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Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku je rozpočtová organizácia Prešovského 
samosprávneho kraja v oblasti kultúry a svojou činnosťou pokrýva dva okresy - Svidník a 
Stropkov.  

POS vo Svidníku sídli vo vlastnej 3-podlažnej budove, v ktorej časť je v nájme pre iné 
právnické osoby. Budova je vykurovaná prostredníctvom vlastnej plynovej kotolne, regulačné 
opatrenia realizuje 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 občianskych združení zaoberajúcich sa kultúrou.  

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

Spolu v organizácii pracuje 13 zamestnancov. Činnosť jednotlivých úsekov vychádza 
z aktuálnych potrieb regiónu, z  poznania skutočnosti a  rieši ďalší rozvoj kultúry v regióne. 

Hlavnou obsahovou náplňou je: 

- tvorba koncepcií rozvoja a prezentácie kultúrnych, kultúrno-osvetových, kultúrno-
spoločenských a vzdelávacích podujatí 

- tvorba dramaturgických plánov a  projektov, umeleckých, organizačných, 
ekonomických a technických podmienok pre realizáciu podujatí rôznych žánrov  

- koncepčná, vzdelávacia a osvetová činnosť spojená s prieskumno-analytickou 
a informačno-dokumentačnou činnosťou 

- zovšeobecňovanie foriem a metód osvetovej práce 
- metodické usmerňovanie tvorcov a  realizátorov kultúrnych, osvetových 

a vzdelávacích aktivít 
- poradensko-konzultačná činnosť 
- spolupráca so štátnou správou a samosprávou, záujmovými zväzmi a združeniami, 

MK SR, MŠ SR, 
- pomoc pri zvyšovaní odbornej pripravenosti profesionálnych a dobrovoľných  

osvetových pracovníkov            
- poradenská a vzdelávacia funkcia v oblasti mimoškolskej výchovy, záujmovej  



- umeleckej činnosti, klubového života a spoločenskej zábavy prostredníctvom 
vzdelávacích podujatí (školenia, kurzy, semináre) zameraných na špecifické oblasti, 
úseky a žánre osvetovej činnosti. 

- Vytváranie lektorských, inštruktorských a poradných zborov 

- Vydávanie odborných inštruktážnych, metodických, repertoárových a informačných  
      materiálov 

Organizovanie okresných súťaží, prehliadok, festivalov vo všetkých žánroch ZUČ 

 

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

Doplnkové aktivity sa podieľajú na príjmovej oblasti kultúry - výstavy, 
prezentácie kolektívov, vzdelávacie kurzy a semináre, prezentácie obcí, prezentácie 
výrobkov, workshopy, pobytové podujatia, turistické a športové zrazy. Prostriedky 
získané touto činnosť využívame na skvalitnenie a posilnenie hlavnej činnosti. 

Tu patria aktivity: 

1. zriaďovateľská činnosť osvetového strediska /folklórne kolektívy – 
Makovička, Makovica/ 

2. technická spoluúčasť na podujatí: propagácia, ozvučenie, videodokumentácia 
/finančná spoluúčasť je určená vnútorným predpisom organizácie/ 

3. školiteľská činnosť 
4. prevádzka ubytovacieho zariadenia v Roztokoch. 

 

V priebehu prvého polroka činnosť organizácie bola zameraná na prípravu a realizáciu 
okresných a krajských súťaží a prehliadok, realizáciu tvorivých dielní a školiteľských 
podujatí, propagáciu astronómie na základných školách, ako aj vzdelávacie aktivity. 
Pracovníci pripravovali projekty, ktoré boli zaslané na hodnotenie do Fondu na podporu 
umenia, kde bolo zaslaných 7 projektov za žiadateľa POS vo Svidníku a 7 projektov, kde 
žiadateľom boli obecné úrady. Do grantovej schémy  Úradu vlády SR zameranej na podporu 
menšinovej kultúry v spolupráci s obecnými úradmi sme poskytli pomoc pri vypracovaní 
projektu pre 17 obcí okresu, 4 projekty pre občianske združenia a 4 projekty podalo POS. 

      

 

 

 

 

 



 ÚSEK UMELECKÉHO SLOVA A DIVADLA 

Na úseku divadla sa konal jubilejný 40. ročník krajskej súťažnej prehliadky 
detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov. Všetko bolo o čosi slávnostnejšie 
ako po minulé roky. Nechýbala na záver asi slávnostná recepcia pre všetkých súťažiacich, 
pozvaných hostí a všetkých prítomných. 

 Prvé miesto a postup na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka do Šale získal DDS 
KUBACHICHI , ktorí pracuje pri ZŠ Spišské Bystré. Darilo sa im aj na celoštátnej súťažnej 
prehliadke Zlatá priadka v Šali, kde získali krásne tretie miesto a cenu KOS v Nitre. 

Krásne jubileum 50 rokov oslávil premiérou Jána Chalupku, „Všetko naopak“, 
ochotnícky divadelný súbor Ondavan zo Stropkova. 

Na úseku umeleckého slova sme zaznamenali  taktiež úspechy na KS Hviezdoslavov 
Kubín  v Prešove kde Kristína Kaňuchová z Giraltoviec získala na krajskej súťaži 
Hviezdoslavov Kubín v Prešove vo IV. kategórií 1. miesto s postupom na celoštátnu 
prehliadku . Zapojiť čo najviac talentovaných žiakov do umeleckého prednesu bude našou 
snahou aj v budúcom roku, preto je našou prioritou  zapojiť do prednesu detí predškolského 
veku, t.j. prípravku v materských škôlkach z oboch  našich okresov. Bude to súťaž v prednese 
pôvodnej slovenskej rozprávky pod názvom Rozprávková truhlica. 

Neoddeliteľnou súčasťou okresných súťaži a prehliadok sú aj tvorivé stretnutia pre 
pedagógov slovenského jazyka, literatúry a vedúcich DDS a literárno-dramatických krúžkov 
na školách a základných umeleckých školách. Získané poznatky by mali pomôcť pri príprave 
žiakov na umelecký prednes, a tiež dramatizácii literárnych predlôh pre detské divadelné 
kolektívy. Také školenie sa uskutočnilo v mesiaci november: „Tvorivá dramatizácia 
v školskom procese“. Zúčastnili sa ho učitelia z oboch našich okresov. 

 

ÚSEK UMELECKO-REMESELNEJ ČINNOSTI 

Na úseku remeselnej tvorby realizujeme tvorivé dielne pre žiakov, ako aj pre 
dospelých. Túto činnosť sa snažíme skorigovať s požiadavkami pedagógov a dospelých 
záujemcov. 

Pre dospelých je to predovšetkým cyklická tvorivé stretnutie so zameraním na 
keramiku a spracovanie ovčej vlny na rôzne umelecko-remeselné výrobky  technikou plstenia. 

Pre mladších žiakov boli tvorivé dielne zamerané na motoriku a schopnosť sústrediť sa 
a samostatne vytvoriť na základe danej témy vlastný výrobok, či už z keramickej hliny, alebo 
druhotných materiálov. 

Najviac to bolo aktuálne na OS Jesenná fantázia z plodov zeme, kde deti mohli 
naplno uplatniť svoju fantáziu a nápaditosť, tiež na  tvorivé dielne s použitím rôznych 
remeselno-umeleckých techník. 

 



ÚSEK UMELECKÉHO SLOVA 

Názov podujatia Termín Miesto realizácie 

62.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  - okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy  
I.-III. kategória 

22.3.06 
Dom kultúry 
Svidník 

62.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  - okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
IV. kategória pre okres Svidník a Stropkov 

23.3.06 
Mesto Stropkov, 
Kaštieľ  

Umelecký prednes v systéme súťaží( Výchova detského 
recitátora), školenie pre učiteľov slovenského jazyka a 
literatúry 
Lektorka: Mgr. Ľubica Bekéniová Prešov 

9.2.2016 POS Svidník 

 

ÚSEK DIVADLA 

ROZPRÁVKOVÝ STROPKOV  - krajská súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti,(jubilejný  
40.ročník) 

13.-14.4.06 
Divadelná sála mesta 
Stropkov 

50. výročie Ochotníckeho divadelného súboru 
„Ondavan „Stropkov 

Premiéra súboru: Ján Chalupka – Všetko naopak 

13.3.2016 
Divadelná sála mestá 
Stropkov 

„Tvorivá dramatizácia v  školskom procese“ Školenie 
pre pedagógov v okresoch Svidník a Stropkov 

lektori: Mgr. Ľubica Bekényiová, Marica Harčaríková, 
Mgr. A, Mgr., PhDr. Ľubomír Šárik 

26.-
27.10.2016 

8.2.06 

 

POS Svidník 

OŠ a K v Stropkove 

 

ÚSEK ĽUDOVO – UMELECKÝCH  REMESIEL 

Tvorivá dielňa keramiky pre prípravku MŠ Ľ. Štúra vo 
Svidníku 

27.1.2016 POS Svidník 

Keramický šperk, ako doplnok odevu 

(príprava návrhov a realizovanie šperkov, ako 
pomaturitných prác) 

11.2.2016 POS Svidník 



Workshop plstenia 

výroba tašiek a ozdôb 
 27.2.2016 POS Svidník 

Tvorivá dielňa- Veľkonočné inšpirácie 

Sprievodné podujatie regionálnej súťaže O najkrajšiu 
kraslicu 

8.3. 2016 
 

ZŠ N. Olšava 

Prezentačná výstava našich remeselníkov, spojená 
s ukážkami v rámci odborného seminára k sociálnej 
prevencii Irena Laciková – Qling, orgiami, Alexandra 
Vansová – Maľovanie na hodváb, cínový šperk 

11. 3. 2016 POS Svidník 

MEDOVÝ DEŇ prezentácia remeselnej tvorby  našich 
a poľských remeselníkova produktov z medu 

 

20.5.2016 

Areál POS  

Svidník 

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

17.5. 2016 POS Svidník 

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

19. 5.06 POS Svidník 

Kreatívne leto –  tvorivá dielňa pre prázdninujúce deti so 
zameraním na rôzne umelecko-remeselné techniky 

11.-15.7.06 POS Svidník 

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

29.9.2016 Areál POS Svidník 

Tvorivá dielňa :Modelujeme z keramickej hliny,  pre MŠ 
Duplín 

3.10.2016 POS Svidník 

Workshop plstenia pre verejnosť 

Lektorka Božena Pelczar Poľsko 
15.10. 2016 POS Svidník 

Tvorivá dielňa z netradičných materiálov: „Zhotov si 
svojho anjela“ 

14.11.2016 
ZŠ Komenského 
Svidník 

Cyklická tvorivá diel ňa keramiky 

pre verejnosť 

november – 
december 06 

POS Svidník 

Tvorivá dielňa keramiky: Vianočné motívy  

ZŠ Havaj 
2.12.2016 POS Svidník 



„O NAJKRAJŠÍ BETLEHEM „  OS našich a poľských 
betlehemov s postupom na 17.ročník medzinárodnej 
súťaže do Poľska 

6.12.2016 POS Svidník 

Vianočné umelecko-remeselné trhy – prezentácia 
remeselnej zručnosti našich a poľských 
remeselníkov,(7.ročník) 

 

8.12.2016 POS Svidník 

Tvorivá dielňa keramiky pre žiakov súkromnej ZUŠ v 
Stropkove 

13.12.2016 POS Svidník 

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

(Dom kultúry Svidník, pódium amfiteátra vo Svidníku, 
obec Cernina, Kurimka, N. Orlík, Kečkovce, Hrabovčík, 
Stročín,  

 v priebehu  

 roka 2016 

okres Svidník, 
Stropkov 

iné   

VÝTVARNÉ SPEKTRUM  – regionálna súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

Realizácia výstavy spojenej s vyhodnotením súťaže 

25.2.-14.3.06 

 

Spoločenská sála 
mesta Stropkov 

Autorská výstava výtvarníčky Lucie Vicovej z Prešova – 
„Moje svety“ 

21.3.06 

 

Výstavné priestory 
POS Svidník 

Autorská výstava etnografa a fotografa Ivana Čižmára 
zo Svidníka k životnému jubileu – „Ľudový kroj Rusínov 
vo fotografii“  

10. 6. 2016 
Výstavné priestory 
POS Svidník 

 

ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY A TANCA 

Folklórne súbory sa v rámci zahraničnej prezentácie nášho regiónu v roku 2016 
predstavili na medzinárodných folklórnych festivaloch: DFS Komanička (Macedónsko), 
DFS Makovička (Litva), FS Makovica (Česká republika, Belgicko, Bulharsko), FS 
Stropkovčan (Rumunsko) a FS Topľan (Srbsko, Poľsko).  

Rok 2016 sa pre FS Makovica niesol v znamení príprav na 60. výročie svojho 
založenia. V priebehu druhého polroka bol realizovaných 6 celodenných sústrední, počas 
ktorých boli vytvorené 3 úplne nové choreografie. Ich autorom bol Mgr. Art. Viliam Mikula  
z Prešova, ktorý sa stal aj hosťujúcim režisérom hlavného výročného programu.  Súčasťou 



programu bol aj slávnostný krst nového profilového CD „Makovica60“ , ktorého príprave sa 
venovala spevácka a hudobná zložka pod vedením PeadDr. Slavomírom Kaliňákom, počas 
mesiacov september a október. Množstvo pozitívnych ohlasov na CD i profilový program 
odráža mnohomesačnú snahu všetkých členov FS Makovica. 

Pri príležitosti nášho predsedníctva v Európskom parlamente venovala Slovenská 
republika vianočný stromček mestu Brusel. Vedenie FS Makovica začiatkom novembra 
prijalo pozvanie Veľvyslanectva SR v Belgicku. Desať členov tak vycestovalo na krátke 
prezentačné vystúpenie, kde slovenskými a rusínskymi koledami bezprostredne pred 
rozsvieteným vianočného stromčeka otvorili viano čné trhy na belgickom Grand Palace. 
Okrem tohto hlavného programu predstavili slovenský folklór aj na Veľvyslanectve SR 
v Bruseli a v Rade EU. 

Presne 212 tanečníc a tanečníkov sa predstavilo na tohtoročnej prehliadke „VO VÍRE 
TANCA 2016 – moderný a módny tanec“.  Svoje umenie tento rok predviedli v Divadelnej 
sále mesta Stropkov vo štvrtok 07. apríla 2016. Priestorové skúšky sa pre súťažiacich konali v 
čase od 08:00 do 09:45 a samotná súťaž začala o 10:00. Do súťažnej prehliadky sa prihlásilo 
spolu 26 choreografií z okresov Stropkov a Svidník. Za okres Svidník v jednotlivých 
kategóriách zvíťazili: MAŽORETKY SVITANKY (kat. A), TS MY (TK U MÁRIE 
SOPKOVEJ) (kat. B), X SEVEN (ZUŠ SK) (kat. C). V stropkovskom okrese sa víťazné 
pozície rozdelili nasledovne: FRIENDS GIRLS (ZŠ MLYNSKÁ) (kat. B), SZUŠ 
STROPKOV (kat. C). 

V obci Rakovčík bolo 14. augusta uvedené do života CD autorských piesní Ladislava 
Macka PIESNE MOJEJ DUŠE. Cieľom projektu je popularizácia zborníka ľudových piesní, 
ktorý zahŕňa 100 autorských rusínskych a ukrajinských piesní. Tento zborník je k dispozícii 
všetkým tým, ktorí sa venujú speváckej činnosti. 

 

ÚSEK TANCA 

Aktivita Termín Miesto   

ŠAFFOVA OSTROHA – súťažná postupová 
súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

marec 
výber podľa 
prihlásenýc
h kolektívov 

  

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

01.04. 

Dom 
Divadelná 
sála, 
Stropkov 

  

REGIONÁLNA PREHLIADKA 
FOLKLÓRNEHO TANCA „VO VÍRE 
TANCA“ – regionálna súťažná prehliadka 

03.05. Dom 
kultúry, 

  



detských folklórnych súborov v okrese SK a SP Svidník 

Sústredenia DFS Makovička – nácviky nových 
choreografií 

16.01., 
13.02., 
26.02., 
02.04 

Svidník   

Sústredenia FS Makovica – nácviky nových 
choreografií 

23.09., 
30.09., 
03.10., 
7.-8.10., 

Svidník   

Talentové skúšky do tanečnej a speváckej zložky 
DFS Makovička 

24.9. Svidník 29 - 

Vedenie tanečných skupín DFS Makovička 1. – 12. 
38 týždňov 4x týždenne 

Spolu 420 hod. 

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

1. – 12. 
Ukážky vzorovej hodiny 
a špecifické požiadavky kolektívu 

 

VYSTÚPENIE FS MAKOVICA A DFS MAKOVIČKA  

Aktivita Termín Miesto 
Počet  
účast. 

Počet 
návštev. 

Vystúpenie FS Makovica – Životné jubileum 
bývalej členky FS Makovica 

23.01.2016 Svidník 20 30 

Vystúpenie FS Makovica – Ples Gymnázia 
duklianskych hrdinov 

05.02.2016 Svidník 30 200 

Vystúpenie DFS Makovička – Oslavy 
medzinárodného dňa žien 11.03.2016 Svidník 38 100 

Vystúpenie DFS Makovička – Deň Matiek  15.05.2016 Stročín 40 150 

Vystúpenie FS Makovica – Deň matiek v 
Divadle Jonáša Záborského v Prešove 17.05.2016 Prešov 32 200 

Vystúpenie FS Makovica – Deň priateľstva 21.05.2016 Vyšné Nemecké 30 100 

Vystúpenie FS Makovica – Folklórne 
slávnosti 22.05.2016 Snakov 30 250 

Vystúpenie DFS Makovička – 4. Rusínsky 
festival 

28.-
29.05.2016 

Svidník 60 2000 



Vystúpenie FS Makovica – 4. Rusínsky 
festival 

28.-
29.05.2016 

Svidník 40 2000 

Vystúpenie DFS Makovička - 62. Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

17.-
19.06.2016 

Svidník 30 1500 

Vystúpenie FS Makovica - 62. Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska 

17.-
19.06.2016 

Svidník 40 1500 

Vystúpenie DFS Makovička 23.06.2016 Svidník 32 300 

Vystúpenie FS Makovica – 9. Jánske 
folklórne slávnosti v obci Poša 

26.06.2016 Poša 34 300 

Vystúpenie DFS Makovička – Hudobný 
festival 03.07.2016 Cernina 35 170 

Vystúpenie FS Makovica – Hudobný festival 03.07.2016 Cernina 33 170 

Vystúpenie DFS Makovička – Folklórny 
festival 24.07.2016 Vyšný Mirošov 35 150 

Vystúpenie FS Makovica – Folklórny festival  24.07.2016 Vyšný Mirošov 32 150 

Vystúpenie FS Makovica – 25th 
International folklore festival  

02.-
09.08.2016 

Varna, 
Bulharsko 

35 3000 

Vystúpenie DFS Makovička – Káčer na 
bicykli 2016 03.08.2016 Svidník 30 50 

Vystúpenie FS Makovica – 2. Folklórne a 
športové slávnosti 13.08.2016 Oľka 28 150 

Vystúpenie FS Makovica – Piesne mojej 
duše - krst výberového CD Ladislava 
Macka 

14.08.2016 Rakovčík 12 250 

Vystúpenie FS Makovica – 13. Poznávaj a 
uchovávaj tradície svojich predkov 20.08.2016 Jarabina 35 700 

Vystúpenie DFS Makovička - 5. Aby v Údolí 
smrti bolo veselo 21.08.2016 Kapišová 32 300 

Vystúpenie FS Makovica - 5. Aby v Údolí 
smrti bolo veselo 21.08.2016 Kapišová 37 300 

Vystúpenie DFS Makovička – Výjazdové 
zasadnutie Vlády Slovenskej republiky 31.08.2016 Svidník 300 100 

Vystúpenie FS Makovica – Folklórny festival 02.- Chrudim, Česká 28 2000 



Chrudimské obžinky 04.09.2016 republika 

Vystúpenie FS Makovica – Regionálne kolo 
súťaže "Hudobný folklór dospelých" 11.09.2016 Vyšný Orlík 4 200 

Vystúpenie FS Makovica – Oslavy 72. 
výročia oslobodenia obce Kalinov 24.09.2016 Kalinov 32 150 

Vystúpenie FS Makovica – Krajské kolo 
súťaže "Hudobný folklór dospelých" 25.09.2016 Zámutov 4 300 

Vystúpenie FS Makovica – Kongres Rusínov 
žijúcich v Maďarsku 16.10.2016 

Budapešť, 
Maďarsko 

31 150 

Vystúpenie DFS Makovička – 25. Echo 
našich slávností  21.10.2016 Svidník 25 300 

Vystúpenie FS Makovica – Celoštátne kolo 
súťaže "Hudobný folklór dospelých" 

11.-
12.11.2016 

Dolný Kubín 4 400 

Vystúpenie FS Makovica – 60. výročie 
založenia FS Makovica 19.11.2016 Svidník 48 350 

Vystúpenie FS Makovica – Otvorenie 
vianočných trhov 

24.-
27.11.2016 

Brusel, Belgicko 10 1500 

Vystúpenie FS Makovica – Udeľovanie 
Jánskeho plakiet 09.12.2016 Svidník 35 150 

Vystúpenie DFS Makovička – 24. 
Viflejemskyj večur  11.12.2016 Svidník 23 400 

Vystúpenie DFS Makovička – Vianočné 
tradície obcí mikroregiónu stredná Topľa 17.12.2016 Kurimka 23 300 

 

AKTIVITY FILMOVÉHO KLUBU 

 Po relatívne úspešnej minuloročnej realizácií aktivít filmového klubu - (Podduklianske 
o)svetové kino sme sa s touto aktivitou rozhodli pokračovať aj tento rok. V roku 2016 bolo 
v spolupráci UK Prospecta v našich priestoroch prezentovaných 23 filmov rôznych žánrov 
z celého sveta. V roku 2016 navštívilo toto cyklické podujatie až 375 divákov (+ film Stanko, 
projekcia až 28.12.2016).  

Sekundárnym prínosom tejto aktivity je aj zvýšenie návštevnosti umeleckých výstav, 
keďže v tom čase sú sprístupnené pre všetkých divákov aj všetky výstavné priestory 
Podduklianského osvetového strediska.  



(PODDULKIANSKE O)SVETOVÉ KINO 

Názov filmu Termín Počet návštevníkov 

1. Mladosť 13.01.2016 33 

2. Anton Srholec 20.01.2016 17 

3. Nick Cave: 20 000 dní na Zemi 27.01.2016 10 

4. Eva Nová 10.02.2016 36 

5. Zbrusu Nový Zákon 24.02.2016 29 

6. Slepá 09.03.2016 15 

7. Suri 23.03.2016 28 

8. Fúsi 06.04.2016 12 

9. Barani 20.04.2016 8 

10. Marguerite 04.05.2016 8 

11. Hľadanie Vivien Maier 18.05.2016 13 

12. Mami! 01.06.2016 13 

13. Kukuričný ostrov 15.06.2016 12 

14. Slow west 29.06.2016 9 

15. Trabantom do posledného dychu 07.09.2016 13 

16. Príbeh Lesa 21.09.2016 20 

17. Atilla Marcel 05.10.2016 14 

18. Dior a Ja 19.10.2016 20 

19. Komorná 02.11.2016 11 

20. Mustang 16.11.2016 16 

21. Sloboda pod nákladom 30.11.2016 22 

22. Toto je náš svet 14.11.2016 16 

23. Stanko 28.11.2016  

 

 



ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY 

Na úseku tradičnej ľudovej kultúry sa medzi významné činnosti Podduklianskeho 
osvetového strediska zaradili školiace aktivity pre folkloristov, o ktoré prejavili záujem 
účastníci z rôznych miest a obcí Prešovského kraja. V rámci týchto metodických seminárov 
sme spolupracovali s odbornými pracovníkmi z Národného osvetového centra, s významnými 
a skúsenými tanečnými pedagógmi, entomuzikológmi a choreografmi. Účastníci seminárov 
mali možnosť nadobudnúť cenné teoretické poznatky, objasniť si významy niektorých 
pojmov a zároveň získať nové nápady a impulzy potrebné k napredovaniu kolektívov.                
Všetky cviky a typy príprav pre interpretov ľudového tanca si folkloristi vyskúšali aj sami, 
a to počas praktických častí seminárov. Prínosom spomínaných aktivít bol iste aj osobný 
kontakt účastníkov s lektormi, ale aj nadobudnutie nových kontaktov a vzájomné inšpiratívne 
diskusie. Našu činnosť sme aj v tomto roku zamerali na realizáciu regionálnych speváckych 
a tanečných súťažných prehliadok pre všetky vekové kategórie (ktorých víťazi boli neraz 
úspešní aj na krajských kolách), ale aj na realizáciu festivalov a rôznych kultúrnych podujatí. 
Tradičná ľudová kultúra sa postupne s modernizáciou spoločnosti vytráca a našou snahou je 
vrátiť ju, alebo aspoň niektoré jej prejavy, naspäť medzi ľudí. Aj z toho dôvodu sme 
zrealizovali niekoľko zaujímavých projektov, do ktorých sme zapojili folklórne kolektívy 
z okresov Svidník a Stropkov. Poznanie vlastnej kultúry a jej prejavov je základným krokom 
k rozvoju folklórneho hnutia v obciach, kde sme hľadali materiál na výstavu pripravovaných 
podujatí. Spolu s folklórnymi kolektívmi sme sa tak pokúsili o uchovanie niektorých aspektov 
lokálneho a regionálneho kultúrneho dedičstva, ktoré je potrebné a prospešné šíriť 
a zachovávať aj pre ďalšie generácie. Ďalším pozitívom bolo zistenie, že sa rady našich 
amatérskych folkloristov rozrástli o nových členov a že chuť prezentovať tradície majú aj 
v ďalších obciach, konkrétne v obci Nižná Olšava a Oľšavka, kde vznikli nové kolektívy, FS 
Olšavčan a FSk Oľšavčanka. Dôležitou činnosťou bola tiež evidencia jednotlivcov 
a kolektívov Prešovského kraja, ktorá je však časovo náročná, preto ju dopĺňame a ďalšie 
informácie zisťujeme a kompletizujeme aj v súčasnosti.  

Zámerom Metodického školenia pre vedúcich FS, FSk, DFS, členov folklórnych 
kolektívov a hudobníkov bolo spestriť prácu vo folklórnych kolektívoch, poskytnúť 
záujemcom o túto oblasť odborno-poradenskú pomoc, rozšíriť ich zručnosti a vedomosti. 
Školenia sa zúčastnili vedúci a členovia folklórnych kolektívov z viacerých miest a obcí - 
Svidník, Stropkov, Bardejov, Prešov, Humenné, Poprad, Hanušovce nad Topľou, Spišská 
Stará Ves, Sečovská Polianka a Veľká Lomnica. Školili odborní lektori z Národného 
osvetového centra v Bratislave: Mgr. Katarína Babčáková, PhD., Mgr. art. Andrej Kotlárik a 
Mgr. Michal Noga.  

Regionálna postupová súťažná prehliadka s názvom Detský festival ľudovej hudby 
bola určená interpretom do 15 rokov. Súťažili v kategórii detské ľudové hudby, spevácke 
skupiny, sólisti speváci/spevácke duá, kategória sólisti inštrumentalisti zastúpená nebola. 
O jednotlivých umiestneniach rozhodovala odborná porota v zložení: Mgr. Milan Rendoš,  
Andrea Rendošová a Ivan Čižmár. V súťaži sa odprezentovalo 11 súťažných čísel, pričom 
okres Svidník reprezentovalo 10 spevákov, za okres Stropkov súťažil 1 spevák. Na krajskom 
kole v Raslaviciach si 17. apríla 2016 zaspievalo a v zlatom pásme sa umiestnilo 



duo Dominika Paňková a Lucia Pichová, SSk DFS Komanička a ĽH DFS Makovička, 
SSk DFS Makovička sa umiestnila v striebornom pásme.  

Regionálna prehliadka folklórneho tanca Vo víre tanca 2016 bola tento rok 
nepostupová, no tanečníci napriek tomu predviedli výborné výkony, ktoré hodnotila Mgr. art. 
Alena Paulusová, PhDr. Mária Pajzinková a Ivan Čižmár. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 
a jednotliví súťažiaci boli umiestení v bronzovom, striebornom a zlatom pásme. Prehliadky sa 
zúčastnilo 8 kolektívov s 11 choreografiami. Okres Stropkov reprezentovali 3 kolektívy so 4 
choreografiami, okres Svidník 5 kolektívov so 7 choreografiami. V zlatom pásme sa umiestnil 
DFS Podkovička, DTK pri Detskom domove vo Svidníku, DFS Makovička a DFS 
Komanička.  

Na 44. ročníku regionálnej súťažnej prehliadky ľudových piesní s názvom Makovická 
struna 2016 sa zišlo 23 spevákov rôznych vekových kategórií, ktorí sa predviedli v 17 
súťažných číslach. Spevákov z okresov Svidník a Stropkov hodnotila odborná porota v 
zložení PaedDr. Peter Begeni, Jana Ljubimová a Iveta Svitková. Na koncert víťazov 
regionálnych súťaží do Bardejova (26.11.2016) postúpili: Dominika Paňková, duo Dominika 
Paňková a Lucia Pichová, Matej Gerek, trio Kristína Jacková, Martina Miščíková, Barbara 
Dupejová a trio Viera Kopolovcová, Anna Knežová a Daniel Hic, ktoré si z Bardejova 
odnieslo titul laureát.  

Aj tento rok sme sa stali spoluorganizátorom 4. ročníka Rusínskeho festivalu, ktorý 
priblížil atraktívny program divákom rôznych vekových kategórií. Súčasťou týždeň 
trvajúceho podujatia boli besedy, prednášky, divadelné predstavenia. Hlavný víkendový 
program sa konal na amfiteátri vo Svidníku a účinkovalo na ňom množstvo hudobných, 
speváckych  a tanečných kolektívov.  

Počas 62. ročníka Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov sme už tradične zastrešili 
piatkový program na pešej zóne. Dopoludnia sa uskutočnila tanečná škola na ktorej sa deti za 
pomoci členov FS Makovica a DFS Makovička učili tancovať. Ani tento rok sa nezaobišiel 
bez tradičného kreslenia folklórnych motívov kriedou na plochu pešej zóny vo Svidníku. 
Popoludní sa deti z DFS Makovička predstavili v tzv. živej pozvánke.  

Do regionálnej postupovej súťažnej prehliadky Hudobný folklór dospelých sa 
zapojili sólisti speváci, spevácke duá a spevácke skupiny z okresov Svidník a Stropkov. Súťaž 
bola určená pre folkloristov nad 15 rokov. O jednotlivých umiestneniach 16 súťažných čísel 
a o výbere na Zámutovskú strunu rozhodla odborná porota v zložení: Ľubomír Varinský, 
Ladislav Kišeľák a Ivan Čižmár.  

Na krajské kolo do Zámutova (25.9.2016) postúpil Ondrej Majer, SSk FS 
Makovica, duo Anna Knežová a Viera Kopolovcová a SSk FS Stropkovčan. Ondrej Majer 
sa z pracovných dôvodov Zámutovskej struny nezúčastnil, duo Anna Knežová a Viera 
Kopolovcová sa umiestnilo v zlatom pásme, spevácka skupina FS Stropkovčan v striebornom. 
Speváčky z Makovice si zo Zámutovskej struny odniesli titul laureát a priamy postup na 
celoštátne kolo súťaže Stretnutie s piesňou do Dolného Kubína, kde sa umiestnili 
v striebornom pásme.  



Metodický seminár pre tanečné a spevácke kolektívy bol ďalšou školiacou 
aktivitou pre milovníkov folklóru z celého Prešovského kraja. Absolvovali ho vedúci 
a členovia folklórnych kolektívov, pedagógovia tanca a spevu, vedúci krúžkov na školách 
a škôlkach, záujemcovia o prácu s folklórnym materiálom. Na základe pozitívnych ohlasov 
z predošlej akcie sme opäť oslovili pracovníčku Národného osvetového centra v Bratislave 
Mgr. Katarínu Babčákovú, PhD., spolu s ňou školil aj Bc. Marek Sabol, Mgr. Alžbeta 
Lukáčová PhD. a  Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka. Zámerom podujatia bolo poskytnúť 
záujemcom o túto oblasť nové poznatky, rozšíriť ich doteraz nadobudnuté skúsenosti, ale aj 
priniesť nové impulzy a spestriť prácu vo folklórnych kolektívoch.  

Výsledkom podujatia s názvom „Keď sme sa tak zišli“ bola tvorivá prezentácia 
folklórneho diela na tému svadba. Predchádzalo mu metodické stretnutie, metodické návštevy 
a nácviky jednotlivých kolektívov. Zapojení boli: ŽSSk Svidničanka zo Svidníka, UK 
Okruhľan z Okrúhleho, FS Brežinky z Mestiska, FS Olšavan z Vyšnej Olšavy, FS 
Stropkovčan zo Stropkova a ĽH Kanalošovci zo Svidníka. Ešte pred nácvikmi bolo dôležitou 
činnosťou mapovanie a zhromažďovanie autentických materiálov z daných obcí a miest, 
výskum autentického folklóru a spracovanie získaného materiálu pre jednotlivé folklórne 
kolektívy. Zámerom projektu bolo sprostredkovať a uchovať toto kultúrne dedičstvo aj pre 
ďalšie generácie. Tento projekt sa uskutočnil prvý krát a našou ambíciou je v podobných 
aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.  

Projekt Svadba mal podobný zámer, jeho výsledkom bola výroba DVD, na ktorom sa 
prezentujú kolektívy z okresov Svidník a Stropkov. V ich podaní sú zaznamenané jednotlivé 
svadobné akty, ktoré sú prepojené sprievodným hovoreným slovom a doplnené archívnymi 
fotografiami. Účinkujúci sa v programe venovali spracovaniu zvykov viažucich sa na obdobie 
pred sobášom (pytačky, pozývanie hostí na svadbu, obliekanie nevesty, mládenecká rozlúčka 
so slobodou, vitie vienkov, pirkoviny a pod.), aj počas samotnej svadby (príchod ženícha po 
nevestu, čepčenie, družbovský tanec, redový tanec a pod.). Na tomto projekte sme 
spolupracovali s etnografom Ivanom Čižmárom, ktorý bol zároveň jeho grantom. Našou 
snahou bolo v spolupráci s folklórnymi kolektívmi z okresov Stropkov a 
Svidník sprostredkovať autentický folklórny materiál a zachovať ho pre ďalšie generácie. 
V našej činnosti sme nezabudli ani na prezentáciu vianočných piesní a kolied.  

Prvý ročník speváckej prehliadky mal názov Vianočná hviezdička a zaspievať si na 
nej mohli interpreti všetkých vekových kategórií, najmladší účastníci prehliadky museli mať 
minimálne 7 rokov. Súťažili sólisti, spevácke duá, skupiny, a to buď s hudobným sprievodom, 
alebo a capella. Víťazi jednotlivých kategórií sa predstavia na galakoncerte, ktorý sa 
uskutoční v januári 2017.  

Vianočné tradície národnostných menšín bolo vianočným podujatím, na ktorom sa 
zúčastnili spevácke zbory, konkrétne Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo 
Stropkova a Pravoslávny zbor pri Chráme sv. Trojice vo Svidníku, ktoré hneď v úvode 
umocnili sviatočnú atmosféru prostredníctvom duchovných piesní a vianočných kolied. 
S prekrásnym programom pricestovala aj spevácka skupina Ťaskovci z Vranova nad Topľou. 



Prestavili sa spolu s cimbalovou hudbou Verbunk a v ich podaní zazneli koledy, ale aj 
betlehemské hry, vinše a nechýbalo ani čítanie z evanjelia.  

 

ÚSEK VÝSTAVNÍCTVA, VÝTVARNÍCTVA, FOTOGRAFIE A FILMU 

Na úseku výstavníctva, výtvarníctva, fotografie a filmu boli neprofesionálni tvorcovia 
motivovaní rozborovými seminármi, plenérmi,  autorskými a klubovými výstavami, ktoré boli 
už tradične realizované v réžií nášho zariadenia. Priestor na prezentáciu a vzájomnú 
konfrontáciu mali neprofesionálni tvorcovia nášho regiónu poskytnutý organizovaním 
okresných, regionálnych a jednej krajskej súťaže približne v mesačných intervaloch 
v priestoroch POS vo Svidníku. Návštevníci našich výstav si počas roka 2016 mohli pozrieť 
nielen tvorbu našich autorov, ale aj umenie výtvarníkov a fotografov z Poľska a Ukrajiny. V 
roku 2016 pre amatérskych, ale aj profesionálnych  fotografov a výtvarníkov  bolo 
zrealizovaných 11 autorských výstav, 3 kolektívne a 1 klubová výstava v  priestoroch POS vo 
Svidníku v Dome kultúry vo Svidníku a v Mestskej knižnici v Stropkove. 

Výtvarná súťažná prehliadka "Výtvarné spektrum  2016" pre neprofesionálnych 
výtvarníkov výtvarného umenia je dobrou príležitosťou pre porovnávanie, hodnotenie, ale aj 
premýšľanie a inšpiráciu, na ktorej sú zastúpení tvorcovia  rozdielneho veku, vzdelania, ale aj 
profesie. Tvorba našich výtvarníkov si zachováva pestrú paletu výtvarného vyjadrenia, širokú 
štýlovú  rozvrstvenosť od realistického cez štylizované, od expresívneho po abstraktné až po 
tvorivý experiment. Nechýbala ani maľba, kresba, drevorezba, úžitkové umenie, socha a 
grafika. Tento rok sa regionálnej súťaže „Výtvarné spektrum 2016“ zúčastnilo 40 autorov                         
so 117  prácami z okresov Svidník a Stropkov. Náš okres úspešne reprezentovali: Andrea 
Petrová, Katarína Grúsová, Pavel Mochnacký, Miroslav Potoma, Vladimír Makara, Gabriela 
Madejová a Jozef Horkavý. Predseda poroty ak.mal. Peter Kocák konštatoval, že úroveň prác 
bola tohto roku vyššia ako minulý rok, aj keď v menšom počte. Žánrovo široká paleta názorov 
a tém tu zaujala iste nejedného milovníka výtvarného umenia. Na krajskom kole 
v Humennom porota konštatovala, že ocenené diela Pavla Mochnackého vniesli do výstavnej 
kolekcie vizuálne svieži pohľad. Medzi úspešných autorov v krajskom kole patrila aj Gabriela 
Madejová, ktorá získala  cenu v kategórii insitnej tvorby. A taktiež v Trenčíne na celoštátnom 
Výtvarnom spektre 2016 získala Gabriela Madejová za výtvarné dielo "HORA SINAJ"               
vo svojej kategórii čestné uznanie. 

V ART - klube SK sa už rok stretávajú výtvarníci z okresu Svidník. Sú to ľudia 
rôznych profesií, veku i vzdelania a pod vedením svojich už skúsených kolegov tvoria 
výtvarné diela. Je to pre nich najmä radosť z tvorivej činnosti a snaha zviditeľniť svoju 
tvorbu, priblížiť iným zmysel a energiu do života. Traja členovia klubu sa aj v tomto roku 
zúčastnili  15. medzinárodného výtvarného plenéru v poľskom meste Sanok, kde tvorili,                            
ale aj spoznávali galérie, múzea či rôzne pamiatky Poľska. Zintenzívnenie činnosti klubu 
výtvarníkov pri POS nastalo v novembri 2014. Výtvarná tvorba 11 výtvarníkov svojím 
obsahom a rôznymi výtvarnými technikami má možnosť upútať návštevníkov na autorských, 
spoločných, poplenérových a medzinárodných výstavách počas roka 2016 vo výstavných 
priestoroch POS vo Svidníku, ale aj po celom Slovensku a v zahraničí. V decembri                        



sa v Moskve prezentoval tridsiatimi obrazmi pri príležitosti konca slovenského Predsedníctva 
v Rade Európskej únie výtvarník Miroslav Potoma zo Stročína. 

Hlavnými poslaním okresnej súťaže" AMFO  2016" je vytvoriť podmienky na 
porovnávanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov. Verejnou 
prezentáciou súťažných prác v POS vo Svidníku bolo motivovať záujem širokej verejnosti 
o fotografie rôzneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického 
zamerania.  

 Do okresnej súťaže AMFO 2016 bolo od 8 autorov zaslaných 41 fotografií. Náš okres 
úspešne reprezentovali s postupom do krajského kola Tamara Krestianková, Dušan Ignác, 
Katarína Baranová, Imrich Krestianko  a Veronika Bezecná. Dušan Ignác svojou kolekciou 
záberov klasického zobrazenia krajiny  a svojím jednoduchým podaním s kvalitným tlačovým 
výstupom získal 3. miesto v čiernobielej fotografii a čestné uznanie vo farebnej fotofrafii               
v krajskom kole v galérii Provinčného domu v Starej Ľubovni. Vystavené fotografie mala               
aj Veronika Bezecná a Imrich Krestianko. Na celoslovenskom kole v Leviciach naši fotografi 
neboli úspešní. 

Súťažnou prehliadkou, rozborom súťažných filmov, diskusiou s  odbornou porotou 
vyvrcholila regionálna súťaž pre neprofesionálnu filmovú tvorbu Cineama 2016. Do súťaže sa 
prihlásilo 7 autorov s 9 súťažnými príspevkami z okresov Svidník, Stropkov, Bardejov 
a Poprad. Do krajskej súťaže postúpilo 16 filmov rôznych žánrov od 13 autorov 
z regionálnych súťažných prehliadok PSK. Aj tento rok sa ukázal ako úspešný a  na poli 
amatérskeho filmu sa objavilo viacero nových talentovaných tvorcov, ktorých filmy mali 
veľmi dobrú úroveň. Zastúpené boli najmä dokumenty, hrané filmy, videoklipy, ale aj 
experimenty a reportáže. Náš región  úspešne reprezentovali  Dárius Barnáš, ktorý získal za 
film “SOCIAL PRISON" 1. miesto s postupom na celoslovenskú súťaž a Gabriel Zajtko                
2. miesto za film "OKAMIH. Aj na celoštátnom kole Cineama 2016 v Nitre sa filmovým 
tvorcom Prešovského samosprávneho kraja darilo veľmi dobre. Ceny za svoju filmovú tvorbu 
si odniesli 5 filmári. Náš región úspešne reprezentoval Gabriel Zajtko zo Stropkova, ktorý 
získal 3. miesto za film "Okamih" vo svojej kategórii. 

Podduklianske osvetové stredisko v januári 2016 zorganizovalo trojdňový 
Medzinárodný zimný plenér pre 25 výtvarníkov z nášho regiónu a Poľska. V nasledujúcom 
mesiaci bola   v priestoroch POS inštalovaná z výtvarných diel  "Poplenérová výstava 
obrazov". Lektorom podujatia bol Mgr. art. Tomáš Olijár. V septembri sa v obci Roztoky 
stretli filmári z okresov Prešovského samosprávneho kraja, kde pod vedením skúsených 
lektorov  Ladislava Kissa    a Pavla Pilipa tvorili podrobný scenár filmu. Výstupom tohto 
projektu  bol 16 minútový dokumentárny film „Hľadáme tmu“. V októbri sa v Roztokoch na 
ďalšom plenéri "Dotyky  s krajinou" stretlo spolu 25 výtvarníkov  a fotografov z nášho 
regiónu. Lektorom fotografov bol  Jaroslav Gutek, EFIAP z Bardejova, lektorom výtvarníkov  
akad. maliar Pavel Michalič zo Senca. Výstupom tohto projektu bol spracovaný katalóg  a  
"Poplenérová výstava obrazov a fotografií" inštalovaná v Mestskej  knižnici v Stropkove. 
Neskôr bude aj vo Svidníku, v priestoroch POS. Roztoky budú spomienkou na tvorivý 



umelecký ateliér a zároveň výzvou k budovaniu podobných projektov, ktoré budú spájať ľudí 
obdivujúcich jedinečnosť umenia, vzájomného porozumenia a úcty k prírode. 

TVORIVÉ  DIELNE-VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Aktivita Termín Miesto 

Maľovanie na sklo   4.8.2016 Denné centrum  SK 

Krakelovanie pre mládež a dospelých 11.8.2016 POS Svidník  

Výrobky z netradičných materiálov 25.8.2016 Denné centrum Svidník  

Maľovanie na sklo 19.10.2016 ZŠ Želmanovce 

Maľovanie na sklo 21.10.2016 ZŠ Giraltovce 

Vianočné inšpirácie 13.12.2016 ZŠ Giraltovce 

 

 

ÚSEK VÝSTAVNÍCTVA 

  

Jubilejná výstava Stropkovského klubu 
fotografov  

8. 1.-    8.2. POS Svidník 

Poplenérová výstava z medzinárodného 
zimného plenéru výtvarníkov“ 

Roztoky 2016 -„ Výstava obrazov „ 

19. 2.-15.3. POS Svidník 

Vernisáž a autorská výstava výtvarníčky Lucie 
Vicovej „Moje svety“ 

21.3.-14.4.  POS Svidník 

Vernisáž a výstava maturitných prác študentov 
SPŠO vo Svidníku - Odboru propagačná 
grafika 

„Maturitné práce SPŠ vo Svidníku“  

15.5.-12.6. POS Svidník 

Vernisáž a autorská výstava fotografa Jána 
Čižmára "Ľudový kroj vo fotografií“ 

10.6.- 30.7. POS Svidník 

Vernisáž a autorská výstava poľskeho 
výtvarníka akad.maliara Zdislawa 
Twardowského a akad. mal. Anny 
Miarczynskej 

7.9.-9.10. POS Svidník 



Vernisáž a autorská výstava ukrajinskej 
výtvarníčky Nattely Ovsiienko –„Melódie jari“ 

10.10-8.11. POS Svidník 

Vernisáž a autorská výstava výtvarníkov 
Kataríny Grúsovej a Jozefa Horkavého -„Výber 
z tvorby“ 

10.11.-5.12. POS Svidník 

Poplenérová výstava obrazov a fotografií 
z projektu „Hľadáme tmu“ 

2.12.-31.12 

 

Mestská knižnica 
Stropkov 

Vernisáž a autorská výstava Vladimíra Makaru 
“I.AUTORSKÁ VÝSTAVA“  

9.12.-9.1. POS Svidník 

 

ÚSEK FOTOGRAFIE 

  

AMFO 2016- okresná súťaž neprofesionálnej 
fotografickej tvorby 

19.4.-7.5. POS Svidník 

 

ÚSEK FILMU 

  

CINEAMA 2016- regionálna súťažná 
prehliadka amatérskej filmovej tvorby  

27.2. POS Svidník 

CINEAMA 2016- krajská súťažná prehliadka 
amatérskej filmovej tvorby 

8.4. POS Svidník 

„Hľadáme tmu“ -projekt pre amatérskych 
filmárov PSK 

9.-11.9. Roztoky 

 

ÚSEK VÝTVARNÍCTVA 

  

Výtvarné spektrum 2016- regionálna súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

24.2.-14.3. Dom kultúry Stropkov  

Medzinárodný zimný plenér pre  výtvarníkov 21.1.-24.1. Roztoky  

„Dotyky s krajinou“-projekt-plenér pre 
výtvarníkov a fotografov 

7.10-11.10. Roztoky 

Stretnutia výtvarníkov v ART KLUBE- SK 2x mesačne POS Svidník 

 



Úsek vzdelávania, sociálnej prevencie a menšinovej kultúry 

V roku 2016 na úseku vzdelávania a sociálnej prevencie, boli podujatia zamerané na 
vzdelávacie aktivity k problematike kriminality, drogových závislosti a zdravého životného 
štýlu. Z hľadiska foriem prevencie činnosti prevládali besedy, prednášky, workshopy 
a tvorivé dielne..  

V marci sme v spolupráci s NOC v Bratislave uskutočnili v Roztokoch odborný 
seminár pre pracovníkov ROS v oblasti sociálnej prevencie pod názvom: Prevencia 
vybraných sociálnopatologických javov. Dvojdňový seminár bol zameraný na nelátkové 
závislosti, domáce násilie, sexuálne zneužívanie detí  a tvorivá dielňa spojená s prezentáciou 
kultúry národnostných menšín. Cieľom odborného seminára bolo poukázať na vybrané 
sociálnopatologické javy a iniciovať preventívne aktivity v oblasti kultúrno-osvetovej 
činnosti.  

Ďalšia vzdelávacia aktivita pod názvom: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania na 
školách, bola zameraná na základné charakteristiky šikanovania, druhy, znaky a dôsledky 
šikanovania pre žiakov ZŠ. Cieľom aktivít bolo pomôcť žiakom pochopiť kyberšikanovanie 
/definovanie, druhy, prostriedky/ a stanoviť hranice vo virtuálnom svete.  

Z príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám organizujeme pre detí, žiakov 
a mládež besedy, prednášky a tvorivé dielne zamerané na vzdelávanie a prevenciu drogových 
závislosti.  

Na úseku sociálnej prevencie za rok 2016 sa uskutočnilo 40 podujatí v jednotlivých 
ZŠ v okrese Svidník, Stropkov na ktorých sa zúčastnilo 1 010 žiakov a študentov. Cieľom 
podujatí bolo poskytovanie zrozumiteľných informácií o tom, aká tá ktorá droga je, aké má 
účinky, čo človeka čaká keď ju bude konzumovať. Zdravý telesný a duševný vývin detí 
a mládeže vyžaduje, aby boli chránené pred škodlivými vplyvmi, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť ich zdravie a harmonický vývin. Nezastupiteľné miesto má naďalej  
v preventívnych programoch aj práca s hodnotami a postojmi, techniky zamerané na tréning 
odmietania - vedieť povedať NIE. 

V rámci zdravotnej výchovy sme sa venovali v prevažnej miere seniorom, mladej a 
strednej generácii zamerané  na civilizačné ochorenia a ich  prevenciu. V rámci Svetového 
dňa zdravia sme uskutočnili v mesiaci apríli  spolupráci s RÚVZ vo Svidníku,. pre občanov 
obce Dukovce, Želmanovce, Kuková merania prístrojom REFLOTRON /krvný tlak, 
cholesterol, glukóza, triglyceridy/. Zároveň bolo poskytnuté poradenstvo týkajúce sa 
zdravého životného štýlu. 

V predveľkonočnom období už po 19-krát sme uskutočnili regionálnu súťaž 
Maľovanie veľkonočných vajíčok, ukážky a výstava remeselných prác s predajom, 
ochutnávka trad. jedál a kultúrny program. Cieľom súťaže bolo oživiť ľudovoumelecké 
tradície nášho regiónu. Paleta výstavných prác bola veľmi bohatá. Do súťaže sa prihlásilo 31  
súťažiacich z okresu Stropkov, Svidník, a taktiež hostia z Ukrajiny, z ktorých každý 
predvádzal ukážku svojich vajíčok. Okrem súťaže nechýbala ochutnávka veľkonočných jedál, 
výstava remeselných prác a kultúrny program. 

Každoročným podujatím je výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané k ochrane 
životného prostredia pod názvom Deň Zeme, ktoré sme uskutočnili v  ZŠ Cernina. Žiaci si 



vypočuli zaujímavé prednášky na tému: „Okolo sveta za 120 minút“ a „ Voda – dôležitosť 
a význam vody“. Slnečné počasie nám umožnilo vyčistenie areálu školy,  okolie autobusovej 
zastávky a obecného úradu, vyčistenie okolia potokov v obci a zasadili stromčeky v areáli 
školy. Žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže pod názvom „Naša zem“, ktorú sme na konci 
podujatia vyhodnotili. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých 
troch miestach boli ocenené diplomom a vecnou cenou. Cieľom týchto aktivít, bolo vzbudiť 
u detí záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie.
 Sprievodným podujatím k 62. folklórnym slávnostiam kultúry Rusínov - Ukrajincov 
SR, bol 12. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník Folklórne pastelky. Súťaž bola 
určená pre deti MŠ a ZŠ v meste Svidník. Prostredníctvom výtvarného prejavu sme chceli 
prehĺbiť u deti vzťah k  folklóru a podporiť ich záujem o kultúrne dianie v meste. 

S cieľom motivovať rómsku mládež sme uskutočnili regionálnu súťažnú prehliadku 
pod názvom Rómsky talent 2016. Súťaže sa zúčastnili   ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Kružlová,  ZŠ 
Nižný Mirošov, MŠ a ZŠ Cernina, SZUŠ Stropkov, CVČ Svidník a Detský domov Svidník 
.Poslaním prehliadky bolo vyhľadávať mladé rómske talenty, predstaviť ich verejnosti 
a vzbudiť záujem deti a mládeže o kultúrne podujatia. Cieľom  bolo zvýšiť rómske 
povedomie, podporiť mladé rómske talenty, o ktorých sa nevie a ktoré by si zaslúžili možno 
viac pozornosti. V neposlednom rade podujatie bolo zamerané aj na uchovávanie a šírenie 
rómskych tradícií.   

V spolupráci s obcou Stročín sme realizovali projekt s názvom Spolupráca Rusínov 
a Rómov. Zrealizovali sme 9 tvorivých dielní - servítková technika, výrobky z papiera- origami, 
pletenie košíkov z papiera, tanečný a spevácky workshop,  dve tanečné sústredenia na ktorých sa 
účastníci naučili základné prvky ľudových tancov. Projektom sme chceli docieliť, aby sa naučili 
tráviť voľný čas spolu, zaujímali sa o tradičné ľudové remeslá, rozvíjali ich ďalej z generácie 
na generáciu. Cieľom projektu bolo podporiť tvorivosť a manuálne schopnosti človeka. Dali 
sme šancu mladým Rómom, aby ich snaha, iniciatíva, zaujímavá tvorivosť a vynaliezavosť 
podporujúca myšlienka bola podporená a pozitívne vnímaná celou komunitou.  Výstava prác 
z tvorivých dielní  sa prezentovala na kultúrnom podujatí, spojené s tvorivými dielňami pre 
deti, mládež a obyvateľov obce. Realizáciou projektu sa prispelo k zlepšeniu medziľudských 
vzťahov, tolerancie a k zníženiu komunikačných bariér. Vďaka týmto podujatiam obec žije, 
ľudia sa viac stretávajú a prispieva aj k zlepšeniu napätého spolunažívania Rómov a Rusínov 
v obci. 

 V mesiaci október 2016, ktorý je Mesiacom úcty k starším, zorganizovalo 
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s Okresným riaditeľstvom 
policajného zboru vo Svidníku, besedy pre seniorov. Cieľom besied bolo podať seniorom 
niekoľko užitočných rád, ako sa vyhnúť podvodníkom, ako sa chrániť pred zlodejmi, ako 
predchádzať riziku prepadnutia, čo robiť ak sa niečo stane a ako sa nestať obeťou nátlakových 
predajných akcií ako aj preventívnu kampaň „Násilie páchané na ženách“. Tieto podujatia sa 
uskutočnili v obciach Dukovce, Želmanovce, Kuková, Vyšná Olšava a denný stacionár 
v meste Svidník. 
 Celkovo sa uskutočnilo 65 podujatí na ktorých sa zúčastnilo 8055 účastníkov 
a návštevníkov.  



Svoju činnosť zameriavame na metodickú pomoc starostom pri vypracovaní, 
žiadosti o poskytnutie dotácií na ÚV SR pre národnostné menšiny, žiadosti z FPU, ako aj ich 
vyhodnotenie, zabezpečenie kultúrnych podujatí formou pozvánok, plagátov a pri samotnej 
realizácií projektov. Počas celého roka 2016 som pripravovala a realizovala pozvánky, 
plagáty na jednotlivé podujatia organizované POS, ako aj pre starostov obci s ktorými sme 
počas roka spolupracovali. Zároveň som sa zúčastňovala jednotlivých podujatí a plnila 
jednotlivé úlohy vyplývajúce z činnosti POS.   

 
 

 

Výchova k prosociálnosti /kriminalita, drogy/ 

 

Názov podujatia  

 

Termín 

 

Miesto 

Počet  
účastníkov 

Metodická pomoc starostom pri vypracovaní žiadosti 
o poskytnutie dotácií z Fondu na podporu umenia a 
ÚV SR pre národnostné menšiny pre obce Nižná 
Jedľová, Soboš, Stročín, Cernina, Kečkovce, 
Kurimka, Hrabovčík, Rakovčík, Nižný Mirošov, 
Nižný Orlík, 

 

 

január 

 

 

POS 
Svidník 

 

 

Prevencia zameraná na alkohol a fajčenie -beseda 
spojená s premietnutím videofilmu 

Dopravná výchova -vzdelávacie podujatie 

 

4.2.2016 

 

ZŠ Kom.  

Svidník 

 

44 

Kriminalita mladistvých páchaná pod vplyvom 
alkoholu - prednáška pre žiakov 8.a 9.roč. 

Zodpovednosť, sebadisciplína, zmysel pre 
zodpovednosť -tvorivá dielňa pre rómskych žiakov 
6.a 7.roč. 

Dopravná výchova -vzdelávacie podujatie pre 
rómskych žiakov 4.a 5.roč. 

 

18.2.2016  

 

24.3.2016  

 

ZŠ 
Kružlová 

 

ZŠ 
Kr.Poľana 

 

 

 

72 

 

95 

Aktivity zamerané na prevenciu fajčenia -beseda 
spojená s premietnutím videofilmu pre rómskych 
žiakov 6.a 7.roč. 

Zdravý životný štýl – nositeľ myšlienok života bez 

 

 

3.3.2016 

 

 

ZŠ Bukovce 

 

 

111 



drog - beseda pre žiakov 4.a 5.roč 

Prevencia kriminality detí a mládeže - beseda pre 
žiakov 8.a 9.roč. 

Dopravná výchova - vzdelávacie podujatie pre 
žiakov 1. až 3.roč. 

 Prevencia vybraných sociálnopatologických javov 

-celoslovenský odborný seminár pre pracovníkov 
ROS v oblasti sociálnej prevencie 

10.-
11.3.2016 

POS –
Roztoky 

30 

Kriminalita mladistvých - beseda pre rómskych 
žiakov 1.-4.roč. a 5.-9.roč 

Prevencia zameraná na fajčenie 
-beseda pre rómskych žiakov 1.-4.roč. a 5.-9.roč. 

 

13.5.2016 

 

ZŠ 
Hrnčiarska 
Stropkov 

 

86 

 Medzinárodný deň bez  tabaku 
-beseda na tému: Prevencia fajčenia u mladistvých 
 spojená s meraním nikotínu, žiaci 8.roč. 

 

31.5.2016 

ZŠ 
Karpatská 
Svidník 

 

32 

Ako predchádzať užívaniu drog a rizikám s tým 
spojeným - beseda pre žiakov 8.a 9.roč 

 

22.6.2016 

ZŠ 
N.Mirošov 

 

53 

 Prevencia pre seniorov - prednáška s policajtom  
zameraná na ochranu  zdravia, života a majetku 

13.7.2016 

 

Obec 
Želmanovce 

18 

 

Aktivity zamerané na prevenciu fajčenia 
-preventívne aktivity 

4.10.2016 

 

ZŠ 
N.Olšava, 
V.Olšava 

22 

16 

Zdravý spôsob života a odmietanie návykových 
látok   -tvorivá dielňa zameraná na následky 
alkoholu a drog na človeka 5.6..roč. 

Fajčenie, alkohol a iné drogy - tvorivá dielňa pre 
žiakov pre 3.4.roč. 

Prevencia šikanovania a domáceho násilia  -
preventívne aktivity, ktoré riešia problémy žiakov  
v súvislosti s agresívnymi prejavmi, 7.8.9.roč. 

Dopravná výchova -tvorivá dielňa pre žiakov 1.a 
2.roč. 

 

 

 

 

12.10.2016 

 

 

 

 

ZŠ 
Kolbovce 

 

 

 

 

80 



Prevencia šikanovania a kyberšikanovania na 
školách 

-týždeň celoživotného učenia 2016 – vzdelávacia 
aktivita pre žiakov 8. a 9. ročníka 

21.10.2016 ZŠ 
Karpatská 

Svidník 

40 

Medzinárodný deň bez fajčenia - beseda pre 
Rómov  spojená s premietnutím videofilmu o fajčení 

Zdravá výživa  -tvorivá dielňa pre Rómov zameraná 
na stravovacie návyky, počet 20 

 

11.11.2016 

 

ZŠ Krajná 
Poľana 

18 

 

20 

Príprava mladých ľudí na vstup do dospelosti --
prevencia AIDS, dôsledky sexuálneho správania         
Prevencia drogových závislosti 
-beseda 
Alkohol a jeho účinky na zdravie mladistvých 
-beseda spojená s premietnutím videofilmu, počet21 
Telesná a duševná hygiena žiaka 
-prevencia pre rómskych žiakov, počet 25 

 

 

15.11.2016 

 

 

   ZŠ 
Bukovce 

 

 

89 

 

Násilie páchané na ženách 
-beseda pre občanov obce 
 

23.11.2016 

25.11.2016 

Obec Vyšná 
Olšava 

Senior klub 
Svidník 

18 

 

38 

Prevencia HIV/AIDS 
-beseda pre žiakov ZŠ 8. a 9.roč,  

1.12.2016 

 

Spojená ZŠ 
Svidník 

34 

 Zdravý životný štýl – diabetes 
-beseda pre žiakov 1.roč.  SŠ 
 

 

8.12.2016 

OA 

Svidník 

 

24 

 Svetový deň boja proti AIDS   -beseda 
Prevencia proti kriminalite a vandalizmu 
-beseda s policajtom 
Hygiena žiaka - tvorivá dielňa  
 

 

14.12.2016 

ZŠ Konšt. 

Stropkov 

 

52 

Veľkonočné zvyky a obyčaje 

- besedy a tvorivé dielne pre MŠ a ZŠ 

 
8.3.2016
 
  

ZŠ Nižná 
Olšava 

33 

Maľovanie veľkonočných vajíčok, ukážky 
a výstava remeselných prác s predajom, ochutnávka 
trad. jedál a kultúrny program (regionálna súťaž) 

 

13.3.2016 

 

Obec Nižná 
Olšava 

 

31 



DEŇ ZEME  - výchovno-vzdelávacie podujatie 22.4.2016 MŠ a ZŠ 
Cernina 

95 

RÓMSKY TALENT 2016 

-regionálna súťažná prehliadka  

 

12.5.2016 

 

KD Svidník 

 

120 

FOLKLÓRNE PASTELKY 
-12.ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník 
Sprievodné podujatie k 62. folklórnym slávnostiam 
kultúry 
Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku  MŠ, ZŠ, DeD 
vo Svidníku   

 

17.6.2016 

 

pešia zóna 
Svidník 

 

75 

Spolupráca Rusínov a Rómov 

-projektom sme chceli podchytiť mladé rómske 
a rusínske talenty v oblasti kultúry a remesiel  

-tvorivé dielne, tanečné a spevácke workshopy 

14.6.2016 
21.6.2016 
2.7.2016 
4.7.2016 
8.7.2016 
12.7.2016 

 

 

Obec 
Stročín 

 

 

25 

Prevencia pre seniorov 

-prevencia zdravia pre seniorov spojená s meraním 
tlaku, cholesterolu, glykémie.  

 Zároveň bolo poskytnuté poradenstvo týkajúce sa 
zdravého životného štýlu, 

 

 

13.7.2016 

 

Obec 
Želmanovce 
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XXV. ro čník Mikovského  festivalu rusínskej 
kultúry  na počesť A.Warhola in memoriam Michal 
Zavacký 

30.7.2016 Obec 
Miková 

 

Regionálny festival ľudovej kultúry  v rámci 
projektu 
„Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc“  

 

31.7.2016 

Obec Nižná 
Olšava 

 

Príprava a realizácia pozvánok a plagátov na 
obecné kultúrne podujatia : - Obec Cernina, Obec 
Stročín, Obec Kečkovce 
Obec Kurimka, Obec Kračúnovce, Obec Nižná 
Jedľová 
Obec Hrabovčík, Obec Soboš, Obec Kurimka, Obec 
Nižný Orlík 

   

Príprava a realizácia pozvánok a plagátov uvedenie 
do života CD autorských piesní 
Ladislava Macka „Piesne mojej duše“ 

2.8.2016 Obec 
Rakovčík 

 

        

 



Úsek astronomických činností 

Činnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – vysunutého 
astronomického pracoviska Roztoky sa v roku 2016 riadila podľa plánu činnosti na daný rok. 
Hlavným cieľom bola popularizácia astronómie ako vedy prostredníctvom kultúrno– 
výchovných a vzdelávacích podujatí organizovaných pre verejnosť, odborno– pozorovateľská 
činnosť a budovanie materiálno – technickej základne organizácie. 

Kultúrno – výchovná, vzdelávacia a popularizačná činnosť 

Úlohou kultúrno–výchovnej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti bolo sprostredkovať 
širokej verejností fakty a zákonitosti z astronómie a príbuzných vied pomocou nasledujúcich 
podujatí.  

1. Školské exkurzie 
Školské exkurzie boli organizované ako doplňujúce aktivity k vyučovaniu astronómie, 

fyziky, geografie a príbuzných predmetov  na základných a stredných školách. Tvorili ich 
populárno–vedecké a odborné prednášky. V rámci exkurzie sa účastníci oboznámili 
s činnosťou hvezdárne a s technickým vybavením, ktorým hvezdáreň disponuje.  

Počet uskutočnených akcií: 8, počet účastníkov: 424 

2. Expedície na hvezdáreň 
Expedície sa organizovali za účelom podrobnejšieho spoznávania daných tém 

z astronómie, ako je pozorovanie Slnka, pozorovanie meteorov a pozorovanie objektov nočnej 
oblohy. V rámci expedícií odzneli aj prednášky na danú tému.  

Počet uskutočnených akcií: 21, počet účastníkov: 428 

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

účelom popularizácie astronómie a v neposlednom rade aj za účelom popularizácie Hvezdárne 
v Roztokoch. Tematicky boli zamerané na významné dni astronómie a príbuzných vied, ako 
je napr.: Svetový deň letectva a kozmonautiky, Deň Slnka, Deň Zeme a i..  

Počet uskutočnených akcií: 5, počet účastníkov: 263 

4. Prednášky a pozorovania pre ubytovaných hvezdárne 
Keďže Hvezdáreň Roztoky ponúka aj ubytovanie pre „astroturistov“, títo návštevníci 

mali možnosť absolvovať program, ktorý im priblížil prácu astronómov. Takisto mali 
možnosť absolvovať populárno–vedecké a odborné prednášky a pozorovanie práve 
viditeľných objektov na oblohe pomocou ďalekohľadu. Nie všetci návštevníci absolvovali 
celý program, pretože nie vždy bola možnosť pozorovania kvôli počasiu.  

Počet uskutočnených akcií: 45, počet návštevníkov: 1373 

5. Pozorovania oblohy pre verejnosť 
Pozorovaniu oblohy na Hvezdárni Roztoky boli vyhradené piatky, poprípade iné dni, 

ktoré sme volili po dohode s návštevníkmi.  



Počet uskutočnených akcií: 31, počet účastníkov: 465 

6. Astronomické súťaže 
Vesmír očami detí je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorú organizuje Slovenská ústredná 

hvezdáreň v Hurbanove. Za okresy Svidník a Stropkov oblastné kolo organizuje 
Podduklianske osvetové stredisko, vysunuté astronomické pracovisko  Roztoky. Súťaž 
prebehla v piatich kategóriách. Z každej kategórie postúpilo päť najlepších prác bez určenia 
poradia. Z postupujúcich prác sa na celoslovenskom kole umiestnili dve práce Karolíny 
Vargovej a Samuela Piršča.  

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

Čo vieš o hviezdach je celoslovenská vedomostná astronomická súťaž, ktorú 
organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Astronomické pracovisko Roztoky 
organizuje okresné kolá za okresy Svidník a Stropkov. Do krajského kola postúpili prví traja 
účastníci a následne najlepší postúpili do celoslovenského kola. Na celoslovenskom kole sa 
ako jediná umiestnila Alexandra Dzurová na 17. mieste.  

Počet akcií: 2, počet účastníkov: 24, 

Metodická a publikačná činnosť 

V priebehu roka 2016 bola poskytovaná metodická pomoc materským, základným 
a stredným školám hlavne v období súťaží „Čo vieš o hviezdach“ a „Vesmír očami detí“. 
Publikačná činnosť bola zameraná najmä na oblastné média a na internetovú stránku 
Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku. V rámci propagácie a informovanosti 
o práci na astronomickom pracovisku v Roztokoch sme začali od začiatku roka 2016 
uverejňovať „Astronomické okienko“, v ktorom uverejňujeme nielen možnosť pozorovania 
práve viditeľných objektov, ale aj výsledky z pozorovacej činnosti na astronomickom 
pracovisku v Roztokoch a novinky z oblasti kozmonautiky, astronómie a im príbuzných 
oboroch. V priebehu roka 2016 sme natočili aj film „H ľadáme tmu“, ktorý sa venuje 
problematike svetelného znečistenia. Tento film plánujeme prezentovať na astronomickom 
pracovisku, ako doplnkový program pre návštevníkov.      

Odborná činnosť 

V roku 2016 sme pokračovali v pozorovaní fotosféry Slnka a začali s plánovaným 
pozorovaním meteorov pomocou videotechniky. Výsledky z tejto činnosti budeme publikovať 
začiatkom roka 2017, keďže tieto aktivity nerealizujeme samostatne, ale patríme do siete 
pozorovateľov v rámci Slovenská alebo Európy. Takisto sa aktívne realizujeme vo vizuálnom 
pozorovaní meteorov. Výsledky z týchto pozorovaní zasielame priamo do IMO (International 
Meteor Network). Realizovať pozorovanie premenných hviezd sa nám v roku 2016 
nepodarilo, keďže ďalekohľad na to určený je ešte v rekonštrukcii a jeho dokončenie je 
plánované na jar 2017.     

 

 



Budovanie materiálno – technickej základne 

V roku 2016 boli zakúpené dva fotostatívy, videokamera, a CCD kamera. Tieto 
položky priamo súvisia s odborno-pozorovateľskou a náučno-propagačnou činnosťou 
pracoviska.        

Úlohy na kalendárny rok 2016 boli splnené. Spolu sa uskutočnilo 97 akcií, ktorých sa 
zúčastnilo 3266 účastníkov.  

Opätovný nárast návštevníkov oproti roku 2015 je zapríčinený stálou propagáciou 
astronomického pracoviska nielen na rôznych akciách súvisiacich s astronómiou a príbuznými 
odvetviami, ale aj v televízii a rozhlase. Veľká časť návštevníkov navštívila astronomické 
pracovisko aj kvôli novým pozorovacím programom. A hlavne na „astroturistov“ sa chceme 
zamerať v budúcnosti, a to spustením ďalších pozorovacích programov, ako je napr. 
spektroskopické pozorovanie meteorov (umožňuje určiť aj zloženie meteoru). Ďalej by sme 
chceli vybudovať ďalšiu pozorovateľňu, ktorá by slúžila najmä astrofotografom, pretože 
v dnešnej dobe, ktorá je plná techniky, nemajú dostatok miesta na realizáciu. Astronomické 
pracovisko v Roztokoch je už dlhodobo prezentované ako jedno z najtmavších pozorovacích 
miest na Slovensku, čo dokazujú aj posledné merania svetelného znečistenia, preto by sme 
chceli v roku 2017 na pracovisku nainštalovať aj stály merač svetelného znečistenia.  

So stratégiou zamerať sa hlavne na „astroturistov“ sme začali aktívne v roku 2015, čo 
sa nám aj vyplatilo, pretože skoro všetci návštevníci mali záujem o astronomické aktivity na 
pracovisku, ako sú pozorovania, odborno-popularizačné prednášky a pod., no žiaľbohu nie 
vždy to počasie dovolilo. Ďalším ukazovateľom dobre zvolenej stratégie je aj to, že väčšina 
organizovaných akcií sa konala priamo na astronomickom pracovisku, čo hovorí o tom, že po 
dlhom čase nechodíme za návštevníkmi, ale návštevníci za nami.   

Zvyšovať záujem o pracovisko plánujeme aj organizovaním rôznych expedícií, ktoré 
súvisia s astronómiou, ako sú napr. astrofotografia, pozorovanie meteorov, cykloroztoky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa o hospodárení POS vo Svidníku 
 

Činnosť organizácie bola zameraná na prípravu a realizáciu okresných a krajských 
súťaží a prehliadok, realizáciu tvorivých dielní a školiteľských podujatí, propagáciu 
astronómie na základných školách, ako aj vzdelávacie aktivity. Pracovníci pripravovali 
projekty, ktoré boli zaslané na hodnotenie do Fondu na podporu umenia, kde bolo zaslaných 7 
projektov za žiadateľa POS vo Svidníku a 7 projektov, kde žiadateľom boli obecné úrady. Do 
grantovej schémy  Úradu vlády SR zameranej na podporu menšinovej kultúry v spolupráci 
s obecnými úradmi sme poskytli pomoc pri vypracovaní projektu pre 17 obcí okresu, 4 
projekty pre občianske združenia a 4 projekty podalo POS. 

V roku 2016 sme zrealizovali súťaže a vzdelávacie aktivity pre okresy Svidník 
a Stropkov (pre každý okres zvlášť):  

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 
- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 
- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2016 
- OS v umeleckom prednese poézie a prózy I. – IV. kategória  
- RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2016 
- KS „Rozprávkový Stropkov“ 
- OS v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre okresy Svidník 

a Stropkov 
- RS „Vo víre tanca“- moderný a módny tanec pre okresy Svidník a Stropkov 
- Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby 
- Regionálna súťažná prehliadka Detský festival ľudovej hudby 2016 
- RS „Čo vieš o hviezdach“ 
- Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Vo víre tanca 
      folklórny tanec 

- KS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2016 
- OS amatérskej fotografie AMFO 2016 
- Regionálna súťažná prehliadka „Rómsky talent 2016“ 
- Regionálna súťažná prehliadka ľudových piesní Makovická struna 2016 
- Okresné športové hry seniorov 
- Výtvarná súťaž zameraná ku Dňu Zeme – ZŠ Cernina 
- regionálna postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, 

sólistov spevákov a inštrumentalistov 
- Okresná súťaž Jesenná fantázia z plodov zeme 
- Okresná súťaž o najkrajší betlehem 
- Prvý ročník speváckej prehliadky mal názov Vianočná hviezdička a zaspievať si na 

nej mohli interpreti všetkých vekových kategórií, najmladší účastníci prehliadky 
museli mať minimálne 7 rokov.  
 

Výstavy: 

- Jubilejná výstava Stropkovského klubu fotografov, z medzinárodného zimného 
plenéra výtvarníkov Roztoky 2016, výstava výtvarných prác „Vesmír očami deti“ ,  
autorská výstava L. Vicovej Moje svety,  autorská fotografická výstava I. Čižmára,  



výstava maturitných prác študentov SPŠO vo Svidníku - Odboru propagačná grafika, 
autorská výstava poľského výtvarníka akad. maliara Zdislawa Twardowského a akad. 
mal. Anny Miarczynskej, autorská výstava ukrajinskej výtvarníčky Nattely Ovsiienko 
–„Melódie jari“, poplenérová výstava z medzinárodného zimného plenéru 
zúčastnených výtvarníkov,  autorská výstava „Výber z tvorby“ - výtvarníkov Kataríny 
Grúsovej a Jozefa Horkavého ,   vernisáž výstavy „Melódie jari“ - Nattela Ovsiienko, 
poplenérová výstava obrazov a fotografií z projektu „Hľadáme tmu“, prvá autorská 
výstava Vladimíra Makaru 

Tvorivé dielne:  

- sadrové masky ZŠ Karpatská, cyklická tvorivá dielňa keramiky , workshop plstenia, 
vianočné inšpirácie ZŠ Giraltovce, maľovanie na sklo 

- 2-dňový workshop – Základy tanečného a hudobného folklorizmu pre folklórne 
a hudobné kolektívy v Prešovskom kraji za účastí odborných lektorov NOC 
Bratislava. Zámerom Metodického školenia pre vedúcich FS, FSk, DFS, členov 
folklórnych kolektívov a hudobníkov bolo spestriť prácu vo folklórnych kolektívoch, 
poskytnúť záujemcom o túto oblasť odborno-poradenskú pomoc, rozšíriť ich zručnosti 
a vedomosti. Školili odborní lektori z Národného osvetového centra v Bratislave: Mgr. 
Katarína Babčáková, PhD., Mgr. art. Andrej Kotlárik a Mgr. Michal Noga.  

- výsledkom projektu SVADBA bola výroba DVD, na ktorom sa prezentujú kolektívy 
z okresov Svidník a Stropkov. V ich podaní sú zaznamenané jednotlivé svadobné akty, 
ktoré sú prepojené sprievodným hovoreným slovom a doplnené archívnymi 
fotografiami. Účinkujúci sa v programe venovali spracovaniu zvykov viažucich sa na 
obdobie pred sobášom (pytačky, pozývanie hostí na svadbu, obliekanie nevesty, 
mládenecká rozlúčka so slobodou, vitie vienkov, pirkoviny a pod.), aj počas samotnej 
svadby (príchod ženícha po nevestu, čepčenie, družbovský tanec, redový tanec a pod.). 
Na tomto projekte sme spolupracovali s etnografom Ivanom Čižmárom, ktorý bol 
zároveň jeho grantom.  

- Výsledkom projektu „Keď sme sa tak zišli“ bola tvorivá prezentácia folklórneho diela. 
Predchádzalo mu metodické stretnutie, metodické návštevy a nácviky jednotlivých 
kolektívov. Zapojení boli: ŽSSk Svidničanka zo Svidníka, UK Okruhľan z Okrúhleho, 
FS Brežinky z Mestiska, FS Olšavan z Vyšnej Olšavy, FS Stropkovčan zo Stropkova 
a ĽH Kanalošovci zo Svidníka. Zámerom projektu bolo sprostredkovať a uchovať toto 
kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie.  

- 2-dňový workshop pre pracovníkov osvetových stredísk v Prešovskom kraji v oblasti 
sociálnej prevencie. Prevencia vybraných sociálnopatologických javov bol zameraný 
na nelátkové závislosti, domáce násilie, sexuálne zneužívanie detí  a tvorivá dielňa 
spojená s prezentáciou kultúry národnostných menšín. Cieľom odborného seminára 
bolo poukázať na vybrané sociálnopatologické javy a iniciovať preventívne aktivity 
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.  

- Ďalšia vzdelávacia aktivita pod názvom: Prevencia šikanovania a kyberšikanovania na 
školách, bola zameraná na základné charakteristiky šikanovania, druhy, znaky 
a dôsledky šikanovania pre žiakov ZŠ. Cieľom aktivít bolo pomôcť žiakom pochopiť 
kyberšikanovanie /definovanie, druhy, prostriedky/ a stanoviť hranice vo virtuálnom 
svete.  

- Tvorivé stretnutia pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry so zameraním na 
umelecký prednes v systéme súťaží – výchova detského recitátora 

- Školenie pedagógov – tvorivá dramatizácia v školskom procese 



- v rámci záujmové vzdelávania sa uskutočnili podujatia: 22 vzdelávacích podujatí v 
oblasti sociálnej prevencie pre žiakov a študentov (Kr. Poľana - 2, Stropkov - 3, 
Svidník - 5, Cernina - 4, Turany - 4, Bukovce, Okrúhle - 3) 

- v rámci astronomickej činnosti uskutočnili sa 2 prednášky, 4 sústredenia pre 
záujemcov súťaže Čo vieš o hviezdach, 4 verejné pozorovania nočnej oblohy, 
pozorovanie zatmenie Slnka na dvoch stanoviskách – Roztoky a Svidník, realizuje sa 
pravidelné pozorovanie slnečnej fotosféry – cca 90 pozorovaní za sledované obdobie; 

- Na vysunutom astronomickom pracovisku v Roztokoch spolu sa uskutočnilo 97 akcií, 
ktorých sa zúčastnilo 3266 účastníkov. Veľká časť návštevníkov navštívila 
astronomické pracovisko aj kvôli novým pozorovacím programom. Astronomické 
pracovisko v Roztokoch je už dlhodobo prezentované ako jedno z najtmavších 
pozorovacích miest na Slovensku, čo dokazujú aj posledné merania svetelného 
znečistenia, preto by sme chceli v roku 2017 na pracovisku nainštalovať aj stály merač 
svetelného znečistenia.  

- uskutočnili sa dve tanečné dielne pre tanečný krúžok ZŠ Bukovce a súbor 
Stropkovčan 

- detský folklórny súbor Makovička (172 členov) a FS Makovica (53 členov) pracovali 
podľa plánu, 4 detské tanečné skupiny a spevácka skupina 2-krát týždenne, detská 
ľudová hudba – 1-krát týždenne, tanečná skupina FS Makovica – 2-krát týždenne, 
ľudová hudba a spevácka skupina – 1-krát týždenne. V priebehu hodnoteného obdobia 
sa uskutočnili 7 pracovných sústredení v záujme príprav súborov na letnú festivalovú 
sezónu, vystúpenia doma i v zahraničí. 

- Rok 2016 sa pre FS Makovica niesol v znamení príprav na 60. výročie svojho 
založenia. V priebehu druhého polroka bol realizovaných 6 celodenných sústrední, 
počas ktorých boli vytvorené 3 úplne nové choreografie. Ich autorom bol Mgr. Art. 
Viliam Mikula z Prešova, ktorý sa stal aj hosťujúcim režisérom hlavného výročného 
programu.  Súčasťou programu bol aj slávnostný krst nového profilového CD 
„Makovica60“, ktorého príprave sa venovala spevácka a hudobná zložka pod vedením 
PeadDr. Slavomírom Kaliňákom, počas mesiacov september a október. Množstvo 
pozitívnych ohlasov na CD i profilový program odráža mnohomesačnú snahu 
všetkých členov FS Makovica. 

- Cyklus podujatí Vianočné tradície národnostných menšín bol realizovaný v obciach 
Soboš, Kurimka a Nižný Orlík. Na podujatiach účinkovali cirkevné spevácke zbory, 
ĽH Šarišanci, ĽH Verbunk, spevácka skupina Ťaskovci, DFS Makovička a folklórne 
skupiny okresov Svidník a Bardejov  

- Aj tento rok sme boli spoluorganizátorom Rusínskeho festivalu, ktorý priblížil 
atraktívny program divákom rôznych vekových kategórií. Súčasťou týždeň trvajúceho 
podujatia boli besedy, prednášky, divadelné predstavenia. Hlavný víkendový program 
sa konal na amfiteátri vo Svidníku a účinkovalo na ňom množstvo hudobných, 
speváckych  a tanečných kolektívov.  

- Počas 62. ročníka Slávností kultúry Rusínov-Ukrajincov sme už tradične zastrešili 
piatkový program na pešej zóne.. Ani tento rok sa nezaobišiel bez tradičného kreslenia 
folklórnych motívov kriedou na plochu pešej zóny vo Svidníku. Popoludní sa deti 
z DFS Makovička predstavili v tzv. živej pozvánke.  

 

Zahraničná reprezentácia: 

- Folklórne súbory sa v rámci zahraničnej prezentácie nášho regiónu v roku 2016 
predstavili na medzinárodných folklórnych festivaloch: DFS Komanička 



(Macedónsko), DFS Makovička (Litva), FS Makovica (Česká republika, Belgicko, 
Bulharsko), FS Stropkovčan (Rumunsko) a FS Topľan (Srbsko, Poľsko).  
Pri príležitosti nášho predsedníctva v Európskom parlamente venovala Slovenská 

republika vianočný stromček mestu Brusel. Vedenie FS Makovica začiatkom novembra 
prijalo pozvanie Veľvyslanectva SR v Belgicku. Desať členov tak vycestovalo na krátke 
prezentačné vystúpenie, kde slovenskými a rusínskymi koledami bezprostredne pred 
rozsvieteným vianočného stromčeka otvorili vianočné trhy na belgickom Grand Palace. 
Okrem tohto hlavného programu predstavili slovenský folklór aj na Veľvyslanectve SR 
v Bruseli a v Rade EU 

 

 
 
 

 
Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia: 

 

      Schválený   Upravený 

      rozpočet 2016  rozpočet 2016 

 

Bežné výdavky, príjmy   225 719EUR  245 779EUR 

Bežné výdavky na projekty /ÚV SR -111/  0    14  000EUR  

Bežné výdavky na projekty /FPU-111/  0    17 200EUR 

Bežné výdavky ÚPSVaR /72h/   0      7 664EUR 

( projekt Šanca na zamestnanie) 

  

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku má na rok 2016 schválený rozpočet vo 
výške 225 719 EUR,  z toho: zdroj 46 -  27 000 EUR 

 V roku došlo k rozpočtovému opatreniu: 

- listom č. 840/4/K/2016 zo dňa 4.5.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo výške 
14 000 EUR 
Uvedené finančné prostriedky sú pridelené zo štátneho rozpočtu SR na podporu 
programu Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2016 

 



• KNM-1708/2016/3.1 – „Keď sme sa tak zišli“ príprava a realizácia 
folklórneho diela – metodické stretnutie a tvorivá prezentácia folklórneho 
diela na tému svadba v objeme 4 000 EUR a spolufinancovanie z vlastných 
alebo iných zdrojov v objeme 211 EUR 

 
• KNM-1709/2016/3.5 – „Dotyky s krajinou“ príprava a realizácia kultúrno-

vzdelávacích aktivít v objeme 3 000 EUR a spolufinancovanie z vlastných 
alebo iných zdrojov v objeme 171 EUR 

 
 

• KNM-1710/2016/3.1 – „Spolu“ príprava a realizácia kultúrneho podujatia 
v objeme 2 000 EUR a spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov 
v objeme 167 EUR 

 
• KNM-1711/2016/3.4 – „CD – profilové CD FS Makovica k 60.výročiu 

založenia súboru“ príprava a vydanie CD nosiča v objeme 5 000 EUR 
a spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov v objeme 313 
EUR. 

- Listom č. 899/5/K/2016 zo dňa 16.5.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo výške 
1 600 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na „opravu hudobného nástroja – 
cimbalu“ 

 
- Listom č. 908/6/K/2016 zo dňa 23.5.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo výške 

 3 000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na realizáciu podujatia „Tuning 
zraz Svidník“ 

- Listom č. 988/8/K/2016 zo dňa 7.6.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo výške  
3300 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na kultúrne podujatie „Slávnosti 
kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska“ v objeme 3 000€ a Jednota dôchodcov 
Slovenska - Okresné športové hry seniorov 300€. 

 
- Listom č. 1366/18/K/2016 zo dňa 12.8.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo 

výške 4700 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na projekty podporené 
z Fondu na podporu umenia: 
Č. 16-440-00660 na realizáciu projektu „CINEAMA 2016“ v objeme 1500€ 

Č. 16-440-00652 na realizáciu projektu „Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti“ v objeme 3200€. 

- Listom č. 1448/21/K/2016 zo dňa 8.9.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo 
výške 4000 EUR. Finančné prostriedky sú pridelené z Fondu na podporu umenia na 
základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-420-01856 na projekt 
„Folklórny súbor Makovica - 60 rokov činnosti“ 

 
- Listom č. 1528/22/K/2016 zo dňa 14.9.2016  nám bol upravený bežný výdavok vo 

výške 8500 EUR. Finančné prostriedky boli pridelené z Fondu na podporu umenia na 
základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov číslo: 
 

• 16-450-01860 projekt „Svadba“ v objeme 2500€ 
 



• 16-450-01838 projekt „Hľadáme tmu“ v objeme 2000€ 
 

• 16-450-01869 projekt „Objavujeme vesmír“ v objeme 1500€ 
 

• 16-450-02010 projekt „Metodický seminár pre tanečné a spevácke kolektívy“ 
v objeme 2500€ 

 

- Listom č. 1540/23/K/2016 zo dňa 20.9.2016 nám boli upravené príjmy a výdavky vo 
výške 2190€  

- Listom č. 2012/27/K/2016 zo dňa 3.11.2016 nám bol upravený bežný výdavok vo 
výške 12160€. Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť 
zamestnancov organizácie a úhradu záväzkov. 
 

- Listom č. 2423/28/K/2016 zo dňa 21.11.2016 nám boli upravené príjmy a výdavky vo 
výške 2190€ 
 

- Listom č. 2644/30/K/2016 zo dňa 9.12.2016 nám boli upravené príjmy a výdavky vo 
výške 2189€ 
 

- Listom č. 2720/31K/2016 zo dňa 20.12.2016 nám boli upravené príjmy a výdavky vo 
výške 1095€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plnenie príjmov:  

  schválený upravený skutočnosť 

      rozpočet rozpočet k 31.12.2016 
   

-  príjmy -  zdroj 46     27000,00    27000,00   27299,48 

   z toho: 

- príjmy z prenajatých budov            0      4350,00     7055,74 

- predaj výrobkov, tovarov a služieb   27000,00    22650,00        19946,50 

- iné               297,24 

312001 – Zo štátneho rozpočtu   0      7664,00      7663,60 

 

 Vlastné príjmy /zdroj 46/ pozostávajú  z  prenájmu kancelárskych priestorov, 
poplatkov DFS Makovička, vystúpenie FS Makovica a DFS Makovička, tvorivé dielne, 
ubytovanie,  exkurzia, režijné náklady: 

  

212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov  7055,74 

 z toho: prenájom kancelárskych priestorov  POS Svidník,  

       vysunutého astronomického pracoviska v Roztokoch 

 

223001-   Za predaj výrobkov, tovarov a služieb    19946,50 

 z toho: 

-     poplatok DFS Makovička                  4200,00    

-     vystúpenie FS Makovica a DFS Makovička                4450,00    

-     ubytovanie hvezdáreň Roztoky                  8686,00 

- tvorivé dielne                      466,00 

- účastnícky poplatok školenie           66,00 

- exkurzia             115,50 

- ostatné  /rež náklady/                   1963,00 

 



  PSK nám poskytol bežný výdavok vo výške 218779,00 /zdroj 41/, 27000,00 
/zdroj 46/, 7664,00 /zdroj 72h/ na činnosť osvetového zariadenia a vysunutého 
astronomického zariadenia v Roztokoch. 

  

Čerpanie výdavkov: 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku eviduje k 31.12.2016 15 zamestnancov, 
prepočítaný stav je 14,3. Dvaja zamestnanci pracujú na základe dohody cez  Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“.  Priemerná 
mzda k 31.12.2016 je 658,34 EUR. 

 

611 - Tarifný plat, osobný plat, základný /41/ -         83348,64  

611 – Tarifný plat, osobný plat, základný /72h/ -           5160,00     

612 001 -  Osobný príplatok /41/   -          22926,46 

612001 – Osobný príplatok /72h/   -             518,70  

612002 - Ostatné príplatky okrem osob. prípl. -           1820,44 

614 – Odmeny     -          14715,00 

614 – Odmeny     -  5985,00 

         

620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni 

 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne /41/          10745,54 

621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne /72h/   567,91 

   

623 – Poistné do ostatných zdrav. poisťovni           1627,45                  

 

625 – poistné do Sociálnej poisťovne 

 625001 – nemocenské poistenie           1861,03 

 625001 – nemocenské poistenie /72h/              79,38 

 625002 – starobné poistenie                     17853,38 



 625002 – starobné poistenie            1233,40 

 625002  - starobné poistenie /72h/             795,06 

625003 – úrazové poistenie            1095,98                                     

625003 – úrazové poistenie /72h/    45,36 

 625004 – invalidné poistenie                       3869,56 

 625004 – invalidné poistenie /72h/             170,31 

 625005 – poistenie v nezamestnanosti                      1256,08 

 625005 – poistenie v nezamestnanosti /72h/                         56,77 

 625007 – rezervný fond solidarity                      6475,26 

 625007 – rezervný fond solidarity /72h/            269,71 

 

630 Tovary a služby 
 

631 Cestovné náhrady 

 

631001 Cestovné náhrady – tuzemské         16,10 

Pracovníčka sa zúčastnila výstavy diel z 53. ročníka celoštátnej postupovej súťaže 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ  SPEKTRUM 2016 

 

632 Energie, voda a kumunikácie 

 

632001 Energia elektrická, plyn /41       8937,80 

632001 Energia elektrická, plyn /46/       8152,08 

 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie 
preddavkovo mesačne. Dodávateľ vystaví vždy po skončení daného mesiaca faktúru 
s vyúčtovaním skutočnej spotreby elektriny. Od 1.3.2016 je spotreba elektriny meraná 
priebehovo s diaľkovým odpočtom údajov, ktoré umožňujú sledovanie spotreby elektriny 
inteligentné meracie systémy, tzv. smartmetre. 



Vykurovanie priestorov POS je vykurované vlastnou plynovou kotolňou. Dodávateľ vystaví 
mesačne faktúru na základe skutočnej spotreby plynu predchádzajúceho obdobia a raz ročne 
vyúčtovaciu faktúru na základe skutočnej spotreby plynu. 

 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku platí za odber elektrickej energie za 
odberné miesto vysunutého astronomického pracoviska v Roztokoch. Odberné miesto 
Roztoky je pripojené do sústavy vysokého napätia.  Budova je vykurovaná elektrickou 
energiou. Dodávateľ vystaví rozpis a splatnosť preddavkových platieb –3-krát v mesiaci. 
Vyúčtovaciu faktúru vystaví mesačne na základe skutočnej rezervovanej kapacity.  
Využívame pri dennej prevádzke aj kotol na tuhé palivo. Snažíme znížiť náklady na 
elektrickú energiu. Vzhľadom k tomu, že v prvom štvrťroku neboli záujem o ubytovanie vo 
hvezdárni, v rámci ekonomických opatrení sme iba v najnutnejšej miere temperovali teplo 
v zariadení. 

 

632002 – Vodné, stočné        616,73 

632003 -  Poštové a telekomunikačné služby              1381,89  

      - telefónne poplatky,  poštovné, popl.za výpis  

   

632004 – Komunikačná infraštruktúra               1986,02 

          Svitel – internet  POS        

    T-COM – internet Roztoky     

     Slovak Telecom - poplatky VUC NET              

 

 

 633 Materiál 

 

633002 – Výpočtová technika         344,00 

Bol zakúpený notebook ASUS 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje        200,00 

Bol zakúpený ovládač k montáži  CELESTRON v rámci projektu FPU – Objavujeme vesmír 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /111/ UV     1000,00 



Zakúpenie hudobného nástroja viola v rámci projektu CD - profilové CD FS Makovica k 60. 
výročiu založenia súboru 

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje /111/ FU     2400,00 

Zakúpenie hudobného nástroja kontrabas v rámci projektu Folklórny súbor Makovica – 60 
rokov činnosti 

Zakúpenie USB kamery, fotostatív VELBON 438 v rámci projektu Objavujeme vesmír 

Zakúpenie videokamery CANON LEGRIA HF a videostatív KONING v rámci projektu 
Hľadáme tmu. 

633006 – Všeobecný materiál        2638,47  

- Materiál na údržbu budovy POS a vysunutého astronomického pracoviska v  Roztokoch 
-  predĺžovačka, batérie do kalkulačky, batérie do diaľkového ovládača, sprchovaciu 

batériu, sáčky do vysávača, odhrňovač snehu, násada do metly, tavné tyčinky  
- Kancelárske potreby – papier, toner, samolepky, tlačiva, DVD 
- Hygienické potreby, čistiace potreby  
- Slnečné protokoly pre vysunuté astronomické pracovisko v Roztokoch 
- Materiál na tvorivé dielne KS DDT Rozprávkový Stropkov a neprofesionálnych filmárov 

KS CINEAMA 2016 
633006 –  Všeobecný materiál /111/ UV       500,00 

- Antireflexné klipy v rámci projektu Dotyky s krajinou 
633006 – Všeobecný materiál /111/ FU       400,00 

- Bol zakúpený materiál na tvorivé dielne, papier na výrobu kulisy 
633009 – Knihy, časopisy, noviny, učebnice        290,33 

- Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka.  
633010 – Pracovné odevy, obuv             34,30 

- Bol zakúpený pracovný odev pre upratovačky 
633013 – Softvér /46/             225,00  

- Bol zakúpený office 2016 
 

633015 – Palivá ako zdroj energie         157,88 

- Propan - butanová fľaša pre vysunuté astronomické pracovisko v Roztokoch  
- Benzín a olej do kosačiek 

 

 

 



  634 Dopravné 

 

 Organizácia vlastní 2 motorové vozidlá, motorový snežný skúter. Motorové vozidlo 
OPEL COMBO slúži pre pracovníkov POS počas realizácie ich činnosti, ale aj ako úžitkové 
vozidlo pre potreby FS  Makovica, prevoz hudobných nástrojov, ozvučenie a pod. Zároveň je 
vozidlo určené pre služobné cesty. Automobil CITROEN BERLINGO  používa sa pri 
metodických návštevách, poradách, školeniach pre zamestnancov vysunutého astronomického 
pracoviska v Roztokoch. Motorový snežný skúter sa využíva počas zimnej sezóny ako 
pohotovostné vozidlo v náročnom teréne a na značenie bežeckých turistických trás. 

 

634001 – Palivá, maziva, oleje             1298,06 

      - pohonné hmoty pre 2 motorové vozidlá  

634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky            966,48 

- zakúpenie autobatérie do motorového vozidlá CITROEN BERLINGO 
- STK, emisná kontrola a oprava bŕzd motorového vozidla CITROEN BERLINGO 
- Servisná prehliadka motorového vozidla OPEL COMBO COMBI SK402AZ 
- Oprava motorového vozidla CITROEN BERLINGO a OPEL COMBO COMBI 
- Prezutie pneumatík motorového vozidla CITROEN BERLINKO a vyváženie kolies 

motorového vozidla OPEL COMBO COMBI 
634003 – Poistenie motorových vozidiel           859,61 

- Havarijné poistenie  motorového vozidla CITROEN BERLINGO           
- Povinné zmluvné poistenie  prívesného vozíka 
- Havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu motorového vozidla OPEL 

COMBO 
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

CITROEN BERLINGO 
634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov           20,00 

- Odber vzorky vody na vysunutom pracovisku Roztoky 
634004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov /111/FU      2800,00 

- Preprava účinkujúcich na KS DDT Rozprávkový Stropkov 
634005 – Karty, známky, poplatky              50,00 

- Zakúpenie diaľničnej známky 
634006 – Pracovné odevy, obuv            104,00 

- Pracovný odev a obuv pre vodiča, údržbára 
    

 



635 Rutinná a štandardná údržba 
 

635004 – Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov     3087,48 

- Oprava hudobných nástrojov – 2ks kontrabas a 2ks klavír  
- Kompletná oprava cimbalu 
- Oprava rozvádzača na vysunutom pracovisku v Roztokoch 
- Výmena topného telesá automatickej práčky v Roztokoch 

 

635009 – Softvér           3039,47  
 z toho:                                 

-  aktualizácia programového produktu ISPIN        
-  servisné práce ISPIN ASSECO SOLUTIONS a.s.  
-  správa informačného systému –SOFTIP                       

        
 

636 Nájomné 
 

636001 – Nájomné za nájom budov, objektov    50,00 

- Prenájom priestorov na metodické školenie pre vedúcich FS, Fsk, DFS, členov 
folklórnych kolektívov a hudobníkov 

636001 – Nájomné za nájom budov /46/          250,00 

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

- Prenájom priestorov na KS DDT Rozprávkový Stropkov 
- Prenájom priestorov KS filmovej tvorby CINEAMA 2016 
636002 –Nájomné za prenájom prv. strojov                54,00 

- Prenájom poštového priečinka 
636002 – Nájomné za prenájom prev. strojov /46/             558,95   

-  poplatok za prenájom tlačiarne      
 

637 Služby 
  

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady              184,00  

- Školenie učiteľov slovenského jazyka a literatúry na tému Umelecký prednes v systéme 
súťaži výchova detského recitátora 



- 1 pracovníčka sa zúčastnila odborného seminára Prevencia vybraných sociálno- 
patologických javov     

- 1 pracovníčka sa zúčastnila odborného seminára Správa registratúry   
637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady  /111/ UV   11500,00  

- lektorovanie pracovného sústredenia zameraného na hudbu a spev v rámci realizácie 
projektu SPOLU 

- tvorba a praktická realizácia choreografie tanca Redový v rámci projektu „Keď sme sa tak 
zišli“ 

- ubytovanie pre účastníkov workshopu v rámci projektu Spolu 
- príprava a realizácia tanečného programového čísla školiteľská a poradenská činnosť 

v rámci projektu SPOLU 
- ubytovanie pre účastníkov workshopu, lektorská činnosť počas realizácie projektu Dotyky 

s krajinou 
- výber, hudobná úprava, partitúry, nácvik s hudobníkmi a spevákmi, nahrávanie a celkové 

spracovanie profilového CD FS Makovica k 30. výročiu založenia súboru, práce spojené 
s činnosťou hudobného redaktora počas nahrávania a vydania profilového CD FS 
Makovica k 60. výročiu založenia súboru 

- vytvorenie scenára a réžia podujatia, účinkovanie folklórnych skupín v projekte „Keď sme 
sa tak zišli“. 
 

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady /111/FU   3600,00  

- lektorská činnosť pre účastníkov projektu Metodický seminár pre tanečné a spevácke 
kolektívy 

- prednášky pre účastníkov projektu Objavujeme vesmír  
- stravovanie, ubytovanie, príprava a realizácia metodického seminára pre tanečné 

a spevácke kolektívy  
  

637002 – Konkurzy a súťaže                           9869,41 

Zakúpenie cien pre víťazov: 

- OS Vesmír očami detí výtvarná súťaž 
- OS v maľovaní veľkonočných vajíčok v N. Olšave 
- RS neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum 2016 
- Výtvarná súťaž zameraná ku Dňu Zeme – ZŠ Cernina 
- RS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2016 
- KS „Rozprávkový Stropkov“ 
- OS v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre okresy Svidník 

a Stropkov 
- RS „Vo víre tanca“- moderný a módny tanec pre okresy Svidník a Stropkov 
- Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby 
- Regionálna súťažná prehliadka Detský festival ľudovej hudby 2016 



- RS „Čo vieš o hviezdach“ 
- Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Vo víre tanca 

folklórny tanec 

- KS neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2016 
- OS amatérskej fotografie AMFO 2016 
- Regionálna súťažná prehliadka „Rómsky talent 2016“ 
- Regionálna súťažná prehliadka ľudových piesní Makovická struna 2016 
- Okresné športové hry seniorov 
- Regionálna postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov 

spevákov a inštrumentalistov 
- Okresná súťaž Jesenná fantázia z plodov zeme 
- Okresná súťaž o najkrajší betlehem 
- 1. ročník speváckej súťažnej prehliadky - interpretácia vianočných piesní a kolied 
- Hodnotenie výtvarných prác – Výtvarné spektrum 2016 okres Svidník a Stropkov 
- Hodnotenie výtvarných prác OS  Vesmír očami detí 2016 pre ZŠ, MŠ a ZUŠ    
- Hodnotenie OSP neprofesionálnej filmovej tvorby Cineama 2016    
- Hodnotenie regionálnej postupovej prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych 

skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov pre okresy Svidník a Stropkov 
- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky Vo víre tanca 2016 – moderný tanec 
- Hodnotenie RS AMFO FOTO 2016 
- Hodnotenie súťažnej prehliadky folklórneho tanca pre okresy Svidník a Stropkov 
- Hodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky „Rómsky talent 2016“ 
- Hodnotenie regionálnej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov 

spevákov a inštrumentalistov 
- Odborné vedenie expedície v rámci projektu Hľadáme tmu 
- Technické zabezpečenie 62.Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku 

v dňoch 17.6.-19.6.2016 
- Osvetlenie, ozvučenie a hudobná produkcia podujatia TUNING ZRAZ SVIDNÍK 
Zakúpenie kytice pre divadelný ochotnícky súbor Ondavan pri príležitosti 50. výročia 
založenia,  L. Vicovej vernisáž výstavy Moje svety, autorská fotografická výstava I. Čižmára, 

Vernisáž výstavy Hra farieb – Sergej Galay a Orest Tsyupko, vernisáž výstavy Výber z tvorby 
– Anna Marczynska a Zdizislaw Twardowski, vernisáž výstavy Nattela Ovsiienko – Melódie 
jari, vernisáž výstavy „Výber z tvorby“ Kataríny Grúsovej a Jozefa Horkavého, prvá autorská 
výstava Vladiamíra Makaru 

Vystúpenie Umeleckého telesa PUĽS, FS Sabinovčan, FS Šarišan, ĽH bratov Zamiškovcov 
v rámci 62.Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku v dňoch 17.6.-19.6.2016   

 

637002 – Konkurzy a súťaže /111/FU         7300,00 

- Odborné hodnotenie divadelných predstavení  Rozprávkový Stropkov - krajská súťažná 
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 



- Ubytovanie a podanie stravy pre seminaristov a porotu počas realizácie krajskej súťažnej 
prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 

- Odborné hodnotenie krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby 
CINEAMA 2016 

- Ubytovanie a podanie stravy pre seminaristov a porotu počas realizácie krajskej súťažnej 
prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2016 

- Hudobná úprava speváckych blokov a tancov pre program FS Makovica k 60.výročiu 
založenia v rámci projektu Folklórny súbor Makovica – 60 rokov činnosti 

- Ubytovanie pre účastníkov expedície, odborné vedenie expedície v rámci projektu 
Hľadáme tmu 

- Ubytovacie služby pre účastníkov projektu Objavujeme vesmír 
- Dramaturgia a choreografická činnosť tancov v rámci projektu Folklórny súbor Makovica 

– 60 rokov činnosti 
- Príprava a realizácia metodického stretnutia vedúcich a hlavných realizátorov a  podanie 

stravy v rámci projektu Svadba 
 

637003 – Propagácia, reklama, inzercia             93,96 

           - vytvorenie web stránky 

 

637004 – Všeobecné služby                        2762,55 

      - odplata                  

        - EPI zbierka zákonov, finančný spravodajca                           

     -  gravírovanie cien pre víťazov KS DDT 

                   Rozprávkový Stropkov                                                             

     - výmena strún a ladenie cimbalov              

     - oprava mužských čižiem                

     - činnosť technika PO                

     - inštalácia tlačiarne, pripojenie do siete             

     - zdravotná služba                           

     - tlač materiálov a diplomov na súťaže, pozvánok 

      a plagátov v rámci projektov              

    - diagnostika bezpečnostnej signalizácie v priestoroch           

       vysunutého pracoviska v Roztokoch 



    - grafický návrh a tlač pozvánky a plagátu projektu – Folklórny súbor Makovica –     
60 rokov činnosti 

          - Revízia požiarnej signalizácie v objekte vysunutého zariadenia v Roztokoch´ 

 

637004 – Všeobecné služby /46/            2129,23 

- Ušitie krytu na cimbal 
- Zdravotná služba 
- Porez dreva na vysunutom pracovisku v Roztokoch 
- Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v zariadení POS 

a vysunutom pracovisku v Roztokoch 
- Tlač materiálov čiernobiely a farebný 
- Vývoz kontajnera z vysunutého pracoviska v Roztokoch 
- Činnosť technika za III. a IV. štvrťrok 
- Demontáž ríms na budove POS 
- Čistenie komínov vo vysunutom pracovisku v Roztokoch 
- Ladenie cimbalu 
- Výroba čelnej steny k 60. Výročiu založenia folklórneho súboru Makovica 
- Tlač – čiernobiele a farebne 

Revízia plynového zariadenia – vykonanie ročnej prehliadky kotlov nad 30kW 

637004 – Všeobecné služby /ÚV/            1000,00 

 

637005 – Špeciálne služby /46/            1176,00 

- Právne služby – vypracovanie zmluvy 
 

637011 –Štúdie, expertízy, posudky                 90,50 

- Laboratórny rozbor pitnej vody na vysunutom pracovisku v Roztokoch 
 

637012 – Poplatky a odvody                          571,54  

     - poplatok za hotovosť  

                - poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Mesto Svidník   

     - správny poplatok – výpis z registra pozemkových spoločenstiev   

                - administratívny poplatok za predložené projekty na Fond pre podporu umenia 

637014 – Stravovanie zamestnancov POS                           5893,80 

637015 – Poistné budova                                                           1757,32 

-  poistenie budovy, majetku v Roztokoch a vo Svidníku 



637016 – Prídel do sociálneho fondu           1820,22                                                

      /1,5% z hrubých miezd/ 

 

637035 – Dane                                      892,86   

- Koncesionárske poplatky 
- Daň z nehnuteľnosti POS 
- Daň z nehnuteľnosti vysunuté pracovisko v Roztokoch 
- Poplatok za komunálny odpad 
- Daň za ubytovanie 

 

637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru        7290,00 

      – 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. 

 Externý zamestnanec – astronóm vysunutého pracoviska v Roztokoch 

     

642015 – Transfery na nemocenské dávky               115,70 

 
   Účelové finančné prostriedky: 
 

Bežné výdavky vo výške 3000 EUR . Finančné prostriedky sú účelovo určené na 
kultúrne podujatie „Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR – 62. ročník“. 

Plán:  

637002 – Konkurzy a súťaže    3000 EUR 

Čerpanie: 3000 EUR 

 

Vystúpenie Umeleckého telesa PUĽS, FS Sabinovčan, FS Šarišan, ĽH bratov Zamiškovcov 
v rámci 62.Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku v dňoch 17.6.-19.6.2016.   

Bežné výdavky vo výške 3000 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na realizáciu 
podujatia  „Tuning zraz Svidník“ 

 



Plán: 

637002 – Konkurzy a súťaže 3000 EUR 

 

Čerpanie: 3000 EUR 

- V dňoch 12.-  13.8.2016 sa uskutočnil Tuning zraz Svidník. Bola zabezpečená technická 
realizácia podujatia – osvetlenie, ozvučenie, hudobná produkcia 

 

Bežné výdavky vo výške 300 EUR.   Finančné prostriedky sú účelovo určené na realizáciu 
podujatia „ Jednota dôchodcov Slovenska – Okresné športové hry seniorov“. 

 

Plán: 

637002 – Konkurzy a súťaže 120 EUR 

637004 – Všeobecné služby 180 EUR 

 

Čerpanie: 300 EUR 

Tlač pozvánok, plagátov, diplomov a zakúpenie cien pre víťazov Okresných športových 
hier seniorov. 

Bežné výdavky vo výške 1600 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na 
„opravu hudobného nástroja – cimbal“ 

 

Plán: 

 

635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 1600 EUR 

 

Čerpanie: 1600 EUR 

 

- Kompletná oprava cimbalu 
 

Bežné výdavky vo výške 12160 EUR. Finančné prostriedky sú účelovo určené na hmotnú 
zainteresovanosť zamestnancov organizácie a úhradu záväzkov. 



Plán:  

614 – Odmeny     9015,00 

621 – poistné do VZP                  897,00 

625001-nemocenské poistenie                126,00 

625002-starobné postenie    1262,00 

625003-úrazové poistenie        72,00 

625004-invalidné poistenie                 270,00 

625005-poistenie v nezamestnanosti             90,00 

625007- rezervný fond solidarity                428,00 

 

Čerpanie: 

614 – Odmeny     9015,00 

621 – poistné do VZP                  897,00 

625001-nemocenské poistenie                126,00 

625002-starobné postenie    1262,00 

625003-úrazové poistenie        72,00 

625004-invalidné poistenie                 270,00 

625005-poistenie v nezamestnanosti             90,00 

625007- rezervný fond solidarity                428,00 

 

  Záväzky k 31.12.2016   - 19224,14 € 
   

z toho: 

- predpis miezd            17413,35    
- sociálny fond   1810,79 

 

 

 

 



Pohľadávky k 31.12.2016 –  91,08 € 

z toho: 

- 335 – nafta motorového vozidla CITROEN BERLINGO -18,37€ 
          nafta motorového vozidla OPEL COMBO - 72,32€ 

     benzín snežný skúter – 0,39€  

 

Majetok: 

Stav dlhodobého majetku k 31.12.2016    1 535 849,99 € 

z toho. 

- Stavby /021/          414 353,86 € 
- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí /022/    128 146,36€ 
- Dopravné prostriedky /023/          57 064,64 € 
- Pozemky /031/                       17 332,60 € 
- Drobný dlhodobý majetok /028/            3 518,00 € 
- Ostatný dlhodobý hmotný majetok /029/                 886 125,73 € 
- Obstaranie dlhodobého majetku /042/         29 308,80 € 

    / Projektová dokumentácia/            
 
 
 
 

Stav drobného hmotného a nehmotného majetku vedený v OTE /podsúvahový účet/ 
k 31.12.2016            111775,87€ 
 
Stav k 1.1.2016           107422,86€ 
Prírastky                4657,00€ 
Úbytky                  303,99€ 
Stav k 31.12.2016           111775,87€  
  
 
 
 Projekty:  
 
 V grantovom projekte Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín 
máme podporených 4 projekty: 
 
 Na projekt „Keď sme sa tak zišli“ príprava a realizácia folklórneho diela – metodické 
stretnutie a tvorivá prezentácia folklórneho diela na tému svadba sú poskytnuté finančné 
prostriedky vo výške 4 000 € . 



Plán:        4000€ 
637001 – 4000€ 
 
Čerpanie: 4000€ 
637001 – 4000€ 
- tvorba a praktická realizácia choreografie tanca Redový v rámci projektu „Keď sme sa tak 

zišli“ 
- scenár a réžia podujatia „Keď sme sa tak zišli“. Jedná sa o metodické stretnutie a tvorivú 

prezentáciu folklórneho diela na tému svadba. 
- Účinkovanie folklórnych skupín v programe. Z realizácie podujatia bolo vydané DVD pre 

potreby činnosti folklórnych skupín  
 

 Na projekt „ Dotyky s krajinou“  príprava a realizácia kultúrno-vzdelávacích aktivít 
sú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3000€.  
Plán:        3000€ 
633006 –   500€ 
637001 –  2500€ 
 
Čerpanie: 3000€ 
633006 –     500€ 
Boli zakúpené antireflexné klipy 
637001 –    2500€ 
Ubytovanie pre účastníkov workshopu 
Grafika a lektorská činnosť počas realizácie projektu Dotyky s krajinou, ktorého sa zúčastnilo 
25 účastníkov – neprofesionálnych výtvarníkov okresov Svidník a Stropkov. Hosť podujatia 
výtvarník z Poľska a výtvarníčka z Ukrajiny. 
 
 Na projekt „ Spolu“  príprava a realizácia kultúrneho podujatia sú poskytnuté finančné 
prostriedky vo výške 2000€ 
Plán:     2000€ 
637001 – 2000€ 
 
Čerpanie: 2000€ 
637001 – 2000€ 
- lektorovanie pracovného sústredenia zameraného na hudbu a spev v rámci realizácie 

projektu SPOLU 
- ubytovanie účastníkov školenia 
Tohto neformálneho vzdelávania zúčastnilo sa 20 účastníkov, ktorí získali základné 
informácie ako pracovať s krúžkami zameranými na jednotlivé umelecké odboru – hudba, 
spev, tanec, hovorené slovo. Počas sústredení sa pripravil program, ktorý sme odprezentovali 
v obci Stročín. 

 
 

 Na projekt „CD – profilové CD FS Makovica k 60.výročiu založenia súboru“ príprava 
a vydanie CD nosiča sú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5000€. 
 
Plán:        5000€ 
633004 – 1000€ 
637001 – 3000€ 
637004 – 1000€ 



 
Čerpanie: 5000€ 
633004 – 1000€ 
Bol zakúpený hudobný nástroj viola  
637001 – 3000€ 
637004 – 1000€ 
Výroba CD nosiča, plastové boxy, booklet celofánovanie komplet – 60. výročie založenia 
súboru. Slávnostné uvedenie CD bolo súčaswťou premiérového programu FS Makovica k 60. 
Výročiu založenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.11.2016 v Dome kultúry vo Svidníku. 
 
 V grantovom systéme  Fondu na podporu umenia /zdroj 111/ mali sme podporených 7 
projektov: Rozprávkový Stropkov – krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti,  CINEAMA 2016, Folklórny súbor Makovica – 60 rokov činnosti, Objavujeme 
vesmír, Svadba, Hľadáme tmu, Metodický seminár pre tanečné a spevácke kolektívy. 
 
 V dňoch 13. – 14.4.2016 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku detskej 
dramatickej tvorivosti – Rozprávkový Stropkov. Poskytnuté finančné prostriedky sú vo výške 
3200€: 
Plán:    3200€ 
634004 – prepravné  1800€ 
636001 – prenájom priestorov 300€  
637002 – konkurzy a súťaže 1100€ 
 
Čerpanie:   3200€ 
634004 – prepravné  1800€ 
636001 – prenájom priestorov 300€ 
637002 – konkurzy a súťaže  1100€  

- Preprava účinkujúcich na KS DDT Rozprávkový Stropkov 
- Prenájom priestorov na KS DDT Rozprávkový Stropkov 
- Odborné hodnotenie divadelných predstavení  Rozprávkový Stropkov - krajská súťažná 

prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 
-  podanie stravy pre seminaristov a porotu počas realizácie krajskej súťažnej prehliadky 

detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov 
- ozvučovacie služby 
 

V dňoch 8. – 9.4.2016 sme zrealizovali krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej 
filmovej tvorby CINEAMA 2016. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch POS. Poskytnuté 
finančné prostriedky vo výške 1500€ 
 
Plán:              1500€ 
633006 – Všeobecný materiál  150€ 
636001 – prenájom priestorov  400€ 
637002- konkurzy a súťaže  950€ 
 
Čerpanie:              1500€ 
633006 – všeobecný materiál  150€ 
636001 – prenájom priestorov  400€ 
637002 – konkurzy a súťaže  950€ 

- Bol zakúpený materiál na tvorivé dielne, papier na výrobu kulís 



- Prenájom priestorov  
- Podanie stravy  pre seminaristov 
- Hodnotenie  a realizácia workshopu, premietacie služby   
 
 
Folklórny súbor Makovica – 60 rokov činnosti: 
 
Plán:             4000€ 
633004 – prevádzkové stroje, prístroje – 1200€ 
637002 – konkurzy a súťaže                -   2800€ 
Čerpanie:                                                 4000€ 
633004 – prevádzkové stroje, prístroje    1200€ 
637002 – konkurzy a súťaže                     2800€ 
- Zakúpenie hudobného nástroja kontrabas v rámci projektu Folklórny súbor Makovica – 60 

rokov činnosti 
- Hudobná úprava speváckych blokov a tancov pre program FS Makovica k 60.výročiu 

založenia  
- Dramaturgia a choreografická činnosť dvoch tancov s názvom Tancuj chlope (polky zo 

Šemetkoviec), Zdaleka ja poznam svojoho frajira (krucena z oblasti Pstiná a Miroľa) 
- Vytvorenie a nacvičenie choreografie tanca z Kečkoviec Frajiročko moja s členmi FS 

Makovica  
 
 
Svadba 
Plán:                                        2500€ 
633006 – všeobecný materiál – 250€ 
634004 – prepravné -              1000€               
637002 – konkurzy a súťaže   1250€ 
 
Čerpanie:                                2500€ 
633006 – všeobecný materiál    250€ 
Textilný materiál na úpravu krojov pre mužov a ženy, svadobné zástavy 
634004 – prepravné    1000€ 
Preprava folklórnych skupín 
637002 – konkurzy a súťaže    1000€ 
 
Príprava a realizácia metodického stretnutia vedúcich a hlavných realizátorov projektu 
Svadba so zameraním na okruh: dramaturgia folklórneho diela, spracovanie autentického 
výskumného materiálu do javiskovej podoby, predsvadobné obdobie (pozývanie hostí na 
svadbu, dievčenská a mládenecká rozlúčka, príprava obradných predmetov, príprava 
svadobnej zástavy, odobierka, skladanie venčeka, družbovský tanec, čepčenie nevesty, redový 
tanec  
 
 
Hľadáme tmu: 
 
Plán:                                                        2000€ 
633004 – prevádzkové stroje, prístroje – 800€ 
637002 – konkurzy a súťaže - 1200€ 
 



Čerpanie:                                                  2000€ 
 
633004 – prevádzkové stroje, prístroje      800€ 
V rámci projektu bo zakúpený hmotný majetok videokamera CSNON LEGRIA a videostatív 
KONING 
637002 – prevádzkové stroje, prístroje    1200€ 
- Odborné vedenie expedície v rámci projektu Hľadáme tmu 
- Ubytovanie pre účastníkov expedície 

 
 

Objavujeme vesmír: 
 
Plán:           1500€ 
 
633004 – prevádzkové stroje, prístroje – 400€ 
637001 – školenia, kurzy, semináre    – 1100€ 
 
Čerpanie:         1500€ 
 
633004 – prevádzkové stroje, prístroje     400€ 
- Bola zakúpená USB kamera a fotostatív 
637001 – školenia, kurzy, semináre        1100€ 
- Prednášky, ubytovacie služby pre účastníkov projektu  
 
 

 Mimorozpočtové účty: 

 Sociálny fond 

 Počiatočný stav k 1.1.2016               1 062,17 € 

 Prídel do sociálneho fondu                          1 820,22 € 

 Spolu:                             2 882,39  € 

 

Výdaje: 

 - závodné stravovanie                              1 071,60 € 

    

 Stav k 31.12.2016 je 1 810,79 € 

 



Depozitný účet: 

 Počiatočný stav k 1.1.2016         16 222,41 € 

 610 – mzdy, platy          11 643,86  € 

            Výplata zamestnancom POS za december 2015 

 620 – Poistné             4 098,55€ 

 630 – Služby:                480,00 € 

                      Odmeny externým zamestnancom  

Konečný stav k 31.12.2016        17413,35€ 

 /mzdy, OOV, odvody za 12/2016/  

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mária Pajzinková 

        Riaditeľka POS 

 

 

 

 

 

 

 

 


