
 

 

IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2014 
(kultúrne centrá, osvetové strediská, hvezdáreň, knižnice) 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE Zemplínske osvetové stredisko 

2 Sídlo Gorkého 1, 07101 Michalovce 

3 Forma hospodárenia Príspevková 

4 Celkový počet zamestnancov 

- fyzický / prepočítaný stav 

Z toho:  

- odborní zamestnanci (metodik,     

  knihovník...) 

- ostatní zamestnanci 

- pracujúci dôchodcovia    

 

16              /16 

 

 

- 9 

- 7 

- 0 

5 Priemerná mzda zamestnancov 

 
2012 2013 2014 

528,61 531,55 575,05 
 

6 Počet spravovaných objektov - 1 

7 Počet podaných projektov  

(pre realizáciu v roku 2013) 

        -  z toho úspešných:  

        -  v hodnote (€):                                 

 

- 23 

- 15 

- 17.500 

8 Rozpočet  

- na prevádzku: 

- na činnosť: 

2012 2013 2014 

238.413,32 187.320,59 198.441,96 

26.958,44 31.198,16 37.673,16 
 

9 Transfer od zriaďovateľa  

- na bežné výdavky: 

- na kapitálové výdavky: 

 

191.526,75 157.669,52 168.982,00 

7365,60 0,00 0,00 
 

10 Príjmy  

- z prenájmu: 

- z vlastnej  činnosti: 

- iné mimorozpočtové  

 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

9.811,54 11.147,22 11.480,54 

38.685,49 33.993,24 35.677,82 

15.556 12.311,56 17.500 
 

11 Výdavky  

- bežné: 

- kapitálové: 

 

265.371,76 218.518,75 236.115,12 

8.184,00 0,00 0,00 
 

12 Náklady na činnosť:  

44.929,07 42.137,72 35.976,83 
 

13 Hospodárenie 

- Náklady 

- Výnosy 

- Hospodársky výsledok 

 

272.253,97 224.953,73 242.725,64 

271.585,59 226.500,10 242.830,60 

-668,38 1.546,37 104,96 
 

14 Návštevnosť  

- Platená: 

- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 

účastníkov na aktivitách organizácie) 

 

4495 5375  

45206 41658  
 

15 Základné knižničné ukazovatele 

- počet zapísaných čitateľov 

- počet výpožičiek 

- knižničný fond – stav k 31.12. 
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ÚVOD 

 

Zemplínske osvetové stredisko je kultúrna a vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou 

tradíciou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Základným poslaním našej 

organizácie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na 

úrovni amatérskej tvorby, rozvíjať záujmovo-umeleckú činnosť, ľudové remeslá ,vychovávať 

umením a k umeniu, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, 

etnických skupín,   vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. 

Poskytujeme odborné poradenské služby samosprávam miest a obcí, folklórnym 

kolektívom, jednotlivcom, podieľame sa na propagácii spoločných projektov. Metodickú 

pomoc poskytujeme aj pri príprave projektov, tvorbe programov, poskytnutia databázy 

subjektov TĽK, dramaturgii festivalov, výročí obcí, zabezpečenia remeselníkov a pod.  

Metodicky zastrešujeme 62 obcí v michalovskom okrese a 47 obcí v sobranskom okrese, 

vrátane mesta Sobrance, kde sídli detašované pracovisko Zemplínskeho osvetového 

strediska, ktoré vzniklo 1. apríla 2005. 

Zemplínske osvetové stredisko má za sebou úspešný a náročný rok. V roku 2014 

sme naďalej participovali na Top-podujati Terry Incognity  -  Jánske ohne nad Šíravou. 

Organizátori ponúkli bohatý program v ktorom nechýbal folklór, tradičné jedlá, ľudové 

remeslá, divadelné predstavenia, športové zápolenia, či historický šerm. Program odštartoval 

hromadný výstup na Viniansky hrad. 

Pokračovali sme v nadväzovaní a spolupráci s mimovládnymi organizáciami 

a inštitúciami v regióne. V rámci menšinovej kultúry sa snažíme o stabilizáciu rusínskeho 

kultúrneho dedičstva v tejto časti Karpatského euroregiónu, ktorý je vyhranený svojou 

príslušnosťou k byzantskému cirkevnému obradu. 

Našou súčasťou je aj FS Zemplín, ktorý reprezentuje náš región doma aj v zahraničí. 

Pravidelne sa zúčastňuje podujatí organizovaných v meste Michalovce (Na poctu mesta, 

Stavanie mája, Zemplínske slávnosti, či podujatí v rámci sviatkov a benefícií).  Zahraničná 

reprezentácia ukázala atraktivitu nášho folklóru na prestížnom festivale CIOFF vo 

francúzskom Reims 

V roku 2014 sme zrealizovali 328  podujatí. 

 

Na úseku tradičnej ľudovej kultúry sa nám podarilo zrealizovať všetky plánované 

podujatia, prehliadky a regionálne súťaže – Detský festival ľudovej hudby – okresnú 

prehliadku speváckych skupín, detských ľudových hudieb, sólistov spevákov a sólistov 

inštrumentalistov, 10. ročník regionálnej súťaže detí v speve ľudových piesní pod názvom Ej, 



4 

 

zalužicki poľo... aj Sláviček z MŠ – 7. ročník obvodnej prehliadky detí z MŠ v speve 

ľudových piesní. 

V spolupráci so školami a obecnými úradmi sme pripravili 7 tematických tvorivých dielní 

zameraných na prezentáciu a osvojovanie tradičných remesiel. S Občianskym združením 

Integra sme zrealizovali 18 tvorivých remeselných dielní v rámci projektu Aj s pochrámanou 

dušou sa dá tvoriť ... Klienti pracovali pod vedením skúsených lektorov, venovali sa práci s 

hlinou,  zdobeniu kraslíc madeirovou technikou, maľovali na sklo, porcelán a plátno, zdobili 

predmety servítkovou technikou a venovali sa plsteniu. Práce z tvorivých dielní boli 

prezentované na samostatnej výstave. Ďalšie tvorivé dielne -Tvoríme, teda sme...sme 

pripravili pre ženy z klubu Venuša, ktorý pracuje pri ZOS v rámci Ligy proti rakovine. Aktivity 

boli zamerané na remeslá a rôzne techniky a celkovo sme zrealizovali 15 stretnutí. 

Tradičné ľudové remeslá  boli súčasťou folklórnych podujatí v regióne. Ulička remesiel bola 

súčasťou Top podujatia programu Terra Incognita – Jánske ohne nad Šíravou, Valalských 

oslavách v Moravanoch a 55. Zemplínskych slávností v Michalovciach. Do podujatí v 

uplynulom roku sa aktívne zapájal aj Klub paličkovanej čipky. 

V roku 2014 sme po druhýkrát pripravili denný letný tábor pre deti ZOS-káčik, ktorého 

program bol zameraný na tradičnú ľudovú kultúru, ale aj mimoškolskú výchovu. 

 

K najvýznamnejším podujatiam tradičnej ľudovej kultúry patria folklórne slávnosti a 

festivaly: 

 

 55. ročník Zemplínskych slávností  Michalovce 

 Folklórne slávnosti i Trhovište 

 Dni obce Zalužice 

 Valalské oslavy Moravany 

 Folklórne slávnosti  Pozdišovce 

 31. Podvihorlatské folklórne slávnosti  Poruba pod Vihorlatom 

 Folklórny festival  Lekárovce 

 Dožinkové slávnosti  Bežovce 

 41. Podhoroďské slávnosti 

 Zemplínska heligónka 

 

Na príprava jubilejného 55. ročníka Zemplínskych slávností, ktoré sú dvojdňovým sviatkom 

folklóru v regióne, sa podieľal rokmi osvedčený kolektív organizátorov – mesto Michalovce, 

MsKS Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko a Dom Matice slovenskej. Organizátori                         
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ponúkli návštevníkom počas dvoch dní 6 samostatných programov, 25 kolektívov a  600 

účinkujúcich. 

 

V oblasti neprofesionálneho divadla a hovoreného slova sme zorganizovali: 

 

● 16. ročník regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov v literárnej tvorbe  - 

Zemplínske pero 

● 60. Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – okresné 

a regionálne kolo pre ZŠ a SŠ 

● 20. ročník krajského kola súťaže Hviezdoslav Kubín pod názvom Metamorfózy 

slova – umelecký prednes poézie a prózy a tvorba recitačných kolektívov a divadiel 

poézie 

● 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 

● 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. 

 

 

 

Samostatnou zložkou a súčasťou nášho strediska je  folklórny súbor Zemplín, ktorý 

reprezentuje náš región doma aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje podujatí 

organizovaných v našom meste: Na poctu mesta, Stavanie mája, Zemplínske slávnosti, či 

podujatí v rámci sviatkov a benefičných podujatí. V tomto roku reprezentoval našu kultúru 35 

krát: v Púchove, Zuberci, Rejdovej, Svidníku ako aj na festivaloch v obciach v rámci regiónu 

Zemplína. Zahraničná reprezentácia ukázala atraktivitu nášho folklóru na prestížnom 

festivale CIOFF vo francúzskom Reims za účasti 5 zahraničných súborov. Členovia s 

radosťou dôstojne reprezentovali meno súboru ako aj mesta Michalovce a zriaďovateľa – 

Košického samosprávneho kraja. Atraktívne vystúpenie sa podarilo Ľudovej hudbe FS 

Zemplín, kedy v marci v  spolupráci so Štátnou  filharmóniou Košice pripravili a predstavili 

jedinečný koncert „Ľudovka pod kupolou“. Predstavili ľudové piesne upravené do World 

Music pre ľudovú hudbu a orchester. V októbri bol FS Zemplín zlatým klincom programu 

Slávni rodáci mestu, ktorý bol súčasťou veľkolepých osláv pri príležitosti 770. výročia vzniku 

mesta Michalovce, spolu s ostatnými známymi umelcami z Michaloviec. 
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Počet aktívnych členov detského folklórneho súboru Zemplínik bol k začiatku školského  

roka 2014/2015  210 detí od 5 – 16 rokov v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. Spolu so 

svojimi pedagógmi pripravili dva koncerty „ Kikiriki na panciki“ pre rodičov a širokú verejnosť, 

ktoré videlo 900 divákov. Vo februári sa deti predstavili aj na spoločnom Benefičnom 

koncerte folklórnych súborov. Detský folklórny súbor Zemplínik sa zúčastnil vyhlásených 

súťaží a prehliadok vyhlásených Národným osvetovým centrom . Staršie dievčatá sa 

zúčastnili  atraktívneho podujatia v Košiciach, akým bolo  vytvorenie rekordu v počte 

účastníkov tancujúcich karičku. V zahraničí mohli svoje tanečné, hudobné a spevácke 

zručnosti ukázať na festivale CIOFF v Bosne a Hercegovine – v meste Banja Luka za účasti 

5 zahraničných súborov. Detský folklórny súbor sa  predstavil na 20  vystúpeniach. 

 

Na úseku mimoškolskej výchovy a vzdelávania  prostredníctvom spektra činnosti 

v oblasti teoretickej a koncepčnej, výchovno-vzdelávacej a metodickej, konzultačno –

poradenskej a lektorskej činnosti sme podporovali a rozvíjali odborné  pôsobenie v našom 

regióne. 

Naďalej sme pokračovali v organizovaní vzdelávacích aktivít v oblasti primárnej prevencie na 

témy drogy, alkoholizmus, šikanovanie, domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a iné 

patologické javy  . Prezentácie , otvorené diskusie ,  workshopy a prednášky   boli určené 

podľa vekových osobitostí a sociálnych skupín adresátov v preventívno-výchovnej činnosti 

a v kultúrno-osvetovej práci. 

V spolupráci s OR PZ  sme realizovali stretnutia s deťmi základných škôl v projekte Póla radí 

deťom ktorého úlohou bolo hravou formou  prostredníctvom pracovných zošitov  a príbehu  

Póly naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k 

zodpovednosti za svoje zdravie a tak zvyšovať ich právne a sociálne vedomie. Bezpečná 

jeseň života bol projekt určený seniorom, v ktorom sme ponúkali konkrétne cesty k 

základným návykom bezpečného správania, aby  seniori poznali spôsob, ako sa nestať 

obeťou trestného činu. 

Intenzívnejšia činnosť na tomto úseku bola v rámci  Týždňa boja proti drogám.  Pre stredné   

a základné školy sme uskutočnili  prednášky na témy: Polícia proti drogám , Trestná činnosť 

páchaná pod vplyvom drog , Obchodovanie s ľuďmi, Etika - ako prežiť expanziu civilizácie,  

Šikana,  Sociálna krížovka a zážitkové hry, Dospievanie, Drogy a iné. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa  boja proti násiliu na ženách sme  participovali na 

realizácii otvorenej diskusie pod názvom Násilie na ženách. V spolupráci s OR PZ  sme  

pripravili okresnú výtvarnú súťaž  Práca polície očami detí. 

Záujem bol aj o problematiku zdravotného životného štýlu, ako zvládať stres  , dospievanie a 

výchova k partnerstvu.  S touto tematikou sme pripravili prednášky  : Zdravý životný štýl 
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humorne i vážne,  Pravidlá a cvičenia pre zníženie  stresu ,  Kurzy zdravej výživy a  kurzy 

Tibeťanov, Kurzy carvingu. 

V popredí záujmu boli naďalej  aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ktoré sme 

pripravili rôzne prednášky.  S cieľom uchovávať a rozvíjať dedičstvo rómskeho umenia na 

jednej strane a dosiahnuť zblíženie dvoch svetov rómskeho a nerómskeho sme  pripravili už 

jubilejný 11.ročník regionálnej súťaže Malé čierne perličky. Deti súťažili v speve, v prednese 

poézie a prózy , hre na hudobný nástroj a maľbe. 

Darilo sa nám veľmi dobre aj na úseku ekologickej výchovy. V rámci Dňa Zeme sme 

uskutočnili prednášky, premietania filmov a výstavu - O bocianovi bielom, O ochrane vtáctva 

v CHÚ Senné rybníky, O ochrane prirodzených lesov. Sprístupnená bola výstava NATURA 

Excelenta o zaujímavostiach z prírody Košického kraja. 

S cieľom vytvárať pozitívny vzťah k prírode a jej ochrane, poukázať na možnosti využitia 

odpadového materiálu a podporu kreativity detí sme vyhlásili ekologicko-výtvarnú súťaž 

EKOZVIERATKO.  Do súťaže sa zapojilo 14 ZŠ a  MŠ so 120 prácami. Víťazné práce 

postúpili na celoslovenskú súťaž,  kde sme obsadili popredné miesta. 

V priebehu roka bolo uskutočnených 95  metodických pomocí za účelom ponuky kultúrno-

výchovných podujatí, metodického usmernenia i samotnej realizácii podujatí. 

ZOS spolupracuje pri organizovaní podujatí so samotným mestom Michalovce a MsKS, 

 organizáciami tretieho sektoru (Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OZ PROFESORA 

HLAVÁČA, Občianske združenie Nová cesta, Zväz Rusínov a Ukrajincov, LOZ Vlk, SOS 

BIRDLIFE Slovensko, POMOC  RODINE O.Z., KR PZ Košice, Chránená krajinná oblasť 

Vihorlat, Združenie pre duševné zdravie Integra, Liga proti rakovine a Zemplinski heligonkari. 

V rámci celoslovenského projektu „ZÓNA BEZ PEŇAZÍ“ sme v spolupráci s OZ ZDRAVA 

pripravili v mesiaci november bezplatnú výmennú burzu šiat, hračiek, kníh a športových 

potrieb. Výťažok z burzy poputoval do sociálne slabších rodín v okrese a detských domovov. 

Poškodené veci boli nasmerované do psích útulkov v regióne. 

ZOS uprednostňuje viaczdrojové financovanie. Finančné prostriedky získavame z projektov 

MK SR - 15 385 EUR(23 žiadostí, 13 podporených) a mesta Michalovce – 2000 EUR(1 

žiadosť, 1 podporený). 

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). 
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Činnosť ZOS bola v roku 2014 ovplyvnená: 

● Európskym rokom zosúladenia pracovného a rodinného života 2014 

● Programom Terra Incognita 

● 70. výročím SNP 

● 100. výročím vypuknutia prvej svetovej vojny 

● 10. výročie vstupu SR do EÚ 

 
B.   VYHODNOTENIE  PLNENIA  ÚLOH  A CIEĽOV  NA  JEDNOTLIVÝCH   ÚSEKOCH 

ODBORNEJ  ČINNOSTI 
 
 

I. Hlavná činnosť 

1 Kultúrno – výchovná činnosť 
 

Miestna kultúra je kultúrou každodenného života, nenápadná no kľúčová, ktorá 

odráža tvorivý potenciál spoločenstva, medziľudskú komunikáciu, úroveň vzdelanosti a 

humánnosti ľudí.   Kultúrnosť a vzdelanosť nie je len vizitkou seba samého ale aj vizitkou 

celého národa.  Regionálna a miestna kultúra by mala mať v spoločnosti dôstojné 

postavenie, podmienky pre svoju existenciu, prezentáciu a kontinuitu. V skutočnosti 

potrebuje nie len 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. Práca na 

úseku ZUČ je orientovaná na metodickú činnosť, odborné semináre, tvorivé dielne, 

organizáciu vystúpení, súťažných prehliadok a koncertov a na celkový rozvoj 

neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorá má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a v 

mnohých žánroch aj vynikajúcu úroveň. 

Našim cieľom na úseku mimoškolskej výchovy a vzdelávania v roku 2014 bolo vnášať 

komplexnejší pohľad na kultúrne potreby obcí , miest, regiónu a tiež hľadať spôsoby ako 

realizovať kultúru v miestnych podmienkach tak, aby sa stala nevyhnutnou súčasťou života 

obcí a miest regiónu. V centre pozornosti bol “človek a výchova “,vrátane kultúrno-

osvetových aktivít, ktoré sa stali nenahraditeľným, špecifickým typom celoživotného 

pôsobenia a prispievali k napĺňaniu voľno-časových a záujmových aktivít obyvateľstva.   

Tematicky boli podujatia zamerané na oblasť primárnej prevencie drogovej závislosti a iných 

negatívnych javov - fajčenie, alkohol, šikanovanie detí v školských zariadeniach, výchova k 

manželstvu a rodičovstvu, zdravý životný štýl a ekologická výchova. 

Pri organizovaní jednotlivých podujatí sme spolupracovali so základnými a strednými 

školami, Okresným úradom v Michalovciach, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v 

Michalovciach, Chránenou krajinnou oblasťou – Vihorlat a s neziskovými organizáciami a 
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občianskymi združeniami v našom okrese / OZ Nová cesta, OZ Sirosa , Slovenská 

ornitologická spoločnosť Bird Life Slovensko, Lesoochranárske zoskupenie VLK /.Väčšina 

uskutočnených podujatí bola financovaná z miestnych zdrojov, bez nároku na honorár a 

združovaním finančných prostriedkov viacerých subjektov.  

Vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR z programu Kultúra národnostných menšín sme v 

spolupráci s OZ Nová cesta zrealizovali už 11.ročník nadregionálnej súťaže Malé čierne 

perličky. Cieľom súťaže je uchovávať a rozvíjať dedičstvo rómskeho umenia  a dosiahnuť 

zblíženie dvoch svetov rómskeho a nerómskeho. Vyše 60 detí a mládežníkov z rôznych 

kútov dolného Zemplína súťažilo v štyroch kategóriách: v  speve, recitácii, výtvarných 

prácach a hre na hudobný nástroj. 

Dobrá spolupráca pokračovala s OR Policajného zboru v Michalovciach a OR Hraničnej 

polície v Sobranciach hlavne v  rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. V priestoroch 

galérie ZOS sme pripravili celoslovenskú putovnú  výstavu Prečo som na svete rád /rada, 

Polícia očami detí a tematické výtvarné a putovné výstavy zamerané na cieľovú skupinu detí 

a mládeže. Na úseku ekologickej výchovy sme pripravili počas roka celý rad zaujímavých 

podujatí: Pre ZŠ a SŠ v okrese. Pri príležitosti Dňa zeme  sme v spolupráci s CHKO Vihorlat 

a  SOS Bird life Slovensko realizovali prednášky spojené s premietaním filmov na témy Orol 

kráľovský ,Význam a záchrana lesov a Ochrana vtáctva v chránenom vtáčom území Senné 

rybníky a Medzibodrožie. 

Pre pedagógov ZŠ a SŠ v okrese sme aj v tomto roku  v spolupráci s OZ Sirosa pripravili 

workshopy na tému Sociálna krížovka, Dospievanie, Šikana a drogy a Projektové 

vyučovanie. 

S dobrým ohlasom medzi seniormi sa stretli aj výchovno-  preventívne podujatia pod názvom 

Pozor šmejdi ! Ich cieľom bolo poukázať na nekalé praktiky rôznych obchodných predajcov.  

 

 

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. Medzi  základné úlohy tradičnej ľudovej kultúry patrí podchytenie a rozvíjanie talentov, 

vytváranie podmienok a poskytovanie služieb orientovaných na zvyšovanie kultúrno-

umeleckej úrovne podujatí, ako aj na ich prezentáciu. 
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2.1 Folklór – hudba, spev, tanec 
 

 
            V roku 2014 sme na danom úseku pripravili a zrealizovali tieto súťaže :  Detský 

festival ľudovej hudby   -okresnú súťažnú prehliadku  detských ľudových hudieb, speváckych 

skupin, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov, jubilejný 10. ročník regionálnej súťaže 

detí  v speve ľudových piesní  Ej, zalužicki poľo...,  7. ročník obvodnej prehliadky detí z MŠ v 

speve ľudových piesní Sláviček z materskej školy. Po prvýkrát sme pripravili nesúťažnú 

prehliadku heligonkárov z celého Slovenska  Zemplínska heligónka. Stretla sa s veľkou 

odozvou a v začatej tradícií chceme pokračovať. Pri menšom počte prihlásených kolektívov 

sme zrealizovali dva výbery na postupujúce súťaže a to : výber na Súťaž tvorivých 

choreografií FS a Šaffovu ostrohu – súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. 

 

 

2.2  Ľudové remeslá 
 

Aj v tomto roku sme pokračovali v spolupráci so školami a obecnými úradmi v regióne 

pri realizácií 7 tematických  tvorivých dielní. Veľkonočné dielne boli zamerané na  zdobenie 

vajíčok rôznymi technikami, prípravu paličkovaných ozdôb, ukážky drevorezby, tkania a 

pletenia veľkonočných korbáčov. Vianočné remeselné dielne boli zamerané na výrobu 

vianočných paličkovaných ozdôb, výrobu vianočných ozdôb z trávy /slamienkárstvo/, 

servítkovej technike, výrobkom z včelieho vosku, výrobe vianočných dekorácií a pečeniu 

vianočných oblátok . 

S OZ Integra sme v mesiacoch jún – október zrelizovali 18 tvorivých remeselných 

dielní v rámci projektu Aj s pochrámanou dušou sa dá tvoriť....Projekt bol podporený dotáciou 

z MK SR. Klienti pracovali pod vedením skúsených lektorov .Venovali sa práci s hlinou,  

maľovali na sklo a plátno, zdobili servítkovou technikou rôzne predmety, zdobili vajíčka 

madeirovou technikou, pracovali s prútím a venovali sa plsteniu. Svoje práce prezentovali na 

samostatnej výstave , ktorá bola súčasťou výstavy Moja duša  a bola pripravené pri 

príležitosti 20. výročia OZ Integra. Aj v tomto roku sa  nám  prostredníctvom tohto projektu 

podarilo ponúknuť možnosť sebarealizácie ľuďom s duševným postihom a napomôcť pri 

odstraňovaní predsudkov a  zmene pohľadu zdravých ľudí na ľudí s duševnými poruchami. 

Druhým projektom pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva bol projekt Tvoríme, teda sme ... 

15 tvorivých dielní bolo určených pre ženy z Klubu Venuša. Ten pracuje pod krídlami ZOS už 

7 rokov v spolupráci s Ligou proti rakovine. Na tvorivých dielňach sa ženy venovali maľbe na 

sklo a porcelán, plstením vyrábali rôzne ozdoby a šperky, pracovali s hlinou, vyrábali 

vianočné dekorácie a aranžmá. 
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Tradičné ľudové remeslá sme propagovali na folklórnych podujatiach v regióne . 

Ulička remesiel bola súčasťou Top podujatia programu Terra Incognita - Jánske ohne nad 

Šíravou, Valalských osláv v Moravanoch a  55. Zemplínskych slávností v Michalovciach.  

Aj v tomto roku  rozvíjal svoju činnosť klub paličkovanej čipky, ktorý sa aktívne zapájal do 

podujatí organizovaných ZOS i na podujatiach v rámci mesta. 

Denný letný tábor pre deti - ZOS-káčik pokračoval druhým ročníkom. Aj v tomto roku 

sa jeho program sa odvíjal od našej činnosti a poslania nášho zariadenia. Prevažna časť 

programu bola zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.  Venovali sme sa práci s keramickou 

hlinou, zaúčali do tajov paličkovanej čipky, maľovali na textil. Navštívili sme ateliér 

michalovskej autorky Ľudmily Lakomej Krausovej a oboznámili sa s jej tvorbou. Vodiaci pes 

Tesa a jeho majiteľka boli našimi hosťami ďalšie predpoludnie. OZ Zlatý pes bol 

vyhlasovateľom  výtvarnej súťaže pre deti o tom, ako vnímajú prácu vodiaceho psa. Študenti 

Strednej zdravotníckej školy sa venovali otázkam prevencie úrazov a ako sa správať pri 

úraze. Celodenný výlet bol venovaný regionálnej histórii a výstupu na Viniansky hrad. Boli 

sme sa pozrieť aj na prácu hasičov a dozvedeli sa o ich práci, oboznámili sa s technikou,  s 

ktorou pri zásahoch pracujú. Ani v tomto roku nechýbala táborová vlajka, či udelenie medaily 

za statočnosť. Okrem pripraveného programu mali deti možnosť využiť rôzne voľno-časové a 

športové aktivity v priestoroch ZOS podľa vlastného výberu. Tábor sme aj tento rok ukončili 

diskotékou a slávnostným odovzdaním certifikátov o jeho absolvovaní z rúk riaditeľky ZOS. 

 

 

3  ZUČ , festivaly 
 

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 mimo regiónu a na 

medzinárodných podujatiach. 

Folklórne slávnosti a festivaly patria k najvýznamnejším podujatiam tradičnej ľudovej 

kultúry. 

V tomto roku sme sa podieľali na  príprave 5 folklórnych slávnosti a festivalov : 55. ročník 

Zemplínskych slávností – Michalovce, Folklórnych  slávností v obci Trhovište, Valalských 

slávnosti v Moravanoch, Folklórnych slávnosti v Pozdišovciach a  31. Podvihorlatských 

folklórnych slávností v Porube pod Vihorlatom . Pre nedostatok finančných prostriedkov  

obec Vinné upustilo od   realizácie Folklórneho festivalu  na Zemplínskej šírave – Hôrke. 

Celoročné snaženie je zamerané na prípravu Zemplínskych slávností, ktoré sú dvojdňovým 

sviatkom folklóru v regióne. Na príprave slávností sa podieľa rokmi osvedčený kolektív 

organizátorov a to mesto Michalovce a Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach , 
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Zemplínske osvetové stredisko a Dom Matice slovenskej. Organizátori ponúkli 

Michalovčanom a návštevníkom regiónu 6 samostatných programov, 25 kolektívov a 600 

účinkujúcich. Súčasťou slávností je aj Zemplínsky jarmok . Tento rok bol  výnimočný bohatou 

Uličkou  remesiel a viacerými dielňami pre deti aj dospelých. 

Samostatný úsek činnosti v oblasti folklóru predstavujú súťaže ZUČ pre deti a 

dospelých. Národné osvetové centrum v Bratislave je vyhlasovateľom týchto súťaží . 

Zámerom  organizátorov aj vyhlasovateľa 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. 

4  Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 

 Zemplínske pero - začínajúci autori majú na Zemplíne regionálnu súťaž. Už 16 rokov 

ponúka Zemplínske osvetové stredisko ako vyhlasovateľ tejto súťaže priestor na prezentáciu 

prác  a na  vzájomnú   konfrontáciu začínajúcim autorom . Súťaž už má svojich priaznivcov . 

Počas 16 ročníkov súťaže sa zapojilo 740 súťažiacich a do súťaže bolo prihlásených 1492 

súťažných príspevkov. V posledných rokoch sa  zapája viac vysokoškolákov a dospelých. 

Víťazi jednotlivých kategórii sú úspešní aj v iných literárnych súťažiach v rámci Slovenska.  

Hviezdoslavov Kubín – v Michalovciach má umelecký prednes  svoju históriu, o ktorej 

svedčí pozitívny záujem o tento žáner a umiestnenie našich recitátorov na krajských 

a celoštátnom kole.  V roku 2014 sa konal jubilejný 60.ročník –Hviezdoslavovho  Kubína- 

súťaže 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 162 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   / 

umelecký prednes poézie a prózy a  tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie / sa 

konalo v priestoroch MsKS a galérii  ZOS  v Michalovciach. Uskutočnil sa jubilejný 20. ročník 

, ktorého sa zúčastnili 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 
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slovom, ktoré dokážu využiť aj v bežnom komunikačnom živote.   Úspešní rétori postúpili do 

celoštátneho kola vo Zvolene. 

Zemplínska scénická jar – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej 

tvorivosti a ochotníckeho divadla. Do tejto súťaže sa okrem troch detských divadelných 

súborov zapojilo  ochotnícke divadlo - Divadlo pri fontáne a divadlo poézie zo SZUŠ v 

Michalovciach. 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. 

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 . Cieľom stretnutia  

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 Timravina studnička /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 tomto roku to boli dve cyklické dielne Štúrov odkaz 

v práci s hovoreným slovom a Štúrova škola rečnenia. Boli podporené dotačnou schémou 

Ministerstva kultúry SR. 

 

5  Foto, film 
 

 

V rámci záujmovo umeleckej činnosti má fotografická tvorba už  dlhé roky svoje 

pevné miesto.  AMFO 2014 – súťaž pre neprofesionálnych fotografov, ktorá je jednou z 

najstarších súťaží celoštátneho rozmeru a je jedným z vrcholných podujatí tohto úseku. 

Pripravili sme, organizačne zabezpečili a zrealizovali regionálne  kolo tejto súťaže a výstavy. 
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Práce vybrané odbornou porotou postúpili do krajského kola súťaže, ktoré organizovalo KC 

KSK. 

Počas leta sme pripravili a zrealizovali výstavu mladého fotografa Pavla Papača. 

Svojimi fotografiami tento mladý autor zaujal predovšetkým mládež, keďže on sám je mladý 

a venuje sa hudobnej fotografii. Výstava niesla výstižný názov Music moments, pričom tieto 

fotografie vznikli na koncertných pódiách svetových interpretov. Tretia autorská výstava 

fotografií Ingrid Hrubej  už názvom „Prechádzka vinianskym hradom“ napovedá o čom je táto 

zaujímavá výstava.  

V tomto roku sa nám podarilo založiť klub fotografov, ktorý začal svoju činnosť 

rozvíjať pod krídlami ZOS. S pribúdajúcimi členmi „pribudol“ názov klubu Zempfo, webova 

stránka klubu. Členovia sa pravidelne stretávajú, spoločne plánujeme podujatia, výstavy, 

workshopy, projekty atď, čo prispieva k ich motivácii a aktívnej i kvalitnej tvorbe v rámci 

neprofesionálnej fotografie. 

 

 

6  Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 

Na tomto úseku na regionálnej úrovni pre výtvarníkov okresov Michaloviec a 

Sobraniec taktiež organizujeme už niekoľko desiatok rokov pod názvom TVORBA 2014 

regionálna súťažná výstava výtvarných prác neprofesionálnych výtvarníkov. Odbornou 

porotou vybrané výtvarné diela postúpili do vyššieho kola súťaže, ktoré organizuje KC KSK. 

K činnosti nášho zariadenia  neodmysliteľne patrí vytváranie podmienok prezentácie tvorby 

neprofesionálnym  výtvarníkom i remeselníkom.  V tomto roku sme pre milovníkov 

výtvarného umenia pripravili 7 autorských výstav. Jednou z najpozoruhodnejších 

a hodnotných bola výstava diel Ľudmily Lakomej Krausovej pod názvom Rytmy v umení, 

ktorá prežiarila priestory galérie ZOS. Bolo nám cťou prezentovať diela plné jasu 

krajinárskeho žánru, impresií z Karpát, ducha zemplínskeho folklóru i duchovných odkazov.    

Zrealizovali i spolupracovali sme pri príprave  ďalšej výstavy ktorou bola výstava rómskych 

umelcov Romane čercheňa - rómske hviezdy v spolupráci OZ Nová cesta, ktorú sme 

zrealizovali počas roka hneď dva krát.   

Pri príležitosti prichádzajúcich veľkonočných sviatkov sme pripravili a zrealizovali 

workshop Čarovné škrupinky, na ktorom si záujemkyne o takúto tvorbu mohli vyskúšať  ako  

vytvoriť madeirové kraslice. Veľkonočnú výstavu s rovnako znejúcim názvom Čarovné 

škrupinky s madeirovými  kraslicami i ďalšími pestrými kraslicami , množstvom ďalších 

umeleckých výtvorov a dekorácií sme pripravili v salóniku galérie.  
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Kračun na Zemplíne v umení a remeslách bola výstava na záver roka k vianočným sviatkom. 

Svoju remeselno-výtvarnú tvorbu v tradičnom i modernom duchu prezentovali  šikovní 

jednotlivci i skupiny. 

 

V spektre ďalších autorských výstav, ktoré sme pripravili a ktoré sa uskutočnili v 

našich priestoroch bola výstava výtvarných prác Slobodné sny Gabriely Gombošovej, mladej 

absolventky prešovskej univerzity ktorá sa s priateľmi výtvarného umenia podelila o svoje 

zážitky a príbehy z tvorby.  

Návraty Anny Demskej bola výstava obrazov abstraktnej tvorby nie úplne v pravom 

zmysle slova, keďže v jej prácach vidieť stromy a náznak figurálnej tvorby.  Ďalšou autorskou 

výstavou bola zaujímavá tvorba Lucie Chocholáčkovej, ktorá sa prezentovala tvorbou - 

obrazmi roztancovaných miest a hradov Slovenska pod príznačným názvom Farebné 

tancujúce mestá. 

Pri príležitosti krásneho okrúhleho životného jubilea 80 rokov svoju tvorbu 

krajinomalieb pod názvom Výber z tvorby verejnosti prezentoval bývalý učiteľ ZUŠ Július 

Kráľ, jeden zo zakladajúcich členov školy. 

V spolupráci sme zrealizovali  už 6. ročník výtvarno-literárnej súťaže Fugova domovina. 

Súťaž vypísala ZŠ s MŠ  Fugu Vinné v spolupráci so ZOS Michalovce. Do súťaže, ktorej 

voľnou i hlavnou temou bolo vyjadrenie lásky k rodnej zemi sa zapojili materské, základné 

školy a CVČ. 

Ďalšími výstavami, ktoré boli zrealizované a na ktorých sme sa podieľali ako 

spoluorganizátori bola výstava Tvorené s láskou 2 - klientov  Domova sociálnych služieb 

Ondava v Rakovci n/Ondavou. Moja duša, výstava výtvarno-remeselných  prác, ktorej 

organizátorom je OZ Integra sa  uskutočnila pri príležitosti Dňa duševného zdravia a  mala 

výstava výtvarných prác detí Malé čierne perličky, ktorá bola zrealizovaná pod týmto názvom 

počas súťaže ZUČ s OZ Nová cesta. Návštevníci našej galérie mohli vidieť aj ocenené 

zaujímavé práce z putovnej výstavy celoštátneho kola s protidrogovou tematikou Prečo som 

na svete rád/rada. 

V rámci projektovej činnosti sme v jeseni tohto roku pripravili a zrealizovali plenér pod 

názvom Jesenné tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý pripravilo 

Zemplínske osvetové stredisko  v dňoch 10., 11. a 12. októbra 2014 na Morskom oku. Tento 

tvorivý projekt grantom podporilo aj Ministerstvo kultúry SR. Podujatie bolo zamerané na 

krajinársku tvorbu s možnosťou individuálneho tvorenia. Každý z účastníkov sa na plátno 

vyjadroval vo svojom štýle a spôsobe maľby. Vznikali klasické maľby a poňatia krajiny, ale 

boli aj takí, ktorých výtvarný prejav bol expresívny, abstraktný, pri čom sa umocnil pocit a sila 

farby. Vekové spektrum výtvarníkov bolo od 23 až do 70 rokov, čo bolo pre všetkých 

účastníkov inšpirujúce.  
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V rámci cezhraničnej spolupráce jednou z výnimočných bola výstava obrazov Vasiľa 

Svaljavčika, pod názvom Výber z tvorby. Autor je maliar z Mukačeva Zakarpatského regiónu, 

ktorý sa riadi zásadou viesť život v blízkom prepojení s umením a s hlbokým záujmom o 

národnú kultúru.  Motívy rodnej krajiny sú zdrojom tvorivej činnosti tohto maliara, účastníka 

mnohých maliarských sympózií v zahraničí, na Slovensku i v našich Michalovciach 

Metodická činnosť bola na tomto úseku poskytovaná výtvarníkom a fotografom pred 

postupovými súťažnými výstavami Výtvarné spektrum/Tvorba a Amfo. Ďalšie metodické 

pomoci boli poskytnuté v súvislosti s prípravami autorských výstav počas celého roka 2014. 

 

 

7  Menšinová kultúra 
 

ZOS v spolupráci s OZ Nová cesta zorganizovalo už 11. ročník nadregionálnej súťaže 

Malé čierne perličky pre rómske aj nerómske detí základných a špeciálnych škôl, ktoré chcú 

uchovávať a rozvíjať dedičstvo rómskeho umenia. Cieľom  súťaže bolo vytvoriť multikultúrne 

prostredie pre rómske a nerómske detí a mládež kde je dostatok priestoru na vzájomné 

spoznávanie sa.  Vyše 60 detí z rôznych kútov Zemplína súťažilo v rómskom speve, 

prednese poézie a prózy, hre na hudobný nástroj a výtvarných prácach. Podujatie finančne 

podporil Úrad vlády SR z  programu Kultúra národnostných menšín. 

 

8  Hudba, spev 
 

Zemplínske osvetové stredisko bolo v roku 2014 organizátorom krajskej súťažnej 

prehliadky mládežníckych speváckych zborov KSK -  Mládež spieva, ktorá sa konala v apríli 

v priestoroch Baziliky MINOR v Michalovciach. Do súťaže sa zapojilo päť speváckych  

zborov. Nesúťažne program spestril združený mládežnícky spevácky zbor Magnólia a Pro 

Musica z Michaloviec. 

Trvalé miesto v hudobnom živote na Zemplíne si našiel aj šansón. V máji sa v galérii 

Zemplínskeho osvetového strediska konal už 19.ročník francúzskeho a českého šansónu s 

názvom  „Nie, nič neľutujem“. Protagonistkami večera boli Gabriela Kozmová, Monika 

Biačková s klavírnym doprovodom Slávky Gerberyovej a sprievodným slovom Eleny 

Kuncovej.     K ďalším významným osobnostiam hudobného života Michaloviec patrí  Otakar 

Krásenský, ktorý je klaviristom a priaznivcom swingovej hudby. Koncert venovaný jeho 

životnému jubileu – 80. narodeninám sa konal v júni v galérii ZOS v jeho režijnom spracovaní 

, kde vystúpili aj prizvaní hostia. V októbri  to bol projekt Rytmy v umení – autorská výstava 

Ľudmily Lakomej Krausovej  a koncert .V spolupráci s českým spolkom v Košiciach 
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a miestnym klubom v Michalovciach sa uskutočnil koncert Kvarteta B. Martinu – k. 100. 

výročiu Bedricha Smetanu .Hosťami Vianočného koncertu, ktorý sa uskutočnil v decembri 

v galérii Zemplínskeho osvetového strediska boli okrem Otakára Krásenského 

speváčky Ivana  Solianiková a Gabriela Kozmová , hudobne spoluúčinkovala skupina  OK 

trio. 

 

 
 
 
 
 

9  Detašované  pracovisko  Sobrance 
 

9.1  Všeobecná charakteristika 
 

V súlade s plnením úloh vyplývajúcich z Plánu činnosti ZOS Michalovce na rok 2014 

sme vytvárali komplexnú ponuku kultúrnych produktov a služieb s cieľom rozvoja cestovného 

ruchu, vo vzťahu k histórii a pamiatkam regiónu, snažili sme sa podchytiť kultúrno-osvetové 

a záujmovo-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach. Metodicky i organizačne sme 

participovali na realizácii spomienkových osláv a výročí v obciach a kultúrno – 

spoločenských podujatiach s cieľom aktívneho oboznamovania sa účastníkov s kultúrnymi a 

prírodnými špecifikami regiónu. 

Detašované pracovisko sídli v geograficky zaujímavom prostredí -  v zóne Schengenského 

pohraničného priestoru, kde dochádza k stretu ukrajinskej, rusínskej a maďarskej kultúry so 

slovenskou a výskytu špecifických prvkov sociálnej patológie. Stredisko zastrešuje 

spoluprácu so 47 obcami vrátane mesta Sobrance (počet obyvateľov cca 23 390). 

Pokračovali sme v nadväzovaní a spolupráci s MVO a inštitúciami v regióne. 

Dôvodom absencie klubovej činnosti a výstavníctva sú nedostatočné priestory. Na činnosť 

využívame priestory škôl, školských zariadení a obecných úradov v regióne. 

Vo februári 2014 sme sa presťahovali do súkromných priestorov na Námestie Slobody č.26 v 

Sobranciach. 

 
9.2.1 Kultúrno-výchovná činnosť 
 

Programom PAKT 2014 sme v oblasti sociálnej prevencie  nadviazali na úspešnú 

realizáciu predchádzajúcich preventívnych projektov.  Cyklus preventívno – vzdelávacích 

aktivít bol určený pre deti, mládež a rôzne záujmové skupiny s dôrazom na zvyšovanie 

občianskeho povedomia a zapájanie účastníkov do kultúrneho diania v regióne. 

  Vďaka nadviazaniu partnerstiev počas uplynulých projektov sme mohli pri realizácii  
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   podujatí uplatniť možnosť multidimenzionálneho prístupu zainteresovaných inštitúcií v  

regióne. 

 

9.2.2 Tradičná ľudová kultúra 
 

V rámci záujmovo – umeleckej činnosti  sme sa  venovali  príprave a reálnemu 

uskutočneniu  festivalu rusínskej a ukrajinskej kultúry v podobe 42. ročníka Podhoroďských 

folklórnych slávností a Folklórnemu festivalu v Lekárovciach.  Pozornosť v rámci záujmovo – 

umeleckej činnosti sme venovali aj 60. ročníku okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Náš 

záujem sa sústredil na organizovanie folklórnych podujatí  v obciach okresu.  V roku 2014 

sme sa  aktívne venovali rozvoju neprofesionálnej výtvarnej tvorbe, v ktorej  sme 

zorganizovali súťaž „Krásy prírody očami detí“ pre  všetkých žiakov ZŠ sobranského okresu. 

Medzi úspešne organizované výstavy patrili  výstavy ručných prác, ktoré sme pripravili spolu 

s Klubom zdravotne postihnutých a Klubom dôchodcov. Tradičná ľudová kultúra rezonovala 

v povedomí širokej verejnosti aj prostredníctvom prehliadky Párania peria v Lekárovciach a 

Bežovciach  v sobranskom okrese. Každý rok sa táto akcia teší čoraz väčšiemu záujmu 

divákov. 

Novinkou v rámci tradičnej ľudovej kultúry sú „Dožinkové slávnosti“, ktoré sa konajú v 

obci Bežovce a tešia sa čoraz väčšiemu záujmu . Plánujeme preto , podieľať sa v čoraz 

väčšej miere na propagácií  týchto aktivít,  ako aj metodickej podpore tejto č innosti. 

Naďalej budeme pokračovať v snahe vniesť kultúru do jednotlivých obcí nášho okresu, 

podporovať prácu folklórnych skupín ,  obnovovať tradičné ľudové zvyky a zachovávať ich 

autentickosť. Tradične budeme rozvíjať a prezentovať tvorivosť detí a mládeže 

prostredníctvom postupových súťaží (výtvarná tvorba, folklór, umelecký prednes, detská 

dramatická tvorivosť). 

 

9.2.3 Folklór – hudba, spev, tanec 
 

V rámci tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, ľudového tanca, hudby a spevu sme sa  v 

roku 2014 angažovali týmito podujatiami: 

 Dožinkové slávnosti 

 Páranie peria 

 výstavy ručných prác 

 42. Podhoroďské folklórne slávnosti 

 Folklórny festival Lekárovce 
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9.2.4  Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 

Pozornosť v rámci záujmovo – umeleckej činnosti sme venovali aj 60. ročníku 

Okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila v MsKS Sobrance. 

 
 
 
 
9.2.5  Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 

V tomto odbore sme uskutočnili súťaž pre deti ZŠ okresu Sobrance pod názvom  

„Krásy prírody očami detí“. 

 

9.2.6  Menšinová kultúra 
 

K rusínskej národnosti sa v sobranskom regióne hlásia 2 % obyvateľov. Väčšina je 

sústredená v obciach Podhoroď, Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá, Beňatina a Inovce. 

Hlavným zámerom kultúrno osvetovej činnosti je uchovanie a stabilizácia kultúrneho 

dedičstva v tejto časti Karpatského euroregiónu, ktorý je vyhranený svojou príslušnosťou k 

byzantskému cirkevnému obradu (rusnáci). Obľúbenou a očakávanou kultúrno – 

spoločenskou udalosťou na pomyselnom geografickom pomedzí medzi obcami, v ktorých 

obyvatelia hovoria zemplínskym nárečím a rusnákmi v obci Podhoroď, sú Podhoroďské 

slávnosti. Cieľom  viacžánrového festivalu je poukazovať na vzájomné prelínanie slovenskej, 

rusínskej a ukrajinskej kultúry v regióne s cieľom upevňovať tradičnú ľudovú kultúru miestnej 

komunity. V programe spravidla účinkujú slovenské, rusínske a ukrajinské súbory, skupiny a 

jednotlivci. Veľkým lákadlom je gastronomická súťaž PIROHY vo varení tradičného jedla, 

ktoré má svoje korene na Slovensku aj na Ukrajine. 

 

 

10  Folklórny súbor Zemplín 
 
 

Kultúra v Michalovciach má široké zázemie a dlhú tradíciu aj vďaka pôsobeniu umeleckých 

telies – Folklórneho súboru Zemplín a Detského folklórneho súboru Zemplínik. 

Rok 2014 priniesol prezentáciu obidvoch kolektívov na nových pódiách doma i v zahraničí 

počas folklórnych festivaloch a vystúpeniach. 

Členovia DFS Zemplínik oslávili polrok školského roka koncertom pre rodičov a širokú 

verejnosť ktorý videlo 450 divákov. Vo februári sa deti predstavili aj na spoločnom 

Benefičnom koncerte folklórnych súborov. Pri ukončení školského roka uviedli hodnotný 

program pod názvom „ Kikiriki na panciki“ počas dvoch dní a ten zhliadlo 900 priaznivcov 



20 

 

folklóru z Michaloviec a okolia. DFS Zemplínik sú zúčastňuje vyhlásených súťaží a 

prehliadok a na súťaži  Šaffova ostroha  sa zúčastnil úspešne jeden tanečný pár. Taktiež sa 

staršie dievčatá zúčastnili napr. aktraktívneho podujatia, akým bolo  vytvorenie rekordu v 

počte účastníkov tancujúcich karičku v Košiciach. V zahraničí mohli svoje tanečné, hudobné 

a spevácke zručnosti prejaviť na festivale CIOFF v Bosne a Hercegovine – v meste Banja 

lúka za účasti 5 zahraničných súborov. Celkovo sa DFS Zemplínik doposiaľ v tomto roku 

predstavil na 20  vystúpeniach doma v zahraničí. 

Počet aktívnych členov bol k začiatku šk. roka 2014/2015  v DFS Zemplínik 210 detí od 5 – 

16 rokov v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. 

 

FS Zemplín mal v roku 2014 úspešnú sezónu. Priaznivci folklóru videli súbor na  35 

vystúpeniach po celom Slovensku vrátane vzdialenejších kútov Slovenska - Púchova, či na 

významnom festivale v Zuberci na Orave, Rejdovej, Svidníku ako aj na festivaloch v obciach 

v blízkych regiónoch Zemplína. V septembri sa už pravidelne súbor predstavil 

Michalovčanom programom na rozlúčku s maturujúcimi členmi súboru s ktorých mnohí boli 

prijatí za nových členov Umeleckého súboru Lúčnica.  Zahraničné reprezentácie ukázali 

atraktivitu nášho folklóru na prestížnom festivale CIOFF vo francúzskom Reims za účasti 5 

zahraničných súborov. Členovia s úctou, radosťou a dôstojne reprezentovali meno súboru 

ako aj mesta Michalovce a zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja. Atraktívne 

vystúpenie sa podarilo Ľudovej hudbe FS Zemplín, kedy v marci v  spolupráci so Štátnou  

filharmóniou Košice pripravili a predstavili jedinečný koncert „Ľudovka pod kupolou“. 

Predstavili upravené ľudové piesne do word music pre ľudovú hudbu a orchester. 

V októbri bol FS Zemplín zlatým klincom programu a súčasťou veľkolepých osláv pri 

príležitosti 770. výročia vzniku mesta Michalovce spolu s ostatnými známymi umelcami z 

Michaloviec. 

 

Počas roka sú FS Zemplín a DFS Zemplínik tradičnými a vítanými účastníkmi podujatí 

organizovaných mestom Michalovce– Stavanie mája, Zemplínske slávnosti, Rozsvietenie 

stromčeka, Vianočné a benefičné programy a mnohé ďalšie podujatia, kde FS Zemplín a 

DFS Zemplínik nemôže chýbať. 
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II. Regionálna činnosť 
 

1. Metodická činnosť 
 

K ťažiskovým činnostiam Zemplínskeho osvetového strediska patria metodické 

pomoci, tvorivé dielne a workshopy na jednotlivých úsekoch a v jednotlivých žánroch ZUČ. 

Metodická činnosť na úseku ZUČ 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. V spolupráci s odbornými lektormi  bolo zrealizovaných 14 metodických návštev 

zameraných na  tanec a choreografiu  s následnou praktickou dielňou.  Ďalšia metodická 

pomoc bola na zverenom úseku poskytnutá pri príprave projektov  / Dotácie MK SR, KSK, 

iné /,  tvorbe  programov, poskytnutia databázy subjektov TĽK , dramaturgii festivalov, 

zabezpečenia remeselníkov a pod. 

V rámci vzdelávacej a metodickej pomoci bola naša práca v tomto smere zameraná 

aj na oblasť umeleckého prednesu, hovoreného slova a neprofesionálneho divadla. 

Metodická pomoc bola poskytnutá vo forme tvorivých dielní a workshopov pre tých, ktorí sa 

venujú umeleckému prednesu a rétorike, pre mladých moderátorov a účastníkov súťaže 

Sárova Bystrica v teoretickej a praktickej rovine. 

Na úseku výchovno-vzdelávacej činnosti boli naše aktivity   zamerané aj na obce  s 

vyšším počtom rómskych detí,  pre ktoré sme realizovali  besedy a prednášky o prevencii 

trestnej činnosti, drogových závislostí a alkoholizmu. Záujem zo strany škôl bol aj o témy ako 

napr. zdravý životný štýl, partnerské vzťahy,   dospievanie a iné. 

Metodická činnosť bola na tomto úseku poskytovaná výtvarníkom a fotografom pred 

postupovými súťažnými výstavami Výtvarné spektrum/Tvorba a Amfo. Ďalšie metodické 

pomoci boli poskytnuté v súvislosti s prípravami autorských výstav počas celého roka 2014. 

 

2  Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
Spolupracovali sme s inými kultúrnymi zariadeniami a rôznymi inštitúciami – Mestský 

úrad Michalovce, MsKS Michalovce, Dom Matice slovenskej, Zemplínske múzeum, 

Hvezdáreň, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Okresná rada Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých v Michalovciach (Srdce ako dar), Nadácia profesora Hlaváča 

(regionálna prehliadka cirkevných speváckych zborov), Spoločný obecný úrad – školstvo vo 

Vinnom (Sláviček z MŠ), Liga proti rakovine, Občianske združenie Nová cesta ( Malé čierne 
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perličky), Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Michalovciach (prednášky, besedy na 

tému prevencia kriminality), Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach 

(vyhľadávanie narkotík a tabakových výrobkov cvičeným policajným psom), Chránená 

krajinná oblasť Vihorlat a SOS Bird Life Slovensko (prednášky spojené s premietaním filmov 

v rámci ekologickej výchovy), Občianske združenie Sirosa (workshopy na tému Sociálna 

krížovka a Projektové vyučovanie pre pedagógov ZŠ a SŠ), Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru Michalovce (protipožiarna prevencia  hasičov), Lesy SR š.p. Banská 

Bystrica – odštepný závod Sobrance (besedy, tvorivé dielne, lesná pedagogika), Klub 

mladých pri CVČ Sobrance (prezentácia činnosti a workshopy o zapájaní sa mladých do 

kultúrno spoločenského života) a ďalšie záujmové združenia a mimovládne organizácie.  

 

 

 

III. Programy a projekty 

 

1 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

 
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). Cieľom spolupráce  bolo vytvorenie 

priaznivých podmienok a prostredia na posilňovanie priateľských i partnerských vzťahov 

cezhraničnej spolupráce, nadväzovanie kontaktov zo strany rôznych subjektov za účasti 

štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, podnikateľských subjektov a 

občanov. 

 

2  Realizácia projektov 
 

Dlhodobé podfinancovanie rezortu kultúry nás núti hľadať ďalšie zdroje financovania. 

Aj v  roku 2014 sme využili možnosť dotačnej schémy MK SR – Dotácie 2014 a z príslušnej 

oblasti sme podali 23 projektov , z toho bolo 14 podporených : 

55. ročník Zemplínskych slávností ,Spájanie - tvorivé dielne, Aj s pochrámanou dušou sa dá 

tvoriť ..., 20. Metamorfózy slova – krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 
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,divadiel poézie a detských recitačných kolektívov, Mládež spieva – krajská súťaž 

mládežníckych speváckych zborov, Sárova Bystrica – krajská súťaž mladých moderátorov 

do 25. rokov, Štúrov odkaz v práci s hovoreným slovom,  Štúrova škola rečnenia- tvorivé 

dielne, Prehliadka dožinkových slávností, Folklórny festival – Lekárovce, Tvoríme , teda sme 

... tvorivé dielne Venuša, Tvorivé stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov, Poznávame 

región a Učme sa prostredníctvom folklóru. 

 

 

3  Účasť na programe Terra Incognita 
 

Top podujatie programu Terra Incognita –Košického samosprávneho kraja - Jánske 

ohne nad Šíravou pripravila obec Vinné v spolupráci so Zemplínskym osvetovým 

strediskom v Michalovciach. V sobotu  21. júna 2014 organizátori ponúkli  bohatý program, v 

ktorom nechýbal folklór, ľudové remeslá, divadelné predstavenie, historický šerm , atrakcie a 

bohatý sprievodný program nielen pre deti. Program odštartoval hromadný výstup na 

Viniansky hrad. Nebol to len taký obyčajný, pretože podľa starej povesti sa na hradnom 

vrchu usídlili čerti a tak bol súčasťou výstupu aj čertovský prepad. Na hradnom vrchu 

organizátori ponúkli prehliadku hradu, hľadanie pokladu, či zaúčanie do tajov alchýmie. Pri 

jazere na deti čakalo TAŠÍKOVO- kráľovstvo rozprávok a tvorivé aktivity v stanovom 

mestečku, ale aj jazda na koni. Pre dospelých bola pripravená ulička remesiel s tvorivými 

dielňami  – ukážky tkania drevorezby, zdobenia medovníčkov, slamienkárstva, plstenia, 

paličkovanej čipky,  výroby šperkov a ozdôb, ochutnávka Svätojánskeho nápoja , aj súťaž v 

plieskaní bičom. V Infostánku regiónu sa odprezentovalo Gitarové múzeum - Sobrance a 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK , Hvezdáreň  - Michalovce a Zemplínske 

osvetové stredisko Michalovce.Svoj priestor na prezentáciu bude mal aj program Terra 

Incognita - Krajina nespoznaná.   Večerný program odštartovali domáci ochotníci divadla 

VIDI . Večar na valaľe bol  blokom spevu, hudby, tanca a hovoreného slova, v ktorom sa 

predstavili  Zemplínski heligonkári, a folklórne skupiny Hatalovčan z Hatalova a Viňančan z 

Vinného.Čo všetko sa so svätojánskymi zvykmi spájalo ukázali členovia domácej  folklórnej 

skupiny Viňančan  v scénickom pásme Na Janička, na Jana... Vyvrcholením programu bolo 

zapálenie štyroch menších vatier na všetkých svetových stranách a hlavnej vatry. 
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IV.   Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov 

 

1 Stratégia rozvoja kultúry KSK 
 

Strategický cieľ č.1 – Optimalizovať prevádzku kultúrnych zariadení. 
 

 Zemplínske osvetové stredisko aj v roku 2014 sa v plnej miere snažilo využiť 

možnosť      získania finančných prostriedkov. Je správcom budovy nachádzajúcej sa na ulici 

Gorkého č.1. a svoje nevyužité nebytové priestory poskytuje 7 nájomníkom ( Petit Press – 

Korzár, Advokátska kancelária  2 miestnosti,  Zemplintour – cestovná kancelária, Bohéma – 

kaviareň, INBOX – záložňa a Valentína - nechtové štúdio), čím sa nám znižujú náklady na 

média a zároveň nám zvyšujú príjmy z nájmov. 

  Ďalšie finančné prostriedky získalo ZOS z Grantového systému MK SR, kde sme mali 

13 projektov podporených, vďaka ktorým sme získali 15. 385 Eur. V rámci programu 

„Kultúrne poukazy“ sme získali 1556 Eur.  Mesto Michalovce podporilo súbor Zemplín sumou 

2.000 Eur, ktoré boli určené na výrobu krojov Goral. 

 5 zamestnanci ZOS sa aktívne zapojili do Národného projektu celoživotného 

vzdelávania -TÚTOR V PORADENSKOM PROCESE DOSPELÝCH 

Z vlastných finančných prostriedkov sme V roku 2014 Zemplínske osvetové stredisko 

v oblasti investičnej činnosti zrealizovalo z vlastných finančných prostriedkov vymaľovanie 

všetkých kancelárií, kuchynky a sociálnych zariadení. V daných kanceláriach boli zakúpené 

nové koberce v sume 718,23 eur a umývadlo v sociálnom zariadení určené pre nájomníkov. 

Koberec sa zakúpil aj Folklórnemu súboru Zemplín v sume 163,18 eur. V priestore prechodu 

do dielní sme na jednej stene dali natiahnuť stierku a  na jednej stene pred priestorom 

nájomníčky bol položený obklad. Zakúpili sme tiež nový vysávač v sume 36,99 eur . 

Zainvestovali sme aj do jedného počítača, ktorého suma  činila 360,00 eur.  V danom roku 

bola nutná oprava osobného automobilu, ktorého  oprava predstavovala 496,24 eur. 

 

 

Strategický cieľ 2: 

 

Aj v tomto roku boli naše aktivity zamerané na identifikáciu nových nositeľov tradičnej     

ľudovej kultúry a vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj nových talentov a ich ďalšie 

zdokonaľovanie. 

- pripravili, zorganizovali a zrealizovali sme tematické tvorivé dielne pre deti základných 

a stredných škôl (s veľkonočnou a vianočnou tematikou), 
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 -v spolupráci s obecnými úradmi sme tradičné remeslá a ich nositeľov propagovali  v rámci 

folklórnych festivalov a slávností a na tvorivých dielňach, kde boli realizované ukážky (tkanie, 

drevorezba, zdobenie medovníčkov, pletenie z trávy, plstenia, maľba na textil, výrobky z 

včelieho vosku), ktoré boli spojené aj s predajom, 

 - v spolupráci zo základnou školou Zalužice a CVČ Dúha Strážske sme pripravili a 

zrealizovali tvorivé dielne s remeselnými ukážkami 

 

Strategický cieľ 3: 

 

Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti a mládež za účelom zvýšenia ich 

kultúrneho povedomia a zapojenia do iniciatív v oblasti kultúry. 

 

 

2  Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 

 
 

Základom kultúrneho dedičstva nášho národa je tradičná ľudová kultúra, ktorá sa 

v súčasnom globalizovanom svete dostáva stále viac do popredia, stáva sa jedným zo 

základných znakov suverenity národa a zaručuje zachovávanie národnej identity. 

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- tvorivé dielne, školy 

tanca, regionálne špeciality, 

-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, i v cyklickom vzdelávaní pedagógov  

 v jednotlivých oblastiach TĽK, 

-zvýšiť finančné prostriedky investované do vzdelávania v oblasti TĽK, 

-naďalej podporovať existujúce folklórne a spevácke skupiny a iniciovať vznik nových. 
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      Plnenie úloh : 
 

Aj v roku 2014 boli súčasťou  sprievodných  podujatí Zemplínskych slávností tvorivé 

dielne. V uličke remesiel si mohli návštevníci vyskúšať prácu s hlinou na hrnčiarskych 

kruhoch , prácu na krosnách i drevorezbu i maľbu. 

Pokračujeme v rozširovaní lektorského zboru o nových mladých remeselníkov-výrobky z 

medu, netradičné techniky – pletenie z papiera, nepravý patchwork ,plstenie. 

FS Zemplín aj DFS Zemplínček pokračovali v realizácii výchovných koncertov TĽK 

určených pre žiakov ZŠ v regióne, 

Aj v tomto roku v okrese pribudli nové kolektívy - Laborec –spevácka skupina detí 

Strážske, Starjani – mužská spevácka skupina Staré, ktorým bola poskytnutá metodická 

pomoc zameraná na spev . Metodická pomoc bola podľa požiadaviek poskytnutá aj 

existujúcim kolektívom .     

 

 

 

C.VYHODNOTENIE  PLNENIA  ÚLOH NA ÚSEKU HOSPODÁRENIA  

A PREVÁDZKY 

 

V roku 2014  priemerný evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách 16 z toho 

14 žien, čo predstavuje 87,5%. 

 

Tabuľka 1 štruktúra zamestnancov 

 počet 

Vedúci zamestnanci 1 

Odborní zamestnanci kultúry a osvety 9 

Administratívni zamestnanci 2 

Ostatní prevádzkoví zamestnanci 4 

SPOLU 16 

 

 
 

 

Tabuľka 2 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov 

VŠ 2. Stupňa     VŠ 1. Stupňa       USO   SO        

8 0 7 1 
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V ZOS je zavedený 1- stupňový systém riadenia. Priemerný vek zamestnancov je 46 

rokov. Priemerný mesačný plat zamestnancov v roku 2014 bol 575,05 eur.  

 

 Na základe dohody s ÚPSVaR v Michalovciach o zabezpečení podmienok na 

vykonávanie dobrovoľnickej činnosti v hodnotenom období túto činnosť vykonávali 5 

uchádzači o zamestnanie a jeden uchádzač na abolventskú prax ako služba v galérií ZOS. 

 

Obrázok 1 Vnútorná organizačná štruktúra ZOS 

 
 

 

V Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach na 3 odborných  oddeleniach,  

pracuje na plný úväzok  6 odborných pracovníčok kultúry a osvety, na úseku ekonomiky – 

ekonóm, referent PAM a administratíva, vodič osobného motorového vozidla -údržbár 

a upratovačka / 4pracovníci /. 

Vo Folklórnom súbore Zemplín zamestnávame na plný úväzok 3 pracovníčky: 

organizačná vedúca FS, krojárka a upratovačka. V roku 2014 pre 212 členov DFS Zemplínik 

a 79 členov FS Zemplín pracovali 2 pedagógovia – lektori 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 sa znižujú náklady na média a zároveň sa tvoria príjmy 

z nájmov.  

Riaditeľka 

Oddelenie 
ekonomiky, 

hospodárstva 
a prevádzky 

4 prac. 

Oddelenie 
záujmovo-
umeleckej 

činnosti 
2 prac. 

Oddelenie 
mimoškolskej 

činnosti 
2 prac. 

Oddelenie 
edično-

propagačné 
2 prac. 

Detašované 
pracovisko 
Sobrance 

2 prac. 

Folklórny 
súbor 

Zemplín 
3 prac. 
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 

Na základe zmluvy z roku 2007 nám Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu 

ochranu  v roku 2014 zabezpečoval pán Jozef Hreha -  bezpečnostný technik. Ide o školenie 

zamestnancov, vypracovávanie a vedenie dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, účasť pri 

kontrolách zo strany Štátneho požiarneho dozoru a Inšpekcie práce, spísanie záznamu 

o registrovanom pracovnom úraze a šetrenie 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. 16/2014 Zastupiteľstva KSK 

konaného dňa 24.02.2014 bežný rozpočet na rok 2014 vo výške 154.927,00 € na prevádzku 

a 11.600,00 € 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) 

154.927,00 156.607,00 

Zdroj 41-001 z rozpočtu  

VÚC (činnosť) 

11.600,00 12.375,00 

Zdroj 111-005 MK SR - 

Projekty 

11.760,00 15.500,00 

Zdroj 111-005 MK SR -KP  1.556,00 

Zdroj 71 dotácia obce 2.000,00 2.000,00 

SPOLU 180.0287,00 188.038,00 

 

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti: 

 

  

Výnosy z bežných transferov (691) 168.982,00 

Výnosy z kapitálových transferov (692) 6.516,00 

Výnosy samosprávy zo ŠR od iných subj. 

(693) 

18.941,00 
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Tržby z predaja služieb (602) 18.294,25 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

(648) 

29.574,52 

Zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. činnosti 

(653) 

520,00 

Ostatné výnosy – úroky (662) 2,83 

VÝNOSY SPOLU 242.830,60 

 

 

Tržby z predaja vlastných služieb: 

 

  

Tržby z prenajatých budov  11.480,54 

Tržby za predaj výrobkov a služieb 35.677,82 

Príjmy z refundácie 2.590,69 

Príjmy z poistného plnenia 129,55 

Vrátky 53,69 

Úroky 2,83 

SPOLU 49.935,12 

 

 

Hodnotenie nákladov: 

 

Spotrebované nákupy (50) 34.498,36 

- Spotreba materiálu (501) 11.920,52 

- Spotreba energie (502) 22.577,84 

Služby (51) 37.993,22 

- Oprava a údržba (511) 2.101,00 

- Cestovné (512) 3.076,22 

- Reprezentačné (513) 0,00 

- Ostatné služby (518) 32.816,00 

Osobné náklady (52) 159.427,45 

- Mzdy (521) 112.584,16 

Z toho: - dohody 2.173,50 

- Sociálne poistenie (524) 38.794,19 

- Sociálne náklady (527) 8.049,10 

Ostatné dane a poplatky (53) 756,30 

- Daň z nehnuteľnosti (532) 137,16 

- Ostatné poplatky (538) 619,14 

Ostatné náklady na prev. činnosť (548) 144,87 

Tvorba ost. Opravných položiek (558) 225,71 

Odpisy (551) 6.576,00 

- odpisy 6.576,00 

Ostatné finančné náklady (56) 82,45 

- bankové poplatky (568) 82,45 

Tvorba ostatných rezerv (553) 600,00 

- ostatné rezervy 600,00 

SPOLU 240.304,36 
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NÁKLADY  A VÝNOSY SPOLU 

 

Náklady celkom 240.304,36 

Výnosy celkom 242.830,60 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 2526,24 

Splatná daň z príjmov  2.421,28 

Výsledok hospodárenia po zdanení (zisk) 104,96 

Prehľad nákladov a výnosov 2012-2014 

 
 

Zdroj: Interný údaj ZOS Michalovce 

 

 

Výsledok hospodárenia 2009-2014 

 
 

Zdroj: Interný údaj ZOS Michalovce 
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V roku 2014  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce získalo finančné prostriedky 

z Ministerstva kultúry SR,  Mesta Michalovce na tieto kultúrne aktivity: 

 

 

 

 

Prehľad finančného vyhodnotenia najvýznamnejších akcií a podujatí. 

 

 

Číslo zmluvy Názov projektu Dotácia (v €) Spolufinancovanie 

(v €) 

č. 257/2014 Učme sa prostredníctvom 

folklóru – výroba krojov Goral 

2.000,00 300,00 

 Spolu 2.000,00 300,00 

 

Číslo 

žiadosti 

Názov podporeného 

projektu 

Schválená dotácia 

(v €) 

Spolufinancovanie 

(v €) 

MK-

1955/2014/7.2 
Poznávame región 500,00 85,00 

MK-

1960/2014/7.1 
55. Zemplínske slávností 5.000,00 31,74 

MK-

1956/2014/7.2 
Spájanie – tvorivé dielne 500,00 39,00 

MK-

1942/2014/7.1 
SLOVO AKO DAR - SÁROVA 

BYSTRICA - krajská súťaž 

mladých moderátorov do 25. rokov 

500,00 58,27 

MK-

1941/2014/7.5 

Mládež spieva-krajská súťažná 

prehliadka mládežníckych 

speváckych zborov KSK 

1.085,00 303,68 

MK-

1943/2014/7.5 
60.Hviezdoslavov Kubín - 

20.METAMORFÓZY SLOVA - 

krajská súťaž v umeleckom 

prednese poézie a prózy a tvorbe 

divadiel KSK 

2.000,00 169,47 

MK-

1944/2014/7.2 
Tvorivé stretnutie 

neprofesionálnych výtvarníkov 
800,00 143,79 

MK-
1948/2014/6.1 

" Aj s pochrámanou dušou sa dá 
tvoriť..."- tvorivé dielne pre 

klientov OZ Integra 

1.000,00 134,08 

MK-

1949/2014/6.1 

" Tvoríme, teda sme ..."  -tvorivé 

dielne pre členky klubu VENUŠA 
1.000,00 88,49 

MK-

1957/2014/7.2 
ŠTÚROV ODKAZ V PRÁCI S 

HOVORENÝM SLOVOM -  

tvorivé dielničky 

1.000,00 71,41 

MK-

1946/2014/7.2 
ŠTÚROVA ŠKOLA REČNENIA 

- tvorivá dielňa rétoriky 
1.000,00 111,08 

MK-

1959/2014/7.1 
Folklórny festival 500,00 77,88 
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MK SR 2014 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie príjmov a nákladov Folklórneho súboru Zemplín za rok 2014 

 
Príjmy  v  € 

- príspevky 
- vystúpenia 
- kultúrne poukazy 
- výpožička kroje + ost. služby 
- projekt mesta MI 

7.540,00 

                                                           12.118,00 

1.324,00 

      

                                                             2.000,00 

Spolu  

Náklady 

- mzdy 

- dohody 

- stravné  

- média 

- telekomunikačné služby 

- komunikačná infraštruktúra 

- nájom 

- všeobecný materiál 

- dopravné 

- všeobecné služby 

- služby výpočtovej techniky 

- cestovné 

- revízie a opravy 

- bankové poplatky 

- náhrady pri PN  

 

16.714,02 

                                                             2.033,50 

  1.290,53 

  3.036,66 

      562,50 

                                                                159,40 

 201,84 

 3.451,20 

2.743,00 

 8.089,39 

16,50 

  1.017,10 

     765,00 

22,70 

74,81 

Spolu 40.178,95 

 
 

Detašované pracovisko Sobrance 

 

Náklady detašovaného  pracoviska Sobrance v roku 2014 činili 19.726,01 eur. Z MK 

SR získalo detašované pracovisko Sobrance získalo finančné prostriedky v sume 2.000 eur. 

Boli podporené 4 projekty.  

 

MK-

1958/2014/7.1 
Prehliadka dožinkových slávností 500,00 76,60 

 SPOLU 15.385,00 1.390,49 
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II. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti 
 

 

V roku 2014 Zemplínske osvetové stredisko v oblasti investičnej činnosti zrealizovalo 

z vlastných finančných prostriedkov vymaľovanie všetkých kancelárií, kuchynky a sociálnych 

zariadení. V daných kanceláriach boli zakúpené nové koberce v sume 718,23 eur a umývadlo 

v sociálnom zariadení určené pre nájomníkov. Koberec sa zakúpil aj Folklórnemu súboru 

Zemplín v sume 163,18 eur. V priestore prechodu do dielní sme na jednej stene dali natiahnuť 

stierku a  na jednej stene pred priestorom nájomníčky bol položený obklad. Zakúpili sme tiež 

nový vysávač v sume 36,99 eur . Zainvestovali sme aj do jedného počítača, ktorého suma  

činila 360,00 eur.  V danom roku bola nutná oprava osobného automobilu, ktorého  oprava 

predstavovala 496,24 eur. 

 

III. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov 
 

Tak, ako pri predchádzajúcich rokoch je nedostatkom  najmä v zimnom období  chlad 

v kanceláriách. Dôvodom úniku tepla sú okná, ktoré nespĺňajú svoju funkčnosť, sú prehnité, 

vypadávajú sklá z rámov a okná sa preto nedajú  dobre zatvárať. Prispieva k tomu aj zlý 

technický stav a zastaranie kotolne, ktorého riešením by bola modernizácia , resp. výmena 

aspoň jedného kotla. Tretím závažným nedostatkom je opadávanie externých omietok, ktoré 

vážnym spôsobom ohrozujú ľudí prechádzajúcich okolo budovy ZOS. 

 

 

 

D. PRÍLOHY 
 

I.Tabuľkové prehľady kultúrno-spoločenských aktivít 

II.Prehľady podľa jednotlivých obsahových zameraní činnosti 

III.Tabuľková časť ekonomických ukazovateľov 

• Súvaha 

•Výkaz ziskov a strát 

•Prehľad o výdajoch a príjmoch 

IV.Fotografická príloha aktivít 

 


