ bola zastúpená 

široká škála výtvarných prejavov, techník, nových výtvarných postupov a experimentov. Niektoré 

práce vyjadrujú predovšetkým emócie a náladu, autorom sa otvoril  nový pohľad na maľbu, 

inšpirovaný súčasným domácim a svetovým vývinom. Amatérski výtvarníci zachytávajú svoje vizuálne 

zážitky, sny a nápady vo svojej tvorbe veľmi širokou škálou postojov, názorov a spracovaním 

jednotlivých diel. V maľbe sa vynímajú diela týchto autorov: Milana Paňka, Jozefa Horkavého, 

Edwarda O´Toole, Pavla Mochnackého, Vladimíra Makaru, Andreja Urama a Jaroslava Patleviča. 

Grafika a maľba zaujala porotu najmä v dielach mladých autorov Alexandry Pradidovej, Laury 

Kostilníkovej a Olívie Bujdošovej  zo SPŠ vo Svidníku. Svojím špecifickým výtvarným prejavom zaujali 

Gabriela Madejová, Marek Zimka a Miroslav Potoma. V úžitkovej tvorbe svojimi fujarami a valaškami 

najviac zaujal Jozef Kmiť.  

Regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019   bola prezentovaná 

vo výstavných priestoroch spoločenskej sály mesta Stropkov od 22.2.2019 do 15.3.2019 svojou 



jedinečnou a zaujímavou prehliadkou výtvarnej tvorby amatérskych výtvarníkov  svidníckeho                        

a stropkovského okresu od 44 autorov so 105  prácami. 

 Predsedom odbornej poroty bol Doc. Peter Kocák, PhD., akad. mal. a jej  členmi Mgr. art. 

Zuzana Kaliňáková a Mgr. art. Tomáš Olijár. „Výtvarné spektrum 2019“ - krajské kolo celoslovenskej 

postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja prináša v aktuálnom  

56.ročníku opätovne pestrosť autorského zastúpenia. V rámci súťaže hodnotila odborná porota na 

čele s predsedom Jánom Bartkom, PhDr. v tomto roku 123 výtvarných prác od 61 autorov. Odlišnosť 

výtvarných kvalít prihlásených prác sa odrazila v udelení rôzneho počtu cien a čestných uznaní v 

jednotlivých kategóriách. Na výstavu porota odporučila 73 výtvarných diel od 44 autorov. 

Pozoruhodným oživením výtvarnej kolekcie sa stali diela z keramiky, kameňa a práce využívajúce 

menej obvyklé postupy / proláž, leptanie plechu/. Z hľadiska výtvarných techník aktuálny ročník 

potvrdil pretrvajúci záujem o akryl a olej. Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti 

členov súťažnej poroty sa uskutočnila dňa 6. júna 2019 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v 

Humennom. Porota udelila celkovo len 8 cien a 9 čestných uznaní. Okres Svidník úspešne 

reprezentovala Alexandra Pradidová technikou výtvarného prevedenia i umeleckým prínosom zaujala 

porotu a  získala cenu za olej Interiér. Úspešnými autormi vo svojich kategóriách, ktorí si odniesli 

Čestné uznania boli aj Gabriela Madejová, za akryl  Relax, Jozef Horkavý za akryl Vtáky, Andrej Uram 

za akryly Svadba a V kroji. Z okresu Stropkov Čestné uznania získali Martin Iľov za drevorezbu 

Pobrežné mesto a Olívia Bujdošová za kombinovanú techniku Telepatia. Medzi úspešných autorov, 

ktorí majú svoje práce vystavené a zároveň postupujú aj do celoštátnej súťaže „Výtvarné spektrum 

2019“ patria: Vladimír Makara, Pavel Mochnacký, Milan Paňko, Edward O´toole, Marek Zimka, Pavol 

Bujdoš a Anton Kočiš. Vo výstavných priestoroch Kasárne v areáli Trenčianskeho hradu sa 

6.septembra 2019 stretli neprofesionálni výtvarníci pri príležitosti 56. ročníka celoštátnej postupovej 

súťaže Výtvarné spektrum 2019. Do tejto súťaže postúpili výtvarné práce zo všetkých ôsmich krajov 

Slovenska. Odborná porota na čele s jej predsedníčkou Elou Porubänovou, odbornou pracovníčkou 

GMBA v Trenčíne navrhla udeliť celkovo 1 hlavnú cenu, 14 cien bez určenia poradia a 15 čestných 

uznaní. Výsledkom sú ocenené diela, ktoré majú čo povedať aj ostatným účastníkom výstavy, 

zohľadňujú rôzne výtvarné disciplíny i autorskú tvorivosť, talent a fantáziu. Náš okres úspešne 

reprezentovali: Gabriela Madejová, Andrej Uram, Jozef Horkavý a Alexandra Pradidová, ktorí majú 

svoje výtvarné diela vystavené. Výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby mohla verejnosť obdivovať 

do 6. - 29.9. 2019 v areáli Trenčianskeho hradu. 

 Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými 

astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami 

zorganizovalo v roku 2019 už tridsiaty štvrtý ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Pre okresy 

Svidník a Stropkov okresné kolo zabezpečuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté 

astronomické pracovisko Roztoky. Spomedzi oslovených škôl sa do súťaže zapojilo 35 základných, 

materských a základných umeleckých škôl z okresov Svidník a Stropkov s počtom prác 308. 

 Odborná porota v zložení s predsedom Ing.arch. Pavlom Mochnackým, členmi poroty 

Katarínou Grúsovou a  Mgr. Vladimírom Makarom vybrali v jednotlivých kategóriách po päť 

rovnocenných prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola v Hurbanove. Na celoslovenskom kole 

nás úspešne reprezentovala Tamara Hnatová zo ZUŠ Svidník. Priateľské stretnutie výtvarníkov s 

medzinárodnou účasťou pripravilo Podduklianske osvetové stredisko v spolupráci s občianskym 

združením "Svidnícka paleta" v Roztokochv dňoch 3.9.-5.9.2019. Následne sa uskutočnila 

poplenérová výstava obrazov zo stretnutia výtvarníkov -Roztoky 2019. Vernisáž výstavy sa 

uskutočnila 13.9.2019 o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Domu kultúry vo Svidníku. Výstava 

trvala do 30.9.2019. Podduklianske osvetové strediskovo vo Svidníku zorganizovalo v dňoch 10.– 



13.10.2019 ešte jeden výtvarný plenér. Na tohtoročnej výtvarnej tvorbe v rámci projektu „Cesta za 

poznaním“ sa v Roztokoch zúčastnilo 20 účastníkov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. Výtvarníci zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu v okolí 

Roztok, pamiatky regiónu, dedinskú architektúru. Na obrazoch všetkých autorov sa objavili 

zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne umelecké štýly, ako aj zaujímavé kresbovo-maliarske rukopisy. 

Práce vytvorené na výtvarnom plenéri boli prezentované vo výstavných priestoroch Podduklianskeho 

osvetového strediska vo Svidníku na poplenérovej výstave obrazov a fotografií zo stretnutia 

neprofesionálnej tvorby výtvarníkov a fotografov – Roztoky 2019. Projekt „Cesta za poznaním“ sa 

realizoval za finančnej podpory Fondu na podporu umenia . Vernisáž výstavy sa uskutočnila 

15.11.2019 o 15.30 hod. vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku a trvala do 15.12.2019. 

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 2019 vo výstavných priestoroch POS vo Svidníku, ale aj po celom Slovensku 

a v zahraničí. 

 

ÚSEK FILMU 

Názov podujatia Termín Miesto realizácie Počet 

súťažiacich/ 

účinkujúcich 

Počet 

divákov 

CINEAMA 2019- regionálna súťažná 

prehliadka amatérskej filmovej tvorby 
22.3. POS Svidník 10 25 

CINEAMA 2019 - krajská súťažná 

prehliadka amatérskej filmovej tvorby 

12.4. - 

14.4. 

Hvezdáreň 

Roztoky 
45 80 

„Výroba animovaných a krátkych 

filmov“- workshop pre 

neprofesionálnych filmárov 

13.4.-

14.4. 

Hvezdáreň 

Roztoky 
15  - 

 

 Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019  sa uskutočnila 

22. marca  2019 v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.  

V regionálnej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 súťažilo 19 filmových 

diel od 10 autorov a spoluautorov. Úroveň filmov hodnotila na verejnej projekcií odborná porota v 

zložení: Ladislav Kiss  – predseda, členovia : Martin Vaľko a  Ing. Vladimír Seman.  

Prvá kategória, autori do 16 rokov, ani v tomto roku nemala zastúpenia. Druhú kategóriu, 16 – 21 

roční,  reprezentovala skupina študentov SPŠ zo Svidníka, ktorých kolekcia hraných filmov a promo 

dokumentu boli osviežením súťaže, ale aj dôkazom kvalitnej práce pedagogických pracovníkov školy, 



ktorí doviedli nových mladých autorov pred aj za kameru. Za vyzdvihnutie práce autorov nad 21 

rokov stojí videoklip Pavla Pilipa, dokumenty Pavla Kocana a propagačný dokument Jána Halčíka. 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku uskutočnilo v dňoch 12.- 14. 4. 2019 v Roztokoch 

krajskú súťažnú prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 spojenú s rozborovým 

seminárov a workshopom - Výroba animovaných a krátkych filmov. 

Poslaním podujatia je verejná prezentácia amatérskej filmovej tvorby. Súťaž napomáha vyhľadávať 

talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej 

zdatnosti. Je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových skupinách a týchto žánrových 

kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip a  minútový film. 

Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 V krajskej súťažnej prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 súťažilo doteraz 

rekordných 54 filmových diel od autorov a spoluautorov z Prešovského samosprávneho kraja, čo 

predstavuje oproti minulým rokom znateľný nárast. 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. 

Porota zložená z vysokoškolských pedagógov hodnotila ich technické spracovanie a umeleckú 

hodnotu. Na rozborovom seminári potom sprostredkovala svoje postrehy a odporúčania prítomným. 

Po ukončení súťažnej prehliadky sa uskutočnil odborný rozborový seminár za účasti autorov 

súťažných filmov a členov odbornej poroty. 

Tohtoročná krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 priniesla niekoľko veľmi 

kvalitných filmov a prezentovala zvyšujúcu sa úroveň tvorby autorov Prešovského kraja. Autori z 

Prešovského kraja zabodovali na celoslovenskej filmovej CINEAME v Nitre -27. júna 2019 sa konala v 

Nitre celoslovenská filmová prehliadka CINEAMA. Táto súťaž vytvára filmárom priestor pre umelecké 

stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov a skúseností tvorcov filmových 

diel. Vždy plná premietacia sála nitrianskeho Cinemaxu, v ktorej sa konali projekcie súťažných filmov, 

napovedala, že amatérska filmová tvorba je i dnes umeleckou formou na vypovedanie myšlienok a 

názorov, bez rozdielu veku autora. Autori všetkých vekových kategórií, teda do 16 rokov, do 21 rokov 

i nad 21 rokov, predstavili divákom aj odbornej porote svoju najnovšiu tvorbu rôznych filmových 

žánrov na 27. ročníku súťaže. Diváci videli 91 filmov od 155 autorov z celého Slovenska, ktorí svoje 

filmové diela predstavili v kategóriách animovaný, hraný film, dokument, reportáž, experiment, 

videoklip a minútový film. Organizátori aj tento rok pripravili pre účastníkov dva workshopy, na 

ktorých sa záujemcovia mohli naučiť základy animátorskej techniky. Na filmovej prehliadke Cineama 

2019 za Prešovský kraj, zaujali viaceré animované snímky z produkcie žiakov ZUŠ Letná v Poprade. 

Svoje kvality v rámci dokumentu aj tento rok dokázala Školská TV K2 pri ZŠ Kúpeľná v Prešove. Ich 

dokument k 100. výročiu vzniku ČSR zaujímavou formou prezentoval túto historickú udalosť v 

ponímaní žiakov školy. Skokanmi tohto ročníka boli filmoví nováčikovia zo stredných škôl. Hranú 

tvorbu zastupovala naša SPŠ zo Svidníka a animovanú tvorbu animátori zo Strednej odbornej školy 

technickej v Poprade. Tieto úspechy sú aj dôkazom práce pedagogických pracovníkov škôl, ktorí v 

rámci medzinárodných projektov doviedli nových mladých autorov pred aj za kameru. Medzi 



dokumentmi zaujal aj film mladých popradských autorov Benjamína Minárika a Františka Brotku, 

ktorý je krátkym, ale citlivým pohľadom do života jednej rodiny. V kategórii najstarších autorov 

ocenila porota videoklip bardejovského všestranného autora Pavla Pilipa, v ktorom exceletne zvládol 

nielen grafiku a animáciu videoklipu, ale aj hudobné aranžmá a interpretáciu hudobného diela. 

Prešovskí autori boli zastúpení známymi menami, ako je Jaro Ondo a Tomáš Telepák so svojimi 

dokumentmi, z ktorých je cítiť hlbší pohľad na spoločnosť, súčasnosť a človeka v nej. 

ÚSEK FOTOGRAFIE 

Názov podujatia Termín Miesto realizácie Počet 

súťažiacich/ 

účinkujúcich 

Počet 

divákov 

AMFO 2019- regionálna súťaž 

neprofesionálnej fotografickej              

tvorby 

 

 

Workshop pre neprofesionálnu 

fotografickú tvorbu „Zátišie“ 

5.4. – 

30.4. 

 

 

23. – 

24.10 

Spoločenská sála 

Kultúrneho 

strediska 

v Stropkove 

 

Roztoky 

 

48 

 

 

 

20 

330 

  

 

AMFO 2019 z okresov Stropkov, Svidník  a Prešov v spoločenskej sále kultúrneho strediska 

v Stropkove sa uskutočnilo v termíne od 5.4.- 30.4.2019. Organizátormi súťaže boli Podduklianske 

osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s odborom školstva a kultúry MsÚ v Stropkove. 

Porota pri rozhodovaní o udelení cien v jednotlivých kategóriách prihliadala aj k celej predloženej 

kolekcii jednotlivých autorov, k systematickej a cieľavedomej práci jednotlivcov, k „ucelenosti 

kolekcie“. 

Prvýkrát bola možnosť predložiť aj koncipované fotografické „celky“ do samostatnej kategórie „cykly    

a seriály“ mnohí to využili, ale nie všetky predložené práce zodpovedali kritériám. Predsedom poroty 

bol Ing. Igor Šimko z Košíc. Úspešnými autormi zo Svidníka boli: Marianna Marusinová, Imrich 

Krestianko, Dušan Ignác, Edward Otoole, Jana Frenová a Alexander Husár. Stropkov úspešne 

reprezentovali: Anton Hričan, Vladimír Ivanko, Magdaléna Koleničová, Sofia Jakubová, Viliam 

Novický, Radka Surmánková, Viktória Bačová, Zuzana Čintálová a Emília Verbová. Úspešnými autormi 

z Prešova boli: Július Alcnauer, Ľubomír Štefanič, Ľudmila Miklošová, Štefan Trussa, František Eštočin 

a Miroslava Hrabušová. AMFO 2019 - krajská súťaž amatérskej fotografie Prešovského kraja sa koná 

každoročne v mesiaci jún v Starej Ľubovni. Tohtoročná priniesla veľa prekvapení. Do súťaže tento rok 

sa prihlásili už ako každoročne „starí, ostrieľaní fotografi”, ale objavili sa aj noví autori, ktorí sa zapojili 

po prvýkrát.  

Do krajskej súťažnej prehliadky bolo zaslaných 273 fotografií od 88 autorov. Odborná porota , ktorej  

predsedom bol  Ing. Igor Šimko z Košíc mala náročnú úlohu vybrať tie najlepšie snímky . Náš okres  

úspešne reprezentovala najmladšia účastníčka Marianna Marusinová, ktorá bola milým prekvapením 

súťaže a získala dve prvé miesta v obidvoch svojich kategóriách, v II. skupine za čiernobielu fotografiu 

„Materstvo“ a vo farebnej fotografii za fotografiu „Hrdinovia“. Dušan Ignác zo Svidníka ,ktorý vo 



svojej kategórii farebná fotografia „Svetlá mesta“ získal 2.miesto a za čiernobielu fotografiu 

„Perspektíva“ čestné uznanie.  

Okres Stropkov úspešne reprezentovala v I. skupine Gabriela Soóšová, ktorá získala 3. miesto za 

farebné fotografie “Letná obloha“ a „Vo svete fantázie“. Tretie miesto získala aj Magdaléna 

Koleničová za farebné fotografie „Naše lány a polia“ a „Lány a polia II.“. Vladimír Ivanko získal Čestné 

uznanie za farebnú fotografiu „Motokros“. Vystavené fotografie mali aj ďalší účastníci súťaže  -  

Edward O´toole, Anton Hričan, Emília Verbová a Viliam Novický. Fotografie  úspešných autorov 

poputovali do celoslovenského kola, ktoré prebehne v Synagóge v Nitre v novembri 2019.Národné 

osvetové centrum v Bratislave je už vyše štyridsať rokov vyhlasovateľom celoštátnej postupovej 

súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Vyhodnotenie celoštátneho kola, otvorenie výstavy 

AMFO 2019, odborný rozborový seminár, niekoľko tvorivých workshopov a návštevy viacerých 

fotografických výstav sa uskutočnili v dňoch 8. – 10. novembra v Nitre. 

V roku 2019 do celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby postúpilo z ôsmich 

krajov Slovenska 257 autorov s 538 fotografickými dielami. 

Odborná porota s predsedníčkou Mgr. art. Petrou Cepkovou, ArtD. udelila 58 ocenení, z toho 1 

hlavnú cenu, 24 cien (1., 2., a 3.miesta) a 33 čestných uznaní. Na vernisáži si účastníci podujatia 

pozreli aj 5 ocenených multimediálnych prezentácií. 

Náš okres úspešne reprezentovali: Marianna Marusinová, ktorá získala v kategórií autori do 21 rokov, 

čiernobiela fotografia za fotografiu „Materstvo“ čestné uznanie. Dušan Ignác si odniesol čestné 

uznanie za farebné fotografie “Svetlá mesta“ a „Morava“ v kategórií autori nad 21 rokov, farebná 

fotografia. Okres Stropkov úspešne reprezentovali Vladimír Ivanko fotografiou „Motokros“ a Viliam 

Novický fotografiou „Burnedout IV.“, ktorí mali svoje fotografie vystavené v priestoroch Synagógy III. 

Na výstave od 8. do 21. novembra 2019 v Synagóge v Nitre predstavilo svoju fotografickú tvorbu 132 

autorov. Návštevníci mohli vidieť 203 fotografií. 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, kultúrne zariadenie PSK zorganizovalo v dňoch 23.10.-

24.10.2019 v Roztokoch workshop pre neprofesionálnych fotografov „Zátišie“. Cieľom workshopu 

bolo podporiť účastníkov, konfrontovať ich vlastné umelecké smerovanie a pracovné postupy. 

Projekt „Cesta za poznaním, časť vizuálne umenie“ sa realizoval za finančnej podpory Fondu na 

podporu umenia. Na tohtoročnej fotografickej tvorbe sa zúčastnilo 20 záujemcov Prešovského kraja. 

Všetci účastníci tvorili pod taktovkou skúseného lektora Ing. Igora Šimka. Hlavným zámerom 

workshopu bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích a praktických aktivít dozvedieť sa mnoho 

praktických rád ako fotiť zátišie v exteriéri a interiéri. Praktická časťou workshopu (výstup projektu) - 

fotografie boli prezentované na výstave vo výstavných priestoroch Podduklianskeho osvetového 

strediska vo Svidníku od 15.11.-15.12.2019. 

TVORIVÉ  DIELNE - VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Názov podujatia Termín Miesto realizácie 

Počet 

súťažiacich/ 

účinkujúcich 

Počet 

divákov 

Maľovanie kvetov na kartón 17.1. 
ZŠ Komenského 

Svidník 
12 - 



Tvoríme z keramickej hliny 22.1. 
Spojená ZŠ 

Svidník 
16  

Technika TIFANNY - vitráž 25.1. POS Svidník 12  

Plstené dekorácie z ovčej vlny 28.1. POS Svidník 18  

Výroba šitých hračiek 14.2. ZŠ Vyšný Orlík 11  

Servítková technika 25.3. 
ZŠ Karpatská 

Svidník 
14  

Výroba šitých hračiek 
25.4. 

 
ZŠ Nižný Mirošov 16  

 

Maľovanie na sklo 

 

Maľovanie na sklo - projekt 

 

Maľovanie na tričká- projekt 

 

 

Maľovanie na textil  

 

 

Maľovanie obrazov-„Krajina“ 

 

 

Maľovanie na sklo-projekt 

 

 

Maľovanie na kamene-Servítková 

technika 

 

 

Netradičné obrázky z rôznych 

materiálov 

 

 

Netradičné obrázky z rôznych 

materiálov-Vianoce 

 

 

Maľovanie na sklo- Vianoce 

 

 

Maľovanie na sklo 

 

 

9.5. 

 

8.7. 

 

 

9.7. 

 

 

12.7. 

 

 

18.7. 

 

 

27.7. 

 

 

19.9. 

 

 

 

20.11. 

 

 

 

25.11. 

 

 

 

17.12. 

 

20.12. 

 

 

ZŠ Kružlová 

 

Vyšný Komárnik 

 

 

Vyšný Komárnik 

 

 

Denné centrum 

Svidník 

 

Nižný Mirošov 

 

 

Nižná Olšava 

 

 

Roztoky 

 

 

 

ZŠ Vyšný Orlík 

 

 

 

ZŠ 8.mája Svidník 

 

 

 

ZŠ Vyšný Orlík 

 

ZŠ Nižný Mirošov 

 

15 

 

18 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

21 

 

 

16 

 

 

15 

 

 

 

14 

 

 

 

12 

 

 

 

10 

 

15 

 

 



   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. 

 
ÚSEK  ĽUDOVO – UMELECKÝCH   REMESIEL 
 

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže „O najkrajší 
betlehem“ v Poľsku za rok 2018  

8.I.2019 

Historické 
múzeum 
Dukla - 
Poľsko 

  

Sadrové  karnevalové masky 
Tvorivá dielňa  
 
 

6.II. 2019 ZŠ Havaj 25  

Keramické dekorácie ku Dňu matiek 
Tvorivá dielňa 

 19.II.2019 
ZŠ 
Komenského 
Svidník 

 20 

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

12. – 16.III. 
2019 

POS Svidník  200 

Jarné motívy na dreve 
Tvorivá dielňa 

15.III..2019 
ZŠ 
Kračúnovce 

30  

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

16.III.2019 
Obecný úrad 
a ZŠ N. 
Olšava 

35  

Tvorivá dielňa keramiky 
Pre žiakov ZŠ Bukovce 

13.IV.2019 POS Svidník 18  

Jarné motívy z keramiky na dreve 
Pre žiakov ZŠ Bukovce 

26.IV.2019 POS Svidník 22  

Kašírované obrázky – kombinovaná technika na 
kartóne 

30.IV.2019 
ZŠ Nižný 
Mirošov 

25  

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

17.V.2019 
Bábková sála 
mesta 
Stropkov 

12  

Tvorivá dielňa keramiky 
Pre žiakov ZŠ Karpatská vo Svidníku 

22.V.2019 POS Svidník 15  

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

 
8. VI.2019 

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. 2019 
Výstavné 
priestory 
POS Svidník 

  

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

8. VI.2019 POS Svidník 
12 
kolektí
v. 

 

Kreatívne leto –  tvorivá dielňa pre prázdninujúce 2.-9.VII..019 POS Svidník 20  



deti so zameraním na keramiku, zhotovenie 
sadrových masiek, zhotovenie dekorácii 
predmetov z  prírodných materiálov  

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

máj- august 
2019 

Amfiteáter 
Svidník, obce 
v regióne, 
Kečkovce, 
Cernina 

  

Kreatívne leto II – tvorivá dielňa pre 
prázdninujúce deti 

6.-9.VIII.19 POS Svidník 15  

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

29.IX.2019 
Areál POS 
Svidník 

35 100 

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

21. – 
22.IX.19 

POS Svidník 20  

Cyklická tvorivá dielňa keramiky 
pre verejnosť (šesť stretnutí) 

15.XI- 20.XII. 
19 

POS Svidník 10  

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

3.XII..2019 
POS Svidník, 
Historické 
HM Dukla PĽ 

12 100 

Vianočné inšpirácie na dreve – tvorivá dielňa pre 
žiakov ZŠ Stropkov 

11.XII.2019 
II.ZŠ 
Stropkov 

12  

Realizácia scény k betlehemskej hre 
26.ročník Betlehemského večera 

14.XII.209 
Dom kultúry 
Svidník 

  

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

 september- 
 december 
2019 

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 10. 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 1.-6.8.2019 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 2019 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 2019 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 záujmového vzdelávania, sociálnej prevencie a menšinovej kultúry 

 
Na úseku  vzdelávania,  sociálnej prevencie a menšinovej kultúry  v roku 2019 bolo  

zrealizované spracovanie štatistických výkazov za rok 2018, množstvo výchovno-vzdelávacích aktivít, 
v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku, 
starostami obecných úradov a inými inštitúciami. 

V I. polroku 2019 sa na úseku sociálnej prevencie uskutočnilo 15 podujatí v ZŠ, SŠ v okrese 
Svidník, Stropkov na ktorých sa zúčastnilo 436 deti, žiakov a študentov. Prostredníctvom odborne 
vedených stretnutí sme motivovali žiakov základných a stredných škôl v okrese Svidník, Stropkov 
k predchádzaniu negatívnym spoločenským javom. O podujatia týkajúce sa primárnej sociálnej 
prevencie registrujeme zo strany základných a stredných škôl v okrese naďalej veľký záujem. 
Samozrejme, boli to podujatia väčšieho a aj menšieho charakteru prednášky, besedy, workshopy 
a tvorivé dielne. Tieto témy sa  dotýkajú nielen dospelých, ale aj mladej generácie i priamo žiakov na 
základných školách. Z viacročných skúsenosti je zrejmé, že o tieto podujatia je rastúci záujem a majú 
preventívny, podporný, inšpirujúci a vzdelávací význam. 

V rámci zdravotnej výchovy sme sa venovali seniorom, mladej a strednej generácií zamerané 
na zdravý životný štýl a ich prevenciu. V rámci Svetového dňa zdravia sme 3.4.2019 uskutočnili 
v spolupráci s RÚVZ pre pracovníkov okresného úradu Stropkove merania prístrojom REFLOTRON 
/glukóza, krvný tlak, cholesterol, triglyceridy/. Zároveň bolo poskytnuté poradenstvo týkajúce sa 
zdravého životného štýlu. 

V predveľkonočnom období, 7. apríla 2019 sme uskutočnili jubilejný 22. ročník regionálnej 
súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok tradičnou a netradičnou technikou. 

Cieľom súťaže spojenej s výstavou, predvádzaním ukážok a sprievodným programom bolo 
podnietiť tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových umelcov – tvorcov vajíčok, uchovať zvyky a tradície. Do 
súťaže sa prihlásilo 20  súťažiacich z okresu Stropkov, Svidník,  z ktorých každý predvádzal ukážku 
svojich vajíčok. Bohato zdobené pestrofarebné vajíčka, zaujímavé a hlavne inšpirujúce veľkonočné 
dekorácie aj tohto roku oživili kultúrny dom v Nižnej Olšave.  

 Obdivovatelia tohto drobného a nanajvýš jemného umenia, ktoré rok čo rok okúzli svojou 
krásou a nápaditosťou občas odmietajú uveriť vlastným očiam, či je vôbec možné na krehkej 
škrupinke vytvárať priam neuveriteľné vzory.  Hoci zdobené vajíčka patria k tradičným ľudovým 
remeslám, vyžadujúcim si precíznosť, trpezlivosť a lásku, na tejto súťaži  azda najlepšie vidieť, čo 
všetko dokážu šikovné ruky „krasličiarok a krasličiarov“ vytvoriť, aby potešili oči, pohladili dušu 
a najmä inšpirovali ostatných, ktorí dodnes vo svojich domovoch počas sviatkov jari – Veľkej noci 
zachovávajú tradície svojich predkov.  

Každoročné organizujeme výchovno-vzdelávacie podujatie Deň Zeme, ktoré sme uskutočnili 
30.4.2019 pre žiakov ZŠ v Krajnej Poľane. Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho 
vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. 
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je 
pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Ochrana životného 
prostredia by nemala nechať ľahostajným nikoho z nás, nakoľko sme s ním spojení každý deň. Je to 



sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Žiaci ZŠ vyzbrojení plastovými 
vrecami a dobrou náladou sa pustili do čistenia znečistenej prírody v obci. Zároveň sa uskutočnili 
prednášky o ochrane životného prostredia a žiaci mali možnosť svojimi výtvarnými prácami vyjadriť 
svoj vzťah k prírode, za ktoré na záver podujatia boli odmenení diplomom a vecnou cenou. 
Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť u detí záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom 
urobiť niečo pre svoje okolie. 

Hudba bola vždy silným prvkom v živote Rómov. Keďže hudobné nadanie Rómov je vo 
všeobecnosti prijímané veľmi pozitívne, je zároveň možnou formou integrácie a zaradenia sa do 
spoločnosti. 30. mája 2019 v Dome kultúry vo Svidníku zneli rómske piesne a tance.  Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Mesto Svidník – odbor školstva, kultúry športu a mládeže, uskutočnili 
regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2019. Súťaže sa zúčastnili  ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ 
Kružlová,  ZŠ Nižný Mirošov, Komunitné centrum Stropkov, ZŠ Komenského Svidník , Spojená škola 
Svidník, ZŠ Ladomirová, Terénna sociálna práca Svidník, ZŠ s MŠ Kolbovce, SOŠ polytechnická 
a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník a Stredná priemyselná škola Svidník.  

Sprievodným podujatím k 65. folklórnym slávnostiam kultúry Rusínov-Ukrajincov SR, bol 15. 
ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník Folklórne pastelky. Súťaž bola určená pre deti MŠ a ZŠ 
v meste Svidník. Prostredníctvom výtvarného prejavu sme chceli prehĺbiť u deti vzťah k  folklóru 
a podporiť ich záujem o kultúrne dianie v meste. 

V dňoch od 8.7.-12.7.2019 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s obcou 
Nižný Komárnik zrealizovali Letné tvorivé dielne pre Rómov. Celý týždeň sa pre deti, mládež 
a dospelých realizovali workshopy, tvorivé dielne  zamerané  na výrobky z textilu, papiera, maľovanie 
na trička a  spev. Výsledkom aktivít bolo záverečné vystúpenie a prezentácia výrobkov z workshopov 
a tvorivých dielní.  

Festival tradičnej rómskej kultúry sme zrealizovali v spolupráci s obcou Stročín 3.-4.augusta 
2019. Podujatie bolo prioritné zamerané pre rómskych spoluobčanov s cieľom ich motivácie pre 
aktívnu umeleckú činnosť a zmysluplné využívanie voľného času.  Sprievodnými podujatiami boli 
workshopy v speve, tanci, remeslách a výtvarníctve. Výstupom bol Festival tradičnej rómskej kultúry. 

Počas mesiacoch júl a august som svoju činnosť zamerala okrem vzdelávania aj na 
metodickú pomoc starostom pri  zabezpečení kultúrnych podujatí  formou pozvánok, plagátov, 
programov a pri samotnej realizácií  v obciach Rakovčík, Pstriná, Oľšavka, Nižná Olšava, Stročín, Nižná 
Jedľová, Svidníčka, Lomné, Kečkovce. 

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, uskutočnilo v dňa 30.septembra 2019 v SNM-
MUK vo Svidníku, odborný seminár Rizikové správanie mládeže  a prevencia nelátkových závislostí.  
Seminár bol určený  koordinátorom sociálnej prevencie,  sociálnym pracovníkom, psychológom, 
výchovným pracovníkom základných a stredných škôl a záujemcom pôsobiacich vo voľnočasových 
aktivitách v oblasti sociálnej prevencie v okrese Svidník, Stropkov zameraný na vzdelávanie formou 
aktívneho sociálneho učenia – sociálnopsychologického výcviku. Odborného seminára sa zúčastnilo 
30 účastníkov. Účastníci odborného seminára sa zážitkovou formou oboznámili s rôznymi 
nelátkovými závislosťami a pomocou interaktívnych techník absolvovali prevenčné skupinové 
aktivity. V edukačnom obsahu účastníci získali špecifické informácie o problematike rizikového 
správania mládeže s akcentom na fenomén nelátkových závislosti, možnosti pomoci a pôsobenia 
v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencií. 

V mesiaci október 2019, ktorý je Mesiacom úcty k starším, zorganizovalo Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru vo Svidníku 
besedy pre seniorov. Cieľom besied bolo podať seniorom niekoľko užitočných rád, ako sa vyhnúť 
podvodníkom, ako sa chrániť pred zlodejmi, ako predchádzať riziku prepadnutia, čo robiť ak sa niečo 
stane a ako sa nestať obeťou nátlakových predajných akcií ako aj preventívnu kampaň „Násilie 
páchané na ženách“. V rámci zdravotnej výchovy v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva vo Svidníku sme sa venovali seniorom, mladej a strednej generácií zamerané na zdravý 
životný štýl a ich prevenciu. Tieto podujatia sa uskutočnili v Stropkove, Svidníku, Kurimke, Cernine, N. 
Mirošove. 

Drogy a drogová závislosť ako celospoločenský negatívny jav sú neoddeliteľnou súčasťou 
nášho každodenného života. Podduklianske osvetové stredisko uskutočnilo v rámci Týždňa boja proti 



drogám besedy, tvorivé dielne, workshopy na základných a stredných školách v okrese Svidník, 
Stropkov. Prevencia je nevyhnutná a potrebná, zvlášť ak si uvedomíme, že prístup k droge je pre 
mladého záujemcu v podstate bezproblémový. Mladí ľudia by mali vedieť čo sú drogy, čo je závislosť, 
vedieť sa brániť. Mali by sa naučiť ohodnotiť svoju silu a hranice, aby dokázali odmietnuť lákadlu 
drogového zážitku. Deti a mládež radi nasledujú určité vzory dospelých, a tak sa u nich fajčenie a pitie 
alkoholu stáva akýmsi odrazovým mostíkom pre užívanie tvrdých drog.  

Svoju činnosť zameriavame okrem vzdelávania aj na metodickú pomoc starostom pri 
vypracovaní, žiadosti o poskytnutie dotácií z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 
z Fondu na podporu umenia, ako aj ich vyhodnotenie, zabezpečenie kultúrnych podujatí formou 
pozvánok, plagátov a pri samotnej realizácií projektov. Počas celého roka 2019 sme zverejňovali 
podujatia na web-POS, PSK,  pripravovali a realizovali pozvánky, plagáty na jednotlivé podujatia 
organizované POS, ako aj pre starostov obci s ktorými sme počas roka spolupracovali.  

 
 

Celkovo sa v roku 2019  na úseku záujmového vzdelávania, sociálnej prevencie a menšinovej kultúry 
uskutočnilo 76 podujatí na ktorých sa zúčastnilo 8 655 účastníkov a  návštevníkov.  

 

 
Názov podujatia  

 
Termín 

 
Miesto 

 
Počet  
účastn. 

 
Počet 
návštevní
kov 

Realizácia vyhodnotenia 
projektov z Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín 
pre obce: Stročín, Nižný Mirošov, 
Cernina, Kečkovce, Hrabovčík, 
Nižná Olšava, Pstriná, Nižná 
Jedľová, Rakovčík 

 
 
 
 
január 

 
 
 
 
POS Svidník 

 
 

 

Výchova k zdraviu – škodlivosť 
alkoholu a fajčenia na zdravie 
deti a mládeže 
-beseda spojená s premietnutím 
videofilmu  6.a 7.roč. 
Hygiena deti a mládeže – 
starostlivosť o zdravie 
- beseda  4.a 5. roč.  
Podiel mladistvých na páchaní 
celkovej kriminality 
-beseda 8. a 9. roč.,  

 
 
 
 
 
 
 
29.1.2019 

 
 
 
 
 
 
 
CZŠ Svidník 

 
 
 
 
21 
 
 
28 
 
 
26 

 
 
 
 
 

Harmonický rodinný život 
-výchovno-vzdelávacie podujatie 

 
13.2.2019 

 
ZŠ Bukovce 

 
36 

 
 

 Príprava na manželstvo 
a rodičovstvo 
-výchovno-vzdelávacie podujatie 
s kňazom 

 
 
14.2.2019 
 

 
 
CZŠ Svidník 

 
 
27 

 
 
 

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

 
 
február 

 
 
POS Svidník 

 
 
 

 

Svetový deň zdravia 
„Tichý zabijak“ – problematika 
vysokého krvného tlaku 
a možnosti prevencie 

 
 
 
3.4.2019 

 
 
 
OÚ Stropkov 

 
 
 
30 

 
 
 
 



Sprievodné podujatia: meranie 
krvného tlaku, cholesterol, 
glykémie,  

 
 

   

Výchova k zdraviu – škodlivosť 
alkoholu a fajčenia na zdravie 
deti a mládeže 
-beseda spojená s premietnutím 
videofilmu  pre rómskych žiakov 
5.6.7.roč.  
Kriminalita, vandalizmus a iné 
formy násilného správania 
-beseda pre rómskych žiakov 
8.9.roč.  

 
4.4.2019 
 
 
5.4.2019 
 

 
ZŠ Kolbovce 
 
 
ZŠ Mlynská 
Stropkov 
 

 
28 
 
 
 
20 
 
23 
 
25 

 

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

 
 
 
 
 
7.4.2019 

 
 
 
 
 
Nižná Olšava 

 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
285 

Prevencia vybraných 
sociálnopatologických javov 
-odborný seminár 

 
11.-12.4.2019 
 

 
Banská Bystrica 

 
 
 

 

DEŇ ZEME 
-výchovno-vzdelávacie podujatie 
zamerané na ochranu životného 
prostredia 

 
 
30.4.2019 

 
 
ZŠ Krajná Poľana 
 

 
 
115 
 

 
 
 

Fajčenie – zlozvyk, ktorého sa 
možno zbaviť  
Kriminalita, vandalizmus a iné 
formy násilného správania 
-výchovno-vzdelávacie podujatie 
pre žiakov ZŠ 

 
10.5.2019 
 
15.5.2019 

 
ZŠ Karpatská 
Svidník 
ZŠ Komenského 
Svidník 

 
42 
 
38 
 
 

 
 

Rómsky talent 2019 
-regionálna súťažná prehliadka   

 
30.5.2019 

Dom kultúry 
Svidník 

 
85 

 
345 

„FOLKLÓRNE PASTELKY“ 
- 15. ročník výtvarnej súťaže 
v maľovaní na chodník 
sprievodné podujatie k 65. 
folklórnym slávnostiam kultúry 
Rusínov -Ukrajincov SR vo 
Svidníku 

 
 
 
14.6.2019 
 
 

 
 
 
Pešia zóna Svidník 

 
 
 
60 
 

 
 
 
154 

Obchodovanie s ľuďmi 
-problematika obchodovania s 
ľuďmi a ako sa nestať obeťou 
obchodovania 

 
 
18.6.2019 

 
 
SŠ OA Svidník 

 
 
32 

 

 Bezpečné na cestách 
- pripraviť deti na budúci 
samostatný a zodpovedný pohyb 
v cestnej premávke v súlade s 
etickými princípmi 

 
 
20.6.2019 

 
 
MŠ Vyšná Olšava 

 
 
26 

 
 



 Podiel mladistvých na páchaní 
celkovej kriminality 
-beseda pre rómskych žiakov  
Škodlivosť fajčiarov na 
nefajčiarov! 
- beseda  
Hygiena deti– starostlivosť 
o zdravie 
- beseda pre I. stupeň ZŠ 
Zdravá výživa 
-podujatie zamerané na zdravie 
a stravovacie návyky 

 
 
 
25.6.2019 

 
 
 
 ZŠ Nižný Mirošov 
 
 

 
 
18 
 
15 
 
16 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 

Letné tvorivé dielne 
-workshopy, tvorivé dielne pre    
Rómov 

 
8.-12.7.2019 
21.7.2019 

  
Nižný Komárnik 

 
35 

 
 
230 

Festival tradičnej kultúry Rómov 
-workshopy, tvorivé dielne  

3.7.2019 
10.7.2019 
12.7.2019 
15.7.2019 
16.7.2019 
18.7.2019 
26.7.2019 
30.7.2019 
1.8.2019 

 
 
 
Stročín 
 

 
 
 
25 

 
 

Dedina žije folklórom 
-festival 

20.7.2019 
 

Rakovčík 45 
 

256 

Dedina ožíva  
-festival remesiel tradičnej 
ľudovej kultúry 

 
20.7.2019 
 

 
Pstriná 
 

 
31 
 

 
205 

Festival tradičnej kultúry 
Rusínov 
-festival rusínskej kultúry 
 

 
21.7.2019 
 

 
Olšavka 
 

 
84 
 

 
325 
 

Festival ľudovej kultúry 
-remeselné workshopy, folklórny 
festival  

 
27.-28.7.2019 
 

 
Nižná Olšava 
 

 
125 

 
925 

Festival tradičnej kultúry 
- festival 

3.8.2019 Stročín 98 886 

Festival tradičnej kultúry Rómov 
- festival 

4.8.2019 Stročín 55 785 

Popoludnie s folklórom 
-kultúrne podujatie 

3.8.2019 Nižná Jedľová 35 258 

Festival tradičnej ľudovej kultúry 
-folklórny festival 

3.8.2019 Svidníčka 45 565 

Poznávaj a uchovávaj tradície 
svojich predkov 
-festival ľudovej kultúry 

 
10.8.2019 

 
Lomné 

 
95 

 
530 

Festival tradičnej kultúry 
-festival 

25.8.2019 Kečkovce 42 345 

Mladí ľudia a násilie 
 – cieľom podujatia je poskytnúť 
študentom, čo najviac odborných 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



informácií. o násilí, jeho 
príčinách, následkoch i prevencií. 
Zdravý životný štýl rómskych 
detí  
– tvorivá dielňa zameraná na 
výživu, pohyb, oddych, spánok 
a denný režim 
Podiel mladistvých na páchaní 
celkovej kriminality 
- beseda 
Zdravé zuby – pekný úsmev  
-tvorivá dielňa pre žiakov 

18.9.2019 ZŠ Kolbovce 102 

Rizikové správanie mládeže 
a prevencia nelátkových 
závislosti 
-odborný seminár určený 
koordinátorom prevencie, 
preventistom, sociálnym  
pracovníkom základných 
a stredných škôl v okrese Svidník 
a Stropkov. 

 
 
 
30.9.2019 

 
 
 
SNM-MURK Svidník 

 
 
 
30 

 

Kriminalita mladistvých páchaná 
pod vplyvom alkoholu 
-beseda pre stredoškolákov 
Škodlivosť fajčenia na zdravie 
mladých ľudí 
-beseda 

 
 
11.10.2019 

 
 
SOŠP a služieb 
arm.gen.L.Svobodu 
Svidník 
 

 
 
36 

 

Poruchy príjmu potravy 
/anorexia, bulímia, obezita/ 
-beseda 

 
15.10.2019 

 
SŠ základná  Svidník 

 
24 

 

Rusínsky folklórny festival 
-festival 

 
20.10.2019 

 
Cernina 

 
34 

 
243 

Slávnosti rusínskeho a rómskeho 
folklóru 
-folklórne slávnosti 

 
27.10.2019 

 
Nižný Mirošov 

 
58 

 
198 

DEŇ PSK 
-Poradenstvo týkajúce sa 
zdravého životného štýlu pre 
verejnosť 
  /meranie tlaku, cholesterolu, 
glukózy, triglyceridov/  

 
 
12.11.2019 

 
 
POS Svidník 

 
 
20 

 
 
 

Kriminalita mládeže, drogová 
trestná činnosť, šikanovanie 
Škodlivosť  fajčenia  na zdravie 
mladých ľudí 
-podujatie pre študentov SŠ 

 
 
14.11.2019 

 
 
SŠ OA Svidník 

 
 
32 

 

Fajčenie – zlozvyk, ktorého sa 
možno zbaviť , žiaci 5.6.roč.,  
Zdravý spôsob života 
a odmietanie návykových látok 
-tvorivá dielňa zameraná na 
následky alkoholu a drog  2.3.4. 

 
 
19.11.2019 

 
 
ZŠ N.Mirošov 

 
 
95 

 



roč.,  
Prevencia drogovej závislosti 
-výchovno-vzdelávacie podujatia 
pre žiakov ZŠ, počet  7.8.9.roč.,  

Prevencia drogových závislosti 
 -beseda pre Rómov 
 Alkohol a jeho účinky na zdravie 
mladistvých 
 -beseda spojená s premietnutím 
videofilmu, 5. a 6. roč. 
 Zdravý spôsob života 
a odmietanie návykových látok 
-tvorivá dielňa zameraná na 
následky alkoholu a drog  
 Vieš ako odmietnuť drogu? 
- tvorivá dielňa pre žiakov 3.a 
4.roč. 

 
 
 
 
 
21.11.2019 

 
 
 
 
 
ZŠ Bukovce 

 
 
 
 
 
96 

 

Drogy - spoločenský problém  
 -beseda 
 Negatívne dôsledky fajčenia, 
alkoholu,  na zdravie a správanie 
človeka 
-beseda zameraná na škodlivosť 
užívania alkohol. nápojov 
 Problémy a rizika spojené 
s užívaním drog 
 až po trestnoprávnu 
zodpovednosť 
 -beseda s policajtom OR PZ 
 Čo by sme mali vedieť 
o drogách.  Ako o nich hovoriť? 
 -tvorivá dielňa  

 
 
 
 
 
 
27.11.2019 

 
 
 
 
 
 
ZŠ Okrúhle 

 
 
 
 
 
 
82 

 

Prevencia proti pachániu 
trestných činov podvodov  a 
zneužívania starších ľudí 
-podujatie pre seniorov 
s policajtom 

 
 
29.11.2019 

 
 
Kurimka 

 
 
26 

 

Partnerské vzťahy, sex a hrozba 
AIDS 
-podujatie pre študentov 
Fajčenie a jeho účinky na zdravie 
mladistvých 
-beseda spojená s premietnutím 
videofilmu 
Prevencia drogovej závislosti 
-výchovno-vzdelávacie podujatia 
pre žiakov ZŠ  

 
 
 
 
17.12.2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ZŠ Havaj 
 
 
 
 

 
 
 
 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ako sa nestať obeťou kriminality 
-beseda 
Fajčenie, alkohol a ich dôsledky  
-beseda spojená s premietnutím 

 
 
 
18.12.2019 

 
 
 
ZŠ Cernina 

 
 
 
56 

 



filmu 
Predčasná sexualita mladých 
ľudí 
-beseda 

Vyhodnotenie projektu: Festival 
tradičnej kultúry Rómov- FKNM 

december 
2019 

POS   

 
 
ÚSEK ASTRONÓMIE 
Činnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – vysunutého astronomického pracoviska 
Roztoky sa v  2019  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.  
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  2019 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 2019 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 2019 sme dokončili opravu hlavného ďalekohľadu. Rekonštrukcia sa pretiahla z technických 
dôvodov, ktoré neboli zapríčinene našou hvezdárňou. Momentálne je ďalekohľad plne funkčný 
a vyžaduje sa zabezpečiť funkčný vysokovýkonný počítač so záložným zdrojom. 
Úlohy roku 2019 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. 
 



Správa o hospodárení POS vo Svidníku  za rok  2019 

 

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 techníky, 

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

priestory pre stretávanie občianskych združení zaoberajúcich sa kultúrou.  

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

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

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

prevádzke využívame kotol na tuhé palivo.  

Spolu v organizácii pracuje 14 zamestnancov. Činnosť jednotlivých úsekov vychádza 

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

Hlavnou obsahovou náplňou je: 

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

spoločenských a vzdelávacích podujatí 

- tvorba dramaturgických plánov a  projektov, umeleckých, organizačných, 

ekonomických a technických podmienok pre realizáciu podujatí rôznych žánrov  

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

a informačno-dokumentačnou činnosťou 

- zovšeobecňovanie foriem a metód osvetovej práce 

- metodické usmerňovanie tvorcov a  realizátorov kultúrnych, osvetových 

a vzdelávacích aktivít 

- poradensko-konzultačná činnosť 

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

MK SR, MŠ SR, 

- pomoc pri zvyšovaní odbornej pripravenosti profesionálnych a dobrovoľných  

osvetových pracovníkov            

- poradenská a vzdelávacia funkcia v oblasti mimoškolskej výchovy, záujmovej  

- umeleckej činnosti, klubového života a spoločenskej zábavy prostredníctvom 

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

úseky a žánre osvetovej činnosti. 

- Vytváranie lektorských, inštruktorských a poradných zborov 

- Vydávanie odborných inštruktážnych, metodických, repertoárových a informačných  

      materiálov 

Organizovanie okresných súťaží, prehliadok, festivalov vo všetkých žánroch ZUČ 

 

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

objednávateľmi podujatí/. 

Doplnkové aktivity sa podieľajú na príjmovej oblasti kultúry - výstavy, 

prezentácie kolektívov, tvorivé dielne, prezentácie obcí, prezentácie výrobkov, 

workshopy, pobytové podujatia, turistické a športové zrazy. Prostriedky získané touto 

činnosť využívame na skvalitnenie a posilnenie hlavnej činnosti. 

Tu patria aktivity: 

1. zriaďovateľská činnosť osvetového strediska /folklórne kolektívy – 

Makovička, Makovica/ 

2. školiteľská činnosť 

3. prevádzka ubytovacieho zariadenia v Roztokoch. 

 



V roku 2019 činnosť organizácie bola zameraná na prípravu a realizáciu okresných a 

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

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

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

14 projektov za žiadateľa POS vo Svidníku a 2 projekty, kde žiadateľom boli obecné úrady. 

Do grantovej schémy  Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zameranej na 

podporu menšinovej kultúry v spolupráci s obecnými úradmi sme poskytli pomoc pri 

vypracovaní projektu pre 17 obcí okresu, 1 projekt pre občianske združenie a 1 projekty 

podalo POS. 

V roku 2019 sme zrealizovali súťaže, vzdelávacie aktivity a iné činnosti v zmysle 

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

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

školy  

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Svidník 

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy v okrese Stropkov 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 

- OS Čo vieš o hviezdach  

- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2019 pre okres Svidník a 

Stropkov 

- RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2019 

- OS Vo víre tanca 2019 – moderný tanec 

- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 

- OS Vo víre tanca 2019 – moderný 

- KSP neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 

- OS Deň zeme 

- RSP Vo víre tanca 2019 – folklór 

- KS DDT Rozprávkový Stropkov 2019 

- RSP ľudových piesní Makovická struna 2019 

 

 

- tvorivé dielne:  Dielňa keramiky, ZŠ Vyšný Orlík, ZŠ Karpatská Svidník, ZŠ Nižný 

Mirošov – šité hračky 

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

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

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

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

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

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

pravidelné pozorovanie slnečnej fotosféry – cca 40 pozorovaní za obdobie 1.Q, raz 

týždenne v závislosti od počasia realizuje sa pozorovanie nočnej oblohy s možnou 

účasťou verejnosti 

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

podľa plánu, 3 detské tanečné skupiny a spevácka skupina 2-krát týždenne, detská 

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

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

sa uskutočnili 3 pracovné sústredenia v záujme príprav na súťaže a letnú festivalovú 

sezónu, vystúpenia doma i na medzinárodných folklórnych festivaloch v zahraničí – 

DFS Makovička v Kyjeve a FS Makovica na Madeire. 

. 

 

 



   

 

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

 

      Schválený    Upravený 

      rozpočet 2019             rozpočet 2019 

 

Bežné výdavky    256 654,00 EUR  318 938,00 EUR 

z toho: 

- výdavky zdroj 41    229 654,00 EUR  291 938,00 EUR 

- výdavky zdroj 46      27 000,00 EUR    27 000,00 EUR 

    

 

312001 – zo štátneho rozpočtu 72h         1 225,00 EUR     

312001 – zo štátneho rozpočtu 11H                          43 300,00 EUR 

 

Kapitálové výdavky          0  463 407,00 EUR 

 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má na rok 2019 schválený rozpočet vo 

výške 256 654,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  27000,00 EUR a zdroj 41 - 229 654,00 EUR, 

 

 V roku 2019 došlo k úprave rozpočtu: 

 

1. Rozpočtové opatrenie č. 323/1/K/KV/2019 zo dňa 4.2.2019  - kapitálové výdavky 

-  Finančné prostriedky vo výške 194 988,00 EUR sú pridelené na  dofinancovanie investičnej 

akcie „Prístavba objektu“ 

- Finančné prostriedky vo výške 189 769,00 EUR  sú pridelené na investičnú akciu 

„Prístavba objektu“. nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2018. 

- Finančné prostriedky vo výške 47 000,00 EUR sú pridelené na investičnú akciu 

„Rekonštrukcia a modernizácia budovy POS“. 

2.  Rozpočtové opatrenie č. 589/P/1/KV/2019 zo dňa 11.02.2019 -  kapitálové výdavky 

- Finančné prostriedky vo výške 12 650,00 EUR sú pridelené na predfinancovanie 

a spolufinancovanie projektu „Vesmír na dlaní“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A PL/SK. 

3. Rozpočtové opatrenie č. 683/3/BV/K/2019 zo dňa 25.03.2019 – bežné výdavky 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 – refundácia poistného (ÚPSVaR) 

4. Rozpočtové opatrenie č. 681/3/K/BV/2019 zo dňa 26.03.2019 – bežné výdavky 

-  Finančné prostriedky vo výške 3 000,00 EUR sú poskytnuté zo ŠR – Fond na podporu 

umenia na základe zmluvy č. 19-441-00878 na projekt „Festival tradičnej ľudovej kultúry“. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 736/P/4/BV/2019 

- Finančné prostriedky vo výške 5 722,00 EUR sú pridelené na predfinancovanie 

a spolufinancovanie bežných výdavkov projektu „Vesmír na dlani“ v rámci programu 

INTERREG V-A PL/SK 2014-2020,INT/EK/KAR/1/II/B/0138. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 735/4/BV/K/2019 

- Účelová dotácia vo výške 1000,00 EUR – Letné slávnosti v obci Breznica „Dožinky 2019“ 

- Účelová dotácia vo výške 3000,00 EUR – Národnostný festival na Slovensku „Slávnosti 

kultúry Rusínov-Ukrajincov“ 

7. Rozpočtové opatrenie č. 807/6/BV/K/2019 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 EUR – refundácia poistného (ÚPSVaR) 



 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 804/6/K/BV/2019 

- Účelová dotácia vo výške 4000,00EUR - „Festival Rusinov Slovenska – 7. ročník“ 

9. Rozpočtové opatrenie č. 816/7/BV/2019 

Príjmy a výdaje vo výške 17 300,00 EUR na projekty z Fondu na podporu umenia: 

- Zmluva č. 19-442-01372 na projekt „Svidnícke zborové dní“ – 2000,00 EUR 

- Zmluva č. 19-451-01169 na projekt „CINEAMA 2019“ - 2300,00 EUR 

- Zmluva č. 19-452-00719 na projekt „Cesta za poznaním“ – 10000,00 EUR 

- Zmluva č. 19-451-01167 na projekt „Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka 

3000,00 EUR 

10. Rozpočtové opatrenie č. 825/BV/2019 

- Účelová dotácia vo výške 2000,00 EUR na kultúrne podujatie „Slávnosti kultúry Rusinov-

Ukrajincov“ 

- Účelová dotácia vo výške 7500,00 EUR na kultúrne podujatie „Deň priateľstva – Deň 

dobrosusedstva 2019“ 

11. Rozpočtové opatrenie č. 847/3/K/KV/2019 

- Kapitálové výdavky vo výške 19000,00 EUR na zakúpenie motorového vozidla 

12. Rozpočtové opatrenie č. 970/9/BV/2019 

- Účelová dotácia vo výške 3000,00 EUR „Oprava strechy – havarijný stav“ 

13. Rozpočtové opatrenie č. 916/8/K/BV/2019 

- Účelová dotácia vo výške 5000,00 EUR -. Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva-dofin. 

14. Rozpočtové opatrenie č. 1019/P/1/KV/2019 

Oprava: 

Kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Vesmír na dlani“  12650,00/PK 006.09.01 

Kapitálové výdavky na realizáciu projektu „Vesmír na dlani“ -12650,00/PK 006.09.02 

15.Rozpočtové opatrenie č. 1042/10/K/BV/2019 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 – refundácia poistného (ÚPSVaR) 

16. Rozpočtové opatrenie č. 1046/10/BV/K/2019 

Príjmy a výdaje  3000,00/11H Festival tradičnej ľudovej kultúry 

Príjmy a výdaje -3000,00/111 Festival tradičnej ľudovej kultúry 

(oprava zdrojov financovania (zo 111 na 11H) 

17. Rozpočtové opatrenie č. 1047/10/BV/K/2019 

Príjmy a výdaje vo výške  17300,00/11H 

Príjmy a výdaje vo výške -17300,00/111 

Finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na projekty podľa zmluvy 

- č. 19-442-01372 na projekt „Svidnícke zborové dní“ – 2000,00 EUR 

- č. 19-451-01169 na projekt „CINEAMA 2019“ - 2300,00 EUR 

- č. 19-452-00719 na projekt „Cesta za poznaním“ – 10000,00 EUR 

- č. 19-451-01167 na projekt „Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka 3000,00 

EUR 

(oprava zdrojov financovania (zo 111 na 11H) 

18. Rozpočtové opatrenie č. 1122/K/BV/2019 

- Účelová dotácia vo výške 5000,00 EUR Čiastočná úhrada cestovných nákladov FS 

Makovica na folklórnom festivale v meste Funchal na Madeire“ 

- Účelová dotácia vo výške 1000,00 EUR „Mikovský festival rusínskej kultúry na počesť 

Andyho Warhola“ 

19. Rozpočtové opatrenie č. 1139/12/K/B/2019 

Príjmy a výdaje vo výške 8000,00 EUR na projekt „Festival tradičnej kultúry Rómov“, 

finančné prostriedky z FKNM, zmluva č. 19-120-00602 

 



 

20. Rozpočtové opatrenie č. 1210/13/K/BV/2019 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 – refundácia poistného (ÚPSVaR) 

 

21. Rozpočtové opatrenie č. 1181/4/K/KV/2019 

Kapitálové výdavky: 

 27959,00 EUR Rekonštrukcia a modernizácia budovy POS 

-27959,00 EUR Prístavba objektu   

 

22. Rozpočtové opatrenie č. 1563/15/K/BV/2019 

-Účelová dotácia „Odmeny pre riaditeľku a zamestnancov za l. polrok 2019“ – 8000,00 

-Účelová dotácia „Mikovský festival rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola“- 300,00 

 

23. Rozpočtové opatrenie č. 1584/16/BV/K/2019 

- Príjmy a výdavky vo výške 577,00 – finančné prostriedky z poistnej udalosti 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 – refundácia poistného (ÚPSVaR) 

 

24. Rozpočtové opatrenie č. 1877/19/K/BV/2019 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 – refundácia poistného (ÚPSVaR) 

 

25. Rozpočtové opatrenie č. 1904/20/K/BV/2019 

- Príjmy a výdavky vo výške 175,00 – refundácia poistného (ÚPSVaR) 

 

26.  Rozpočtové opatrenie č. 1907/20/K/BV/2019 

- Účelová dotácia „Deň obce s Marikou Gombitovou“ – 800,00 

- Účelová dotácia „Čiastočná úhrada cestovných nákladov pre FS Makovica na 4. svetovú 

výstavu EXPO 2019 (Čína, Šanghaj-Hangzhou)“ 

- Účelová dotácia „Konzervácia exponátov – modely slnečnej sústavy, vyčistenie po mesiaci 

prevádzky, ukážka a školenie personálu astronomického pracoviska k spôsobu čistenia 

prevádzky“. 

 

27. Rozpočtové opatrenie č. 1988/21/K/BV/2019 

Príjmy a výdavky vo výške 15 000,00 

Finančné prostriedky z FPU – Zmluva č. 19-432-04696 na projekt „Medzi dvoma horami“ 

 

28. Rozpočtové opatrenie č. 2157/23/K/BV/2019 

- Účelová dotácia „Rekreačné poukazy II.Q 2019“ – 214,00€ 

 

29. Rozpočtové opatrenie č. 2242/24/K/BV/2019 

-Účelová dotácia „Oprava chodby prízemia budovy POS“ – 5200,00€ 

 

30. Rozpočtové opatrenie č. 2998/29/K/BV/2019 

- Účelová dotácia „Hmotná zainteresovanosť zamestnancov  vrátane odvodov“ – 10 270,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie príjmov: 

      schválený upravený skutočnosť 

      rozpočet rozpočet k 31.12.2019 

   

-  príjmy -  zdroj 46     27 000,00    27 000,00   37 645,97 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov            0      7 000,00     8 627,05 

- predaj výrobkov, tovarov a služieb   2700,00    20 000,00       28 206,52 

- z dobropisov /preplatok za plyn/  0  0         812,40 

- z náhrad poistného plnenia 72e   0          577,00         577,29    

312001 – zo štátneho rozpočtu 72h         1 225,00      1 223,25 

312001 – zo štátneho rozpočtu 11H                                   43 300,00    43 300,00 

    

  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        8 627,05 

-  prenájom kancelárskych priestorov  POS Svidník a vysunuté  pracovisko Roztoky 

223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb              28 206,52 

 z toho: 

-     poplatok DFS Makovička                   6300,00 

-     vystúpenie FS Makovica         5400,00  

-     vystúpenie DFS Makovička        1000,00 

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                 15154,00 

- tvorivé dielne                       160,00 

- exkurzia               45,00 

-    ostatné  /rež náklady/                     147,52 

 

292012 – Z dobropisov           812,40 

     /preplatok za plyn/ 

292006 – Z náhrad z poistného plnenia /72e/        577,29 

 

312001 – zo štátneho rozpočtu /72h/        1223,25 

refundácia miezd – projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce“ ÚPSVaR Bardejov 

 

312001 – zo štátneho rozpočtu /11H/     43 300,00 

Poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia na  projekty:  35 300,00  

- Festival tradičnej ľudovej kultúry – 3000,00 EUR 

- Svidnícke zborové dní – 2000,00 EUR 

- CINEAMA 2019 - 2300,00 EUR 

- Cesta za poznaním – 10000,00 EUR 

- Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka 3000,00 EUR 

- Medzi dvoma horami – 15 000,00 EUR 

Poskytnutá dotácia z Fondu kultúry národnostných menšín    8 000,00 

- Festival tradičnej kultúry Rómov - 8000,00 EUR  

 

 

 PSK nám poskytol príspevok- bežný výdavok vo výške  297 520,00 EUR  /zdroj 41/, 

z toho 5584,05  predfinancovanie projektu Vesmír na dlani 2017,  

 27000,00 /zdroj 46/  na činnosť osvetového zariadenia a vysunutého astronomického 

zariadenia v Roztokoch. 

  



Čerpanie výdavkov: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku eviduje k 31.12.2019 14 zamestnancov, 

prepočítaný stav je 13. Priemerná mzda k 31.12.2019 je 870,12  EUR. 

 

611 Tarifný plat, osobný plat, základný  -         123 301,58       

612 001 Osobný príplatok   -                    12 566,52 

612002 Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -            4 804,35 

614  Odmeny P              18 941,40 

Boli vyplatené odmeny štyrom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov 

veku. Odmeny boli vyplatené zamestnancom za rok 2019 

614 Odmeny       1932,10 

Bola vyplatená mimoriadna odmena pracovníkom/koordinátor projektu, finančný koordinátor 

a propagačný špecialista/ za realizáciu projektu Vesmír na dlani 2017   

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   15 200,89 

621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne    P               86,40 

621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne /72h/          350,00 

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni        507,85                  

625 – poistné do Sociálnej poisťovne 

 625001 – nemocenské poistenie       2 303,31 

            625001 – nemocenské poistenie P                                    12,09 

625001 – nemocenské poistenie /72h/          49,00 

 625002 – starobné poistenie                 21 834,76 

 625002 - starobné poistenie /46/       1 668,17  

 625002 – starobné poistenie P          120,96 

625002 – starobné poistenie /72h/                                   490,00 

625003 – úrazové poistenie                             1 355,69 

625003 – úrazové poistenie P              6,90 

625003 – úrazové poistenie /72h/                                      28,00  

 625004 – invalidné poistenie                  4 888,79 

 625004 – invalidné poistenie P           25,92  

625004 – invalidné poistenie /72h/                                 105,00 

 625005 – poistenie v nezamestnanosti                1 596,42 

 625005 – poistenie v nezamestnanosti P            8,64 

625005 – poistenie v nezamestnanosti /72h/                    35,00 

 625007 – rezervný fond solidarity                 7 477,69  

            625007 – rezervný fond solidarity /46/                           495,88 

 625007 – rezervný fond solidarity P           41,04 

625007 – rezervný fond solidarity /72h/                         166,25 

 

630 Tovary a služby 

631001 – Cestovné tuzemské          245,54 

- porada metodikov pre divadlo a umelecké slovo v NOC Bratislava 

- V. medzinárodná konferencia – Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry 

v Leviciach 

- regionálna prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné Spektrum 2019 

- regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby AMFO 2019 

- odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov v Banskej Bystrici 

- metodické stretnutie zamerané na oblasť neprofesionálnej filmovej, fotografickej a výtvarnej 

tvorby 



- celoštátna porada metodikov pre folklór v Liptovskom Mikuláši 

- vyhodnotenie amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2019 v Nitre 

- konferencia Kolos 2019 

 

631002 – Cestovné náhrady – zahraničné P        203,50 

- realizácia projektu Vesmír na dlani 2017 

 

632 Energie, voda a kumunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn /41          834,11 

632001 Energia elektrická, plyn /46/      16025,38 

 

 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 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       636,81 

- vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 

632003 -  Poštové a telekomunikačné služby               233,55  

      - poštovné, popl.za výpis  

632004 – Komunikačná infraštruktúra              1582,22 

          Svitel – internet  POS        

    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET  

632005 – Telekomunikačné služby      849,84 

                - telefónne poplatky 

 

   633 Materiál 

633001 – Interiérové vybavenie /46/           27,00 

633001 -  Interiérové vybavenie /72e/        276,50 

- koberec ZERO, ROBSONdo kancelárie 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /46/        336,00 

- digitálny fotoaparát Panasonic – spolufinancovanie projektu Cesta za poznaním 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /72e/       129,00 

- rádiomagnetofón PHILIPS 

633006 – Všeobecný materiál       1524,68  

- Kancelárske potreby /papier, tonerová kazeta do tlačiarne/ 

- Čistiace prostriedky, hygienické potreby, sáčky do vysávača, tlačivá 

- Materiál na opravu sprchovacieho kúta v Roztokoch 

 

633006 – Všeobecný materiál /11H/         431,10  



- materiál na tvorivé dielne v rámci projektu Cesta za poznaním – časť Remeslo má zlaté dno 

- krojový materiál na realizáciu projektu Medzi dvoma horami 

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice        75,65 

- Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka, PRÁVO PRE ROPO a 

OBCE 

633010 – Pracovné odevy, obuv          39,00 

- zakúpenie pracovného odevu pre upratovačky 

633015 – Palivá ako zdroj energie        255,72 

- benzín do kosačky, olej do snežnej frézy 

- 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             1381,89 

      - pohonné hmoty pre 2 motorové vozidlá  

634001 – Palivá, maziva. oleje P      96,50 

 - pohonné hmoty  v rámci projektu Vesmír na dlani 2017 

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky     150,35 

- prezutie pneumatík motorových vozidiel, vyváženie kolies 

- nemrznúca zmes, destilovaná voda do chladiča 

- technická prehliadka a výmena oleja motorového vozidla OPEL  

634003 – Poistenie motorových vozidiel               728,84 

- Havarijné poistenie  motorového vozidla CITROEN BERLINGO  a OPEL          

- Povinné zmluvné poistenie  prívesného vozíka 

- Povinné poistenie zodpovednosti za škodu motorového vozidla OPEL 

 634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   509,87   

- preprava FS Makovica na podujatie Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 

- preprava DFS Makovička na krajskú súťažnú prehliadku  detských folklórnych súborov 

- odvoz vzorky vody z vysunutého astronomického pracoviska 

- dovoz palivového dreva 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov      36,00 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov /11H/  1934,22 

- preprava detských divadelných súborov na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej 

tvorivosti Rozprávkový Stropkov 

- preprava detského speváckeho zboru Lienka a speváckeho zboru Pro Musica-Magnólia na 

podujatie Svidnícke zborové dní – koncert detských speváckych zborov 

- preprava účastníkov folklórnych súborov v rámci projektu Cesta za poznaním, podujatie 

Aby tradície zachovali 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov /11H/ FN   300,00 

- preprava účinkujúcich v rámci podujatia Festival tradičnej kultúry Rómov v obci Stročín 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné        41,00 

- pracovný odev pre vodiča, údržbára 



635 Rutinná a štandardná údržba 

 

635002 – Rutinná a štandardná údržba        30,00 

- oprava počítača 

635004 – Rutinná a štandardná údržba                   72,00 

- oprava ďalekohľadu CASSEGRAIN 400 

635006 – Rutinná a štandardná údržba budov     8200,00 

- oprava strechy budovy POS 

- výmena dlažby na I. podlaži budovy POS 

635006 - Rutinná a štandardná údržba budov /72e/      171,79 

- oprava stropu a maľba stien v kancelárii POS 

635009 – Softvér                   3273,19 

  z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        

-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  

- servisný poplatok  MAGMA HCM, systémová podpora I. štvrťrok                    

         

 

636 Nájomné 

636001 – Nájomné za nájom budov      2200,00 

- prenájom priestorov Obecného úradu a priľahlých priestorov, technické a personálne 

zabezpečenie podujatia Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 

- prenájom priestorov školy pre účinkujúcich /šatne/ a službu v objekte počas realizácie 

podujatia Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 

636001 – Nájomné za nájom budov /11H/       600,00 

- prenájom priestorov na predvýber, výber a technické spracovanie projekcií súťažných 

filmov 

- prenájom priestorov na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti 

Rozprávkový Stropkov 

636001 – Nájomné za nájom budov /11H/ FN       400,00 

- prenájom amfiteátra na projekt „Festival tradičnej kultúry Rómov v obci Stročín 

636002 –Nájomné za prenájom prevádzkových strojov                1111,20 

- prenájom tlačiarne 

- prenájom poštového priečinka 

-prenájom Johnny Sport limetkový – mobilné WC na podujatí Deň priateľstva – Deň 

dobrosusedstva 2019 

636002 – Prevádzkových strojov, prístrojov /46/          122,15 

- prenájom kontajnera 

- prenájom tlačiarne 

 

637 Služby 

  

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady                119,00  

- Účastnícky poplatok – V. medzinárodná konferencia „Ľudový tanec, ako súčasť systému 

tradičnej ľudovej kultúry“ 

- Účastnícky poplatok na odbornom seminári Prevencia sociálnopatologických javov  

- Účastnícky poplatok na odbornom seminári Správa registratúry – komplexne a efektívne  

- Účastnícky poplatok – KOLOS 2019 

637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady              1950,00 

- lektorská činnosť, podanie stravy a občerstvenia pre účastníkov  projektu Vesmír na dlani 

2017, časť KOLOFOTA 2019 



- podanie stravy pre účastníkov pracovného stretnutia v rámci projektu Vesmír na dlani 2017 

637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady /11H/             9525,80  

- odborné prednášky lektorov, podanie stravy pre účastníkov workshopu – 1. časť LYRIDY,  

2. časť Perzeidy projekt: Cesta za poznaním, podujatie Padajúca hviezda alebo meteor? 

- odborná lektorská činnosť súvisiaca s cyklom metodických stretnutí z oblasti tradičnej 

ľudovej kultúry „Aby sa tradície zachovávali“ v rámci projektu Cesta za poznaním 

- podanie stravy pre účastníkov koncertu detských speváckych zborov – Svidnícke zborové 

dni 

- vystúpenie speváckeho zboru Pro Musica – Magnólia na podujatí Svidnícke zborové dni 

- lektorská činnosť počas realizácie projektu Svidnícke zborové dni – workshop s vedúcimi 

a členmi speváckych zborov 

- lektorská činnosť workshopu v rámci projektu Cesta za poznaním, podujatie Remeslo má 

zlaté dno 

-  vystúpenie folklórnych skupín a súborov v rámci projektu Festival tradičnej ľudovej kultúry 

v Nižnej Olšave  

- ubytovanie a podanie stravy pre účastníkov podujatia Vizuálne umenie  Výtvarný plenér 

v rámci projektu Cesta za poznaním 

- lektorská činnosť – workshop Zátišie, fotografický plenér časť Vizuálne umenie v rámci 

projektu Cesta za poznaním   

637001 -  Školenia, kurzy, semináre, porady FN /11H/   5600,00 

- vystúpenie skupiny Piňazi de?, ľudovej hudby Cigánski baróni so sólistami, FS OBLÍK, 

   vystúpenie tanečno-speváckej skupiny Tancori v rámci Festivalu tradičnej kultúry Rómov 

v obci Stročín 

- lektorská činnosť počas remeselného workshopu , preprava účinkujúcich v rámci Festivalu 

tradičnej kultúry Rómov 

- podanie stravy a občerstvenia pre účastníkov podujatia, prenájom techniky a prenájom 

amfiteátra v rámci Festivalu tradičnej kultúry Rómov 

 

637002 – Konkurzy a súťaže                            4044,87 

Zakúpenie cien pre víťazov: 

- RS „Zázračná truhlica“ – prednes poézie a prózy pôvodnej slovenskej rozprávky pre 

materské školy  

- OS v umeleckom prednese poézie a prózy I – IV. kategória Hviezdoslavov Kubín 2019 

pre okres Svidník a Stropkov 

- 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 2019 pre okres Svidník 

a Stropkov 

- OS Vo víre tanca 2019 – moderný 

- RSP neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 

- OS Deň zeme 

- RSP Vo víre tanca 2019 – folklór 

- KS DDT Rozprávkový Stropkov 2019 

- RSP ľudových piesní Makovická struna 2019 

- RSP ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov 

- Medzinárodná vianočná súťaž O najkrajší betlehem 

- Propagačné materiály v rámci podujatia Deň obce s Marikou Gombitovou 

- Hodnotenie výtvarných prác – Výtvarné spektrum 2019 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 2019 pre ZŠ, MŠ a ZUŠ  

- Hodnotenie regionálnej prehliadky moderného a módneho tanca pre okres Svidník 

a Stropkov 

- Hodnotenie regionálnej a krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby 

CINEAMA 2019 

- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 

2019 

- Hodnotenie RS prehliadku DFS Vo víre tanca 2019 – folklór 

- Hodnotenie RSP ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a 

inštrumentalistov 

 

Zakúpenie kytice:  

- Premiéra veselohry divadelného ochotníckeho súboru Ondavan   

 

637002 – Konkurzy a súťaže /11H/      3200,00 

- ubytovanie pre porotu a súťažiacich, podanie stravy a občerstvenia pre účastníkov KS 

CINEAMA 2019 

- podanie stravy a občerstvenia pre účastníkov krajskej súťažnej prehliadky DDT 

Rozprávkový Stropkov, 

- odborné hodnotenie krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby 

CINEAMA 2019, krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový 

Stropkov 

- lektorská činnosť workshopu počas KSP neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2019 

  

637004 – Všeobecné služby                           18 438,79 

-  čistenie kanalizačnej prípojky v priestoroch POS 

- zhotovenie banera, tlač pozvánok a plagátov na krajskú súťažnú prehliadku detskej 

dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 

- tlač pozvánok a plagátov na KS CINEAMA 2019, detských speváckych zborov v rámci 

projektu Svidnícke zborové dni, Festival tradičnej ľudovej kultúry  

- EPI zbierka zákonov, finančný spravodajca 

- tlač materiálov – čiernobiela a farebná tlač  

- činnosť technika PO 

- kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov 

- vývoz komunálneho odpadu  

- vyčistenia koberca 

- školenie údržby, čistenie exponátov po mesiaci prevádzky modelov slnečnej sústavy 

-  prezentácia tradičnej remeselnej výroby – maľba na sklo, drevené plastiky a výrobky 

z dreva, výroba fujár, zdobenie kraslíc, insitné výtvarné umenie na podujatí Deň priateľstva – 

Deň dobrosusedstva 2019 v obci Ubľa   

- dvojjazyčné moderovanie celého podujatia Deň priateľstva – Deň drobrosusedstva 2019 

v obci Ubľa   

-  výroba krojových košieľ, zabezpečenie zdravotníckej služby, bezpečnostná služba, 

ozvučenie podujatia Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 v obci Ubľa   

- vystúpenie umeleckého telesá PUĽS , FS Vrchovina, hudobné vystúpenie Fajty v rámci 

Festivalu Rusínov Slovenska – 7. ročník  

- realizácia školy tanca počas Festivalu Rusínov Slovenska – 7. Ročník 

- vystúpenie umeleckého telesá PUĽS, FS Zemplín, vystúpenie ľudových hudieb so sólistami, 

vystúpenie ľudovej hudby Stana Baláža v rámci 65. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov 

SR vo Svidníku 

- moderovanie programov 65. Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov SR vo Svidníku 



- koncert skupiny Piňazi de? so sólistami, vystúpenie folklórneho súboru Barvinok, speváckej 

skupiny Rusínsky holosy v rámci 28. ročníka Mikovského festivalu rusínskej kultúry na 

počesť Andyho Warhola 

637004 – Všeobecné služby/Projekt Vesmír na dlani 2017/    1100,00 

Preklad textov propagačného materiálu do jazyka anglického a poľského 

Preklad textov informačných tabúľ, grafický návrh, spracovanie a tlač propagačných 

materiálov 

 

637004 – Všeobecné služby /46/        94,97 

- činnosť technika PO 

637004 – Všeobecné služby /11H/       400,00 

Tlač propagačných materiálov k podujatiu Festival tradičnej kultúry Rómov 

637006 – Náhrady          214,00 

- príspevok za rekreáciu 

637007 – Cestovné náhrady       10000,00 

- úhrada cestovných nákladov FS Makovica, ktorý sa zúčastnil folklórneho festivalu v meste 

Funchal na Madeire 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky         209,00 

Laboratórny rozbor vzorky pitnej vody z objektu vysunutého astronomického pracoviska 

Roztoky  

637012 – Poplatky a odvody                               450,18  

     - poplatok za hotovosť  

     - členský príspevok  

                - administratívny poplatok za predložené projekty na Fond pre podporu umenia 

     - poplatok za výpis registra trestov 

     - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 

          - náklady spojené s uložením odpadu 

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                            5757,40 

637015 – Poistné budova                                                             1442,24 

-  poistenie majetku budovy v Roztokoch, budovy POS 

637016 – Prídel do sociálneho fondu                                               2084,07 

      /1,5% z hrubých miezd/ 

637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru         5124,00 

      – /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. 

 

637027 –Odmeny zamestnancom /46/             7567,00 

- odmeny zamestnancom  

637035 – Dane                                      374,10   

- Koncesionárske poplatky 

- - daň z nehnuteľnosti vysunutého pracoviska Roztoky 

637035 – Dane /46/                 555,45 

- daň z ubytovania 

637036 – Reprezentačné výdavky             5000,00 

- podanie stravy a občerstvenie pre oficiálnych hostí, účinkujúcich a obslužný personál na 

podujatí Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 v obci Ubľa 

637037 – Vratky – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov 664,98  

- nevyčerpané finančné prostriedky prepravné účastníkov KS DDT Rozprávkový Stropkov 



  a Spevácke zborové dni. 

637037 – Vratky – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov 500,00 

- nevyčerpané finančné prostriedky prepravné účastníkov projektu Festival tradičnej kultúry 

Rómov 

637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológii           93,48  

- vytvorenie web stránky  

 

642013 – Transfery na odchodné             4825,00  

- trom zamestnancom bolo vyplatené odchodné pri prvom odchode do dôchodku 

    

642015 – Transfery na nemocenské dávky               201,66 

 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

Plán:                  450 757,00 EUR 

714002 – Nákup osobných automobilov   19 000,00 EUR 

717002 – Rekonštrukcie a modernizácie   74 959,00 EUR 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy           356 798,00 EUR 

z toho: 

- dofinancovanie – „Prístavba objektu POS“           167029,00 

- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2018 – „Prístavba objektu POS“ 189 769,00 

717003  - Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy             12 650,00 

- finančné prostriedky na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „Vesmír na dlani“ 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL/SK.  

 

 

Čerpanie:                    404 188,28 EUR 

 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy  331 933,99 EUR 

- prístavba objektu POS 

717002 – Rekonštrukcie a modernizácie     59 614,29 EUR 

 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy   12 640,00 EUR 

Bol zhotovený Park slnečnej sústavy – náučný chodník v areáli vysunutého astronomického 

pracoviska v Roztokoch 

 

 

Účelové finančné prostriedky: 

 

1. Letné slávnosti v obci Breznica „Dožinky 2019“  

Plán: 

637004 – Všeobecné služby  1000,00 EUR 

 

Čerpanie: 

637004 –Všeobecné služby   1000,00 EUR 

Vystúpenie FS Orgonina v obci Breznica v rámci letného podujatia Dožinky 2019 dňa 

24.8.2019 

 

2. Národnostný festival na Slovensku „Slávnosti kultúry Rusínov – Ukrajincov SR“ 



Plán: 

637004 -  Všeobecné služby  5000,00 EUR 

 

Čerpanie: 

637004 – Všeobecné služby  5000,00 EUR 

 

V dňoch 14.6. – 16.6.2019 sa uskutočnil 65. ročník Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov 

SR, ktorého je POS spoluorganizátorom a podieľa sa okrem organizačnej práce aj na úhrade 

nákladov pre účinkujúce kolektívy. 

Vystúpenie umeleckého telesá PUĽS, FS Zemplín, vystúpenie ľudových hudieb so sólistami, 

vystúpenie ľudovej hudby Stana Baláža, moderovanie programov 

 

3. Festival Rusínov Slovenska 

Plán:      

637004 – Všeobecné služby  4000,00 EUR 

 

Čerpanie: 

637004 – Všeobecné služby  4000,00 EUR 

 

V dňoch 24.5.-26.5.2019 sa uskutočnil  Festival Rusínov Slovenska - 7. ročník 

V programe vystúpili: sólista Štefan Štec s ľudovou hudbou Fajta, umelecký súbor PUĽS, FS 

Vrchovina, Vladimír Michalko a Peter Vajda – realizácia školy tanca 

 

4. Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 

Plán:             12 500,00 EUR 

634004 – Prepravné                           296,00 EUR 

634002 -  Palivá                154,00 EUR 

636001  - Prenájom priestorov                      2200,00 EUR 

636002 – Prenájom prevádzk ových strojov, prístrojov            360,00 EUR 

637004 – Všeobecné služby             4328,00 EUR 

637036 -  Reprezentačné výdavky             5000,00 EUR 

611 – Tarifný plat                105,00 EUR 

612002 – Ostatné príplatky       56,00 EUR 

625003 – úrazové poistenie         1,00 EUR 

 

 

 

 

Čerpanie:            12 500,00 EUR 

 

634004 – Prepravné                           296,00 EUR 

634002 -  Palivá                154,00 EUR 

636001  - Prenájom priestorov                      2200,00 EUR 

636002 – Prenájom prevádzk ových strojov, prístrojov            360,00 EUR 

637004 – Všeobecné služby             4328,00 EUR 

637036 -  Reprezentačné výdavky             5000,00 EUR 

611 – Tarifný plat                105,00 EUR 

612002 – Ostatné príplatky       56,00 EUR 

625003 – úrazové poistenie         1,00 EUR 

 



Dňa 18.5.2019 v obci Ubľa sa uskutočnilo podujatie Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 

2019, jeho 18 ročník. Hlavným usporiadateľom podujatia bol v tomto roku PSK a celkový 

priebeh zabezpečovalo POS vo Svidníku. Súčasťou podujatia je oficiálna časť – podpis 

memoránd o spolupráci medzi predstaviteľmi štátnej a verejnej samosprávy PSK 

a Zakarpatskej oblastnej administratívy. Súčasťou podujatia bola aj: 

-  prezentácia tradičnej remeselnej výroby – maľba na sklo, drevené plastiky a výrobky 

z dreva, výroba fujár, zdobenie kraslíc, insitné výtvarné umenie na podujatí Deň priateľstva – 

Deň dobrosusedstva 2019 v obci Ubľa   

- dvojjazyčné moderovanie celého podujatia Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 

v obci Ubľa   

-  výroba krojových košieľ, zabezpečenie zdravotníckej služby, bezpečnostná služba, 

ozvučenie podujatia Deň priateľstva – Deň dobrosusedstva 2019 v obci Ubľa   

- vystúpenie FS Makovica, 

 

5. Oprava strechy – havarijný stav 

Plán: 

635006 – oprava budov  3 000,00 EUR 

 

Čerpanie: 

635006 – oprava budov   3 000,00 EUR 

Finančné prostriedky boli použité na opravu úžľabia (výmenu plastu za kov), doplnenie 

popraskanej strešnej krytiny Bramag, vyčistenie okolia komínov, vyčistenie žľabov. 

 

6. Čiastočná úhrada cestovných nákladov FS Makovica na folklórnom festivale v meste 

Funchal na Madeire 

Plán:      

637007 – cestovné náhrady     5 000,00 EUR 

 

Čerpanie: 

637007 – cestovné náhrady   5 000,00 EUR  

Zakúpili sa letenky pre členov FS Makovica na medzinárodný festival do mesta Funchal-

Madeira, ktorý sa zúčastnia v mesiaci august medzinárodného folklórneho festivalu pod 

záštitou CIOFF. 

 

 

 

 

7. Mikovský festival rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola 

Plán: 

637004 – Všeobecné služby   1 000,00 EUR 

Čerpanie: 

637004  - Všeobecné služby    1 000,00 EUR 

Vystúpenie speváckej skupiny Rusínsky holosy a vystúpenie FS Barvinok dňa 27.7.2019 na 

Mikovskom festivale Rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola 

 

8. Odmeny pre riaditeľku a zamestnancov za 1. polrok 2019 

Plán: 

614 – Odmeny     8 000,00 EUR 

Čerpanie: 

614 – Odmeny     8 000,00 EUR 

Boli vyplatené odmeny  riaditeľke a zamestnancom POS za I. polrok 2019 



 

9. Mikovský festival rusínskej kultúry na počesť Andyho Warhola 

Plán:  

637004 – Všeobecné služby        300,00 EUR 

Čerpanie:  

637004 – Všeobecné služby       300,00 EUR 

Vystúpenie skupiny Piňazi de? so sólistami v rámci podujatia 28. ročníka Mikovského 

festivalu rusínskej kultúry v Mikovej 

   

10. Deň obce s Marikou Gombitovou    

Plán: 

637002 – Konkurzy a súťaže       800,00 EUR 

 

Čerpanie: 

637002 – Konkurzy a súťaže       800,00 EUR 

Propagačné materiály v rámci podujatia 

 

11. Čiastočná úhrada cestovných nákladov pre FS Makovica na 4. svetovú výstavu 

EXPO 2019 (Čína, Šanghaj-Hangzhou)  

Plán: 

637007 – cestovné náhrady     5000,00 EUR 

Čerpanie: 

637007 – cestovné náhrady     5000,00 EUR 

Preprava členov FS Makovica na 4. Svetovú výstavu EXPO 2019 (Čína, Šanghaj-Hangzhou) 

 

12. Konzervácia exponátov – modely slnečnej sústavy, vyčistenie po mesiaci prevádzky, 

ukážka a školenie personálu astronomického pracoviska k spôsobu čistenia prevádzky 

Plán: 

637004 – Všeobecné služby   1000,00 

Čerpanie:     

637004 – Všeobecné služby   1000,00 

Školenie údržby, vyčistenie exponátov po mesiaci prevádzky, ukážka a zaškolenie spôsobu 

čistenia 

 

 

 

13. Rekreačné poukazy II.Q 2019 

Plán:       

637006 - Náhrady      214,00 

Čerpanie: 

637006 - Náhrady      214,00 

14. Hmotná zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov 

 

Plán:          10270,00 

614  - odmeny zamestnancom       7610,00 

621 – poistné VZP       761,00 

625001 – nemocenské poistenie     107,00 

625002 – starobné poistenie    1065,00 

625003 – úrazové poistenie        61,00 

625004 – invalidné poistenie      228,00 

625005 – poistenie v nezamestnanosti                          76,00 



625007 – rezervný fond solidarity                         362,00 

 

Čerpanie:      10270,00 

614  - odmeny zamestnancom       7610,00 

621 – poistné VZP       761,00 

625001 – nemocenské poistenie     107,00 

625002 – starobné poistenie    1065,00 

625003 – úrazové poistenie        61,00 

625004 – invalidné poistenie      228,00 

625005 – poistenie v nezamestnanosti                          76,00 

625007 – rezervný fond solidarity                         362,00 

Zamestnancom boli vyplatené odmeny vrátane odvodov za II. polrok 2019 

 

 

 Projekty: 

 

 V grantovom systéme Fondu na podporu umenia /zdroj 111/ máme podporených 6 

projektov, z toho: 

- Dva projekty krajských súťaží – Rozprávkový Stropkov, CINEAMA 

- Jeden projekt zameraný na vzdelávanie – Cesta za poznaním zahŕňa v sebe 4 vzdelávacie 

aktivity 

-  Jeden projekt zameraný na prezentáciu v oblasti neprofesionálneho umenia – Svidnícke 

zborové dni 

-  Jeden projekt zameraný na prezentáciu tradičnej kultúry - folklorizmu – Festival tradičnej 

ľudovej kultúry 

-  Projekt Medzi dvoma horami je zameraný na realizáciu umeleckých aktivít a podujatí 

umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry 

 

 Z fondu na podporu kultúry národnostných menšín bol podporený projekt „Festival 

tradičnej kultúry Rómov“ v sume 8 000,00 EUR.  

 

 

 

 

 

1. Festival tradičnej ľudovej kultúry 

 

Plán: 

637001 – Školenia, kurzy, semináre  3000,00 

Čerpanie: 

637001 – Školenia, kurzy, semináre   3000,00 

V dňoch 27.7.-28.7.2019 sa konal Festival tradičnej ľudovej kultúry v Nižnej Olšave. 

Na festivale vystúpili FS Makovica, FS Vranovčan, folklórna skupina  Olšavčan, ľudové 

hudby Muzikanci Raslavice, Stropkoviani a jednotlivci – Laura Fuzeriová a František Lizák 

 

2. Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

 

Rozprávkový Stropkov –krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa konala 

v dňoch 11.4. – 12.4.2019 v divadelnej sále mesta Stropkov 

 

Plán:      3000,00 EUR 



634004 – Prepravné    1500,00 EUR 

636001 – Nájomné      300,00 EUR 

637002 – Konkurzy a súťaže   1200,00 EUR 

 

Čerpanie:     2383,37 EUR 

634004 – Prepravné      883,37 EUR 

636001 – Nájomné      300,00 EUR 

637002 – Konkurzy a súťaže              1200,00 EUR 

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, tvorivá dielňa dramatiky pre vedúcich a členov súťažných 

kolektívov. Vzhľadom k tomu, že súťaže sa zúčastnil menší počet súborov v porovnaní 

s predošlými rokmi, dopravné náklady ostali nevyčerpané. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 616,63 EUR za dopravu boli vrátené späť na účet 

Fondu na podporu umenia. 

 

3. CINEAMA 2019 

 

V dňoch 12.4.-14.4.2019 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej 

filmovej tvorby CINEAMA 2019. Súťaž sa uskutočnila v krásnom prostredí Roztoky. 

Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2300,00 EUR. Súťaže sa zúčastnili tvorcovia 

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

Krajská súťaž bola spojená aj s workshopom pre začínajúcich účastníkov súťaže „Výroba 

animovaných a krátkych filmov“. 

 

 

Plán:      2300,00 EUR 

636001 – Nájomné                 300,00 EUR 

637002 – Konkurzy a súťaže   2000,00 EUR 

 

Čerpanie:     2300,00 EUR 

636001 – Nájomné      300,00 EUR 

637002 – Konkurzy a súťaže   2000,00 EUR 

 

Uhradili sme prenájom priestorov na predvýber, výber a technické spracovanie projekcií 

súťažných filmov, stravné a ubytovanie pre porotu a  účastníkov podujatia, odbornej porote za 

vyhodnotenie súťaže.     

 

 

4. Svidnícke zborové dni  

 

V dňoch 11.5.-12.5.2019 sa uskutočnilo podujatie Svidnícke zborové dni v Gréckokatolíckom 

Farskom chráme Božej Múdrosti, Svidník 

Prvý deň bol venovaný vystúpeniu domácim speváckym zborom – mládežníckemu 

speváckemu zboru pri Gréckokatolíckom chráme Božej múdrosti vo Svidníku, speváckemu 

zboru pri ZUŠ v Giraltovciach, speváckemu zboru Maľovaný svet v Stropkove. 

Dňa 12.5.2019 v programe účinkoval spevácky zbor Magnólia z Michaloviec, spevácky zbor 

Lienka z Humenného a spevácky zbor Amaryllis zo Svidníka. 

 

Plán:      2000,00 EUR 

634004 – Prepravné     500,00 EUR 



637001 -  Školenia, kurzy, semináre            1500,00 EUR 

 

Čerpanie:     1951,65 EUR 

634004 – Prepravné      450,85 EUR 

637001 – Školenia, kurzy, semináre  1500,80 EUR 

Uhradili sme prepravu, stravu a občerstvenie speváckym zborom, lektorom workshopu 

s vedúcimi a členmi speváckych zborov. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 48,35 EUR  boli vrátené späť na účet Fondu na 

podporu umenia. 

 

 

5. Cesta za poznaním 

Plán:      10000,00 EUR 

633006 – Všeobecný materiál      500,00 EUR 

634004 – Prepravné        600,00 EUR 

637001 – Školenia, kurzy, semináre    8900,00 EUR 

 

Čerpanie:       8895,00 EUR     

633006 – Všeobecný materiál                 500,00 EUR 

634004 –Prepravné        600,00 EUR 

637001 – Školenia, kurzy, semináre               7795,00 EUR 

V dňoch 4.5.2019,6.7.2019, 28.9.2019, 30.11.2019 sa uskutočnili workshopy podujatia Aby 

sa tradície zachovali.   Workshopy boli zamerané na tradičný odev s cieľom dodržiavať 

odevné prvky vo folklórnom hnutí aj v súčasnosti. Podali sme stravu pre účastníkov 

workshopu , lektorom bola uhradená odmena za činnosť súvisiaca s cyklom metodických 

stretnutí z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. 

V dňoch 30.4.-2.5.2019, 25.5.-26.5.2019, 9.-11.8.2019 sa uskutočnili workshopy – podujatia   

Padajúca hviezda alebo meteor? – časť LYRIDY, časť astrofotografia. časť Perzeidy 

s použítím dostupnej techniky, pozorovanie nočnej oblohy, fotenie hviezd, vzdelávacie 

aktivity v oblasti astronómie, nočné verejné pozorovania. 

Fotografie získané z workshopov boli súčasťou výstavy, ktorá bola prezentovaná na 

astronomických pracoviskách PSK.  

Pre účastníkov workshopu Padajúca hviezda alebo meteor? bola podaná strava a poskytnuté 

ubytovanie. 

 

V dňoch 2.-3.8.2019 sa uskutočnil dvojdňový workshop v rámci projektu Cesta za poznaním, 

časť Remeslo má zlaté dno. Prvý v Dome kultúry v Stropkove zameraný na výrobky z textili, 

vlny, nití povrazov. Druhý v Dennom centre MsÚ zameraný na výrobky z dreva a kovu. 

Zároveň v týchto dňoch bola celodenná výstava remeselných výrobkov. Zakúpili sme materiál 

na tvorivé dielne,  lektorom bola vyplatená odmena. 

V dňoch 23.-24.10.2019 sa uskutočnil fotografický workshop, 10.-13.10.2019 – výtvarný 

plenér pre neprofesionálnych fotografov a výtvarníkov v rámci podujatia Vizuálne umenie 

Účastníkom bola zabezpečená strava a ubytovanie. Lektorom bola uhradená odmena. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1105,00 EUR boli vrátené späť na účet Fondu na 

podporu umenia. 

 

 

6. Medzi dvoma horami 

 

Plán:       15000,00  

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje              1600,00 



633006 – Všeobecný materiál               5900,00 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady    7500,00 

 

Čerpanie:      2154,10 

633006 – Všeobecný materiál     554,10 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje  1600,00 

Bol zakúpený kontrabas ½ a materiál  

 

Projekt bol podaný v rámci mimoriadnej výzvy fondu a jeho trvanie je do 31.12.2020. 

Súčasťou projektu je materiálne vybavenie súboru – kontrabas, čižmy, klobúky, ostrohy, 

textilný materiál a galantéria na šitie krojov, sústredenia súborov a personálne náklady 

spojené s nácvikom choreografií a speváckych blokov. K sledovanému obdobie sme zakúpili 

kontrabas a časť textilného materiálu. 

 

 

7. Festival tradičnej kultúry Rómov“    

 

Plán:               8000,00 

634004 -  Prepravné    800,00 

636001 – Prenájom priestorov  400,00  

636002 – Prenájom techniky    800,00 

637001 – Školenia, kurzy, semináre            5600,00 

637004 – Všeobecné služby    400,00 

 

Čerpanie:              8000,00 

634004 – Prepravné    300,00 

636001 – Prenájom priestorov  400,00 

636002 -  prenájom techniky   800,00 

637001 – Školenia, kurzy, semináre           5600,00 

637004 – Všeobecné služby   400,00 

 

V dňoch 3.8.-4.8.2019 v obci Stročín sa uskutočnil Festival tradičnej kultúry Rómov. 

Samotnému festivalu prechádzali tvorivé dielne zamerané na remeselné a výtvarné, tanečné 

a spevácke workshopy. Samotný program bol dvojdňový a realizoval sa v populudňajších 

hodinách. V programe účinkovali FSk Olšavčan z Nižnej Olšavy, Cigánski baróni so 

sólistami, rómska tanečno-spevácka skupiny zo Stročína, rómska ľudová hudba zo Stročína, 

FS Makovica, FS Oblík z Hanušoviec. 

Podujatie sa stretlo s pozitívnou odozvou u divákov a účinkujúcich. 

 

 

     Záväzky k 31.12.2019   - 19886,53 € 

 z toho: 

- predpis miezd            16012,18 

- dodávatelia     516,07 

- sociálny fond /472/  3358,28 

 

 

Pohľadávky k 31.12.2019 –  868,76 € 

 

-   27,36 € /benzín, nafta v motorových vozidlách/  

 



 

Majetok: 

 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2019    2 235 080,94€ 

z toho. 

- Stavby /021/          421 262,33 € 

- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/    118 688,74 € 

- 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/       731 088,90 € 

/ Projektová dokumentácia, prístavba objektu POS, rekonštrukcia objektu POS/ 

Na účte 02 sme zaradili drobnú stavbu Park slnečnej sústavy – náučný chodník v rámci 

projektu Vesmír na dlani 2017   

Na účte 022 sme vyradili neupotrebiteľný majetok / rádiomagnetofón/ 

 

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

k 1.1.2019        117 830,52€ 

Prírastky            2 368,50€ 

Úbytky                       7 276,05€ 

Stav drobného hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019 112 922,97€  

Vyradili sme neupotrebiteľný majetok.   

 

 

 Mimorozpočtové účty: 

 

 Sociálny fond 

 Počiatočný stav k 1.1.2019               2 844,41€ 

 Prídel do sociálneho fondu                          2084,07 € 

 Spolu:                             4928,48 € 

 

Výdaje: 

 - závodné stravovanie                             1570,20 € 

     

 Stav k 31.12.2019 je 3358,28 € 

 

Depozitný účet: 

 

 Stav k 31.12.2019           16 012,18 € 

 610 – mzdy, platy             9 809,90  € 

            620 – Poistné              5 663,28€ 

 630 – Služby                 539,00 € 

     

Výplata zamestnancom POS a externým zamestnancom za mesiac december 2019 

 

 

 

 

       PhDr. Mária Pajzinková 

        Riaditeľka POS 


