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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Zemplínske osvetove stredisko v Michalovciach je kultúrno – osvetovým zariadením, ktoré
vykonáva svoju činnosť podľa zákona o kultúrno-osvetovej činnosti. Je kultúrno – vzdelávacou
inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Napomáha rozvoju kultúry v podmienkach miest a
obcí v okresoch Michalovce a Sobrance. Metodicky zastrešujeme 62 obcí v michalovskom okrese
a 47 obcí v sobranskom okrese, vrátane mesta Sobrance, kde sídli detašované pracovisko, ktoré
vzniklo 1. apríla 2005. Zastrešujeme činnosť folklórneho súboru Zemplín a detského folklórneho
súboru Zemplínik.
V rámci Slovenska zabezpečujeme celý systém postupových súťaží, ktoré sa týkajú
umeleckého prednesu, spevu, hudobného a tanečného folklóru, dychovej hudby, súťaží
amatérskych výtvarníkov, filmových tvorcov, fotografov, tvorcov v oblasti divadla, chrámového
spevu, sakrálnej výtvarnej tvorby, literárnej tvorby a kultúry národnostných menšín. Naše
zariadenie pracuje aj s marginalizovanými skupinami obyvateľstva. Organizujeme tanečné a
divadelné vystúpenia, prezentácie recitátorov, výtvarníkov všetkých vekových kategórií so
zdravotným znevýhodnením (zmyslovým a mentálnym).
Zemplínske osvetové stredisko aj v budúcich rokoch bude v rámci sociálnej prevencie
prispievať k napĺňaniu Národnej protidrogovej stratégie, Národného akčného plánu na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách, Národného programu rozvoja životných podmienok
občanov s zdravotným postihnutím, Koncepcie boja proti extrémizmu a iných vyhlásení vlády SR.
Prostredníctvom kultúrno-osvetovej činnosti okrem osvetového zákona zabezpečujeme
plnenie a realizáciu úloh mnohých závažných dokumentov, ktorými sú: Koncepcia rozvoja miestnej
a regionálnej kultúry, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, Národný program boja
proti drogám, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Stratégia prevencie
kriminality, Národný program výchovy a vzdelávania, Akčný plán politiky mládeže, Národný
program ochrany starších ľudí, Štátna rodinná politika, Štátna politika zdravia, Program ozdravenie
výživy obyvateľstva, a i.. V medzinárodnom kontexte sú to napr. dohovory: UNESCO Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, Dohovor o ochrane a podpore
rozmanitosti kultúrnych prejavov, Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru, Deklarácia
OSN o právach dieťaťa, Lisabonská stratégia a Koncepcia celoživotného vzdelávania.
Štatisticky spracovávame informácie o kultúrno-osvetovej činnosti a vytvárame databázu
informácií o stave a úrovni miestnej kultúry v rámci územia svojej pôsobnosti. Vedieme evidenciu
profesionálnych a dobrovoľných kultúrno-výchovných pracovníkov, súborov, krúžkov a
jednotlivcov v oblasti ZUČ, ako aj iných záujmových aktivít. Pre potreby kultúrno-výchovných
zariadení, súborov a krúžkov vydávame propagačné a edičné materiály, katalógy, bulletiny,
repertoárové zborníky a iné odborné a metodické pomôcky.
Významnou mierou sa podieľame aj na príprave, tvorbe a realizácii regionálnej kultúry.
Uskutočňujeme ZUČ vychádzajúcu z tradícií a potrieb regiónu, vyhľadávame, ochraňujeme,
uchovávame a popularizujeme ľudové tradície s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru regiónu a
vypomáhame ľudovým umelcom, remeselníkom, amatérskym výtvarníkom a divadelníkom pri ich
prezentácii a propagácii organizovaním tradičných jarmokov, výstav, plénerov, divadelných a iných
podujatí. Cieľom kultúrno-osvetovej činnosti je zveľaďovať a sprístupňovať jedinečné kultúrne
bohatstvo krajov a regiónov (uchovávať, podporovať a rozvíjať hodnoty miestnej kultúry a tradícií)
v záujme ich trvalo udržateľného rozvoja a zabezpečenia rozmanitosti kultúr regiónov v
spoločenstve EÚ, kde je snaha vytvoriť kultúrnu krajinu s kultúrnymi ľuďmi žijúcimi v kultivovanom
prostredí.
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Budeme sa snažiť, aby participácia na kultúre vo forme rozmanitých a pestrých kultúrnych
aktivitách, podujatiach a kreatívnych či voľno časových podujatiach umožňovala jednotlivcom
prežiť skúsenosť človeka ako sociálnej bytosti. Okrem nehmotnej symbolickej a materiálnej kultúry
sa naše osvetové stredisko zameria aj na normatívnu kultúru, ktorej základom sú sociálne
hodnoty: vedomosti z oblasti práva, morálky, tradícií, zvykov, zásad správania a pod. Kultúru sa
snažíme predstaviť ako sociálnu skúsenosť a verejný záujem v konkrétnom prostredí.
Úlohou verejnej správy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti je tiež vytvárať predpoklady na
budovanie potrebných kultúrnych a spoločenských kompetencií a zručností a na uplatnenie
každého jednotlivca. Takto môže vzniknúť veľmi solídny základ pre rozvoj komunít a udržateľný
rozvoj spoločnosti.
Ambíciou nášho zariadenia je vytvárať komplexnú ponuku kultúrnych produktov a služieb v
súčinnosti s aktivitami cestovného ruchu a vo vzťahu ku kultúrnym tradíciám regiónu poskytovať
metodickú podporu subjektom na miestnej úrovni a podporovať znižovanie regionálnych disparít.
V tomto smere sme sa stali partnerom v projekte Karpatské klenoty UNESCO, podaným obcou
Ruská Bystrá.
V nasledujúcich kapitolách predkladáme podrobné zhrnutie a analýzu našej činnosti.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
Zemplínske osvetové stredisko sprostredkúva poznatky z kultúry, vedy a techniky,
organizujeme tvorivé aktivity (autorské a interpretačné), poskytujeme služby realizátorom
kultúrno - osvetovej činnosti, odborno-poradensky a metodicky pôsobíme vo vzťahu k
jednotlivcom, združeniam občanov, kultúrnym organizáciám a iným súkromným subjektom.
Vytvárame a prehlbujeme vzťah k vlastnému štátu a kultúrnej identite národa, kultivujeme jazyk a
reč, pestujeme vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote, vzťah k iným menšinám a
etnikám a k ochrane životného prostredia, vychováme umením a k umeniu prostredníctvom ZUČ.
Organizujeme prehliadky, festivaly, súťaže, výchovno-vzdelávacie podujatia, sprístupňujeme,
uchovávame a sprostredkúvame ľudové tradície a tradičnú ľudovú kultúru, prispievame k prevencii
sociálno-patologických javov, vrátane drog a závislostí, prispievajú k výchove k prosociálnosti a
tvoríme možnosť pre efektívne napĺňanie voľného času kultúrnymi aktivitami. Zabezpečujeme tiež
činnosť vo vlastných priestoroch organizovaním kurzovej, krúžkovej a školiteľskej činnosti,
zriaďovaním klubov a realizáciou podujatí klubového typu, realizovaním autorských výstav
výtvarnej, ľudovej a fotografickej tvorby.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Zemplínske osvetove stredisko v Michalovciach plnilo aj v roku 2017 dlhodobú víziu
získania silného spoločenského postavenia a uplatnenie kultúrno – osvetovej činnosti. Sledovali
sme verejný záujem v oblasti kultúrno – osvetovej činnosti, zabezpečili sme prístup občanov ku
kultúre v súlade s platnými zákonmi SR – sebarealizáciu jednotlivca, rozvoj tvorivosti, umeleckú
tvorbu, plnohodnotný život jednotlivca i komunity, jeho vzťah ku kultúre a efektívne využívanie
voľného času.
Rok 2017 sa v činnosti Zemplínskeho osvetového strediska niesol prípravami osláv 60.
výročia vzniku FS Zemplín a 45. výročia vzniku DFS Zemplínik. Oba kolektívy sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Zemplínskeho osvetového strediska od svojho vzniku. Výročia oboch kolektívov sa
preniesli aj do jednotlivých podujatí nášho zariadenia v priebehu roka. Začali v máji detským
premiérovým programom Poklady z truhlice . Svoj samostatný priestor dostal FS Zemplín na 63.
ročníku celoslovenského festivalu Východná 2017. Program Zemplin, ľubojsc moja... bol
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venovaný umeleckému vedúcemu Milanovi Hvižďákovi (tiež jubilantovi 80.rokov) a jeho
pôsobeniu v tomto súbore. Podoby Zemplína – pod týmto názvom sa FS Zemplín predstavil
výstavou v galérii Zemplínskeho osvetového strediska. Aj 58. ročník najvýznamnejšieho
regionálneho festivalu - Zemplínske slávnosti 2018, predstavil jubilujúce kolektívy v samostatných
programoch. Predstavil sa FS Zemplín, FS Svojina, detský folklórny súbor Zemplínik, mužská
spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec, MSS Lučaňe, MSS Starši chlopi a folklórna skupina
Čemerňanka z Pustého Čemerného. Svoj samostatný program k výročiu pripravila v septembri aj
ľudová hudba FS Zemplín a bývalí členovia súboru Zemplín . „ Naladení“ pripravený v spolupráci
so Štátnou filharmóniou v Košiciach ponúkol priaznivcom ĽH úpravy klasických autorov v ľudovom
prevedení a naopak.
Vyvrcholením celoročného snaženia bol galaprogram k 60. výročiu FS Zemplín, ktorý
pripomenul najúspešnejšie choreografie z histórie súboru v novom naštudovaní. Chemkostav
aréna privítala 21. októbra 2017 vyše 1500 priaznivcov FS, folkloristov a hostí z celého Slovenska.
Súčasťou programu boli videoprojekcie starších choreografií, vyznania významných osobností, ale
aj úspešných, bývalých členov súboru.
Úsek záujmovo-umeleckej činnosti bol aj v roku 2017 bohatý a úspešný na jednotlivé
podujatia. Systém súťaží
a prehliadok ZUČ vyhlásených Národným osvetovým centrom
v Bratislave je pre nás záväzný. Zrealizovali sme všetky naplánované súťažné prehliadky
v jednotlivých žánroch (hudba, spev, tanec, umelecké a hovorené slovo, divadlo ), aj na
príslušných súťažných stupňoch. Tento rok bol úspešný pre kolektívy a jednotlivcov z úseku
hudby, hovoreného slova a sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Hudobné zoskupenia a telesá
z oblasti hudby, ktoré pracujú v našom regióne sa zapojili do súťaže Divertimento Musicale. Ich
celoročné snaženie bolo zúročené úspechom a umiestnením na celoštátnej kole súťaže
neprofesionálnej inštrumentálnej hudby v Spišskej Novej Vsi. Tradícia tvorivých dielní a intenzívna
príprava mladých moderátorov priniesla tiež svoje ovocie.
V roku 2017 sme vo svojich výchovno-vzdelávacích podujatiach napĺňali zámery Koncepcie
boja proti extrémizmu projektom Gila Fatranová – spomienková slávnosť s workshopom pri
príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Na gymnáziách v Michalovciach
boli odprezentované prednášky Ľavicový a pravicový extrémizmus a Salafistický džihádizmus
Islamského štátu. Prednášky obsahovo zachytili vývoj extrémistických hnutí v Európe, ale aj na
Blízkom Východe.
Projekt Nezávislý život – šírenie pozitívnych správ podporil osvojovanie kritickosti
a sebareflexie a v čo najväčšej miere aj rozvoj integrity osobností . Projektom pripomíname
konkrétne obsah ľudsko-právnych dokumentov a združujeme širokú škálu klientov rôznych
znevýhodnení. Pripravili sme kurz písanej žurnalistiky, kurz prezentačných zručností a kurz
komunikatívnych zručností, do ktorých sme zapojili klientov z DSS Harmónia v Strážskom, z DSS
Rakovec nad Ondavou, z občianskeho združenia Integra a zo Slovenskej Humanitnej rady
v Michalovciach.
Významným prvkom sociálnej prevencie boli aj projekty neformálneho vzdelávania
znevýhodnených skupín obyvateľstva ako nástroja prekonávania exklúzie a diskriminácie. Projekt
Čo chcel Bahram V. od Šankala bol určený pre rómske deti z osád v okrese Michalovce. Projektom
Dajme im šancu sme vytvorili priestor pre ponuku a realizáciu neformálneho vzdelávania v oblasti
zdravého životného štýlu.
Ďalším z projektov, ktorý napĺňa zámery Celoštátnej ochrany a rozvoja ľudských práv
v náväznosti na Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutým je Srdce ako dar.
Zvyšovali sme úroveň právneho vedomia klientov samých a konkretizovali článok 9 Dohovoru OSN.
Významnou oblasťou na poli primárnej, sekundárnej, ale aj terciárnej prevencie je spolupráca
s občianskym združením No more stigma Slovensko, ktoré sa významnou mierou podieľa na
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destigmatizácii klientov s rôznymi druhmi závislostí. (internalizovaná stigma). Zároveň sa združenie
snaží o globálne destigmatizačné pôsobenie na Slovensku.
V spolupráci s OR PZ sme realizovali prezentácie a besedy na témy: Polícia v boji proti
drogám, Trestná činnosť páchaná pod vplyvom drog, Stop šikane, IT kriminalita a Kyberšikana,
Kybernetické prenasledovanie, Obchodovanie s ľuďmi a Bezpečná jeseň života. Na úseku
vzdelávania sme dosiahli najvýraznejší pokrok v oblasti neformálneho vzdelávania a v oblasti práce
so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.
Činnosť kultúrno-osvetových zariadení nie je svojím poslaním zameraná na komerčnú
činnosť, ale na udržiavanie hodnôt nášho kultúrneho dedičstva, preto v tomto smere nemôžu byť
ziskové a nedá sa očakávať ani výrazné zvýšenie vlastných príjmov. Objem našich vlastných
príjmov zo vstupného, zápisného a poplatkov za služby nedosahuje takú úroveň, ktorá by dokázala
pokryť náklady na celú činnosť a peniaze prideľované z rozpočtu väčšinou vystačia len na vykrytie
platov, prevádzky a nosné aktivity.
Nedostatočné je taktiež vnímanie a definovanie verejného záujmu v oblasti kultúry a
spolupráca medzi jednotlivými realizátormi kultúrno-osvetových aktivít. V súčasnosti sa zvyšuje
záujem o kultúrne aktivity, klubové podujatia a zmysluplné trávenie voľného času, tiež narástol
dopyt verejnosti po vzdelávacích aktivitách – jazyky, zdravý životný štýl, remeslá.
Aktuálna je potreba organizovania prehliadok a súťaží aj v iných, netradičných oblastiach a
disciplínach a prejavuje sa aj zvýšený záujem o nové atraktívne podujatia. Narastá záujem obcí a
miest o oživenie a prezentáciu ľudových tradícií, predovšetkým prostredníctvom kolektívov ZUČ a
vzrastajú aj požiadavky verejnosti na poskytovanie informácií v oblasti kultúry.
Systém vzdelávania a metodickej práce v kultúrno-osvetovej činnosti je potrebné rozlišovať
v troch základných rovinách, v rovine profesijnej, občianskej a záujmovej. Ide o rozvoj kompetencií
a zručností profesionálnych pracovníkov v kultúrno-osvetovej činnosti vrátane dobrovoľníkov a
aktivity nasmerované k širokej verejnosti.
V oblasti občianskeho vzdelávania a voľno-časových aktivít je nevyhnutné pružne a
flexibilne reagovať na spoločenské potreby a záujmy a zamerať sa na aktuálne potreby regiónov a
ich obyvateľov, vytvárať atraktívnejšiu koncepciu občianskeho vzdelávania, najmä v súvislosti s
budovaním občianskej spoločnosti a potrebami celoživotného vzdelávania.
V rámci SWOT analýzy našej organizácie prekladáme nasledujúce silné stránky, slabé
stránky, príležitosti a ohrozenia.
Silné stránky: • pripravenosť a otvorenosť novým projektom a víziám • schopnosť
modernej komunikácie a propagácie • využitie partnerstiev v zahraničí • branding ZOS v zahraničí
prostredníctvom práce súboru Zemplín • poskytnutie slobodnej atmosféry pri umeleckej tvorbe •
systematická podpora pôvodnej umeleckej tvorby v tradičnej ľudovej kultúre.
Slabé stránky: • nedostatok možnosti viaczdrojového financovania • absencie motivácie
v systéme odmeňovania • nemožnosť záchrany všetkého hodnotného čo sme zdedili • neexistujúci
systém ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov.
Príležitosti: • možnosti viacúrovňovej spolupráce • príležitosť brandingu v SR v zahraničí •
možnosť formulovania kultúrnych potrieb a dopytu po kultúre vzdelávaním – aj neformálnym
vzdelávaním
Ohrozenia: • nemožnosť získavania viacročných grantov pre významné festivaly
a vzdelávacie aktivity
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2016

2017

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí
KOČ spolu

116

153

11349

12450

56

74

2200

9071

5

4

1303

11181

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich

5201

1673

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich

16895

17233

2016

2017

Počet účastníkov podujatí KOČ
Súťaže, prehliadky - počet
Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach
vrátane účinkujúcich
Festivaly- počet
Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich
Celkový počet aktivít

Finančná oblasť

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 1
KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 2
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 7+ 9
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 7+ 9
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady spojené s KOČ

310620

373308

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

27964

43441

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

187094

216157

KULT – 5. Modul, r. 20
KULT – 5. Modul, r.
22+r.24+r.25

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

40269
0

38172
0

KULT - 5. Modul, r. 27
KULT - 5. Modul, r. 32

výdavky na prevádzku

304.060

289640

k 31.12., účtovné výkazy

71470

k 31.12. , účtovné výkazy

Bežné výdavky
výdavky na činnosť
Príjmy spolu

310571

399706

KULT – 5. Modul, r.1,

na bežné výdavky

237184

270571

k 31.12., účtovné výkazy

0

0

k 31.12. , účtovné výkazy

spolu

237184

270571

KULT – 5.Modul, r. 4

z prenájmu

9724

11076

z vlastnej činnosti

43747

36988

KULT – 5.Modul, r. 18
KULT – 5.Modul, r. 15+16
+17vstupné, vložné, poplatky,

dary a sponzorské

0

0

53471

48064

983

1107

získaná suma

transfery z rozpočtu obcí, miest

1000

1500

KULT – 5.Modul, r. 5

domáce projekty: tuzemské granty spolu

18914

33857

KULT – 5.Modul, r. 8

Transfer od zriaďovateľa
na kapitálové výdavky
Ďalšie príjmy

spolu

KULT – 5.Modul, r. 12

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy
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zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

0

0

počet podaných projektov

24

33

počet schválených projektov

9

17

14820

34250

2016

2017

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu
Vnútorné procesy, inovácie, marketing
cieľ:

KULT – 5.Modul, r. 10
projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV
SR, zahraničné granty, granty
zo súkromných nadácií,
projekty (transfery) z obcímimo kultúrnych poukazov

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK
počet nových partnerstiev
možno popísať nižšie
v komentároch alebo v ďalších
kapitolách
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad počtu
kľúčových výstupov)

počet nových kľúčových aktivít

počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj

2016

2017

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja
vlastný ukazovateľ rozvoja

áno, nie
definovať, iba ak bol nejaký
špecificky stanovený

plnenie prioritných cieľov v roku 2017

popis

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017
Aktivita

200. výročie J. Ľ. M. Hurbana
Srdce ako dar

Dajme im šancu

Malé čierne perličky

Návykové látky a závislosť

Práca polície očami detí

Popis

Spomienková slávnosť pri príležitosti narodenia prvého predsedu Slovenskej
národnej rady, slovenského spisovateľa, novinára, politika, evanjelického
kňaza a vedúcej osobnosti slovenského povstania 1848 - 1849
14. ročník prehliadky ZUČ znevýhodnených skupín obyvateľstva, napĺňanie
článku 9. Dohovoru OSN.
Projekt s finančnou podporou MK SR .Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor
pre ponuku a realizáciu kultúrno-vzdelávacích aktivít v oblasti zdravého
životného štýlu .Prostredníctvom tohto projektu sme uskutočnili 27 podujatí /
6 kurzov/: kurz zdravej výživy, cvičenia mozgu a pamäti, arteterapie,
pohybových aktivít, Nordic walking a senior dance pre znevýhodného skupiny
obyvateľstva.
S cieľom uchovávať a rozvíjať dedičstvo rómskeho umenia na jednej strane a
dosiahnuť zblíženie dvoch svetov rómskeho a nerómskeho sme v spolupráci s
OZ Nová cesta uskutočnili tento rok už 14.ročník tejto súťaže . Súťažilo sa v
speve, v prednese poézie, hre na hudobný nástroj a výtvarných prácach.
Otvorené diskusie – žiaci a študenti sa prostredníctvom videoprojekcie
dozvedeli viac o heroíne, kokaíne, marihuane a ako aj o ich zdravotných,
psychických a fyzických problémoch , ktoré spôsobuje ich užívanie. Vysoko
hodnotíme profesionálnu úroveň lektorov- psychiatra i psychológa.
Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť detí z oblastí práce príslušníkov PZ
prostredníctvom tvorivej činnosti. Súťaž organizujem v spolupráci s OR PZ
Michalovce. Súčasťou výstavy sú aj sprievodné podujatia- prednášky,
premietanie filmov.
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Detský premiérový program Poklady z truhlice uskutočnený v mestskej
športovej hale, kde sa počas dvoch hodín predstavilo 250 mladých tanečníkov,
spevákov a muzikantov.
Galaprogram k 60. výročiu založenia FS Zemplín, ktorý predstavil
najúspešnejšie choreografie z histórie súboru v novom naštudovaní
v Chemkostav aréne Michalovce. Súčasťou programu boli videoprojekcie
starších choreografií, výpovede významných osobností aj bývalých členov
súboru
Spomienková slávnosť pri príležitosti pamätného dňa obetí holocaustu
a rasového násilia s predstavením osobnosti Gily Fatranovej, významnej
historičky na Hebrejskej univerzite v Tel Avive, rodenej michalovčanky.

45. výročie DFS Zemplínik

60. výročie FS Zemplín

Gila Fatranová
58. Zemplínske slávností
Michalovce

Dvojdňový festival tradičnej ľudovej kultúry

45. Podhoroďské slávnosti

Multižánrový festival rusínskej, ukrajinskej a slovenskej kultúry

Zemplínska heligónka - 4. ročník
Nesúťažná prehliadka heligonkárov a hráčov na akordeón a ústnu harmoniku
Jánske ohne nad Šíravou

5. ročník TOP podujatia Programu Terra Incognita- multižánrový festival

23. Metamorfózy slova

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie,

Sárova Bystrica

Krajská súťaž mladých moderátorov do 25 rokov
Krajská súťaž detských speváckych zborov KSK

Mládež spieva 2017
Cantiamo Insieme 2017
Prehliadka
zborov

cirkevných

Krajská súťaž speváckych zborov dospelých
speváckych
24. ročník regionálnej prehliadky

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu

Počet / Rok

Počet zrealizovaných festivalov

4

Poznámka

58. Zemplínske slávnosti
Zemplínska heligónka – 4.ročník
Jánske ohne nad Šíravou
U kerce husočki pašeme – festival detských
folklórnych súborov

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok

4 +10

Mládež spieva – krajská súťaž detských
speváckych zborov KSK
Metamorfózy slova – krajská súťaž
v prednese poézie a prózy, DRK a DP
Cantiamo Insieme – krajská súťaž
dospelých speváckych zborov
Sárova Bystrica – krajská súťaž mladých
moderátorov
Zemplínska scénická jar – regionálna
prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
a ochotníckeho divadla
Hviezdoslavov Kubín- regionálna súťaž
v prednese poézie a prózy
Štúrov Zvolen – regionálna súťaž v rétorike
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Plnenie za rok 2017

Divertimento musicale – regionálna súťaž
neprofesionálnej inštrumentálnej hudby
Cirkevné spevácke zbory – regionálna
prehliadka
Zemplínske pero – regionálna súťaž pre
začínajúcich autorov
Ej zalužicki poľo... – súťaž v speve ľudových
piesní
Sárova Bystrica – regionálna súťaž mladých
moderátorov
Počet zrealizovaných výstav

20

Počet samostatne (nie ako súčasť
inej aktivity napr. festivalu)
zrealizovaných aktivít
zameraných na zlepšenie
zručností a rozvoj vzdelávania

32

Letný tábor ZOSKÁČIK – I. turnus
Divadelný workshop – tvorivé dielne 3x
Slovo ako tajomstvo – 5x,
Malá víkendová škola moderovania – 2x
Tvoríme so ZOSKÁČIKOM – 5x
Farmársky rínok Zalužice – 1x
Michalovský domov seniorov -4x
Dni obce Zalužice – tvorivé dielne1x
TD – Záhradná slávnosť Budkovce – 1x
TD – Dni rodiny Michalovce – 1x
TD – Jánske ohne Vinné- 6x
TD – Vianočné tvorivé dielne 2x
Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti

2

Helenka Kočišková – výstava paličkovanej
čipky seniorov - Košice Kulturpark
Ján Ihnát – práca s kožou - RKC ÚĽUV
Košice

Počet účastníkov na samostatne
(nie ako súčasť inej aktivity napr.
festivalu) zrealizovaných
aktivitách zameraných
na zlepšenie zručností a rozvoj
vzdelávania
Prezentácia zariadenia a aktivít
mimo územia svojej pôsobnosti

Počet spoluprác s obcami
Počet nových odborných
a inovatívnych aktivít

34%
3

Podrobný sumár je
uvedený v tabuľkovej
prílohe

Z počtu 122 obcí
Aj jeseň života je krásna – regionálna
prehliadka ZUČ seniorov
Benefičný koncert pri príležitosti
Svetového dňa povedomia o autizme
Venované ženám – predstavenie
úspešných žien v komornom programe
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Počet novozavedených
inovatívnych foriem propagácie

3

Videopozvánka – Zemplínske slávnosti
Prezentačné video – ZOSKÁČIK – I.turnus
Prezentačné video k otvoreniu regionálnej
súťaže - Hviezdoslavov Kubín
Prezentačné video k otvoreniu krajskej
súťaže – Metamorfózy slova
Prezentačné video k otvoreniu regionálnej
súťaže – Štúrov Zvolen
Prezentačné video z tvorivých dielní –
Malá víkendová škola moderovania
Reklama na veľkoplošnej LED obrazovke45. výročie DFS Zemplínik

Aktualizácia databázy aktérov
Počet výstupov z terénnych
výskumov nehmotného
kultúrneho dedičstva
Počet návštevníkov – celkový
počet na všetkých aktivitách

1x ročne

splnené

13%

okr. Michalovce, okr.
Sobrance (133609
tis. obyvateľov)

splnené

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

I.

Hlavná činnosť

Sprostredkúvame poznatky z kultúry, vedy a techniky, organizujeme tvorivé aktivity
(autorské a interpretačné), poskytujeme služby realizátorom kultúrnoosvetovej činnosti, odbornoporadensky a metodicky pôsobíme vo vzťahu k jednotlivcom, združeniam občanov, kultúrnym
organizáciám a iným súkromným subjektom. Vytvárame a prehlbujeme vzťah k vlastnému štátu a
kultúrnej identite národa, kultivujeme jazyk a reč, pestujeme vzťah k slovu ako kultúrnej a
umeleckej hodnote, vzťah k iným menšinám a etnikám a k ochrane životného prostredia,
vychováme umením a k umeniu prostredníctvom ZUČ. Organizujeme prehliadky, festivaly, súťaže,
výchovno-vzdelávacie podujatia, sprístupňujeme, uchovávame a sprostredkúvame ľudové tradície
a tradičnú ľudovú kultúru, prispievame k prevencii sociálno-patologických javov, vrátane drog a
závislostí, prispievame k výchove k prosociálnosti a tvoríme možnosť pre efektívne napĺňanie
voľného času kultúrnymi aktivitami. Zabezpečujeme tiež činnosť vo vlastných priestoroch
organizovaním kurzovej, krúžkovej a školiteľskej činnosti, zriaďovaním klubov a realizáciou
podujatí klubového typu, realizovaním autorských výstav výtvarnej, ľudovej a fotografickej tvorby.

1. Kultúrno-výchovná činnosť
Súčasná doba, v ktorej žijeme je nová, neprehľadná, často nezrozumiteľná, plná závažných
ekonomických a technických zmien a sociálnych problémov. V zmysle civilizačných vĺn ju môžeme
nazývať znalostnou, vedomostnou alebo informačnou spoločnosťou. Ale aj táto postmoderná
spoločnosť musí mať svoje pravidlá a normy.
Pri prevencii sociálnopatologických javov nezabúdame ani na vplyv globálnych zmien prinášajúcich
sociálnu exklúziu a nový diapazón sociálnopatologických javov. Zemplínske osvetové stredisko vo
svojej činnosti napĺňa ciele sociálnej prevencie vlastnými projektovými zámermi
a sprostredkovanie aj spoluprácou s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami.
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V roku 2017 sme vo svojich výchovno-vzdelávacích podujatiach napĺňali zámery Koncepcie
boja proti extrémizmu projektom Gila Fatranová – spomienková slávnosť s workshopom pri
príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Predstavili sme osobnosť Gily
Fartranovej, ktorá je svetovo uznávanou odborníčkou na Hebrejskej univerzite v Tel Avive a jej
výskumná činnosť je zameraná na antisemitizmus na Slovensku. Ide o výraznú a uznávanú
historičku na holocaust, rodáčku z Michaloviec, ktorá sústredila množstvo dokumentov týkajúcich
sa holocaustu slovenských Židov pre archív Jad Vašem. Jej dielo Boj o prežitie je významným
príspevkom v boji proti extrémizmu a akýmkoľvek formám rasovej neznášanlivosti. Holocaust
v Michalovciach bol priblížený aj na výstave s workshopom v priestoroch galérie Zemplínskeho
osvetového strediska. Zároveň sme spracovali informačné materiály pod názvami: Gila Fatranová
a jej boj o prežitie, Holocaust v Michalovciach a Vývoj protižidovského zákonodarstva v prvej SR.
Na gymnáziách v Michalovciach boli odprezentované prednášky Ľavicový a pravicový extrémizmus
a Salafistický džihádizmus Islamského štátu. Prednášky obsahovo zachytili vývoj extrémistických
hnutí v Európe, ale aj na Blízkom Východe.
Projekt Nezávislý život – šírenie pozitívnych správ podporil osvojovanie kritičnosti
a sebareflexie a v čo najväčšej miere aj rozvoj integrity osobností . Snažíme sa o zmenu optiky
uvažovania celej spoločnosti. Projektom pripomíname konkrétne obsah ľudsko-právnych
dokumentov a združujeme širokú škálu klientov rôznych znevýhodnení. Projekt bol venovaný aj
klientom občianskeho združenia Integra v Michalovciach. Toto občianske združenie získalo
vedomosti o systéme komunitnej starostlivosti v Linzi a Görlitzi v Nemecku. S týmito partnermi
vypracovali projekt ,,Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. Občianske
združenie Integra získalo tieto ocenenia: Cena Nadácie Orange za rok 2014, cena LDZ SR a WHO za
prínos pre duševné zdravie, cena primátora mesta Michalovce, cena predsedu Košického
samosprávneho kraja, cena Nadácie Socia, cena ministra zdravotníctva SR, cena Ligy za duševné
zdravie.
Pripravili sme kurz písanej žurnalistiky, kurz prezentačných zručností a kurz
komunikatívnych zručností, do ktorých sme zapojili klientov z DSS Harmónia v Strážskom, z DSS
Rakovec nad Ondavou, z občianskeho združenia Integra a zo Slovenskej Humanitnej rady
v Michalovciach. Ľudia z týchto komunít vo vlastných príbehoch priblížili krízu ocitnutia sa na
okraji spoločnosti aj kvôli závislostnému správaniu. V rokoch 2000-2001 bola Integra, o.z. Svetovou
psychiatrickou asociáciou vyzvaná zapojiť sa do programu prekonávania stigmy a diskriminácie pri
liečbe závislostí a iných duševných chorôb. V spolupráci s týmto občianskym združením odznel aj
cyklus prednášok Podoby duše pri príležitosti Dňa duševného zdravia.
Aktívne sme spolupracovali aj s občianskym združením Pomoc rodine . Pri príležitosti
Medzinárodného boja proti násiliu na ženách sme participovali na celoslovenskej kampani „ 16
dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách“.
Významným prvkom sociálnej prevencie boli aj projekty neformálneho vzdelávania
znevýhodnených skupín obyvateľstva ako nástroja prekonávania exklúzie a nediskriminácie.
Projekt Čo chcel Bahram V. od Šankala bol určený pre rómske deti z osád v okrese Michalovce.
Prostredníctvom tohto neformálneho vzdelávania sme priblížili deťom prvky dejín
a najpravdepodobnejšie hypotézy o exode Rómov z Indie , ich pohnuté osudy v Európe,
diskrimináciu a život v marginalizovaných skupinách. Silné sugestívne a fascinujúce rómske príbehy
ukázali, že hodnota človeka je rovnaká bez rozdielu pleti. Projektom sme aktívne prispeli aj
v oblasti prevencie pri zneužívaní psychoaktívnych látok priamo v rómskych osadách. Projektom
Dajme im šancu sme vytvorili priestor pre ponuku a realizáciu neformálneho vzdelávania v oblasti
zdravého životného štýlu.
Ďalším z projektov, ktorý napĺňa zámery Celoštátnej ochrany a rozvoja ľudských práv
v náväznosti na Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutým je Srdce ako dar. Tento
projekt vysoko prevyšuje bežné produkty kultúrnej tvorby a prináša nové informácie o živote osôb
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so zdravotným postihnutím alebo iným znevýhodnením z krízových centier, detských domovov,
internátnych škôl a DSS.
Všetky projekty neformálneho vzdelávania plnili úlohu protektívneho činiteľa pri vzniku
závislosti a stali sa cestou nediskriminácie, prístupnosti a inklúzie do spoločnosti. Zvyšovali sme
úroveň právneho vedomia klientov samých a konkretizovali článok 9 Dohovoru OSN.
Významnou oblasťou na poli primárnej, sekundárnej, ale aj terciárnej prevencie je
spolupráca s občianskym združením No more stigma Slovensko, ktoré sa významnou mierou
podieľa na destigmatizácii klientov s rôznymi druhmi závislostí. Diskriminácia a akékoľvek
nevhodné správanie k ľuďom s duševnou stigmou v dôsledku prekonávania závislostí je sociálnou
stigmou, ktorú si ľudia zvnútorňujú a považujú sa následne za menejcenných (internalizovaná
stigma). Zároveň sa združenie snaží o globálne destigmatizačné pôsobenie na Slovensku.
V spolupráci s OR PZ sme realizovali prezentácie a besedy na témy: Polícia v boji proti
drogám, Trestná činnosť páchaná pod vplyvom drog, Stop šikane, IT kriminalita a Kyberšikana,
Kybernetické prenasledovanie, Obchodovanie s ľuďmi a Bezpečná jeseň života.
Aj v tomto roku pokračoval v rámci estetickej výchovy cyklus prednášok a besied o umení
Dotyky s umením. Cieľom podujatí je predstaviť osobnosti výtvarného umenia a remeselných
tvorcov na Zemplíne žiakom základných a stredných škôl. V tomto cykle sme predstavili maliarku
Ľudmilu Lakomú – Krausovú, textilnú tvorkyňu a tkáčku Jozefínu Štefančíkovú, paličkárku Helenu
Kočiškovú, v spolupráci so Zemplínskym múzeom sme zorganizovali prednášky o hrnčiarstve,
exteriérovej plastike a mozaike v Michalovciach, o maliarovi Zemplína T.J. Moussonovi k 130.
výročiu narodenia. Tento cyklus sme v tomto roku rozšírili o pilotné podujatie pre deti MŠ pod
názvom Maľujeme... išlo o zážitkové spoznávanie galérie, umenia a tvorcu umenia – maliara a jeho
tvorby a spoločná tvorivá dielňa v galérii.
Podujatia zamerané na spoznávanie regionálnej histórie, prednášky, besedy a prezentácie o
obnove Vinianskeho hradu, na ktorom sme spolupracovali s OZ Zemplínsko-užská hradná cesta
pokračovali s pozitívnym ohlasom aj v tomto roku. Pútavé a zaujímavé rozprávanie kastelána
Vinianskeho hradu o histórii a súčasnosti hradu aj o regióne Zemplína zaujalo a inšpirovalo
k spoznávaniu našej regionálnej histórie deti základných škôl v okrese. Pri prameni v obci Jovsa
sme spolu so základnou školou, obecným úradom a Správou CHKO Vihorlat pripravili dopoludnie
tancov, spevu, hier v prírode a prednášok o prírode – Otváranie studničiek. Už na štvrtom ročníku
tohto podujatia sme chceli deťom obnovením starej tradície čistenia studničiek vštepiť pocit
zodpovednosti za udržanie čistoty pramenitej vody, prebudiť v nich lásku a hrdosť na región
v ktorom žijú, úctu k prírode a životnému prostrediu. Na spoznávanie regionálnej histórie
nadviazali podujatia Veľká noc ide a Bolo nebolo – tvorivé, inšpiratívne spomienkové stretnutia
spojené s rozprávaním o veľkej noci a Vianociach našich predkov, spoločné tvorenie tradičných
ozdôb, spoznávanie tradičných remesiel, zvykov, riekaniek, vinšov a zemplínskeho nárečia zaujalo
deti prvého stupňa ZŠ v okrese.
Znevýhodnené skupiny obyvateľstva boli v popredí našej činnosti. Pokračovala spolupráca
s Jednotou dôchodcov pripravili sme reminiscenčné – spomienkové, medzigeneračné tvorivé
stretnutie seniorov a detí – Spolu. Deti a seniori zažili príjemné tvorivé predveľkonočné stretnutie.
Pripravili sme pre nich aj jesenné a predvianočné tvorivé dielne. Formou zážitkovo-výchovných
podujatí o ľuďoch s hendikepom sme chceli priblížiť deťom život týchto ľudí, vzbudiť v nich
úctu, toleranciu, empatiu, pochopenie a vôľu pomáhať im keď je to potrebné. Naším cieľom je
prostredníctvom týchto podujatí formovať prosociálne postoje detí a mládeže k ľuďom s
hendikepom. Počujem, počuješ, počujeme – podujatie o ľuďoch so sluchovým hendikepom sme
pripravili v spolupráci s Úniou sluchovo postihnutých v Michalovciach. Spoločné stretnutie
sluchovo postihnutých s deťmi. Deti sa naučili aké dôležité je chrániť si sluch, aké kompenzačné
pomôcky pomáhajú sluchovo postihnutým, aký spôsob komunikácie používajú. Zážitkové hry, pri
ktorých si mali možnosť odskúšať hlavný prvok komunikácie so sluchovo postihnutými, posunkovú
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reč a odzeranie, mali veľký úspech. Spoločný tanec členiek SÚSP v Michalovciach a deti bol krásnou
bodkou na záver. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Medzinárodného dňa nepočujúcich. Mojimi
očami – podujatie o ľuďoch so zrakovým hendikepom v spolupráci s Úniou nevidiacich
a slabozrakých v Michalovciach. Osveta o ochrane zraku, prezentácia kompenzačných pomôcok,
autentické výpovede slabozrakých a nevidiacich, súťaže a zážitkové hry – spoznávanie znakov
Braillovho písma, spoznávanie predmetov hmatom a čuchom, chôdza s bielou paličkou, spôsob
komunikácie so zrakovo postihnutými boli súčasťou stretnutia deti ŠKD a členiek Únie nevidiacich
a slabozrakých v našej galérii. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Medzinárodného dňa nevidiacich.
Pre rómske deti sme pripravili tvorivé dielne zamerané na formovanie jemnej motoriky,
estetického cítenia, priblíženie rôznych výtvarných techník...
V spolupráci s CÚ v Michalovciach sme zorganizovali v rámci občianskeho vzdelávania preventívnovýchovné prednášky so zameraním na prevenciu porušovania daňových a colných predpisov.
Už druhý rok organizujeme denný tábor Zoskáčik – II. turnus – aj tentoraz sa uskutočnil
v druhom júlovom týždni jeho program sa niesol v znamení pestrej ponuky tvorivých a zážitkových
aktivít: tvorenie z papiera, maľovanie na textil, práca s hlinou, výroba darčekových predmetov,
stretnutie s paraglidingstom, cvičenie Zumby, návšteva galérie a dopravného ihriska v Sobranciach,
múzea a parku v Trebišove, prázdninová party v galérii bola krásnou bodkou na záver.
Zemplínske osvetové stredisko aj v budúcich rokoch bude v rámci sociálnej prevencie
prispievať k napĺňaniu Národnej protidrogovej stratégie, Národného akčného plánu na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách, Národného programu rozvoja životných podmienok
občanov s zdravotným postihnutím, Koncepcie boja proti extrémizmu a iných vyhlásení vlády SR.

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 danom úseku sme pripravili a zrealizovali okresné a regionálne súťaže: Detský folklórny
festival - okresná súťažná prehliadka detských FS, Šaffova ostroha – súťaž sólistov tanečníkov
v ľudovom tanci – výber, Ej, zalužicki poľo... -13. ročník regionálnej súťaže detí v speve ľudových
piesní , Zemplínska heligónka - 4 . ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov a V Hatalovskej kerce
– nesúťažná prehliadka detských FS a sólistov spevákov. V spolupráci so školami a obecnými
úradmi sme pripravili tematické tvorivé dielne zamerané na prezentáciu a osvojovanie tradičných
remesiel . Pod vedením skúsených lektorov sa deti venovali práci s hlinou, maľbe na sklo a
porcelán, plsteniu a výrobe plstených doplnkov, pleteniu z trávy, tkaniu, paličkovanej čipke .
Tradičné ľudové remeslá boli súčasťou folklórnych podujatí v regióne. Ulička remesiel bola
súčasťou Top podujatia programu Terra Incognita – Jánske ohne nad Šíravou, 58. Zemplínskych
slávností v Michalovciach, Dní obce Zalužice, 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. Už po piatykrát sme pripravili denný letný
tábor ZOS-káčik, ktorý sa teší veľkému záujmu, tento rok v dvoch turnusoch. 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 a po prvýkrát
sme pracovali aj s kožou.
2.1 Folklór – hudba, spev, tanec
V roku 2017 sa nám na úseku tradičnej ľudovej kultúry podarilo zrealizovať všetky
plánované podujatia a prehliadky. Súťaže ZUČ, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové
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centrum v Bratislave predstavujú samostatný úsek činnosti v oblasti folklóru. Zámerom
organizátorov pri príprave súťaží je motivovať jednotlivcov i kolektívy a vytvárať priestor pre ich
umelecký rast a vzájomnú konfrontáciu . Pre skvalitnenie a zefektívnenie systému boli vykonané
niektoré zmeny v periodicite, hodnotení i oceňovaní kolektívov. Na danom úseku sme pripravili a
zrealizovali okresné a regionálne súťaže: Detský folklórny festival - okresná súťažná prehliadka
detských FS, Šaffova ostroha – súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci – výber, Ej, zalužicki
poľo... -13. ročník regionálnej súťaže detí v speve ľudových piesní , Zemplínska heligónka - 4 .
ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov a V Hatalovskej kerce – nesúťažná prehliadka detských
FS a sólistov spevákov. Založením klubu heligonkárov, organizovaním nesúťažnej prehliadky
Zemplínska heligónka a smerujeme k znovuobnoveniu sólovej hry na heligónke v našom regióne.
Po priaznivých ohlasoch sme začali budovať novú tradíciu vianočných koncertov vďaky. Aj tento
rok, tretiu adventnú nedeľu 17. decembra o 15.00 hod. sa priestormi Zlatého býka ozývali
prekrásne koledy a vinše. Koncert otvorila skupina Zemplínskych heligonkárov so svojím pásmom
kolied a vinšov. Samostatne sa predstavila rodina Sojkových zo Sečoviec a rodina Bálintovcov, ktorá
nám priblížila tradície svojej rodnej obce Parchovany. Najmladšiu generáciu reprezentoval 7- ročný
Valent Leško. Zaujímavým spestrením bolo spojenie heligónky, akordeónu a balalajky. Vianočné
koledy v tomto naštudovaní pripravili Michala Klima, Katarína Bodorová a Vavrinec Valo. Záver
koncertu patril hosťom. Mihaľovski nevesti i beťare na priblížili „ Jak bulo na valale ...“ v ten
najkrajší štedrovečerný čas.
Pieseň „ Daj Boh šťastia tejto zemi... „ bola pomyselnou bodkou za príjemným adventným
stíšením a poďakovaním všetkých účinkujúcich svojím priaznivcom za podporu. Ďalšie vianočné
koncerty s heligónkou sa konali v rôznych chrámoch v obciach nášho regiónu i mimo neho.
V oblasti hudby a spevu sme zorganizovali:
 Mládež spieva 2017 – krajskú súťaž detských speváckych zborov KSK
 Cantiamo Insieme 2017 – krajskú súťaž speváckych zborov dospelých
 Divertimento musicale 2017 – regionálnu súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby
 Swingový klavír Otakara Krásenského 2017
 Nie, nič neľutujem – Šansónový večer
 24. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov
 Benefičný koncert pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme
Hudba je rečou pre tento svet, práve ona je jazykom zrozumiteľným tam, kde už
zrozumiteľnosť neočakávame. Práve ona je objaviteľkou schopností, ktoré sme už zabudli. Tóny,
ktoré chcú preniknúť do našej duše a povedať nám, že zdieľajú našu radosť alebo odrážajú náš
zármutok. Hudba a spev otvárajú srdcia a spájajú ľudí rôznych národností a farby pleti od
nepamäti.
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach – kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja bolo z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom
krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2017 za účasti dvoch
zborov: Košického detského speváckeho zboru – s dirigentkou Mgr. Oľgou Varínskou a Detského
speváckeho zboru Anjelov pri ZŠ Abovskej 36 v Košiciach, pod vedením Mgr. Gabriely Fenkovej.
Z hodnotenia poroty vyplynulo, že oba spevácke zbory patria medzi začínajúce zborové telesá, do
dramaturgie zvolili piesne Milana Nováka, čím splnili predpísanú dramaturgiu povinnej piesne.
Súťažnému repertoáru chýbala výraznejšia dramaturgia – polyfónia, či úprava ľudovej piesne,
hlasová výchova, práca s partitúrou a hlavne intonácia uvedeného repertoáru nesplnila požiadavky
účasti na celoslovenskej súťaži. Porota udelila zborom motivačné strieborné pásmo,
s odôvodnením, že skúsené dirigentky a bohatý spevácky potenciál predurčujú ďalší umelecký rast
spevákov. Súčasťou prehliadky bolo aj vystúpenie dvoch komorných zoskupení Flauto Cantabile
a Brass Quartet, ktoré pracujú pri Základnej umeleckej školy v Michalovciach. Aj pri tejto
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prehliadke sa organizátorom podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru a dôstojné zázemie pre
účinkujúcich.
Ďalšou krajskou súťažnou prehliadkou bola súťažná prehliadka speváckych zborov
dospelých – Cantiamo Insieme – Viva il canto 2017. Súťažná prehliadka sa konala v priestoroch
Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach 16.9.2017. Súťaž má dvojročnú periodicitu.
Môžu sa na nej zúčastniť veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné
spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Podujatie vytvára možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku
pre poslucháčov vážnej hudby v jednotlivých miestach konania súťaže. Do tohto ročníka sa zapojili
štyri spevácke zbory z Košického samosprávneho kraja: Zbor sv. Faustíny z Košíc, Chrámový zbor
sv. Vavrinca zo Sobraniec, Cantus Villa Nova a Chorus Inglovia zo Spišskej Novej Vsi.
Najúspešnejšie spevácke zbory náš kraj reprezentovali na celoštátnej súťažnej prehliadke 20. – 22.
októbra 2017 v Spišskej Novej Vsi.
Divertimento musicale patrí k najstarším súťažiam v oblasti inštrumentálnej hudby na
Slovensku. Je jedinou postupovou súťažou v oblasti inštrumentálnej hudby, ktorú organizujú
regionálne osvetové a kultúrne strediská na Slovensku. V roku 2017 sa uskutočnil jej 28. ročník.
Regionálna súťažná prehliadka sa uskutočnila 2. marca 2017 v galérii Zemplínskeho osvetového
strediska v Michalovciach. Súťaž umožňuje podchytiť talentovaných inštrumentalistov, pôsobiacich
v rôznych inštrumentálnych zoskupeniach a orchestroch, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a
koncertnú činnosť v oblasti tzv. vážnej (klasickej) hudby. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I.
Zoskupenia akustických nástrojov II. Inštrumentálne zoskupenia. V tomto ročníku sa do súťaže
zapojilo 6 hudobných telies: Flauto Dolce a Brass Qartet, Komorné teleso ZUŠ Sobrance, Malý
komorný orchester, Flauto Cantabile, Komorný orchester „Abbellimento“ a Akordeónový
orchester ZUŠ Michalovce. Najúspešnejší telesá náš región reprezentovali na krajskej súťažnej
prehliadky 25. marca 2017 v Spišskej Novej Vsi. Komorný súbor Flauto Cantabile ZUŠ Michalovce
sa na celoštátnej súťažnej prehliadke umiestnil v zlatom pásme. Komorný orchester Abbellimento
ZUŠ Sobrance sa umiestnil v bronzovom pásme.
2.2 Ľudové remeslá
V spolupráci so školami a obecnými úradmi v regióne sme pokračovali aj v tomto roku pri
príprave tvorivých dielní. Veľkonočné dielne boli zamerané na predvádzanie zdobenia vajíčok
rôznymi technikami, prípravu paličkovaných ozdôb, ukážkam drevorezby, tkaniu a pleteniu
veľkonočných korbáčov. Vianočné remeselné dielne boli zamerané na výrobu vianočných
paličkovaných ozdôb, výrobe vianočných ozdôb z trávy /slamienkárstvo/, tkaniu, plsteniu a
pečeniu vianočných oblátok . Počas roka boli tvorivé dielne súčasťou folklórnych slávností, dní
obce, Zemplínskych slávností, TOP podujatí programu Terra Incognita. Aj v tomto roku vyvíjal
svoju činnosť klub paličkovanej čipky, ktorý sa aktívne zapájal do podujatí organizovaných ZOS i na
podujatiach v rámci mesta.

3. 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. Organizujeme súťažné prehliadky, koncerty, inšpiratívne podujatia, ale aj
školiteľské a vzdelávacie podujatia pre sústavné skvalitňovanie a zmysluplné využívanie voľného
času kolektívov i jednotlivcov.
Folklórne slávnosti a festivaly patria k najvýznamnejším podujatiam tradičnej ľudovej
kultúry. 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
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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 58. 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.
Slávnosti sme odštartovali dopoludnia .V živej pozvánke sa predstavili spevácke skupiny z regiónu.
Program pokračoval Živou pozvánkou na školu tanca a tancovanie karičky. V tomto roku sa do
tancovania karičky zapojilo 444 tanečníkov – folklóristov a návštevníkov Zemplínskych slávností.
Tento 58. ročník bol venovaný kolektívom a ich jubileám -60. výročiu FS Zemplín, 45. výročiu DFS
Zemplínik, 40. výročiu MSS Hnojňaňe z Mihaľovec a ďalším kolektívom. Súčasťou Zemplínskych
slávností bol aj 49. Zemplínsky jarmok. Pešia zóna po dva dni ponúkla na Námestí
osloboditeľov účinkujúcich v zaujímavých programoch i sprievodných podujatiach. Priblížili zvyky a
obyčaje našich predkov, poukázali na pestrosť a rozmanitosť . Odprezentovali sa najlepšie
kolektívy z nášho regiónu. V 8 samostatných programoch sa predstavilo do 500 účinkujúcich.
Program počas dvoch dní videlo cca 4 000 návštevníkov / nevyberá sa vstupné – program sa
realizuje na námestí /.
K najvýznamnejším podujatiam tradičnej ľudovej kultúry patrili tieto folklórne slávnosti a
festivaly: 58. ročník Zemplínskych slávností Michalovce, Dni obce Zalužice, Folklórne slávnosti
Pozdišovce, Folklórny festival Lekárovce, Dožinkové slávnosti Bežovce, 45. Podhoroďské slávnosti,
Zemplínska heligónka - 4. ročník.

4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
4.1 Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Zemplínske pero je regionálnou súťažou pre začínajúcich autorov na Zemplíne . Už 19 rokov
ponúka Zemplínske osvetové stredisko ako vyhlasovateľ tejto súťaže priestor na prezentáciu prác
a vzájomnú konfrontáciu začínajúcim autorom . Súťaž má svojich priaznivcov . Počas 19
ročníkov súťaže sa zapojilo 963 súťažiacich a do súťaže bolo prihlásených 1938 súťažných
príspevkov. V posledných rokoch sa zapája viac vysokoškolákov a dospelých. Víťazi jednotlivých
kategórii sú úspešní aj v iných literárnych súťažiach v rámci Slovenska.
63. Hviezdoslavov Kubín je súťaž 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 vyše 150 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.
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach – kultúrne zariadenie KSK bolo z poverenia
Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom krajskej súťažnej prehliadky 63.
Hviezdoslavovho Kubína – 23. Metamorfózy slova 2017. Podujatie bolo zrealizované aj vďaka
finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Domu Matice slovenskej v Michalovciach. Súťažná
prehliadka prebiehala po tri dni 10. – 12.4. 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach
a 12. apríla v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Do tohto ročníka sa
zapojilo 11 okresov košického samosprávneho kraja so 119 jednotlivcami v piatich kategóriách, 3
detské recitačné kolektívy a 2 divadlá poézie v samostatnej kategórii. Aj v tomto ročníku jednotlivé
poroty sa zhodli na vysokej interpretačnej úrovni. Po rokoch sa tešíme najmä z oživenia
recitačných kolektívov a divadiel poézie. Štandardne bola vysoká úroveň vo všetkých kategóriách
a aj preto sa porota rozhodla odporučiť v niektorých kategóriách postup z druhého miesta. Po tri
dni bola členkou poroty aj ústredná metodička pre umelecký prednes a hovorené slovo Mgr.
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Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra v Bratislave. Organizátori sa snažili vytvoriť po
tri dni dôstojné zázemie tak pre recitátorov, ako aj porotu.
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.
Na celoštátnom kole súťaže vo Zvolene nás reprezentovali: Želmíra Jakubocová, Emma Richvalská,
Miloš Podoľák a Diana Štrusová.
Zemplínska scénická jar – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a
ochotníckeho divadla. Do tejto súťaže sa zapojilo šesť divadelných súborov a ochotnícke divadlo Divadlo pri fontáne . Svoje premiéry mali Divadelný krúžok pri Základnej škole s materskou školou
F. J. Fugu Vinné a divadelný krúžok Deti slnka, ktorý pôsobí pri Základnej škole v Šamudovciach.
Ďalej sa nám predstavilo školské divadlo Rukavička, ktoré pracuje v rámci umelecko –
dramatického krúžku v ZŠ v Budkovciach. Sobranský okres reprezentovali malí divadelníci
z Bežoviec a zo Sobraniec. Súbor Bežovčanik je súčasťou spevácko – tanečno dramatického krúžku
pri ZŠ s MŠ Bežovce. Záver prehliadky patril dvom divadielkam zo Sobraniec, ktoré pôsobia pri
Základnej umeleckej škole v Sobranciach. Divadelný súbor Bzučo a divadlo Štúdio X. Všetky
zapojené kolektívy postúpili do krajských kôl jednotlivých súťaží podľa zaradenia / Metamorfózy
slova, Detské divadelné Košice, Divadelný Trebišov/. 1. miesto s postupom na krajskú súťaž Detské
divadelné Košice dostal divadelný súbor Bzučo. Divadlo Štúdio X postúpilo do krajského kola 23.
Metamorfózy slova. Počas roka sme pre pedagógov, ktorí sa venujú detskej dramatickej tvorivosti
a divadlu pre deti pripravili cyklus divadelných workshopov. 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 – Malá víkendová škola
moderovania, podporená z Fondu na podporu umenia . 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. Na celoslovenskú súťaž v Banskej Bystrici sa dostali
Sára Balážová, Sandra Krčmáriková, Juraj Orenčák z Gymnázia Ľudovíta Štúra a Štefánia Turyová
z Gymnázia Pavla Horova. Na celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici sa podarilo získať prvenstvo
Sáre Balážovej. Aj v tomto roku regionálnym súťažiam predchádzali tvorivé dielne a workshopy.
Cyklus tvorivých dielní Slovo ako tajomstvo pomohlo s prípravou recitátorov a rétorov.
Mladí recitátori z regiónu (Michalovce, Sobrance) sa zapojili aj do iných celoslovenských
recitačných súťaží. Napríklad Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas /súťaž v prednese slovenských
rozprávok/ v Drienčanoch, kde Júlia Ropovíková zo Základnej školy Komenského 12 Sobrance sa
umiestnila na tretom mieste. Na Timravinej studničke ( súťaž v prednese pôvodnej slovenskej
prózy) nás reprezentovali Ema Babiaková, Bianka Kelemenová z Gymnázia Ľudovíta Štúra a Renáta
Pištejová zo Základnej školy na Školskej ulici v Michalovciach.
Ďalším podujatím bolo Soirée venované ženám, ktoré ponúklo priestor na stretnutie žien
rôzneho veku z regiónu. 4. decembra 2017 sme predstavili v galérii Zemplínskeho osvetového
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strediska predstavili tri zaujímavé dámy, Evu Hlodinkovú, MUDr. Miriam Adamíkovú a PhDr.
Valériu Eľkovú, ktoré sa podelili o svoje životné príbehy, pracovné úspechy a záľuby. Program
spestril svojimi hudobnými vstupmi spevácka skupina Vánok z Michaloviec.
V oblasti neprofesionálneho divadla a hovoreného slova sme zorganizovali: • 19. ročník
regionálnej súťaže pre začínajúcich autorov v literárnej tvorbe - Zemplínske pero • 63.
Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy okresné a regionálne kolo pre
ZŠ a SŠ • 23. ročník krajského kola súťaže Hviezdoslav Kubín pod názvom Metamorfózy slova umelecký prednes poézie a prózy a tvorba recitačných kolektívov a divadiel poézie • Vansovej
Lomničku okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien • Štúrov Zvolen - regionálna
súťaž mladých rétorov • 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.
4.2 Foto, film
AMFO, regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej fotografie, ktorej sme
organizátorom je ťažiskovým podujatím na úseku fotografie. Tešia nás ocenenia našich fotografov v
krajskom kole i fotografie postúpené k celoštátnom kole tejto súťaže.
Pod názvom Fotografie prezentovali svoju fotografickú tvorbu členovia fotoklubu Zempfo, ktorý
sídli pod krídlami ZOS.
4.3 Neprofesionálna výtvarná tvorba
Jedným z ťažiskových podujatí výtvarného úseku je TVORBA – regionálna postupová
súťažná výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov. Ocenenie tvorivosti jedného z jej účastníkov
na najvyššom stupni tejto súťaže je pekným vyvrcholením nielen pre samotného autora, ale aj pre
nás, ako organizátora regionálneho súťažného kola. Tradície a ich uchovávanie i prezentovanie sú
späté s činnosťou ZOS. Výstava Čaro veľkonočnej kraslice bola prezentáciou všetkého, čo je späté s
veľkonočnými sviatkami hlavne technikami v tvorbe kraslíc rôzneho druhu.
Spolupracovali sme s MŠ a ZŠ mons. Fugu vo Vinnom pri príprave a realizácii už 9. ročníka
výtvarno-literárnej súťaže pre deti materských a základných škôl Fugova domovina . Ďalšia naša
spolupráca bola s CHKO Vihorlat a o.z. Integra Michalovce. Pestrý balíček autorských výstav otváral
známy hudobník Pavol Hammel. Okrem svojich piesni v mini recitáli sa predstavil svojim ďalším
umeleckým rozmerom -pestrou a dynamickou výtvarnou tvorbou. Ďalšou zaujímavou a podnetnou
výstavou bolo zoskupenie rodiny Trizuljakových, ak. maliarky Evy Trizuljakovej a jej dcér Michaely a
Kataríny. Paleta výstav pokračovala tvorbou Jána Kolesára, Eugena Hochmana, Márie Kačírkovej,
Jána Kováča.
Záver roka patril tradičnej silvestrovskej výstave Plenéry Zemplínskeho múzea, ktorej
organizátorom bolo Zemplínske múzeum Michalovce. V rámci cezhraničnej spolupráce sme sa
podieľali pri príprave dvoch výstav, kresieb Mariusza Bajeka z Poľska a obrazov Vitalija Lybu z
Ukrajiny.

5. Menšinová kultúra
Projekt Čo chcel Bahram V. od Šankala bol určený pre rómske deti z osád v okrese
Michalovce. Prostredníctvom tohto neformálneho vzdelávania sme priblížili deťom prvky dejín
a najpravdepodobnejšie hypotézy o exode Rómov z Indie , ich pohnuté osudy v Európe,
diskrimináciu a život v marginalizovaných skupinách. Silné sugestívne a fascinujúce rómske
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príbehy ukázali, že hodnota človeka je rovnaká bez rozdielu pleti. Projektom sme aktívne prispeli aj
v oblasti prevencie pri zneužívaní psychoaktívnych látok priamo v rómskych osadách.
S cieľom vytvoriť multikultúrne prostredie pre zbližovanie rómskej a nerómskej mládeže
sme v spolupráci s OZ Nová cesta uskutočnili už 14.ročník regionálnej súťaže Malé čierne
perličky. Stali sme sa partnerom v projekte Top lokalít „ Karpatské klenoty UNESCO“ na
zmiešanom slovensko-rusínskom území, ktorý podala obec Ruská Bystrá.

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 / Fond na podporu umenia,
Ministerstvo kultúry SR, KSK, iné /, tvorbe programov, poskytnutia databázy subjektov TĽK,
dramaturgii festivalov, zabezpečenia remeselníkov a pod.

2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi 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 - Srdce
ako dar, ale aj na príprave projektov. Viacročná spolupráca je aj s Nadáciou Profesora Hlaváča pri
príprave regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov. Má za sebou viac ako dvadsaťročnú
históriu, ekumenický charakter a koná sa v rôznych chrámoch na území mesta a regiónu. Za
výbornú hodnotíme aj spoluprácu so Spoločným obecným úradom -školstvo vo Vinnom. V
spolupráci s nimi pripravujeme regionálnu súťaž pre deti 1. stupňa ZŠ a samostatne pre deti MŠ –
Talentárium. V minulom roku sme nadviazali spoluprácu so Súkromnou základnou školou pre
žiakov s autizmom v Klokočove, Občianským združením Papučky a Obcou Klokočov pri príprave
Benefičného koncertu na podporu detí s týmto postihnutím. Ďalšou inštitúciou, s ktorou sme
nadviazali spoluprácu je Okresná rada Jednoty dôchodcov v Michalovciach. V spolupráci s naším
strediskom sme zrealizovali regionálnu prehliadku ZUČ pre seniorov pod názvom „ Aj jeseň života
je krásna“. S okresnou radou Únie žien Slovenska už niekoľko rokov participujeme na príprave
regionálnej súťažnej prehliadky Vansovej Lomnička – súťaž v prednese poézie a prózy žien a pri
príprave Soireé o ženách a pre ženy. Viacročná spolupráca sa datuje aj s Českým spolkom
miestneho klubu v Michalovciach.
Jánske ohne nad Šíravou – 24.6.2017 Vinné jazero
Hlavným zámerom podujatia je zachovanie tradícií a zvykov, ktoré špecifikujú jánske ohne
s využitím resp. zakomponovaním ohňa a rôznych svetelných efektov do programu podujatia. V
tomto ročníku sa organizátori rozhodli situovať časť sprievodných aktivít na kláštorisko Senderov,
a to počas celého týždňa, v ktorom sa konali Jánske ohne.
V programe sa predstavili domáce skupiny Rozmarija a Viňančan, nechýbali ani hostia
z poľskej družobnej obce Lubaczov, ktorí predstavili jánske zvyky svojho regiónu. Na náladu
podvečer pred hlavným programom vyhrávala hudobná skupina Flegma. Novinkou tohto ročníka
boli dvaja headlineri vo večernom programe : skupiny Družina a Spod Budína, ktorí hrali folklór
trochu inak. Večerný program do neskorých hodín pritiahol na toto podujatie aj mladšiu generáciu.
Sprievodnými podujatiami boli : ulička remesiel a tvorivé dielne, detské kútiky- maľovanie na tvár,
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jazda na koni, skákací hrad, maskoti Maťko a Kubko, súťaže pre deti a dospelých, šermiari
a sokoliari, lesní pedagógovia a tvorivé eko-aktivity, pozorovania s hvezdármi, Gitarové múzeum
a jeho prezentácia a nechýbala regionálna gastronómia.

III.

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca

V zahraničí sa detský súbor Zemplínik reprezentoval v Maďarsku v meste Kisvárda na
medzinárodnom festivale Mládeže. Taktiež sa predstavil na zahraničnom medzinárodnom festivale
v Plzni, v Českej republike.
Deň priateľstva a dobrosusedstva 2017 sa uskutočnil v sobotu 13. mája 2017 na slovensko
– ukrajinskej štátnej hranici v Ubli. Zemplínske osvetové stredisko ako partner kultúrnych inštitúcií
na Ukrajine sa zúčastnil tohto dňa. Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie
priaznivého prostredia na budovanie a posilňovanie priateľských partnerských vzťahov,
na vytváranie podmienok na nadväzovanie kontaktov a rozvoj cezhraničnej spolupráce
slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach.

3.3 Folklórny súbor Zemplín
Folklórny súbor ZEMPLÍN - je amatérske umelecké teleso, stojace na 4 pilieroch - • tradícia
• hodnoty • umelecké kvality • perspektíva
Od svojho vzniku 10. decembra 1957 po súčasnosť sa folklórny súbor Zemplín natrvalo
zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako popredný predstaviteľ ľudového umenia všetkých
slovenských regiónov, ale najmä regiónu Zemplína. Počas svojej existencie súbor vychoval osem
generácií tanečníkov, hudobníkov, spevákov a choreografov. Umeleckému rastu a popularite tohto
amatérskeho telesa výdatne pomáhajú bývalí členovia jednotlivých zložiek tohto telesa, ako aj
rôzni nadšenci a milovníci folklóru. Zriaďovateľom folklórneho súboru Zemplín je Zemplínske
osvetové stredisko so sídlom na ulici Gorkého 1 v Michalovciach a je financovaný Košickým
samosprávnym krajom.
Folklórny súbor Zemplín je popredným zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom
kultúrnych hodnôt Slovenska v podobe tanečného, hudobného, speváckeho a výtvarného umenia,
čerpajúceho z tradícii našich predkov. Aj keď sa toto teleso svojou činnosťou zameriava na
kultúrne dedičstvo zemplínskeho regiónu, časť jeho repertoáru tvoria aj tradičné tance, piesne a
zvyky pochádzajúce z ostatných slovenských regiónov. Cieľom existencie tohto telesa je
zachovávanie, zveľaďovanie a znovuobjavovanie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby.
Folklórny súbor Zemplín vyvíja aj vzdelávaciu činnosť prostredníctvom nespočetných výchovných
koncertov pre školopovinnú mládež a verejných vystúpení po celom Slovensku. Dôležitou
súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých generácií ľudových umelcov prostredníctvom
existencie Detského folklórneho súboru Zemplínik (240 detí), disponujúcich vlastnými
naštudovanými umeleckými programami.
O vysokých umeleckých kvalitách FS Zemplín svedčí aj viac ako 4 850 vystúpení doma a 1
750 v zahraničí. Slovenskú republiku v podobe jej ľudovej kultúry FS Zemplín reprezentoval a jej
umenie šíril v 27 štátoch na 5 kontinentoch sveta. Bohatá zberateľská činnosť a umelecký archív je
neraz inšpiráciou pre popredné umelecké telesá a osobnosti umeleckého života. FS Zemplín je
telesom mladých, telesom prekypujúcim životom mládeže, ktorá aj napriek módnym trendom a
obrovskému prílivu zahraničnej kultúry udržiava a dôstojne šíri tradičné umenie slovenského
národa. V súčasnosti sa FS Zemplín môže prezentovať množstvom bohatého a pestrého repertoáru
zameraného na slovenského diváka, ale aj diváka zahraničného, diváka, pre ktorého je slovenská
kultúra nová.
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FS Zemplín pôsobí v meste Michalovce už 60 rokov. Založenie súboru nebolo náhodné –
vznikla potreba vyplniť medzeru v oblasti kultúrneho života v okrese. Aktuálne zastrešuje 88
členov v tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Celý rok 2017 sa niesol v duchu osláv tohto telesa,
ktoré naštudovalo 4 samostatné celovečerné programy. Avšak zúčastnil sa aj na vystúpení na
rôznych slávnostiach a festivaloch, či na komerčných podujatiach. Videli nás v obciach a mestách v
regióne Zemplína, ale aj za hranicami regiónu. Spolu bolo absolvovaných 18 vystúpení – Liptovsky
Mikuláš, Devín, Rozhanovce, Budkovce, Nový Ruskov, Liptovská Teplička, Ubľa, Úbrež, Čerhov.
Nechýbal ani na tradičných podujatiach mesta – Stavanie mája, Zemplínske slávnosti. Taktiež sa
predstavil na zahraničnom medzinárodnom festivale v Plzni, v Českej republike. Na folklórnych
slávnostiach vo Východnej sa FS Zemplín predstavil so samostatným programom pod názvom
„Ľubojs moja“, ktorý bol venovaný 80. jubileu umeleckého vedúceho pána Milana Hvižďáka. Ďalej
pokračovalo samostatné naštudovanie choreografií bývalých členov, ktorý sa predstavili v
programe „Generácie – Takí sme boli“. Veľmi zaujímavá spolupráca bola ľudovej hudby FS Zemplín
a speváckej zložky s Košickou filharmóniou, ktorí uviedli program s názvom „Naladení“. Oslavy
vyvrcholili samostatným veľkolepým programom k 60. výročiu vzniku Folklórneho súboru Zemplín
v Chemkostav aréne Michalovce. Program videlo 2.000 divákov.
Vo Vianočnom období ľudová hudba spolu so speváckou skupinou FS Zemplín naštudovali
pásmo Vianočných kolied, s ktorým absolvovali koncerty v Michalovciach a v Bardejove. Spevácka
zložka FS Zemplín spolupracovala z RTVS na programe Slovensko spieva koledy 2017. Šlo o živé
vysielanie do rozhlasu, kde sa zapojilo viac súborov z iných miest na Slovensku a spievali Vianočné
koledy
DFS Zemplínik vznikol v roku 1972, ktorý sa v roku 2017 taktiež dožil krásneho 45. výročia
od jeho vzniku. Na rozvoji našich tradícií pracuje 240 malých folklóristov. Tanečnú zložku tvorí
osem kolektívov rozdelených podľa ročníkov. Okrem nej veľmi úspešne pracuje detská spevácka
skupina a ľudová hudba. DFS Zemplínik sa uplynulý rok predstavil na domácich a zahraničných
pódiách. V úvode roka sa predstavil koncertom - reprízou programu s naštudovanými tancami a
piesňami z repertoára DFS Zemplínik. Ďalším vystúpením bolo predstavenie v Obci Klokočov na
Základnej škole pre deti s autizmom. Nechýbal ani na Zemplínskych oslavách mesta Michalovce. V
zahraničí sa súbor reprezentoval v Maďarsku v meste Kisvárda na medzinárodnom festivale. Ako
FS Zemplín aj DFS Zemplínik oslavoval 45. výročie svojho vzniku so samostatným programom s
názvom „Poklady z trhulice“, ktorý videlo 1.000 divákov.
V predvianočnom období, na slávnostnom rozsvietení stromčeka s Vianočnými koledami
nechýbali naše slečny speváčky z DFS Zemplínik.
Rok 2017 bol veľkolepým rokom osláv pre umelecké kolektívy DFS Zemplínik a FS Zemplín ak aj pre
jeho umeleckého vedúceho Milana Hvižďáka. Umelecká činnosť súborov, samotný členovia a
oduševnené vedenie obidvoch kolektívov prispievajú k tomu, že sa DFS Zemplínik a FS Zemplín
radia vo folklórnom svete už od svojho vzniku medzi kvalitné folklórne súbory na Slovensku.

3.4. Detašované pracovisko Sobrance
Detašované pracovisko v Sobranciach vzniklo 1. apríla 2005. Ambíciou DP je 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. Stredisko zastrešuje spoluprácu so 47 obcami vrátane mesta
Sobrance. Špecifikom DP je geograficky zaujímavé umiestnenie v zóne Schengenského
pohraničného priestoru, kde dochádza k stretu ukrajinskej, rusínskej a maďarskej kultúry so
slovenskou.
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Preventívno-vzdelávacie aktivity boli zamerané na rozvoj a kultiváciu osobných potrieb
a záľub účastníkov s dôrazom na zvyšovanie občianskeho povedomia a zapájanie obyvateľov do
kultúrno-spoločenského diania. Vďaka nadviazaniu partnerstiev počas uplynulých projektov sme
pri realizácii podujatí uplatňovali multidimenzionálny prístup zainteresovaných inštitúcií v regióne.
Cieľom prednášok, exkurzií a tvorivých dielní bolo zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí,
mládeže i dospelých v citlivom zladení osobných záujmov so záujmami a potrebami spoločnosti.
S regionálnymi kultúrnymi, historickými a prírodnými špecifikami sa aktívne oboznamovali
návštevníci kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sme organizovali v spolupráci s miestnou
samosprávou.
Prehlbovali sme partnerstvá, a zároveň sme pokračovali vo vyhľadávaní aktívnych partnerov
na efektívnu regionálnu i cezhraničnú spoluprácu pri plnení stanovených cieľov. Realizovali sme
projekt s finančnou podporou MK SR pod názvom KLBKO - tvorivé kultúrno-osvetové aktivity pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Zámerom projektu bolo vytvoriť balíček tvorivých kultúrno –
osvetových aktivít pre znevýhodnené skupiny, ktoré aktívne pôsobia v okresoch Michalovce a
Sobrance. Cieľom bola podpora tvorivých aktivít týchto skupín obyvateľstva zahŕňajúcich podporu
rovnosti príležitostí a integráciu do spoločnosti. Účastníci projektu sa oboznámili s remeslami,
ktoré majú dlhodobú tradíciu v našom regióne. V mesiacoch júl – september 2017 bolo
zrealizovaných sedem tvorivých dielní, kde účastníci tematicky tvorili a osvojovali si základy tkania,
plstenia, slamienkárstva, či práce s kožou a s papierom vo formátoch prístupných osobám so
zdravotným postihnutím. Aktivity sa realizovali v priestoroch jednotlivých organizácií
participujúcich na projekte.
Pozornosť v rámci záujmovo – umeleckej činnosti bola venovaná 63. ročníku Okresnej
súťaži Hviezdoslavov Kubín. Náš záujem sa sústredil aj na organizovanie folklórnych podujatí v
obciach okresu. V roku 2017 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 , 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). V
roku 2017 sme sa uchádzali o grand z MK SR a to na prehliadku Dožinkových slávností, ako aj
folklórneho festivalu v Lekárovciach, ktoré každoročne organizujeme, no projekty neboli finančne
podporené.
V súvislosti s tradičnou ľudovou kultúrou bol zriadený spevácko-tanečný krúžok, ktorý
aktívne pôsobí v rámci kultúrno-spoločenského života v okrese Sobrance, pod odborným vedením
Mgr. Bušovej.
Našu činnosť sme zameriavali na plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o
tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja .Vytvárali sme aktivity v súvislosti s
požiadavkami a potrebami zo strany samospráv, škôl, školských zariadení, občianskych združení a
ďalších zainteresovaných inštitúcií. V tejto oblasti pokračujeme v organizovaní okresných súťaží a
kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré už majú tradíciu: • Páranie peria • Hviezdoslavov Kubín •
Stavanie mája • Dožinky • Folklórne festivaly • Výtvarné súťaže • Deň matiek • Vianočné pásmo.
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer

Príjmy celkom

271883,50

270571,50

0

0

0

256826,00

271883,50

270571,50

Výdavky celkom

370346,56
Príjmy celkom
370346,56

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

256826,00

Kapitálový transfer
Spolu

Upravený rozpočet

Transfer od zriaďovateľa
270571,50

361109,84
Granty a transfery

Príjmy z prenájmu

38090,72

11076,55

Iné nedaňové príjmy
50607,79

Zostatok prostriedkov z
predch. rokov
30591,06

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

361109,84

155220,19

53696,37

152193,28

270571,50

0

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

361109,84

289639,93

71469,91

Aj napriek snahám Zemplínskeho osvetového strediska nemáme doposiaľ vytvorený
funkčný ekonomický model s využitím potenciálu kreatívneho priemyslu. V budúcnosti sa budeme
snažiť o zvýšenie povedomia o hospodárskom potenciáli kreativity. Chceli by sme utvoriť alebo
získať finančné prostriedky pre výskum a vzdelávanie v oblasti kultúry – základný aj aplikovaný.
Z finančných prostriedkov, ktorými disponujeme si nemôžeme dovoliť systémový a strategický
prístup k nášmu prezentovaniu v zahraničí.

4.2 Správa majetku
V roku 2017 Zemplínske osvetové stredisko v oblasti investičnej činnosti zrealizovalo
z prostriedkov VÚC revitalizáciu a obnovu okien II. etapu na prvom nadzemnom podlaží
pamiatkovo chránenej budovy ZOS vo výške 30000,00 eur. Investovali sme aj do termostatických
ventilov vykurovacej sústavy v sume 2541,24 eur, keďže v roku 2015 bola vykonaná rekonštrukcia
kotolne a bolo nevyhnutné ďalším krokom upraviť reguláciu vykurovania. Aj naďalej ako každý rok
prebieha výmena výpočtovej techniky resp. tých počítačov, ktoré počas roka stratia svoju
funkčnosť a svojou zastaranosťou nie je efektívne ich opraviť. Pred koncom roka sme tiež
investovali do zakúpenia vertikálnych žalúzií na zrekonštruované okná v celkovej hodnote 1658,81
eur. Ako každý rok aj v roku 2017sme vykonali revíziu komínov, hasiacich prístrojov a elektrickej
energie.
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1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka

33500,00
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Realizované práce

Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka
Zdroj financovania

Revízia hasiacich
prístrojov

Revízia

319,26

46

Revízia komínov

Revízia

112,03

41

Revízia elektrickej
energie

Revízia

500

41

2.

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Rekonštrukc
ia okien
Výmena
ventilov
3.

Termín realizácie
celej investičnej Realizované práce v danom
akcie (začiatok – roku
koniec)

Poznámka
Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

19.10.201719.11.2017

Rekonštrukčné práce
spojené s obnovou
okien

30000,00

41
46

6.9.2017 –
13.9.2017

Montáž ventilov +
kúrenárske práce

2541,24

41
46

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Budova ZOS, Gorkého 1 Nechtové šúdio

Valentína
Dlužaninová

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom)
za rok 2017

29.2.2016 - neurčitá

1653,00

6.5.2016 – neurčitá

1531,00

Budova ZOS, Gorkého 1 – Zemplintour
s.r.o.10.8.2015 - neurčitá
Cestovná kancelária
Ing. Martin Doliňák

2068,80

Budova ZOS, Gorkého 1 – Petit Press, a.s divízia
22.7.2013 - neurčitá
Kancelária redakcie Korzár
východ

3462,00

Budova ZOS, Gorkého 1 – Ľudmila Kočanová
Kaviareň

15.4.2013- neurčitá

3575,40

Budova ZOS, Gorkého 1 Záložňa

1.1.2007 - neurčitá

5058,48

30.12.2005 - neurčitá

1717,10

Budova ZOS, Gorkého 1 – Mgr. Miroslava
Kancelária advokáta
Pyšniaková

Budova ZOS, Gorkého
Kancelária advokáta

INBOX, s.r.o.
1- JUDr. Marián
Lenhard

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Prenajímateľ - vlastník

Kancelária det. pracovisko Marta Kupcová
Sobrance- Námestie Slobody

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

1.3.2014 – 31.12.2018
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Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb
spojených s nájmom) v roku 2017

1200,00

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Prenajímateľ - vlastník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb
spojených s nájmom) v roku 2017

26 Sobrance
Priestory FSZ- Ul. Saleziánov
č.1285 Michalovce

Mesto Michalovce

8.2.2008 - neurčitá

15,89

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov projektu

Oblečme
chlopov zo
Zemplína

Dajme im
šancu
Srdce ako dar

Čo chcel
Bahram V. od
Šankala
Nezávislý
život –šírenie
pozitívnych
správ
Kúzlo divadla

Klbko- tvorivé
kultúrno –
osveto
vé aktivity

63.
Hviezdoslavo
v kubín - 23.
Metamorfózy
slova
Mládež
spieva

Cieľ projektu stručne

Materiálno
technické
vybavenie –
zemplínske
kroje
Kultúrne
aktivity so
zdravotne
postihnutými
Prezentácia
ZUČ
zdravotne
postihnutých
Kultúrne
programy pre
rómske deti
Vzdelávacie
aktvity
neformálneho
vzdelávania
Vzdelávacie
aktivity
neformálneho
vzdelávania
Tvorivé
kultúrno
osvetové
aktivity pre
znevýhodnen
é skupiny
Krajská súťaž
v umeleckom
prednese
poézie a prózy
a tvorbe
divadiel
Krajská
súťažná
prehliadka
detských
speváckych

Finančný
zdroj,
program,
podprogra
m

11H
0040200
R

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

1500

Vlastné
zdroje

Ostatné

Termín
realizácie
Spolu

1519,95

December
2017

115,96

2015,96

September
–
november
2017

185,00

3193,70

25.26.9.2017

101,94

1101,94

September
– október
2017

100,00

2001,42

December
2017

60,00

1060,00

September
– október
2017

19,95

111
0040200
R05

1900

111
0040200
R05

3000

111
0040200
R05

1000

111
0040200
R05

1900

111
0040200
R05

1000

111
0040200
R05

2200

45
0040200
R

3000

197,86

3197,86

10.4.12.4.2017

45
0040200
R

1750

151,80

1901,80

7.4.2017

8,70

1,42

Marec –
2330,04 september
2017

130,04
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Poznámka

zboro
Cantiamo
Insieme
/Spievajme
spolu/

Malá
víkendová
škola
moderovania
Tvoríme so
Zoskáčikom
58.
Zemplínske
slávnosti
Gila
Fatranováspomienková
slávnosťPamätný deň
obetí
holocaustu a
rasového
násilia
Slovo ako
tajomstvo
Našich 60
rokov vo
Folklórnom
súbore
Zemplín

Krajská
súťažná
prehliadka
speváckych
zborov dospelí

45
0040200
R

1500

83,80

Vzdelávacie
aktivity

45
0040200
R

1000

67,50

45
0040200
R

1500

45
0040200
R

4000

142,30

Pamätný deň
obetí
Holocaustu –
spomienková
slávnosť

45
0040200
R

1000

Workshop

45
0040200
R

Vznik
a prezentácia
tvorby

45
0040200
R

Letný
remeselný
tábor
Prehliadka
tradičnej
ľudovej
kultúry

1593,80

19.10.21.10.2017

1067,50

27.8.28.10.2017

116,63

1616,63

22.6.7.7.2017

70,80

4213,10

19.820.8.2017

93,20

1093,20

8.9.2017

1000

90,00

1090,00

3.5.-1.102017

7000

670,00

10,00

500,00

8170,00

21.10.2017

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Priemerný evidenčný stav pracovníkov v roku 2017 bol 18. Z celkového počtu pracovníkov
bol 16 žien, čo predstavuje 88, 89% . Tri odborné pracovníčky z útvaru MŠVaV absolvovali školenie
v rámci Prevencie vybraných sociálno-patologických javov organizovaného NOC Bratislava. Pod
vedením právničky KSK JUDr. Čelkovej absolvovali 4 pracovníci ZOS školenie o autorskom zákone.
Pracovníčky ekonomického oddelenia sa zúčastnili školení organizovaných KSK Košice – Špecifiká
rozpočtového hospodárenie
a práca s elektronickými schránkami, povinné zverejňovanie
informácií, Novela zákona o verejnom obstarávaní, školenie o autorský zákon , zmeny v Zákonníku
práce a daňových a sociálnych odvodoch. Na základe dohody s ÚPSVaR v Michalovciach
o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľnickej činnosti v hodnotenom období túto
činnosť vykonávali 5 uchádzači o zamestnanie ako služba v galérii a na absolventskej praxi
pracovali 2 uchádzači o zamestnanie.
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Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí – fyzický Obsadená v roku
stav
2017 (áno/nie)

Riaditeľka

100%

1

áno

Samostatný odb. prac. - ZUČ

100%

5

áno

Samostatný odb. prac. - MŠV

100%

3

áno

Samostatný odb. prac. - MŠV

73,33%

1

áno

Samostatný odb. prac. - EPO

100,%

2

áno

Samostatný odb. prac. - ekonomický

100%

2

áno

Krojárka

100%

1

áno

Vodič

100%

1

áno

Upratovačka

100%

2

áno

Pohyb zamestnancov
Pozn.

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

17,6
17,7
3
2

Vnútorná organizačná štruktúra Zemplínskeho osvetového strediska 2017
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Pozn.

6. Marketing a propagácia
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity

(počet a stručný popis)

Tlačené výstupy

-75
ks
brožúra
k Holocaust
v Michalovciach,
-25 ks metodický materiál Gila
Fatranová a jej boj o prežitie,
-25ks metodický materiál Vývoj
protižidovského
zákonodarstva
v prvej SR

Sociálne médiá

-Facebook
-Youtube

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

-TV Mistrál – záznam vystúpení
z jednotlivých projektov

Iné

-6 ks Billbordy
-12 ks Cytilighty
-1 ks Reklama na veľkoplošnej LED
obrazovke umiestnenej na budove
Hotel družba pre 45. Výročie DFS
Zemplínik a k 60. výročiu FSZ
-1 ks Manuál sprievodcu – sakrálnou
drevenou stavbou Ruská Bystrá –
pamiatka UNESCO,
-2 ks videoprojekcia- veľkoplošné
obrazovky pri živých vystúpeniach
45. výročia DFS Zemplínik a 60.
výročia FS Zemplín
-8 ks výstavných panelov k projekte
Gila Fatranová
-Videopozvánka – Zemplínske
slávnosti
-Prezentačné video ZOSKÁČIK
I.turnus
-Prezentačné video k otvoreniu
regionálnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín
-Prezentačné video k otvoreniu
krajskej súťaže Metamorfózy slova
-Prezentačné video k otvoreniu
regionálnej súťaže Štúrov Zvolen
-Prezentačné video z tvorivých dielní
Malá víkendová škola moderovania
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018

Komentár

Nadnárodná spolupráca spojená s Európskym
rokom kultúrneho dedičstva
10. výročie zápisu do svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO – Ruská Bystrá

Posilnenie spoluptaričnosti k európskemu
priestoru
Wokshop pri príležitosti zápisu do zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
workshop podporený FnPU
Výročia sú prioritou spomienkových
slávnosti a workshopov MKSR

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny a vznik
Československej
republiky
50. výročie Pražskej jari
Pilotný projekt Salafistický džihádizmus Islamského
štátu
Systematická podpora pôvodnej umeleckej tvorby
a príprava synergických projektov spolu so
zariadeniami KSK a samosprávami
Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva
z pohľadu nehmotného dedičstva – tradície a jazyk
59. Zemplínske slávnosti
46. Podhoroďské slávnosti
Zemplínska heligónka – 5. ročník
Jánske ohne nad Šíravou
64. Hviezdoslavov Kubín
24. Metamorfózy slova
Mládež spieva
Slávnosti zborového spevu - 25. ročník

Formovanie sa demokratických režimov vo
východnej Európe
Prednášky, besedy a workshopy k vzniku
a rozvoju Islamského štátu
Vznik a prezentácia umeleckej tvorby

Vznik a prezentácia tvorby FS Zemplín
a jeho branding v zahraničí
Regionálny festival TĽK
Regionálny multižánrový festival
Celoštátna
nesúťažná
prehliadka
heligonkárov
Multižánrový festival
Regionálna prehliadka v umeleckom
prednese poézie a prózy
Krajská prehliadka v umeleckom prednese
poézie a prózy a tvorbe DP a DRK
Krajská prehliadka mládežníckych SZ
Regionálna prehliadka cirkevných SZ

Zemplínske osvetové stredisko sa v nasledujúcich rokoch bude snažiť o to, aby kultúra
predstavovala aj perspektívny sektor s výrazným hodnotovým a ekonomickým potenciálom.
Zabezpečíme, aby sa kultúrna výchova stala jednou z priorít strategického smerovania kultúry
a predpokladom dopytu ku kultúre. Je nevyhnutné, postarať sa o všeobecnú dostupnosť
a efektívnu prezentáciu tradičných i nových kultúrnych produktov. Budeme hľadať inovatívne
prístupy k sprístupneniu kultúrnych hodnôt verejnosti. Zároveň do popredia vyvstáva požiadavka
v čo v najširšej miere využívať nové technológie pri práci s príjemcami kultúrnych produktov.
Podporíme mimoškolské aktivity žiakov a študentov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kultúrnej
vzdelanosti. Podporíme občianske vzdelávanie s názvom Európa pre občanov tak, aby sa stala
kontinuálnou pre roky 2018-2020. Rok 2018 je Európsky rokom kultúrneho dedičstva a preto sa
všetkými prostriedkami budeme snažiť o sprístupňovanie obsahu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO ako aj kultúrneho dedičstva všeobecne. Za nevyhnutné považujeme vytvorenie
systémových nástrojov na podporu novej umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít. Na roky 20182020 plánujeme napĺňať jeden zo strategických cieľov kultúry, ktorým sú výskumné aktivity
v oblasti kultúry. Konkrétne sa zamerané na výskum kruhových tancov, karičky, ženských
chorovodov a kruhových verbunkov, ktoré sú charakteristické pre Zemplínsku oblasť a sú stále
živé. Zároveň si uvedomujeme, že musíme nastaviť funkčný systém financovania vlastných aktivít
v oblasti kultúry a vzdelávania.

30

Prílohy
1. Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej
činnosti
2. Fotodokumentácia
3. KULT

31

TĽK, folklór, ľudový tanec, hudba, spev, ľudové remeslá
Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová Počet
skupina účink
ujúcic
h

Počet
účast
níkov

Výdaje
€

Príjmy
€

Páranie peria

Kultúrno spoločenské
podujatie

Prezentácia tradičnej
ľudovej kultúry

KD Bežovce

ZOS -DP SO

Široká
verejnosť

26

200

07.04.2017

Mládež spieva

súťaž

krajská súťaž detských
speváckych zborov KSK

galéria ZOS

FPU
Bratislava

100

20

1901,80

1750,00

05.04.2017

Veľkonočný
swingový koncert

koncert

galéria ZOS

O. Krásenský

5

63

10,00

-

30.4.2017

Stavanie mája

Prehliadka

swingový koncert O.
Krásenského a jeho
hostí
Prehliadka spojená s
prezentáciou TĽK

deti,
mládež,
priaznivci
zborovéh
o spevu
široká
verejnosť

KD Bežovce

ZOS DP So

Široká
verejnosť

16

97

Stavanie mája

Prehliadka

Prehliadka spojená s
prezentáciou TĽK

Ihrisko obce
Záhor

ZOS-Dp So

Široká
verejnosť

12

120

04.06.2017

Nie, nič neľutujem…

koncert

21 rokov francúzskeho a
českého šansónu

galéria
ZOS

šansoniérky

široká
verejnosť

5

116

10,00

-

12.08.17

Folklórny festival

Festival

Lekárovce

KSK

Široká
verejnosť

89

500

27.8.2017

Podhoroďské
folklórne slávnosti

Festival

Podhoroď

KSK

Široká
verejnosť

110

850

Dožinkové slávnosti

Prehliadka
TĽK

Prezentácia ľudovej
kultúry, zameraná na
tradičnú ľudovú
kultúru
Prezentácia ľudovej
kultúry, zameraná na
tradičnú ľudovú
kultúru
Prezentácia ľudovej
kultúry, zameraná na

KD Bežovce

ZOS -DP So

Široká
verejnosť

55

300

25.2.2017

1.5.2017

3.9.2017

Poznámky

tradičnú ľudovú
kultúru
14.09.2017

Koncert českého
spolku

koncert

19.11.2017

24. ročník regionálnej
prehliadky CSZ

Prehliadka

Vianočné pásmo

Prehliadka
TĽK

Vianočný koncert O.
Krásenského

koncert

10.12.2017
15.12.2017

koncert pre priaznivcov
Českého spolku na
Slovensku
nesúťažná regionálna
prehliadka cirkevne spev.
zbory

galéria ZOS

Český spolok
Michalovce

široká
verejnosť

5

63

-

-

Gréckokatolíc
ky chrám
NasvätejšejTtr
ojice Zalužice

Gréckokatolíc
ky chrám
Nasvätejšej
Trojice
Zalužice

široká
verejnosť,

80

100

20,00

-

Prehliadka spojená s
prezentáciou TĽK

Msks
sOBRANCE

Zos -Dp So

Široká
verejnosť

60

500

swingový koncert O.
Krásenského a jeho hostí

galéria ZOS

-

široká
verejnosť

5

52

10,00

-

Festivaly
Termín

Názov podujatia

Forma

6 .5. 2017

Zemplínska
heligónka 4. ročník

prehliadka

18 .6. 2017

Dni obce Zalužice

prehliadka

24 .6.2017

Jánske ohne nad
Šíravou – podujatie
programu Terra
Incognita

festival

Folklórny festival
Lekárovce

12. 8. 2017

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

Počet Počet
účink účast
ujúcic níkov
h

Výdaje
€

celoslovenská
nesúťažná prehliadka
heligonkárov

MsKS

všetky
vekové
kategórie

75

432

30,00

vystúpenia detí ZŠ,
dedinských Fsk a FS z
regiónu
viacžánrový festival a
ulička remesiel

Zalužice

OZ
Zemplínski
heligonkári,
Msks, Dom
MS
OcÚ Zalužice

85

502

20,00

Vinné jazero

OcÚ Vinné

všetky
vekové
kategórie
všetky
vekové
kategórie

185

4500

100,00

festival

Prezentácia tradičnej
ľudovej kultúry

Obec
Lekárovce

Široká
verejnosť

89

500

škola tanca pre
folklóristov a širokú
verejnosť
dvojdňová prehliadka
FS a skupín, detských
FS a sprievodné
podujatia

Futbalové
ihrisko
Lekárovce
Michalovce

Mesto
Michalovce,
MsKS
Mesto
Michalovce,
MsKS, Dom
Matice
slovenskej
Obec
Podhoroď

všetky
vekové
kategórie
všetky
vekové
kategórie

444

verejnosť

110

19.8.2017

KARIČKA 2017

škola tanca

19.20.8.2017

58. Zemplínske
slávnosti

prehliadka

27.08.2017

43. Podhoroďské
slávnosti – Top
podujatie programu
Terra Incognita

festival

Stručný popis

Viacžánrový festival sa
koná na území, kde
dochádza k stretu
ukrajinskej a rusínskej
kultúry so slovenskou.

Michalovce

Obec
Podhoroď

525

Príjmy
€

4000
3500,00

850

3500,00

Poznámky

Umelecký prednes, hovorené slovo a divadlo
Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

regionálna súťaž
detskej dramatickej
tvorivosti a divadla
dospelých
okresná súťaž
v prednese žien KSK

24.02.2017

Zemplínska
scénicka jar

súťaž

25.02.2017

Vansovej Lomnička

súťaž

17.03.2017

63. HK okresné
kolo

súťaž

23.03.2017

63.Hviezdoslavov
Kubín

súťaž

24.03.2017

63.Hviezdoslavov
Kubín

10.04.2017

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

Poče Počet
t
účast
účin níkov
kujú
cich

Výdaje
€

MsKS Mi

ZOS

deti,
mládež,
dospelí

58

350

25,00

galéria ZOS

priaznivci
umeleckéh
o prednesu

11

62

10,00

Žiaci ZŠ

31

60

deti,
priaznivci
umeleckéh
o
prednesu
mládež,
dospelí,
priaznivci
umeleckéh
o prednesu
deti ZŠ

80

120

82,00

45

40

50,00

88

181

Súťaž zameraná na
recitačné prvky poézie
a prózy
okresná súťaž v
umeleckom prednese
poézie a prózy I. II.kat.

ZŠ Sobrance

Dom Matice
slovenskej v
Michalovciac
h
ZOS

galéria ZOS

ZOS

súťaž

okresná súťaž v
umeleckom prednese
poézie a prózy III.kat. a
IV.kat.

galéria ZOS

ZOS

23. Metamorfózy
slova

Súťažná
prehliadka

MsKS Mi

MK SR
MsKS MI
Dom MS MI

11.04.2017

23. Metamorfózy
slova

Súťažná
prehliadka

MsKS Mi

MK SR
MsKS MI
Dom MS MI

deti ZŠ

88

181

12.04.2017

23. Metamorfózy
slova

Súťažná
prehliadka

krajská súťažná
prehliadka v
umeleckom prednese I.
- III. kat.
krajská súťažná
prehliadka v
umeleckom prednese I.
- III. kat.
krajská súťažná
prehliadka divadiel

MsKS Mi

MK SR
MsKS MI

ZŠ, SŠ,
vysokoškol

65

74

Príjmy
€

Poznámky

poézie a detských
recitačných kolektívov
10.05.2017

Štúrov Zvolen

súťaž

16.10.2017

Sárova Bystrica

súťaž

6.11.2017

Sárova Bystrica

súťaž

07.12.2017

Slávnostné
vyhodnotenie
Zemplínskeho pera

súťaž

regionálna súťaž v
rétorike
regionálna súťaž
mladých moderátorov
do 25 rokov
krajská súťaž mladých
moderátorov do 25
rokov
regionálna súťaž pre
začínajúcich autorov17.roč

Dom MS MI

galéria ZOS

ZŠ, SŠ

galéria ZOS

ZOS

galéria ZOS

ZOS

galéria ZOS

ZOS

ská
mládež,
dospelí
deti,
mládež
mládež do
25 rokov

19

58

7

12

mládež do
25 rokov

18

21

deti,
mládež,
dospelí

59

35

35,00

80,00

Neprofesionálna výtvarná tvorba
Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

Tradičná 30.
Silvestrovská výstava
v rámci 600. výročia
písanej histórie
hrnčiarstva
Výstava žiarivých
a dynamických
obrazov známeho
hudobníka
Postupová,
regionálna súťažná
výstava prác
neprofesionálnych
výtvarníkov
Výstava kraslíc
rôzneho druhu
a techník,
paličkovanej čipky,
medovníčkov ...
Výtvarná súťaž
zameraná na
vnímanie prírody
očami detí vyjadrené
kresbou
Postupová,
regionálna súťažná
výstava
neprofesionálnej
fotografie
Výstava akvarelovej
výtvarnej tvorby
michalovského
výtvarníka

31.12.-27.1.

Silvestrovská
výstava
O hline a z hliny

výstava

1.-28.2.
2017

Pavol Hammel
OBRAZY

výstava

15.3.-31.3.

TVORBA 2017

Regionálna
súťaž a
výstava

28.3.-13.4.

Čaro veľkonočnej
kraslice

výstava

1024.4.2017

Krásy prírody očami
detí

súťaž

6.-25.4.

AMFO 2017

Regionálna
súťaž a
výstava

27.4.-11.5.

Ján Kolesár
Akvarely

Autorská
výstava

Miesto
konania

Organizátor/
spoluorganizát
or

Cieľová
skupina

Počet
Účink
ujúcic
h

Počet
účastní
kov

Galéria ZOS

ZM
Michalovce

Široká
verejnost,
výtvarná
obec

5

130

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost,
výtv.obec

1

120

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost,
výtv.obec

15

85

Galéria
/salónik ZOS

ZOS

Široká
verejnost,

17

85

Výdaje
€

25,00

remeselníci

Okres
Sobrance

ZOS Michalovce

Žiaci ZŠ

2

48

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

12

87

salónik

ZOS

Široká
verejnost

1

72

70,00

Príjmy
€

Pozn.

27.4.-11.5.

Eugen Hochman
Pamäť papiera

Autorská
výstava

15.-23.5.

Fugova domovina

Súťaž a
výstava

25.5.-23.6.

Z tvorby Evy
Trizuljakovej a jej
dvoch dcér

Autorská
výstava

26.6.

Malé čierne
perličky

Súťaž ZUČ

10.-14.7.

Zoskačik 2 turnus
Denný tábor

Edukačnovolnočasové
podujatie

28.6.-9.8.

FOTOGRAFIE

výstava

16.-31.8.

Podoby Zemplína

výstava

6.-22.9.

Mária Kačírková

výstava

Autorská výstava
kombinovaných
techník
Regionálna výtvarnoliterárna súťaž
a výstava pre žiakov
MŠ,ZŠ, CVČ o videní,
živote a krásach
rodného kraja
Výstava textilných
obrazov známej
slovenskej
výtvarníčky ak.mal.
Evy Trizuljakovej
a tvorby jej dvoch
dcér, Kataríny a
Michaely

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

1

80

Galéria ZOS

ZSs MS
Vinné

Široká
verejnost

68

84

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

3

117

Viacžánrová súťaž
ZUČ a výstava
výtv.prác o živote
romov
Edukačnovolnočasové
podujatie pre deti
s organizovaným
denným programom
pestrých aktivít –
kreatívne tvorenie,
výtvarné, tradičné,
zážítkové, poznávacie
aktivity
Výstava fotografií
členov fotoklubu
Zempfo
Výstava k 60.výročiu
vzniku FS Zemplín fotografie
a pamiatkové
predmety a medaily
Autorská výstava

Galéria ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Široká

32

10

70

2

65

OBRAZY
a syn Vlastimil
FOGRAFIE

8.-22.9.

Gila Fatranová

výstava

26.9.-6.10.

Ján Kováč

výstava

12.10.

Tvorivá duša,

Tvorivé
dielne

9.-20.10.

Moja duša

výstava

27.10.24.11.

Mariusz Bajek
KRESBY

výstava

924.11.2017

Zvieratká v lese

súťaž

16.11.

Jesenné tvorenie

Tvorivé
dielne

obrazov k životnému
jubileu s vlastným
obdarovaním seba –
synovými
fotografiami
z ďalekých ciest
Výstava starých
fotografií
a dokumentov pri
príležitosti
Pamätného dňa obetí
holokaustu
a rasového násilia
Autorská výstava
pestrej výtvarnej
tvorby sobranského
výtvarníka - obrazy ,
plastiky-hlina, drevo
Tvorivé dielne pre
prijímateľov OZ a
seniorov
Výstava výtvarnoremeselných
artefaktov-výrobkov
prijímateľov OZ
Integra
Výstava kreslenej
architektonickej
tvorby starých
drevených kostolíkov
poľského autora
Výtvarná súťaž
zameraná na
vnímanie prírody
Jesenné tvorivé
dielne pre žiakov ZŠ –
servítkové techniky
a tradičná práca so
šúpolím

verejnost

ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Galéria ZOS

OZ Integra

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

1

Okres
Sobrance

ZOS Michalovce

Žiaci ZŠ

30

ZOS

1

76

3

3

74

20

20.-30.11.

Ochrana mokradí

výstava

1.-20.12.

Vitalij Lyba
DUCHOVNÁ
INŠPIRÁCIA

výstava

4.12.

Vianočne tvorivo

Tvorivé
dielne

12.12.

Bolo nebolo...
Vianočné tradičnotvorivé dielne

výstava

7.12.

Mikulášska
besiedka

Tvorivá
dielňa

31.12.17

Plenéry
Zemplínskeho
múzea

výstava

16.3.,30.3.,
6.4.,28.6.,
14.12.

ZEMPFO-Klubové
stretnutia
fotografov

Klubové
stretnutia

1.2., 15.3.,
25.5.,27.10.,
1.12.

Klubové stretnutia
neprofesionálnych
výtvarníkov

Klubové
stretnutia

Výstava fotografií
a materiálov
o ochrane a význame
mokradí
Výstava obrazov
s duchovnou
tematikou
ukrajinského maliara
Predvianočné tvorivé
dielne so seniormi
v MDS, vytváranie
anjelíkov a textilných
hračiek
Tradičné tvorivé
dielne pre žiakov ZŠ,
zhotovovanie
vianočných
tradičných ozdôbanjelíkovia, oriešky
a iné.,spoznávanie
tradičn. remesiel
a nárečia v súvislosti
s vianocami
Tvorivá dielnička pre
deti ZŠ-spoločné
vytváranie textilných
anjelíkov –
vianočných ozdôb
Tradičná
silvestťrovská
vernisáž a výstava
výtvarných diel
z plenérov
Zemplínskeho múzea
Neformálne
stretnutia členov
klubu Zempfo pri ZOS
Michalovce
Neformálne
stretnutia
výtvarníkov

Galéria ZOS

CHKO

Široká
verejnosť

1

ZOS

Široká
verejnosť

1

67

DD
Michalovce,
Hollého ul.

ZOS

seniori

3

15

Galéria ZOS

ZOS

Žiaci ZŠ

2

60

ZOS

Žiaci ZŠ

1

40

Galéria ZOS

ZM Mi

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Nepr.fotog
r

10

Galéria ZOS

ZOS

Neprog.výt
v.

10

Vihorlat

115

Neprofesionálna fotografia a film
Termín

Názov podujatia

Forma

6.-25.4.

AMFO 2017

Regionálna
súťaž a
výstava

28.6.-9.8.

FOTOGRAFIE

výstava

16.-31.8.

Podoby Zemplína

výstava

8.-22.9.

Gila Fatranová

výstava

20.-30.11.

Ochrana mokradí

výstava

Stručný popis

Postupová,
regionálna súťažná
výstava
neprofesionálnej
fotografie
Výstava fotografií
členov fotoklubu
Zempfo
Výstava k 60.výročiu
vzniku FS Zemplín fotografie
a pamiatkové
predmety a medaily
Výstava starých
fotografií
a dokumentov pri
príležitosti
Pamätného dňa obetí
holokaustu
a rasového násilia
Výstava fotografií
a materiálov
o ochrane a význame
mokradí

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

Galéria ZOS

ZOS

Široká
verejnost

ZOS

CHKO

Galéria ZOS

Vihorlat

Poče
t
účin
kujú
cich
12

Počet
účast
níkov

Výdaje
€

87

70,00

10

70

Široká
verejnost

3

115

Široká
verejnost

1

Príjmy
€

Poznámky

Kultúrno – výchovná činnosť
Termín

Názov podujatia

Forma

21.01.2017

prednáška

25.01.2017

Prevencia srdcovocievnych ochorení
Poznávame región

27.01.2017

O hline z hliny

prednáška,
prezentácia,
beseda

30.01.2017

Návykové látky a
závislosť

beseda

07.02.2017

Prevencia srdcovocievnych ochorení
Deň bezpečného
internetu
Prevencia srdcovocievnych ochorení
Obnova hradu nad
Vinným

prednáška

22.02.2017

Stop šikane a
kyberšikane

prednáška +
film

23.02.2017

Obnova hradu nad
Vinným

prednáška,
prezentácia,
beseda

07.02.2017
17.02.2017
21.02.2017

vzdelávanie

vzdelávanie
prednáška
prednáška,
prezentácia,
beseda

Stručný popis

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

prevencia zdravého
životného štýlu
cyklus edukačných
aktivít zameraných
na poznávanie
regionálnych špecifík
hrnčiarstvo a jeho
podoby v okrese
Michalovce spojené
s prehliadkou výstavy
primárna
protidrogová
prevencia
prevencia zdravého
životného štýlu
preventívne aktivity

DS Bajany

seniori

SOŠOaS SO

ZOS /RÚVZ
MI
ZOS / DP SO

študenti SŠ

1

25

Galéria ZOS
Michalovce

ZOS/ZM
Michalovce

žiaci SŠ

2

31

ZŠ Strážske

ZOS

žiaci

32

DS Lekárovce

ZOS /RÚVZ
MI
OR PZ
Michalovce
ZOS /RÚVZ
MI
OZ
Zemplínskoužská
hradná cesta
ZOS/ OR PZ
MI

seniori

17

OZ
Zemplínskoužská
hradná cesta

žiaci ZŠ

prevencia zdravého
životného štýlu
inšpiratívne
spoznávanie
regionálnej histórie
prevencia
novodobého
psychického násilia
inšpiratívne
spoznávanie
regionálnej histórie
v rámci výstavy
Prírodné divy
Zemplína

Gymnázium
SO
DS Hažín
ZŠ T.J.
Moussona
Michalovce
ZŠ Strážske

ZŠ Vinné
Rakovec n/O

študenti SŠ

Poče Počet
t
účast
účin níkov
kujú
cich
22

1

seniori
žiaci ZŠ

86
15

1

žiaci

35

32

4

65

Výdaje
€

Príjmy
€

Poznámky

24.2.2017

Zemplínska
scénická jar

súťaž

rozborový seminár
k súťaži

MsKS

ZOS

25.2.2017

Vansovej Lomnička

súťaž

rozborový seminár k
súťaži

galéria ZOS

01.03.2017

Bezpečná jeseň
života
Prevencia proti
porušovaniu
colných a daňových
predpisov

prednáška,
beseda
prednáška,
beseda

DS Suché

10.03.2017

Prevencia
Alzheimera

prezentácia

13.03.2017

Dotyky s umením
Ľudmila Lakomá Krausová

14.03.2017

Kyberšikana

prednáška,
beseda,
prezentácia
tvorby
prezentácia,
film

ako sa nestať obeťou
podvodníkov
preventívnovýchovné podujatie,
občianske
vzdelávanie pre
študentov SŠ
prevencia pred
alzheimerom
,cvičenie pamäti
cyklus besied o
umení a tvorbe

Únia žien
Slovenska,
Dom Matice
slovenskej
ZOS/ORPZ
Michalovce
ZOS/Colný
úrad
Michalovce

14.03.2017

Kyberšikana

prezentácia,
film

17.03.2017

Extrémizmus

prednáška

17.03.2017

Obnova hradu nad
Vinným

prednáška,
prezentácia,
beseda

17.03.2017

Svetový deň vody

prezentácia

20.03.2017

SPOLU… tvoríme
spoločne

tvorivé,
inšpiratívne
a

01.03.2017

SOŠ Strážske

Deti,
mládež,
dospelí
ženy,

12

14

seniori
študenti
SOŠ

15
4

30

DS Bajany

ZOS/RÚVZ
MI

seniori

14

ZŠ Rakovec
n/O.

ZOS

žiaci ZŠ

prevencia
novodobého
psychického násilia
prevencia
novodobého
psychického násilia
boj proti extrémizmu

galéria ZOS

ZOS

študenti
OA

45

galéria ZOS

ZOS

študenti
OA

55

galéria ZOS

ZOS

28

inšpiratívne
spoznávanie
regionálnej histórie
v rámci výstavy
Prírodné divy
Zemplína
význam vody, pitný
režim
predveľkonočné
medzigeneračné
tvorivé stretnutie

SZŠ
Michalovce

OZ
Zemplínskoužská
hradná cesta

študenti
SOU
cirkevné
študenti SŠ

ZŠ Strážske

ZOS

žiaci

KD Pozdišovce

Jednota
dôchodcov
Pozdišovce,

seniori,
žiaci ZŠ

2

2

52

32

33
3

35

20.03.2017

200. výročie M.Ľ.
Hurbana

spomienkov
é stretnutie
prezentácia
tradičných
remesiel a
zvykov
spomienkov
á slávnosť

23.3.2017

63. Hviezdoslavov
Kubín
63. Hviezdoslavov
Kubín

rozborový
seminár
rozborový
seminár

I.-II.kategória

galéria ZOS

25

III.-IV.kategória

galéria ZOS

17

28.03.2017

Póla radí deťom

interaktívny
program

MŠ Bánovce
n/Ond.

ZOS/ OR PZ
MI

žiaci

18

29.03.2017

Kurz zdravej výživy

prednáška,
ukážka

preventívny projekt
ako sa správať v
rizikových situáciách
ako sa zdravo
stravovať a ukážka a
ochutnávka zdravých
šalátov

DS Bajany

ZOS

seniori

16

1.4.2017

Divadelný workshop

Tvorivé
dielne

tvorivé dielne
k detskému divadlu

galéria ZOS

03.04.2017

prezentácia,
beseda
tvorivé,
inšpiratívne
a
spomienkov
é stretnutie

ako sa chrániť pred
podvodníkmi
predveľkonočné
zážitkovo-výchovné a
tvorivé stretnutie

DS Beňatina

04.04.2017

Ako sa nestať
obeťou podvodu
Veľká noc ide …

7.4.2017

Mládež spieva

rozborový seminár

galéria ZOS

10.4.2017

23. Metamorfózy
slova

Rozborový
seminár
Rozborový
seminár

I.-II.-III.kategória

MsKS

11.04.2017

Prevencia prenosu
pohlavných chorôb

prednáška,
beseda

ako sa chrániť pred
pohlavnými
chorobami

galéria ZOS

11.4.2017

23.Metamorfózy
slova
22.Metamorfózy
slova

rozborový
seminár
rozborový
seminár

DRK, DP

MsKS

8

IV. – V. kategória

galéria ZOS

38

Dotyky s umením
remeslá:
paličkovanie, tkanie

spoznávanie
umenia a
remeselných

cyklus besied o
umení a tvorbe

ZŠ Rakovec
n/O.

24.3.2017

12.4.2017

19.04.2017

seniorov a detí ZŠ

Obec
Pozdišovce

výchovné podujatie

Galéria ZOS

Galéria ZOS
Michalovce

ZOS

študenti a
žiaci

deti,
mládež,
dospelí

ZOS, OR PZ
MI
ZM
Michalovce

2

60

8

seniori

15

žiaci ŠKD

3

mládež,
dirigenti

6

38

94

ZOS

študenti
OA

žiaci ZŠ

70

3

85

zručnosti
vzdelávanie

21.04.2017

Poznávame región

cyklus edukačných
aktivít zameraných
na poznávanie
regionálnych špecifík.
boj proti
obchodovaniu s
ľuďmi
základné termíny
sexuálnej anatómie
dievčat, pomoc pri
riešení problémov
základné termíny
sexuálnej anatómie
chlapcov, pomoc pri
riešení problémov
spoznávanie
prostredia galérie,
stretnutie
s maliarom, vnímanie
jeho tvorby, spoločné
tvorenie, spoločná
výstava

ZŠ s MŠ
Porúbka,
Krčava

ZOS MI DP
SO

žiaci ZŠ

24.04.2017

Obchodovanie s
ľuďmi

workshop

27.04.2017

Zodpovednosť k
vlastnej sexualite

prednáška,
beseda

27.04.2017

Zodpovednosť k
vlastnej sexualite

prednáška,
beseda

11.04.2017

Maľujeme…

zážitkové
podujatie,
vnímanie
umenia,
umeleckého
diela hravou
formou pre
deti MŠ

Galéria ZOS

ZOS, OR PZ
MI

pedagógov
ia DD

65

ZŠ Rakovec
n/Ond.

ZOS

žiaci

19

ZŠ Rakovec
n/Ond.

ZOS

žiaci

15

10.5.2017

Štúrov Zvolen

seminár

rozborový seminár k
rétorike

galéria ZOS

11.05.2017

DOD u hasičov

vzdelávanie

HS Sobrance

OÚ
Sobrance

žiaci ZŠ

11

187

14.05.2017

Prevencia v teréne

vzdelávanie

Prehliadka priestorov
a techniky pri
príležitosti Dňa sv.
Floriána
Preventívne aktivity
realizované v prírode.

Obec Priekopa

deti,
mládež a
dospelí

11

58

22.05.2017

Kreatívne rukydecoupage

workshop

príprava výrobkov
servítkovou
technikou

Bajany

OR HaZZ MI,
ZOS MI, ZO
ÚŽS
Priekopa, PZ
Diviak
Porúbka,
Obec
Priekopa
ZOS

Galéria ZOS
Michalovce

žiaci MŠ

2

2

47

25

45

seniori

15

23.05.2017

Návykové látky a
závislosť

workshop

23.05.2017

Dotyky s umením
hrnčiarstvo Tajomstvá hliny
Dotyky s umením interiérová a
exteriérová plastika
a mozaika v
Michalovciach
Ľavicový
a pravicový
extrémizmus v
Európe
Podpora liečby a
prevencia
onkologických
ochorení z pohľadu
lekárnika
Otváranie
studničiek –
prameň v obci
Jovsa

prednáška,
prezentácia,
beseda
prednáška,
prezentácia,
beseda

12.-16.06.
2017

Práca polície očami
detí

výstava
výtvarných
prác,
sprievodné
podujatia

16.06.2017

SOS deň Sobrance

vzdelávanie

18.06.2017

Oslavy MDD a Dňa
otcov

vzdelávanie

01.06.2017

02.06.2017

06.06.2017

06.06.2017

primárna
protidrogová
prevencia
Hrnčiarstvo v
Pozdišovciach a jeho
podoby v regióne
Inšpiratívne
spoznávanie umenia
a umeleckých
artefaktov v
Michalovciach
Vývoj extrémistických
hnutí v Európe

galéria ZOS

ZOS

pedagógov
ia DD

ZŠ J. Švermu
Michalovce

ZM
Michalovce

žiaci ZŠ

3

35

Galéria ZOS

ZM
Michalovce

študenti SŠ

2

36

Gymnázium Ľ.
Štúra

ZOS

študenti

1

38

prednáška,
beseda

využitie podpornej
liečby alternatívnej
medicíny

klubovňa ZOS

ZOS

klub
Venuša

kultúrno výchovné
a zážitkové
podujatie,

zachovávanie
tradičných zvykov
s ekologickým
podtextom,
otváranie prameňa
spojené s kultúrnym
programom,
prednáška o ochrane
prírody, zážitkové hry
edukačné aktivity
zamerané na
zvyšovanie
informovanosti detí o
práci príslušníkov
polície
Prezentácia zložiek
IZS

Obec Jovsa prameň

CHKO
Vihorlat, ZŠ
Jovsa, OcÚ
Jovsa

žiaci ZŠ

galéria ZOS

ZOS, OR PZ
MI

žiaci ,
verejnosť

Mestské
futbalové
ihrisko
Sobrance
Obec V.
Remety

Mesto
Sobrance

žiaci ZŠ a
študenti SŠ

29

cca 800

ZOS MI/
Obec Vyšné

verejnosť

4

64

prednáška

EKO tvorivé dielne

55

28

17

72

55

19.06.2017

Zodpovednosť k
vlastnej sexualite

prednáška,
beseda

základné termíny
sexuálnej anatómie
dievčat, pomoc pri
riešení problémov
základné termíny
sexuálnej anatómie
chlapcov, pomoc pri
riešení problémov
uchovávanie a šírenie
rómskych tradícii

19.06.17

Zodpovednosť k
vlastnej sexualite

prednáška,
beseda

26.06.2017

Malé čierne
perličky

regionálna
súťaž

10.7-14.7.
2017

Denný tábor
Zoskáčik II.turnus

13.7.30.09.2017

Klbko

propagácia,
zostavovanie
a zabezpeče
nie
programu,
výletov,
organizačné
zabezpečeni
e, úprava
prihlášok,
nákup
materiálu,
realizácia
tábora
vzdelávanie

14.08.2017

Folklórne slávnosti

slávnosti

matičné dni

08.09.2017

Gila Fatranová

spomienkov
á slávnosť

14.09.2017

Zvýšenie

prezentácia

pamätný deň obetí
holocaustu
a rasového násilia
zvýšenie povedomia

tvorivé kultúrnoosvetové aktivity pre
znevýhodnené
skupiny obyvateľstva

ZŠ Palín

Remety
ZOS

žiaci

35

ZŠ Palín

ZOS

žiaci

27

galéria ZOS

OZ Nová
cesta, ZOS

95

45

galéria ZOS
Michalovce

ZOS

žiaci,
mládež,
verejnosť
žiaci ZŠ

5

30

DOSOS SO,
ÚNSS MI,
Denný
stacionár SO,
ZO ÚŽS
Priekopa, Klub
dôchodcov
Koromľa,
SÚSP MI
amfiteáter
Kaluža
Galéria ZOS

ZOS MI

klienti
zariadení

7

147

OÚ Kaluža,
MS ZOS
ZOS,
Zemplínske
múzeum
ZOS/RÚVZ

verejnosť

65

150

široká
verejnosť,
študenti
študenti

4

150

galéria ZOS

57

2330

2200

1093,20

1000

povedomia
budúcich rodičov o
význame očkovania

budúcich rodičov o
význame očkovania

MI

18.9.2017

Tajomstvo
moderovania

workshop

galéria ZOS

19.09.2017

Medzinárodný deň
povedomia o FAS

prezentácia

galéria ZOS

ZOS/RÚVZ
MI

25.09.2017

Počuješ, Počujem,
Počujeme…

prednáška,
beseda,
prezentácia,
posunková
reč,
odzeranie,
zážitkové
hry

Galéria ZOS
Michalovce

Únia
sluchovo
postihnutýc
h
Michalovce

študenti
SOU
cirkevné
žiaci ŠKD,
členovia
ÚSP
Michalovc
e

29.09.2017

Dotyky s umením
Ľudmila Lakomá Krausová

ZŠ Jovsa

ZOS

September –
november
2017

Dajme im šancu

prednáška,
beseda,
prezentácia
tvorby
cyklus
neformálneh
o
vzdelávania

prevencie dôsledkov
používania alkoholu
tehotnou ženou
zážitkovo-výchovné
podujatie o ľuďoch so
sluchovým
hendikepom.
Spoločné stretnutie
sluchovo
postihnutých s deťmi
ZŠ. Spoznávanie
sveta nepočujúcich
v rámci
Medzinárodného dňa
nepočujúcich.
cyklus besied o
umení a tvorbe

Klubovňa ZOS,
Bajany,
Galéria ZOS,
Vinné,
Stretávka

September –
október
2017

Kúzlo divadla

kurzy
neformálneh
o
vzdelávania

Tréning pamäti
a vitality, kurz
arterapie, zdravá
výživa, kurz Nordic
walking, kurz Senior
dance, pohybové
aktivity
tvorba trvalého
zázemia pre
edukačné aktivity

09.10.2017

Stretnutie s
remeslami

vzdelávanie

10.10 11.10.2017

Podoby duše

prednáška
beseda, film

poznávanie práce
s kožou a výroby
bičov
výchovnovzdelávacie podujatie

študenti

18

FPU

60

7

55

žiaci ZŠ

2

62

ZOS, MKSR

seniori
a inak
znevýhodn
ení
občania

5

330

2015,96

1900

DSS Harmónia
Strážske

ZOS, DSS
Strážske

5

37

1060

1000

ZO SÚSP MI

ZO SÚSP
Michalovce,
ZOS MI
OZ Integra

znevýhodn
ené
skupiny
obyvateľst
va
členovia
organizáci
e
študenti
SŠ,

1

25

8

64

Galéria ZOS
Michalovce

a
prezentácia
tvorivých
schopností
tvorivé
dielne

zamerané na
prevenciu duševných
ochorení ku Dňu
duševného zdravia
spoločné tvorivé
stretnutie seniorov a
prijímateľov OZ
Integra

prijímateli
a OZ
Integra

12.10.2017

Tvorivá duša

Galéria ZOS
Michalovce

OZ Integra

prijímateli
a OZ
Integra,
seniori
z MDS
Michalovc
e

3

študenti

15

ZOS

žiaci ZŠ

3

ZOS

denný
stacionár

16.10.2017

Sárova Bystrica

rozborový
seminár

rozborový seminár k
súťaži

galéria ZOS

19.10.2017

Pre školákov…

tvorivé stretnutie

ZŠ Šamudovce

11.10.2017

Medziľudské vzťahy

tvorivé
dielne pre
rómske deti
beseda

edukačné aktivity

Bajany

26.10.2017

Divadelný workshop

Tvorivé
dielne

tvorivé dielne
k detskému divadlu

galéria ZOS

27.10.2017

Sedem magických
rokov

film, beseda

poukázať na význam
a dôležité momenty
vo vzťahoch medzi
deťmi a rodičmi

SOU cirkevné

27. –
28.10.2017

Malá víkendová
škola moderovania

workshop

workshop

galéria ZOS

študenti

28

6.11.2017

Sárova Bystrica

rozborový
seminár

rozborový seminár

učebňa ZOS

študenti

26

07.11.2017

Seniori tvoria…

tvorivé stretnutie

KD Pozdišovce

JD
Pozdišovce

seniori

3

16

13.11.2017

Mojimi očami…

tvorivé
dielne pre
seniorov
prednáška,
beseda,
základy
Braillovho
písma,
prezentácia,
zážitkové
hry

zážitkovo-výchovné
podujatie o ľuďoch so
zrakovým
hendikepom.
Spoznávanie sveta
nevidiacich a
slabozrakých
k Medzinárodnému
dňu nevidiacich

Galéria ZOS
Michalovce

ZOS/ÚNaSZ
MI

žiaci ŠKD

3

35

deti,
mládež,
dospelí

ZOS/RÚVZ

22

30

17
5

študenti

35

OÚ

17.11.2017

Tvoríme spolu

vzdelávanie

kultúrno-vzdelávacie
tvorivé aktivity

ZO SZZP V.
Nemecké

21.11.2017

Zdravý životný štýl
„ Príprava
smoothie“
Policajti v boji proti
drogám

kurz

podpora zdravého
životného štýlu

DS Bajany

workshop

Dotyky s umením
hrnčiarstvo Tajomstvá hliny
Eliminácia násilia
páchaného na
ženách
Prevencia
onkologických
ochorení
Bezpečná jeseň
života
Návykové látky a
závislosť

prednáška,
prezentácia,
beseda
prezentácia

protidrogová
prevencia, ukážka
výcviku policajných
psov
hrnčiarstvo v
Pozdišovciach a jeho
podoby v regióne
prevencia násilia
páchaného na ženách

7.12.2017

Zemplínske pero

08.12.2017

22.11.2017

27.11.2017

29.11.2017

30.11.2017

01.12.2017
04.12.2017

12.12.2017

ZOS MI,
Obec V.
Nemecké
ZOS

členovia
organizáci
e
seniori,
verejnosť

galéria ZOS

ZOS/KR PZ
KEA

pedagógov
ia

ZŠ Vinné

ZM
Michalovce

žiaci ZŠ

Galéria ZOS

ZOS/OR PZ

študenti

70

prevencia
onkologických
ochorení
ako sa nestať obeťou
podvodníkov
protidrogová
prevencia

zariadenie pre
seniorov MI

ZOS/RÚVZ

seniori

29

DS Sobrance

ZOS/OR PZ
MI
ZOS/RÚVZ
MI

seniori

18

študenti

35

rozborový
seminár

rozborový seminár

galéria ZOS

Netradične tradičné
Vianoce

vzdelávanie

tvorivé dielne

Bolo nebolo?...

tvorivé
dielne,
beseda,
zážitkové
hry

ZŠ Podhoroď,
ZŠ s MŠ
Krčava
Galéria ZOS
Michalovce

prednáška,
beseda
prednáška,
beseda
prezentácia

tvorivé a
spomienkové
stretnutie,
spoznávanie
tradičných remesiel,
zemplínskeho
nárečia,
zhotovovanie
tradičných
vianočných ozdôb,
rozprávanie o

SOU cirkevné

ZOS MI

4

18

18

55

2

deti,
mládež,
dospelí

55

žiaci ZŠ

3

38

90
žiaci ZŠ

6

85

15.12.2017

Obchodovanie s
ľuďmi

film,
prednáška

15.12.2017

Dotyky s umením
T.J. Mousson – 130.
výročie narodenia

prednáška,
prezentácia,
beseda

19.12.2017

Netradične tradičné
Vianoce

vzdelávanie

December
2017

Nezávislý život

kurzy
neformálneh
o
vzdelávania

Vianociach a
vianočných zvykoch
našich predkov
boj proti
obchodovaniu
s ľuďmi
cyklus besied o
umení a tvorbe
k 130. Výročiu
narodenia maliara
Zemplína
exkurzie po
významných
inštitúciách v
Sobranciach
kurz písanej
žurnalistiky, kurz
výtvarného
spracovania diel, kurz
prezentačnej
zručnosti, kurz sprac.
hud. diela

ZŠ Rakovec
n/Ond.

ZOS, OR PZ
MI

žiaci

33

Galéria ZOS
Michalovce

ZM
Michalovce

študenti SŠ

2

25

RN SO, RHCP
SO, HS SO

ZOS MI

žiaci ZŠ

3

90

OZ Integra,
DSS Strážske,
DSS Rakovec
nad Ondavou,
OZ SHR –
zdravotne
postihnutý

ZOS

znevýhodn
ené
skupiny
obyvateľst
va

7

150

2001,42

1900

Iné kultúrno-výchovné podujatia
Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

15.1.2017

Snehuliaci v
Priekope

Kultúrnovýchovné
podujatie

21.1.2017

PRIKOPČAK 2017

Kultúrnospoločenské
podujatie

18.2.2017

Fašiangy, fašangy,
mjasopust

Kultúrnospoločenské
podujatie

28.2.2017

TALENTÁRIUM ZŠ

Trojgeneračné
stavanie snehuliakov
s cieľom využitia
prírodného
potenciálu v obci.
Súťažná ochutnávka
vín domácej výroby
v obci
s vinohradníckou
tradíciou.
Ochutnávka
tradičných
zabíjačkových jedál a
zábava
súťažná prehliadka
ZUČ

galéria ZOS

Školský úrad
Vinné

9.3.2017

Oslavy MDŽ

Oslava tradičného
sviatku žien

Obec Koromľa

ZMaOSR,
Obec
Koromľa, OÚ
Sobrance

1.4.2017

Benefičný koncert
pri príležitosti
Svetového dňa
autizmu

koncert

KD Klokočov

10.6.2017

Oslavy obce Tibava

Prezentácia obce, jej

Obec Tibava

Súkromná
škola pre
deti
s autizmom
Klokočov,OZ
Papučky
Obec Tibava

Kultúrno –
spoločenské
podujatie

Kultúrno-

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

Poče Počet
t
účast
účin níkov
kujú
cich

Obec Priekopa

Obec
Priekopa

verejnosť

50

Obec Priekopa

Obec
Priekopa

verejnosť

12

69

Mesto
Sobrance

Mesto
Sobrance

verejnosť

16

86

deti,
mládež,
široká
verejnosť
Pracovníci
a
pracovníčk
y
regionálnej
samospráv
y
široká
verejnosť

25

45

13

83

55

165

verenosť

51

380

Výdaje
€

Príjmy
€

20,00

-

20,00

-

Poznámky

– 735.výročie

spoločenské
podujatie

11.6.2017

9. výročie zápisu
dreveného
kostolíka do
UNESCO

Kultúrnospoločenské
podujatie

22.6.2017

Deň regionálnych
združení miest
a obcí Zemplína

Spoločensko
-športové
podujatie

15.7.2017

Oslavy obce
Koromľa –
680.výročie

Kultúrnospoločenské
podujatie

29.7.2017

Oslavy obce
Kolibabovce –
475.výročie

Kultúrnospoločenské
podujatie

6.8.2017

Rockové
popoludnie

Kultúrnospoločenské
podujatie

13.8.2017

Oslavy obce Krčava
– 715.výročie

Kultúrnospoločenské
podujatie

26.27.8.2017

Oslavy obce Úbrež
– 680.výročie

Kultúrnospoločenské
podujatie

27.8.2017

LAKOCINKI 2017

Kultúrno –
spoločenské
podujatie

15.9.2017

ŠUMNY CUP 2017

Spoločensko
- športové
podujatie

obyvateľov
a inštitúcií v nej
sídliacich
Prezentácia obce a
inštitúcií v nej
sídliacich doplnená
pestrým kultúrnym
programom.
Rozvíjanie
medziobecných
vzťahov a spolupráce.
Prezentácia obce, jej
obyvateľov
a inštitúcií v nej
sídliacich
Prezentácia obce, jej
obyvateľov
a inštitúcií v nej
sídliacich
Koncert regionálnych
hudobných skupín,
prezentácia ich
vlastnej tvorby.
Prezentácia obce, jej
obyvateľov
a inštitúcií v nej
sídliacich
Prezentácia obce, jej
obyvateľov
a inštitúcií v nej
sídliacich
Obnova a
uchovávanie
regionálnych tradícií
– gastronomická
súťaž
Volejbalový turnaj
žien s aktívnou
účasťou
dobrovoľníčok pri

Obec Ruská
Bystrá

Obec Ruská
Bystrá

verejnosť

58

123

Ihrisko MFK
Sobrance

ZMaOSR,
ZOS MI,
Mesto
Sobrance
Obec
Koromľa

Členovia
RZ

31

210

verejnosť

64

430

Obec
Kolibabovce

Obec
Kolibabovce

verejnosť

43

142

Obec
Jenkovce

Obec
Jenkovce,
ZOS MI

verejnosť

32

543

Obec Krčava

Obec Krčava

verejnosť

32

206

Obec Úbrež

Obec Úbrež

verejnosť

89

400

Obec
Podhoroď

Obec
Podhoroď

verejnosť

29

312

Obec Priekopa

Obec
Priekopa,
ZOS MI, ZO
ÚŽS

verejnosť

24

54

Obec Koromľa

16.9.2017

Oslavy obce R.
Hrabovec –
450.výročie

26. –
27.9.2017

SRDCE AKO DAR

15.10.2017

Deň úcty k starším

8.11.2017

TALENTÁRIUM MŠ

14.11.2017

SOIRÉÉ…o ženách a
pre ženy
Vianoce v ReSocii

29.12.2017

Kultúrnospoločenské
podujatie

Kultúrnospoločenské
podujatie

Kultúrno
spoločenské
podujatie

jeho realizácii
Prezentácia obce, jej
obyvateľov
a inštitúcií v nej
sídliacich
medzinárodná
prehliadka ZUČ zdrav.
postihnutých

Podujatie v rámci
Mesiaca úcty k
starším zamerané na
vzdanie úcty
seniorom
súťažná prehliadka
ZUČ
predstavenie
zaujímavých žien s
programom
Dobrý nákup = dobrý
skutok doplnené
prezentáciou škôl
a kultúrnym
programom

Obec R.
Hrabovec

MsKS

Obec
Koromľa

galéria ZOS
galéria ZOS

Obec Petrovce

Priekopa
Obec Ruský
Hrabovec

verejnosť

75

282

MsKS, OR
SZZP,
Slovenská
humanitárna
rada, KSK,
mesto
Michalovce
Obec
Koromľa,
ZOS MI

široká
verejnosť

456

833

seniori

3

83

Školský úrad
Vinné
Únia žien
Slovenska

deti MŠ

23

65

20,00

ženy

4

42

10,00

ZOS MI,
ReSocia
Petrovce

Klienti
ReSocie

12

25

Menšinová kultúra
Termín

Názov podujatia

26.6.2017

Malé čierne
perličky

súťaž

2.9.2017

X. ročník
Rusínskych
slávností na počesť
sv. Maxima
Sandoviča
Čo chcel Bahram V.
od šankala

Festival

September –
október
2017

Forma

cyklus
neformálneh
o
vzdelávania

Stručný popis

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

Poče Počet
t
účast
účin níkov
kujú
cich

okresná súťaž
v umeleckej
tvorivosti romských
detí
Duchovno- folklórny
festival Rusínov

galéria ZOS

Občianske
združenie
Nová cesta

široká
verejnosť

85

130

verejnosť

34

229

tvorivé dielne

Rómske osady

rómske
deti

6

150

Obec Inovce

Výdaje
€

Príjmy
€

1101,94

1000

PCO Inovce,
obec Inovce

ZOS, MKSR

Poznámky

Cezhraničná spolupráca
Termín

1.5.2017

13.5.2017

8.-11.6.2017

Názov podujatia

Medzinárodné
folklórne stretnutie
mládeže
Deň priateľstva

Zahraničný zájazd
FS Zemplín – Plzeň,
ČR

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

Festival

Medzinárodný
folklórny festival

Kisvárda

Medzinárod
né kultúrnospoločeské
podujatie

Rozvíjanie spolupráce
v oblasti
regionálneho rozvoja,
kultúry, CR, športu
v prihraničných
regiónoch SR a UA

Hraničný
priechod
Ubľa/Malyj
Bereznyj

Zahraničná
reprezentáci
a FS Zemplín

Zahraničný zájazd

Česká
republika Plzeň

Organizát
or/
spoluorga
nizátor
OZ – JE
ŠANCA
PSK, KSK,
mestá
Sobrance,
Humenné,
Snina, SESO,
a.s. Vranov
nad Topľou

Cieľová
skupina

Mládež

Poče Počet
t
účast
účin níkov
kujú
cich
33

950

Pozvaní
hostia

68

350

Široká
verejnosť

30

900

Výdaje
€

15,00

Príjmy
€

96,00

Poznámky

FSZ Zemplín a DFS Zemplínik
Termín

Názov podujatia

30.1.2017

Polročný koncert
DFS Zemplínik

Vystúpenie
DFS
Zemplínik

16. –
17.2.2017

Fašiangy –
Liptovský Mikuláš

1.4.2017

Benefičný koncert
pri príležitosti
Svetového dňa
povedomia o
autizme
II. Folklórny festival
Matice Slovenskej

22.4.2017

30.4.2017

Stavanie Mája / DFS
Zemplínik a FS
Zemplín

1.-2.5.2017

Medzinárodné
stretnutie mládeže

27.5.2017

45. výročie DFS
Zemplínik – Poklady

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

Organizát
or/
spoluorga
nizátor

Cieľová
skupina

Poče Počet
t
účast
účin níkov
kujú
cich

Výdaje
€

Príjmy
€

Vystúpenie pre
rodičov a širokú
verejnosť

MsKS
Michalovce

Návštevníc
i podujatia

260

650

316,90

1818

Vystúpenie –
fašiangový
sprievod FS
Zemplín
Vystúpenie
DFS
Zemplínik

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Námestie
Liptovský
Mikuláš / Dom
Kultúry
Klokočov –
kultúrny dom

ZOS MI /
spoluor.
Súkromná
základná
umelecká
škola
TALENT-UM
Michalovce
Mesto
Liptovský
Mikuláš -

Široká
verejnosť

48

900

ZOS MI /
v rámci KSK
– benefičný
koncert

Návštevníc
i podujatia

48

200

Vystúpenie
FS Zemplín

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Devín

ZOS MI /
v rámci
reprezentáci
e KSK

Návštevníc
i podujatia

46

250

1329,20

1000

Vystúpenie
FS Zemplín
a DFS
Zemplínik
Zahraničná
reprezentáci
a DFS
Zemplínik
Vystúpenie
45. rokov od

Tradičné podujatie

Námestie
Michalovce

MsKS
Michalovce

Široká
verejnosť

120

2000

Zahraničný zájazd
DFS Zemplínik

Maďarsko –
Kišvárda

V rámci
prezentácie
KSK

Široká
verejnosť

35

860

15

96,38

Vystúpenie pre
rodičov a širokú

Mestská
športová hala

ZOS MI /
spol.

Rodičia
detí

260

1000

8227,98

8432

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Poznámky

KSK – 1.000,na dopravu/
ZOS diéty 4,eur na
osobu

z truhlice

vzniku DFS
Zemplíniku

verejnosť

Michalovce

Zahraničný zájazd
FS Zemplín – Plzeň,
ČR
Abovské folklórne
slávnosti Rozhanovce

Zahraničná
reprezentáci
a FS Zemplín
Vystúpenie
FS Zemplín

Zahraničný zájazd

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Česká
republika Plzeň
Amfiteáter
Rozhanovce

25.6.2017

Folklórne slávnosti
Budkovce

Vystúpenie
FS Zemplín

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

30.6.2017

Folklórne slávnosti
Východná

Vystúpenie
FS Zemplín
a DFS
Zemplínik

9.7.2017

Dni obce Nový
Ruskov

Vystúpenie
FS Zemplín

8.-11.6.2017

18.6.2017

Súkromná
základná
umelecká
škola
TALENT-UM
Michalovce

a široká
verejnosť

Široká
verejnosť

30

900

Obec
Rozhanovce

Občania
Rozhanovi
ec a široká
verejnosť

44

550

166

1000

Kultúrny dom
Budkovce

Obec
Budkovce

44

200

59,75

1270

Vystúpenie pre
širokú verejnosť –
účastníkov 3
dňového festivalu.

Amfiteáter
Východná

Obec
Východná

Občania
Budkoviec
a široká
verejnosť
Široká
verejnosť –
účastníci
festivalu

79

50006000

698

800

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Areál obce

Obec Nový
Ruskov

Široká
verejnosť
a občania
Nový
Ruskov

44

450

100

1300

Začiatok od
9.00 hod. –
generálne
a javiskové
skúšky
Sprievod
obcou od
13,30 hod.
Vystúpenie
od 17,00
hod. – 18,00
hod.

Nový
samostatný
program
s názvom
Ľubojs moja
na počesť
Milana
Hvižďáka
k jeho 80.
narodeniná
m.
Diéty: 200,EUR

29.7.2017

22. Folklórne
slávnosti Liptovská
Teplička
Večer pri ľudovke–
Zemplínska šírava –
Motel kamece

Vystúpenie
FS Zemplín

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Amfiteáter
Liptovská
Teplička
Zemplínska
šírava

Liptovská
Teplička

Vystúpenie
FS Zemplín

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

5.8.2017

7. ročník okr.
Športových hier
seniorov obce Ubľa

Vystúpenie
FS Zemplín

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Areál obce

Obec Ubľa

19.20.8.2017

Zemplínske
slávnosti

Vystúpenie
FS Zemplín
a DFS
Zemplínik

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Námestie
Michalovce

Michalovce,
MsKS

26.8.2017

680. výročie Úbrež

Vystúpenie
FS Zemplín

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Areál obci
Úbrež

Obec Úbrež

28.8.2017

Takí sme boli –
Generácie

Vystúpenie bývalých
členov

MsKS
Michalovce

10.9.2017

Prehliadka DFS
súborov v Hatalove

Sprievodný
program 60.
výročia FS
Zemplín
Vystúpenie

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Areál obce
Hatalov

22.9.2017

Naladení – ĽH, spev
a Štátna
filharmónia košice

Sprievodný
program 60.
výročia FS
Zemplín

Vystúpenie Ľudovej
hudby a speváckej
zložky FS Zemplín so
Štátnou filharmóniou

MsKS
Michalovce

4.8.2017

ZOS/ spolu
Obec
Hatalov

Účastníci
festivalu

33

500

33

400

Účastníci
hier
a široká
verejnosť
obce Ubľa
Široká
verejnosť
mesta
Michalovc
enávštevníci
podujatia

35

450

80

3500

Občania
Obce
Úbrež –
široká
verejnosť
Široká
verejnosť

46

500

150

480

Účastníci
prehliadky
a široká
verejnosť

35

300

Široká
verejnosť

90

460

433,30

1330

Recipročné
vystúpenie
za reklamu
v TV Markíza
k 60. výročiu
vzniku FS
Zemplín
146,60

1040

Tancovanie
karičky na
námestí
spolu s
vytvorením
rekordu
predošlého
roku.
267,50

1070

Žiadosť obce
založiť
takýto
festival
v obci.

30.9.2017

Vinobranie

Vystúpenie
FS Zemplín

21.10.2017

60. výročie FS
Zemplín

6.12.2017

Rozsvietenie
stromčeka

18.12.2017

Slovensko spieva
koledy RTVS

Verejné
vystúpenie
k 60. výročiu
FS Zemplín
Verejné
vystúpenie
DFS
Zemplínik –
spevácka
zložka
Verejné
vystúpenie
do RTVS – FS
Zemplín,
spevácka
zložka

20.12.2017

Vianočný koncert
FS Zemplín

Verejné
vystúpenie
FS Zemplín –
ľudová
hudba
a spevácka
zložka

Košice
Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Amfiteáter
v Obci Čerhov

Obec Čerhov

Účastníci
vinobrania
široká
verejnosť
Široká
verejnosť

46

600

336

1330

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Chemkostav
aréna
Michalovce

ZOS MI

90

2000

8739,74

8000

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Amfiteáter
Michalovce

MsKS
Michalovce

Široká
verejnosť

10

600

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Amfiteáter
Michalovce

Mesto
Michalovce

Poslucháči
RTVS a
široká
verejnosť

10

600

Vystúpenie pre
širokú verejnosť

Reformovaný
kostol
Michalovce
a Bardejov

Široká
verejnosť

25

200

Z toho 7000
z FnPUprojekt

Rozhlasový
program
RTVS, kde sa
zapojilo viac
mieste zo
Slovenka,
odkiaľ sa
v rovnakom
čase spievali
3 koledy do
živého
vysielania
RTVS
Vianočné
koledy –
dobrá
novina

Fotodokumentácia
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ROČNÝ VÝKAZ

č. Vk 773/2017 z 15.12.2016

O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

za rok 2017

Spravodajská jednotka vyplní

Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z.

výkaz v elektronickom štatistickom

o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

systéme MK SR v termíne
do 1. marca 2018
Rok

Mesiac

1

7

1

IČO

2

0

3

1

2

9

7

7

2

2

Kód štatistickej územnej jednotky
S

K

SK NACE
9

0

0

4

7

5

2

2

2

7

9

Zemplínske osvetové stredisko

1

Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo)
0

1

Činnosť v sledovanom roku

Michalovce , Gorkého č.1

vykonával kultúrno-osvetovú činnosť

Výkaz zostavil

Kontaktné údaje

2

Prevádzka kultúrnych zariadení

PSČ
7

4

Názov hlavnej činnosti

Názov spravodajskej jednotky

0

0

Titul

Telefón

0566 441348

Meno

Priezvisko

Emília

Gamecová

E-mail

zos@zosmi.sk
0

Titul
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1. Modul
Výkony subjektov kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ)

l.r

Spolu podujatí,
publikácií,
dokumentov

počet účastníkov
podujatí

z toho deti a
mládež do 18
rokov

a

1

2

3

1

153

12 450

4 654

záujmová umelecká činnosť

2

56

2 426

644

nehmotné kultúrne dedičstvo

3

7

4 833

1 633

tradičné remeslá

4

18

990

875

mimoumelecká záujmová činnosť

5

2

27

27

profesijné vzdelávanie v oblasti KOČ

6

občianske vzdelávanie

7

11

436

233

prevencia negatívnych spoločenských javov

8

17

954

316

podpora rovnosti príležitostí a nediskriminácie

9

iné oblasti

10

42

2 784

926

Počet vydaných metodických materiálov a listov, manuálov, príručiek, učebníc atď. k oblastiam KOČ uvedených v
11
riadkoch 2 až 10

14

X

X

Vydávané/vydané publikácie týkajúce sa KOČ

3

X

X

X

X

X

X

X

X

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí KOČ spolu (prednášky, semináre, kurzy, krúžky, tvorivé dielne atď.)
1)

v tom

z toho

12

počet titulov periodických publikácií

13

počet titulov neperiodických publikácií

14

počet publikácií o nehmotnom kultúrnom dedičstve

15

3

Audiovizuálne záznamy o KOČ

16

15

X

X

Propagačné materiály o KOČ

17

179

X

X

Počet oznamov o KOČ (podujatia a iné formy KOČ) zverejnené na webovom sídle subjektu KOČ
(internetová stránka)

18

163

X

X

Publikácie vzťahujúce sa na kultúru alebo kultúrny život v obci

19

1

X

X

Počet kultúrno-spoločenských podujatí

20

29

X

X

1) Do počtu jednotlivých foriem podujatí v riadkoch 2 až 10 sa neuvádzajú podujatia zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov, tieto podujatia sa uvádzajú osobitne vo 4. Module.
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2. Modul
Kultúrno-osvetová činnost (KOČ) podľa miesta jej výkonu
(kultúrno-osvetové zariadenia, iné priestory)

l.r

Spolu

a

1

1

1

kultúrny dom vo vlastníctve subjektu KOČ využívaný primárne na výkon KOČ a kultúru

2

1

iný objekt vo vlastníctve obce, NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej využívaný na KOČ na území obce alebo v mieste
sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej (vrátane sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej)

3

iný objekt využívaný na výkon KOČ vo vlastníctve iného subjektu na území obce alebo v mieste sídla NOC, ÚĽUVu, Matice slovenskej

4

Počet objektov/zariadení spolu (riadky 2 až 4)

v tom

Počet iných miestností/priestorov využívaných na výkon KOČ na území obce alebo v mieste sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej

5

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektov, miestností, priestorov uvedených v riadkoch 2 až 5 (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie)

6

0
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3. Modul
Súťaže, prehliadky, festivaly záujmovej umeleckej činnosti

Podujatia
spolu
súťaže, prehliadky
činnosti) festivaly

(neprofesionálnej

krajské

celoštátne

medzinárodné

spolu

2

3

4

5

6

7

8

9

1

78

54

16

5

1

2

3 019

72

17 233

2

74

53

15

4

0

2

2 238

2

6 833

tradičná ľudová kultúra

3

6

5

1

563

3 055

divadlo

4

4

3

1

112

610

fotografia

5

3

2

1

35

177

film a videotvorba

6

0

výtvarné umenie

7

27

24

1

spev (okrem folklóru)

8

6

1

5

tanec (okrem folklóru)

9

0

hudba (okrem folklóru)

10

3

umelecký prednes, hovorené
slovo

11

6

literárna tvorba

12

1

viacžánrové

13

14

13

14

4

4

15

4

1

tradičná ľudová kultúra

16

2

neprofesionálne divadlo

17

0

18

2

iná záujmová umelecká činnosť

festivaly

v tom

regionálne

Návštevníci
podujatí

1

súťaže, prehliadky

v tom

miestne

z toho zo
zahraničia

a
Súťaže, prehliadky a festivaly spolu

v tom

(stĺ.2 až
6)

umeleckej

Účinkujúci/účastníci
podujatí

v tom podujatia

iná záujmová umelecká činnosť

1

2

2

723

165

465

1

2

427

212

3

2

354

493

1

69

38

1

248

1 015

148

45

1

1

1

1

117

1
1

1

0

781

70

10 400

605

45

4 900

176

25

5 500
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4. Modul
Kultúrno-osvetová činnost (KOČ) - podujatia zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí KOČ (prednášky, semináre, kurzy, krúžky, tvorivé dielne
atď.)
Spolu
(stĺpce
až 9)

2

záujmová
umelecká
činnosť

nehmotné
kultúrne
dedičstvo

tradičné
remeslá

mimoumelecká
záujmová
činnosť

občianske
vzdelávanie

prevencia
negatívnych
spoločenských
javov

podpora rovnosti
príležitostí a
nediskriminácie iné oblasti

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

86

19

0

12

0

0

3

0

52

osoby so zdravotným
postihnutím

2

62

13

5

seniori

3

18

2

5

osoby ohrozené chudobou a
sociálnym
vylúčením,
vrátane osôb bez práce a bez
domova

4

1

deti a mládež umiestnení v
detskom domove alebo
reedukačnom zariadení

5

5

osoby z resocializačných
zariadení a ľudia vracajúci sa
z výkonu trestu

6

0

migranti

7

0

obete domáceho násilia

8

0

marginalizované rómske
komunity

9

0

LGBTI*

10

0

Znevýhodnené skupiny obyvateľov

v tom

* Lesby, gejovia, bisexuálni, transrodové a intersexuálne osoby

1

4

1

44
3

8
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5. Modul
Ekonomické ukazovatele - finančné zabezpečenie kultúrno-osvetovej
činnosti (v EUR)

Príjmy (výnosy) spojené s KOČ spolu (bez príjmových finančných operácií)
(riadky 2, 13 a 14)
transfery, granty, dary a príspevky spolu

Spolu

a

1

1

388 426

2

340 362

zo štátneho rozpočtu

3

z rozpočtu VÚC

4

270 571

transfery z rozpočtu obce

5

1 500

z toho

v tom

l.r.

od iných subjektov

6

z rozpočtu EÚ

7

2 056

tuzemské granty spolu

8

33 857

9

12 107

z toho z kapitoly MK SR
granty
(dotácie) zahraničné granty spolu

10

z toho z programov EÚ

11

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...)

12

ostatné príjmy

13

výnosy spolu(bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)

14

48 064

zo vstupného

15

17 002

z predaja tovarov

16

z predaja služieb

17

19 986

z prenájmu

18

11 076

19

373 308

20

43 441

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky)

21

21 082

OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov)

22

2 450

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.)

23

19 909

mzdové náklady (bez OON)

24

159 412

náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody

25

54 295

náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)

26

služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady

27

38 172

nájom priestorov

28

2 134

nájom techniky

29

108

30

10 923

z toho

Náklady spojené s KOČ spolu (riadky 20, 24 až 27, 30 a 31)
náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov)

v tom

v tom

z toho

odpisy
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ostatné prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky spojené s KOČ spolu

31

67 065

32

0

hmotný majetok

33

nehmotný majetok

34

v tom
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6. Modul
Osoby zabezpečujúce kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ)

l.r.

Spolu

a

1

2

1

19

16

2

18

16

3

17

15

osoby zabezpečujúce KOČ pre subjekt KOČ na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru

4

1

0

osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu KOČ (SZČO, zmluva o vytvorení diela
...)*

5

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)

6
7

18

16

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním

8

12

12

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním

9

5

3

zamestnanci so základným vzdelaním

10

1

1

odborní pracovníci vykonávajúci KOČ (bez administratívy, ekonomiky a prevádzky)

11

11

10

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere (z riadku 2)

12

712

711

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) – odborného pracovníka (z riadku 11)

13

786

792

Osoby zabezpečujúce KOČ spolu(riadky 2, 4 až 6)
zamestnanci zabezpečujúci KOČ v pracovnom pomere - uvádza sa priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný
z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok

v tom

zamestnanci z riadku 2

v tom

z toho

* Uvádzajú sa iba fyzické osoby.

z toho ženy
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7. Modul
Finančné prostriedky obce vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP) vypĺňa iba obec

v tom finančné prostriedky
Spolu

z rozpočtu obce

1)

z iných zdrojov

a

1

2

3

1

0

X

X

na obnovu NKP vo vlastníctve obce

2

0

na obnovu NKP vo vlastníctve iných osôb (riadky 4 až 8)

3

0

X

X

štátu

4

0

X

samosprávnych krajov

5

0

X

6

0

X

iných právnických osôb

7

0

X

fyzických osôb

8

0

X

Finančné prostriedky vynaložené na obnovu NKP vo vlastníctve obce a iných osôb spolu (v
EUR)

v tom náklady

v tom vo
cirkví2)
vlastníctve

1) napr. z fondov EÚ
2 ) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti
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8. Modul
Čas potrebný na vyplnenie výkazu

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického výkazu z podkladov
štatistickej evidencie.

I.r.

Spolu

a

1

hodiny

1

2

minúty

2

05

Zodpovedná: Mgr. Eva Raffayová – riaditeľka ZOS
Zostavili: Odborní pracovníci ZOS
Michalovce marec 2018
Tlač a úprava: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

