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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2016 
 
 
 

1 NÁZOV ORGANIZÁCIE Gemerské osvetové stredisko 

2 Sídlo  Betliarska 8, Rožňava 

3 Forma hospodárenia rozpočtová organizácia 

4 Celkový počet zamestnancov 
- fyzický / prepočítaný stav 
Z toho:  
- odborní zamestnanci (metodik,     
  knihovník...) 
- ostatní zamestnanci 
- pracujúci dôchodcovia    

 
13/12,5 
 
9 
 
4 
0 

5 Počet spravovaných objektov 2 

6 Počet podaných projektov  
(pre realizáciu v roku 2016) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

 
23 
22  
47 500,-     

7 Rozpočet (skutočnosť k 31. 12.) 
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2014 2015 2016 

143 058,72 188 918,00 262 270,00 

     42 262,00 56 050,00 62 454,00 
 

8 Transfer od zriaďovateľa  
- na bežné výdavky: 
- na kapitálové výdavky: 

 

159 506,00 219 972,00 252 315,00 

          0 5 000,00 30 000,00 
 

9 Príjmy  
- z prenájmu: 
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové (sponzorské) 
- kultúrne poukazy 
- ÚPSVaR (refund. miezd a odvodov) 
Spolu  

 

  1 174,90 1 659,96 1 659,96 

  3 675,40 14 342,30 16 304,37 

     689,40        1 020,00         1 050,00 

375,00 296,00     1 261,00 

49,72         3 350,97         6 598,08 

 5 964,42       20 669,23       26 873,41 
 

10 Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 

183 846,83 260 474,83 294 250,86 

            0   13 098,00 30 879,51 
 

11 Hospodárenie 
- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok 

 

203 693,23 348 664,88 387 990,91 

211 139,89 347 273,74 389 690,41 

    7 446,66    -   1 391,14         1 699,50 
 

12 Celkový počet aktivít 86 181       277 
 

13 Návštevnosť  
- Platená: 
- Neplatená: 

(celkový počet návštevníkov, divákov, 
účastníkov na aktivitách organizácie) 

 

2 170 5 093 6 281 

14 553 12 402 11 063 
 

14 Základné knižničné ukazovatele 
- počet zapísaných čitateľov 
- počet výpožičiek 
- knižničný fond – stav k 31.12. 
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Hodnotenie organizácie z pohľadu riaditeľky GOS 
 
Pôsobnosť organizácie vymedzuje Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti č. 189/2015 
Z.z. a Zriaďovacia listina pod číslom 3902/2008-RU18/36127. 
Organizácia sa dlhodobo riadi strategickými a koncepčnými materiálmi zriaďovateľa, 
prijatými Zastupiteľstvom KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v Košickom 
samosprávnom kraji a  Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 
v Košickom samosprávnom kraji na obdobie rokov 2008-2015. 
V roku 2016 zástupcovia našej organizácie boli zaradení  do pracovnej skupiny KSK 
pre tvorbu nových strategických materiálov do ďalšieho plánovacieho obdobia. 
 
Organizačnými zložkami GOS sú rožňavská hvezdáreň zverená do správy majetku 
v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 524/2008, 
a od roku 2015 aj Kino Apollo - v súlade s cieľmi projektu rekonštrukcie budovy GOS 
-  ktoré zabezpečuje pravidelné premietanie pre rôzne vekové kategórie  v rôznych 
žánroch. Je zriadené v multifunkčnej sále Domu tradičnej kultúry Gemera. 
 
Revitalizáciu objektu GOS ukončenou v roku 2015 sa výrazne zmenila činnosť 
organizácie. Vyplýva to zo skutočnosti, že obnovou budovy a priľahlého areálu GOS  
došlo ku zmene využiteľnosti objektu, a tak v zmysle cieľov projektu rekonštrukcie 
z pôvodnej administratívnej  budovy  vznikol Dom tradičnej kultúry Gemera. Hlavné 
činnosti, ktoré organizácia vykonáva sa postupne špecifikujú. Sústreďuje sa  na 
rozvoj tradičnej ľudovej kultúry Gemera a na rozvoj tradičnej remeselníckej výroby, 
ich monitorovanie, zadokumentovanie a propagáciu formou vzdelávania, 
prezentácie, výskumnej a výstavnej činnosti. Tvoríme nové aktivity pre verejnosť – 
samostatne pre jednotlivé cieľové skupiny, národnostné menšiny a etnické skupiny.  
 
Poslanie organizácie  
Gemerské osvetové stredisko je kultúrna inštitúcia s regionálnou pôsobnosťou pre 
okres Rožňava. Predmetom jeho špecializovanej činnosti, vrátane rozvoja 
menšinovej kultúry, sú : 

- Ochrana a rozvoj nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva v podobe 
edukačných a prezentačných aktivít v oblastiach tanečného a hudobného 
folklóru, a tradičnej remeselnej výroby 

- Digitalizácia, identifikácia a archivácia artefaktov, javov a prejavov tradičnej 
ľudovej kultúry Gemera 

- Popularizácia astronómie v zmysle najnovších poznatkov vedy a techniky 
- Rozvoj filmovej a audiovizuálnej kultúry na Gemeri 
- Organizovanie neformálneho vzdelávania a kultúrno-výchovných aktivít 

z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, astronómie a audiovizuálnej tvorby 
prostredníctvom aktivít pre dospelých, deti a mládež formami: 

a. Prednášky pre verejnosť 
b. Záujmové kurzy pre dospelých, deti a mládež 
c. Tvorivé dielne, exkurzie, animačné a interaktívne vzdelávacie 

programy 
d. Predvádzanie remeselnej výroby 
e. Prehliadky, súťaže a výstavy 
f. Poskytovanie informačných, poradenských a konzultačných služieb 

pre verejnosť 
g. Klubová činnosť 

 
V súlade s novými tézami poslania našej organizácie sme činnosť  prispôsobili 
novým podmienkam a možnostiam, ktoré poskytuje Dom tradičnej kultúry Gemera. 
Hľadali sme a tvorili vhodné  a inovatívne  formy vzdelávacích a kultúrno-osvetových 
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aktivít. Pokračovali sme  dobudovaním remeselníckych dielní, úspešne sme rozbehli  
kurzy  pre dospelých (hrnčiarsky, tkanie, paličkovanie) a remeselnícke aktivity pre 
rodiny s deťmi.  
Zaobstaraním vhodného, špeciálneho nábytku do audiovizuálne dielne vrátane 
technického vybavenia sme pripravili dôstojný priestor pre muzikantskú a filmovú 
dielničku.  
Zaobstarali sme nábytok do foyeru a kinokaviarne, boli zariadené lektorské 
miestnosti, a začalo sa so zariadením kulinárskej dielne. Bola realizovaná stavba 
tradičnej kachľovej pece s otvoreným ohniskom, ohrevom vody, pecou na pečenie 
chleba a ležoviskom a na zákazku vyrobený kuchynský nábytok v ľudovom štýle. 
Zaobstarali sme drobné vybavenie (spotrebiče a riad) do kulinárskej dielne vrátane 
starožitných artefaktov, ktoré sme získali buď darovaním, nákupmi od jednotlivcov 
alebo prostredníctvom bazárov.  
 
Napriek veľmi náročnému obdobiu (zariaďovanie, nové formy aktivít, nové priestory, 
atď.) sme boli mimoriadne úspešní v získavaní mimorozpočtových zdrojov. Vďaka 22 
úspešným projektom podporeným z Fondu na podporu umenia a  Úradu vlády SR 
sme získali dotáciu v celkovom objeme 47.500,- €. Všetky projekty sa realizovali na 
vysokej úrovni a tešili sa veľkému záujmu návštevníkov. 
Žiaľ, astronomická činnosť dlhodobo vykazovala neuspokojivé výsledky, čo nakoniec 
vyústilo do ukončenia pracovného pomeru s konkrétnym zamestnancom. Úsek 
astronómie je od 1.9.2016 neobsadený, napriek snahe organizácie preobsadiť toto 
miesto vhodným uchádzačom.  
 
Ukazovatele úspešnosti 
Nárast jednotlivých ukazovateľov v oblastiach hospodárenia organizácie 
a návštevnosti  potvrdzujú pozitívne smerovanie organizácie tak z hľadiska 
efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj z hľadiska organizácie 
práce. Súvisí to s dobre nastavenými cieľmi a parametrami činnosti organizácie 
a smerovaním k špecializovaným, neroztriešteným  aktivitám. Hospodársky rok sme 
uzavreli so ziskom 1.699,50 €. Tento výsledok bol dosiahnutý prekročením naplnenia 
príjmov z vlastnej činnosti, vrátane aj iných mimorozpočtových príjmov nasledovne:   

- príjem z kultúrnych poukazov oproti predošlému roku viac o 326 %,  
- nárast na refundáciu miezd zamestnancov cez ÚPSVaR  viac o 96,9% 
- príjem z vlastnej činnosti viac o 13,9% 

Zaujímavé sú aj ukazovatele úspešnosti, ktoré meriame počtom organizovaných 
aktivít a počtom návštevníkov. 

- počet aktivít organizovaných GOS viac o 53% 
- počet platiacich návštevníkov viac o 23,3% 
- celkový počet návštevníkov menej o 0,8% 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že celkový počet návštevníkov udržiavame na 
úrovni predošlého roka, avšak zvyšuje sa počet platiacich, čo považujeme za veľmi 
pozitívny jav. Zaujímavým ukazovateľom je vysoký nárast aktivít, pri mierne 
klesajúcej celkovej návštevnosti.  Vyplýva to zo skutočnosti, že návštevníkom 
poskytujeme aj také kultúrne služby (aktivity), ktoré sa konajú v rámci samostatných 
aktivít.  Sú to najmä tvorivé aktivity v remeselných dielničkách, keď návštevník počas 
jednej návštevy Domu tradičnej kultúry absolvuje za sebou niekoľko (obvykle 3-4) 60 
minútových blokov.   
 
Nedostatky v organizácii 
Z dlhodobého hľadiska k úspešnému riadeniu organizácie  neodmysliteľne patrí 
vykonanie internej analýzy a rozbor vnútorných faktorov. Je potrebné pomenovať 
súčasný stav z rôznych hľadísk a načrtnúť možné alternatívy a ciele ďalšieho 
rozvoja.  
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V rámci našich kreatívnych porád sme sa tejto tematike venovali spoločne so 
zamestnancami a urobili SWOT analýzu. S výsledkami súbežne pracujeme 
v súčinnosti so svojím zriaďovateľom Odborom kultúry a CR Košického 
samosprávneho kraja, pod odbornou gesciou Agentúry na podporu regionálneho 
rozvoja Košice, n.o. 
 
Na základe doterajšej analýzy prichádzame k zisteniu, že z dlhodobého hľadiska je 
súčasný stav neudržateľný, napriek novým skutočnostiam, že máme vytvorené 
maximálne vyhovujúce podmienky k práci a záujem verejnosti o naše aktivity 
vykazuje stále stúpajúcu tendenciu. 
V porovnaní s mnohými podobnými kultúrnymi zariadeniami, ktoré stále zápasia 
s nevyhovujúcim pracovným prostredím, nedostatkom finančných prostriedkov na 
činnosť, zastaranými formami kultúrno-osvetovej činnosti, či nedostatočným 
morálnym ohodnotením, alebo nezáujmom verejnosti, môžeme smelo konštatovať, 
že naša organizácia vďaka vynoveným priestorom a neustálej kreativite 
zamestnancov či chuti pracovať vo verejnom záujme patrí medzi kultúrne organizácie 
s najväčším progresom rozvoja a potenciálom pre ďalšiu špecializáciu pre rozvoj 
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva v podmienkach Košického 
samosprávneho kraja.   
Avšak z dlhodobého hľadiska za neudržateľný stav považujem nedostatočné mzdové 
ohodnotenie zamestnancov, čo je spôsobené predovšetkým zastaralou  legislatívou 
(553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme...), keď tabuľkové platy boli upravované iba v prípadoch 
valorizácie. V súčasnosti rozdiel medzi zákonnou minimálnou mzdou a mzdou 
začínajúceho zamestnanca s VŠ vzdelaním je minimálny, ba s tempom nárastu 
minimálnej mzdy hrozí, že stagnujúce tabuľkové platy zamestnancov v rezorte 
kultúry verejnej správy predbehnú minimálne mzdy.  
 
Žiaľ, tento stav spôsobuje, že  naša organizácia má vážne problémy obsadiť voľné 
pracovné miesta mladými odborníkmi s vysokoškolským vzdelaním, resp. udržať 
zamestnancov.  Obdobný je problém aj pri odmeňovaní zamestnancov s úplným 
stredným vzdelaním, keď ich tabuľkový plat je pod hranicou minimálnej mzdy.  Za 
vážny problém považujem absenciu reálnej možnosti tento mzdový deficit dočasne 
kompenzovať legálnym navýšením (až do výšky 100%) osobného ohodnotenia 
zamestnancov, keďže rozpočtovaný mzdový fond od zriaďovateľa je na to 
nedostatočný, dokonca pre rozpočtové organizácie je nemenný a prísne sledovaný.  
Ďalším problematickým okruhom v našej organizácii je nárast nadčasových hodín, čo 
je prirodzene spôsobené charakterom činnosti v podobe nárastu večerných 
a víkendových podujatí. Vzhľadom k tomu, že pre udržateľnosť chodu malej 
organizácie, akou je aj naša, zamestnanci majú kumulované funkcie, legislatívne 
požiadavky na vedenie rôznej nutnej administratívnej agendy  okrem administratívy 
zo zvereného úseku zamestnanca, zaberú výrazný podiel z pracovného času. A tak 
sa bežne stáva, že zamestnanec nemá príležitosť čerpať náhradné voľno 
a mnohokrát ani dovolenku.  
 
Dôvodom, prečo vo svojej hodnotiacej správe poukazujem aj na vyššie uvedené 
skutočnosti je fakt, že chcem upozorniť  na možné problémy v oblasti personálnej 
udržateľnosti a rozvoja kultúrnych zariadení v horizonte niekoľko málo rokov.  
Obzvlášť poukazujem na mzdové ohodnotenie zamestnancov osvetových zariadení , 
ktorí sú oproti iným zamestnancom v kultúre (múzeá, galérie, divadlá, knižnice, 
hvezdárne) v zmysle platných tabuľkových platov výrazne diskriminovaní.  
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Strednodobý výhľad a ciele organizácie  
Gemerské osvetové stredisko sa usiluje o zachovanie hmotného a nehmotného 
kultúrneho dedičstva na regionálnej úrovni, na území svojej teritoriálnej pôsobnosti. 
Medzi priority okrem rozvoja a rôznych foriem prezentácie tradičnej kultúry Gemera - 
zaraďuje aj zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja astronomickej činnosti v podobe 
efektívneho odborného a technického využitia rožňavskej hvezdárne,  zabezpečenie 
rozvoja filmovej kultúry v podobe udržania filmového klubu Gemerfilm a 
prevádzkovania Kina Apollo a podporu pri udržaní a rozvoji menšinovej kultúry. 
 
Strednodobé ciele: 

1. Zdokonaliť činnosť v remeselníckych dielňach zabezpečením odborných 
lektorov na stály pracovný pomer 

2. Rozšíriť remeselnícke dielne o rezbársku a košikársku dielňu 
3. Rozšíriť pracovný tím z radov dobrovoľníkov a externých spolupracovníkov 
4. Zabezpečiť lepšie mzdové ohodnotenie zamestnancov 
5. Zapojiť informačné technológie  do distribúcie poznatkov a praktických 

informácií o tradičnej ľudovej kultúre Gemera 
6. Zapojiť informačné technológie  do distribúcie poznatkov a praktických 

informácií o astronómii 
7. Vybudovať astropark na rožňavskej hvezdárni 
8. Inovatívnymi aktivitami prepojiť astronomickú činnosť s tradičnou ľudovou 

kultúrou  
9. Digitalizovať  a identifikovať  javy a prejavy tradičnej ľudovej kultúry Gemera, 

vytvoriť on-line databázy 
10. Vybudovať remeselnícky inkubátor 
11. Zefektívniť marketing a propagáciu 

 
Pre čiastkové dosiahnutie stanovených strednodobých cieľov sme sa zapojili do 
výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ako 
partner Košického samosprávneho kraja v projekte „Dedičstvo inšpiruje“ (max. 
rozpočet  pre GOS 80.000,- €) s cieľom vytvoriť pilotný model kvalitatívneho rastu 
aktérov autentickej tradičnej ľudovej kultúry na základe dobrých skúseností zo 
zahraničia, vrátane systému prezentácie autentických regionálnych špecifík na 
podporu regionálnej identity.  
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A/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na úsekoch odbornej činnosti  
 
 

1. Úsek tradičnej ľudovej kultúry 

 
Činnosť na úseku TĽK v hodnotenom období rozvíjali štyri odborné pracovníčky. 
Z toho dve s plným úväzkom, jedna v  rámci kumulovanej funkcie s náplňou rozvoja 
tradičných remesiel a jedna okrem TĽK aj s náplňou propagácie, reklamy, 
marketingu a publicity GOS.  
Odbornosť na tomto úseku je zabezpečená ich dlhoročnou praxou v tejto oblasti,  
ako aj príslušným odborným VŠ vzdelaním v odbore etnomuzikológia.  
 
1.1 Tanečný folklór 
Odborná  pracovníčka - Ferenczová Mária 
 
Zachovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudových tradícií, získavanie nových informácií  
v oblasti tradičnej kultúry tvorili priority v pláne činnosti uplynulého obdobia. 
V podobe edukačných, prezentačných a ďalších aktivít bola verejnosti približovaná 
hmotná a nehmotná kultúra horného Gemera.  
 
 
U nás taká obyčaj... 
Cyklus folklórnych večerov  

Výsledkom hľadania inovatívnej formy stretnutia folkloristov s divákmi sú pravidelné 
folklórne večery, ktoré sa konajú v pravidelných intervaloch, jedenkrát v mesiaci 
v Dome tradičnej kultúry Gemera. Zámerom je vytvoriť vhodné podmienky pre 
regionálne folklórne zoskupenia, aby sa svojím celovečerným programom predstavili 
verejnosti. Tieto neformálne stretnutia verejnosť zaujali a  v priemere jedno podujatie 
navštívilo 70 divákov. Jednotlivé témy boli vyberané podľa kalendárnych a rodinných 
zvykov. V hodnotenom období sa predstavilo 10 folklórnych kolektívov z nášho 
okresu. Návštevníci mali príležitosť zoznámiť sa s folklórnym súborom 
Dubina  z  Rožňavy s fašiangovými zvykmi a bálmi v hornom Gemeri, ktoré tu neboli 
také bujaré ako v iných oblastiach Slovenska (21.1.).  Ako prebiehali priadky v 
Rejdovej predviedla folklórna skupina Hôra (24. 2.), s jarnými zvykmi na Jozefa v 
Gočove divákov oboznámila folklórna skupina Gočovan (16.3.). Svadobné tradície a 
zvyky z obce Honce prezentovala folklórna skupina Genšenky (20.4.). Nechýbalo ani 
stavanie májov na Rusadle vo Vyšnej Slanej v podaní folklórnej skupiny Radzim (1.6.), 
či hrabačky s krásnymi spevmi, ktoré v minulosti  boli súčasťou takmer každej 
pracovnej činnosti, predviedli členovia folklórnej skupiny Gemer z Dobšinej (20.7.). Aj 
hostiny mali miesto v živote našich predkov a folklórny súbor Borostyán ponúkol 
divákom veselicu z južného Gemera (21.9.). Medzi najkrajšie časti svadobných zvykov 
patrí zavíjanka, tú si návštevníci vychutnali v podaní folklórnej skupiny Stromíš 
z  Vlachova (19.10.).  V zimnom období bolo v minulosti množstvo zvykov a obradov, 
ako sa zachovali obávané stridžie dni v Čiernej Lehote priblížila folklórna skupina 
Lehoťanka (16.11.) Vinše a koledy nechýbali ani v našom regióne. Medzi prvých 
vinšovníkov takmer v každej obci v minulosti patrili cigáni, ich spevy  pod oblokmi 
predstavila folklórna skupina Hrabina z Nižnej Slanej (19.12.).  
 
Projekt U nás taká obyčaj... bol podporený FPU a výrazne prispel k širšej prezentácii 
činnosti folklórnych kolektívov i duchovného dedičstva horného Gemera. Okrem 
prezentačných podujatí boli realizované stretnutia s tradičnými remeslami, získavané 
informácie o tanečných motívoch z Kobeliarova, rôznych príležitostiach nosenia 
tradičných odevných doplnkov, či obnovených tradíciách v Rožňavskom Bystrom.   
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Podoby tanca 
metodické stretnutia spojené so školou gemerských ľudových tancov 

V oblasti edukačnej činnosti Gemerského osvetového strediska bola venovaná 
pozornosť  zvyšovaniu kultúrno-umeleckej úrovne folklórnych skupín a súborov.  
Zámerom školiteľských podujatí je systematicky vzdelávať folkloristov z okresu. 
Poskytovať im priestor k získaniu teoretických a praktických poznatkov z danej 
oblasti, dbať na tanečnú prípravu samotných tanečníkov od rozcvičky až po výučbu 
nových motívov tancov, zachovávať pôvodný štýl a charakter gemerských tancov. 
Prvé podujatie viedol Ing. Ladislav Bačinský (3. 9. 2016 Vlachovo), v teoretickej časti 
sa venoval výtvarnej stránke, úprave odevov, rozoberal ich farebnosť vo vzťahu 
k ročným obdobiam, liturgii, obradnosti, veku, stavu, pokrývke hlavy, úprave, účesom 
i využívaniu ďalších doplnkov. Širšie rozviedol ľudový tanec, jeho charakterovú 
a  štýlovú čistotu, výber hudobného a spevného materiálu, upozornil na dôležitosť 
zachovávania nárečia, miestnej znakovosti a využívanie rekvizít i mieru gestikulácie. 
V krátkosti spomenul význam výskumnej činnosti a jej formy. V praktickej časti 
poukázal na regionálne rozdiely, a aby prítomní pochopili význam čistoty 
regionálnych znakov a prvkov, tak si ich vyskúšali. V škole tanca sa učili, alebo 
opakovali prvky a motívy tancov z Vlachova. Tancujúcich v škole tanca sprevádzala 
ľudová hudba Stromíš z Vlachova. 
Druhé metodické stretnutie (3.12.2016 Rožňava) viedol Mgr. Ján Lipták, ktorý 
v  úvode prítomných stručne oboznámil s históriou a vývojom tradičnej ľudovej 
kultúry v obciach na hornom toku rieky Slaná. Dotkol sa aj tém ako napr. tvorba 
programového bloku, jeho dramaturgia, či javisková kompozícia a ďalšie, s ktorými 
sa kolektívy vo svojej práci často stretávajú. Zameral ich pozornosť na dôležité 
momenty pri zbieraní informácií z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklóru od 
najstarších obyvateľov vo svojom okolí. V praktickej časti predstavil tanečné prvky a 
motívy charakteristické pre konkrétne tance. V škole gemerských ľudových tancov 
pokračovali Ing. Alena Ďurkovičová a Ing. Marianna Poprocká s ľudovou hudbou 
Lykovček z Revúcej, ktorá im hrala pri výučbe gemerského čardáša, alebo ako ho 
oni nazývajú Krútená zo Sirku.   
 
 
Gemerský folklórny festival Rejdová 
43. ročník  

Počas svojej existencie sa vyprofiloval na známy festival tradičnej ľudovej kultúry na 
Slovensku. Pravidelne návštevníkom ponúka širokú paletu kvalitných scénických 
programov a množstvo sprievodných podujatí pre všetky vekové kategórie. Festival 
prezentuje tvorbu folklórnych kolektívov, tradičné remeslá. Program gemerského bloku 
je impulzom pre folklórne súbory a skupiny k skúmaniu miestnych zvykov a  obyčají a 
získavaniu čoraz vzácnejších informácií od najstarších obyvateľov. Festival zvyčajne 
začína vo štvrtok v Rožňave živou pozvánkou, ktorou organizátori a rožňavské 
folklórne súbory pozývali aj v roku 2016 obyvateľov okresného mesta a jeho 
návštevníkov na najväčšie folklórne podujatie v regióne. V piatok už od poludnia 
Rejdová žila poslednými prípravami a účinkujúci v uliciach obce vytvárali festivalovú 
náladu. Úvod gemerského folklórneho festivalu tradične patril slávnostným 
bohoslužbám, po ktorých sa účastníci presunuli do evanjelickej fary na výstavu 
Pastierstvo v zbierkach Baníckeho múzea, organizovanú v spolupráci s Baníckym 
múzeom v Rožňave. Na "pľacu" domáci ponúkali návštevníkom "rejdovskie pekeraje" 
a prezentovali tradičné remeslá. Po oficiálnom otvorení na malej scéne pri kostole 
program uviedla domáca folklórna skupina Hôra s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. 
Divákom sa predstavili aj mladí účastníci muzikantskej dielne, folklórne skupiny Slanka 
z Nižnej Slanej, Gočovan z Gočova, Stromíš z Vlachova. Spestrením boli programy 
hosťujúcich kolektívov a sólistov ako speváčka Hanka Servická s ľudovou hudbou 



10 
 

Dribna, folklórna skupina Telgárt a poľský Zespól Regionalny Koniaków. Program 
pokračoval do neskorej noci, vo dvore u Brehalu festivalovým kinom, na pľacu školou 
tanca a ľudovými veselicami vo dvoroch.  
V sobotu ráno domáci pripravovali Rejdovské dvory, účinkujúci skúšali programy 
a  festivalová nálada vrcholila. Rejdovskí šindliari už na pľacu strúhali šindle, domáce 
ženy sekali a česali ľan, priadli, navíjali, tkali, paličkovali, ale aj prali či bielili plátno. 
Takmer po celej obci domáci vystavili krásne výšivky, staré súčasti krojov, periny, 
plátno, riady a drevené úžitkové predmety, kožené výrobky, maľované vajíčka, 
starožitnosti a ďalšie. Po otvorení Rejdovských dvorov folklórna skupina Bystränky 
uviedla na malej scéne ukážku spojenú so súťažou "Uviažem si hantušok", podľa 
vzoru ako sa v minulosti uväzovali šatky v Rožňavskom Bystrom. V remeselníckom 
dvore návštevníci súťažili v ručnom strúhaní šindľov. Detský programový blok Eniky 
beniki...  uviedol detské folklórne súbory Haviarik z Rožňavy, Gemerčatá z Dobšinej, 
Malý Stromíš z Vlachova a ich malých sólistov. Krojovaný sprievod obcou do 
amfiteátra je zážitok pre návštevníkov festivalu, ktorí lemujú celú trasu. Účinkujúce 
kolektívy v tradičných pestrých krojoch spevom a tancom vytvárajú neopakovateľný 
zážitok. Na veľkej scéne v amfiteátri v Rejdovej za Hamrom 43.Gemerský folklórny 
festival vyvrcholil. V "Privítanke" pozdravili účastníkov starostka obce Rejdová Slávka 
Krišťáková, vedúca odboru kultúry Košického samosprávneho kraja Jana Kovácsová 
a riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná. 
Sviatočnú atmosféru vytvorili účinkujúci v rôznorodých gemerských krojoch so 
svojimi ornamentníkmi. Vôňa Gemera, programový blok gemerských folklórnych 
kolektívov a jednotlivcov naplno rozvinul jeho nosnú myšlienku - krásu a rozmanitosť 
gemerského folklóru, tradičnej ľudovej kultúry a lásku všetkých účinkujúcich 
k  ľudovému spevu a tancu. Tematická pestrosť jednotlivých výstupov spojená do 
jedného celku ponúkla divákovi tanečno-spevácky a zvykoslovný obraz z pohľadu 
režiséra. Krásu gemerského folklóru v tomto programe prezentovali folklórne 
skupiny, súbory ich ľudové hudby a sólisti - Bučina z Pače, Bystränky 
z  Rožňavského Bystrého s ľudovou hudbou, Dubina z Rožňavy, Gemer z Dobšinej, 
Genšenky z Honiec, Hôra z Rejdovej, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Radzim z Vyšnej 
Slanej, Stromíš z Vlachova, Vepor a heligónkári z Klenovca, ľudová hudba Ondreja 
Hlaváča. Folklór Rusínov z Kamienky prezentoval folklórny súbor Barvinok, zvyky 
goralov spod Sliezkych Beskýd ponúkol Zespół Regionalny Koniaków z poľského 
Koniakówa, zaujímavé liptovské variácie priniesol folklórny súbor Liptov 
z  Ružomberka, divákov upútal temperamentný Starišan z Prešova a záver 43. 
Gemerského folklórneho festivalu patril folklórnemu súboru Marína zo Zvolena. 
Počas dvoch festivalových dní návštevníci, aktívne, alebo aj pasívne, využili 
príležitosť zoznámiť sa s krásou okolitej prírody, tradičnou ľudovou kultúrou horného 
Gemera a známou pohostinnosťou gemerčanov. 
 
 
Oplecko, kamža a čepec 
Zadokumentovanie, digitalizácia a archivácia fotografií tradičného odevu horného 
Gemera  / výstava 
Pestrý, bohatý a rozmanitý odev horného Gemera nebol taký aj v minulosti. Jeho 
vývoj, od najstarších sviatočných, pracovných, detských, mládeneckých, či  
príležitostných sa podarilo zdokumentovať na fotografiách. Takmer 200 druhov 
odevov, viac ako 100 súčastí a doplnkov v 8 obciach okresu - Rejdová, Vyšná Slaná, 
Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Čierna Lehota, Rožňavské Bystré, Gemerská 
Poloma. V digitálnej podobe je archivovaných takmer tisíc fotografií. Z uvedeného 
množstva bolo spracovaných a vytlačených 150 fotografií, ktoré si návštevníci  mali 
možnosť pozrieť na výstave v Dome tradičnej kultúry Gemera  od 19.decembra  
2016 do konca februára 2017. 
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Ihlou a niťou pri prameni Slanej 
Vyhľadanie a zadokumentovanie autentických gemerských výšiviek, vydanie 
obrazovej publikácie  

Cieľom projektu bolo identifikovať autentické výšivky obyvateľov hornogemerského 
údolia pri prameni rieky Slaná, konkrétne obcí Rejdová a Vyšná Slaná, nájsť 
a  vytriediť pôvodné regionálne techniky vyšívania, ich umiestnenia i farebnosť 
a  očistiť súčasnú prezentáciu hornogemerskej výšivky od prevzatých prvkov 
a  motívov. Zachovať v obrazovej, písomnej i vyšívanej podobe spôsob ich 
spracovania, umiestnenia na odeve, či na interiérovej textílii, zaznamenať farebnosť 
a kompozície výšiviek, zadefinovať materiálové zloženie podkladových textílií a tiež 
vyšívacích priadzí a získať informácie o využití výšivky ako ozdobného prvku. 
Výstupom projektu je tlačená publikácia Ihlou a niťou pri prameni Slanej v náklade 
300 ks. Vďaka kvalitnému obrazovému spracovaniu, tlači nafotografovaného 
materiálu a prekladu v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku je možné 
publikáciu použiť aj na prezentáciu na medzinárodnej úrovni.  
Vyšitý ornamentník, ktorý zachytil 24 krížikových vyšívaných vzorov, umiestnený v 
Dome tradičnej kultúry Gemera a powerpoint prezentácia, ako digitálna verzia 
zdokumentovaných textílií, môžu slúžiť na prezentačné a edukačné potreby. Vyšité 
vzory sú prekreslené pre potreby archivácie tohto kultúrneho dedičstva a prípadné 
ďalšie spracovanie. Taktiež folklórne kolektívy majú možnosť čerpať inšpiráciu z tejto 
zbierky pri výrobe svojich krojových súčastí. 
 
 
Janko Králik  
Biografická brožúra o poslednom gemerskom gajdošovi 

Terénnym výskumom boli zozbierané a odborne spracované informácie zo  života 
a diela Jána Králika, všestranného remeselníka, rozprávkara, muzikanta, výrobcu 
hudobných nástrojov, ktorý pochádzal z Čiernej Lehoty a v roku 2016 uplynulo 130 
rokov od jeho narodenia. Na základe informácií získaných v spolupráci s FSk 
Lehoťanka z Čiernej Lehoty Gemerské osvetové stredisko vydalo biografickú 
brožúru, ktorá slúži ako informačný materiál a čitateľa oboznamuje so životom tejto 
osobnosti, o jeho výrobkoch (košikárske výrobky, hudobné nástroje), príbehoch 
a hernom štýle na gajdách.  
Publikácia bola vydaná v náklade  500 ks,  informácie boli verejnosti prezentované 
počas festivalu Rok na Gemeri. GOS získalo do svojho tradičného ľudového 
inštrumentára repliku gájd Janka Králika. 
 
V priebehu roka bola poskytnutá odborná metodická pomoc folklórnym skupinám 
a  súborom k výberu tém a choreografickému spracovaniu programov Gemerského 
folklórneho festivalu, k príprave podujatia sa uskutočnili zasadnutia prípravného 
výboru. Stretnutia poradného zboru pre folklór sa uskutočnili v januári a v októbri. 
Zabezpečená bola pomoc pri tvorbe nových čísel k prezentácii kolektívov 
i  gemerského folklóru na významných podujatiach v okrese, na Slovensku či 
v médiách. Navštívení boli aj výrobcovia doplnkov a ľudového odevu v Rejdovej, 
Čiernej Lehote. Odborná metodická a organizačná pomoc bola poskytnutá obciam 
a ďalším subjektom pri organizovaní podujatí, festivalov v okrese.   
Odborná a organizačná pomoc bola poskytnutá aj pri príprave a realizácii 
prezentačného videoreceptára  Od bouchy k závärlakom. 
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Participácia na projektoch v oblasti TĽK 
Gemerské osvetové stredisko sa významnou mierou organizačne, metodicky aj 
personálne podieľalo na dvoch projektoch partnerských organizácií. 
 
1. OZ Gemerský kultúrny spolok vydalo prezentačné DVD Tradičné remeslá na 
Gemeri s finančnou podporou dotácie KSK. Materiál prezentuje štyri tradičné 
remeslá Gemera - tkáčstvo, paličkovanú čipku, košikárstvo a spracovanie šúpolia 
prostredníctvom miestnych remeselníkov. Tradície, zvyky a ľudová kultúra tvoria 
neoddeliteľnú súčasť našich dejín a sú dokladom našej kultúrnej identity. Tieto 
remeslá boli rozšírené na našom území a tvorili hlavný zdroj obživy miestneho 
obyvateľstva. Naším cieľom je prostredníctvom tohto audiovizuálneho materiálu 
zachovať a zvýšiť atraktívnosť ľudových remesiel, vzbudiť záujem o tradičné 
gemerské remeslá u detí a mladých ľudí, informovať verejnosť o význame 
zachovávania kultúrneho dedičstva.  
 
2. OZ Gemerfilm vydalo prezentačné DVD Od bouchy k závärlakom, videoreceptár 
tradičných jedál Gemera s finančnou podporou dotácie KSK.  
Cieľom, ktorý sa realizáciou projektu podarilo naplniť je digitalizácia 10 tradičných 
gemerských receptov vyhotovených podľa pôvodných a osvedčených receptúr 
v  autentickom prostredí a ich sprístupnenie pre širokú verejnosť. Podarilo sa oživiť 
históriu miestnej gastronómie, znovu objaviť zabudnuté recepty našich predkov, 
vychádzajúc z výsledku dlhoročného mapovania miestnej gastronómie na základe 
dlhoročnej zberateľskej činnosti Gemerského osvetového strediska. Zároveň sú 
zachytené ľudové dialektizmy používané pri jednotlivých pracovných postupoch, čím 
sa darí zveľaďovať a sprístupňovať tradičnú ľudovú kultúru pre gemerských 
obyvateľov ako aj pre širokú verejnosť využitím modernej informačno-komunikačnej 
technológie.  
 
 
 
1.2  Hudobný folklór 
Odborná pracovníčka - Mgr. Hlaváčová Mária, etnomuzikologička 
 
 
Rok na Gemeri, XXII. ročník (Rožňava  14. - 19.11. 2016) 

Slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu  
Podujatie opäť naplnilo svoje hlavné ciele ktorými sú prezentácia a edukácia 
tradičnej kultúry, ale aj konfrontácia folklórnych kolektívov v rámci svojej tvorby 
a  pôsobenia. Programová koncepcia bola na vysokej úrovni pripravená pre 
dospelého, ale aj detského diváka. Z pohľadu diváka sme zaznamenali spokojnosť, 
čomu nasvedčuje aj vysoká účasť na sprievodných aktivitách a hlavnom 
galaprograme. Remeselné dielne pre deti boli vyťažené základnými školami z mesta 
a okolia a využitý bol aj štátny sviatok  17. november, kedy sme zaznamenali tiež 
výrazný záujem o tvorivé dielne pre rodiny. Organizačne sme po predchádzajúcich 
skúsenostiach pristúpili k zmene v realizácii galaprogramu. V pôvodnej koncepcii bol 
realizovaný jeden 120 minútový galaprogram. Zmena dramaturgie priniesla dva 
premiérové galaprogramy. Týmto reprízovaním sa vyriešil problém nedostatku miest 
pre divákov, ale aj účinkujúcich. Program režíroval Andrej Sýkora a uvádzala 
moderátorka Katarína Birková.  
Na galaprograme a sprievodných podujatiach sa podieľalo cca 400 účinkujúcich a 
celkovo navštívilo všetky programy cca 1 350 divákov a účastníkov. 
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Program podujatia: 
14.11.- 16.11. (pondelok- streda)  
Remeslo má zlaté dno – tvorivo a hravo, remeselné dielne pre deti 
U nás taká obyčaj – folklórny večer pod platanom na počesť 130. výročia narodenia 
gemerského gajdoša Janka Králika s hosťami výrobcom gájd Jurajom Dufekom a 
FSk Lehoťanka z Čiernej Lehoty 
Folklór mojimi očami – otvorenie výstavy obrazov Moniky Vozárovej 
17.11. (štvrtok)  
Rodinný štvrtok – tvorivé dielne pre deti a rodičov 
Medailón osobnosti – večer s osobnosťou regiónu Jurajom Nagyom spojený 
s  premietaním filmu Sochy ukryté v stromoch 
18.11. (piatok)   
Spevácke domy na Gemeri – spevácky workshop s hosťami Alžbetou Lukáčovou 
a  ĽH Muzička 
19. 11. (sobota)  17:00  I. premiéra, 19:00  II. premiéra 
Čo starí pamätajú, mladí zachovajú – galaprogram zvykov a obyčají Gemera 
a  Malohontu  
účinkujúci: FSk Hôra, Radzim, Gočovan, Hrabina, Slanka, Lehoťanka, Genšenky, 
Bystränky, FS Haviar, Dubina, Borostyán, a sólisti Milan Lakatoš a Gabriel Ulman. 
 
Partnerom podujatia je mesto Rožňava, avšak neustálou zmenou pracovníka z 
odboru kultúry absentuje plnohodnotná organizačná pomoc. Tento problém sa 
vyskytuje v poslednom období pravidelne každý rok. Opakovane nastávajú problémy 
pri zabezpečení priestorov zo strany Technických služieb a divadla Actores, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Rožňava. Fakturujú nám vysoké sumy prenájmu aj napriek 
deklarovaniu  spolupráce s mestom.   
 
 
 
Edukačné aktivity v oblasti hudobného folklóru 
 
 
U Havranki hrat budú  
Detský festival hudby, spevu a tanca  

sa konal dňa 15. apríla v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave 
a  bolo spojené s detskou súťažnou prehliadkou. Od rána sa spoločenská sála 
naplnila detskými interpretmi, ktorí mali možnosť pozrieť si v rámci exkurzie dielne 
DTKG a oboznámiť sa s aktivitami pripravovanými pre deti. Hlavným vyvrcholením 
dňa bol 120 minútový scénický program, v ktorom sa predstavili detské kolektívy, ale 
aj hostia. V programe účinkovali DFS Haviarik s jarnými hrami a dievčenskými 
spevmi z Rejdovej, Radzimček s detskou svadbou, Kincskeresó s choreografiou Új 
Gemer, Borostyán aj s mládežníckou zložkou Majd Eccer s tancami zo Silickej 
Brezovej a melódiami z Kružnej a Folklórny súbor Dubina s ľudovou hudbou Ondreja 
Hlaváča s tancami z Rejdovej. V programe sa predstavili sólisti Martina Zagibová, 
Nikoleta Haviariková, Izabella Dendisová, Emma Štefániková, Tamara Lukáčová 
a  ďalší. Po skončení hlavného programu nasledoval rozborový seminár pre 
vedúcich detských kolektívov, ktorý viedli Ondrej Hlaváč, Eva Dovcová, Marianna 
Poprocká a Mária Hlaváčová. V rámci neho sa snažili poukázať na súčasné 
fenomény hudobného folklóru a na prácu s deťmi v dedinských, ale aj mestských 
detských kolektívoch.  
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Detský svet zvuku II.  
Interaktívne hudobné dielne 

Detské hudobné nástroje ako neoddeliteľná súčasť celého inštrumentára hudobných 
nástrojov v sebe zahŕňajú nespočetné množstvo jednoduchých a ľahko 
ovládateľných  hudobných nástrojov. Ich základnou funkciou je hra, pri ktorej si už od 
skorého veku rozvíjame muzikálne schopnosti, zmysel pre intonáciu, rytmus, 
dynamiku... Tieto aspekty boli využité pri realizácii a tvorbe hudobných dielní, ktoré 
priniesli žiakom a študentom zaujímavé poznatky a nové vedomosti. 
V termínoch 1. až 5. augusta a 14. až 18. novembra boli zorganizované v Dome 
tradičnej kultúry Gemera interaktívne dielne pre deti z Rožňavy, ale aj z iných obcí, 
kde im bola odprezentovaná teória k detskému hudobnému inštrumentáru, konkrétne 
k hranovým aerofónom, gajdošskej kultúre a pastierskym paliciam. Jednotlivé 
nástroje si mohlo každé dieťa vyskúšať. V druhej časti dielni si deti vyrábali hranové 
aerofóny, vďaka čomu sa túto skupinu nástrojov naučili pomenovať, pochopili tvorbu 
zvuku tohto nástroja. V roku 2016 Gemerské osvetové stredisko nechalo vyrobiť 
rytmické hudobné nástroje - pastiersku palica, kyjak, ozembuch, ktorými obohatilo 
svoj tradičný ľudový inštrumentár. V hudobných dielňach s názvom „Detský svet 
zvuku“ sa predstavili lektori Michal Smetanka, Juraj Dufek a Pavel Ferdinandy. 
Tvorivých dielní sa zúčastnilo približne 150 detí z rožňavských základných škôl 
a  okolia. 
 
 
Po gemersky hráme aj si zaspievame III. 
Muzikantský tábor pre deti 

Tento týždenný edukačný tábor je organizovaný v Rejdovej, v škole prírode pre deti 
do 21 rokov. Je  spojený s voľným improvizovaným hraním, každodenným 
workshopom a náčuvom autentických výstupov starých muzikantov, spevákov z 
regiónu.  
Detská muzikantská dielňa horného Gemera sa začala 15. augusta a prihlásilo do 
nej 20 detí z rôznych oblastí Slovenska. Záujem o vzdelávanie prejavili deti z okresu 
Revúca, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota. Lektorsky sa na tejto 
dielni podieľali odborníci, ktorí si pripravili mnohé zaujímavosti. V deň príchodu sa 
všetci účastníci predstavili slovne a svojím krátkym vystúpením pred lektormi. Podľa 
výkonu a hráčskej úrovne si lektori rozdelili deti do skupín. Skupinu huslistov viedli 
Ing. Ondrej Hlaváč dlhoročný primáš FS Zobor v Nitre a primáš svojej ĽH na Gemeri 
a Vojtech Botoš dis.art víťaz celoslovenskej súťaže v hre na violu. Začiatočníkom sa 
venovala etnomuzikologička Mgr. Mária Hlaváčová, ktorá zároveň viedla spevácku 
zložku. Harmonicko-rytmickú skupinu viedli lektori Mgr. Matej Lacko z Prešova 
z  umeleckého kolektívu PUĽS na cimbal, Ing. Peter Rybovič na akordeón 
a  kontrabas. Účastníci tábora sa naučili hallgató, verbunky a čardáše z Gemera 
a v záverečný deň pobytu sa so svojimi skladbami predstavili  na Gemerskom 
folklórnom festivale v Rejdovej v programe Večer na pľacu. Organizátori sa stretli 
s  pozitívnymi ohlasmi detí a ich rodičov, na druhej strane záujem o tento tábor 
prejavujú viac rodičia a deti z iných okresov ako je Rožňava. 
 
 
Spevácke domy na Gemeri  
Interaktívny folklórny workshop  

Spevácke domy na Gemeri, je nový projekt, ktorý sa stretol s výrazne pozitívnym 
ohlasom folklórnej verejnosti.  V roku 2016 to boli 3 organizované stretnutia (29. 9., 
27.10., 18.11.) zložené z edukačnej časti  – výkladovej  a praktickej, v ktorej sa 
návštevníci mali možnosť zapojiť priamo do tvorenia speváckeho prejavu. Počas 
troch stretnutí lektorovala muzikologička Alžbeta Lukáčová na témy, ktoré  si 
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vyžiadali vedúci folklórnych kolektívov počas poradných rozborov v priebehu roka. 
Závažným problémom je vždy adekvátny výber a spracovanie (štylizácia) spevného 
materiálu, taktiež jeho samotná prezentácia. Mnoho ľudí má problém s tvorbou 
viachlasov a akceptovanie svojej lokálnej tradície. Zapríčiňuje to jednak globalizácia 
a uniformita folklórneho materiálu a jeho prezentácie (televízia, internet, 
profesionálne súbory, hudby). Tieto fenomény sme sa počas stretnutí snažili dať na 
pravú mieru. Výber piesní bol zameraný na obec Rejdová, Vlachovo. Počas stretnutí 
sa vynárali rôzne témy a problémy, ktoré vznikajú na prehliadkach, festivaloch 
a  súťažiach. Účastníci si vyžiadali aj realizáciu tretieho speváckeho workshopu, 
ktoré Gemerské osvetové stredisko realizovalo a hradilo z vlastných finančných 
prostriedkov. Prvé dva boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia. 
 
Iné aktivity z oblasti hudobnej kultúry 
 
Ars Antiqua Europae In Via Gothica, XV. ročník   
Medzinárodná prehliadka historickej hudby na Gotickej ceste 

sa konala v termíne od 22. do 26. 9 2016. Tento ojedinelý festival, ktorý pri svojom 
zrode patril medzi prvé svojho druhu prežíva v posledných rokoch veľký pokles 
týkajúci sa dotačnej podpory, čo ovplyvňuje aj úroveň programovej štruktúry. Je veľ- 
ká škoda, že toto podujatie, ktoré spĺňalo obsahové zámery programu Terra 
Incognita už pred jeho vznikom, a spĺňa kritériá tak dramaturgického, ako aj  
obsahového zamerania a organizačných požiadaviek  -  nebolo od roku 2013 zara- 
dené do  TOP podujatí programu KSK Terra Incognita.   
Pri 15. ročníku podujatia v dôsledku  prispôsobenia finančným možnostiam, sa zúžil 
výber miest v ktorých sa konali koncerty a takisto aj počet účinkujúcich. Účinkovali 
zväčša dvojice, či komorné zostavy, všetci v rámci dlhoročnej spolupráce a dobrých 
vzťahov s GOS, inak by tento festival aj napriek podpore Fondu na podporu umenia 
nemohol realizovať.  

Program: 
22.9.2016 (štvrtok) 
Rožňava –Dom tradičnej kultúry Gemera – Rozpravy a melódie Gotickej cesty  
účinkujúci: Edita Kušnierová, Marietta Roxerová, Peter Henriczy 
23.9. 2016 (piatok) 
Rožňava – Katedrála Nanebovzatia Panny Márie – Slávni barokoví velikáni 
účinkujúci: Sinfonietta Bratislava , komorný orchester zo Slovenska 
24.9. 2016 ( sobota) 
Brdárka – Evanjelický kostol a.v. – Skladby starých majstrov a evanjelické 
chorály z archívnych partitúr 
účinkujúci: Daniel Gdovin – organ, G4  Mužské vokálne kvarteto z Rožňavy  

(Pozn.: podujatie sa nekonalo z dôvodu vlámania sa do kostola) 
25.9.2016 (nedeľa) 
Rožňava – Dom tradičnej kultúry Gemera – Majstri renesancie I. 
účinkujúci: gitarové duo Timotej Závacký zo Slovenska, Miguel Antonio Garcia 
Rangel z Mexika 
Čečejovce – Reformovaný kostol – Majstri renesancie II. 
účinkujúci: gitarové duo Timotej Závacký zo Slovenska, Miguel Antonio Garcia 
Rangel z Mexika 
Markušovce – Letohrádok – Barokové variácie  
účinkujúci: Duet le anam, zo Slovenska  
 
26. 9. 2016 (pondelok) 
Štítnik – Evanjelický kostol a.v.– Na európskych cestách 
účinkujúci: Lyra , symfonický orchester z Maďarska  
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1.3 Ľudové remeslá 
Odborná pracovníčka – Bc. Munková Valéria (TĽK, výrobcovia, remeslá) 
vedúca oddelenia ekonomicko-prevádzkovej činnosti 
 
Jedným z hlavných cieľov činnosti GOS v oblasti TĽK je mapovanie, zachovanie, 
rozvíjanie a prezentácia tradičnej remeselnej výroby na Gemeri. Dôraz kladieme na 
edukačné aktivity organizované pre rozmanité cieľové skupiny formami tvorivých 
dielní, kurzov, výstav či voľnočasových a klubových aktivít.  Snažíme sa o využitie 
rôznorodých tradičných techník, ich aplikovanie v praxi prostredníctvom vzdelávacích 
podujatí. Spolupracujeme s remeselníkmi na báze lektorstva, konzultácií 
a prezentácii ukážok formou teoretickej výuky a praktických cvičení. 
 
Pri Gemerskom osvetovom stredisku už 16 rokov pracuje Klub paličkovanej čipky, 
ktorého zámerom je uchovávanie a rozvíjanie tradičnej gemerskej paličkovanej čipky. 
Diela členiek vystavujeme na rôznych regionálnych, celoštátnych ale aj zahraničných 
podujatiach. V mesiacoch október až november sme tradičnú gemerskú čipku 
predstavili širokej verejnosti v rámci krajskej výstavy Stále nás to baví v Kulturparku 
v Košiciach. Prezentovali sme diela podľa vlastných návrhov s využitím gemerských 
vzorov.  
 
 
Medzinárodný workshop paličkovanej čipky „Paličkovanie, csipkeverés, 
koronki“  
IX. ročník 

Uchovávanie, rozvíjanie a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny 
kultúrnych hodnôt, informácií a skúseností bolo zámerom IX. ročníka 
medzinárodného podujatia. V tomto roku sme teoretickú časť zamerali na históriu a 
súčasnosť paličkovanej čipky z Banskej Hodruše, Kremnice a z Gemera.  
Výroba čipiek paličkovaním patrí medzi najnáročnejšie textilné techniky, ktorá sa na 
Slovensku objavila už v 16. storočí hlavne v baníckych oblastiach, kam sa dostala  
vplyvom nemeckej kolonizácie. Pôvodné vzory paličkovanej čipky časom ľudia začali 
meniť, pretvárať a tvorili vlastné vzory podľa svojich potrieb a vkusu. Tak vznikla aj 
tradičná regionálna banícka čipka v Banskej Hodruši, ktorú prítomným priblížila 
Mgr.  Helena Szoboslayová, odborná pracovníčka Pohronského osvetového 
strediska  Žiar nad Hronom. V druhej polovičke 19. storočia vznikali čipkárske 
školské dielne a v meste Kremnica bola založená prvá štátna kráľovská čipkárska 
škola.  Ako ovplyvnila inštitucionalizácia rozvoj paličkovanej čipky vyzdvihla Mgr. 
Lucia Krchnáková, PhD., pracovníčka Múzea mincí a medailí v Kremnici. Čepcová 
čipka sa postupom času menila a vyvíjala, historický priebeh zmien prítomným 
účastníkom priblížila Mgr. Angela Czintelová, vedúca Klubu paličkovanej čipky pri 
Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Bc. Ľubomíra Žilková z Kokavy nad 
Rimavicou vo svojej prezentácii pod názvom Od ľanu po plátno priblížila, ako sa 
z malého ľanového semiačka tradičným spôsobom spracovania stane ľanový 
výrobok.  
Tvorivé dielne nadväzovali na odborné prednášky s cieľom osvojenia si kremnických, 
hodrušských a gemerských vzorov. Počas konania medzinárodného podujatia sme 
verejnosti sprístupnili výstavu, ktorá pozostávala z jedinečných prác paličkovanej 
čipky od členiek klubu paličkovanej čipky pri GOS, čipkárok z Košíc, Michaloviec, 
Strážskeho, z Krakowa, Bobowej,  z Budapešti a zo Szécsenyu. 
 
 
Hrnčiarsky kruh sa znovu točí  / Natkajme si plátna 
Edukačné programy a interaktívne workshopy z oblasti tradičnej výroby textilu 
a  keramiky 
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V rámci uvedených projektov bolo našim zámerom inovatívne pristúpiť k tradičným 
kultúrnym hodnotám realizovaním vzdelávacích programov z oblasti hrnčiarstva 
a  textilnej výroby. Vychádzajúc zo zámerov a cieľov projektov sa uskutočnili pre 
predškolskú a školskú mládež v mesiaci marec tvorivé dielne zamerané na 
veľkonočné zvyky.  
V ďalšej časti  projektu Natkajme si plátna pre žiakov základných škôl a centier 
voľného času boli sprístupnené tvorivé dielne, kde boli  deti oboznámené s tradíciou 
tkania na Gemeri,  so základnými prírodnými surovinami, s jednotlivými časťami 
a  funkciami tkáčskeho stavu. Po teoretickej časti bola možnosť vyskúšať si  tkanie 
na drevených krosnách, krosienkach a vyrobiť si cigánske tkanice.  
Jedným z cieľov  projektu Hrnčiarsky kruh sa znovu točí bol inovatívny pristúp 
k  tradičným kultúrnym hodnotám realizovaním vzdelávacích programov z oblasti 
hrnčiarstva. Pre žiakov základných škôl boli pripravené tvorivé dielne, kde počas 
teoretickej časti získali informácie o histórii a súčasnosti hrnčiarstva v Gemeri. Pod 
vedením odborných lektorov deti modelovali hlinu rôznymi technikami (vytláčanou, 
plátovou) a výrobky si zdobili engobami. 
 
 
Leto s hlinou a priadzou 
Tvorivé rodinné  popoludnia v dielničkách Domu tradičnej kultúry Gemera 

Formou tematických popoludní sme záujemcom ponúkli možnosť tvorivej zábavy, 
naučiť sa remeslá, vyrobiť si keramické predmety a textilné výrobky. Väčšie deti 
pracovali samostatne, menšie spoločne s rodičmi či starými rodičmi. V hrnčiarskej 
dielni sa účastníci naučili základné techniky modelovania z hliny, v textilnej dielni sa 
naučili tkať na rámových drevených krosienkach, osvojili si tkanie tkaníc, pavúčie 
tkanie, základy paličkovania a pod.  
 
 
Letný remeselnícky tábor pre deti 
Týždenný hrnčiarsky a tkáčsky tábor 

V hodnotenom období sme opäť organizovali letný remeselnícky tábor pre deti. 
Tentokrát sme sa rozhodli nie pre kombinovanú výuku, ako v predošlom období, ale 
pre samostatnú dielenskú prácu. Našim cieľom bolo, aby si deti počas týždňa osvojili 
základné hrnčiarske a textilné techniky, čo sa aj podarilo a po týždni plnom krásnej 
práce s prírodnými materiálmi si deti odnášali domov vlastnoručne vyrobené 
originálne výrobky.  
 
 
Tvorivé dni pre rodiny s deťmi 
Rodinné tvorenie v dielničkách Domu tradičnej kultúry Gemera 

Medzi nové a inovatívne podujatia GOS patria tvorivé dielne pre deti s rodičmi. Pod 
názvami Rodinná sobota (17.9.) a Rodinný štvrtok (17.11.) sme organizovali 
aktivity, kde dôraz kladieme na edukačný, najmä citový význam viacgeneračného 
spoločného tvorenia. Tvorivú činnosť v textilnej dielni sme zamerali na prezentáciu 
histórie spracovania textilných vlákien (výrobu priadze pradením, výrobu plošných 
textílií tkaním). Účastníkom podujatia rôzne vzory tkania predvádzala známa tkáčka 
Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou. Pod vedením lektora Martina Feľbabu 
z  Kokavy na Rimavicou si deti s rodičmi vyskúšali aj tradičnú výrobu lana. V tkáčskej 
dielni tkali na krosienkach, drevených doštičkách a vyrábali tkanice. V hrnčiarskej 
dielni si účastníci rôznymi technikami vyrobili vlastné hrnčeky, škriatkov a anjelikov, 
misky, korytnačky a rôzne iné dekoračné predmety.  
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Kurzová činnosť 

V mesiaci február 2016 sme otvorili dva hrnčiarske kurzy, jeden pre začiatočníkov 
s  počtom účastníkov 8 a druhý pre mierne pokročilých s celkovým počtom 
7  účastníkov. Pre veľký záujem sme 21. októbra 2016 zahájili ďalší kurz pre 
začiatočníkov s celkovým počtom účastníkov 10. Kurzy prebiehali ako cyklus 
10  lekcií s celkovým počtom 30 hodín, pod vedením keramikárky Amálie Holíkovej 
z  Hája, lektorky ÚĽUV-u. 
Začiatkom roka sme otvorili kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov. Učebnú 
osnovu sme zostavili na 10 lekcií s celkovým počtom 20 hodín. Kurz viedla Anna 
Urbánová, čipkárka, členka klubu paličkovanej čipky pri GOS. Základného kurzu sa 
zúčastnilo 5 záujemcov a od apríla v kurze pre mierne pokročilých pokračovali tri 
čipkárky. Jedna absolventka kurzov pokračuje v práci a pravidelne navštevuje Klub 
paličkovanej čipky pri GOS.   
 
 
Klubová činnosť 

Pravidelne s dvojtýždennou periodicitou sa v priestoroch DTKG stretávajú členky 
Klubu paličkovanej čipky pod odborným vedením vedúcej klubu etnografky Mgr. 
Angely Czintelovej a s organizačnou podporou Bc. V. Munkovej.  
V máji 2016  bol založený Hrnčiarsky klub, ktorého členmi sú absolventi 
hrnčiarskych kurzov organizovaných od roku 2015. Milovníci hrnčiarskeho remesla 
sa stretávajú dvakrát v mesiaci v hrnčiarskej dielni DTKG a rozvíjajú získané 
zručnosti výrobou vlastných originálnych úžitkových a dekoratívnych predmetov. 
 
 
 
Medzinárodné programy a projekty 
 
XI. ročník Medzinárodnej výstavy a konferencie paličkovanej čipky „XI. 
Nemzetközi Csipkekiállítás és Konferencia Palócföldön“ Kozárd  
V dňoch 2. – 5. júna 2016 sa uskutočnila Medzinárodná výstava a konferencia 
paličkovanej čipky v Kozárde (HU), ktorej sa zúčastnilo 5 čipkárok z klubu 
paličkovanej čipky pri GOS. Zahraničnej odbornej a laickej verejnosti sme predstavili 
krásnu slovenskú a gemerskú paličkovanú čipku a jej mnohostrannú využiteľnosť v 
dielach paličkovanej čipky.  
 
 
XVII. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky Bobowa – Poľsko 
„XVII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej  (6. – 9. október 2016) 
Gemerské osvetové stredisko už niekoľko rokov spolupracuje s Kultúrnym 
zariadením v Bobowej „Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa“ v oblasti 
paličkovanej čipky. Naše čipkárky sa zúčastňujú medzinárodného podujatia v 
Bobowej a recipročne čipkárky z Bobowej sa zúčastňujú nášho medzinárodného 
workshopu. Tohtoročného festivalu sa zúčastnili dve čipkárky z klubu, ktoré  
zahraničnej verejnosti predstavili gemerskú paličkovanú čipku.  
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2. Úsek menšinovej kultúry 

 
Odborná pracovníčka Mgr. Jakabová Tímea 
 
Proces zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom 
TĽK dlhodobo implementujeme aj do činnosti úseku menšinovej kultúry. 
Pokračujeme v úspešných projektoch, ktoré sú podporené Úradom Vlády SR 
a tvoríme nové programy a projekty na rozšírenie týchto a podobných aktivít aj 
v oblasti výskumu. 
 
PROJEKTY PODPORENÉ  ÚRADOM VLÁDY SR – KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH 
MENŠÍN 2016 
 
Výskum textilného dedičstva na Gemeri,  
Rožňava a okolie (Silická Brezová, Bôrka, Krásnohorská Dlhá Lúka) 
 
V roku 2016 sme realizovali celoročný folkloristický a etnologický (terénny) výskum 
v  štyroch lokalitách na južnej časti Gemera. Cieľom terénneho výskumu bolo 
zmapovať textilné umenie a široké spektrum úžitkového umenia na Gemeri,  popísať 
už zabudnuté zvyky spojené s každodennými prácami, zdokumentovať tradičné 
oblečenie našich predkov pred a v povojnovom období pomocou fotografii 
a výpovedí svedkov, poukázať na rozdiely medzi mestským a vidieckym prostredím 
a  doplniť údaje z takých lokalít, kde ich dokumentácia zatiaľ nebola spracovaná.. 
Výstupmi projektu sú:  

- ucelený výskumný materiál o vývine ošatenia miestnych obyvateľov 

podložený odborným posudkom  

- udomácnenie nových poznatkov vo folklóre maďarských obyvateľov na 

Gemeri 

- písomné a fotografické záznamy  o  ľudovej textilnej tvorbe 

- digitalizovanie vyše 300 predmetov rôzneho druhu (výšivky, čipky, odevy, 

doplnky, atď.)  

- vzorkovník výšiviek  

Výsledky výskumu môže využívať odborná verejnosť pri tvorbe štúdií a monografií 
a  taktiež prispejú k posilneniu kultúrneho vedomia maďarských obyvateľov na 
Gemeri. Skompletizovaný textový a obrazový dokument, ako aj vyhotovený 
vzorkovník výšiviek bude veľkým prínosom aj pre budúcu generáciu a dobrou 
pomôckou pre odborníkov, ktorí sa rozhodli venovať textilnej ľudovoumeleckej 
kultúre.  
 
 
Digitalizácia gemerských rómskych čardášov 
Oblasti Rožňava, Krásnohorské Podhradie, Slavec a Kunová Teplica 

Projekt je priamym pokračovaním výskumu z roku 2015, ktorého cieľom bolo 
zmapovať rómske čardáše na Gemeri v piatich lokalitách. Výsledkom celoročných 
terénnych prác bol jedinečný skompletizovaný a odborníkmi vyhodnotený dokument, 
ktorý sme v tomto roku prepracovali na formu vzdelávacieho audiovizuálneho 
materiálu. Na základe nazbieraných materiálov boli vyhotovené štyri choreografie, 
ktoré prezentujú rôzne tanečné prvky zo štyroch rôznych lokalít, ako sú Rožňava, 
Krásnohorské Podhradie, Slavec a Kunová Teplica. Pre lepšie znázornenie 
svojráznosti regiónu Gemera bola vypracovaná choreografia pod názvom Gemerský 
rómsky čardáš, do ktorej boli zapojení okrem profesionálnych tanečníkov aj mladí 
folkloristi. Predmetná choreografia je výstupným materiálom celoročného 
folkloristického a etnologického (terénneho) výskumu a spracováva tanečné prvky 
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ktoré boli rekonštruované na základe spomienkových (v niektorých prípadoch, žiaľ, 
posledných) výpovedí respondentov. 
Vyhotovený audiovizuálny materiál Gemerské rómske tance je prínosom pre 
každého, kto sa chce v budúcnosti rómskymi a gemerskými tancami intenzívnejšie 
zaoberať a taktiež je nenahraditeľnou pomôckou pre choreografov a odborníkov pri 
skúmaní gemerského regiónu. Veľkým prínosom projektu je to, že dokáže priblížiť 
kultúru Rómov nielen na lokálnej úrovni, ale aj v širšom spektre  a zároveň podporuje 
kvalitatívne zmeny v osobnosti mladých vo vzťahu k tradíciám. Projekt podporuje 
zdravú etnickú a národnostnú hrdosť v minoritách. 
 
 
Folklórna abeceda - 5. ročník  
Cyklus vzdelávacích aktivít v oblasti maďarskej tanečnej kultúry na Gemeri  

Projekt bol zahájený pred piatimi rokmi so zámerom, aby odborne usmernil 
a  prakticky poukázal na nedostatky,  ktoré sa prejavujú pri interpretácií tanečných 
foriem a znakov regiónu,  prezentoval kultúru maďarskej národnosti pre verejnosť 
a  uchoval a šíril tradičnú ľudovú kultúru ako nehmotné duchovné dedičstvo pre 
ďalšie generácie. Počas projektu boli realizované štyri programy zamerané na 
maďarské ľudové tance. Aktivity realizované v rámci projektu boli zostavené tak, aby 
oslovili rôzne vekové skupiny, od najmladších až po dospelých tanečníkov a vyhoveli 
požiadavkám maďarských folklórnych skupín. V rámci programového cyklu si dospelí 
účastníci programu  mohli osvojiť tance z lokality Bidovce, lepšie poznať 
charakteristické motívy gemerských tancov, prehĺbiť poznatky o maďarských 
ľudových piesňach pod vedením uznávanej lektorky Rity Furík a najmenší rozvíjať 
svoje pohybové schopnosti pomocou interaktívnych hier. Pri zostavení programu boli 
zakomponované aktivity, ktoré majú rozvíjať hudobné cítenie a teoretické vedomosti 
účastníkov, zároveň podporovať ich kolektívne cítenie a správne estetické návyky 
a názory. Najväčší význam projektu je, že každoročne dokáže spojiť a osloviť  členov 
maďarských folklórnych skupín na Gemeri a ponúknuť im aktivity, ktoré  prispievajú 
ku skvalitneniu ich tanečného repertoáru. Viditeľným efektom projektu je aj rastúca 
úroveň ich tanečných programov, bohatý a pestrý repertoár maďarských folklórnych 
skupín a stále zvyšujúci sa počet tanečníkov na Gemeri (tanečné súbory z Drnavy 
majú vyše 80 členov). Do realizácie aktivít sme zapojili kvalitných lektorov 
a odborníkov ako sú: Rita Furík, Michal Richtarčík, Attila Oláh, Imréné Mács Katalin 
a získali nových nadšencov folklóru. 
 
 
Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej dielni - 5. ročník 
Edukačné programy pre deti a mládež v maďarských lokalitách okresu 

Hlavných cieľom dlhodobého projektu je pokračovať v organizovaní výchovno – 
vzdelávacích aktivít, ktoré majú prehĺbiť úctu k ľudovým tradíciám a zvýšiť umelecké 
cítenie u mladých. Osvedčená forma doterajších programov bola naďalej zachovaná, 
zmena nastala v jeho obsahu, ktorá bola prispôsobená novým podmienkam. Preto 
v  prvej fáze interaktívnych programov sme priblížili tradičnú ľudovú kultúru žiakom 
a  v druhej fáze sme vytvárali vhodný priestor na ich sebarealizáciu. Pozitívne 
hodnotíme to, že sa nám v minulom roku podarilo rozšíriť programy aj na okolité 
lokality (ako sú napr. Hrhov, Jablonov nad Turňou) a tak osloviť väčší okruh ľudí aj 
mimo Rožňavy.  
Do programu boli zapojení domáci a zahraniční odborníci - etnológovia, pedagógovia 
a remeselníci. Lektori vo svojich prednáškach poukázali na rodinné zvyky a obyčaje, 
rituály a zvyky spojené s Vianocami, históriu hrnčiarstva, techniku 
vyhotovenia paličkovanej čipky a vývoj ľudových remesiel na našom území. Žiaci si 
mohli okrem teórie vyskúšať jednotlivé druhy remesiel - hrnčiarstvo, paličkovanie, 
tkáčstvo, a taktiež rozvíjať svoje vedomosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry formou 
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živej diskusie. Veľkým prínosom projektu je to, že pedagógovia výchovných 
predmetov môžu využívať nové formy a metódy  (ako je napr. scénické prevedenie 
jesenných zvykov) pri ich aktivitách s deťmi, a taktiež ich implementovať do 
samotného vyučovacieho procesu.  
Lektori programu boli: Dr. Liszka Ilona PhD (etnologička), Amália Holíková 
(hrnčiarka), Anna Urbánová (čipkárka), Vojtech Rigó (remeselník), tanečný pedagóg 
zo spoločnosti Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera.  
 
 
 
PARTNERSTVO NA PROJEKTOCH  
podporených Úradom vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2016  
Medzi hlavné  úlohy úseku menšinovej kultúry patrí aj výpomoc iným subjektom pri 
tvorbe projektov a partnerstvo pri realizovaní aktivít. 
 
Kapustová zem - V. ročník 
Regionálny gastronomický festival v údolí  Čermošne  

Aj v tomto roku sme sa aktívne zapojili do realizovania V. Regionálneho 
gastronomického festivalu v oblasti údolia Čermošne, ktorý sa uskutočnil 
v Lipovníku. Zámer projektu, ako aj obsah festivalu boli nepriamo sformulované pred 
ôsmimi  rokmi. Súviseli s ukončením vedeckého bádania tejto lokality a obdržaním 
výsledkov terénneho výskumu, ktorý bol realizovaný historikmi a vyvrcholením 
ktorého je čerstvo vydaná monografia. Ale skutočné naplnenie obsahu vytýčených  
cieľov začalo pred štyrmi rokmi, kedy tento festival získal definitívnu a dodnes 
zachovanú podobu. Základnou myšlienkou organizovania festivalu „Kapustová zem“ 
bola realizácia ojedinelého kultúrno – náučného programu, ktorý dokáže poukázať 
na dlhoročnú tradíciu, zvyky a kultúru obyvateľov v údolí Čermošne a zároveň ich 
prezentovať pred širokou verejnosťou. Gemerské osvetové stredisko sa aktívne 
zapojilo do celkovej realizácie projektu a svojou činnosťou prispelo k oživovaniu 
slávy miestnej gastronómie, znovuobjavovaniu zabudnutých receptov našich 
predkov, zveľaďovaniu a sprístupňovaniu tradičnej ľudovej kultúry pre obyvateľov 
údolia Čermošne ako aj pre širokú verejnosť.  
 
 
Spomienkový historický chodník v údolí Čermošne 
(Múltidéző történelmi sétány a Csermosnya - völgyében) 

Gemerské osvetové stredisko sa stalo súčasťou tvorby inovatívneho projektu, ktorý 
má priblížiť miestnu históriu najmladším obyvateľom danej lokality a upriamiť 
pozornosť na dôležitosť zachovávania a šírenia ľudovej kultúry tu žijúcich Maďarov. 
Základom obsahového zamerania programu bola čerstvo vydaná monografia 
Hársfák árnyékában, ktorá vznikla na základe dlhoročného bádania miestneho 
historika, Mgr. Petra Annu v okolitých obciach. Naša organizácia okrem tvorby 
projektu poskytla metodické usmernenie pre realizátora programu a zároveň 
rozvíjala dobré vzťahy s okolitými obcami. 
 
 
AKTIVITY GOS 
v oblasti zachovávania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva 
 
Vzorkovník výšiviek 
Počas terénneho výskumu zameraného  na zmapovanie miestnej textilnej kultúry,  
boli objavené nové  motívy a vzory výšiviek, na základe ktorých bol vyhotovený 
jedinečný vzorkovník, ktorý má pomôcť usmerniť budúcu generáciu a zároveň mladé 



22 
 

remeselníčky. Spomínaný vzorkovník zachytáva 8 motívov charakteristických pre 
južnú časť Gemera. 
 
Digitalizácia a znotovanie maďarských ľudových piesní 
S cieľom zachovania nehmotného kultúrneho dedičstva Maďarov pre budúcu 
generáciu boli znotované dve piesne (A rozsnyói állomáson, A rozsnyói kórház 
udvara kavicsos), ktoré boli digitalizované v rámci nášho terénneho výskumu. 
Zároveň sa uskutočnila aj ich štúdiová nahrávka. 
 
Príprava materiálu na vydanie publikácie „Az utolsó rozsnyói zsidó ember 
vallomásai ( Spomienky posledného rožňavského Žiada) 
Uvedený materiál zachytáva výpovede Tibora Ehrenfeda,  posledného svedka 
deportácie rožňavských Židov a následné spracovanie jeho výpovedí na základe 
nahrávok a poznámok. Pri zostavení materiálu (ktorý pozostáva z textovej časti, 
nahrávok a fotografií) boli použité dobové dokumenty (ako sú napr. mestská kronika, 
zápisnice židovských spolkov, zbierky miestnych historikov). Záznamy patria medzi 
posledné rozsiahlejšie výpovede respondenta a poukazujú na pomery, ktoré panovali 
vo vtedajšej Rožňave. Nakoľko priblížené životné situácie zasiahli celú rožňavskú 
židovskú komunitu, je potrebné aby sa stali dostupnými aj pre širokú verejnosť. 
Jedinečnosť tohto materiálu vidíme v tom, že výpovede priameho svedka 
o  nastávajúcich zmenách pred a povojnovom období konfrontujeme so 
sprístupnenými dobovými prameňmi, vďaka ktorým chceme prezentovať nový 
pohľad na všeobecne známe historické udalosti. Žiadosť o dotáciu na vydanie 
publikácie bola podaná ÚV SR v roku 2017 a je v štádiu hodnotenia. 
 
Dedičstvo hrnčiarov v Meliate  
Hrnčiarsky festival – nultý ročník 
V roku 2016 Gemerské osvetové stredisko zahájilo spoluprácu aj s novými lokalitami 
okresu.  Stalo sa súčasťou sformovania a realizovania nového festivalu, ktorého 
hlavným cieľom je oživiť hrnčiarstvo v obci Meliata a zároveň prezentovať tradičné 
postupy vyhotovenia hlinených nádob pred verejnosťou. I keď obec patrila 
v  minulosti medzi najvýznamnejšie hrnčiarske lokality na Gemeri, žiaľ,  toto 
starodávne remeslo upadlo do zabudnutia. V dôsledku iniciatívy GOS vznikla zo 
strany obce myšlienka, založenia novej tradície v podobe organizovania 
hrnčiarskeho festivalu, ktorý má pripomínať slávu miestnych hrnčiarov. 
 
 
 
INÉ AKTIVITY,  
ktoré Gemerské osvetové stredisko realizovalo pre menšiny, alebo do ktorých bolo 
priamo zapojené: 
 
Projekcia filmov v maďarskom jazyku v kine Apollo 
Do programového bloku kina Apollo bolo začlenené aj premietanie pre maďarskú 
národnostnú menšinu.  
 
Folklórny večer s FS Borostyán 
Do cyklicky sa opakujúceho programu bol zapojený aj maďarský folklórny súbor 
Borostyán, ktorý predstavil tradičné gemerské svadobné zvyky. Návštevníkom bola 
priblížená ozajstná atmosféra tradičnej hostiny, ako aj miestne zvyky súvisiace 
s prípravou svadby a  ľudovej veselice. 
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Program pre zahraničných študentov v Dome tradičnej kultúry Gemera 
Dom tradičnej kultúry Gemera navštívili študenti z Maďarska (Sargótarján), ktorým 
počas exkurzie boli predstavené  tradičné gemerské remeslá, miestne zvyky, kroje 
a tradície. 
 
IX. ročník Medzinárodného workshopu paličkovanej čipky, Paličkovanie, 
čipkeverés koronki 
Každoročne organizujeme medzinárodný workshop, do ktorého sú zapojené čipkárky 
zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Účastníci programu si môžu vypočuť prednášky 
od domácich a zahraničných lektorov a vyskúšať nové techniky paličkovania. Okrem 
rozširovania vedomosti v oblasti paličkovania si priami účastníci môžu rozvíjať 
vzťahy so zahraničnými čipkárkami. 
 
Konferencia remeselníkov v Krásnohorskej Dlhej Lúke 
Gemerské osvetové stredisko participovalo aj na konferencií remeselníkov 
v Krásnohorskej Dlhej Lúke, v rámci ktorej sa predstavili domáci a zahraniční 
remeselníci.  
 
 
 

3. Úsek amatérskej tvorby 

 
Odborná pracovníčka Kleinová Anežka – foto, film, výtvarníctvo, kino 
vedúca oddelenia kultúrno - osvetovej činnosti 
 
 
FILM 
 
1. Podpora amatérskej filmovej tvorby smerom k  mladým začínajúcim tvorcom, 
metodická pomoc v  umeleckom a technickom napredovaní.  
 
Krajské kolo celoštátnej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA,  
20. ročník, 10. 4. 2016 v kine Apollo 

Krajská súťaž Cineama je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej 
filmovej tvorby. Hlavným poslaním súťaže je podporiť rozvoj amatérskej filmovej 
tvorby, zvyšovať umeleckú úroveň jednotlivých filmových diel, popularizovať výchovu 
prostredníctvom tohto druhu vizuálneho umenia medzi autormi v Košickom kraji. 
Stretnutie s inými tvorcami a odborníkmi z profesionálnej oblasti dáva priestor na 
odborný rast účastníkov a tiež možnosť postupu najlepších do celoštátnej súťaže. 
Výročie súťaže pripomenulo premietanie archívnych záznamov zo začiatkov súťaže 
v Rožňave pred 20 rokmi. Prihlásených bolo 32 autorov a 3 autorské kolektívy 
z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Popradu a Rožňavy, spolu 31 filmov. Autori vo veku od 
6 do 65 rokov, všetky žánre - animácie, hrané filmy, dokumenty, reportáže, 
experimenty.  Významnou súčasťou súťaže je hodnotiaci seminár a diskusia autorov 
s odbornou porotou, ktoré napomáhajú rozvoju v oblasti umeleckej filmovej tvorby, 
a  tiež v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel. Porota 
zložená z vysokoškolských pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici hodnotila 
ich technické spracovanie a umeleckú hodnotu. Na rozborovom seminári potom 
sprostredkovala svoje postrehy a odporúčania prítomným autorom za účelom ich 
ďalšieho odborného rastu, čím sa darí napĺňať poslanie tejto súťaže. Zároveň dostali 
priestor osobné konzultácie a medzigeneračná výmena skúseností autorov 
navzájom. Sprievodným podujatím pre divákov bola možnosť zhliadnuť výber 
úspešných filmov z predchádzajúcich ročníkov súťaže Cineama, aj vzácne zábery 
z  histórie začiatkov amatérskeho filmárskeho hnutia v Rožňave a pre tvorcov 
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seminár o animovanej tvorbe. Na celoštátnu súťaž v Nitre postúpili víťazi ocenení 
Goskarmi, a tiež v poradí ďalšie ocenené filmové diela. Možnosť zúčastniť sa 
najvyššieho kola súťaže z rozhodnutia poroty dostali aj snímky bez umiestnenia, 
ktoré však dosiahli vysokú technickú a umeleckú úroveň v zmysle celoštátnych 
propozícií. Sošku gemerského Oskara - GOSkara za umiestnenie na prvých 
priečkach, ako aj vecné ceny zabezpečil organizátor (GOS) a filmový klub 
Gemerfilm. 
 
Ocenenia na celoštátnom kole súťaže: 
autori do 16 rokov, animovaný film 
1. miesto, Tomáš Bucher, Košice, Cesta svetla 
2. miesto, Alžbeta Kulichová, Poprad, Pod šapitó 
3. miesto, kolektív CVČ Košice, Minútka 
Čestné uznanie, kolektív ANIMOsCool Rožňava, Hľadám svoj domov 
 
autori do 21 rokov, animovaný film 
1. miesto, Laura Kočanová, Poprad, Úlet 
2. miesto, Adela Križovenská, Kapušany, Tenebris 
 
autori nad 21 rokov 
2. miesto, Michal Gedeon, Košice, Croatia Enduro Bike Ride, videoklip 
Čestné uznanie, P. Leško, Š. Bartko, M. Tkáčová, Spišská Nová Ves, Najstarší 
zvonár v Hnilčíku 
 
 
Letná škola animovaného filmu ANIMOsCool, 3. ročník 
Týždňový denný tábor  

sa uskutočnil od 17. do 22. júla 2016. Hlavným lektorom bol výtvarník a pedagóg 
Mgr. Ivan Čepek z Košíc, ktorý k animovanej tvorbe vedie v záujmových umeleckých 
krúžkoch deti a mládež už od 10 rokov až po stredoškolákov. Deti a mladí ľudia pod 
jeho vedením získavajú najvyššie ocenenia na krajskej súťaži Cineama, ktorú GOS 
každoročne organizuje. Počas predchádzajúcich ročníkov filmovej školy sa podarilo 
vytvoriť animované filmy, ktoré získali priaznivé ohlasy divákov a ocenenia 
profesionálov aj na celoštátnej filmárskej 
súťaži CINEAMA. Účastníci filmovej školy si v rámci teoretickej prípravy pozreli 
ukážky významných animovaných filmov z histórie a súčasnosti, naučili sa pripraviť 
scenár, vyskúšali si rôzne techniky animácie - plôškovú, kreslenú, plastelínovú 
a  vytvorili animovaný hudobný klip. Pri teoretickej a praktickej realizácii týchto aktivít 
asistovali ďalší lektori: výtvarná pedagogička Mgr. Martina Kleinová z Rožňavy a 
hudobníčka Tereza Čepková z Košíc. Zaujímavou možnosťou bolo naučiť sa v tejto 
neformálnej a kreatívnej prázdninovej škole aj úpravu obrázkov v grafickom editore, 
nahrávanie ruchov, práca so zvukom a hudbou, montáž sekvencií. S technickou 
časťou vypomáhal Valér Romok, člen filmového klubu Gemerfilm. Zábavnou a 
hravou formou, primeranou veku a schopnostiam, si v priebehu piatich dní každý 
účastník vytvoril vlastné sekvencie, spojením ktorých vznikol spoločný animovaný 
filmový klip, tentokrát na folklórnu tému.  Uvedený bol v slávnostnej premiére pre 
verejnosť v piatok 22. júla 2016 v kine Apollo. Slávnostné ukončenie bolo zavŕšené 
odovzdaním certifikátov, premietnutím animovaného filmu a program doplnila 
folklórna skupina Bučina z obce Pača, ktorej nahrávka ľudovej piesne bola použitá 
ako podklad na tvorbu klipu. Klip je rezentovaný na internete (youtube) a vydaním na 
DVD poslúži na prezentáciu projektu na školách regiónu ako novej formy trávenia 
voľného času s dôrazom na jej výchovno-vzdelávací a kultúrnospoločenský rozmer. 
 
 



25 
 

40 rokov Gemerfilmu 
projekcia archívnych filmov spojená s výstavou starej filmárskej techniky 

Koncom septembra 1976 filmoví nadšenci z Rožňavy a okolia založili oficiálny 
filmový klub Gemerfilm, hoci začiatky amatérskej filmovej tvorby na Gemeri sa datujú 
až do 60-tych rokov a môžeme ich teda považovať do určitej miery za tradíciu. Toto 
výročie sme si pripomenuli premietaním dokumentov, reportáží aj hraných filmov 
zdigitalizovaných z pôvodných 8 a 16 milimetrových filmových pásov, a tiež výstavou 
najstaršej filmárskej techniky z depozitára GOS, plagátov, tradične maľovaných 
titulkov, archívnych fotografií a písomných materiálov dokladujúcich, že filmovanie 
nebolo vždy také jednoduché a prístupné každému, ako je to v súčasnosti.  
 
2. Zachovanie a rozvoj filmovej kultúry v regióne 
  
Zriadenie a prevádzkovanie digitálneho kina Apollo 
Kino je považované v spoločnosti za jeden z tradičných kultúrnych stánkov, a preto 
má v sústave kultúrnych inštitúcií nenahraditeľné miesto. Aj vzhľadom na 
návštevnosť, ktorou ďaleko prevyšuje iné kultúrne inštitúcie - múzeá, divadlá, galérie. 
Zároveň kinematografia predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov šírenia 
kultúrnych hodnôt a je významným zdrojom kultúrnej rozmanitosti. Súčasťou novej 
multifunkčnej sály DTKG je digitálne kino Apollo vybavené technickým zariadením 
projekcie v štandarde E-cinema HD ozvučením Dolby digital 5.1. Prostredníctvom 
tejto modernej  techniky zabezpečujeme premietanie jednak výchovno-vzdelávacích 
interaktívnych programov pre všetky stupne školských zariadení, tematických 
festivalov, klubových večerov, filmov z archívu filmového klubu Gemerfilm a GOS, 
ale tiež premietanie komerčných filmov z DVD a Blu-Ray pre súčasného diváka 
náročného nielen na kvalitný obsah, ale aj formu, t. j.  obraz a zvuk. Premietame 
filmy s právami na verejné projekcie od distribútorov s ktorými máme uzatvorené 
zmluvy, nadviazali sme nové kontakty, rozšírili sme našu spoluprácu s ďalšími 
partnermi a distribútormi, ako aj s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK) 
a  organizátormi festivalov hraných, dokumentárnych, animovaných a študentských 
filmov.  V prvom roku existencie kina sme uskutočnili 98 premietaní pre cca 2000 
divákov. 
 
Hviezdne letné kino  
Gemerské osvetové stredisko vo svojom zariadení – rožňavskej hvezdárni – 
pripravilo už po ôsmykrát ponuku letnej zábavy pre prázdninujúcich, dovolenkujúcich, 
oddychujúcich Rožňavčanov, ale aj návštevníkov mesta. Hlavným cieľom je, aby 
mládež počas letných prázdnin mala možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. 
Hvezdáreň nad mestom je miesto, kam možno vyjsť na príjemnú podvečernú 
prechádzku s priateľmi aj so štvornohým miláčikom a spojiť filmovú zábavu 
s  pozorovaním letnej oblohy. Pracovníci GOS pripravili stretnutia s hviezdami 
filmového plátna pod hlavičkou kina Apollo. Okrem toho je samozrejmosťou po 
skončení premietania pozorovanie nočnej oblohy spojené s odborným výkladom 
k  aktuálnym astronomickým úkazom. Letné kino navštívilo počas 8 premietaní  cca 
800 návštevníkov. 
 
 
 
FOTO 
  
AMFO 
regionálne kolo celoslovenskej súťaže amatérskej fotografie 
Súťaže sa zúčastnilo 24 autorov a celkom 83 farebných a čiernobielych fotografií. 
Ambíciou súťaže je byť inšpiráciou pre zúčastnených, najmä začínajúcich autorov 
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stredoškolákov v ich umeleckom a technickom napredovaní prostredníctvom 
rozborového seminára. Študentom Strednej odbornej školy technickej v Rožňave 
súťažiacim v II. vekovej kategórii (16 - 21 rokov) sa trpezlivo venoval lektor Igor 
Šimko z Košíc. Prezentáciou vlastnej tvorby ich inšpiroval a zaujal a praktickými 
radami prispel k obohateniu vedomostí študijného odboru grafik digitálnych médií, 
v  rámci ktorého sa venujú aj fotografovaniu. Do pozície lektora a porotcu ho 
kvalifikujú jeho dlhoročné skúsenosti a úspechy, medzi ktoré určite patrí takmer 50 
autorských výstav, zaradenie do publikácie "Dejiny slovenskej fotografie" a mnohé 
ocenenia za tvorivý prístup k fotografovaniu architektúry, zátiší, krajiny s vlastným 
originálnym rukopisom. Neskôr spolu s rešpektovaným fotografom Štefanom 
Fábiánom odovzdávali svoje cenné rady, názory a pohľady na umeleckú fotografiu aj 
ostatným súťažiacim v kategórii nad 21 rokov, ktorí prejavili záujem svojou účasťou. 
 
 
Ocenenia na krajskej súťaži: 
kategória do 21 rokov 
Čestné uznanie, Sebastián Bastyúr, Rožňava, Na cestách 
 
kategória nad 21 rokov, farebná fotografia 
1. miesto Bibiana Bystrenová, Čierna Lehota, Kým stúpa dym I. a II. 
Čestné uznanie Andrea Gibasová, Rožňava, Mrazom maľované 
 
kategória nad 21 rokov, čiernobiela fotografia 
Čestné uznanie Bibiana Bystrenová, Čierna Lehota, Rozhovor bez slov 
Čestné uznanie Miloš Pjatko, Rožňava, Nedočkavosť 
 
 
VÝTVARNÁ TVORBA 
 
Výtvarné spektrum 
regionálne kolo súťaže  neprofesionálnej výtvarnej tvorby  
Vo výtvarnej súťaži určenej pre neprofesionálnych tvorcov súťažilo 6 autorov s 23 
prácami, päť najlepších postúpilo do krajského kola. Už tradične aj na celoslovenskej 
úrovni úspešný autor Milan Kostur z Betliara získal 1. cenu v kategória insitná tvorba, 
s maľbami Stavanie májov a Dunajec. 
 
 
VÝSTAVY 
v Dome tradičnej kultúry Gemera 

Výstavný plán GOS sa pripravuje v súlade s obsahovým zameraním činnosti 
organizácie. Kladieme dôraz predovšetkým na  realizovanie výstav z oblasti TĽK, na 
predstavenie hmotného kultúrneho dedičstva Gemera v rôznych podobách 
neprofesionálneho umenia.  
Turnianska vínna cesta - výstava výtvarných prác a fotografií z medzinárodného 
plenéra ( január/apríl 2016)  
Výtvarné spektrum/AMFO - výstava prác z regionálnych súťaží (máj/jún)  
Vesmír očami detí - výstava ocenených výtvarných prác (jún/august) 
V jemnosti je krása - medzinárodná výstava paličkovanej čipky (september )  
40 rokov Gemerfilmu - výstava starej techniky a originálnych filmových plagátov 
(september/október) 
Folklór mojimi očami - autorská výstava výtvarných prác neprofesionálnej maliarky 
Moniky Vozárovej z Dobšinej (november/december) 
Oplecko, kamža a čepec - výstava fotografií ľudového odevu horného Gemera 
(december 2016) 



27 
 

HOVORENÉ SLOVO  
 
Medailón osobnosti Gemera 
cyklus moderovaných rozhovorov  

Tento nový projekt GOS bol pôvodne koncipovaný ako cyklus šiestich podujatí, 
určený regionálnej verejnosti so zámerom predstaviť osobnosti Gemera, ktorí svojou 
prácou či životným osudom prekročili hranice všedných dní a výsledkami svojej 
práce alebo  osudom by mohli  osloviť ľudí, ktorí si hľadajú svoju životnú cestu 
a  potrebujú pozitívnu motiváciu na prekonávanie prekážok.  
Snahou organizátorov bolo dramaturgicky doplniť verejné aktivity GOS slovesným 
večerom, cyklom moderovaných rozhovorov s edukačným, zábavným a najmä 
motivačným poslaním. Realizovaním dvoch rozhovorov s osobnosťami regiónu, ktoré 
svojim poslaním, prácou a životom presiahli jeho hranice, sme divákom ponúkli 
príležitosť k tradičným rozhovorom s osobným kontaktom a doplneným o zážitok zo 
živej hudobnej produkcie. Osudy predstavených osobností, historičky Mgr. Edity 
Kušnierovej a predsedu občianskeho združenia Gemerských remeselníkov Juraja 
Nagya zaujali prítomnú verejnosť natoľko, že čas vyhradený pre podujatie bol 
v  oboch prípadoch prekročený. Hudobná produkcia podujatí v podaní rožňavských 
hudobníkov podčiarkla výnimočnosť chvíle. Návštevnosť a živý záujem divákov 
svedčí o správnom programovom zameraní projektu a o potrebe jeho pokračovania. 
Večer s hosťom Jurajom Nagyom bol obohatený o premietanie dokumentu 
maďarských filmárov motivovaných jeho nezvyčajne silným životným príbehom. 
 
Z dôvodu zníženého rozpočtu z dotácie FPU bol cyklus podujatí z pôvodných šesť 
zredukovaný na tri. Žiaľ, z organizačných dôvodov došlo k realizácii iba dvoch 
podujatí. Nespotrebované finančné prostriedky vo výške 360 € boli vrátené na účet 
FPU. 
 
 
 

4. Úsek astronómie 

 
Odborný pracovník -  Mgr. Lőrinčík Juraj  
 
Hlavné oblasti činnosti 
Popularizácia astronómie  - pravidelné pozorovania pre verejnosť (denné a večerné, 
riadne a mimoriadne) exkurzie na hvezdáreň, výjazdy na školy a predškolsé 
zariadenia, krúžková a klubová činnost (astrokrúžok, astroklub), organizovanie 
regionálních kôl postupových súťaží (výtvarná a vedomostná).  
Odborná činnosť – participácia na astrofyzikálnych programoch národného 
a  medzinárodného významu, astroinfo pre verejnosť. 
  
Exkurzie 
Pre žiakov škôl aj iných záujemcov boli aktualizované  programy. Súčasťou exkurzií 
bola prehliadka areálu, prístrojového parku hvezdárne a pozorovanie dennej oblohy.  
Exkurzie na hvezdárni 22, počet návštevníkov 620. Výjazdové prednášky v okrese 7, 
počet účastníkov  200. 
 
Prezentácia hvezdárne 

6. 5. 2016 Vatra slobody - pozorovanie večernej oblohy, sprievodná aktivita podujatia 
organizovaného mestom Rožňava, cca 100 návštevníkov 
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6. 6. 2016 Medzinárodný deň detí organizovaný mestom Rožňava - Astrostánok, 
slnečný ďalekohľad, aktivity s astronomickou tematikou, cca 700 návšetvníkov 
 
20. 8. 2016 Astrokútik na Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej - sprievodná 
aktivita pre deti a mládež počas festivalu, slnečný ďalekohľad, astro aktivity, cca 200 
návštevníkov 
 
Večerné verejné pozorovania 
Plánované boli jedenkrát do týždňa, konali sa v závislosti od poveternostných 
podmienok. Boli zamerané na objekty Slnečnej sústavy, umelé družice a vzdialený 
vesmír. Mali formu diskusií pri ďalekohľade s projekciou programov v kupole 
hvezdárne a prednáškovej sále. Pozorovania na námestí v Rožňave - uskutočnené 
5x, priemerná návštevnosť 8. 
Počet účastníkov spolu 332, z toho počas dvoch mesiacov návštevníci letného kina. 
Mimoriadne úkazy Tranzit Merkúra a Perzeidy videlo 80 návštevníkov. 
 
Vedomostná súťaž 
V marci 2016 sa konalo okresné kolo 26. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o 
hviezdach“. Súťaž v troch kategóriách hodnotená odbornou porotou sa konala v 
priestoroch hvezdárne. Počet súťažiacich 8, zo štyroch postupujúcich  
nezaznamenal žiaden úspech na krajskom kole. 
 
Výtvarná súťaž 
V mesiacoch január – marec 2016 sa konalo okresné kolo 31. ročníka výtvarnej 
súťaže „Vesmír očami detí“. Do súťaže hodnotenej odbornou porotou sa v piatich 
kategóriách zapojilo spolu 15 MŠ, ZŠ a ZUŠ s počtom prác 128. Výstava ocenených 
prác bola prístupná v Dome tradičnej kultúry Gemera. Počet návštevníkov cca 300.  
 
Dni astronómie 
Multižánrové podujatie organizované v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera 
pre žiakov ZŠ a MŠ sa konalo počas troch dní v období jarnej rovnodennosti. 
Prednášok, projekcie a pozorovania slnečným ďalekohľadom sa zúčastnilo 70 detí a 
žiakov. 
 
Záujmové skupiny 
Astroklub združujúci členov z radov mládeže a dospelých z regiónu pracoval na 
hvezdárni aj na výjazdoch. Stretnutia sa uskutočnili pri rôznych príležitostiach cca 2x 
mesačne s priemernou účasťou 5 členov. Astrokrúžok pre rožňavské školy pracoval 
pri Gymnáziu v Rožňave, stretnutí počas roka 12, priemerná účasť 4 žiakov.  
 
Zapojenosť do dlhodobých odborných programov: 
- pozorovanie meteorických rojov v rámci odbornej činnosti Astroklubu 
- medzinárodný heliofyzikálny program pozorovania a vyhodnocovania fotosféry 
 Slnka 
- protokoly z odborných  pozorovaní mesačne zasielané hvezdárňam v SR aj v 
 zahraničí 
 
Činnosť astronomického úseku resp. hvezdárne bola pozastavená od 1. septembra z 
dôvodu rozviazania pracovného pomeru s odborným pracovníkom. 
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II. Regionálna činnosť 
 

1. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
- Asociácia slovenských filmových klubov Bratislava 
- Banícke múzeum Rožňava 
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, PL 
- Centrum voľného času Rožňava 
- Excalibur, filmový klub 
- farské úrady z okresu 
- Fórum inštitút pre výskum menšín 
- Gemerská knižnica Pavla Emanuela Dobšinského Rožňava 
- Gemersko - Malohontské múzeum Rimavská Sobota 
- Hájske hrnčiarstvo 
- Hermann Ottó múzeum Miskolc, HU 
- Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske 
- Hudobné centrum Bratislava 
- Hvezdáreň a planetárium Prešov 
- Hvezdáreň Michalovce 
- Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí, CZ 
- Klub dôchodcov v Rožňave 
- Kultúrne centrum KSK a ďalšie kultúrne zariadenia KSK 
- Magyar Csipkekészétők Egyesülete Budapešť 
- MAS Malohont 
- Matica slovenská, Dom Matice slovenskej Rožňava 
- mestá a obce regiónu 
- Múzeum Spiša -  pobočka Markušovce 
- OZ FS Borostyán 
- OZ Bučina Pača 
- OZ Cultura Ethnica Bratislava 
- OZ Gemer Dobšiná 
- OZ Gemerfilm 
- OZ Gemerský kultúrny spolok 
- OZ Gočovan 
- OZ Haviar 
- OZ Hedvábná stezka 
- OZ Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera 
- OZ Rožňavskí permoníci 
- OZ Stromíš 
- OZ Szalóka 
- OZ Župa Turňa 
- Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd 
- regionálne osvetové zariadenia 
- Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar 
- Slovenské technické múzeum Košice 
- Soľnobanský čipkársky cech Prešov-Solivar 
- Subsídium – špecializované zariadenie pre seniorov  domov sociálnych služieb 
- SÚH Hurbanovo 
- školy – materské, základné a stredné 
- Štátny archív v Košiciach, pobočka Rožňava 
- Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice 
- Základná umelecká škola Rožňava 
- Združenie gemerských remeselníkov 
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III. Programy a projekty 
 

1.  FPU  Cineama 2016  
 

2000 

2.  FPU Ars Antiqua In Via Gothica    3000 
 

3.  FPU Medzinárodná výstava a konferencia 
paličkovanej čipky Kozárd, HU                               

1500 
 

4.  FPU  IX. ročník medzinárodného workshopu 
paličkovanej čipky „Paličkovanie, 
csipkeverés, koronki“ 

1600 

5.  FPU  
 

Gemerský folklórny festival Rejdová 2016 7300 

6.  FPU Rok na Gemeri 
 

5700 

7.  FPU  
 

ANIMOsCool - letná filmová škola 2000 

8.  FPU U Havranki hrat budú 
 

2500 

9.  FPU Podoby tanca  
 

1000 

10.  FPU U nás taká obyčaj  
 

2500 

11.  FPU Spevácke domy na Gemeri  
 

1000 

12.  FPU Po gemersky hráme aj si zaspievame 
 

3000 

13.  FPU Detský svet zvuku 
 

1500 

14.  FPU Hrnčiarsky kruh sa znovu točí 
 

1200 

15.  FPU Natkajme si plátna 
 

1500 

16.  FPU Oplecko, kamža a čepec 
 

2000 

17.  FPU Medailón osobnosti Gemera  
 

1000 

18.  FPU Ihlou a niťou pri prameni Slanej 
 

3000 

19.  Úrad vlády SR Digitalizácia gemerských rómskych čardášov 
 

2000 

20.  Úrad vlády SR Folklórna abeceda 
 

1200 

21.  Úrad vlády SR Interaktívne vzdelávacie programy TĽK 
v remeselníckej dielni                                                                 

500 

22.  Úrad vlády SR Výskum textilného dedičstva na Gemeri 500 

 
 
Spolupráca na projektoch: 

OZ Gemerský kultúrny spolok - Tradičné remeslá na Gemeri (DVD),  dotácia KSK  

OZ Gemerfilm - Od bouchy k závärlakom, videoreceptár tradičných jedál Gemera (DVD), 
dotácia KSK  
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B/ Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky 
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Pracovno-právna problematika  
 
Organizačná štruktúra a personálna oblasť 

V priebehu roka 2016 činnosť organizácie bola zabezpečovaná 12 až 13 
zamestnancami. 

Organizačnú štruktúru Gemerského osvetového strediska počas hodnoteného 
obdobia tvorili dve oddelenia: 

1. oddelenie ekonomicko-prevádzkovej činnosti, 
2. oddelenie kultúrno-osvetovej činnosti. 

Vzhľadom na zabezpečenie a plynulosť prevádzky v DTKG sa v hodnotenom období 
uskutočnili nasledovné personálne zmeny:  
- k 1.1.2016 sa uvoľnili dva pracovné úseky odchodom zamestnankýň na starobný 

dôchodok (vedúca oddelenia kultúrno-osvetovej činnosti s priradeným úsekom 
tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, vzdelávacích, 
programových a produkčných podujatí v oblasti VVČ, amatérskeho výtvarníctva, 
ZPOZ, vedúca a úsek upratovačky s kratším pracovným časom na oddelení 
hospodársko-prevádzkovej činnosti), 

- od 15.1.2016 bola odborná referentka poverená vedením oddelenia kultúrno-
osvetovej činnosti a od 1.2. 2016 bola riaditeľkou GOS menovaná do funkcie, 

- od 15. 6 2016 bol obsadený úsek amatérskej výtvarnej, textilnej tvorby  a TĽK na 
oddelení kultúrno-osvetovej činnosti. Pracovná zmluva s odbornou referentkou 
bola uzavretá na dobu určitú v zmysle § 48 Zákonníka práce na jeden rok do 
14.6.2017,  

- s platnosťou od 1. 12. 2016 bola uzavretá pracovná zmluva na dobu určitú do 
30.11.2017 s odbornou referentkou – animátorkou kultúry, 

- na základe pracovných výsledkov a po vzájomnej dohode sa pracovné pomery 
uzavreté na dobu určitú do 30.9. a do 31.10.2016 zmenili na dobu neurčitú. 
Dodatky k pracovným zmluvám boli vydané upratovačke a samostatnej odbornej 
referentke. 

 
Fluktuácia zamestnancov GOS v hodnotenom období bola nasledovná: 
- pracovný pomer uzavretý na dobu určitú od 1.12.2015 do 31.8.2016 – úsek 

výstavníctva a digitálneho kina sa skončil v zmysle § 59 ods. 2 Zákonníka práce. 
Pracovné  miesto bolo finančne podporené v rámci národného projektu „Šanca 
na zamestnanie“ v zmysle § 54 zákona o službách v zamestnanosti,  

- samostatný odborný referent z úseku astronómie požiadal o rozviazanie 
pracovného pomeru dohodou k 31.8.2016, žiadosti bolo vyhovené a pracovný 
pomer sa skončil k dohodnutému dňu,   

- k 31.12.2016 požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou samostatná 
odborná referentka z úseku TĽK, marketing, manažment a propagácie. Na 
základe uzavretej dohody o skončení pracovného pomeru v zmysle § 60 
Zákonníka práce sa pracovný pomer skončil podľa uzavretej dohody.  

 
V roku 2016 boli medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave 
a Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave uzavreté dohody v zmysle § 52a/ 
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej činnosti nasledovne:  
- od 1.4.2016 do 30.9.2016 dobrovoľnícku činnosť vykonávali 4 uchádzači 

o zamestnanie, z toho jedna činnosť predčasne ukončila k 13.9.2016 z dôvodu 
zamestnania sa, 

- od 1.10.2016 do 30.4.2017 dobrovoľnícku činnosť začali vykonávať 4 uchádzači 
o zamestnanie, dve dobrovoľníčky aktivačnú činnosť skončili skôr  z dôvodu 
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uzavretia pracovného pomeru, z toho jedna bola prijatá na Gemerské osvetové 
stredisko,  

- od 1.10.2016 do 17.1.2017 jeden absolvent vysokej školy vykonával na oddelení 
kultúrno-osvetovej činnosti absolventskú prax v zmysle § 51 zákona č. 5 Z.z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje 
zamestnanie“. Absolvent vysokej školy získaval skúsenosti na úseku produkcia, 
propagácia podujatí a udalostí určených pre verejnosť, ich dokumentácia 
a zostavovanie propagačných materiálov. 

 
Uchádzači o zamestnanie v DTKG aktívne pomáhali pri organizovaní a realizovaní 
podujatí, informovali verejnosť o činnosti GOS, usmerňovali návštevníkov, 
propagovali pripravované podujatia, podieľali sa na zabezpečovaní prevádzky 
objektu a pod.  
V hodnotenom období podľa § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov bol jednej zamestnankyni priznaný tarifný plat vo 
vyššom platovom stupni.  
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme boli 
zamestnancom vypracované a vydané nové platové dekréty platné od 1.1.2017.  
 

   

Sociálna oblasť  

Stravovanie zamestnancov v hodnotenom období bolo zabezpečené cez Vašu 
stravovaciu spoločnosť formou stravných lístkov. Zamestnávateľ poskytol 
zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie 
v zdravotníckom zariadení, najviac sedem dní v kalendárnom roku. Sprevádzanie 
rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia bolo zamestnancom umožnené 
na nevyhnutne potrebný čas, najviac sedem dní v kalendárnom roku. 
V hodnotenom období jedna zamestnankyňa ukončila štvorsemestrálne doplňujúce 
pedagogické štúdium a jedna zamestnankyňa študuje a dopĺňa si vzdelanie na vysokej 
škole prvého stupňa. 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v hodnotenom 
období bolo zabezpečené autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom 
odborne spôsobilým pre tieto oblasti. Novoprijatí zamestnanci a uchádzači 
o zamestnanie vykonávajúci dobrovoľnícke činnosti  boli zaškolení z oblasti BOZP 
a PO.  
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I. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 
 
Hospodárenie organizácie v roku 2016 
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave dostalo po schválení zastupiteľstvom KSK 
v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a uznesenia č. 292/2015 zo 14. zasadnutia 
Zastupiteľstva KSK konaného dňa 07.12.2015 bežný rozpočet na rok 2016 vo výške 
222.046,00 €. V priebehu roka došlo k niekoľkým  úpravám. Na vybudovanie 
remeselníckych dielní a doplnenie vybavenia Domu tradičnej kultúry Gemera bol 
rozpočet bežných výdavkov upravený o 40.000,00 €. 
Bežný transfer na rok 2016 pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave bol 
stanovený nasledovne: 
 
 Pôvodný rozpočet Upravený rozpočet 

Bežné transfery v € 222.046,00 324.724,08 

z toho   

zdroj 41 z rozpočtu VÚC 206.046,00 252.315,00 

zdroj 46 vlastné príjmy  16.000,00 16.000,00 

zdroj 111 004 ÚV SR  4.200,00 

zdroj 111 005 MK SR  1.261,00 

zdroj 45   FPU  43.300,00 

zdroj 111 007 ÚPSVaR  26,56 

zdroj 1AC1 ÚPSVaR - ESF  5.585,80 

zdroj 1AC2 ÚPSVaR - ŠR  985,72 

zdroj 11H obce  300,00 

zdroj 71  mimo VS  750,00 

 
Po schválení zastupiteľstvom KSK v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona NR 
SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol upravený 
rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2016  v hodnote 30.000,00 € na realizáciu 
cieľov  projektu obnovy objektu Gemerského osvetového strediska  Rožňava – Dom 
tradičnej kultúry Gemera. V roku 2016 bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov 
aj o sumu 900,00 € - 2. splátka poskytnutia dotácie z Audiovizuálneho fondu – 
Zmluva č. 952/2014-4/4.2 na realizáciu projektu „Kino Apollo“. 
 
 
 Pôvodný rozpočet Upravený rozpočet 

Kapitálový transfer v €  30.900,00 

z toho   

zdroj 41 z rozpočtu VÚC  30.000,00 

zdroj 45 Audiovizuálny fond  900,00 

 
 
Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti Skutočnosť v € 

Tržby z predaja služieb (602) 14.678,00 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činn. (648) 1.668,68 

Úroky (662) 3,89 

Výnosy z bežných transferov (691) 237.841,78 

Výnosy z kapitálových transferov (692) 79.272,18 

Výnosy samosprávy z BT (693) 52.299,08 

Výnosy samosprávy z KT (694) 2.243,00 

Výnosy samospr. z BT od ost.subjektov(697) 750,00 

Výnosy samospr. z KT od ost.subjektov(698) 933,80 

Výnosy celkom 389.690,41 
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Tržby z predaja služieb Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

vstupné od obyvateľstva 11.963,00 14.678,00 

nájomné (priestorov hvezd.) 1.163,49 1.063,40 

Spolu: 13.126,49 15.741,40 

 
V roku 2016 vzrástli tržby od obyvateľstva o 19,92 %. 
 
 
Ostatné výnosy Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

finančné dary 1.020,00 1.050,00 

ostatné (RZ zdravot.poist.) 0 605,28 

ostatné (úroky) 3,42 3,89 

Spolu: 1.023,42 1.659,17 

 
 
Hodnotenie nákladov na činnosť 
 
Spotrebované nákupy (50) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

spotreba materiálu (501) 46.794,27 60.501,34 

spotreba energie (502) 10.911,99 13.776,59 

Spolu: 57.706,26 74.277,93 

Nárast nákladov na materiál ako aj energie v roku 2016 o 28,72 %  súvisí 
s presťahovaním sa do zrekonštruovanej budovy – Domu tradičnej kultúry Gemera – 
napr. doplnenie vybavenia textilnej a gastronomickej dielne, kinokaviarne, väčšia 
spotreba energií v dvojpodlažnej budove. 
 
Služby (51) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

oprava a údržba (511) 1.295,90 2.591,91 

cestovné tuzemské (512) 3.770,73 2.874,96 

ostatné služby (518) 59.599,80 56.713,88 

Spolu: 64.666,43 62.180,75 

 
Osobné náklady (52) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

mzdy (521) 94.653,96 104.462,23 

sociálne poistenie (524) 33.561,87 36.567,37 

sociálne náklady (527) 7.229,92 6.169,79 

Spolu: 135.445,75 147.199,39 

 
Priemerný počet zamestnancov v roku 2016 bol 12,5. 
Priemerná mzda v organizácii za rok 2016 bola 670,00 €, bez odmien 598,00 € 
a priemerná mzda pracovníkov bez mzdy riaditeľky za rok 2016 bola  620,00 €. 
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 1.194,21 €, čerpanie vo výške 976,95 €. 
 
Dane a poplatky (53) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

daň z nehnuteľnosti 1.235,58 1.335,18 

ostatné dane a poplatky 529,56 542,90 

Spolu: 1.765,14 1.878,08 

 
Ost.nákl.na prev.činn. (54) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

poplatky fondom 0 728,32 

  
Odpisy a oprav.polož.(55) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

odpisy dlhodob.majetku 73.669,00 82.448,98 

tvorba opr.položiek - DUMYS 811,78 405,89 
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Spolu: 74.480,78 82.854,87 

Z dôvodu neuhradenej pohľadávky z roku 2013 za nájomné – Milan Lukáč – 
DUMYS, bola vytvorená opravná položka vo výške  1.217,67 €, t.j. 75% dlžnej sumy 
1.623,56 €. V roku 2014 bola pohľadávka postúpená na vymáhanie Úradu KSK – 
Odbor pre VO, kontroling a interný audit. 
 
Finančné náklady (56) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

ostatné fin.náklady (568) 153,90 118,27 

Spolu: 153,90 118,27 

 
Náklady z odvod.príjm.(58) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

náklady z odv.príjmov (588) 13.631,43 16.885,29 

náklady z bud.od.príjm.(589) 814,59 1.867,33 

Spolu: 14.446,02 18.752,62 

 
Dane z príjmov (59) Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

splatná daň z príjmov (591) 0,60 0,68 

Spolu: 0,60 0,68 

 
 Skutočnosť v € v r. 2015 Skutočnosť v € v r. 2016 

Výnosy celkom 347.273,74 389.690,41 

Náklady celkom 348.664,88 387.990,91 

Hospodársky výsledok strata      1.391,14 zisk     1.699,50 

 
Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2016. 
 
Celková hodnota majetku organizácie 1.781.531,82 € 

z toho:  

hmotný dlhodobý majetok US 02,03 1.662.305,24 

drobný hmotný majetok (771) 116.733,52 

majetok vedený v operatívnej evidencii 2.493,06 

V roku 2016 nebol vyradený žiadny majetok, boli vykonané 2 vnútorné kontroly na 
pokladničnú hotovosť. Manká a škody za rok 2016 neboli žiadne. 

 
Závery 
V roku 2016 získalo GOS účelové prostriedky na finančné krytie nákladov na 
kultúrne aktivity z nasledovných zdrojov: 
 
Dotácia z Fondu na podporu umenia 43.300,00 € 

16-132-01394 – Ars Antiqua Europae In Via Gothica 2016 3.000,00 € 

16-410-02118 – Ihlou a niťou pri prameni Slanej 3.000,00 € 

16-410-02309 – Oplecko, kamža, čepec 2.000,00 € 

16-420-02168 – U nás taká obyčaj ...., folklórne večery 2.500,00 € 

16-430-00856 – U Havranki hrat budú – detský festival hudby 2.500,00 € 

16-430-00881 – Rejdová 2016 – 43. Gem. folklórny festival 7.300,00 € 

16-430-00901 – Rok na Gemeri  2016 – 22. ročník 5.700,00 € 

16-450-02415 – ANIMOsCool – letná filmová škola 2.000,00 € 

16-440-00931 – CINEAMA 2016  2.000,00 € 

16-450-02089 – „Hrnčiarsky kruh sa znovu točí“ 1.200,00 € 

16-450-02163 – „Natkajme si plátna“ 1.500,00 € 

16-450-02139 – IX. ročník Medz.workshopu paličovanej čipky 1.600,00 € 

16-450-02174 – Podoby tanca  1.000,00 € 

16-450-02361 – Spevácke domy na Gemeri 1.000,00 € 

16-450-02322 – Detský svet zvuku 1.500,00 € 

16-450-02133 – Po gemersky hráme aj si zaspievame 3.000,00 € 

16-450-02431 – Medailón osobností Gemera 1.000,00 € 



37 
 

16-510-03904 – XI.ročník Medzinár.výstava a konf. palič.čipky 1.500,00 € 

Dotácia z Ministerstva kultúry SR 1.261,00 € 

Kultúrne poukazy 1.261,00 € 

Dotácia z ÚV SR 4.200,00 € 

KNM-179/2016/1.5    – V. Folklórna abeceda 1.200,00 € 

KNM-177/2016/1.1.4 – Digitalizácia gem.rómskych čardášov 2.000,00 € 

KNM-180/2016/1.4    – Výskum textilného dedičstva na Gemeri 500,00 € 

KNM-178/2016/1.6   –  V. Interakt.vzdel. programy TĽK v rem.d. 500,00 € 

 
Účelové prostriedky boli čerpané a vyúčtované podľa presných pokynov 
poskytovateľom týchto prostriedkov. Na jednotlivých podujatiach z účelových 
prostriedkov sa podieľala naša organizácia predovšetkým na režijných nákladoch, 
ale aj ďalších: cestovné, stravné, ubytovanie, materiálové náklady, na služby na 
kultúrne aktivity.  
Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok projektu s názvom „Ihlou a niťou pri 
prameni Slanej“, ku ktorému došlo v dôsledku neakceptovania našej žiadosti 
o zmenu a následne z dôvodu eliminovať možné sankcie zo strany FPU sme vrátili 
poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške 3.000,00 €. Pri projekte Medailón 
osobností Gemera bol plánovaný cyklus troch samostatných programov, z ktorých sa 
jeden z organizačných a technických dôvodov nerealizoval a nespotrebované 
finančné prostriedky vo výške 360,00 € sme tiež vrátili na účet Fondu na podporu 
umenia. 
Na základe dohôd o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 
zamestnanosti a poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného 
miesta bol poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny finančný príspevok 
v roku 2016 vo výške 6.598,08 €. 
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Rozbor hospodárenia 
v € rok 2016 rok 2015 

UKAZOVATEĽ   

600- BEŽNÉ VÝDAVKY 294.250,86 260.474,83 

610- Platy celkom 104.462,23 94.653,96 

611- Tarifné platy 77.215,02 73.147,91 

612- Príplatky 16.143,89 13.180,50 

614-Odmeny 11.100,00 8.320,00 

620- Poistné 36.506,21 33.561,87 

630- Tovary a služby 152.840,89 130.441,00 

631-cestovné 513,35 530,96 

631001-tuzemské 435,35 530,96 

631002-zahraničné 78,00 0 

632-Energie,voda a komunikácie 23.161,87 17.288,38 

632001-energie 17.629,58 11.575,96 

632002-vodné a stočné 1.221,05 1.182,56 

632003- poštovné a telek.sl. 2.586,13 2.474,87 

633-Materiál 59.057,59 46.183,24 

633016-reprezentačné 0 0 

634-Dopravné 5.436,19 6.161,72 

635-rutinná a štandardná údržba 584,00 0 

635006-budov, priestorov a objektov 276,00 0 

637-Služby 66.849,17 57.895,03 

637001-školenia,kurzy,semináre 120,00 144,00 

637002-konkurzy a súťaže 28.200,69 31.362,59 

637003-propagácia,reklama a inzercia 2.592,92 3.449,96 

637004-všeobecné služby 7.153,25 5.577,97 

637007-cestovné náhrady 6.809,29 6.959,89 

637012-poplatky,odvody 3.231,71 1.328,30 

637014-stravovanie 4.950,05 4.342,51 

637035-dane 1.865,58 1.765,14 

640-Transfery 441,53 1.818,00 

642013-odchodné 0 1.818,00 

642015-nemocenské dávky 441,53 0 

 

v € rok 2016 rok 2015 

PRÍJMY 327.235,74 265.349,70 

212-Príjmy z vlastníctva 1.659,96 1.659,96 

212003-Prenájom objektov 1.659,96 1.659,96 

212004-Prenájom strojov a zariadení 0 0 

220 Administr. A iné poplatky a platby   

223-Príjmy za služby 16.304,37 14.342,30 

príjmy z predaja prebytočného majetku 0 0 

príjmy zo vstupného 16.304,37 14.342,30 

243-príjmy z účtov fin.hospodárenia 3,21 2,82 

292-Ostatné príjmy 544,12 5,65 

311-Granty 750,00 550,00 

312-Transfery v rámci verejnej správy 307.974,08 248.788,97 

-zo ŠR 55.659,08 44.816,97 

-z rozpočtu VÚC 252.315,00 200.472,00 

-z rozpočtu VÚC - TI 0 3.500,00 

 

 


