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A. ÚVOD
Zemplínske osvetové stredisko ako kultúrne zariadenie Košického samosprávneho
kraja naplnilo v roku 2015 svoje základné poslanie kultúrno-vzdelávacej inštitúcie.
Vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej
umeleckej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa i národnostných menšín,
vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovo-umeleckú činnosť vo všetkých jej
zložkách, tradičnú ľudovú kultúru, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii.
Metodickú pomoc poskytujeme samosprávam miest a obcí, folklórnym kolektívom a
jednotlivcom pri príprave projektov, tvorbe programov, poskytnutia databázy subjektov TĽK,
dramaturgii festivalov, príprave spomienkových osláv a výročí a pod. Naše stredisko
zastrešuje 62 obcí v michalovskom okrese a 47 obcí v okrese Sobrance, kde sídli aj naše
detašované pracovisko.
V roku 2015 sme sa podieľali na Top podujatiach programu Terra Incognita –
Jánske ohne nad Šíravou a Podhoroďské slávnosti. Ďalším podporeným projektom tohto
programu boli Mosty inklúzie – otvorenie letnej turistickej sezóny . Projekt ponúkol priestor
rôznym cieľovým skupinám zblížiť sa a zjednotiť ich v rôznorodosti. Mosty inklúzie ponúkli
možnosť zviditeľnenia nového turistického cieľa v katastri obce Kaluža- Thermalparku
Kaluža. Zapojili sme sa do projektových výziev Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR,
Košického samosprávneho kraja a mesta Michalovce.
Celý rok 2015 bol v spoločensko-kultúrnom dianí rámcovaný 200. výročím narodenia
Ľudovíta Štúra - jednej z najvýznamnejších osobností obrodeneckých snáh, humanistických
ideálov, národného sebaurčenia a jazykovej svojbytnosti. Štúrove ideály a sny sa neľahkými
cestami a osudmi Slovákov pretvorili v realitu, ktorú žijeme a ktorou dýchame dodnes.
V kontexte 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme pripravili množstvo aktivít a podujatí
aj v našom zariadení. Táto časť našej histórie a osobnosť Ľudovíta Štúra stojí za to, aby sme
sa k nej vrátili. Spomienkové podujatia boli koncipované tak, aby verejnosť mala možnosť
viac sa zaujímať o jeho život a dielo, aby sa tieto dejiny tlmočili ako zaujímavé a aktuálne aj
dnes.
Samostatnou zložkou a súčasťou nášho strediska je folklórny súbor Zemplín a jeho
detská zložka Zemplínik. Cieľom vedenia súboru je viesť mladých ľudí k úcte a láske
k vlastným tradíciám a tak ich ďalej šíriť ako osvetu medzi ľudí. Spoločná láska – láska
k folklóru spája všetkých tých : tanečníkov, hudobníkov, spevákov, choreografov a tanečných

pedagógov , ktorí sa počas celej existencie v súbore vystriedali . Folklórny súbor Zemplín sa
už teraz pripravuje na svoje jubileum – 60. výročie /1957/. Takéto výročie si zaslúži prípravu
programu, ktorý bude dôstojne reprezentovať úsilie všetkých, ktorí prežili v súbore kus
života, zanechali tam svoj um a šírili jeho dobré meno nielen na Slovensku, ale po
celom svete. Aj v roku 2015 sa súbor zúčastnil podujatí organizovaných v našom meste: Na
poctu mesta, Stavanie mája, Zemplínske slávnosti, Rozsvietenie stromčeka a benefičných
koncertov. Našu kultúru reprezentovali na festivaloch v Púchove, Zuberci, Rejdovej, Svidníku
ako aj na podujatiach v obciach v rámci regiónu Zemplína.
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach má podpísanú dohodu o spolupráci so
Zakarpatským inštitútom v Užhorode a Mukačevským pedagogickým inštitútom. Spolupráca
spočíva najmä v organizovaní výtvarných plenérov a výmene umeleckých kolektívov a
jednotlivcov. Pokračuje aj spolupráca so Všeobecnou školou s vyučovacím jazykom
slovenským v Maďarsku (Szátoráljaújhély).
Aj v roku 2015 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach využilo možnosti viac
- zdrojového financovanie. Podali sme 28 projektov :
MK SR – / úspešných 13/,

14 112,08 €

mesto Michalovce – 1 projekt / úspešný/

1 500 €

KSK – Terra Incognita – 1 projekt /úspešný/ 3 000 €
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B.

VYHODNOTENIE

PLNENIA

ÚLOH

A

CIEĽOV

NA

JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH ODBORNEJ ČINNOSTI
I. Hlavná činnosť
1 Kultúrno – výchovná činnosť
Regionálna a miestna kultúra by mala mať v spoločnosti dôstojné postavenie,
podmienky pre svoju existenciu, prezentáciu a kontinuitu. Kultúrnosť a vzdelanosť nie je len
vizitkou seba samého ale aj vizitkou celého národa. K tomu potrebuje nielen regionálnu, či
miestnu podporu, ale aj podporu zo strany štátu. Nebudeme kultúrni až vtedy, keď budeme
ekonomicky zabezpečení ak nebudeme kultúru podporovať každodenne a to aj popri riešení
iných, na prvý pohľad dôležitejších problémov.
Na úseku mimoškolskej výchovy a vzdelávania sme pokračovali v organizovaní
vzdelávacích aktivít v oblasti primárnej prevencie zameranej na témy: Trestná činnosť a
šikana, Obchodovanie s ľuďmi, Kyberšikana, Policajti v boji proti drogám, Ochrana práv
duševného vlastníctva, Boj proti pašovaniu a porušovaniu colných a daňových predpisov a iné
patologické javy. Prezentácie, otvorené diskusie, workshopy a prednášky boli určené pre
rôzne vekových kategórie a sociálne skupiny adresátov. Intenzívnejšia činnosť na tomto
úseku bola v rámci Týždňa boja proti drogám. V rámci Medzinárodného dňa boja proti
násiliu na ženách sme sa zapojili do kampane pod názvom Násilie na ženách v spolupráci
s OZ Pomoc rodine a OR PZ v Michalovciach. Záujem bol aj o problematiku zdravotného
životného štýlu, ktoré sme realizovali v spolupráci s RÚVZ v Michalovciach. Načo je nám
imunita, Prevencia srdcovo-cievnych ochorení, kurzy zdravej výživy s ochutnávkou - to sú
podujatia, na ktorých sa zúčastňovali členovia zväzu zdravotne postihnutých, klubu Venuša
ale i členovia denných seniorských klubov.
V popredí boli naďalej

aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ktoré sme

pripravili rôzne prednášky na prevenciu a destigmatizáciu duševných ochorení - Podoby duše
a zážitkovo–výchovné podujatie o ľuďoch so zrakovým handicapom – Mojimi očami. Aj
v tomto roku pokračoval v rámci estetickej výchovy cyklus prednášok a besied o umení
Dotyky s umením. Cieľom podujatí bolo predstaviť osobnosti výtvarného umenia na
Zemplíne žiakom základných a stredných škôl. V tomto cykle sme predstavili maliarku
Ľudmilu Lakomú- Krausovú, textilnú tvorkyňu a tkáčku Jozefínu Štefančíkovú, v spolupráci
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so ZM Michalovce – T.J. Moussona. Na inšpiratívne spoznávanie regiónu a regionálnej
histórie bolo zamerané podujatie O hrade v podhradí. Toto podujatie o súčasnosti i dávnej
minulosti hradu nad Vinným sme pripravili v spolupráci s OZ Zemplínsko-užská hradná
cesta, ktoré sa venuje jeho obnove. Pri prameni v obci Jovsa sme v spolupráci sú základnou
školou zorganizovali dopoludnie spevu, tancov, zážitkových súťaží a hier v prírode Otváranie studničiek. Cieľom podujatia bolo oživiť tradičné zvyky a zamerať sa pri tom aj na
ochranu prírody.
Upozorniť na krásu a hodnotu stromov v regióne Zemplína mala anketa „ Strom
regiónu Zemplína“ pripravená v spolupráci so Správou CHKO Vihorlat Vyhodnotenie ankety,
fotografie a príbehy stromov boli zverejnené na spoločnej výstave v galérii ZOS. Už 15 rokov
je 9. september Medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme. V
tento deň sme realizovali prednášky pre stredoškolákov a verejnosť a o 9.09 hod. sa
rozozvučali zvony v kostoloch. Posolstvom tohto podujatia bolo šírenie odkazu, aby sa ženy
počas tehotenstva zdržali požívania akéhokoľvek alkoholu.
V roku 2015 sa v kontexte 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra uskutočnilo
množstvo aktivít a podujatí. Už len tým, že vláda vyhlásila tento rok za Rok Ľudovíta Štúra,
chcela dať dôraz na to, že táto časť našej histórie a jeho osobnosť stojí za to, aby sme sa k nej
vrátili. Štúrov život považujeme za veľmi inšpiratívny aj pre dnešnú generáciu. Takých
osobností, ako bol Štúr, ktoré uprednostnili záujem spoločnosti pred svojím osobným šťastím,
nie je v slovenských dejinách veľa.

Aj my sme si život a dielo Ľ. Štúra pripomenuli.

Pripravili sme literárno-dramatické pásmo „ Pocta Ľudovítovi Štúrovi“, určené stredoškolskej
mládeži a širokej verejnosti. Pútavou a nevtieravou formou sa podarilo predstaviť Ľ. Štúra
nielen ako človeka – politika –národovca, ktorému záležalo na svojej krajine a svojom
národe, ale aj ako muža, ktorý celý život zvádzal veľký vnútorný žiaľ a bôľ „ žena, alebo
národ ?!!“ . Veľký záujem bol aj o kvízy a premietanie filmu s cieľom priblížiť jeho životné
osudy, dielo a odkaz .
2 Tradičná ľudová kultúra
Uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva je hlavným
zámerom štátnej kultúrnej politiky, ale aj kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. Na úseku tradičnej ľudovej kultúry sme

zrealizovali všetky plánované podujatia,

prehliadky a regionálne súťaže – Detský folklórny festival – okresnú súťažnú prehliadku
detských folklórnych súborov, 11. ročník regionálnej súťaže detí v speve ľudových piesní Ej,
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zalužicki poľo... V spolupráci so školami a obecnými úradmi sme pripravili tematické tvorivé
dielne zamerané na prezentáciu a osvojovanie tradičných remesiel. Cyklus tvorivých dielní
pre seniorov – Kreatívne so seniormi bol pod vedením skúsených lektorov zameraný na
prácu s hlinou, maľbu na sklo a porcelán, plstenie a výrobu plstených doplnkov. Deťom bol
venovaný cyklus tvorivých dielní – Poďme spolu tvoriť. Tradičné ľudové remeslá boli
súčasťou folklórnych podujatí v regióne. Ulička remesiel bola súčasťou Top podujatia
programu Terra Incognita – Jánske ohne nad Šíravou, Valalských osláv v Moravanoch, 56.
Zemplínskych slávností v Michalovciach, Dní obce Zalužice a Podhoroďských slávností. Do
podujatí v uplynulom roku sa aktívne zapájal aj Klub paličkovanej čipky, ktorý pracuje pod
záštitou Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach od roku 1998. Po tretíkrát sme
v roku 2015 pripravili denný letný tábor ZOS-káčik, ktorý sa teší veľkému záujmu. Program
tábora bol zameraný na tradičnú ľudovú kultúru, ale aj mimoškolskú výchovu. Venovali sme
sa tkaniu, paličkovanej čipke, plsteniu, výrobe mydiel, práci s hlinou, zdobeniu medovníčkov
i skladaniu origami. Okrem dopravnej výchovy , nechýbali environmentálne aktivity s lesným
pedagógom a športové aktivity vo fitnes centre.
2.1 Folklór – hudba, spev, tanec
Samostatný úsek činnosti v oblasti folklóru predstavujú súťaže ZUČ. Národné
osvetové centrum v Bratislave je vyhlasovateľom týchto súťaží . Zámerom organizátorov je
motivovať a vytvárať priestor pre umelecký rast a vzájomnú konfrontáciu jednotlivcov i
kolektívov . Pre skvalitnenie a zefektívnenie systému boli vykonané niektoré zmeny v
periodicite, hodnotení i oceňovaní kolektívov. V roku 2015 sa nám na úseku tradičnej ľudovej
kultúry podarilo zrealizovať všetky plánované podujatia a prehliadky. Na danom úseku sme
pripravili a zrealizovali 4 okresné a regionálne súťaže: Detský folklórny festival- okresná
súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, Ej, zalužickipoľo... -11. ročník regionálnej
súťaže detí v speve ľudových piesní, Nositelia tradícií -okresná prehliadka dedinských
folklórnych skupín- zvykoslovné pásma, Zemplínska heligónka -3 .ročník.
2.2 Ľudové remeslá
V spolupráci so školami a obecnými úradmi v regióne sme v roku 2015 pripravili
tematických tvorivých dielní . Veľkonočné dielne boli zamerané na predvádzanie zdobenia
vajíčok rôznymi technikami, príprave paličkovaných ozdôb, ukážkam drevorezby, tkania a
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pletenia veľkonočných korbáčov. Vianočné remeselné dielne boli zamerané na výrobu
vianočných paličkovaných ozdôb, výrobe vianočných ozdôb z trávy /slamienkárstvo/,
nepravému patchworku, pleteniu košíkov z papiera, výrobkom z medu, tkaniu, plsteniu a
pečeniu vianočných oblátok . Predvádzanie remesiel bolo súčasťou Valalských osláv v
Moravanoch, Dní obce Zalužice, Zemplínskych slávností a TOP podujatí programu
TerraIncognita.Aj v tomto roku vyvíjal svoju činnosť klub paličkovanej čipky, ktorý sa
aktívne zapájal do podujatí organizovaných ZOS i na podujatiach v rámci mesta. Členka
klubu Helena Kočišková reprezentovala svojimi prácami náš klub na výstave seniorov „Vek
je len číslo“ v Kulturparku v Košiciach .
V súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v Košickom
samosprávnom kraji na obdobie rokov 2008-2015 pripravilo Gemerské osvetové stredisko z
poverenia Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK pilotný cyklus vzdelávacích
podujatí pre zamestnancov regionálnych osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK -„Tradičné ľudové remeslá - teória a prax kultúrnych zariadení v podmienkach
Košického samosprávneho kraja“. Tento vzdelávací cyklus absolvovali 3 zamestnanci.
V súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v Košickom
samosprávnom kraji na obdobie rokov 2008-2015 pripravilo Zemplínske osvetové stredisko
z poverenia Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK „Koncepciu výskumu,
archivácie a tvorby tradičného odevu v Košickom samosprávnom kraji “so strategickým
cieľom zachovania a sprístupnenia existujúcich zbierok tradičných odevov KSK. Kultúrne
dedičstvo je dôležité pre oblasť vzdelávania súčasnej umeleckej tvorby, či kultúrneho
turizmu. V našej koncepcii budeme vychádzať z výskumu ÚĽUV–u podľa oblastí uvedených
v Encyklopédii tradičného odevu Slovenska. Z rozsiahleho súboru tradičných odevov urobíme
potrebný cielený výber, ktorý umožní zhodnotiť súčasný stav, jeho premeny a stane sa
východiskom k dokumentácii, ochrane a propagácii. Zameriame sa na reprezentatívne
tradičné odevy v jednotlivých regiónoch KSK. Pri výskume zohľadníme etnografické ,
krajinárske, kultúrno-historické, estetické i etické kritéria. Získané údaje o tradičnom odeve
uplatníme v oblasti kreatívneho priemyslu /krojová dielňa/ a cestovného ruchu.
3 Záujmovo-umelecká činnosť, festivaly
Záujmovo-umelecká činnosť je aktivitou, ktorú jej nositelia vykonávajú dobrovoľne, vo
svojom voľnom čase. Pôsobenie na jej skvalitňovanie v rámci regiónu je ťažiskom činnosti
nášho osvetového strediska. Pre sústavné skvalitňovanie a vplyv na kvalitné využívanie
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voľného

času

kolektívov

i jednotlivcov

organizujeme

súťažné

prehliadky,

koncerty, inšpiratívne podujatia, ale aj školiteľské a vzdelávacie podujatia.
Folklórne slávnosti a festivaly patria k najvýznamnejším podujatiam tradičnej ľudovej
kultúry. Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance, nárečie. A práve folklórne festivaly
ponúkajú najlepšiu možnosť zoznámiť sa nielen s folklórom, ale aj s našim charakterom a
mentalitou . Množstvo folklórnych kolektívov a jednotlivcov z oblasti tanca, hudby, spevu i
ľudovej slovesnosti , v rôznych vekových kategóriách prezentuje svoju činnosť nielen v rámci
miestnych a regionálnych festivalov, ale prezentujú našu kultúru aj na medzinárodných
podujatiach.
Vrcholným podujatím nášho strediska boli 56.

Zemplínske slávnosti, ktoré sú

dvojdňovým sviatkom folklóru v regióne a na ich príprave sa podieľa rokmi osvedčený
kolektív organizátorov – mesto Michalovce, MsKS Michalovce, Zemplínske osvetové
stredisko a Dom Matice slovenskej. Aj tento rok ponúkli organizátori tretí augustový víkend
priaznivcom folklóru 8 samostatných programov, 33 kolektívov a vyše 800 účinkujúcich. 56.
ročník Zemplínskych slávností Prvým programom tohtoročných slávností bolo tancovanie
KARIČKY na Námestí osloboditeľov . Pod vedením Milana Hvižďáka a Mgr. art. Miroslava
Kistyho sa zaúčali do tajov, resp. krokov karičky. Záujemcov pribúdalo a po registrácii mohli
organizátori konštatovať, že obrovskú karičku na námestí tancovalo 362 tanečníkov rôzneho
veku. Záver karičky patril krátkemu defilé, kde sa na javisku predstavili v krátkej karičke
všetky zastúpené kolektívy.
Večerný program odštartoval klenotnicový program pod režijným vedením Alojza
Štofegu "Čriepky zo zemplínskej svadby " . Svadobné a predsvadobné zvyky predstavili
folklórne skupiny: Rakovčan z Rakovca nad Ondavou , Hatalovčan z Hatalova, Harčare a
Harčarki z Pozdišoviec, Laborec z Michaloviec a ĽH pod vedením Jakuba Kišša. V 90minútovom programe sa mohli návštevníci presvedčiť, ako vyzerala pravá zemplínska svadba
a čo všetko s ňou súviselo. Program vyšiel podľa očakávania organizátorov a stretol sa s
veľkým ohlasom.Večerný program pokračoval vystúpením Anky Poráčovej a ĽH FS Zemplín
v hudobnom programe. Záver sobotňajšieho večera patril domácim kolektívom. „
U Mihaľovci tak ...“ bol názov programu, ktorý režijne pripravil Milan Hvižďák a Michal
Klima a zemplínsky folklór v ňom predstavil FS Zemplín, FS Jurošík, FS Svojina a Hnojňaňe
z Mihaľovec.
Nedeľňajší program začal „ Privítankou „ - parobskými a regrútskymi piesňami
v podaní mužskej speváckej skupiny Koňušane. V programe „ Pozdravy najbližších“ sme
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privítali hostí – deti z Poľska a Ukrajiny. Folklór z oblasti Zakopaného predstavili súbor
MAJERANKI. Tanečníci, speváci a hudobníci z ukrajinského súboru

TURIANSKA

DOLINA ,priblížili temperamentný folklór blízky nášmu naturelu a vycíbrený spev. Ďalšia
časť patrila samostatnému programu domácich detí .V programe sa predstavili domáce detské
folklórne súbory Zemplínik a Jurošík z Michaloviec. Do 300 detských tanečníkov ,spevákov
a hudobníkov odmenilo

búrlivym potleskom preplnené námestie. Pomyselná bodka

tohtoročných slávností patrila FS Dúbrava z Prešova . „ A teraz daco od nas ...“ bol názov
programu, ktorým folklóristi z Dúbravy potešili Michalovčanov. Bodka to bola úspešná a čom
svedčil aplauz divákov.

Počas dvoch dní navštívilo Zemplínske slávnosti okolo 4500

návštevníkov. Ani horúce letné počasie neubralo na návštevnosti podujatia a po obidva dni
program do neskorých večerných hodín sledovalo preplnené námestie. Súčasťou
Zemplínskych slávností bol aj 46. Zemplínsky jarmok. Bol bohatý Uličkou remesiel a
tvorivými dielňami pre deti aj dospelých. Okrem tkania, práce s hlinou, ukážok kováčskej
výroby mohli návštevníci vidieť ukážky paličkovanej čipky, maľbu na textil, košikárstvo,
drevorezbu, výrobu šperkov rôznymi technikami i ručnú výrobu mydiel.
K najvýznamnejším podujatiam tradičnej ľudovej kultúry patrili tieto folklórne slávnosti a
festivaly:


56. ročník Zemplínskych slávností Michalovce



Folklórne slávnosti Trhovište



Dni obce Zalužice



Valalské oslavy Moravany -19. Ročník



Folklórne slávnosti Pozdišovce



Podvihorlatské folklórne slávnosti Poruba pod Vihorlatom



Folklórny festival Lekárovce



Dožinkové slávnosti Bežovce



42. Podhoroďské slávnosti



Zemplínska heligónka - 3. ročník
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4 Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Zemplínske pero – je regionálnou súťažou pre začínajúcich autorov na Zemplíne . Už
17 rokov ponúka Zemplínske osvetové stredisko ako vyhlasovateľ tejto súťaže priestor na
prezentáciu prác a

vzájomnú

konfrontáciu začínajúcim autorom . Súťaž má svojich

priaznivcov . Počas 17 ročníkov súťaže sa zapojilo 822 súťažiacich a do súťaže bolo
prihlásených 1650 súťažných príspevkov. V posledných rokoch sa

zapája viac

vysokoškolákov a dospelých. Víťazi jednotlivých kategórii sú úspešní aj v iných literárnych
súťažiach v rámci Slovenska.
61. Hviezdoslavov Kubín – jesúťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a súťaže
detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Súťaž je trojdňová a prebieha v piatich
vekových kategóriách jednotlivcov /poézia a próza/ a v kategórii divadiel poézie a detských
recitačných kolektívov. Do súťaže sa zapojilo 130 súťažiacich. Okresné a regionálne kolo
tejto súťaže sa konalo v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach, do
ktorého sa zapojili všetky základné a stredné školy z regiónu Michalovce a Sobrance. Krajské
kolo tejto súťaže s názvom Metamorfózy slova / umelecký prednes poézie a prózy a tvorbe
recitačných kolektívov a divadiel poézie / sa konalo v priestoroch MsKS a galérii ZOS v
Michalovciach. Uskutočnil sa 21. ročník , zúčastnili sa ho víťazi z jednotlivých okresov
KSK. Súťaž mala tradične vysokú úroveň. Svedčia o tom aj výsledky postupujúcich
jednotlivcov a kolektívov, ktorí boli medzi ocenenými aj na celoštátnom kole tejto súťažnej
prehliadky.
Štúrov Zvolen – súťaž mladých rétorov. Regionálna súťaž sa konala v galérii
Zemplínskeho osvetového strediska pre okresy Michalovce a Sobrance. Vzhľadom na počet
súťažiacich I. veková kategória /4. - 6.roč./ súťažila v učebni Zemplínskeho osvetového
strediska, II. a III. kategória / 7. - 9. roč/ a / stredoškoláci/ v galérii ZOS. Mladí rétori,
predviedli svoje verbálno – komunikačné zručnosti, talent, fantáziu a zručnosť pri práci so
slovom, ktoré dokážu využiť aj v bežnom živote.

Úspešní rétori postúpili do celoštátneho

kola vo Zvolene a boli úspešní.
Zemplínska scénická jar – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti a ochotníckeho divadla. Do tejto súťaže sa zapojili tri detské divadelné súbory a
ochotnícke divadlo - Divadlo pri fontáne . Detská dramatická tvorivosť, ochotnícke divadlo,
či iná divadelná činnosť sa javia v živote verejnosti ako užitočné umelecké aktivity. Svedčí o
tom aj fakt, že divadlo ľudí sprevádzalo od nepamäti počas významných spoločenských
sviatkov, zmien a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou kultúry tejto krajiny.
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Sárova Bystrica - regionálna súťaž, ktorú pripravilo a zorganizovalo Zemplínske
osvetové stredisko v priestoroch galérie pre okresy Michalovce a Sobrance. Súťaž mladých
moderátorov do 25. rokov je zameraná na rozvoj kultivovanosti rečového prejavu mladého
človeka

s

cieľom

dosiahnuť

vyspelejší

prejav

moderátora.

Motiváciou

pre

víťazov jednotlivých kategórii je moderovanie podujatí pripravených našim strediskom.
Pred samotnou súťažou bola pre záujemcov pripravená tvorivá dielňa –
Moderátorska abeceda, podporená z Dotačnej schémy MK SR. Cieľom tvorivých dielní
bolo vyskúšať si jednotlivé súťažné disciplíny a ponúknuť možnosť dôkladnejšej prípravy
a zároveň tvorivo a prakticky

formou cvičení naučiť sa spracovávať spravodajský, či

reklamný textu podľa typu relácie. Víťazi krajského kola súťaže Sárova Bystrica úspešne
reprezentovali okresy Michalovce a Sobrance na celoslovenskom kole v Banskej Bystrici.
Mladí recitátori z Michaloviec sa zapojili aj do iných celoslovenských recitačných
súťaží Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas /súťaž v prednese slovenských rozprávok/ v
Drienčanoch okr. Rimavská Sobota a Timravinastudnička /súťaž v prednese pôvodnej
slovenskej prózy/ v Lučenci, kde úspešne reprezentovali náš okres. Výrazným faktorom
úspechu našich recitátorov, moderátorov a rétorov na krajských a celoštátnych kolách je
dlhodobá a pravidelná starostlivosť na tvorivých dielňach, organizovaných našim strediskom.
V oblasti neprofesionálneho divadla a hovoreného slova sme zorganizovali:


17. ročník regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov v literárnej tvorbe

-

Zemplínske pero


61. Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – okresné a
regionálne kolo pre ZŠ a SŠ



21. ročník krajského kola súťaže Hviezdoslav Kubín pod názvom Metamorfózy slova
– umelecký prednes poézie a prózy a tvorba recitačných kolektívov a divadiel poézie



Vansovej Lomnička

– krajská

súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy

žienKošického samosprávneho kraja


Štúrov Zvolen – regionálna súťaž mladých rétorov vo verbálno – komunikačných
schopnostiach, talente, fantázii a zručnosti pri práci so slovom, víťazi postúpili do
celoštátneho kola vo Zvolene



Zemplínska scénická jar – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti a ochotníckeho divadla
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Sárova Bystrica – regionálna a krajská súťaž mladých moderátorov do 25 rokov
zameraná na rozvoj kultivovanosti rečového prejavu s cieľom zdokonalenia prejavu
moderátorov aj na iných podujatiach ZOS

5 Foto, film
V rámci plánu činnosti na rok 2015 na úseku fotografie sme pripravili a zrealizovali
regionálnu súťažnú výstavu AMFO 2015. Súťaž má v rámci Slovenska dlhodobý charakter.
Veľkou motiváciou pre nás a pre neprofesionálnych fotografov je úspech v krajskom kole
tejto súťaže v Košiciach, kde sme získali 1. miesto a čestné uznanie v čiernobielej fotografii
v kategórii nad 25 rokov. V rámci celoštátnej súťaže sme ocenenie nezískali, ale účasť 4
našich fotografov medzi vystavujúcimi je pre nás po dlhšom čase pozitívnym krokom vpred.
V rámci foto úseku sme počas leta pripravili a zrealizovali autorskú výstavu fotografií Cesta
za svetlom a tieňom Stanislava Orolina a Františka Demského.
Pod krídlami ZOS začal pracovať Klub neprofesionálnych fotografov ZEMPFO.
Jeho činnosť sa postupne rozbieha cez pravidelné stretnutia členov a plánovanie podujatí,
workshopov, tvorivých dielní i výstav v rámci skvalitňovania fotografickej tvorby, čo súvisí
aj priamo so súťažami, ktoré sa organizujú na tomto úseku. Pripravili a zrealizovali sme
výstavu fotografií 17-tich členov novovzniknutého klubu ZEMPFO.
S podporou grantu MK SR sme zorganizovali trojdňovú tvorivú dielňu pre fotografov
s medzinárodnou účasťou pod názvom Ekológia verzus turizmus na Morskom oku.
Začiatkom roku 2016 pripravíme výstavu fotografií všetkých účastníkov tohto tvorivého
stretnutia.
6 Neprofesionálna výtvarná tvorba
Ťažiskovým podujatím výtvarného úseku bola postupová regionálna súťažná výstava
prác neprofesionálnych výtvarníkov TVORBA 2015, ktorej vyhlasovateľom je NOC v
Bratislave. Získali sme ocenenia na krajskom i celoštátnom kole súťaže, čo nás nesmierne teší
a výtvarníkov motivuje k ďalším aktivitám.
Ďalším grantom, ktorý podporilo MK SR bol Tvorivý svet-naša budúcnosť, tvorivé
dielne pre mládež i dospelých, ktoré sme realizovali v jesenných mesiacoch na školách i v
našich klubových priestoroch.
Projektom výtvarného úseku, ktorý žiaľ MK SR nepodporilo, ale nerealizovať ho by
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bolo „hriechom“, bola výstava Dedičstvo otcov nesúca vo svojich výtvarných dielach
Ľudmily Lakomej - Krausovej posolstvo kresťanského ducha pre súčasné i budúce
generácie.
Pri príležitosti veľkonočných sviatkov sme pripravili výstavu Cifrované vajíčka, na
ktorej boli prezentované kraslice od najmenších holubích či prepeličích, až po pštrosie,
vytvorené rôznymi technikami.
Rok 2015 sa niesol v duchu osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Pri
príležitosti tejto významnej udalosti našich dejín sme naplánovali a zrealizovali výtvarnoliterárnu súťaž vo vlastnej tvorbe pre žiakov ZŠ a SŠ v regióne pod názvom Výtvarný a
literárny odkaz Ľ. Štúra.
Vytváranie podmienok neprofesionálnym výtvarníkom a fotografom na prezentáciu
i konfrontáciu ich tvorby patrí medzi hlavne náplne galerijnej činnosti tohto úseku. Bohaté
spektrum autorských výstav bolo zostavené

z autorských výstav výtvarnej,

kreatívnej,

remeselnej a fotografickej. Z kolekcie autorských výstav hneď začiatkom roka sme pripravili
výstavu obrazov Insitná tvorba Miroslava Potomu, autorskú výstavu obrazov Juraja Kováča,
výstavu Obraz zos čuvačom Jarmily Sabovej Džuppovej. Bezpochyby zaujímavou bola aj
výstava zložitých papierových skladačiek Origami Márie Piatničkovej, ktorá bola spojená s
tvorivými dielňami k tejto technike, ktoré sme zrealizovali v jeseni tohto roka.
Veľmi zaujímavou bola aj výstava starých ľudových receptov a starých ručných prác
zberateľky a bylinkárky Milady Ivankovej pod názvom Nevyužité možnosti ľudovej
medicíny.
Záver roka patril silvestrovskej výstave obrazov pod názvom Krajinárske impresie
zo Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom Michalovce, ktoré je aj hlavným
organizátorom. Táto výstava bola peknou bodkou ukončenia tvorivého roka 2015. V Galérii
ZOS sme zrealizovali 25 výstav, z toho 10 autorských a 15 kolektívnych.
7 Menšinová kultúra
S cieľom uchovávať a rozvíjať dedičstvo rómskeho umenia na jednej strane a
dosiahnuť zblíženie dvoch svetov rómskeho a nerómskeho sme pripravili už jubilejný 12.
ročník regionálnej súťaže Malé čierne perličky. Deti súťažili v speve, v prednese poézie a
prózy , hre na hudobný nástroj a maľbe. Podujatie finančne podporil Úrad vlády SR z
programu Kultúra národnostných menšín. Romane čercheňa /Rómske hviezdy/ je výstavou
výtvarných prác, ktoré naše stredisko pripravuje v spolupráci s OZ Nová cesta. Výstava má
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viacročnú tradíciu a poskytuje priestor na prezentáciu rómskych umelcov zo širšieho regiónu.
Aj táto výstava bola podporená dotáciou z Úradu vlády SR.

8 Hudba, spev
Hudba a spev otvárajú srdcia a spájajú ľudí rôznych národností a farby pleti od
nepamäti. Tóny, ktoré chcú preniknúť do našej duše a povedať nám, že zdieľajú našu radosť
alebo odrážajú náš zármutok. Pieseň je nádherným súputnikom nášho života. A práve ona sa
stáva tým magnetom, ktorý spája ľudí, čo chcú piesne rozdávať.
Zemplínske osvetové stredisko pripravilo 30. apríla 2015 krajskú súťažnú prehliadku
detských speváckych zborov KSK MLÁDEŽ SPIEVA. Celoštátna postupová súťaž detských
speváckych zborov má dvojročnú

periodicitu a konaná sa

vždy v nepárnych rokoch.

Vyhlasovateľom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva
kultúry SR a Ministerstva školstva SR. Cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a
výsledky činnosti detských speváckych zborov.
Systém súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom v Bratislave pre dospelé
zbory bol po roku 2000 z finančných dôvodov zastavený. Umelecká úroveň u väčšiny zborov
stagnuje a rozsah zborového spievania na Slovensku zaostáva za stavom v okolitých krajinách
s možnosťou vzájomnej konfrontácie. Z dôvodu prekonania tohto stavu mal prvý ročník tejto
súťaže -CANTIAMO INSIEME (Spievajme spolu), napomôcť obnoveniu súťaže dospelých
speváckych zborov na Slovensku. Cantiamo Insieme – krajská súťažná prehliadka speváckych
zborov dospelých KSK sa konala 19. septembra 2015 v priestoroch Zemplínskeho osvetového
strediska v Michalovciach. Súťažná prehliadka otvorila nové možnosti pre veľký počet
kultivovaných ľudí s umeleckým cítením pre hudbu a spev a s možnosťou prezentácie sa
v žánri, ktorý nepatrí práve k tým najpreferovanejším. Zámerom obnoviť túto súťaž sa
vyhlasovateľovi NOC v Bratislave aj organizátorom krajských kôl podarilo naplniť. Po dlhšej
niekoľkoročnej odmlke sa v novembri

t.r. v Košiciach uskutočnilo celoštátne kolo tejto

súťaže .
K významným osobnostiam hudobného života na Zemplíne patrí klavirista a
priaznivec swingu Otakar Krásenský. Jeho swingové koncerty majú svojich priaznivcov
a obdivovateľov. V tomto roku sme pripravili 3 koncerty. Hosťom prvého koncertu bol Juraj
Drobný – Slovák žijúci v USA vyše 60 rokov, ktorý prednáša genetiku na amerických
a svetových univerzitách. Michalovskej verejnosti sa predstavil ako kontrabasista. Koncert
skoro 90- ročného muzikanta prekvapil neskutočnou pozitívnou energiou a humorom.
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Ďalšie dva koncerty boli zorganizované v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku.
Pravidelný vianočný swingový koncert s O. Krásenským a Mgr. G. Kozmovou prispel k
umocneniu sviatočnej atmosféry. Program bol obohatený aj o spevácke vystúpenie Ivany
Solianikovej a komorného súboru Základnej umeleckej školy v Sobranciach – Flauto Dolce.
V máji 2015 sa v galérii Zemplínskeho osvetového strediska konal už 20.ročník francúzskeho
a českého šansónu, ktorý si našiel miesto v živote na Zemplíne. Spomienkový koncert na
hviezdu hudobného života EdithPiaf. Protagonistkami večera boli Mgr. G. Kozmová, MUDr.
M. Biačková s klavírnym sprievodom S. Gerberyovej a sprievodným slovom E. Kuncovej.
9 Detašované pracovisko Sobrance
9.1 Všeobecná charakteristika
V súlade s úlohami vyplývajúcimi z Plánu činnosti ZOS Michalovce na rok
2015 bolo ambíciou detašovaného pracoviska vytvárať komplexnú ponuku kultúrnych
produktov a služieb v súčinnosti s aktivitami cestovného ruchu, vo vzťahu k histórii
a pamiatkam regiónu, podchytiť kultúrno-osvetové a záujmovo-vzdelávacie aktivity vo
všetkých oblastiach. Špecifikom detašovaného pracoviska je geograficky zaujímavé
umiestnenie v zóne Schengenského pohraničného priestoru, kde dochádza k stretu
ukrajinskej, rusínskej a maďarskej kultúry so slovenskou. Detašované pracovisko zastrešuje
spoluprácu so 47 obcami, vrátane mesta Sobrance. Aj v uplynulom roku sme na činnosť
využívali priestory škôl, školských zariadení a obecných úradov v regióne.
9.2 Vyhodnotenie plánov, úloh, cieľov
Našu činnosť sme zameriavali na plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o
tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 – 2015,
prihliadajúc aj na ciele programu KSK - TERRA INCOGNITA.


v rámci Roka Ľudovíta Štúra sme zrealizovali aktivity s danou tematikou,



vytvárali sme aktivity v súvislosti s požiadavkami a potrebami zo strany samospráv,
škôl, školských zariadení, občianskych združení a ďalších zainteresovaných inštitúcií,



naša činnosť smerovala aj k vyhľadávaniu aktívnych partnerov zo Zakarpatskej
Ukrajiny na efektívnu cezhraničnú spoluprácu pri plnení stanovených cieľov
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Zaradením viac žánrového festivalu v obci Podhoroď medzi TOP podujatia 2015 v
rámci programu KSK Terra Incognita dochádza k zmene v dramaturgii podujatia. Našou
úlohou bolo vypracovať zaujímavú prezentáciu miestnych tradícií, gastronómie a histórie.
9.2.1 Záujmovo-umelecká činnosť
V tejto oblasti pokračujeme v organizovaní okresných súťaží a kultúrno-spoločenských
podujatí, ktoré už majú tradíciu:


Hviezdoslavov Kubín



Dožinky –Bežovce



Folklórny festival – Lekárovce



Krásy prírody očami detí – výtvarná súťaž
Pozornosť v rámci záujmovo – umeleckej činnosti bola venovaná

61. ročníku

okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Náš záujem sa sústredil aj na organizovanie
folklórnych podujatí

v obciach okresu. V roku 2015 sme sa aktívne venovali rozvoju

neprofesionálnej výtvarnej tvorbe, v ktorej organizujeme súťaž „Krásy prírody očami detí“
pre všetkých žiakov ZŠ sobranského okresu.
Naďalej budeme pokračovať v snahe vniesť kultúru do jednotlivých obcí nášho
okresu, podporovať prácu folklórnych skupín ,
zachovávať ich autentickosť.

obnovovať tradičné ľudové zvyky a

Tradične budeme rozvíjať a prezentovať tvorivosť detí a

mládeže prostredníctvom postupových súťaží (výtvarná tvorba, folklór, umelecký prednes,
detská dramatická tvorivosť). V roku 2015 sme sa uchádzali o grant z MK SR a to na
prehliadku Dožinkových slávností, ako aj folklórneho festivalu v Lekárovciach, ktoré
každoročne organizujeme, no projekty neboli finančne podporené.
9.2.2 Mimoškolská výchova a vzdelávanie
V rámci mimoškolskej výchovy a vzdelávania:


v spolupráci so subjektmi z oblasti vzdelávania sme zrealizovali v rámci programu
PAKT 2015 cyklus preventívno - vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých
na aktuálne témy,
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spolupracovali sme na realizácii spomienkových osláv a výročí a kultúrno –
spoločenských podujatí s cieľom aktívneho oboznamovania sa účastníkov s
kultúrnymi a prírodnými špecifikami regiónu,



v rámci vytvárania zaujímavých balíčkov v oblasti cestovného ruchu s dôrazom na
objavovanie spoločných historických a kultúrnych prameňov sme nadviazali
spoluprácu so Spoločnosťou Slovákov Ľudovíta Štúra na Zakarpatsku.

Vďaka nadviazaniu partnerstiev počas uplynulých projektov uplatníme pri realizácii podujatí
multidimenzionálny prístup zainteresovaných inštitúcií v regióne.
10 Folklórny súbor Zemplín
FS Zemplín pôsobí v Michalovciach už 58 rokov a aktuálne zastrešuje 85 členov
v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. V roku 2015 sa zúčastnil vystúpení na slávnostiach
a festivaloch, či na komerčných podujatiach. Videli nás v obciach a mestách v regióne
Zemplína - Úpor, Zbudza, Dvorianky , Belá nad Cirochou, Trebišov, ale aj za hranicami
regiónu. Veľmi úspešná bola prezentácia na prestížnych slovenských festivaloch Zamagurské slávnosti v Červenom kláštore či Hontianskej paráde v obci Hrušov a tiež vo na
Setkáni cimbalových muzík vo Frenštáte pod Radhoštem v Českej republike. Nechýbal ani
na tradičných podujatiach mesta – Stavanie mája, Zemplínske slávnosti. FS Zemplín sa
predstavil na zahraničnom medzinárodnom festivale na Kanárskych ostrovoch na prelome
letných mesiacov júl - august . Zúčastnil sa na oslavách 30. výročia vzniku Mestského
kultúrneho strediska v Michalovciach, vystúpil na Ukrajine - v Storožnici a so samostatným
vianočným programom sa predstavil v Michalovciach a Sobranciach . Dôležitou akciou bolo
nahratie CD nosiča ľudovej hudby a speváckej zložky FS Zemplín- Mam hlas jak orgon.
DFS Zemplínik s 220 členmi sa v roku 2015 predstavil na domácich a zahraničných
pódiách. Na repríze vystúpenia „ Kikiriki na panciki“ vo februári a záverečnom koncerte „ Po
tim našim kraju“ v júni . Programy videlo spolu 1 300 divákov. Členovia DFS Zemplínik sa
zúčastnili okresného kola Detského folklórneho festivalu v Michalovciach a krajského kola
v Buzici, kde skončili v zlatom pásme. V jeseni potešili dôchodcov mesta na koncerte Vďaka
Vám... speváčky DFS Zemplínik, dievčatá speváckej zložky sa zúčastnili na rozsvietení
vianočného stromčeka. Vianočné koncerty v Michalovciach a Sobranciach priblížili a
spríjemnili Vianoce všetkým divákom. DFS Zemplínika vystúpil aj na folklórnom festivale vo
Východnej, na malej scéne. V zahraničí sa súbor prezentoval na medzinárodných festivaloch
v tureckom meste Corlua v poľských mestách Sokolow a Elk .
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Rok 2015 bol pre umelecké kolektívy DFS Zemplínik a FS Zemplín úspešný z hľadiska
domácej a aj zahraničnej prezentácie.

II. Regionálna činnosť
1 Metodická činnosť
Metodická činnosť na tomto úseku bola zameraná na pomoc už existujúcim
folklórnym kolektívom i na odbornú pomoc novovznikajúcim. Boli poskytnuté a
sprostredkované odborné poradenské služby samosprávam miest a obcí, ale aj folklórnym
kolektívom a jednotlivcom. Podieľali sme sa na spracovaní, ale aj realizácii a propagácii
spoločných projektov. Metodická pomoc na zverenom úseku bola poskytnutá pri príprave
projektov / Dotácie MK SR, KSK, iné /, tvorbe programov, poskytnutia databázy subjektov
TĽK, dramaturgii festivalov, zabezpečenia remeselníkov a pod.
Metodicko-poradenská činnosť na úseku mimoškolskej výchovy a vzdelávania bola
zameraná na ponuku kultúrno - výchovných podujatí, ako aj pomoc pri organizovaní a
samotnej realizácii voľno- časových aktivít v rámci nášho okresu. Zamerali sme sa hlavne na
organizovanie besied, cyklov prednášok,

súťaží z oblastí primárnej prevencie drogovej

závislosti, šikanovania, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravého životného štýlu ,
ekológie, kriminality a pod.
V rámci metodickej činnosti bola poskytnutá pomoc výtvarníkom a fotografom pred
postupovými súťažnými výstavami Tvorba a Amfo, priebežne počas roka v súvislosti s
prípravou autorských i spoločných výstav.
2 Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, inými inštitúciami
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach už viac rokov spolupracuje s
Okresnou radou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach. Spolupráca
spočíva v príprave, organizačnom zabezpečení a realizácii nadregionálnej prehliadky
zdravotne postihnutých - Srdceakodar, ale aj na príprave projektov. Viacročná spolupráca je
aj s Nadáciou Profesora Hlaváča pri príprave regionálnej prehliadky cirkevných
speváckych zborov-22. ročníkov . Má za sebou vyše 20-ročnú históriu, ekumenický
charakter

a koná sa v rôznych chrámoch na území mesta. Za výbornú hodnotíme aj
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spoluprácu so Spoločným obecným úradom -školstvo vo Vinnom. V spolupráci s nimi sme
pripravili novú

regionálnu súťaž pre deti 1. stupňa ZŠ a samostatne pre deti MŠ –

Talentárium.
V jednotlivých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti môžu deti predviesť svoj talent
a ukázať, čo dokážu. Okrem spevu, tanca – ľudového aj moderného, recitácie , ľudového
rozprávania nás prekvapila hra na bicie u prváčika.
Výborná spolupráca je aj s Ligou proti rakovine. Aj v tomto roku pracoval pod našou
garanciou Klub VENUŠA. Pre klub pripravujeme prednášky zamerané na problematiku
zdravej výživy, relaxačných cvičení, inšpiratívne podujatia z oblasti remesiel a tradičných
textilných techník.
Ekonomická situácia si z roka na rok vyžaduje výraznejšiu spoluprácu s neziskovými
organizáciami a združeniami, ZŠ,SŠ,OÚ a inými zariadeniami. Najlepšia spolupráca bola
ORPZ v Michalovciach, OZ Sirosa, OZ Nová cesta, OZ Venuša, KRPZ v Košiciach, ZŠ a SŠ
v okrese i meste, CVČ Strážske, CHKO Vihorlat, LOZ VLK.
Pokračuje aj spolupráca s inými i zariadeniami - Hvezdáreň v Michalovciach, ZŠ s MŠ
Mons. Fugu vo Vinnom, OZ Integra, ZUŠ Michalovce a iné.

Každoročne sa v našich

priestoroch realizuje výtvarno-literárna súťaž Fugova domovina .

III. Programy a projekty
1 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach podpísalo 21.5.2015 v Užhorode
Dohodu o partnerstve v kultúrnej oblasti a rozvoji cestovného ruchu so Spolkom Ľudovíta
Štúra na Zakarpatsku zastúpenú jeho predsedníčkou Valeriou Balanko.
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení:


budú podporovať všestranný rozvoj kultúrnych vzťahov a cestovného ruchu medzi
obidvoma organizáciami,



budú iniciovať a podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, vzdelávania,
cestovného ruchu a aktivít kultúrno- spoločenského života,



budú spolupracovať na realizácii kultúrno- spoločenských podujatí s možnosťou
prezentácie TĽK.
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V rámci tejto spolupráce smesa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie o Ľudovítovi
Štúrovi- národnom dejateľovi, ktorú zorganizoval Generálny konzulát SR v Užhorode
a fakulta histórie na Užhorodskej národnej univerzite.

V júni a júli 2015 sme pripravili

tvorivé dielne pre deti zo Spolku Ľudovíta Štúra na Zakarpatsku. Na tvorivých dielňach sa
deti popasovali s plstením, zdobením predmetov servítkovou technikou, nechýbala ani práca
s hlinou, práca s papierom a skladanie origami.
Medzinárodné vzťahy a spolupráca ZOS v roku 2015

Zmluvná spolupráca

Krajina

Oblasť spolupráce

Zakarpatskyjchudožnyjinstitut
v Užhorode

Užhorod

Výmena informácii a skúsenosti
v oblasti kultúrneho dedičstva

Mukačevsky

Užhorod

Výmena informácii a skúsenosti
v oblasti kultúrneho dedičstva

Všeobecná škola s vyučovacím
jazykom slovenským v
Sátoraljaújhely

Maďarsko

Výmena informácii a skúsenosti
v oblasti kultúrneho dedičstva

Spoločnosť Slovenska
Ľudovíta Štúra

Ukrajina

humanitno-pedagogicky
institut v Mukačeve

Prezentácia inštitúcií
Výmena informácii a
skúsenostiv oblasti kultúrneho
dedičstva

Zakarpatskej Ukrajiny

2 Realizácia projektov
Dlhodobé podfinancovanie rezortu kultúry nás núti hľadať ďalšie zdroje financovania.
Aj v minulom roku sme využili možnosť dotačnej schémy MK SR – Dotácie 2015 a z
príslušnej oblasti sme podali 26 projektov: 56. Zemplínske slávnosti, Ako začať..., -tvorivé
dielne pre začínajúcich autorov, Poďme spolu
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tvoriť...-tvorivá dielňa pre deti,

21.Metamorfózy slova – krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, divadiel poézie
a detských recitačných kolektívov, Mládež spieva 2015 – krajská súťaž detských speváckych
zborov, Sárová Bystrica – krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov, Moderátorska
abeceda – tvorivé dielne pre moderátorov, Kreatívne so seniormi, - tvorivé dielne pre
seniorovi, Dedičstvo otcov, Výtvarný a literárny odkaz Ľ. Štúra, Ekológia verzus turizmus vo
fotografií, Ekofoto v skleníku, Tvorivý svet naša budúcnosť – tvorivé dielne, Aby bolo z čoho
šiť, Folklórny festival Lekárovce, Prehliadka dožinkových slávností - Bežovce, CANTIAMO
INSIEME – krajská súťaž speváckych zborov dospelých, Naša šanca, Poznávame región,
Tradície netradične, Tvoríme so Zoskáčikom. Z dotačnej schémy MK SR bolo podporených
13 projektov, ktoré boli aj zrealizované.Nebol podporený 1 projekt
dživipen-prehliadka ZUČ. Mesto Michalovce podporil

z Úradu vlády – Miro

1 projekt pre FS Zemplín-

Topanočkimojo.
3 Účasť na projekte Terra Incognita
V roku 2015 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach realizovalo v rámci
programu Terra Incognita

projekt Mosty inklúzie. Toto podujatie TI sa uskutočnilo

v popredí otvárania letnej turistickej sezóny Šírava 2015 (Odomykanie vôd Zemplínskej
Šíravy) 14.06.2015. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie Sobranskej vínnej cesty
a zviditeľnenie nového turistického cieľa – Thermalparku Šírava, ktorý sa nachádza na
južnom svahu našej vínnej cesty v katastri obce Kaluža. Bol prezentáciou spojenia prírodného
a kultúrneho bohatstva s cestovným ruchom. Podujatie pre znevýhodnené i zdravé deti
akcentovalo myšlienku humanizácie a odkazu odovzdávania prírodného i kultúrneho
dedičstva pre všetkých.
Miesto realizácie: Bazény Kaluža – v tesnej blízkosti Thermalparku. Pôvodný plán
realizácie na parkovisku pred Thermalparkom bol posunutý k bazénom, keďže akcia by
vyžadovalo množstvo povolení, aby bol zachovaný prechod k Vojenskej zotavovni, hotelu
Eurobus i ďalším plážam, vzhľadom k očakávanému vysokému počtu účastníkov.
Hlavné aktivity:


Prezentácia divadelných predstavení znevýhodnených detí



Ochutnávka vín s odborným výkladom



Informačný stánok podujatia TI



Súťaž vo varení guľášu
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Súťaž v príprave šašlíka

Sprievodné aktivity:


Vodná Zumba



Kreatívne nafukovanie balónov



Maľovanie na tvár



Športové aktivity



Možnosť návštevy Hipocentra Hôrka



Možnosť plavby na lodi
Splnenie cieľa projektu: Zviditeľnenie nového turistického cieľa Thermalparku Šírava

na Sobranskej vínnej ceste. Thermalpark zároveň oslávil v tomto roku a v tomto čase 2.
výročie svojej existencie a prezentoval prvé výstupy, návštevnosť i kreativitu podujatí.
Thermaplpark Šírava je jediné turistické miesto na Zemplíne, ktoré sa pýši, že využíva
termálnu vodu, akú už v 18. storočí používali naši predkovia na kúpeľníctvo. Táto
balneoterapeutická voda je stará 6-10tisíc rokov. Zemplínska Šírava a okolie „ vodného sveta“
zároveň ponúka množstvo ubytovacích , relaxačných a športových zariadení. V čase trvania
projektu boli poskytnuté zľavové kupóny.
Zemplínske osvetové stredisko a jeho partneri splnili tieto hlavné ciele:


Trvalo udržateľná ponuka kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na území
KSK



Zviditeľnili jedinečnú ponuku produktu v regióne s nadregionálnym významom



Posilnilo identitu k historickému dedičstvu a prírodnému bohatstvu – kúpeľníctvu,
ktoré tu existovalo už v 18. Storočí



Potvrdilo funkčné partnerstvo
V dvoch projektoch programu Terra Incognita figurovalo Zemplínske osvetové

stredisko v Michalovciach ako partner : Jánske ohne nad Šíravou a Podhoroďské slávnosti.
Jánske ohne nad Šíravou – 21.6.2015 Vinné jazero
Jánska noc otvára zem na miestach, kde ležia poklady. Má kúzelnú moc a v spojení
s Jánskymi ohňami i neopakovateľné čaro. Práve preto, v tento deň sa organizátori rozhodli
ponúknuť návštevníkom Vinného jazera a Zemplínskej šíravy atraktívny program.
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Záujemcom o výstup na Viniansky hrad pripravili čertovské nástrahy v lese, na hrade deti
čakal kastelán, ktorý ich povodil po svojom panstve, pretože gróf Drughet nebol doma.
Šikovné deti objavili poklad, pri hľadaní ktorého im asistovali bosorky zo všetkých kútov
Zemplína.
Hlavný program bol situovaný pri jazere. Zručnosť našich predkov tu predstavila
ulička remesiel. Deti sa mohli tešiť na kútik s rôznymi aktivitami, jazdu na koni, skákací hrad
a kolotoč. Svoju nevšednú expozíciu prezentovalo pri jazere Gitarové múzeum zo Sobraniec.
Návštevníkov oslovil program cykloturistického oddielu Brzda. Tí najšikovnejší si určite
vyskúšali plieskanie bičom. Nechýbali ani rady veštice či návod, ako uvariť čarovný nápoj
lásky. O kultúrny program sa počas podujatia postarali viaceré folklórne telesá. Vystúpili
domáci folklórna skupina Viňačan, ženská spevácka skupina Čemerina a FS Borievka.
Vyvrcholením podujatia Jánske ohne nad Šíravou bolo zapálenie piatich svätojánskych vatier.
43. Podhoroďské slávnosti – 30.august 2015 - milovníkov folklóru, tradičnej
kuchyne, ale aj turistických nadšencov privítali v obci Podhoroď v okrese Sobrance.
Neďaleko Sobraniec sa uskutočnili Podhoroďské slávnosti, ktoré boli jedným z top podujatí
Programu Terry Incognity na území Košického kraja. Pre gurmánov pripravili organizátori
súťaž v lepení pirohov, spojenú s ochutnávkou, starosta obce zasa ponúkol návštevníkom
vlastnoručne pripravený „podhoroďský gugeľ“. Na podujatí nechýbal ani informačný stánok
programu Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita, ulička remesiel a zábavné
atrakcie pre deti. Podhoroďské slávnosti dávajú priestor na stretnutie rodákov, príbuzných a
priateľov, ale aj obdivovateľov autentického folklóru. V sprievodnom programe si našli
priestor na realizáciu deti v tvorivých dielňach. Spestrením programu bola

výstup na

neďaleký Tibavský hrad, kde deti čakala hradná pani, ktorá pre nich mala nachystané rôzne
hry a súťaže. Odmenou bol guľáš pod hradom, pre všetkých odvážlivcov. Ťahákom bol
nepochybne populárny Drišľak. Milovníkom folklóru sa predstavil folklórny súbor Topľan
z Giraltoviec a Mária Mačošková s Muzikou Milana Rendoša. Do programu každoročne
prispeli aj susedia zo Zakarpatska a ich vystúpenie uzavrelo bohatý kultúrny program. Zo
sprievodných podujatí organizátori spolu s partnermi pripravili voľný vstup do dreveného
gréckokatolíckeho Chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej, ktorý sa pýši
zápisom v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO , dreveného gréckokatolíckeho
chrámu sv. Michala Archanjela v Inovciach a Gitarového múzea v Sobranciach.
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IV. Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov
1 Stratégia rozvoja kultúry KSK
Zemplínske osvetové stredisko aj v roku 2015 v plnej miere využilo možnosť získania
finančných prostriedkov z iných zdrojov. Z dotačnej schémy MK SR sme úspešne realizovali
13 projektov, vďaka ktorým sme získali 14.112,08 €. V rámci programu: „Kultúrne poukazy“
sme získali 602 €, z projektu Terra Incognita

KSK sme získali sumu 3.000 €. Mesto

Michalovce poskytlo sumu 1.500 €, ktoré sme využili na zakúpenie obuvi pre folklórny súbor
Zemplín. V súvislosti so vzdelávaním zamestnancov sme využili možnosť vyškolenia
pracovníčky v oblasti PAM a pracovníčky v oblasti účtovníctva. Traja odborní zamestnanci
sa zúčastnili pilotného cyklu vzdelávacích podujatí pre zamestnancov

regionálnych

osvetových zariadení „Tradičné ľudové remeslá - teória a prax kultúrnych zariadení v
podmienkach Košického samosprávneho kraja“.
Strategický cieľ č. 1- Optimalizovať prevádzku kultúrnych zariadení.
Budova, v ktorej súčasnosti sídli Zemplínske osvetové stredisko patrí medzi najstaršie
historické a architektonické skvosty v meste. Postavili ju v roku 1911 v klasicistickom štýle.
Je to dvojpodlažná štvorosová budova, v hornej časti nápadná veľkým úľom, ako symbolom
pôvodného využitia.


prebehla rekonštrukcia kotolne s výmenou kotlov v druhej polovici v roku 2015,
rekonštrukcia bola realizovaná z finančných zdrojov KSK,



odstránili sme havarijný stav z časti korunnej rímsy nad vstupom z Gorkého ulice,
opravili sa poškodené úseky korunnej rímsy so štukovým kvádrikovým zuborezom
pod dohľadom Pamiatkového úradu. Sanácia a oprava bola realizovaná z finančných
zdrojov KSK z vlastných zdrojov.

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť technickú infraštruktúru, stavebno – technický stav budov
a zariadení kultúry
Zabezpečili sme projektom „obnova okien ZOS v Michalovciach“ podanom na MKSR
pokračovanie revitalizácie historickej budovy v súlade s koncepciou ochrany a zachovania
významných pamiatok historického dedičstva. V budúcom roku plánujeme výmenu ventilov
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na radiátoroch, čím zlepšíme efektívnosť využitia energií. Do ďalších rokov počítame
s postupujúcou revitalizáciou a výmenou okien, keďže ide o finančne náročný projekt.
Špecifický cieľ 2: Vytvoriť nové, optimalizovať využívanie existujúcich priestorov
jednotlivých zariadení pre inovatívne iniciatívy a účely podpory kultúrnych podujatí
Zemplínske osvetové stredisko efektívne využíva existujúce priestory nášho
kultúrneho zariadenia. Získava finančné prostriedky z prenájmu jednotlivých priestorov na
prízemí aj na prvom nadzemnom podlaží. Prispievame tak k zvýšeniu príjmov nášho
zariadenia a zabezpečujeme tým aj vylepšenie optimálneho technického stavu budovy. Máme
realizovanú účelovú aj priestorovú analýzu nášho zariadenia vrátane Galérie ZOS. Zvyšovať
kapacitu nášho zariadenia je ohraničené vzhľadom na to, že je to pamiatkovo chránený objekt.
Každý stavebný zásah preto musíme vopred prerokovať a schváliť Pamiatkovým úradom.
V roku 2015 príjem z prenájmu od jednotlivých nájomníkov ( Petit Press – Korzár,
Advokátska kancelária 2 miestnosti , Zemplintour – cestovná kancelária, Bohéma – kaviareň,
INBOX – záložňa a Valentína – nechtové štúdio) činil 10.513,38 eur.
Strategický cieľ č.2 – Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti a mládež za
účelom zvýšenia ich kultúrneho povedomia a ich systematického zapojenia do iniciatív v
oblasti kultúry
O atraktivite, trendovosti a nadčasovosti tradičných remesiel svedčí dlhodobý záujem
o tvorivé remeselné dielne. Vzdelávacie aktivity zamerané na tradičné remeslá vychádzajú
z potreby ochrany a podpory remesla. Tým, že bol narušený spôsob tradovania a narušila sa
generačná kontinuita odovzdávania samotného remesla, zmenil sa aj samotný spôsob
tradovania. O správnosti nastavenej

cesty svedčí aj úspešnosť denného letného tábora-

ZOSKÁČIK – ktorý je programom zameraný na tradičnú ľudovú kultúru. Deti sa venujú
tkáčstvu, paličkovanej čipke, plsteniu a práci s hlinou. Venovať sa remeslu - to nie je len
zmysluplné využívanie voľného času a aktívny odpočinok, remeslo možno chápať aj ako
životný štýl, návrat k prírode, návrat k tradíciám. Aj v tomto roku boli deti, mládež a dospelí
úspešne zapojení do tvorivých dielní / tematické veľkonočné a vianočné/ a dielní, ktoré boli
súčasťou folklórnych slávností, Top podujatí Terry Incognity, dní obce s cieľom, sprístupniť
nehmotné kultúrne dedičstvo čo najširším vrstvám. Ďalšou formou zapojenia sa detí boli
regionálne folklórne súťaže – Detský folklórny festival a Ej, zalužickipoľo...
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Strategický cieľ č. 3 – Rozvinúť stagnujúci región na

zvýšenie zamestnanosti

obyvateľstva v službách v oblasti kultúry
Na základe prieskumu potrieb ZOS v Michalovciach sme napĺňali zámer vytvorenia
pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní u zamestnávateľa podľa §51
a zákona č. 5/2004 Z. z. v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ . Na základe
tohto projektu bol prijatý do trvalého pracovného pomeru jeden odborný pracovník.
V budúcom roku prostredníctvom vyššie uvedeného národného projektu prijmeme ďalšieho
odborného pracovníka kultúry a osvety pre dokumentáciu a archiváciu tradičného odevu
v historických aj súčasných podobách v rámci celého KSK. Tento pracovník je v súčasnosti
na dobrovoľníckej praxi a zoznámili sme ho s predkladanou problematikou.
Strategický cieľ č. 4 – Vytvoriť systém podpory kultúrnych aktérov na miestnej a
regionálnej úrovni
Nové úlohy pre nás vyplývajú z novelizácie Zákona o kultúrno- osvetovej činnosti č.
189/2015 Z.z. ( podľa § 6 ods.1 písm. d )z 1. júla 2015 – vedenie evidencie kolektívov
a jednotlivcov v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Aj
v tomto roku boli naše aktivity zamerané na identifikáciu nových nositeľov tradičnej ľudovej
kultúry .
V súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v Košickom
samosprávnom kraji na obdobie rokov 2008-2015 pripravilo Zemplínske osvetové stredisko
z poverenia Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK „Koncepciu výskumu,
archivácie a tvorby tradičného odevu v Košickom samosprávnom kraji “so strategickým
cieľom zachovania a sprístupnenia existujúcich zbierok tradičných odevov KSK. Kultúrne
dedičstvo je dôležité pre oblasť vzdelávania súčasnej umeleckej tvorby, či kultúrneho
turizmu. V našej koncepcii sme vychádzali z výskumu ÚĽUV–u podľa oblastí uvedených
v Encyklopédii tradičného odevu Slovenska. Z rozsiahleho súboru tradičných odevov urobíme
potrebný cielený výber, ktorý umožní zhodnotiť súčasný stav, jeho premeny a stane sa
východiskom k dokumentácii, ochrane a propagácii. Zameriame sa na reprezentatívne
tradičné odevy v jednotlivých regiónoch KSK. Pri výskume zohľadníme etnografické ,
krajinárske, kultúrno-historické, estetické i etické kritéria. Získané údaje o tradičnom odeve
uplatníme v oblasti kreatívneho priemyslu /krojová dielňa/ a cestovného ruchu.
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Strategický cieľ č. 5 – Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých sférach
pôsobenia v regióne Košického kraja
Podpora kultúry vo všetkých jej oblastiach je dlhodobým zámerom a cieľom všetkých
aktérov kultúry pôsobiacich v regióne KSK. Pokračovala spolupráca na úrovni miest
Michalovce, Sobrance , obcí nášho regiónu a ďalších subjektov, ktoré spoločne sledovali
hlavný cieľ: spojiť sily a dosiahnuť kvalitatívne vyššiu úroveň kultúry v regióne aj spoločne
pripravovaných podujatí. Vzájomná spolupráca sa premietla pri realizácii Zemplínskych
slávností /57. ročníkov/- spolupráca mesta Michalovce, Mestského kultúrneho strediska aj
Domu Matice slovenskej, Srdce ako dar /12. ročníkov/- medzinárodná prehliadka ZUČ
zdravotne postihnutých deti, mládež, dospelí –Okresná rada SZZP a krajské organizácie.
Ekonomická situácia si

z roka na rok vyžaduje výraznejšiu spoluprácu s neziskovými

organizáciami, združeniami a inými zariadeniami : ORPZ v Michalovciach, OZ Sirosa, OZ
Nová cesta, OZ Venuša, KRPZ v Košiciach, ZŠ a SŠ v okrese i meste, CVČ Strážske, CHKO
Vihorlat, LOZ VLK, Hvezdáreň v Michalovciach, OZ Integra, ZUŠ Michalovce , SZUŠ a
iné.
Strategický cieľ č. 6 – Rozvinúť cestovný ruch orientovaný na oblasť kultúry a kvalitu
sprievodných služieb cestovného ruchu v oblasti kultúry
Na tento strategický cieľ je zameraný program KSK Terra Incognita – Krajina
nespoznaná. Prispieva k propagácii atrakcií kraja, podporuje aktívnych ľudí v regiónoch a
prehĺbenie ponuky špecifickej formy cestovného ruchu – kultúrneho turizmu. Jeho
dlhodobým cieľom je zvýšenie kvality života a návštevnosti Košického kraja prostredníctvom
rozvoja kultúry, športu , voľno časových aktivít a cestovného ruchu. Objavovanie
nepoznaného, odkrývanie príbehov krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú, ponúkanie jedinečných
zážitkov. Košický kraj má na to všetky predpoklady. Má rad veľmi zaujímavých lokalít, ktoré
stoja za bližšie preskúmanie. Pestrosť našich tradícií a zvykov je známa aj za hranicami kraja,
či Slovenska a zmes chutí a vôní krajových špecialít vzbudzuje pozornosť všetkých ľudí, ktorí
k nám zavítajú. Poskytuje návštevníkom, ale často krát aj domácim množstvo inšpirujúcich
podujatí, odkrýva doteraz nepoznané tajomstvá histórie, predstavuje šikovnosť ľudí, ktorí tu
žijú.
Realizáciou podujatí programu Terra Incognita v roku 2015 : Jánske ohne nad
Šíravou, Mosty inklúzie a Podhoroďské slávnosti sme ponúkli návštevníkom kraja spoznanie
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a objavenie zaujímavých lokalít. Multižánrové festivaly cez poznanie regionálnej histórie,
tradičnej ľudovej kultúru a gastronómie podporili

aktivity trvalo udržateľných podujatí

smerujúcich k uvedomelému vzťahu k regiónu a lepšie zapojenie obyvateľov do propagácie
ich regiónu.
2 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
„ Človek nie je živý len chlebom, ľudské šťastie nie je iba v dostatku!“
Kultúrne dedičstvo je neoddeliteľnou súčasťou kultúry každého národa . Vyspelá
spoločnosť ho považuje za prameň inšpirácie, zdroj tvorivosti, poučenia, výchovy a
vzdelávania. Tradičná ľudová kultúra /TĽK/ je jeho základom . Tieto hodnoty sú viac než iné
ohrozované prirodzenými príčinami zániku a nedostatočnou starostlivosťou štátu.
Poslaním

ZOS je zachovávanie ľudových tradícií, tradičných podujatí v oblasti

folklóru a ľudových remesiel. Medzi základné úlohy patrí podchytenie a rozvíjanie talentov
na báze záujmovo-umeleckej činnosti vo voľnom čase obyvateľstva. Vytváranie podmienok a
poskytovanie služieb orientovaných na podporu tvorivosti, talentov, zvyšovanie kultúrnej a
umeleckej úrovne činnosti, ako aj vytváranie podmienok pre prezentáciu. Cieľovými
skupinami sú na jednej strane obyvateľstvo tvorivo sa angažujúce vo folklóre prostredníctvom
mimovládnych organizácii i individuálne, na druhej strane široká verejnosť predstavujúca
dlhodobo stabilné a priaznivo naklonené divácke zázemie.
Organizátorskú prácu orientujeme na prípravu a realizáciu významných folklórnych
podujatí regionálneho a mikroregionálneho charakteru i celoštátneho systému súťaží a
prehliadok. V metodickej činnosti poskytujeme svoje služby rôznym subjektom –
samosprávam miest a obcí, subjektom nimi zriadenými a v ich územnej pôsobnosti,
folklórnym kolektívom a jednotlivcom.
Podieľame sa na spracovaní a realizácii spoločných projektov, ich propagácii,
sprostredkovaní odborníkov – folkloristov, režisérov, choreografov, moderátorov .
Najčastejšími formami pomoci je poskytovanie poradenskej činnosti, školiteľské aktivity a
individuálne inštruktáže.
Zámerom a cieľom ZOS v procese starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru je :


vytvoriť stabilné podmienky pre dlhodobo komplexnú ochranu, uchovávanie a rozvoj
TĽK a jej odovzdávanie nasledujúcim generáciám,
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vytvoriť priestor a podmienky na zachovanie ľudovej kultúry vo svojom prirodzenom
prostredí a v kultúrnom povedomí obyvateľstva. Ciele, úlohy a opatrenia sú
orientované na splnenie hlavného zámeru Ministerstva kultúry SR, korešpondujú so
zámermi Stratégie rozvoja kultúry KSK a Koncepciou starostlivosti o TĽK,



ochraňovať talent a zručnosť tvorcov tradičných kultúrnych hodnôt s dôrazom na
kultúrne tradície regiónu v ktorom pôsobia,



zvýšiť úroveň činnosti jednotlivých aktérov, vytvorením spolupráce ako aj
spolupodieľaním sa na realizácii domácich aj zahraničných projektov týkajúcich sa
TĽK,



posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií a
skúseností,



zvyšovať národné povedomie a úctu k miestnej a regionálnej identite u všetkých
národností žijúcich v regióne
Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru má napomôcť vytvoriť priestor

a podmienky, aby sa ľudová kultúra zachovala vo svojom prirodzenom prostredí a v
kultúrnom povedomí obyvateľstva.
Úlohy vyplývajúce z koncepcie TĽK v podmienkach ZOS :


rozšíriť a zatraktívniť sprievodné podujatia Zemplínskych slávností´ a ostatných
folklórnych festivalov - tvorivé dielne, školy tanca, regionálna gastronómia,



dobudovať stálu dielňu ľudových remesiel a rozšíriť lektorský zbor o nových
remeselníkov,



pokračovať v organizácii výchovných koncertov z oblasti TĽK: ľudový tanec, hudba,
spev, kroje,



pokračovať v organizovaní tvorivých dielní, pokračovať v cyklickom vzdelávaní
učiteľov v jednotlivých oblastiach TĽK,



zvýšiť finančné prostriedky investované do vzdelávania v oblasti TĽK,



naďalej podporovať existujúce folklórne a spevácke skupiny a iniciovať vznik nových.

Plnenie úloh :


Aj v roku 2015 boli súčasťou sprievodných podujatí Zemplínskych slávností tvorivé
dielne. V uličke remesiel si mohli návštevníci vyskúšať prácu s hlinou, točenie na
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hrnčiarskych kruhoch , prácu na krosnách i drevorezbu. Súčasťou 57. Zemplínskych
slávností bolo tancovanie KARIČKY. Do školy tanca sa okrem folkloristov zapojili aj
návštevníci mesta a karičku tancovalo 362 tanečníkov. Tvorivé dielne boli
sprievodnými aktivitami všetkých podujatí Terry Incognity a folklórnych festivalov v
regióne. V ponuke nechýbala ani regionálna gastronómia – súťaž vo varení a lepení
pirohov, „kruceňe holubkov“, tradičný Jánsky nápoj, chlieb s cibuľou.


Pokračujeme v rozširovaní lektorského zboru o nových mladých remeselníkov
a predstavenie nových techník. V poslednom roku sa tešilo veľkej obľube plstenie
a výroba drobných úžitkových predmetov touto technikou.



V zmysle podpísanej dohody o partnerstve so Spolkom Ľudovíta Štúra na Zakarpatsku
sme pripravili tvorivé dielne pre deti na Ukrajine. Boli zamerané na tradičné remeslá
a techniky.



V súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, pripravilo
Gemerské osvetové stredisko cyklus vzdelávacích podujatí „Tradičné ľudové remeslá
- teória a prax kultúrnych zariadení v podmienkach Košického samosprávneho kraja“.
Tento vzdelávací cyklus absolvovali 3 zamestnanci ZOS.



Aj v tomto roku v okrese pribudli nové kolektívy / Starjani - Staré, Škucirka- Pavlovce
nad Uhom, Zemplinskibičiare - Hatalov/, ktorým bola poskytnutá metodická pomoc
podľa individuálnych potrieb kolektívu. Metodická pomoc bola podľa požiadaviek
poskytnutá aj existujúcim kolektívom.



V súlade s Koncepciou TĽK sme sprístupnili zbierku artefaktov TĽK v priestoroch
ZOS, kde sa usilujeme spropagovať tradičné remeslá, ale aj novšie výrobky
inšpirované našimi predkami.
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C.

VYHODNOTENIE

PLNENIA

ÚLOH

HOSPODÁRENIA

A PREVÁDZKY
V roku 2016 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách 18
z toho 16 žien, čo predstavuje 88,89%.
Tabuľka 1 štruktúra zamestnancov

počet
1
11
2
4
18

Vedúci zamestnanci
Odborní zamestnanci kultúry a osvety
Administratívni zamestnanci
Ostatní prevádzkoví zamestnanci
SPOLU

Tabuľka 2 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov

VŠ 2. Stupňa
10

VŠ 1. Stupňa
0

USO
7

SO
1

V ZOS je zavedený 1- stupňový systém riadenia. Priemerný vek zamestnancov je 46
rokov. Priemerný mesačný plat zamestnancov v roku 2016 bol 636,17 eur. Na základe dohody
s ÚPSVaR v Michalovciach o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľnickej
činnosti v hodnotenom období túto činnosť vykonávali 4 uchádzači o zamestnanie ako služba
v galérii a na absolventskej praxi pracoval 1 UoZ .
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Obrázok 1 Vnútorná organizačná štruktúra ZOS

Riaditeľka

Útvar ekonomiky,
hospodárstva a
prevádzky

Vedúca kultúrno osvetovej
činnosti

Folklórny súbor
Zemplín
3 prac.

4 prac.

Útvar záujmovoumeleckej činnosti

Útvar mimoškolskej
činnosti

Útvar edičnopropagačný

Detašované
pracovisko Sobrance

2 prac.

3 prac.

2prac.

2 prac.

V Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach na 3 odborných útvaroch,
pracujú na plný úväzok 8 odborných pracovníčok kultúry a osvety, na útvare ekonomiky –
ekonóm, referent PAM a administratíva, technik- vodič osobného motorového vozidla údržbár a upratovačka / 4 pracovníci /.
Vo Folklórnom súbore Zemplín zamestnávame na plný úväzok 3 pracovníčky:
organizačná vedúca FS, krojárka a upratovačka. V roku 2016 pre 220 členov DFS Zemplínik
a 83 členov FS Zemplín pracovalo 2 pedagógov – lektorov na dohody o pracovnej činnosti
a traja pedagógovia

na základe zmluvy o dielo. V detašovanom pracovisku Sobrance

vykonávajú prácu 2 odborné pracovníčky kultúry a osvety.
ZOS Michalovce je správcom budovy nachádzajúcej sa na ulici Gorkého č.1. Svoje
nevyužité nebytové priestory poskytujeme 7 nájomníkom ( Petit Press – Korzár, Advokátska
kancelária 2 miestnosti , Zemplintour – cestovná kancelária, Bohéma – kaviareň, INBOX –
záložňa a Valentína – nechtové štúdio), čím nám znižujú náklady na média a zároveň nám
zvyšujú príjmy z nájmov.
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Bezpečnosť práce
Na základe zmluvy z roku 2007 nám bezpečnosť práce a požiarnu ochranu aj v roku
2016 zabezpečoval p. Jozef Hreha -

bezpečnostný technik, čo súvisí so školením

zamestnancov, vypracovávaním a vedením dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, účasť
pri kontrolách zo strany Štátneho požiarneho dozoru a Inšpekcie práce, spísaním záznamu
o registrovanom pracovnom úraze a šetrením úrazu.

I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
ZEMPLÍNSKE OSVETOVÉ STREDISKO v Michalovciach dostalo po schválení
zastupiteľstvom KSK v súlade s ustanovením§12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a uznesenia č. 292/2015 Zastupiteľstva KSK
konaného dňa 07.12.2015 bežný rozpočet na rok 2016 vo výške 205.493,00 € na prevádzku
a 12.694,00 € na činnosť.

V priebehu roka došlo k niekoľkým úpravám:

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežné transfery v €
z toho:
Zdroj 41- 001 z rozpočtu
VÚC (prevádzka)

205.493,00

222.878,00

Zdroj 41-001 z rozpočtu
VÚC (činnosť)

12.694,00

13.806,00

Zdroj 41-001 z rozpočtu

500,00

500,00

13.000,00

12.920,00

900,00

900,00

VÚC
Zdroj 45 FnPU
Zdroj 111-005 MK SR –
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Projekty
Zdroj 111-005 MK SR –KP

983,00

983,00

Zdroj 11H dotácia obce

1.000,00

1.000,00

Zdroj 1AC1,1AC2, 1AL1
ÚPSVaR

6166,56

6166,56

240.736,56

258.253,56

SPOLU

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti:

Výnosy z bežných transferov (691)

237.184,00

Výnosy z kapitálových transferov (692)

8.440,10

Výnosy samosprávy zo ŠR od iných subj.
(693)

19.914,04

Tržby z predaja služieb (602)

20.768,90

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(648)

32.704,68

Zúčtovanie ost. rezerv z prevadz. Činnosti
(653)

430,80

Ostatné výnosy – úroky (662)

3,16

VÝNOSY SPOLU

319.445,68

Tržby z predaja vlastných služieb:

Tržby z prenajatých budov

10.513,38

Tržby za predaj výrobkov a služieb

36.605,46

Príjmy z refundácie

1.436,27

Úroky

2,89
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SPOLU

48.558,00

Hodnotenie nákladov:
Spotrebované nákupy (50)

31.410,21

-

Spotreba materiálu (501)

10.390,90

-

Spotreba energie (502)

21.019,31

Služby (51)

73.808,45

-

Oprava a údržba (511)

-

Cestovné (512)

-

Reprezentačné (513)

0,00

-

Ostatné služby (518)

33.581,59

37.736,48
2.490,38

Osobné náklady (52)

197.081,55

-

Mzdy (521)

-

dohody

-

Sociálne poistenie (524)

47.842,04

-

Sociálne náklady (527)

9.987,25

Ostatné dane a poplatky (53)

819,34

139.252,26

-

Daň z nehnuteľnosti (532)

170,18

-

Ostatné poplatky (538)

649,16

Ostatné náklady na prev. činnosť (548)

70,00

Tvorba ost. opravných položiek (558)

0,00

Odpisy (551)

8.490,00

odpisy

8.490,00

-

Ostatné finančné náklady (56)

88,05

-

úroky (562)

0,00

-

kurzové straty (563)

0,00
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-

bankové poplatky (568)

88,05

Tvorba ostatných rezerv (553)
-

0,00

ostatné rezervy

0,00

Splatná daň (591)

673,54

SPOLU

312.441,14

NÁKLADY A VÝNOSY SPOLU
Náklady celkom

312.441,14

Výnosy celkom

319.445,68

Výsledok hospodárenia po zdanení (zisk)

7.004,54

Prehľad nákladov a výnosov 2012-2016

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2012-2016
2016
2015
2014
2013
2012
0

50000 100000
150000 200000
250000
Náklady

Výnosy

Zdroj: Interný údaj ZOS Michalovce
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300000

350000

Výsledok hospodárenia 2011-2016

Výsledok hospodárenia 2011-2016
7004,54

1852,90

2011

1546,37
-668,38
2012

2013

104,96
2014

0
2015

2016

-4243,42

Zdroj: Interný údaj ZOS Michalovce

V roku 2016 Zemplínske osvetové stredisko Michalovce získalo finančné prostriedky
z Ministerstva kultúry SR, Mesta Michalovce a z Fondu na podporu umenia na tieto kultúrne
aktivity:
Prehľad finančného vyhodnotenia najvýznamnejších akcií a podujatí.
Číslo zmluvy

Názov projektu

20160254

Tanečníci Zemplínika

MK-76/2016/2.4

Kytica zvukov

Dotácia (v €)

Spolu

Spolufinancovanie
(v €)

1.000,00

0

900,00

83,88

1.900,00

83,88

Fond na podporu umenia 2016
Číslo zmluvy

Názov podporeného
projektu

Schválená dotácia
(v €)

Spolufinancovanie
(v €)

16-440-00694

62. Hviezdoslavov kubín 22. Metamorfózy slovakrajská súťaž v umeleckom

3.500,00

225,75
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prednese poézie a prózy a
tvorbe divadiel
16-440-00699

Mládež spieva- krajská
súťažná prehliadka
mládežníckych speváckych
zborov

1.800,00

270,00

16-450-01809

Poďte s nami poTvoriť

1.000,00

132,98

16-450-01930

Tajomstvo moderovania

920,00

57,10

16-450-01821

Tvoríme so Zoskáčikom letný remeselný tábor

1.000,00

145,65

16-430-00710

57. Zemplínske slávnosti

3.500,00

416,25

16-450-01902

Heligónka a heligonkári tvorivá dielňa

1.200,00

71,56

SPOLU

12.920,00

1.319,29

Vyhodnotenie príjmov a nákladov Folklórneho súboru Zemplín za rok 2016

v €

Príjmy
-

príspevky
vystúpenia
výpožička kroje + ost. služby
projekt mesta MI

8.885,00
16.416,00
426,00
1.000,00
26.727,00

Spolu
Náklady
-

mzdy
dohody
stravné
média
telekomunikačné služby
komunikačná infraštruktúra
nájom
všeobecný materiál
dopravné
všeobecné služby
propagácia, reklama
cestovné

19.292,00
2.040,00
1.425,12
1.946,07
465,97
191,28
211,98
1.990,71
2.307,00
8.446,59
170,00
372,30
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-

revízie a opravy
bankové poplatky, poštovné

385,56
19,65

Spolu

39.264,23

Detašované pracovisko Sobrance
Náklady detašovaného

pracoviska Sobrance v roku 2016 činili 19.459,89 eur

a výnosy dosiahli v sume 647,00 eur.

II. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti
V roku 2016 Zemplínske osvetové stredisko v oblasti investičnej činnosti zrealizovalo
z prostriedkov VÚC revitalizáciu a obnovu okien na prvom nadzemnom podlaží pamiatkovo
chránenej budovy ZOS vo výške 35.518,64 eur. Investovali sme aj do výpočtovej techniky
a zakúpili sme nový počítač a monitor v hodnote 293,90 eur. Pred koncom roka sme taktiež
investovali do zakúpenia vertikálnych žalúzií taktiež na prvom nadzemnom podlaží v celkovej
hodnote 756,00 eur. Na propagačné oddelenie bola zakúpená nová tlačiareň v hodnote 406,50
eur. Pre FSZ bolo nevyhnutné revitalizovať vstupné priestory a preto bol zakúpený obklad
v hodnote 321,60 eur.

III. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov
Aj keď sa koncom leta 2015 uskutočnila celková rekonštrukcia kotolne, naďalej ostáva
príčinou úniku tepla neexistencia termostatických ventilov na vykurovacej sústave, ktoré
plánujeme zakúpiť a inštalovať v roku 2017. Za závažný nedostatok považujeme aj
poškodenie veľkého úľa nárožného vikiera. Omietka vplyvom poškodenej krytiny je z veľkej
časti odpadnutá a do úľa je viditeľne zväčšujúca sa diera, úlomky ktorej môžu ohrozovať
chodcov z Námestia Osloboditeľov. Ďalším závažným nedostatkom v celkovej prevádzke
činnosti ZOS sú časté poruchy autá Fábia z roku 2003.V roku 2016 sme evidovali aj častejšie
poruchy vodoinštalácie pri denníku Korzár, Galérie ZOS, nechtovom štúdiu a na prvom
nadzemnom podlaží.
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D. PRÍLOHY
I. Tabuľkové prehľady kultúrno- osvetových aktivít
II. Prehľady podľa jednotlivých obsahových zameraní činností
III. Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov




Súvaha
Výkaz ziskov a strát
Prehľad o výdajoch a príjmoch

IV. Fotografická príloha aktivít
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