
Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 

 

1. Identifikačné údaje organizácie 

 

Názov organizácie:  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku 

IČO: 37781375 

Dátum vzniku (historicky):   01.08.1968 

Dátum zriadenia (VUC): 01.04.2002 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Adresa: Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník 

Telefón: 0903603770, 054 75 210 68 

E-mail: pos@svitel.sk; 

riaditel@osvetapdukla-sk.vucpo.sk 

Webové sídlo: www.osveta.sk 

Sociálne siete: FB: @possvidnik; IG: @pos_svidnik;  

YT: @Podduklianske osvetové stredisko vo 

Svidníku 

Štatutár: PhDr. Mária Pajzinková 

 

 

2. Zhrnutie rok 2020 

 

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 
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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 a realizácie 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. 

 

 Základným cieľom v roku 2020 bolo 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. 

prioritne sme sa zamerali na 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 2020 získala vyšší štandard pracovných podmienok, 

udržala si 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. 

Plán i snaha zamestnancov bola obrovská, avšak nepredvídané problémy spôsobila 

pandémia COVID-19. Celoštátne opatrenia zamerané na zníženie ochorenia zatvorili kultúrne 

organizácie najskôr do marca 2020 do mája 2020, opatrenia sa v malej miere zmiernili na 



obdobie jún - september 2020 (kedy sme mohli realizovať podujatia v interiéri pre 6 osôb, 

v exteriéri na polovicu kapacity), následne v októbri 2020 sa opäť zatvorili kultúrne 

zariadenia, čo úplne znemožnilo akýkoľvek osobný kontakt s tvorcami a spolupracovníkmi. 

 

Pandémia zasiahla všetky oblasti života, najviac však kultúru. Jej následky 

odstraňovať to bude beh na dlhé trate, nevieme v akom stave budú kolektívy detské, 

mládežnícke i dospelé, nevieme ako zvládnu situáciu ľudové hudby, divadelné kolektívy, 

folklórne skupiny i folklórne súbory. 

 

Realizácia v roku 2020 bola poznačená situáciou v štáte, kvôli ktorej nám nebolo 

umožnené vykonávať naše aktivity s cieľovými skupinami tak ako sme si naplánovali, ako aj 

v plánovanej forme. 

Na úseku umeleckého slova sa vydarila súťažná prehliadka v prednese detí materských 

škôl, záujem o tento typ súťaže je predovšetkým v okrese Svidník. Hviezdoslavov Kubín bol 

realizovaný len na úrovni školských kôl, tie sa zrealizovali v každej základnej škole, avšak 

okresné kolá sa konali len pre IV. kategóriu a detské recitačné kolektívy. Recitátori stredných 

škôl však v domácom prostredí nemali dostatočnú motiváciu na adekvátnu prípravu, preto 

v tomto ročníku úplne absentovala táto kategória. Potešujúcou úrovňou, spracovaním sa 

predviedli detské recitačné kolektívy, pri ktorých treba oceniť prácu pedagógov, ktorí napriek 

polročnej pauze viedli deti vhodným spôsobom a vďaka tomu postúpili do krajského kola. 

 Na úseku divadla boli aktívne divadelné súbory pracujúce pri základných umeleckých 

školách, je potešujúce, že tento rok sa objavilo nové zoskupenie (na ZŠ Ul. Mlynskej 

v Stropkove) so zapálenými pedagógmi, s ktorým je možné umelecky pracovať a metodicky 

ich rozvíjať v smerovaní. Činnosť v oblasti divadla dospelých bola poznamenaná 

pandemickými opatreniami vo fáze prípravy premiéry DOS Ondavan zo Stropkova. 

Divadelná hra je pripravená vo finálnej fáze a bude prezentovaná verejnosti v priebehu roka 

2021.  

  Najproblémovejšou oblasťou tohto roku sa stala oblasť hudby a spevu z dôvodu času, 

kedy sme nemohli ponúknuť ľudovým hudbám, speváckym skupinám, spevákom 

jednotlivcom žiadne vzdelávacie podujatie alebo rozborový seminár. Snažili sme sa 

vykompenzovať túto absenciu digitalizovaním archívnych nahrávok z kotúčových pások 

a rozšíriť tým zdroje materiálov pre ich budúcu prácu. 

Oblasť TĽK, tanca a spevu to zasiahlo v tej miere, že nebolo možné zorganizovať žiadnu z 

naplánovaných postupových súťaží, keďže boli termínovo určené na jarné mesiace 2020 

následne  presunuté na jesenné mesiace. Folklórne kolektívy v regióne postihli obmedzenia do 

takej miery, že okrem mesiacov január, február, august a september boli tréningy a možná 

práca v kolektívoch obmedzená nariadeniami ÚVZ SR. Vo FS Makovica, ktorý je v našej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, sme sa chceli už v 2. polroku 2020 venovať príprave programu 

65. výročia založenie, ktoré by súbor mal osláviť na jeseň 2021. Dramaturgický plán nám 

preto stoji bez zmeny už niekoľko mesiacov. DFS v ktorom v školskom roku 2020/2021 malo 

nastúpiť do tréningového procesu cca. 160 detí, absolvovalo iba 2 týždne plánovaných 

skúšok. 

Za najväčší úspech v oblasť TĽK v roku 2020 považujeme rozbehnutie digitalizačných aktivít 

nášho archívu magnetofónových kotúčov, na ktorých sme objavili niekoľko hodín 



etnologických záznamov. Naše doterajšie zistenia v odborných kruhoch nasvedčujú tomu, že 

ide o zatiaľ nezverejnené nahrávky výskumov, ktoré môžu priniesť pre laickú i odbornú 

verejnosť hodnotné informácie o regionálnych aspektoch ľudovej kultúry. 

 

Naopak najvýznamnejším úspechom na úseku tradičnej ľudovej kultúry považujeme 

realizáciu jednotlivých projektových aktivít v rámci projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom 

umení a astronómii. Pre folklórne skupiny sme zvolili vzdelávanie formou praktického 

nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach V každej téme 

sme sa venovali teoretickej časti, nasledovala praktická ukážka zvyku s následnou prácou s 

vedúcim skupiny a taktiež obsahom boli aj ukážky spracovania danej témy inými folklórnymi 

skupinami s rozborom. Tento typ metodickej, poradenskej práce bol veľmi kladne hodnotený 

aj zo strany samotných participantov ako aj zo strany lektora. 

 

Za mimoriadny úspech považujeme dokončenie prístavby k objektu POS. Jej stavba 

bola realizované v rokoch 2018-2020. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17.12.2020 za 

účasti predsedu PSK p. Milana Majerského, poslancov PSK, vedúcej odboru kultúry PSK p. 

Emílie Antolíkovej. Novovytvorená účelová prístavba poskytuje vhodné priestory pre 

kultúrno-osvetovú činnosť, pre činnosť FS Makovica a DFS Makovička. 

 

 

3. Vyhodnotenie činnosti organizácie za r. 2020 

 

Ťažiskové  úlohy, plnenie hlavných úloh, merateľné ukazovatele 

3.1.Záujmová umelecká činnosť a neprofesionálna umelecká tvorba (úsek 

umeleckého slova, úsek tradičnej ľudovej kultúry, hudby, spevu, tanca, výtvarníctva, 

fotografie, filmu, divadla, tvorivé dielne... 

 

ÚSEK UMELECKÉHO  SLOVA 

 

 O tom, že aj malí predškoláci majú chuť súťažiť, sme sa mohli presvedčiť na štvrtom 

ročníku regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy detí materských škôl s názvom 

Zázračná truhlica. S odvahou vystúpiť pred neznámym publikom a porotou sa popasovalo 

20 detí z 10 materských škôl (z okresu Svidník - MŠ Ľ. Štúra vo Svidníku, MŠ gen. Svobodu 

vo Svidníku, MŠ 8. mája vo Svidníku, MŠ Giraltovce, MŠ Kračúnovce, MŠ Vyšný Orlík, MŠ 

Lúčka, MŠ Cernina, z okresu Stropkov MŠ A. Hlinku v Stropkove a MŠ Nižná Olšava). 

Odborná porota pod vedením skúsenej odborníčky Mgr. Ľubice Bekéniovej z Prešova 

zaradila všetky deti do zlatého, strieborného a bronzového pásma a 4 deťom udelila aj 

ocenenie „výnimočný detský talent“, a to Lilien Čepigovej (MŠ Vyšný Orlík), Ester 

Kačmárovej (MŠ Giraltovce), Lei Labunovej (MŠ 8. mája vo Svidníku) a Adamovi 

Pabinovi (MŠ A. Hlinku v Stropkove). Všetky deti boli odmenené diplomom a rozprávkovou 

knihou. Sme presvedčení, že cieľ súťaže, ktorým je objavovať talenty, dať im možnosť 

prezentácie na verejnosti a rozvíjať ich komunikačné schopnosti bol naplnený a s mnohými sa 

stretneme pri ďalších súťažiach v prednese už ako školákmi. 

 



Okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

pre I. – IV. kategóriu a detské recitačné kolektívy, ktoré sme plánovali realizovať v marci, 

boli kvôli pandemickým opatreniam v pôvodnom termíne zrušené.  

 Nakoniec tohtoročnú súťaž vyhlásil vyhlasovateľ súťaže len pre IV. kategóriu 

a  kategóriu detských recitačných  kolektívov. 

 Zúčastnili sa jej 2 detské recitačné kolektívy, individuálni recitátori boli prihlásení, 

avšak z rôznych dôvodov, predovšetkým časovej nedostatočnosti pri príprave sa rozhodli 

nezúčastniť.  

 Prednesy hodnotila odborná porota s predsedníčkou Mgr. Darinou Markovou, Dis. art, 

ktorá ocenila prácu pedagógov po polročnej pauze tým, že pripravili kolektívy na slušnej 

úrovni. Navyše hodnotili veľmi kladne, že v pásmach účinkujú spolužiaci, teda žiaci z jednej 

triedy. Negatívum tohto ročníka bola nemožnosť urobiť verejnú prezentáciu pre žiakov 

základných škôl, čo by bolo veľmi motivujúce pre ďalších pedagógov.  

 Priamy postup bol udelený detskému recitačnému kolektívu STOPY pri Súkromnej 

základnej škole v Giraltovciach a návrh na postup detskému recitačnému kolektívu 

PRVÁČENCE pri Základnej škole ako organizačnej zložke Spojenej školy 

v Giraltovciach. 

 

ÚSEK DIVADLA 

  

 Na úseku divadla sme začali pripravovať postupovú súťaž detskej dramatickej 

tvorivosti Rozprávkový Stropkov, krajskému kolu predchádzal regionálny výber, ktorý 

odborne zastrešila členka krajskej poroty Ľubica Békeniová. 

 Do regionálnej výberovej prehliadky sa zapojili 3 detské divadelné súbory, a to SPAD 

pri ZUŠ vo Svidníku, LDO pri ZUŠ F. Veselého v Stropkove a krúžok pri ZŠ na Ul. mlynskej 

v Stropkove.  

 Divadelný súbor SPAD pri ZUŠ vo Svidníku sa pod vedením Dariny Markovej 

prezentovali dvoma predstaveniami. Predstavenie Holá pravda poskytlo uzavretý scénický 

tvar počnúc zaujímavou expozíciou, kreatívnou, akčnou bez zbytočnej verbalizácie. 

Scénografická zložka bola jednoduchá, ale funkčná a flexibilná, hudobná zložka dostatočne 

atmosférotvorná. Toto predstavenie bolo navrhnuté na priamy postup na krajskú súťaž 

Rozprávkový Stropkov, pretože pôsobilo uceleným dojmom, bolo dostatočne komunikatívne 

a prezentované situácie korešpondovali so životnými skúsenosťami aktérov. 

 Predstavenie Navždy v srdci na motívy knihy Červenyj bereh autorky Ľudmily 

Šandalovej bolo silne emotívne. Problematika výsostne aktuálna. Hudobná zložka bola 

zabezpečená z playbacku a bola silne atmosférotvorná, a to až do takej miery, že miestami 

zatienila hereckú zložku. Vedúcej súboru sme navrhli nahradiť množstvo verbálneho obsahu 

dramatickým konaním a scénický tvar vycizelovať a podporiť divadelne – estetickú funkciu 

predstavenia. 

 Predstavenie žiakov LDO zo ZUŠ F. Veselého v Stropkove Pomarančová 

rozprávka pod vedením Heleny Vargovej ako celok pôsobilo málo kompaktne. Expozičná 

fáza bola síce zaujímavá a žiaci počas nej pôsobili autenticky, ibaže bola pridlhá a nápady 

žiakov by bolo potrebné selektovať a ustrážiť temporytmus. Scénografická zložka by mala 

byť premyslenejšia, práca s rekvizitou tiež. Žiaci prejavili značnú mieru disponovanosti. 



 Obe predstavenia boli navrhnuté na účasť v krajskom kole súťaže Rozprávkový 

Stropkov. 

 Deti zo ZŠ na Ul. mlynskej v Stropkove sa predstavili s predstavením o Snehulienke 

a 7 trpaslíkoch v anglickom jazyku. Predstavenie nespĺňalo podmienky uvedené 

v propozíciách, no napriek nemožnosti posudzovania ho podľa nich sme radi, že sa objavilo 

nové zoskupenie so zapálenými pedagógmi, s ktorým je možné umelecky pracovať 

a podporovať metodicky v ich aktivitách. 

 

ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY, HUDBY, SPEVU A TANCA 

 

 Na tomto úseku sme si tento rok stanovili ako jeden z cieľov vzdelávať vedúcich 

a členov folklórnych skupín. Zámerom bolo metodicky ich usmerniť pri aplikovaní poznatkov 

a vedomostí získaných v cykloch metodických stretnutí realizovaných v predchádzajúcich 3 

rokoch našou organizáciou. Projekt s názvom „Dedinské zvyky“ sme realizovali od marca do 

novembra s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.  

 Témami cyklu vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou 

folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu boli "Narodenie dieťaťa, krstiny", druhou 

témou "Priadky", treťou "Kosenie lúky", štvrtou "Zvyky na Jána". V každej téme sme sa 

venovali teoretickej časti, nasledovala praktická ukážka zvyku s následnou prácou s vedúcim 

skupiny a taktiež obsahom boli aj ukážky spracovania danej témy inými folklórnymi 

skupinami s rozborom. Zúčastnili sa ho pod lektorským vedením Ladislava Bačinského FSk 

Svidničanka zo Svidníka, Olšavčan z Nižnej Olšavy, Olšavan z Vyšnej Olšavy, Oľšavčanka z 

Oľšavky, Okruhľan z Okrúhleho, Stropkovčani zo Stropkova. Poslednú aktivitu sme nemohli 

realizovať z dôvodu obmedzení v súvislosti s epidemiologickou situáciou. 

 

 Na úseku hudby a spevu sa tento rok nepodarilo zrealizovať regionálnu súťažnú 

prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov 

a inštrumentalistov – Zahrajte husličky. Situácia sa zhoršila vo fáze odoslania propozícií 

jednotlivým hudbám, skupinám a spevákom, spätnú väzbu sme nestihli zachytiť. 

 Nemožnosť realizácie aktivít na úseku hudby a spevu sme sa pokúsili kompenzovať 

digitalizáciou archívnych záznamov z kotúčových pásov a budú slúžiť ako podporný 

materiál aj pre túto súťažnú prehliadku. 

 Súťaž a prehliadku ľudových piesní v rusínskom alebo ukrajinskom jazyku 

„Makovická struna“ nebolo možné taktiež realizovať v pôvodnom termíne, náhradný termín 

bol stanovený na január 2021 vo forme odoslania nahrávok s následným hodnotením 

porotcov. 

 

 ÚSEK FILMU, FOTOGRAFIE, VÝTVARNÍCTA A VÝSTAVNÍCTVA 

 Na úseku výstavníctva, výtvarníctva, fotografie a filmu aj v roku 2020 boli 

neprofesionálni autori motivovaní rozborovými seminármi, tvorivými dielňami, plenérmi, 

workshopmi, autorskými  a klubovými výstavami. Aj táto oblasť činnosti bola veľmi 

zasiahnutá pandémiou a opatreniami spojených s ňou.. Realizovať výstavy a obmedziť prístup 

verejnosti k nim nemá logiku. Napriek mnohým obmedzujúcim kritériám, podarilo sa nám 



zrealizovať pobytový plenér pre výtvarníkov, filmárov a fotografov. školenie pre filmárov, 

autorské i kolektívne výstavy. V činnosti v obmedzenej miere pokračoval aj klub výtvarníkov 

pri POS vo Svidníku. 

Úsek tradičnej ľudovej kultúry, oblasť remesla patrila v roku 2020 k najnavštevovanejším 

a veľmi populárnym. Jednak preto, že začali sme sa remeslu venovať systematicky, vždy 

v stredu v pevne stanovených hodinách. V priebehu roka 2020 aj napriek rôznym 

obmedzeniam uskutočnilo sa 28 tvorivých remeselných dielní, zrealizovali sa tri 5-dňové 

remeselné tábory pre prázdninujúce detí, spolupodieľali sme sa na realizácii remeselných 

dielní troch táborov pre detí v obciach okresu s podporou FPKNM. Úspešný bol projekt 

s podporu FPU zameraný na prácu s hlinou a workshop plstenia. Napriek vysokému počtu 

zrealizovaných remeselných dielní, celý úsek remesla mal v pláne oveľa viac aktivít s vyšším 

počtom účastníkov, ale aj táto oblasť spadala do obmedzení v súvislosti s opatreniami 

týkajúcimi sa Covid-19. 

 

 

3.1.1. Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti 

 

 POS je realizátorom a odborným garantom 21 okresných a regionálnych postupových 

súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, 

film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie 

celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské osvetové strediská, ktorých 

úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. V našom kraji sú 

vyššie kolá súťaží rozdelené medzi všetky regionálne osvetové strediská s ohľadom na 

priestorové možností a materiálne vybavenie priestorov. 

 Väčšina súťaží je postupových a obvykle pozostávajú z troch stupňov: okresného 

(resp. regionálneho), krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch: krajského 

a celoštátneho (výnimkou je celoštátna súťaž zameraná na umelecký prednes, pri ktorej 

regionálnemu stupňu predchádza ešte stupeň triedny, školský, obvodný a okresný).  

 Význam postupových súťaží spočíva nielen v prezentácii a konfrontácii 

neprofesionálnych umelcov, ale aj v spätnej väzbe, ktorú účastníci získavajú od odborníkov 

prostredníctvom hodnotiacich rozborových seminárov. 

- Hviezdoslavov Kubín - postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a 

prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je 

najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré 

vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy súťaž bola  

otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v 

dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Aj napriek obrovskej 

snahe súťaž v roku 2020 bola zrealizovaná v jesennom termíne iba pre recitačné kolektívy. 

Zrušenie súťaže v marci, prerušenie vyučovania na školách malo za následok tohtoročný 

výpadok tejto súťaže. Recitačné kolektívy sa zúčastnili krajského kola súťaže. 



-  Zlatá priadka - postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň 

vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – 

činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a 

dramatickej hry detí.  Vo februári sme zrealizovali okresné výbery medzi divadelnými 

súbormi v okrese Svidník a Stropkov. Do krajského kola postúpili 3 inscenácie. Krajská súťaž 

bola naplánovaná na mesiac apríl, po zatvorení kultúrnych organizácií preložená na október, 

avšak týždeň pred samotnou realizáciou opäť zrušená. Súťaž krajská dvakrát kompletne 

vrátane propagácie pripravená a dvakrát zrušená. Ďalšiu možnosť sme už nemali, iba 

kompletne zrušiť celý ročník súťaže, vrátiť dotáciu FPU a informovať postupujúce kolektívy 

o možnosti vystúpiť s odporúčanou  inscenáciou v roku 2021. 

- Postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa 

koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, v roku 2020 bola v dôsledku 

pandémie zrušená. 

- Vidiečanova Habovka - postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí  

taktiež bola zrušená. Škoda obrovského úsilia detí a pedagógov. Táto súťaž má dvojročnú 

periodicitu a najskôr sa zrealizuje v roku 2022. Žiaľ víťazí okresných kôl nebudú môcť 

automaticky postúpiť, pretože za dva roky sa zmení aj veková kategória. Opäť nepríjemný 

úder a strata pre našu kultúru. 

- Tancuj, tancuj postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov. 

Stihol ju rovnaký osud ako takmer všetky podujatia na úseku kultúry. V dôsledku pandémie 

sa nerealizovala.  

- Nositelia tradícií - súťaž a prehliadka folklórnych skupín sa v roku 2020 

nerealizovala, ale folklórne skupiny okresu Svidník a Stropkov absolvovali celoročný 

vzdelávací cyklus, ktorý im umožnil prezentovať svoju tvorbu pred školiteľmi, čo v danej 

situácii považujeme za pozitívum i motiváciu k ďalšej systematickej činnosti. 

- Divadlo a deti je celoštátna postupová súťaž a prehliadka súborov a sólistov hrajúcich 

pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového 

divadla. Súťaž sa uskutočňuje od roku 1992 a je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov 

divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách. 

Súťažná prehliadka v roku 2020 nebola realizovaná a od roku 2021 táto prehliadka bude 

súčasťou súťaže Belopotockého Mikuláš. 

- Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM 

je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. 

FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je 

podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej 

úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo 

jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale 

neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve. V roku 2020 súťaž bola zrušená. 

- Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 

je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je získavanie 

vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných 

kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný 

kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom 

festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve. Za náš región na krajské 



kolo súťaže bol pripravený DS Ondavan zo Stropkova, avšak súťaž v roku 2020 sa 

neuskutočnila. 

- Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 

speváckych zborov. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia 

vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na 

rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov 

hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-

výchovných cieľov. Do súťaže boli prihlásené 2 spevácke zbory, avšak krajské kolo súťaže sa 

neuskutočnilo. 

- Viva il canto je celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov  je určená 

pre veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo 

vokálne zoskupenia. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú 

konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov. V tejto oblasti sme nerealizovali 

žiadnu súťaž. 

- Divertimento musicale je celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej 

komornej hudby. Poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých 

vekových kategórií pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a 

orchestroch, rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a konfrontovať 

výsledky ich práce s dôrazom na skvalitňovanie práce umeleckých vedúcich týchto 

hudobných telies. Súťažné a nesúťažné koncerty v rámci podujatia sú zamerané na 

prezentáciu jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie, 

diel súčasných hudobných skladateľov a takisto na využitie rôzneho i netradičného 

nástrojového obsadenia. Do krajského kola súťaže výberom postúpili 2 komorné telesá, 

krajská súťaž nebola realizovaná. 

- Lednické Rovne je celoštátna postupová súťaž a prehliadka malých dychových 

hudieb. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať umelecký rast malých dychových 

hudieb, prezentovať ich umeleckú úroveň a výsledky činnosti, umožniť konfrontáciu ich 

tvorivých prístupov a zároveň rozvíjať kontakty medzi priaznivcami dychovej hudby. 

V regióne svojej pôsobnosti neevidujeme žiadne dychové zoskupenie a súťaže sa zúčastňujú 

iba pedagógovia ZUŠ hlavne kvôli odborným seminárov. Aj táto súťaž v roku 2020 bola 

zrušená 

- FestMlaDych je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych 

dychových hudieb. Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie zručností, nadobúdanie vedomostí, 

umelecko-odborný rast detských a mládežníckych dychových hudieb, prezentácia výsledkov 

práce orchestrov, konfrontácia ich tvorivých prístupov a zároveň metodická pomoc 

kolektívom a ich vedúcim, dirigentom či pedagógom. Do tejto súťaže náš región sa nezapája 

čo súvisí s neexistenciou dychových orchestrov. 

- AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá 

je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973.Súťaž je určená pre 

všetky vekové skupiny – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov, autori nad 21 rokov, ktorí 

súťažia v kategóriách a žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna 

prezentácia. Súčasťou podujatia je aj výstava AMFO, ktorá trvá zvyčajne mesiac. Hlavným 

cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko odborný rast 

jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Táto 



súťaž bola realizovaná v plnom rozsahu od okresných až po celoštátne kolo súťaže. Pre 

okresy Svidník a Stropkov rok 2020 bol mimoriadne úspešný. 

- CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. 

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, 

ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, 

reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. CINEAMA 

napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti 

amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre 

autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel.  Aj táto súťaž 

napriek rôznym obmedzeniam bola zrealizovaná v náhradnom júnovom termíne v plnom 

rozsahu. 

- Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ 

SPEKTRUM je jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na 

prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Výtvarné spektrum 

ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, 

úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a 

podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov 

podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov. Od 

svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa 

súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca. Súťaž v roku 2020 bola 

zrealizovaná v plnom rozsahu. 

- Celoštátna súťaž literárnej tvorby Literárny Zvolen je určená neprofesionálnym 

autorom a členom literárnych klubov a krúžkov od 15 rokov. Hlavným cieľom súťaže je 

nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast mladých začínajúcich 

autorov poézie a prózy. Súťaž tiež umožňuje autorom prezentovať svoju tvorbu pred 

odborníkmi i širokou verejnosťou a vytvára tak priestor na získanie nových skúseností. 

V roku 2020 boli zrealizované iba okresné kolá súťaže. 

- Slovenská kronika je celoštátna súťaž kroník a monografií miest a obcí Slovenska, 

samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Slovenská kronika je súťaž s 

dvojročnou periodicitou. Cieľom súťaže je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie 

uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií 

obcí a miest a ich využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a 

regionálnej histórie a kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a 

regiónov, a tým prehĺbiť pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti 

všetkých jej občanov. Žiaľ, v roku 2020 z okresu Svidník a Stropkov nebol prihlásený žiadny 

súťažiaci. Na túto oblasť je potrebné sústrediť pozornosť v roku 2021 a realizovať cyklické 

školenia pre kronikárov. 

 

 Z hore uvedeného jasne vyplýva, že rok 2020 nebol priaznivý pre žiadny umelecký 

žáner. Súťaže s výnimkou filmu, fotografie a výtvarníctva boli kompletne zrušené. Zrušenie 

vyšších kôl súťaže neznamená, že na ich príprave nepracovalo. Práve naopak. Súťaže boli 

kompletne pripravené v dvoch termínoch: jarnom a náhradnom jesennom. Avšak rok 2020 



plný obmedzení priniesol veľké sklamanie pre účastníkov našich súťaží a obrovské sklamanie 

aj pre realizátorov – kultúrno-osvetových pracovníkov. 

 

3.2.2. Festivaly 

 

Osvetové stredisko je každoročne organizátorom, alebo spoluorganizátorom rôznych 

festivalov. Od roku 2017 pristúpili sme k novému spôsobu realizácie folklórnych festivalov. 

So starostami obecných úradov spolupracujeme na prípravách projektov o podporu festivalov, 

na ktorých je POS spoluorganizátorom. Týmto krokom snažíme sa viesť starostov k tomu, 

aby sa aktívne a hlavne finančne podieľali na rozsiahlom podujatí, ktoré sa realizuje na ich 

území. Každoročne realizujeme 12 regionálnych festivalov a 2 festivaly na celoštátnej úrovni. 

Rok 2020 bol nepriaznivý pre túto oblasť, a tak sme zrealizovali iba to, čo malo zmysel a čo 

sa zmestilo do platných obmedzení – priestorových, časových i počtu účastníkov. 

- Popoludnie s rusínskym folklórom - folklórne podujatie, ktoré napomáha 

k posilneniu kultúrnych hodnôt Rusínov, k udržiavaniu tradícií, zvykov a spolupráci 

s majoritnou spoločnosťou slovenského a rusínskeho národa. 25.7.2020 – Obec Rakovčík 

-  Festival ľudovej kultúry - folklórne podujatie, ktorého cieľom bolo posilnenie 

národnostnej identity Rusínov,  zvýšiť záujem o kultúru Rusínov, propagovať miestnych 

predstaviteľov národnostnej  kultúry. 9.8.2020 – Obec Lomné 

- Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR boli realizované v zmenenom 

septembrovom termíne za prísnych epidemiologických opatrení s 50% účasťou v hľadisku 

amfiteátra, bez zahraničných hostí. Napriek všetkým opatreniam festival mal vysokú 

umeleckú úroveň 

- Festival Rusínov Slovenska tiež bol zrealizovaný v zmenenom septembrovom 

termíne za účastí cca 1000 divákov. V programe účinkovali vo väčšej miere regionálne 

súbory a jednotlivci.  

 

3.1.3  Výstavy (názov, miesto konania, termín, krátka anotácia) 

 

 Realizácia výstav v roku 2020 bola veľmi komplikovaná. V prvom polroku v našich 

priestoroch výstavy nemohli byť realizované z dôvodu rekonštrukcie priestorov, počas 

mesiacov júl – október boli zrealizované  tri výstavy. Od októbra sú kultúrne organizácie opäť 

zatvorené pre verejnosť a aj keď sme otvorili ďalšie tri výstavy účasť verejnosti pre 

pandemické opatrenia logický je veľmi nízka. 

Úsek výtvarníctva bol v roku 2020 zameraný skôr na vzdelávanie a individuálne konzultácie 

v oblasti umeleckého napredovania. 

 

Autorská výstava a vernisáž diel výtvarníkov Jozefa Horkavého a Jaromíra Hybeľa -  „Výber 

z tvorby“ , termín: 15.7.-15.8.2020 

Výstava a vernisáž fotografií  Štefana Vilčeka  - „Zhmotňovanie snov“ , T.: 18.8.-11.9.2020 

Výstava a vernisáž obrazov výtvarníka Tomáša Olijára „RUSYN DIZAJN“ , T..14.9. – 21.10. 

Predajná výstava prác regionálnych výtvarníkov „Výber z tvorby“ , T.:9.12. – 15.1.2021 



Výstava diel prihlásených do súťaží :  O najkrajší  betlehem“- okresná súťaž pre dospelých 

9.12-18.12.2020, “O najkrajší adventný veniec“- okresná súťaž pre deti, mládež a dospelých-

21.ročník medzinárodnej vianočnej súťaže, 9.12-8.1.2021. 

 

 

 

3.1.4. Tvorivé dielne (názov, miesto konania, termín, krátka anotácia) 

Tanečná tvorivá dielnička pre deti predškolského veku z Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra vo 

Svidníku sa opätovne stretla s úspechom u detí. Konala sa 22.2. v tanečnej sále FS Makovica. 

Naučili sme sa tanečnú hru Štyri kroky a potom na spestrenie rytmický tanec Bašistovská, 

náročnosť sme prispôsobili vekovej kategórii 5 – 6 ročných detí. Tento typ tvorivých dielní je 

obľúbený, plánujeme v nich pokračovať aj v budúcom roku. 

Remeselné tvorivé dielne boli realizované pravidelne 1xtýždenne v remeselných dielňach 

POS. Protipandemické opatrenia oklieštili túto činnosť jednak v počte zrealizovaných 

podujatí, ale v prípustnom počte účastníkov. Napriek týmto obmedzujúcim opatreniam, 

v dielni remesiel bolo zrealizovaných 28 tvorivých dielní so zameraním na keramiku (celý 

proces od prípravy materiálu až po finálny výrobok), výrobu detských hračiek z textilu, 

techniku plstenia, zdobenia perníkov, výrobu rôznych dekorácií. Počas letných mesiacov boli 

zrealizované 3 týždňové remeselné dielne pre prázdninujúce detí. 2 týždňové remeselné 

dielne v rámci letných táborov v obciach Vápenník a Nižný Komárnik. 

 

3.1.5. Vzdelávacia a metodická činnosť (workshopy pre interpretov a vedúcich) 

„Návraty k tradičnej kultúre“ 

Cyklom jednoduchých metodických návštev „Čo nosila prababka?!“ sme pokračovali 

aj v roku 2020. Počas februára sme spolu s jedným párom tanečníkov z FS Makovica 

navštívili deti v MŠ Gen. Svobodu vo Svidníku a MŠ A. Hlinku v Stropkove. Škôlkarom boli 

predstavené základné prvky ľudového odevu z oblasti Šariš, symbolika jednotlivých 

fragmentov (pierko, ostrohy, stužka, čepiec atď.) a základné tanečné formy. Všetky 

informácie sme podali zjednodušene, aby to bolo pochopiteľné pre danú vekovú kategóriu. 

Ďalšie tieto metodiky sme mali naplánovane v mesiaci marec (MŠ 8. mája, Svidník a MŠ Ľ. 

Štúra, Svidník), ale pre dané obmedzenia platné v danom období sme ich už nemohli 

realizovať. 

Začiatkom roka 2020 bola podaná metodika pre starostov obecných úradov zameraná na 

prípravu projektových žiadostí do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, koncom 

roka boli zrealizované individuálne konzultácie pre žiadateľov zamerané na finančné a vecné 

vyhodnotenie podporených projektov. Celkovo sa konzultácii zúčastňuje 32 -35 účastníkov. 

 

3.1.6. Metodicko-poradenská činnosť (rozborové semináre, príprava projektov, pomoc 

súborom a jednotlivcom počas met. stretnutí) 

 Prvé stretnutie v rámci projektového zámeru „Návraty k tradičnej kultúre“ bolo 

venované metodicko-poradenskej činnosti pre vedúcich kolektívov. Tematicky bolo zameraná 

na prezentáciu „Archívu ľudovej kultúry Košice“, ktorý do našej organizácie prišli predstaviť 

Vladimír Michalko a Michaela Dvoekonko dňa 26.9.2020. Ďalšie dve plánované projektové 

stretnutia sa pre platné obmedzenia nepodarilo uskutočniť. 



 

Po každej zrealizovanej súťaži a prehliadke sa konal rozborový seminár s členmi odbornej 

poroty, na ktoré boli pozvaní všetci vedúci kolektívov, pedagógovia, súťažiaci, a to konkrétne 

po súťaži v prednese poézie a prózy detí materských škôl Zázračná truhlica 27.2., po 

výberovej prehliadke detských divadelných kolektívov vo Svidníku 27.2. a v Stropkove 27.2., 

po súťaži detských recitačných kolektívov Hviezdoslavov Kubín 8.9. 

 Počas metodických stretnutí sme sa najčastejšie stretávali so speváckou skupinou 

Svidníčanka zo Svidníka, aktívnu spoluprácu sme začali 28.1., ktorá si pripravovala pásmo 

Krstiny z Cerniny, výsledkom bola ich prezentácia na Slávnostiach kultúry Rusínov-

Ukrajincov vo Svidníku 

 

3.1.7. Ďalšie podujatia organizované OS, podujatia organizované s podporou OS 

V roku 2020 sme v spolupráci s UK Prospecta pokračovali s projekciami európskej a svetovej 

kinematografie (každú druhú stredu) v našich priestoroch. V tomto roku sa nám pre platné 

protipandemické opatrenia podarilo zrealizovať iba 5 pravidelných projekcií (poväčšine to 

býva cca. 23 projekcií ročne). Špeciálne bol do programu zaradený aj titul „Strnadovi“, ktorý 

sme uviedli v rámci aktivít „Národného týždňa manželstva“. V roku 2018 sme po prvý krát 

vyskúšali aj formát letného kina a inak tomu nebolo ani toto leto, keďže v daných mesiacoch 

sa opatrenia uvoľnili. V rámci „Letné kino pri POS“ sa nám v období júl - august 2020 

podarilo uviesť v exteriéroch POS až 6 filmových titulov.  

 

3.1.8. Dokumentačná a publikačná činnosť 

Dňa 10.02.2020 sme uskutočnili prvý „Naratívny výskum“ na tému krstiny s nositeľkou 

tradícii pani Annou Borisovou. Z daného stretnutia bol vyhotovený video záznam, ktorý sme 

spracovali aj do krátkeho textového materiálu pre potreby folklórnych kolektívov. Materiál 

sme plánovali doplniť o informácie získané od ďalších nositeľov tradícií v regióne, no 

plánované stretnutia sa už neuskutočnili z dôvodu opatrení. 

 

Pripravili a zrealizovali sme propagáciu - plagáty, pozvánky k podujatiam: 

Maľovanie veľkonočných vajíčok 

Popoludnie s rusínskym folklórom Rakovčík 

Tvorivé dielne pre prázdninujúce detí  

Festival ľudovej kultúry Lomné 

Letné tvorivé dielne pre deti a mládež Nižný Komárnik 

Hrou k poznaniu a porozumeniu Vápeník 

Workshop – keramika 

Festival tradičnej ľudovej kultúry Stročín 

Workshop – Plstenie 

Folklórny festival pod Makovicou Kurimka 

Oznam – pozorovania pre verejnosť v obmedzenom režime 

 

 

3.3.Profesijné, sociokultúrne a občianske vzdelávanie (úsek záujmového vzdelávania, 

sociálnej prevencie, menšinovej kultúry) 



3.3.1. Vzdelávanie v oblasti sociálnej prevencii 

Obchodovanie s ľuďmi - beseda s policajtom, počet účastníkov 35 

Ako sa nestať obeťou kriminality - prednáška pre Rómov, počet účastníkov 21 

Škodlivosť fajčenia na zdravie mladých ľudí  -beseda spojená s premietaním videofilmu pre 

Rómov, počet  účastníkov 25 

Predčasná sexualita mladých ľudí - beseda pre Rómov, počet účastníkov 23,  

Drogy a protidrogová prevencia - informačno-vzdelávací materiál  na  webstránke POS a Fb 

Prevencia vybraných sociálnopatologických javov  - odborný seminár 

Rozvoj sociálnych a komunikačných zručnosti pracovníkov v kultúre  -online vzdelávanie,, 

prioritné určené pre pracovníkov regionálnych  regionálnych osvetových a  kultúrnych 

stredísk v SR a zástupcov cirkvi a náboženských spoločnosti 

   

 

3.3.2. Národné a kresťanské tradície 

Národný týždeň manželstva: Na všetko dvaja - beseda pre študentov SŠ,  počet účastníkov 

18, Termín:11.2.2020, Miesto: OA Svidník 

V dobrom i zlom - diskusné fórum pre študentov SŠ, počet účastníkov 28, 13.2.2020, SOŠ 

Giraltovce. 

 

3.3.3. Metodicko-poradenská a odborná činnosť 

Obec Rakovčík – Popoludnie s rusínskym folklórom 

Obec Lomné – Festival ľudovej kultúry 

Obec Nižný Komárnik – Letné tvorivé dielne 

Obec Vápeník – Hrou k poznaniu a porozumeniu 

Obec Stročín- Festival tradičnej kultúry 

Obec Svidnička – Festival tradičnej ľudovej kultúry 

Obec Kurimka – Tvorba folklórnej skupiny Kurimčan 

Obec Hrabovčík – Rusínsky folklórny festival 

Obec Pstriná – Zo studnice predkov 

Obec Kečkovce – Betlehemská tradícia 

Obec Nižný Mirošov – Slávnosti rusínskeho a rómskeho folklóru 

Obec Nižný Komárnik – Letné tvorivé dielne 

Obec Nižná Jedľová – Popoludnie s folklórom 

V spolupráci  s obecnými úradmi sme zrealizovali :  

Letné tvorivé dielne pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia zamerané na 

tvorivé aktivity v oblasti remeslá – textilu, prútia, papiera. Cieľom série vzdelávacích aktivít 

bolo vytvoriť priestor pre rómske rodiny na aktívny relax. oboznámiť účastníkov s tradičnými 

rómskymi remeslami, spoznávať zvyky a tradície, spoznávať  svoje  korene, kultúrne a 

historické dedičstvo Rómov. Výsledkom  umeleckých aktivít bolo získanie nových zručnosti, 

pozitívny vplyv na sociálne správanie a nadviazanie nových  kontaktov.  termín  3.-7.8.2020 – 

Obec Nižný Komárnik, 30 účastníkov  

Hrou k poznaniu a porozumeniu:  kultúrno-vzdelávací denný tábor pre školopovinné detí 

zo sociálne slabého prostredia žijúcich v okrese Svidník. Tábor bol zameraný na výtvarné a 

remeselné techniky, spevácke a tanečné workshopy, oboznámili sme účastníkov s 



najtypickejšími jedlami Rusínov – ich prípravou. Dôraz sme kládli, aby detí spoznávali 

históriu svojich predkov, ich každodenný život, a tak si vážili výsledky manuálnej práce ako i 

bohatú históriu Rusínov. 

Cieľom projektu bola podpora kultúry a vzdelanosti deti Rusínov cez aktívne nástroje 

zamerané na budovanie povedomia o živote Rusínov, na rozvoj tvorivosti detí a na 

upevňovanie povedomia o živote Rusínov - minulosti i súčasnosti. Na záver tábora z 

vytvorených prác, ktoré vznikli, boli prezentované na spoločnej výstave, spojenej s 

vernisážou. termín: 10.8.-14.8.2020 – Vápeník, 20 účastníkov 

Tradičná kultúra Rómov - kultúrno-vzdelávací pobytový letný tábor, s cieľom rozvíjať 

tvorivý potenciál účastníkov  v umeleckých remeslách, hudbe, speve a tanci. Zámerom 

projektu bolo zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže, poskytnúť priestor pre 

získanie zručnosti v umeleckých činnostiach – remeslá, tanec a spev.  Termín: 26.8.-

30.8.2020, Miesto: Roztoky, 30 účastníkov 

Konzultácie so starostami obecných úradov v okrese Svidník, Stropkov  a realizácia úprav 

termínov a rozpočtov verejných kultúrnych podujatí z FPKNM. 

Ocitli sme sa v roku 2020 v situácii, ktorá bola pre nás všetkých nezvyčajná a náročná. 

Pandémia COVID-19, ktorá nás zasiahla, priniesla so sebou mnohé rizikové faktory, s 

ktorými sa každodenne stretávame. Karanténa, sociálna izolácia, strata zamestnania, strach o 

seba i o blízkych, úzkosť, strata istoty, bezpečia a obavy o to, čo prinesie budúcnosť.  

 

3.3.4. Edičná činnosť 

V priebehu roka 2020 bola kompletne pripravená publikácia „100 šarišských, zemplínskych, 

rusínskych a rómskych piesní pre dvoje huslí“. Publikácia je kompletne pripravená do tlače 

z finančných prostriedkov Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Finančný náklad 

5000€ pri počte 1000 výtlačkov. 

V priebehu roka 2020 v partnerstve s Umeleckým klubom Prospecta vyšla publikácia 

„Zahrajte mi husličky“ v náklade 1000 ks. Publikácia bola vydaná z prostriedkov Fondu na 

podporu kultúry národnostných menšín. 

V januári 2020 bola zrealizovaná reedícia CD FS Makovica „Šťasťa, zdravľa vinšujeme“, 

celkový náklad 1000 ks. Jedná sa CD vianočných piesní a kolied. 

 

3.3.5. Štatistika kultúry 

V roku 2020 boli vypracované štatistické výkazy za rok 2019: KULT (MK SR) 3-01, NM 

(ÚV SR) 01-01, KULT (MK SR) 14-01, POS a občianske združenie UK Prospecta 

   

4. Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca 

s inými subjektmi 

 

POS vo Svidníku aktívne spolupracuje so samosprávami v okrese Svidník, Stropkov, 

národnostnými občianskymi združeniami – Rusínskou obrodou, Zväzom Rusínov – 

Ukrajincov, rómskym občianskym združením Mimority.sk. Aktívna spolupráca je 

s mestom Užhorod na Ukrajine, mestom Jaslo, Krosno a Dukla v Poľsku, mestom 

Chrudim v Česku.  

 



- Druh spolupráce: Partnerská spolupráca na realizácii projektu Programu Interreg 

„Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“ 

- Partner: powiat Jasielsky 

- Výstup: zrekonštruované a postavené stavby drobnej infraštruktúry, úprava a značenie 

turistických trás, vzdelávanie detí a mládeže v oblasti dokumentárneho filmu 

a fotografie 

 

- Druh spolupráce: Partnerská spolupráca pri vypracovaní projektu do Programu 

Interreg 

- Partner: powiat Krosniensky 

- Výstup: spoznávanie spoločných a rozdielnych čŕt kultúry v poľsko-slovenskom 

pohraničí, pobytové letné tábory pre detí 

- Druh spolupráce: partnerská zmluva pri prezentácii tradičnej kultúry okresu Chrudim 

a okresu Svidník 

 

- Partner: Chrudimská beseda 

- Výstup: výmenné vystúpenia folklórnych kolektívov v rámci folklórnych podujatí, 

prezentácia tvorby umelcov – remeselníkov, výtvarníkov, filmárov a fotografov 

- Druh spolupráce: partnerská spolupráca pri realizácii kultúrnych a vzdelávacích 

podujatí 

- Parner: Okresná organizácia rusínskej obrody, Rusínska obroda na Slovensku, Zväz 

Rusínov-ukrajincov SR, rómske občianske združenie Mimority.sk 

- Výstup: realizácia tvorivých dielní, folklórnych festivalov a rôznych prezentačných 

podujatí 

 

5. Online činnosť v r. 2020 

 

Drogy a protidrogová prevencia:   

- informačno-vzdelávací materiál  na  webstránke POS a Fb          

- odporúčania pre seniorov na web, fb POS 

-    Svetový deň boja proti HIV/AIDS.  

zverejnenie letákov - informácie ohľadom prevencie šírenia infekcie HIV/AIDS,  

web, fb POS 

- Zachovanie online bezpečnosti detí počas pandémie COVID-19 

- informačný leták pre rodičov na web, fb POS,  Rodičovstvo v čase korona vírusu  

- informačné letáky pre rodičov web, fb POS,  

- svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí web, fb POS, Bubnujeme, aby bolo 

deti lepšie počuť 2020! 

- 10 hlavných tipov, ako chrániť dieťa v online prostredí, Kyberšikanovanie deti, ktoré 

počas dlhej doby strávenej doma vzájomne komunikujú jediným spôsobom – cez 

elektronické zariadenia, sa môžu začať medzi sebou z nudy, hnevu  alebo za  účelom 

výsmechu púšťať do hádok práve na internete.  

- „Vedeli ste, že... Lowicky ornament“ (dosah: 6045 užívateľov; reakcií na príspevok: 

206) 



- „Vedeli ste, že... Začepenie nevesty“ (dosah: 9658 užívateľov; reakcií na príspevok: 

298) 

- „Vedeli ste, že... Kohútik jarabí“ (dosah: 1198 užívateľov; reakcií na príspevok: 60) 

- „Svadba v okrese Svidník (1972)“ (dosah: 8516 užívateľov; reakcii na príspevok: 398) 

- „Hažlinská krucena, Ján Ferenc (1922)“ (dosah: 7495 užívateľov; reakcií na 

príspevok: 284) 

- „Anna Barancová (1923)“ (dosah: 1562 užívateľov; reakcií na príspevok: 58)    

- „E. Petriková (1932) M. Lešková (1931)“ (dosah: 1528 užívateľov; reakcií na 

príspevok: 74) 

 

6. Projektová činnosť a granty v r. 2020 

 

Názov 

projektu 

Výstup 

 

Finančný 

zdroj, 

program, 

podprogra

m 

Žiadaná 

suma 

 

Schválená 

suma 

 

Termín 

realizácie  

 

Poznámka 

Padajúca 

hviezda 

alebo 

meteor? 

Zápis do 

databázy 

IMO 

FPU   Júl/august súčasť 

vzdelávaci

eho 

projektu 

Vzdeláva

nie v 

neprofesi

onálnom 

umení a 

astronómi

i 

Cyklus 6 

vzdelávacích 

podprojekto

v 

workshopov 

FPU  

 

 

8 450€ 

 

 

 

8 000€ 

marec –

október 

2020 

projekt bol 

zrealizovan

ý v 

dôsledku 

pandémie 

iba 

čiastočne, 

Rozprávk

ový 

Stropkov 

Krajská 

súťaž detskej 

dramatickej 

tvorivosti 

  

 

 

3 360€ 

 

 

 

3 000€ 

súťaž 

zrušená 

 

CINEAM

A 2020 

Krajská 

súťaž 

filmovej 

tvorby 

  

 

2 780€ 

 

 

2 500€ 

jún 2020  

Interreg       

 Názov projektu: Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník 

 č. INT/EK/KAR/1/III/B/0213 

 celkový rozpočet: 26 565,54€ 

 termín realizácie: 08/2020 – 07/2021 

 

Celkový počet podaných projektov v roku 2020:7 

Počet schválených projektov v roku 2020: 5 

Počet realizovaných projektov v roku 2020: 5 

Celková suma schválených projektov: 40 065,54€ 

 



7. Marketing a propagácia  

Názov média a typ propagácie:   

Na propagáciu našej organizácie sme sa rozhodli v roku 2020 využiť minimalistické 

metodicko-informačné grafiky „Vedeli ste, že...“, ktoré vyvracajú niektoré mýty a omyly 

z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Tie sme na sociálnej sieti facebook uvádzali obtýždeň na 

striedačku s ukážkami zdigitalizovaných magnetofónových nahrávok z etnologických 

výskumov v našom regióne, ktoré sme objavili v našom archíve. Tieto príspevky sa stretli 

u laickej i odbornej verejnosti s veľkou odozvou a preto s touto formou propagácie našich 

činností v oblasti TĽK budeme pokračovať aj v roku 2021. 

Pravidelne sme sa kontaktovali s remeselníkmi v online priestore realizáciou 

prezentácií rôznych remeselných techník. 

K propagácii podujatí sme využívali média: 

Podduklianske novinky – printová (mediálna) 

Dukla – printová (mediálna)  

www.osveta.sk – internetová  

www.astropresov.sk – internetová 

 

 

8. Organizačná štruktúra  

   

Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2020: 13 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2020: 14 

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 14 

Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 1 

Odborní zamestnanci: 7 

Administratívni zamestnanci: 2 

Ostatní: 4 

Pohyb zamestnancov (odišli/noví): 1 

Príloha: aktuálna organizačná štruktúra 

 

 

9. Budovy 

 

 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.  

Od júla 2018 prebiehala investičná akcia – prístavba k objektu POS. Prístavba bola 

odovzdaná do užívania dňa 17.12.2020. Realizáciou prístavby sa vytvorili vhodné 

priestory pre činnosť POS – hlavne výstavné priestory, tanečná sála a pod. 

 

http://www.osveta.sk/
http://www.astropresov.sk/


 Budova vysunutého astronomického pracoviska (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.  

 

Počet spravovaných objektov: 2 

- Adresa: Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník 

- Plocha: 1372,665m2 

- Účel využitia objektu: administratívna budova POS, multifunkčná sála, tanečná 

sála – účelové priestory na hlavnú odbornú činnosť pracovníkov POS 

- Stručný popis stavu objektu: interiér budovy je vo vyhovujúcom stave, 

prístavba novopostavená vo výbornom stave, historická budovy potrebuje 

rekonštrukciu strechy, komínov, bleskozvodov a fasády. 

 

- Adresa: Roztoky 91, vysunuté pracovisko POS 

- Plocha: 524m2 

- Účel využitia objektu: prízemie - administratívna budova pre astronomickú 

činnosť, prednášková miestnosť, kuchyňa a jedáleň, 2 poschodia – ubytovacie 

zariadenie s kompletným vybavením. Budova poskytuje priestor pre 

ubytovanie 30-členných skupín  

- Stručný popis stavu objektu: trojpodlažná zrubová stavba, posledná 

rekonštrukcia bola ukončená v roku 2005. V súčasnosti je naliehavé vymeniť 

kompletne šindľovú strechu vrátane pokládky hydroizolačnej a tepelnej fólie. 

-  

 

10.  Nájmy 

 

10.1. Počet prenajatých priestorov: 2 

- Adresa 

- Prenajímateľ 

- Nájomca Hardent s.r.o.,  

- Plocha 59 m2 

- Výška ročného nájomného 25€/m2 + zmluvné % režijných nákladov 

- Doba nájmu: neurčitá, výpovedná lehota 3 mesiace 

- Účel: stomatologická ambulancia, kancelária 

- Stručný popis stavu objektu: priestory vo výbornom stave 

 

10.2. Ostatné nájomné zmluvy:  0 

- Predmet 

- Prenajímateľ 

- Nájomca 

- Výška ročného nájmu 

- Doba nájmu 



- Účel 

 

11.  Iné  

 

Vystúpenia FS Makovica:  

10.01.2020: Novoročný večierok Nemocnica, Svidník 

11.01.2020: Novoročné tradície v Skanzéne, Svidník 

25.01.2020: Ples poľovníkov a priateľov poľovníctva, Svidník 

01.02.2020: Občiansky ples, Svidník 

13.03.2020: Programu venovaný T. H. Ševčenkovi, Svidník 

10.07.2020: V. Faboto tábor, Zemplínska Šírava 

18.07.2020: 38. ŁEMKOWSKA WATRA, Zdynia, Poľsko 

02.08.2020: Sídliskový festival, Svidník 

09.08.2020: Festival ľudovej kultúry, Lomné 

23.08.2020: Abovské folklórne slávnosti, Skároš 

12.09.2020: 66. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, Svidník 

20.09.2020. Rusínsky festival 2020, Svidník 

 

 

Príloha č. 1 

 

Súťaže a prehliadky - 2020 

 

Termín 

(dátum) 

Názov  

 

Miesto 

konania 

Charakter  

súťaže * 

Organizátor 

29.3. Maľovanie veľkon. vajíčok N.Olšava regionálna POS 

21.5. Rómsky talent DK Svidník regionálna POS 

19.6. Folklórne pastelky Pešia zóna SK okresná ZRUS Prešov 

27.2. ZÁZRAČNÁ TRUHLICA – 

4. ročník regionálnej súťaže 

v umeleckom prednese poézie 

a prózy detí  materských škôl 

Dom kultúry 

vo Svidníku 

regionálna POS vo 

Svidníku 

17.3. 

(nereali-

zované) 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v  umeleckom 

prednese poézie a prózy detí 

a mládeže I.- III. kategórie pre 

okres Svidník 

Dom kultúry 

vo Svidníku 

okresná POS vo 

Svidníku 

17.3. 

(presu-

nuté na 

iný 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v  umeleckom 

Dom kultúry 

vo Svidníku 

okresná POS vo 

Svidníku 



termín) prednese poézie a prózy detí 

a mládeže IV. kategórie pre 

okres Svidník 

17.3. 

(presu-

nuté na 

iný 

termín) 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v tvorbe 

recitačných kolektívov a 

divadiel poézie detí a mládeže 

pre okres Svidník a Stropkov 

Dom kultúry 

vo Svidníku 

regionálna POS vo 

Svidníku 

19.3. 

(nereali-

zované) 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v  umeleckom 

prednese poézie a prózy detí 

a mládeže I.- III. kategórie pre 

okres Stropkov 

Krajské 

múzeum 

v Prešove – 

Kaštieľ v 

Stropkove 

okresná POS vo 

Svidníku 

19.3. 

(presu-

nuté na 

iný 

termín) 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v  umeleckom 

prednese poézie a prózy detí 

a mládeže IV. kategórie pre 

okres Stropkov 

Krajské 

múzeum 

v Prešove – 

Kaštieľ v 

Stropkove 

okresná POS vo 

Svidníku 

8.9. HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v tvorbe 

recitačných kolektívov a 

divadiel poézie detí a mládeže 

pre okres Svidník a Stropkov 

POS vo 

Svidníku 

regionálna POS vo 

Svidníku 

8.9. HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN - 66. ročník okresnej 

postupovej súťaže 

a prehliadky v tvorbe 

recitačných kolektívov a 

divadiel poézie detí a mládeže 

pre okres Svidník a Stropkov 

POS vo 

Svidníku 

regionálna POS vo 

Svidníku 

27.2. Regionálna výberová 

prehliadka detských 

divadelných kolektívov 

z okresu Svidník na krajskú 

súťažnú prehliadku 

ZUŠ vo 

Svidníku 

okresná POS vo 

Svidníku 



Rozprávkový Stropkov 

27.2. Regionálna výberová 

prehliadka detských 

divadelných kolektívov 

z okresu Svidník na krajskú 

súťažnú prehliadku 

Rozprávkový Stropkov 

ZUŠ Františka 

Veselého v 

Stropkove 

okresná POS vo 

Svidníku 

22.3. 

(nereali-

zované) 

BELOPOTOCKÉHO 

MIKULÁŠ – regionálna 

postupová súťaž a prehliadka 

neprofesionálneho divadla 

dospelých vo forme výberu 

Mestské 

kultúrne 

stredisko v 

Stropkove 

regionálna POS vo 

Svidníku 

26.3. 

(nereali-

zované) 

ROZPRÁVKOVÝ 

STROPKOV – krajská 

súťažná prehliadka detskej 

dramatickej tvorivosti 

Mestské 

kultúrne 

stredisko v 

Stropkove 

krajská POS vo 

Svidníku 

7.4. 

(nereali-

zované) 

ZAHRAJTE HUSLIČKY – 

regionálna súťažná prehliadka 

detských ľudových hudieb, 

speváckych skupín, sólistov 

spevákov a inštrumentalistov 

Krajské 

múzeum 

v Prešove – 

Kaštieľ v 

Stropkove 

regionálna POS vo 

Svidníku 

30.4. 

(presu-

nuté na 

január 

2021) 

MAKOVICKÁ STRUNA – 

48. ročník prehliadky 

ľudových piesní  

SNM – 

Múzeum 

ukrajinskej 

kultúry vo 

Svidníku 

regionálna POS vo 

Svidníku 

 

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná, regionálna...  

 

Príloha č. 2 

 

Festivaly – 2020  

 

Názov  

festivalu 

Termín 

 

Miesto Ročník Organizátor Spoluorganizátor 

Popoludnie s rusínskym 

folklórom 

25.7. Rakov

čík 

 Obec 

Rakovčík 

POS Svidník 

Festival ľudovej kultúry 9.8. Lomné  Obec Lomné POS Svidník 

Festival tradičnej kultúry 15.8. Stročín  Obec Stročín POS  Svidník 

Rusínsky folklórny 

festival 

zrušené Hrabo

včík 

 Obec 

Hrabovčík 

POS Svidník 

Popoludnie s folklórom zrušené N.Jedľ

ová 

 Obec 

N.Jedľová 

POS Svidník 



Zo studnice predkov zrušené Pstriná  Obec Pstriná POS Svidník 

Folklórny festival pod 

Makovicou 

zrušené Kurim

ka 

 Obec 

Kurimka 

POS 

Rusínsky folklórny 

festival 

zrušené Cernin

a 

 Obec 

Cernina 

POS 

66. SLÁVNOSTI 

KULTÚRY RUSÍNOV-

UKRAJINCOV 

SLOVENSKA - najstarší 

národnostný folklórny 

festival na Slovensku 

11.-

12.9. 

Amfite

áter 

Svidní

k 

66. Zväz 

Rusínov-

Ukrajincov 

Slovenskej 

republiky 

Prešovský 

samosprávny kraj, 

Mesto Svidník, 

SNM – Múzeum 

ukrajinskej 

kultúry vo 

Svidníku 

RUSÍNSKY FESTIVAL 

– multižánrový festival 

súčasťou týždeň 

trvajúceho podujatia sú 

výstavy, premietanie 

filmov, besedy, 

vystúpenia hudobných 

skupín, tanečných a 

divadelných súborov 

14.-

20.9. 

Amfite

áter 

Svidní

k 

8. Okresná 

organizácia 

Rusínskej 

obrody vo 

Svidníku 

Podduklianske 

osvetové stredisko 

vo Svidníku 

 

 

Príloha č. 3 

 

Výstavy – 2020  

 

Termín 

(dátum) 

Názov  

výstavy 

Miesto  

konania 

Zdroj 

financovania 

Poznámka 

počet 

návštevníkov 

15.7. – 15.8. Autorská výstava a vernisáž 

diel výtvarníkov Jozefa 

Horkavého a Jaromíra 

Hybeľa -  „Výber z tvorby“ 

POS Svidník POS Svidník 95 

19.8. – 11.9. Výstava a vernisáž 

fotografií  Štefana Vilčeka  

- „Zhmotňovanie snov“ 

POS Svidník POS Svidník 105 

14.9. – 21.10. 

 

Výstava a vernisáž obrazov 

výtvarníka Tomáša Olijára 

„RUSYN DIZAJN“ 

 

POS Svidník 

 

 

POS Svidník 190 

 

 

 

9.12. – 

Predajná výstava prác 

regionálnych výtvarníkov 

POS Svidník 

 

POS Svidník 48 

 



15.1.2021 

 

„Výber z tvorby“ 

 

 

 

 

 

 

9.12. – 18.12 

 

 

“O najkrajší  betlehem“- 

okresná súťaž pre dospelých 

 

POS Svidník 

 

 

 

 

POS Svidník 98 

 

 

 

 

 

9.12. – 

8.1.2021 

 

 

“O najkrajší adventný 

veniec“- okresná súťaž pre 

deti, mládež a dospelých-

21.ročník medzinárodnej 

vianočnej súťaže 

 

POS Svidník POS Svidník 85   

 

 

Príloha č. 4 

 

Podujatia pod záštitou predsedu PSK  v r. 2020 

 

Termín 

(dátum) 

Názov  

podujatia 

Miesto 

konania 

Zdroj  

financovania 

Stručný popis 

13.9.2020 Deň EKD Svidník FPU tradičné podujatie 

v skanzene MUK, súťaž vo 

varení pirohov 

     

     

- plánované podujatie v Cernine a Stropkove bolo v dôsledku pandémie zrušené 

 

Príloha č. 5 

 

Podujatia organizované OS a s podporou OS – 2020 

tradičná kultúra 

Termín 

(dátum) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

20.2. 

TANEČNÁ 

TVORIVÁ 

DIELNIČKA   

Tvorivá 

dielňa 
POS 

tvorivá dielňa pre deti 

Materskej školy na Ul. Ľ. 

Štúra vo Svidníku 

7.3. DEDINSKÉ 

ZVYKY – Stretnutie 

č. 1 - Krstiny 

 

Vzdelávacie 

podujatie 

FPU cyklus vzdelávania pre 

folklórne skupiny v rámci 

projektu Vzdelávanie 

v neprofesionálnom umení 

a astronómii 

25.7. DEDINSKÉ Vzdelávacie FPU cyklus vzdelávania pre 



ZVYKY – Stretnutie 

č. 2 - Priadky 

podujatie folklórne skupiny v rámci 

projektu Vzdelávanie 

v neprofesionálnom umení 

a astronómii 

22.8. DEDINSKÉ 

ZVYKY – Stretnutie 

č. 3 - Kosenie 

Vzdelávacie 

podujatie 

FPU cyklus vzdelávania pre 

folklórne skupiny v rámci 

projektu Vzdelávanie 

v neprofesionálnom umení 

a astronómii 

10.10. DEDINSKÉ 

ZVYKY – Stretnutie 

č. 4 – Na Jána 

Vzdelávacie 

podujatie 

FPU cyklus vzdelávania pre 

folklórne skupiny v rámci 

projektu Vzdelávanie 

v neprofesionálnom umení 

a astronómii 

22.3. 

(presu-

nuté na 

iný 

termín 

Premiéra 

Divadelného 

ochotníckeho súboru 

ONDAVAN 

   

jan., 

feb., 

sept. 

Pedagogické vedenie 

tanečných skupín 

DFS Makovička  

pravidelná 

činnosť 

POS tanečná pedagogika 

v intervale 2-krát 

týždenne 

 

Podujatia organizované OS a s podporou OS – 2020 

osvetové kino 

Termín 

(dátum) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia  

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

8.1.2020 Portrét ženy v 

plameňoch 

filmová 

projekcia 

UK 

Prospecta 

Projekcie FK pre širokú 

verejnosť v spolupráci 

s POS od roku 2015. 

22.1.2020 Národní třída filmová 

projekcia 

UK 

Prospecta 

Projekcie FK pre širokú 

verejnosť v spolupráci 

s POS od roku 2015. 

5.2.2020 Milosť filmová 

projekcia 

UK 

Prospecta 

Projekcie FK pre širokú 

verejnosť v spolupráci 

s POS od roku 2015. 

12.2.2020 Strnadovi filmová 

projekcia 

UK 

Prospecta 

Projekcie FK pre širokú 

verejnosť v spolupráci 

s POS od roku 2015. 

19.2.2020 25 km/h filmová 

projekcia 

UK 

Prospecta 

Projekcie FK pre širokú 

verejnosť v spolupráci 

s POS od roku 2015. 

4.3.2020 Zažiť to znovu filmová UK Projekcie FK pre širokú 



projekcia Prospecta verejnosť v spolupráci 

s POS od roku 2015. 

22.7.-

26.8.2020 

Letné kino pri POS Filmové 

projekcie 

v exteriéri 

UK 

Prospecta 

Filmové projekcie na 

týždňovej báze 

v exteriéroch POS. 

 

 

 

Podujatia pre verejnosť v roku 2020,  

astronómia 

 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

podujatia 

Charakter 

podujatia * 

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

13.-

15.7. 

Astrofotografia krajské FPU prednášky 

o astrofotografii, 

fotografovanie 

objektov nočnej 

oblohy (kométa 

NEOWISE) 

prezentácia 

výsledkov 

10.-

13.8. 

Meteor alebo padajúca 

hviezda? 

krajské FPU Prednášky, 

pozorovanie 

meteorov 

a objektov nočnej 

oblohy, 

spracovanie 

pozorovaní met. 

a zaslanie do 

databázy IMO, 

prezentácie 

výsledkov 

pozorovaní 

 

 

Podujatia pre školy v roku 2020, astronómia 

 

Termín 

(mesiac) 

Názov  

Podujatia 

Zdroj 

financovania 

Stručný popis 

19. febr. Exkurzia -  Zákl. spoj. šk. 

Svidnik 

POS prednáška, film, ukážka 

ďalekohľadov 

20. febr. Exkurzia - Zákl. spoj. šk. 

Svidník 

POS prednáška, film, ukážka 

ďalekohľadov 



21. febr. Exkurzia - Zákl. spoj. šk. 

Svidník 

POS prednáška, film, ukážka 

ďalekohľadov 

30.6. -

3.7. 

ZŠ Prostejovská, Prešov – 

9. roč. 

POS Prehĺbenie učiva astronómie ZŠ,  

prednáška, film, ukážka 

ďalekohľadov 

4.-5.7. ZŠ Kračúnovce – 9. roč. POS Prehĺbenie učiva astronómie ZŠ,  

prednáška, film, ukážka 

ďalekohľadov 

28.9.-

2.10. 

ZŠ Ladomírová – 1.st. POS Prvotné oboznámenie sa 

s ďalekohľadmi a fungovaním 

vesmíru 

rok 

2021 

pozorovanie nočnej oblohy 

pre verejnosť 

POS pravidelná celoročná aktivita, 

ktorá je každý piatok (v prípade 

priaznivého počasia) 

 

 

Termín 

(dátum) 

Názov  

podujatia 

Stručný popis 

remeslo 

27.1. Hračky z textilu TD zameraná na výrobu ručne šitých hračiek 

4.2. Vankúšiky TD zameraná na výrobu ručne šitých vankúšikov - 

6.2. Hračky z textilu TD zameraná na výrobu ručne šitých hračiek 

11.2. Hračky z textilu TD zameraná na výrobu ručne šitých hračiek 

19.2. Hračky z textilu TD zameraná na výrobu ručne šitých hračiek 

21.2. Hračky z textilu TD zameraná na výrobu ručne šitých hračiek 

24.2. Zdobenie vajíčok veľkonoč. tradície – rôzne techniky zdobenia vajíčok 

28.2. Zdobenie vajíčok veľkonoč. tradície – rôzne techniky zdobenia vajíčok 

6. – 

10.7. 

Prázdninové tvorivé dielne týždenné tvorivé dielne pre deti – výučba keramiky, 

servítková technika, pletenie náramkov, ručné šitie, 

háčkovanie 

14.7. dekoračné predmety tvorivé dielne pre seniorov v Atriu Svidník 

20. – 

27.7. 

Prázdninové tvorivé dielne týždenné tvorivé dielne pre deti – výučba keramiky, 

servítková technika, pletenie náramkov, ručné šitie, 

háčkovanie 

3.-7.8. Prázdninové tvorivé dielne týždenné tvorivé dielne pre deti – výučba keramiky, 

servítková technika, pletenie náramkov, ručné šitie, 

háčkovanie 

10.-

13.8. 

Prázdninové tvorivé dielne 

Nižná Jedľová, Vápeník 

týždenné tvorivé dielne pre deti – výučba keramiky, 

servítková technika, pletenie náramkov, ručné šitie, 

háčkovanie 

26.8. TD – pre rómsky tábor TD zameraná na výrobu ručne šitých hračiek 

8.9. dekoračné predmety tvorivé dielne pre seniorov v Atriu Svidník 

25.9. dekoračné predmety tvorivé dielne pre seniorov v Atriu Svidník 

25.- Workshop - keramika workshop pre 30 účastníkov zameraný na výrobu 



26.9. keramiky od základov po finálny produkt 

9.-10.10 Workshop - plstenie workshop pre 30 účastníkov zameraný na techniku 

plstenia od základov po finálny produkt 

14.10 TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

21.10. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

28.10 TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

4.11. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

11.11. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

18.11. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

25.11. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

2.12. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

9.12. TD zdobenie perníkov zdobenie perníkov pre malé 5 členné skupiny 

16.12. TD keramiky 5 členné skupiny, výroba vianočných dekorácií 

   

 

 

Príloha č. 6 

 

Programový rozpočet – 2020 

 

      Ukazovatele Plán Skutočnosť 

1. Počet súťaží ZUČ 21 9 

2. Počet tradičných podujatí usporiadaných v OS 75 49 

3. Počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny 

osobnosti, historické udalosti 

45 31 

4. Počet astronomických podujatí pre verejnosť 80 47 

5. Počet podujatí pre školy 50 25 

6. Počet odborných pozorovaní 80 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

      Schválený   Upravený 

      rozpočet 2020             rozpočet 2020 

 

Bežné výdavky, príjmy   275 940,00 EUR  345 420,00 EUR 

z toho: 

- výdavky zdroj 41   248 940,00 EUR 323 420,00 EUR 

- výdavky zdroj 46     27 000,00 EUR   22 000,00 EUR 

Predfinancovanie projektu Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okr. Svidník 

- výdavky zdroj 41    0      2 000,00 EUR 

312011 – transfery v rámci verejnej správy             0     13 500,00 EUR  

     /zdroj 11H/ 

 453 11H                 0     12 846,00 EUR    

Prostriedky z predchádzajúceho roka /projekt Medzi dvoma horami/  

Kapitálové výdavky /zdroj 41/        0   137 709,00 EUR 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku malo na rok 2020 schválený rozpočet 

vo výške 275 940,00 EUR,  z toho: zdroj 46 -  27000,00 EUR a zdroj 41 – 248 940,00 EUR, 

 V roku 2020 došlo k úprave rozpočtu: 

1. Rozpočtové opatrenie č. 271/2/K/BV/2020 zo dňa 03.02.2020 

Finančné prostriedky sú pridelené z Fondu na podporu umenia na projekt „Medzi dvoma 

horami“ v objeme 12 845,90€ - ide o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019. 

2. Rozpočtové oparenie č. 492/4/K/BV/2020 zo dňa 17.02.2020 

Účelová dotácia vo výške 1800,00 EUR „Zakúpenie materiálno-technického vybavenia na 

vysunuté astronomické pracovisko – chladnička s mrazničkou, práčka so sušičkou. 

Účelová dotácia vo výške 1800,00€ - Kultúrne podujatie „Koncert Márie Mačoškovej“ 

3. Rozpočtové opatrenie č.342/1/K/KV/2020 zo dňa 10.02.2020 

- 24 864,00 EUR. Investičná akcia „Prístavba objektu“ . Jedná sa o nevyčerpané kapitálové 

výdavky z r. 2019 

- 15 345,00 EUR. Investičná akcia „Rekonštrukcia a modernizácia budovy POS“. Jedná sa 

o nevyčerpané kapitálové výdavky z r. 2019. 

- 7 000,00 EUR – Nákup pozemkov 

- 32 000,00 EUR – Nákup hnuteľného majetku – výstavný program do prístavby POS 

- 19 000,00 EUR – Nákup motorového vozidla (pick up). Jedná sa o nevyčerpané kapitálové 

výdavky z r. 2019. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 637/2/K/KV/2020 

Zmena účelu: 

 32 000,00 EUR „Nákup hnuteľného majetku – výstavný program a zásuvný modul sedadiel 

do prístavby POS“ 

-32 000,00 EUR  „Nákup hnuteľného majetku – výstavný program do prístavby POS“ 

5. Rozpočtové opatrenie č. 734/6/BV/K/2020 zo dňa 27.03.2020 

Účelová dotácia – Bežné výdavky vo výške 1 500,00 EUR. „Oprava podkrovia v tom: 

Výmena sadrokartónov poškodených namakaním a celkové vyspravenie poškodených častí 

stien maľby, oprava podlahy, oprava pracovných stolov“ 

Účelová dotácia  Bežné výdavky vo výške 800,00 EUR – spolufinancovanie projektu „Medzi 

dvoma horami“. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 960/9/BV/K/2020 zo dňa 11.05.2020 

Finančné prostriedky sú pridelené z Fondu na podporu umenia na projekty: 

- 2500,00 EUR na projekt CINEAMA 2020 



- 8000,00 EUR na projekt Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii 

- 3000,00 EUR na projekt Rozprávkový Stropkov 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1064/4/K/KV/2020 zo dňa 25.05.2020 

Finančné prostriedky vo výške 39 500,00€ sú pridelené na investičnú akciu „Stavebné úpravy 

dvora“ 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1147/11/K/BV/2020 zo dňa 01.06.2020 

V zmysle §14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení došlo k zmene: 

 

Príjmy: 

 -5 000,00 EUR /zdroj 46/ 

Výdaje: 

-5 000,00 EUR /zdroj 46/ 

-7 000,00 EUR /zdroj 41/ 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1250/13/BV/K/2020 

Účelová dotácia 1036,00€ - Spolufinancovanie projektov poskytnutých z Fondu na podporu 

umenia SR“  

 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1427/16/K/BV/2020 

Účelová dotácia na bežné výdavky súvisiace s realizáciou verejného obstarávania na IA 

„Stavebné úpravy dvora“ – 1200,00€ 

Účelová dotácia na „Vybavenie šatní /lavice s vešiakmi) a vybavenie multifunkčnej sály 

(stoličky, stoly, zatemňovacie závesy a žalúzie)“ – 12 600,00€ 

Účelová dotácia na „Vybavenie tanečnej a hudobnej sály (baletizol, zrkadlá, lavičky, stoličky, 

závesy) a vybavenie vestibulu (3 plastové sedadlové sety) – 16 880,00€ 

 

11. Rozpočtové opatrenie č. 1604/17/K/BV/2020 

Účelová dotácia „Oprava murovaného oplotenia – odstránenie poškodených častí pilierov 

a ich doplnenie identickým materiálom (tehlové piliere na maltu cementovú), opravy 

poškodených okapníc, striešok, šambrán, zhotovenie cementových a vápennocementových 

omietok (obojstranne), zhotovenie šľachtených omietok so zvýšenou odolnosťou voči 

poveternostným vplyvom, zhotovenie syntetických náterov kovovej vstupnej brány vrátane 

odstránenia hrdze a vyčistenie jednotlivých prvkov“ – 25 000,00€. 

Účelová dotácia „Navýšenie bežných výdavkov astronomického pracoviska Roztoky – 

modernizácia zariadenia, prevádzka ďalekohľadu Cass 400/400mm, zakúpenie: počítač 

(stolný) 800€, záložný zdroj 250€, externý HDD pre zálohovanie dát 2ks 250€, software UFO 

pre spracovanie pozorovaní meteorov 450€, automatická meteorologická stanica 1200€, nový 

riadiaci systém 1 300€, elektromotory a prevodovky 400€ - 4 650,00€ 

 

12. Rozpočtové opatrenie č. 1918/1K/BV/2020 

Účelová dotácia „Oprava tesnenia komínových telies a vyčistenie okapových žľabov pozdĺž 

celej budovy“ – 2 000,00€ 

Účelová dotácia „Geometrický plán a znalecký posudok“ – 1 197,00€ 

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 2001/22K/BV/2020 

Účelová dotácia na realizáciu kultúrneho podujatia „Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR 

- 1 000,00€ 



14. Rozpočtové opatrenie č. 2308/23/K/BV/2020 

Účelová dotácia „Zakúpenie zimných pneumatík“ – 566,00€ 

 

15. Rozpočtové opatrenie č. 2594/8/K/BV/2020 

Účelová dotácia na nákup „Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty – 1ks – 

1536,00€ 

 

16. Rozpočtové opatrenie č. 2939/P/22/BV/2020 

Finančné prostriedky sú pridelené na predfinancovanie s následnou refundáciou 

a spolufinancovanie BV projektu „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okr. – 

2000,00€ 

 

17. Rozpočtové opatrenie č. 2965/30/K/BV/2020 

Účelová dotácia „Hmotná zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov“ – 6708,00€ 

 

18. Rozpočtové opatrenie č.3394/32/K/BV/2020 

Účelová dotácia „ Zakúpenie a inštalácia zabezpečovacieho systému na vysunutom 

astronomickom pracovisku  - 1207,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie príjmov: 

 

      schválený upravený skutočnosť 

      rozpočet rozpočet k 31.12.2020 

   

 

-  príjmy -  zdroj 46     27000,00    22 000,00    23 660,79 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov            0      6 000,00     6 439,64 

- predaj výrobkov, tovarov a služieb   27000,00    16 000,00       17 221,15 

 

312011 – transfery v rámci verejnej správy       0    13 500,00       13 500,00  

     /zdroj 11H/ 

453 11H      0    12 846,00    12 845,90 

312001 /zdroj 3AA1/  bežný príjem     0      7 019,04 

322001 /zdroj 3AA1/ kapitálový príjem         0             10 744,00  

Refundácia projektu Vesmír na dlani 2017 – Interreg V-A PL-SK č. NT/EK/KAR/1/II/B/0138  

za roky 2018-2019(85% zo schválenej sumy EFRR)   

  

 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  6 439,64 

-  prenájom kancelárskych priestorov  POS Svidník a vysunuté  pracovisko Roztoky 

        

 

223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    17 221,15 

 z toho: 

 

-     poplatok DFS Makovička                  2100,00  

-     vystúpenie FS Makovica        1800,00 

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                12207,00 

- tvorivé dielne                      531,00 

- exkurzia Roztoky           191,00 

-    ostatné  /rež náklady/                     392,15 

 

 

 

 PSK nám poskytol rozpočet - bežný výdavok vo výške 248 940,00 EUR /zdroj 41/, 

 27000,00 /zdroj 46/, upravený rozpočet 323 420,00 EUR /zdroj 41/, 22000,00 EUR /zdroj 46/  

na činnosť osvetového zariadenia a vysunutého astronomického zariadenia v Roztokoch, 

2000,00 /zdroj 41/ - Predfinancovanie projektu Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo 

a okresu Svidník. 

 

  

 

 

 

 

 



Čerpanie výdavkov: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku eviduje k 31.12.2020 14 zamestnancov, 

prepočítaný stav je 13. Priemerná mzda k 31.12.2020 je 945,55  EUR. 

 

611 Tarifný plat, osobný plat, základný  -         127 624,41       

612 001 Osobný príplatok   -                    12 807,11 

612002 Ostatné príplatky okrem osob.prípl. -            3 358,60 

614 – Odmeny    -          15 062,00   

Odmena bola vyplatená dvom zamestnancom za pracovné zásluhy pri dovŕšení 50 rokov 

života a mimoriadne odmeny zamestnancom za osobitné pracovné úlohy.   

        

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  14 047,29 

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni     1 507,74                  

625 – poistné do Sociálnej poisťovne 

 625001 – nemocenské poistenie     2 101,19 

 625002 – starobné poistenie                          21 321,61 

625003 – úrazové poistenie                            1 217,66 

 625004 – invalidné poistenie                 4 367,88  

 625005 – poistenie v nezamestnanosti               1 434,09 

 625007 – rezervný fond solidarity                7 233,41  

 

 

630 Tovary a služby 

 

631001 – Cestovné tuzemské         9,10 

Realizácie regionálnej súťaže Výtvarné spektrum 2020 

 

632 Energie, voda a kumunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn /41      1 084,77 

632001 Energia elektrická, plyn /46/               16 755,40 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie 

mesačne. Dodávateľ vystaví vždy po skončení daného mesiaca faktúru s vyúčtovaním 

skutočnej spotreby elektriny. Od 1.3.2016 je spotreba elektriny meraná priebehovo, 

s diaľkovým odpočtom údajov, ktoré umožňujú sledovanie spotreby elektriny inteligentné 

meracie systémy, tzv. smartmetre. 

Vykurovanie priestorov POS je vykurované vlastnou plynovou kotolňou. Dodávateľ vystaví 

mesačne faktúru na základe skutočnej spotreby plynu predchádzajúceho obdobia a raz ročne 

vyúčtovaciu faktúru na základe skutočnej spotreby plynu. 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie za 

odberné miesto vysunutého astronomického pracoviska v Roztokoch. Odberné miesto 

Roztoky je pripojené do sústavy vysokého napätia.  Budova je vykurovaná elektrickou 

energiou. Dodávateľ vystaví faktúru  mesačne na základe skutočnej spotreby.  Využívame pri 

dennej prevádzke aj kotol na tuhé palivo. Snažíme sa znížiť náklady na elektrickú energiu.  

 

632002 – Vodné, stočné       560,33 

Úhrada vodného, stočného, zrážková voda 



632003 -  Poštové a telekomunikačné služby     285,43  

      - poštovné, popl.za výpis  

632004 – Komunikačná infraštruktúra    1 352,20 

          Svitel – internet  POS        

    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET  

632005 – Telekomunikačné služby       975,82 

     - telefónne poplatky POS vo Svidníku a vysunuté astronomické pracovisko Roztoky 

 

   633 Materiál 

 

633001 – Interiérové vybavenie     22 812,82 

Vybavenie tanečnej a hudobnej sály – baletizol (tanečná protišmyková podlaha), plastové sety 

lavičky, nástenné zrkadlá, lavičko-vešiak, vešiaky, stoličky, lavica na sedenie, drevené 

lavičky, nástenné zrkadlá posturografické,  zatemňovacie závesy 

633002 – Výpočtová technika       1 341,79 

HD Kingstone 240GB, myš, puzdro na HDD 

Pre vysunuté astronomické pracovisko bol zakúpený počítač, záložný zdroj, externý HDD, 

automatická meteorologická stanica. 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje     2 301,70 

Pre vysunuté astronomické pracovisko sme zakúpili chladničku a práčku so sušičkou, 

kávovar, stúpačky 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /46/     309,60 

Hasiace prístroje do prístavby budovy POS 

633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie   5 591,40 

Pre vysunuté astronomické pracovisko Roztoky bola zakúpená automatická meteorologická 

stanica, nový riadiaci systém k ďalekohľadu Cassegrain , elektromotory a prevodovky a 

zabezpečovací systém. 

Zakúpili sme bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty. 

633006 – Všeobecný materiál      4 644,57  

- Kancelárske potreby – papier, obálky, rýchloviazače, tonery do tlačiarne, tlačiva 

- Čistiace prostriedky, hygienické potreby, vybavenie WC set biely – kôš na papier, 

toaletný papier, mydlo  

- Materiál pre údržbu budovy POS a vysunutého astronomického pracoviska Roztoky – 

odhrňovač snehu, lopaty, žiarovky, hmoždinky 

- Dezinfekčné prostriedky, bezdotykový dávkovač dezinfekcie rúk, ochranné rukavice 

- Rekvizity pre realizáciu projektu Medzi dvoma horami 

- Materiál na realizáciu projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii, 

podujatie Betlehemská tradícia 

633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice        96,40 

- Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka. 

-     Účtovné súvzťažnosti v samospráve 

633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné          87,09 

- Pracovné odevy pre upratovačky 

633013- Softvér           450,00 

- Software UFO Capture riadenie meteorologickej stanice na vysunutom 

astronomickom pracovisku Roztoky 

633015 – Palivá ako zdroj energie         181,01 

- benzín, olej do snežnej frézy, benzín do kosačky 

- propan butanová fľaša 



634 Dopravné 

 

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

OPEL COMBO slúži pre pracovníkov POS počas realizácie ich činnosti, ale aj ako úžitkové 

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

vozidlo určené pre služobné cesty. Automobil OPEL COMBO Enjoy používa sa pri 

metodických návštevách, poradách, školeniach pre zamestnancov vysunutého astronomického 

pracoviska v Roztokoch.  

 

634001 – Palivá, maziva, oleje              936,00 

      - pohonné hmoty pre 2 motorové vozidlá  

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky            1 305,15 

- oprava motorového vozidla OPEL COMBO 

- STK a emisná kontrola motorového vozidla OPEL COMBO 

- zimné pneumatiky  pre motorové vozidlo OPEL Enjoy 1,5 

- montáž a demontáž, vyváženie a uskladnenie pneumatík motorových vozidiel 

634003 – Poistenie motorových vozidiel             793,56 

      - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

CITROEN BERLINGO SK 864AK, OPEL COMBO Enjoy SK622BJ, OPEL SK402AZ 

- Povinné zmluvné poistenie  prívesného vozíka SK747YA 

- Havarijné poistenie motorového vozidla OPEL COMBO Enjoy SK622BJ, OPEL 

SK402AZ 

634004 – Prepravné a nájom dopravných     100,00 

- Dovoz palivového dreva 

- Odber a odvoz vzoriek vody z vysunutého astronomického pracoviska 

634005 – Karty, známky, poplatky                   50,00 

- Diaľničná známka motorového vozidla OPEL 

634006 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky      52,00 

- Pracovný odev pre vodiča, údržbára 

 

635 Rutinná a štandardná údržba 

 

635005 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov   218,40 

- Oprava zariadenia  EPS v objekte vysunutého astronomického pracoviska Roztoky 

635006 – Rutinná a štandardná údržba budov            28 173,58 

Oprava podkrovných miestností zatekaním stien-maľba, oprava chodby a remeselných dielní 

Oprava tesnenia komínových telies 

Oprava murovaného oplotenia POS 

635009 – Softvér                   3 255,19 

  z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        

-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  

- servisný poplatok  MAGMA HCM, systémová podpora   

- antivírusový program                         

  

636 Nájomné 

636002 –Nájomné za prenájom prevádzkových strojov               940,43 

- Prenájom poštového priečinka 

-     Prenájom tlačiarne 

-     Prenájom kontajnera v Roztokoch 



 

637 Služby 

 637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady     145,00 

- odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov 

- školenie vodičov referentských služobných vozidiel 

637002 – Konkurzy a súťaže                           1219,02 

Zakúpenie cien pre víťazov: 

- RS „Zázračná truhlica“ – prednes pôvodnej slovenskej rozprávky pre materské školy  

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž pre okres Svidník a Stropkov 

- OS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2020 pre okres Svidník 

a Stropkov 

- OS „Čo vieš o hviezdach“ 

- RS „O najkrajší betlehem, Adventný veniec 

- Regionálna súťaž Hviezdoslavov Kubín 2020 – 66. Ročník v umeleckom prednese poézie 

a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie IV. kategória       

- Hodnotenie výtvarných prác – Výtvarné spektrum 2020 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 2020 pre ZŠ, MŠ a ZUŠ  

-    Vernisáž výstavy For Renata – Esward OˇToole,   výber z tvorby J. Horkavý, J. Hybeľ, Š. 

Vlček, Tomáš Olijár 

 

637004 – Všeobecné služby                           8 004,75 

- pravidelná ročná prehliadka požiarnej signalizácie v objekte vysunuté astronomické 

pracovisko Roztoky 

- EPI zbierka zákonov, finančný spravodajca 

- tlač materiálov – čiernobiela a farebná tlač  

- činnosť technika požiarnej ochrany, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych 

vodovodov-suchovod, tlaková skúška požiarnych hadíc 

- zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých 

osôb 

- vývoz komunálneho odpadu budovy POS 

- výmena HD, inštalácia IS 

- tlač propagačných materiálov na KS prehliadku amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 

2020, propagačného materiálu projektu Medzi dvoma horami 

- vývoz kontajnera z vysunutého astronomického pracoviska Roztoky 

- vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plynového zariadenia v budove POS 

- servis výťahu 

- proces VO na vypracovanie projektovej dokumentácie IA a na realizovanie IA – Stavebné 

úpravy dvora 

- vystúpenie PUĽS-u v rámci 66. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku 

- vyčistenie okapových žľabov 

- čistenie a kontrola komínov 

- revízia elektroinštalácia budovy vysunutého astronomického pracoviska vrátane odstránenie 

závad, revízia bleskozvodu 

- výkon autorizovaného bezpečnostného technika 

 

637004 – Všeobecné služby       2 000,00 

Realizácia projektu „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“ v rámci 

programu INTERREG V-A PL/SK                                    



- Čistenie turistickej trasy od zvyškov konárov a dreva, doplnenie značenia trasy a montáž 

smerových tabuliek 

637005 – Špeciálne služby       1540,00 

- Zameranie stavby a spracovanie geometrického plánu Prístavby POS 

- Vypracovanie energetického certifikátu pre prístavbu POS 

- Vyhotovenie geometrického plánu v kat. území Roztoky 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky       593,92  

- rozbor vzorky vody na vysunutom astronomickom pracovisku Roztoky  

Vyhotovenie geometrického plánu v kat. území Roztoky- celého oploteného areálu, správne 

poplatky za úradné overenie a info z KN.  Vypracovanie znaleckého posudku na parcely 

v zmysle priloženého GP 

637012 – Poplatky a odvody                             456,39  

   - poplatok za hotovosť  

   - členský príspevok  

   - administratívny poplatok za predložené projekty na Fond pre podporu umenia 

   - list vlastníctva 

   - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                           6 839,25 

637015 – Poistné budova                                                           1 519,74 

-  poistenie majetku budovy POS, vysunuté pracovisko Roztoky 

637016 – Prídel do sociálneho fondu                                              2 062,69 

      /1,5% z hrubých miezd/ 

637035 – Dane                                      944,94   

- Daň z nehnuteľnosti vysunuté astronomické pracovisko Roztoky 

- Koncesionárske poplatky 

637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru         4 935,00 

      – /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. 

 

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

- vytvorenie web stránky  

 

   

642015 – Transfery na nemocenské dávky               437,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitálové výdavky 

 

Rozpočet:                137 709,00 EUR 

 

711001 – Nákup pozemkov         7 000,00  

713001 – Interiérové vybavenie                  32 000,00  

714001 –Nákup osobných automobilov     19 000,00 

717002 – Rekonštrukcie a modernizácie     15 345,00 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy    64 364,00 

 

 

Čerpanie:          128 565,12 EUR 

 

713001 – Interiérové vybavenia                 31 899,00 

714001 – Nákup osobných automobilov     17 740,00 

717002 – Rekonštrukcie a modernizácie     15 343,01 

717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy    63 583,11 

Dokončila sa  prístavba objektu POS, rekonštrukcia POS,  stavebné úpravy dvora. Vybavenie  

Multifunkčnej sály prístavby POS. 

Zakúpilo sa motorové vozidlo OPEL COMBO Enjoy pre vysunuté astronomické pracovisko 

Roztoky. 

 

Účelové finančné prostriedky: 

 

1.Zakúpenie materiálno-technického vybavenia na vysunuté astronomické pracovisko –

chladnička s mrazničkou, práčka a sušička“ 

 

Plán: 

633004 - Prevádzkové prístroje   1800,00 

 

Čerpanie: 

633004 . Prevádzkové prístroje   1 777,00 

Zakúpili sme chladničku, práčku a sušičku pre vysunuté astronomické pracovisko 

v Roztokoch. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 23,00€ boli vrátené späť na účet 

PSK. 

 

2.Kultúrne podujatie „Koncert Márie Mačoškovej“ 

 

Plán: 

637002 – Konkurzy a súťaže    1800,00 

Kultúrne podujatie bolo v máji t.r. preložené na mesiac október avšak s nárastom druhej vlny 

pandémie COVID-19 opäť bolo preložené na rok 2021 a finančné prostriedky vrátené na účet 

PSK. 

 

3.Oprava podkrovia v tom: výmena sadrokartónov poškodených namákanim a celkové 

vyspravenie poškodených stien maľby, oprava podlahy, oprava pracovných stolov“ 

 

Plán: 

635006 -  Rutinná a štandardná údržba budov 1500,00 

Čerpanie 



635006 - Rutinná a štandardná údržba budo v 1500,00 

Previedla sa oprava sadrokartónových stropov, maľba podkrovných miestnosti, oprava 

chodby a remeselných dielní 

 

4.Pridelenie bežných výdavkov na spolufinancovanie projektu „Medzi dvoma horami 

 

Plán: 

633006 – Všeobecný materiál   400,00 

637004 – Všeobecné služby    400,00 

 

Čerpanie: 

633006 – Všeobecný materiál   400,00 

637004 – Všeobecné služby    400,00      

 

V rámci spolufinancovania projektu Medzi dvoma horami sme zakúpili folklórne čižmy pre 

FS Makovica, rekvizity, tlač propagačného materiálu.  

 

5.Spolufinancovanie projektov poskytnutých z Fondu na podporu umenia SR 

 

Plán:       1 036,00€ 

633006 – Všeobecný materiál       422,00 

637004 – Všeobecné služby        614,00 

 

Čerpanie:          700,00€ 

637004 – Všeobecné služby        278,00 

633006 – Všeobecný materiál       422,00 

Tlač propagačných materiálov CINEAMA 2020 – krajská súťažná prehliadka amatérskej 

filmovej tvorby. 

Materiál na realizáciu projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 336,00 boli vrátené na účet PSK. 

 

6.Stavebné úpravy dvora 

Plán:      1 200,00€   

637004 – Všeobecné služby   1 200,00 

 

Čerpanie: 

637004 – Všeobecné služby   1200,00 

Proces verejného obstarávania externou firmou na vypracovanie projektovej dokumentácie IA 

a realizácie IA- Stavebné úpravy dvora. 

 

 

7.Vybavenie šatní 

Plán:                                                              12 600,00€ 

633001 – Interiérové vybavenie   12 600,00 

 

Čerpanie: 

633001 – Interiérové vybavenie  10 843,06 

Materiálne vybavenie šatní a multifunkčnej sály – lavice s vešiakmi, stoličky, vešiaky,  

Vertikálne a horizontálne žalúzie, zatemňovacie závesy, lavičko-vešiak do šatní, stoly 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1756,94 boli vrátené späť na účet. 



8.Vybavenie tanečnej a hudobnej sály 

 

Plán:                                                              16 880,00€ 

633001 – Interiérové vybavenie   16 880,00 

 

Čerpanie: 

633001 – Interiérové vybavenie    9 014,60 

Materiálne vybavenie tanečnej a hudobnej sály – baletizol, zrkadlá, lavičky, plastové 

sedadlové sety 

 

 

9.Oprava murovaného oplotenia 

Plán:                                                                  25 000,00€ 

635006 – Rutinná a štandardná údržba budov  25 000,00 

 

Čerpanie: 

635006 - Rutinná a štandardná údržba budov   24 715,66€ 

Odstránili sa poškodené častí pilierov, okapníc, šambrón oplotenia a doplnili sa materiály 

a omietky odolné voči poveternostný vplyvom. Previedol sa náter kovovej vstupnej brány. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 284,34 boli vrátené na účet PSK. 

 

10.Navýšenie bežných výdavkov astronomického pracoviska Roztoky - modernizácia 

zariadenia, prevádzka ďalekohľadu Cass 400/400mm, zakúpenie: počítač (stolný), 

záložný zdroj, externý HDD pre zálohovanie dát, sotware UFO pre spracovanie 

pozorovaní meteorov, automatická meteorologická stanica, nový riadiaci systém, 

elektromotory a prevodovky 

 

Plán:                                                             4 650,00€                           

633002 – Výpočtová technika  1 300,00 

633005 – Prevádzkové stroje, prístroje 2 900,00 

633013 – Softvér a licencie     450,00 

 

 

Čerpanie:                                                      4 565,60€ 

633002 – Výpočtová technika  1 267,20 

633005 – Prevádzkové stroje, prístroje 2 848,40 

633013 – Softvér a licencie                              450,00   

Zakúpili sme počítač (stolný), záložný zdroj, externý HDD pre zálohovanie dát, automatickú 

meteorologickú stanicu, nový riadiaci systém k ďalekohľadu Cassegrain 400/4134mm, 

elektromotory a prevodovky. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 84,40€ boli vrátené na účet PSK, 

 

11.Oprava tesnenia komínových telies a vyčistenie okapových žľabov pozdĺž celej 

budovy 

 

Plán:                                                                 2 000,00€ 

635006 - Rutinná a štandardná údržba budov  2 000,00 

 

Čerpanie:                                                         2 000,00€ 

635006 - Rutinná a štandardná údržba budov  2 000,00 



Vyčistili sa okapové žľaby pozdĺž celej budovy POS a opravilo sa tesnenie komínových telies 

na budove. 

 

12. Geometrický plán a znalecký posudok 

Plán:                                                            1 197,00€ 

637005 – Špeciálne služby     670,00 

637012 – Poplatky a odvody                    27,00 

637011 -   Štúdie, expertízy, posudky            500,00 

 

Čerpanie:                                                    1 188,00€ 

637005 – Špeciálne služby       670,00 

637012 – Poplatky a odvody        27,00 

637011 -  Štúdie, expertízy, posudky               491,00 

Vyhotovenie geometrického plánu v kat. území Roztoky- celého oploteného areálu, správne 

poplatky za úradné overenie a info z KN.  Vypracovanie znaleckého posudku na parcely 

v zmysle priloženého GP 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 9,00€ boli odvedené na účet PSK 

 

13. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR 

Plán:                                                 1 000,00€ 

637004 – Všeobecné služby  1 000,00 

 

Čerpanie:                                          1 000,00€ 

637004 – Všeobecné služby  1 000,00 

V rámci 66. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku bol vyplatený honorár za 

vystúpenie Umeleckému súboru PUĽS Prešov 

 

14. Zakúpenie zimných pneumatík 

 

Plán:                                                                         566,00€ 

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky  566,00 

 

Čerpanie:                                                                 566,00€ 

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky  566,00 

Pre motorové vozidlo OPEL Enjoy 1,5 boli zakúpené zimné pneumatiky. 

 

15. Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty 

 

Plán:                                                                                                     1 536,0€                                                                                               

633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    1536,00€ 

 

Čerpanie:                                                                                             1 536,00€ 

633005 – Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    1536,00€ 

Zakúpili sme bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty zamestnancom v súvislosti 

s COVIDOM 19 

 

16. Hmotná zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov  

 

Plán:                                                  6 708,00€ 

614 – Odmeny   4 971,00€ 



621 – Poistné do VŽP               497,00€ 

625001 – Poistné nemocenské    69,00€ 

625002 – Poistné starobné                  696,00€ 

625003-  Poistné úrazové     40,00€ 

625004 – Poistné invalidné   149,00€ 

625005 – Poistenie v nezamestnanosti 50,00€ 

625007 – rezervný fond solidarity  236,00€ 

 

Čerpanie:                                          6 708,00e 

614 – Odmeny   4 971,00€ 

621 – Poistné do VŽP               497,00€ 

625001 – Poistné nemocenské    69,00€ 

625002 – Poistné starobné                  696,00€ 

625003-  Poistné úrazové     40,00€ 

625004 – Poistné invalidné   149,00€ 

625005 – Poistenie v nezamestnanosti 50,00€ 

625007 – rezervný fond solidarity  236,00€ 

Vyplatili sa odmeny vrátane odvodov zamestnancom POS za rok 2020 

 

17. Zakúpenie a inštalácia zabezpečovacieho systému na vysunutom astronomickom 

pracovisku v Roztokoch 

 

Plán:                                                                                                    1 207,00€ 

633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    1 207,00€ 

 

Čerpanie:                                                                                             1 207,00€ 

633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie    1 207,00€ 

Vysunuté astronomické pracovisko v Roztokoch bol nutne zabezpečiť funkčným 

zabezpečovacím systémom. 

 

 

  Projekty: 

 

V grantovom systéme Fondu na podporu umenia /zdroj 111/ máme podporené 3 projekty, 

z toho: 

- Dva projekty krajských súťaží – CINEAMA 2020, Rozprávkový Stropkov – krajská 

súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 

- Jeden projekt zameraný na vzdelávanie – Vzdelávanie v neprofesionálnom umení 

a astronómií zahŕňa v sebe 6 vzdelávacích podprojektov. 

 

 

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

umeleckého zoskupenia v oblasti tradičnej kultúry. Realizácia projektu sa začala v roku 2019. 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 12 845,90€ prešli do roka 2020. V priebehu roka 

2020 zrealizovali sme 3 pracovné sústredenia súboru, zamerali sme sa na materiálne 

vybavenie súborov Makovica a Makovička v súvislosti s prípravou a realizáciou programu. 

Program Medzi dvoma horami sa nám podarilo verejne prezentovať dňa 20.9.2020 na 

amfiteátri vo Svidníku v rámci samostatného programu Festivalu Rusínov Slovenska vo 

Svidníku. Ďalšie výstupy projektu – programy na miestnych a regionálnych festivaloch sa 

v dôsledku pandémie nemohli realizovať. 



Rozpočet: 

633006 – Všeobecný materiál   5 746,00€ 

637001 – Školenia, kurzy, semináre   7 100,00€ 

 

Čerpanie: 

633006 – Všeobecný materiál   5 745,90€ 

637001 - Školenia, kurzy, semináre   7 100,00€ 

 

2. Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómií zameraný na realizáciu kultúrno-

osvetových aktivít: 

1. Padajúca hviezda alebo meteór? 

2. Betlehemská tradícia 

3. Tradičné remeslá 

4. Dedinské zvyky 

5. Návraty k tradičnej kultúre 

6. Vizuálne umenie 

 

 

Rozpočet:       8 000,00€ 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov     400,00 

633006 – Všeobecný materiál    1 000,00 

637001 – Školenia, kurzy, semináre    6 600,00 

 

Čerpanie:                                                                              5 119,50€ 

633006 – Všeobecný materiál     1 039,50 

637001 – Školenia, kurzy, semináre                4 080,00 

 

1. Dedinské zvyky: 

Uskutočnili sa štyri metodické stretnutia pre vedúcich a členov folklórnych skupín v našom 

regióne. Podujatia sa konali v teréne, každé pri inej folklórnej skupine za účasti školiteľa 

a školiacich sa účastníkov. Jedinečné teoreticko-praktické podujatie je vysoko pozitívne 

hodnotené účastníkmi. Účastníkom bolo poskytnuté občerstvenie, lektorovi bola vyplatená 

odmena. Plánované boli ešte dve jesenné stretnutia, ktoré sa v dôsledku zatvorenia kultúrnych 

organizácií nemohli realizovať 

 

2. Padajúca hviezda alebo meteór? 

V dňoch 13.-15.7.2020 sa uskutočnilo podujatie Padajúca hviezda za účastí lektorov 

a záujemcov o astronómiu v rámci PSK. Praktikum bolo zamerané na meteority, priaznivé 

počasie doprialo účastníkom skutočné vesmírne divadlo. Druhé – októbrové podujatie 

(kompletne pripravené) v dôsledku pandémie sme museli zrušiť. 

 

3. Podprojekt: Vizuálne umenie 

V dňoch 3.-4.9.2020 sa uskutočnil workshop pre neprofesionálnu fotografickú tvorbu 

a v dňoch 5.-6.9.2020 sa uskutočnil workshop pre neprofesionálnu filmovú tvorbu.  Podujatie 

bolo určené pre neprofesionálnych tvorcov z PSK. Vzhľadom k tomu, že po dlhšej dobe to 

bolo prvé podujatie tohto zamerania, záujem účastníkov prevýšil možnosti organizátora 

a zúčastnili sa ho iba tí účastníci, ktorí včas zaslali prihlášky. Táto aktivita by mala byť 

v budúcich obdobiach pravidelná a mohla by sa realizovať v kompletných vzdelávacích 

cykloch. 

 



4. Návraty k tradičnej kultúre 

Dňa 26.09.2020 sa uskutočnila školiaca činnosť pre vedúcich a asistentov folklórnych 

kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ. Podujatia sa zúčastnila záujemcovia túto 

problematiku z celého PSK. Lektorom podujatia bol Vlado Michalko, ktorý záujemcom 

predstavil archív tradičnej kultúry, jeho cenné dokumenty sú umiestnené v Košiciach. Ďalšie 

dve podujatia plánované v mesiacoch október – november v dôsledku mimoriadnej situácie 

boli zrušené. 

 

5. Podprojekt: Tradičné remeslá 

V dňoch 25.09.- 26.09.2020 sa uskutočnil workshop zameraný na prácu s hlinou a v dňoch 

 9.10.-10.10.2020 sa uskutočnil workshop zameraný na prácu s vlnou, plstenie. 

Účastníkom bola podaná strava, lektorom bol vyplatený honorár Remeselné workshopy sa už 

tradične tešia veľkému záujmu, sú zamerané na talent a manuálnu zručnosť účastníkov 

a v budúcnosti je potrebné ich podporovať a rozvíjať. 

 

6. Podprojekt: Betlehemská tradícia 

V dôsledku nariadení Vlády SR a celkového obmedzenia pohybu i zatvorenia kultúrnych 

organizácií nebol vôbec realizovaný. 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2880,50€ boli vrátené späť na účet 

poskytovateľovi – Fondu na podporu umenia. 

 

 

3. CINEAMA 2020 – krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby 

 

Rozpočet:       2 500,00€ 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov        300,00 

636002 – Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov    500,00 

637002 – Konkurzy a súťaže     1 700,00 

 

Čerpanie:       2 500,00€ 

636001 - Nájomné za nájom budov, objektov        300,00 

636002 – Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov    500,00 

637002 – Konkurzy a súťaže     1 700,00 

 

V dňoch 26.06. – 27.06.2020 (náhradný termín po 1. vlne pandémie) sme zrealizovali krajskú 

súťažnú prehliadku neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Súťaž sa uskutočnila 

v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Súťaže sa zúčastnili tvorcovia filmov z celého PSK, 

víťazné filmy boli zaslané do celoštátneho kola súťaže. 

Krajská súťaž bola spojená aj s workshopom zameraný na výrobu krátkych reportáži pre 

média a sociálne siete. 

 

4.Rozprávkový Stropkov – krajská súťaž detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový 

Stropkov   

 

Rozpočet:       3 000,00€ 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov     300,00 

634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 300,00 

637002 – Konkurzy a súťaže     1 400,00 



V dôsledku prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 súťaž bola zrušená a finančné 

prostriedky vrátené poskytovateľovi. Túto súťaž sme v tomto roku dvakrát organizačne, 

propagačne i materiálovo pripravili bez možnosti jej realizácie. 

 

 

 

      Záväzky k 31.12.2020   - 19 538,93,00 € 

 z toho: 

- predpis miezd            16 604,96 

- sociálny fond   2 933,97 

 

 

Pohľadávky k 31.12.2020 –  70,88 €    

-   70,88 € /benzín, nafta v motorových vozidlách/  

 

Majetok: 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2020    2 341 940,56 € 

z toho. 

- Stavby /021/       1 168 497,75 € 

- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/    150 587,74 € 

- Dopravné prostriedky /023/          53 099,14 € 

- Pozemky /031/                       17 332,60 € 

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

- Ostatný dlhodobý hmotný majetok /029/                 948 905,33 € 

Došlo k zaradeniu Prístavby objektu POS, technické zhodnotenie budovy POS, Stavebné 

úpravy dvora, teleskopická tribúna –zásuvný modul. 

Vyradili sme motorové vozidlo CITROEN BERLINGO    

      

 

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

k 1.1.2020        112 922,97€ 

Prírastky          36 131,92€ 

Úbytky            1 544,67 

Stav drobného hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2020 147 510,22€ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Mimorozpočtové účty: 

 

 Sociálny fond 

 Počiatočný stav k 1.1.2020               3 358,28€ 

 Prídel do sociálneho fondu                          2 062,69  € 

 Spolu:                             5 420,97 € 

 

Výdaje: 

 - závodné stravovanie                             2487,00 € 

     

 Stav k 31.12.2020 je 2 933,97 € 

Depozitný účet: 

 610 – mzdy, platy            10 817,78€ 

        Výplata zamestnancom POS za december 2019 

 620 – Poistné             5 787,18 € 

   

 Stav k 31.12.2020                                                 16 604,96€ 

 

 

       PhDr. Mária Pajzinková 

       riaditeľka POS 

 

 


