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IDENTIFIKAČNÁ KARTA  ZA ROK 2015 
 

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    

 
14/12,5 
 
9 
 
5 
0 

5 Priemerná mzda zamestnancov 
 

2013 2014 2015 

448 € 525 € 575 € 
 

6 Počet spravovaných objektov 2 

7 Počet podaných projektov  
(pre realizáciu v roku 2015) 
        -  z toho úspešných:  
        -  v hodnote (€):                                 

 
27 
26  
49 996,-     

8 Rozpočet  
- na prevádzku: 
- na činnosť: 

2013 2014 2015 

  131 226,- 143 058,72 188 918,- 

    77 948,-   42 262,-  56 050,- 
 

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

 

182 470,-   159 506,- 219 972,- 

    8 153,-           0 5 000,- 
 

10 Príjmy  
- z prenájmu: 
- z vlastnej  činnosti: 
- iné mimorozpočtové  
 (dary, sponzorské, granty a pod.):  

 

   5 239,69   1 174,90 1 659,96 

     4 596,-   3 675,40 14 342,30 

   5 498,33      689,40 1 020,- 
 

11 Výdavky  
- bežné: 
- kapitálové: 

 

208 831,71 183 846,83 260 474,83 

    8 153,-             0 13 098,- 
 

12 Hospodárenie 
- Náklady 
- Výnosy 
- Hospodársky výsledok 

 

239 795,61 203 693,23 348 664,88 

238 037,64 211 139,89 347 273,74 

  - 1 757,97     7 446,66 -1 391, 14 
 

13 Návštevnosť  
- Platená: 
- Neplatená: 

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

 

 3 000 2 170 5093 

41 243 14 553 12402 
 

14 Základné knižničné ukazovatele 
- počet zapísaných čitateľov 
- počet výpožičiek 
- knižničný fond – stav k 31.12. 
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A/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na úsekoch odbornej činnosti  
 
Hodnotenie organizácie z pohľadu riaditeľky GOS 
 
Prelomový rok 2015  
Sťahovanie, tvorba interiéru Domu tradičnej kultúry Gemera, zmeny v pláne činnosti, nové 
podujatia, nové smerovanie organizácie, nové logo, nové vízie, nové priestory, nové 
možnosti, starosti, obstarávania, nespočetné množstvo nadčasových hodín, obrovské 
nasadenie a entuziazmus kolektívu ... ale predovšetkým  radosť z práce. Takýto bol rok 2015. 
 
Rekonštrukcia, kolaudácia a sťahovanie do nových priestorov 
Kalendárny rok sme začínali ešte v našom vysunutom pracovisku, na hvezdárni. Vo februári 
sa uskutočnila kolaudácia Domu tradičnej kultúry Gemera, ktorý bol otvorený a zároveň 
sprístupnený verejnosti v  apríli. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili pozvaní hostia 

z Košického samosprávneho kraja,  
zo strany zhotoviteľa Konzorcia 
EHMK 2013, ako aj kolegovia 
z kultúrnych zariadení KSK. Po 
príhovore riaditeľ Úradu KSK Ondrej 
Bernáth Dom slávnostne otvoril 
prestrihnutím pásky spolu s 
riaditeľkou GOS a nositeľkou 
gemerských tradícií pani Máriou 
Brdárskou Janoška z Rejdovej. 
 
Dom tradičnej kultúry Gemera 
(DTKG), doterajšie sídlo Gemerského 
osvetového strediska (GOS) v 
Rožňave, otvoril teda po rozsiahlej 

rekonštrukcii svoju bránu vo štvrtok 9. apríla 2015. Celkové výdavky presiahli milión stotisíc 
eur. Podstatnú časť tvoril nenávratný finančný príspevok, ktorý Košický samosprávny kraj 
získal prostredníctvom Regionálneho operačného programu z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF). 
KSK sa úspešne uchádzal o pomoc z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3 – 
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu., opatrenie 3.1, 
oblasť podpory 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok. Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu boli 1 123 756 eur, 
celkové oprávnené výdavky 1 028  866 eur, výška nenávratného finančného príspevku 
z ERDF 977 423 eur, čo tvorí 95 % celkových oprávnených výdavkov. KSK sa na 
spolufinancovaní podieľal piatimi percentami. Autorkou projektu je Ing. arch. Daniela 
Leštáková. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie Košice EHMK 2013, líder združenia 
spoločnosť Stavby mostov Slovakia, a.s.  Banská Bystrica, člen združenia NORTH EAST, 
s.r.o. Prešov.  
Rekonštrukcia neriešila interiérové vybavenie, iba vrátila budovu do podoby, ktorá vychádza 
z pôvodného architektonického konceptu a zároveň zodpovedá súčasným potrebám. Keďže 
ide o národnú kultúrnu pamiatku, pri prácach sa museli rešpektovať prísne pravidlá, no 
rekonštrukcia musela priniesť novú kvalitu pre prevádzku z technického, aj funkčného 
hľadiska, v súlade s Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru KSK. V budove vznikli 
priestory s novým využitím - multifunkčná sála, remeselné dielne, miestnosti pre klubovú 
a vzdelávaciu činnosť. Celkom nové podkrovie využíva Gemerské osvetové stredisko na 
administratívnu prácu. Dvor (átrium) príležitostne slúži, ako priestor na kultúrne podujatia 
menšieho rozsahu, projekciu klubových filmov, či organizovanie tematických folklórnych 
večerov. 
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Rozsiahla rekonštrukcia sa týkala inžinierskych sietí, vrátane vzduchotechniky. Objekt bol 
očistený od doterajších nevhodných stavebných zásahov. Zateplili sa obvodové konštrukcie, 
okrem uličnej fasády, ktorá má bohatú štukovú výzdobu a bosáž. Prízemie je rozdelené 
dvoma vstupmi na prezentačno-spoločenskú časť a časť tvorivých dielní. V podkroví, po 
výmene strešnej krytiny a inštalovaní nových okien, je umiestnená administratíva a miestnosť 
pre lektorov. V suteréne sa rekonštruovala plynová kotolňa a vznikla nová strojovňa 
vzduchotechniky. Komplexná regulácia systému vykurovania umožní efektívne vykurovanie 
s vysokou úsporou zemného plynu. Exteriérové úpravy sa dotkli zadného dvora aj átria.  
 
Kino Apollo – jeden z cieľov projektu komplexnej obnovy  
Pôvodná budova GOS s názvom  „Katolikus legényegylet és tanoncotthon“ (Katolícky 
tovarišský spolok)  - neskôr Okresný osvetový dom - bola postavená v roku 1907.  Z 
dostupných archívnych dokumentov je známe, že vždy slúžila na aktívne trávenie voľného 
času. V dávnej minulosti tu bola aj kolkáreň a  určité prechodné obdobie tu fungovalo aj 
rožňavské kino.  
Z uvedených dôvodov jedným z hlavných cieľov rekonštrukcie bolo aj obnovenie tradície 
filmovej kultúry v Rožňave - keďže v okresnom meste  dlhodobo nefunguje žiadne kino -  a to 
zriadením kinokaviarne v priestoroch multifunkčnej sály.   Technický projekt však túto 
záležitosť nijak neriešil, ani dispozične ani technickým vybavením,  preto sme počas 
rekonštrukcie podali projekt na Audiovizuálny fond na zriadenie digitálneho kina. Získali sme 
dotáciu vo výške 9.000 eur a  7.745 eur  dofinancoval KSK. Z týchto prostriedkov sa zakúpila 
technológia E-Cinema HD, čiže profesionálne zariadenie pre prevádzkovanie kina. 
Technológia pozostáva z projektora E-cinema, HDMI extendéra, BR prehrávača, elektrického 
projekčného rolovacieho plátna (7x5m), zvukového procesora, mixpultu, reproduktorov, 
zosilňovača.   
Po sto rokoch sa teda do Rožňavy vrátilo kino Apollo pomenované po prvom stálom kine v 
Rožňave, ktoré vzniklo 28. júna 1914. V sále Domu tradičnej kultúry Gemera sa 1. októbra 
2015 začali pravidelné digitálne filmové projekcie s ponukou všetkých žánrov pre všetky 
vekové kategórie. Nové kino je pre verejnosť otvorené vždy vo štvrtok od 19.00 hod. a v 
nedeľu pre deti od 16.00 hod. alebo pre dospelých od 19.00 hod. Za prvé tri mesiace svojej 
prevádzky uskutočnilo 15 projekcií pre verejnosť, 8 premietaní pre školy a uvítalo takmer 700 
divákov. 
 
Zariaďujeme sa ...  
Zamestnanci GOS sa do nových priestorov nasťahovali v priebehu mája 2015 za 
provizórnych podmienok, zariadenie sa zaobstaralo  na základe VO resp. prostredníctvom 
EKS a celý proces trval do konca roka. 
Ako bolo už vyššie spomenuté, komplexná rekonštrukcia objektu neriešila interiérové 
vybavenie, preto v súčinnosti s Úradom KSK sme prijali  internú koncepciu na postup 
zariadenia interiéru pre rok 2015 a to v niekoľkých etapách realizácie: 

I. etapa -  sprístupnenie spoločenskej časti Domu tradičnej kultúry Gemera - 
multifunkčná sála pre výstavy, kino, multižánrové podujatia 

II. etapa – zariadenie administratívy - kancelárií v podkroví 
III. etapa – čiastočné zariadenie tkáčskej a hrnčiarskej dielne  

 
Vzhľadom k tomu, že na interiér nebol vypracovaný samostatný projekt a zariadenie bolo 
potrebné prispôsobiť nielen architektonickým a historickým danostiam budovy, ale aj 
potrebám tradičných remeselníckych dielní vyhovujúcim  dizajnom, objednali sme konzultácie 
u firmy Odette Design Studio  Košice.  
 
I. etapa sa začala realizovať ihneď po slávnostnom otvorení v máji 2015, keďže koncom roka 
2014 už boli zakúpené stohovateľné stoličky, výstavná závesná a osvetľovacia technika a 
bolo zahájené VO na zaobstaranie techniky kina.  
II. etapa sa realizovala priebežne, ku koncu roka 2015 boli zariadené kompletne kancelárie:  
spoločná kancelária open space, sekretariát, ekonomické oddelenie, riaditeľňa. 
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III. etapa sa realizovala priebežne. Ku koncu roka 2015 dielne (tkáčska a hrnčiarska) okrem 
elektrickej  keramickej  pece boli zariadené kompletne,  vrátane spotrebného materiálu. 
Zariadenie dielní bolo zaobstarané prostredníctvom projektových zdrojov (MK SR) -  krosná, 
hrnčiarsky kruh, všeobecný materiál, zariadení dielní (autentický nábytok, náradie a pod.) 
darom, zakúpením od súkromných osôb alebo výrobou na zákazku.  
Vzhľadom k tomu, že v septembri sme úspešne zahájili hrnčiarsky kurz pre dospelých,  
z projektových zdrojov (MK SR) sme zakúpili jeden hrnčiarsky kruh a z bežného rozpočtu 
ďalšie dva elektrické hrnčiarske kruhy, valcovací stroj na hlinu, rôzne náradia, farby, glazúry, 
hlinu a ďalší  spotrebný materiál. 
V priebehu decembra sa realizovala internetová prípojka do Domu TKG formou optického 
pripojenia „Calix Edu“ – časovo a dátovo neobmedzená služba bez agregácie FUP,  s WiFi 
prípojkou v celej budove vrátane bezplatného poskytnutia WiFi signálu pre verejnosť s 
dátovým a  rýchlostným obmedzením. 
 
 

 
 
 

                          
 
 
Nový DOM –  nový názov, nové logo 
Napriek veľmi hektickému obdobiu sťahovania a zariaďovania sa, tvorby novej kultúrnej 
ponuky a množstvu verejných obstarávaní, medzi príjemné a tvorivé činnosti patrili naše už 

zaužívané kreatívne porady.  Okrem mnohých 
inovatívnych nápadov vznikol aj názov našej 
ustanovizne DOM TRADIČNEJ KULTÚRY 
GEMERA. Za účelom budovania značky a firemnej 
identity tvorba nového  loga a sloganu  bola 
samozrejmosťou. Pre spracovanie zadania boli 
definované pojmy „rozmanitosť, tvorivosť, zručnosť 
a tradície“ s cieľovými asociáciami, ktoré podľa 
zamestnancov najviac vystihujú naše zámery pri 
realizácii nových aktivít. Za nový symbol sme navrhli 
strom, vyše storočný platan, ktorý sa nachádza na 
zadnom dvore Domu TKG. Platan - v regióne strom 



 7 

ojedinelý,  ako symbol nového života, ktorý vyžaruje múdrosť, silu sebavedomie, stabilitu 
a pokoj. Platan, ako symbol veľkorysosti a ochrany.  
Slogan „dedičstvo inšpiruje“ vznikol ako logické spojenie myšlienky zachovania kultúrneho 
dedičstva Gemera v kontexte sloganu KSK - Košický samosprávny kraj plný inšpirácie. 
 
Nové aktivity,  nový začiatok aj  pre „starých zamestnancov“ 
Nová kultúrna ponuka Gemerského osvetového strediska počnúc druhým polrokom 
hodnoteného obdobia zohľadnila koncepčné a strategické zámery Košického samosprávneho 
kraja pre oblasť rozvoja kultúry a cestovného ruchu, ako aj Koncepcie rozvoja tradičnej 
ľudovej kultúry KSK. 
Vďaka možnostiam a technickej vybavenosti zrekonštruovaných priestorov bola vypracovaná 
a priebežne aktualizovaná programová ponuka GOS podľa cieľových skupín ponúkaná 
verejnosti v  sezónnych balíčkoch. Ponuka obsahovala tak klasické kultúrno-vzdelávacie 
aktivity, osvetárske či astronomické podujatia, ako aj programy Kina Apollo či špeciálne 
a  nové podujatia viažúce sa k ľudovým tradíciám alebo kalendárnym sviatkom realizovaným 
v Dome tradičnej kultúry Gemera.  
Dôkazom toho, že v uplynulých rokoch sme sa systematicky pripravovali na nové kultúrne 
ponuky a aktivity, ktoré vyžadujú vysokú odbornosť a profesiaonalitu – sme v hodnotenom 
období vykonali štyri terénne výskumy so zmeraním na rôzne oblasti TĽK,  kde sme 
dlhodobo pozorovali deficit odborných poznatkov. Prínosom týchto výskumov sú odborne 
spracované edukačné materiály, ktoré slúžia jednak ako teoretické východisko k regionálnej 
výchove detí a mládeže,  ale aj  ako podklady k ich ďalšiemu spracovaniu do digitálnej 
podoby. 
 
 
Aktivity organizované v nových priestoroch Domu tradičnej  kultúry Gemera boli zahájené po 
otvorení 10. apríla 2015 projekciou dokumentárnych cestopisných filmov z festivalu 
Expedičná kamera. 
 
Diváci si veľmi obľúbili cyklus folklórnych večerov pod názvom „U nás taká obyčaj“, ktoré sa 
konali v pravidelných intervaloch 1x za mesiac. Cieľom týchto večerov je predstaviť mestskej 
komunite zvyky a obyčaje Gemera prostredníctvom folklórnych kolektívov z okresu. V júni to 
bol Jánsky večer, tradície spojené s letným slnovratom a na záver škola tanca pre verejnosť. 
Postupne boli uvedené ovčiarske tradície v Gemeri, pracovné a sviatočné zvyky, svadobné 
obrady, nakladanie kapusty na jeseň a živá betlehemská tradícia gubajkárov uzavrela rok 
pred najkrajšími sviatkami -  Vianocami.  Pri každom podujatí bola zároveň odprezentovaná  
história konkrétnej obce vrátane tradičných lokálnych gastronomických špecialít. 
 
Počas letných prázdnin GOS prispelo k rozšíreniu kultúrnej ponuky regiónu organizovaním 
denného tábora pre deti Cez prázdniny hravo a veselo – so zameraním na 
tkáčstvo,  hrnčiarstvo a  hudobno-tanečný folklór. Tvorivosť a technickú zdatnosť mohli deti 
rozvíjať aj v letnej škole animovaného filmu ANIMOsCool pod vedením profesionálnych 
lektorov.  
 
Vo svojom zariadení – rožňavskej hvezdárni – pripravilo GOS  už siedmykrát ponuku letnej 
zábavy pre prázdninujúcich a oddychujúcich Rožňavčanov, ale aj návštevníkov mesta v 
podobe Hviezdneho letného kina. Hvezdáreň nad mestom je miesto, kam možno v júli a 
auguste vyjsť na príjemnú podvečernú prechádzku s priateľmi a spojiť filmovú zábavu s 
pozorovaním letnej oblohy. Pracovníci GOS okrem odborného výkladu k astronomickým 
úkazom, v spolupráci s filmovým klubom Gemerfilm, pripravili stretnutia s hviezdami 
filmového plátna každý štvrtok po zotmení. Letné kino navštívilo v roku 2015 takmer 2000 
návštevníkov. 
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August sa niesol v znamení organizovania najväčšieho folklórneho festivalu v regióne. 42. 
ročník Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej patril medzi jeden z najúspešnejších 
festivalov posledných rokov, tak po stránke dramaturgickej, ako aj v počte návštevníkov.  
 
V septembri sme realizovali už štrnásty ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby 
európskych regiónov na Gotickej ceste ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA.  
 
Rovnako v septembri sme organizovali 8. ročník  medzinárodného  workshopu „Paličkovanie, 
csipkeverés, koronki“. Po dlhých rokoch nevyhovujúcich podmienok čipkárky a ich diela 
konečne dostali priestor v dôstojných priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera.  
 
Od septembra 2015 deti z rožňavských škôl pravidelne navštevovali tkáčsku a hrnčiarsku 
dielňu  Domu TKG. Naučili sa základy práce s hlinou a tkanie na krosnách.  
 
V októbri bol zahájený hrnčiarsky kurz pre dospelých, ktorý pre mimoriadne veľký záujem 
prebiehal v dvoch skupinách. Kurz v trvaní 30 hodín počas 10 lekcií bol realizovaný v plne 
vybavenej (okrem vypaľovacej pece) hrnčiarskej dielni. 
 
Novembrové podujatie  Rok na Gemeri - slávnosti zvykov a obyčají Gemera – Malohontu bol 
obohatený o vzdelávacie a záujmové programy z oblasti tradičného folklóru Gemera pre 
rožňavské základné školy, ale aj pre strednú a najstaršiu generáciu. Vďaka technickým 
a priestorovým možnostiam, ktoré poskytuje Dom TKG, pribudlo v rámci sprievodných aktivít 
premietanie hudobno-tanečného filmu, výstava fotografií s ľudovou tematikou,  
gastronomická prehliadka obcí regiónu a tvorivé dielne pre deti.  
 
V priebehu roka v  Dome tradičnej kultúry Gemera, ako aj na školách, boli realizované 
programy prezentujúce ľudovú kultúru národnostných menšín a etnických skupín žijúcich 
v našom regióne. Aktivity  poukázali na oblasť tanečnej kultúry, ale aj na tradičné remeslá, 
zvyky, tradície a každodenný život tu žijúcich národnostných menšín a etnických skupín.  
 
Vzdelávacie podujatie pre zamestnancov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KSK   „Tradičné ľudové remeslá - teória a prax kultúrnych zariadení v podmienkach 
Košického samosprávneho kraja“ sa uskutočnilo s finančným prispením KSK.  Cieľom cyklu 
vzdelávacích programov, počas troch na seba nenadväzujúcich dní, bolo priblížiť uvedenej 
cieľovej skupine  odbornú tematiku a všeobecný prehľad z oblasti hrnčiarstva a textilnej 
výroby formou prednášok, prezentácií, interaktívnych workshopov, diskusií a praktických 
ukážok,  resp. jednoduchých postupov a techník tradičnej výroby. Podujatie sa uskutočnilo 
v spolupráci s ÚĽUV-om, Gemersko-Malohontským múzeom v Rimavskej Sobote,  MAS 
Malohont a Hájskym hrnčiarstvom. 
 
Hvezdáreň 
Organizačnou zložkou Gemerského osvetového strediska je od roku 2009 Rožňavská 
hvezdáreň. Jej činnosť sa zameriava na popularizáciu a prezentáciu astronómie v školských 
a predškolských zariadeniach, pre verejnosť je prístupná na večerné pozorovania. Výsledky 
dosiahnuté na tomto úseku boli neuspokojivé, počet platiacich návštevníkov hvezdárne bol 
alarmujúco nízky, návštevy školských a predškolských zariadení za účelom poskytnutia 
odborných prednášok a prezentácií boli takmer nulové. Problematika poklesu návštevnosti 
resp. exkurzií na hvezdárni, výjazdových  pozorovaní a  prezentácií sú predmetom analýzy 
a vyvodenia zodpovednosti voči konkrétnemu zamestnancovi.  
 
Návštevnosť a hospodárske výsledky 
Za hodnotené obdobie sme zaznamenali výrazný nárast návštevnosti, počet platiacich 
návštevníkov ako aj nárast celkových príjmov organizácie. Tento nárast pripisujeme 
skutočnosti, že naša kultúrna ponuka bola vytvorená na základe skutočnej potreby 
obyvateľstva, nebola roztrieštená ale bola špecifická so zameraním na tradičnú kultúru, bola 
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inovatívna a v neposlednom rade  aktivity sa v prevažnej miere konali v novovytvorených 
priestoroch Domu TKG.  
Pozitívne výsledky sú pre nás o to vzácnejšie, že činnosť v Dome DTK bola zahájená v júni 
2015. 
Hoci celkový nárast počtu návštevníkov oproti roku 2014 nebol výrazný - zo 16 723 na 17 
495, zaujímavé sú iné ukazovatele: 
- nárast počtu platiacich návštevníkov oproti roku 2014 – o 134,7 %  
- nárast príjmov z vlastnej činnosti oproti roku 2014 - o 290,2 % 
 
 
I. Hlavná činnosť 
 
Realizáciu kultúrno výchovnej činnosti v posledných rokoch sme cielene zredukovali – na 
malé výnimky – iba na oblasť TĽK.  Tento zámer bol dôsledkom komplexnej obnovy budovy 
GOS na Dom tradičnej kultúry Gemera. 
Naša organizácia sa postupne profiluje na špecializované pracovisko - v rámci kultúrno 
osvetových zariadení KSK - na centrum zachovania a rozvíjania hmotného a nehmotného 
kultúrneho dedičstva pre región Horného Gemera. Zároveň sa profiluje na vzdelávacie 
stredisko pre kultúrne organizácie KSK z oblasti tradičných remesiel. 
Aktivity rôznych žánrov organizované na jednotlivých úsekoch majú spoločný cieľ – rozvoj 
TĽK v regióne. Tým, že  sa navzájom prelínajú, darí sa nám vytvárať úspešné multižánrové 
kultúrne ponuky pre rôzne cieľové skupiny. Spolupracujeme s externými odborníkmi 
z  rôznych oblastí ako aj s remeselníkmi domácimi aj zahraničnými.  Koncom hodnoteného 
obdobia sme úspešne zahájili spoluprácu s ÚĽUV-om vďaka podpísaniu memoranda medzi 
KSK a ÚĽUV. 
Naša hlavná činnosť okrem TĽK sa orientuje aj na rozvoj filmovej kultúry v regióne. Tento 
dlhodobý zámer vychádza z hlavných cieľov poskytnutia NFP na rekonštrukciu budovy GOS.  
Napriek tomu, že festival starej hudby Ars Antiqua Europae in Via Gohica nespĺňa atribúty 
vyššie uvedených cieľov, naďalej pokračujeme v jeho organizovaní, pretože je ojedinelý 
nielen v našom kraji, ale aj na celom Slovensku. Spĺňa ciele programu KSK Terra Incognita 
a zároveň napomáha medzinárodnému zviditeľneniu regiónu a rozvoju cestovného ruchu. 
V organizovaní podujatia mienime pokračovať iba v prípade, keď na jeho realizáciu získame 
dostatočné finančné zdroje.  
 
 
 

1. Úsek tradičnej ľudovej kultúry 

 
Činnosť na úseku TĽK v hodnotenom období rozvíjali štyri odborné pracovníčky. Z toho dve 
plným úväzkom, jedna v  rámci kumulovanej funkcie s náplňou rozvoja tradičných remesiel 
a jedna (od novembra) 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, 
súťažných, prezentačných a ďalších aktivít bola verejnosti približovaná hmotná a nehmotná 
kultúra horného Gemera.  
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S cieľom aktivizovať, usmerňovať a prezentovať činnosť folklórnych skupín sa uskutočnila 
okresná súťaž Nositelia tradícií v Dobšinej (25.04.2015). Do súťaže sa zapojilo 7 
folklórnych skupín z okresu (Bučina, Bystränky, Dolina, Genšenky, Hôra, Lehoťanka, 
Stromíš) so zaujímavými témami, ľudovými zvykmi zo svojho prostredia. Úroveň súťažných 
programov bola rôzna, ale účasť v súťaži bola hlavne pre mladšie skupiny veľkou 
skúsenosťou a prínosom pre ďalšiu tvorbu. Do krajského kola postúpila folklórna skupina 
Dolina z Gemerskej Polomy, kde získala zlaté pásmo s postupom do celoštátnej súťaže. 
V najvyššom kole obhájila svoje prvenstvo a získala titul Laureát celoštátnej súťaže Nositelia 
tradícií 2015 s programom „O polnoci na svadbe“. 
Viesť deti k poznávaniu ľudových tradícií a podporovať činnosť detských folklórnych súborov je 
poslaním postupových súťaží. Okresná súťažná prehliadka „Ked som húski pásla...“  
poskytla priestor pre prezentáciu a konfrontáciu činnosti 4 detským súborom z okresu ( 
Bambuchy, Gemerčatá, Kincskereső a Mládežnícky Borostyán). Uskutočnila sa v Rožňave v 
priestoroch Radnice 7.5.2015. V rámci regionálnej výchovy sa jej ako diváci zúčastnili žiaci 
rožňavských základných škôl. Do krajského kola postúpil detský folklórny súbor Bambuchy  
z Gemerskej Polomy a získal ocenenie v zlatom pásme.    
Zrekonštruované priestory Domu tradičnej kultúry Gemera umožňujú rozšíriť činnosť  
aj v oblasti prezentácie tradičnej ľudovej kultúry a folklóru. Neformálne stretnutia s folkloristami 
a priaznivcami folklóru v cykle „U nás taká obyčaj...“ verejnosť zaujali a pravidelne mesačne 
tieto folklórne večery  navštívilo v priemere 60 divákov. Počas uplynulého obdobia sa podarilo 
priniesť do mestského prostredia pútavé programy folklórnych kolektívov z nášho okresu. 
Témy boli zaradené podľa kalendárnych a rodinných zvykov.  
Prvý folklórny večer s folklórnym súborom Haviar z Rožňavy sa uskutočnil 24. júna.  Okrem 
hudby a tanca program doplnili svojim rozprávaním o jánskych  zvykoch, moci byliniek a čajoch 
i vedeckom pohľade na letný slnovrat hostia večera: Anna Rogosová, Mgr.Ján Lipták , Mgr. 
Mária Hlaváčová, Mgr.Juraj Lörinčík a Ing.Dana Lacková, ktorá folklórnymi večermi divákov 
sprevádzala.  
 
V mesiaci júl, druhý folklórny večer bol zameraný na ovčiarstvo v našom regióne. Prítomní sa 
dozvedeli zaujímavosti o chove oviec v minulosti a dnes od Ondreja Hlaváča, chovateľa oviec 
a vedúceho folklórnej skupiny Gôšovan z Gočova. Tému doplnil pán profesor Ondrej Hronec, 
rodák z Gočova, známa osobnosť z rôznych oblastí. Rozprávanie spestrili hudobno-spevácko-
tanečné čísla folklórnej skupiny Gočovan. Najstaršie členky folklórnej skupiny Mária Poláková 
a Zuzana Palacková  tému doplnili o tradičné jedlá, ktoré sa v minulosti varili v pastierskych 
rodinách i na salašoch. 
 
V auguste sa v Rožňave uskutočnila živá pozvánka na 42. Gemerský folklórny festival Rejdová 
2015. Zahraničný hosťujúci súbor z Bačka Topola (Srbsko), rožňavské súbory Dubina a Haviar 
v krojovanom sprievode po Námestí baníkov, hudbou, spevom a tancom oznamovali 
a pozývali Rožňavčanov i návštevníkov mesta na najväčšie folklórne podujatie v okrese. 
V átriu Domu tradičnej kultúry Gemera divákom predstavili aj ďalšie programy zo svojho  
repertoáru. 
 
Folklórna skupina Lehoťanka z Čiernej Lehoty bola hostiteľom septembrového (16.9.) 
folklórneho večera. Účastníkom pripravila pestrý program z pracovných i sviatočných zvykov 
a bohatú ponuku tradičných jedál z Čiernej Lehoty.  
 
Bystränská svadba (21.10.) v podaní folklórnej skupiny Bystränky z Rožňavského Bystrého 
zaujala takmer zabudnutými zvykmi a úkonmi, ktoré boli v minulosti jej neodmysliteľnou 
súčasťou. Nechýbala svadobná polievka ani bystränské koláče.                                                                                                                            
 
Vyvrcholením jesenných prác bolo na dedinách nakladanie kapusty. Folklórna skupina 
Bučina z Pače spracovala túto tému, aby sa tento pracovný zvyk zachoval pre ďalšie 
generácie V rámci folklórneho večera U nás taká obyčaj 18.novembra sa s „topťaňím kapusti 
do bočki“ zoznámili aj diváci   
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Decembrový folklórny večer (16.12.) mal sviatočnú atmosféru. Známu Vlachovskú gubajku 
priniesla folklórna skupina Stromíš z Vlachova. Vianočné betlehemské hry vniesli medzi 
divákov pravú atmosféru prichádzajúcich najkrajších sviatkov v roku. Po koledách nechýbala 
ani výslužka pre všetkých divákov v podobe vlachovských koláčov. 
 
Projekt U nás taká obyčaj... bol podporený MK SR a výrazne prispel k širšej prezentácii 
činnosti folklórnych kolektívov i duchovného dedičstva horného Gemera. V rámci neho sa 
uskutočnil výskum ľudových zvykov a obyčají v Rožňavskom Bystrom, ukážky výroby 
perlových čepcov z Čiernej Lehoty a prezentácia výroby plátna.  
 
V oblasti edukačnej činnosti Gemerského osvetového strediska bola venovaná pozornosť  
zvyšovaniu kultúrno-umeleckej úrovne folklórnych skupín a súborov. S podporou MK SR  sa 
uskutočnili dve školy gemerských ľudových tancov „Podmo na tanec“ a dve lekcie 
Cyklického školenia vedúcich folklórnych kolektívov. 
Škola gemerských ľudových tancov bola realizovaná 24.6. v Rožňave s folklórnym súborom 
Haviar a 26.9. v Dobšinej s folklórnym súborom Gemer. Účastníci mali príležitosť osvojiť si, 
alebo zdokonaliť sa v gemerských tancoch ako napr. slovenská polka, palicový tanec, ženské 
kolesá z Rejdovej a gemerský čardáš. 
 
Cyklické školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov sa uskutočnilo v Rožňave 
s lektormi Ing. Andrejom Sýkorom 10.10. a Ing. Ivanou Nemčokovou 16.10.2015. Program 
bol zameraný na praktickú i teoretickú prípravu interpretov, realizáciu terénnych výskumov 
a následné spracovanie tém do programov. Školenie poskytlo vedúcim a choreografom 
priestor konfrontovať svoju tvorbu, názory i nápady.     
 
Gemerský folklórny festival Rejdová je najväčším a najznámejším folklórnym podujatím 
v regióne. Dobré meno a popularitu si získal osobitou atmosférou, bohatou a pestrou 
ponukou programov i sprievodných aktivít takmer po celej obci. Rejdovské dvory ponúkali 
návštevníkom bohatý výber zaujímavých činností, výrobkov, jedál, ale aj súťaže, výstavy 
a hlavne dobrú náladu. Programy komorného charakteru na malej scéne v obci a scénické 
programy v amfiteátri tvorili základ 42. Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2015, ktorý 
sa konal  21. a 22. augusta. Do dramaturgickej koncepcie boli zahrnuté programy domácich 
detských i dospelých folklórnych skupín, súborov, hudieb a sólistov, ktoré predstavili 
množstvo ľudových zvykov, obyčají, piesní, tancov, rôznorodé nárečia a kroje v bloku Vôňa 
Gemera. Tohto roku dostali väčší priestor jubilujúce folklórne súbory Haviar z Rožňavy 
a Gemer z Dobšinej, ale aj domáca folklórna skupina Hôra. Hosťujúce kolektívy obvykle 
prezentujú rôzne folklórne regióny Slovenska. V  programe 42. ročníka festivalu tradičnú 
ľudovú kultúru regiónov Považie, Horehron, Abov a Zamagurie predstavili folklórna skupina 
Vernár z Vernára, spevácka skupina Povoja z Piešťan, folklórne súbory Omladina z Košíc 
a Magura z Kežmarku. Srbský folklór priniesol na scénu folklórny kolektív Vuk Stefanović 
Karadžić z Bačka Topola. Gemerský folklórny festival Rejdová 2015 ponúkol návštevníkom 
13 scénických, 5 nescénických programov, 11 sprievodných aktivít v Rejdovských dvoroch a 
po celej obci s možnosťou vyskúšať rôzne remeslá i zapojiť sa do súťaží. 
Zaujímavé aktivity v Rejdovských dvoroch z roka na rok priťahujú viac návštevníkov. Bohatý 
program a dobré počasie prilákalo do Rejdovej počas dvoch dní takmer 3 500 návštevníkov. 
Festival sa uskutočnil aj vďaka podpore MK SR. 
 
V priebehu roka bola poskytnutá odborná metodická pomoc folklórnym skupinám a 
súborom  Lehoťanka, Bučina, Hrabina, Gočovan, Bystränky, Radzim, Hôra, Stromíš, Radzim, 
Dubina, Haviar k výberu tém a choreografickému spracovaniu programov Gemerského 
folklórneho festivalu. 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. 
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Odborná metodická a organizačná pomoc bola zabezpečená obciam a ďalším subjektom pri 
organizovaní podujatí, festivalov v okrese. Celkovo 17-krát sme vycestovali za týmto účelom 
do regiónu. 
 
 
1.2 Hudobný folklór 
Odborná pracovníčka - Mgr. Hlaváčová Mária, etnomuzikologička 
 
Rok na Gemeri, XXI. ročník (Rožňava  18. - 21. 11. 2015) - Slávnosti zvykov a obyčají 
Gemera – Malohontu posledné roky napĺňajú funkciu prezentačnú, konfrontačnú, zábavnú, 
ale aj edukačnú. Programová koncepcia, ktorá bola pripravená pre dospelého, ale aj 
detského diváka bola bohatá a zaznamenali sme spokojnosť tak u divákov, návštevníkov, 
ako aj účinkujúcich.   
Program podujatia bol štvordňový (18., 19. a 20. novembra), aktivity sa konali v Dome TKG – 
tvorivé dielne pre deti, folklórny večer, premietanie pôvodného hudobno-tanečného filmu 
Tanec medzi črepinami, prezentácia tradičných gemerských špecialít spojená s varením a 
ochutnávkou na dvore Domu TKG, výstava fotografií Jozefa Spišáka I partu i veniec pre 
Teba mládenec spojená s ukážkou čepčenia nevesty v podaní folklórnej skupiny Gôšovan. 
Sobotňajší galaprogram Čo starí pamätajú, mladí zachovajú sa uskutočnil v Obchodno-
kultúrnom centre v Rožňave pred vpredaným hľadiskom. Program uvádzali Katarína Birková 
a Štefan Gerža, režíroval Andrej Sýkora. 
Žiaľ, opakovanú neprofesionalitu sme zaznamenali zo strany spoluorganizátora, čo 
pripisujeme neustálym zmenám na poste zodpovedného pracovníka na úseku kultúry.  
 
 
Edukačné aktivity v oblasti hudobného folklóru 
 
Podujatie  Detský svet zvuku I.  (jún, júl 2015) má za cieľ spoznávať jednoduchý hudobný 
inštrumentár s funkciami a využitím, v  spojení s ukážkami hry na konkrétne nástroje. 
Hlavným hosťom tohto podujatia bol majster výroby tradičných drevených aerofónnych 
nástrojov Tibor Koblíček z Poltára, ktorý sa postaral o autentickú zážitkovú prednášku pre 
deti zo škôl rpžňavského okresu (ZŠ Akademika Hronca Rožňava, ZŠ + MŠ Vlachovo, ZŠ na 
ul. Zlatej Rožňava). Prednáška trvala 45 minút, konala sa v sále Domu TKG. Naša 
pracovníčka Mgr. Mária Hlaváčová samostatne pokračovala v týchto prednáškach aj v 
priebehu letných tvorivých táborov pre deti. Pre ďalšiu odbornú činnosť najmä s deťmi, 
zároveň pre obohatenie inventára audiovizuálnej dielne sme nechali u pána Koblíčka vyrobiť 
repliky autentických hudobných nástrojov: šesťdierková píšťala, dvojačka, koncovka, 
koncovka-palica vyrezávaná, pukací bič jednoduchý, pukací bič vyrezávaný, rapkáč, fúrik – 
rapkáč, drumbľa, fujara, husličky – oktávky, signálny roh, bzučadlo, píšťala s rohovinou, 
ozembuch. Náklady boli hradené z projektových zdrojov MK SR. 
 
Po gemersky hráme aj si zaspievame (19. - 22. 8. 2015)  edukačný hudobný tábor sa 
uskutočnil v škole prírode v Rejdovej. Cieľovú skupinu tvorili začínajúci a pokročilí muzikanti - 
deti a mládež do 21 rokov. Program umožnil tak voľné improvizované hranie, ako aj 
každodenný workshop so zameraním na autentické výstupy starých muzikantov a spevákov z 
regiónu. Muzikantskú dielňu viedli renomovaní lektori: Ing. Ondrej Hlaváč (vedúci ĽH v 
regióne Gemer), Vojtech Botoš dis.Art (výherca celoslovenskej súťaže v hre na violu) Vojtech 
Botoš st. (kontrabas), Ľubomír Gašpar dis.Art (cimbal), Ing. Peter Rybovič (akordeón), Mária 
Brdárska (spev). Týždenná hudobná dielňa bola ukončená spoločným vystúpením na GFF 
Rejdová.  
Celkový počet prihlásených detí bol 22. Podujatie slúžilo tak k obohateniu, prehľadu, 
naplneniu a získaniu rôznych vedomostí hráčskych techník, ako aj určitej cielenej výzve pre 
účastníkov a ich rodičov k pokračovaniu na ceste rozvíjania hudobného folklóru.  
Väčšinu prihlásených záujemcov tvorili deti z okresov Revúca, Stará Ľubovňa, Banská 
Bystrica, a tiež z Rakúska. Z rožňavského okresu bolo prihlásených iba 6 detí. Mrzí nás slabý 
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záujem z vlastného regiónu a naopak, teší nás pozitívna reakcia na toto podujatie aj 
v zahraničí. Odozvy rodičov boli pozitívne a pri dostatočnom množstve prihlásených deti 
plánujeme realizáciu aj v roku 2016. 
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou MK SR. Vďaka týmto zdrojom účastníkom 
bolo hradené aj ubytovanie a strava, nielen odborný program. 
 
Terénny výskum maďarskej kultúry „Ukáž mi kde bývaš, a ja Ti poviem kto si“  Pre 
edukačné účely z  oblasti regionálnej výchovy bol realizovaný výskum vo vopred 
vytypovaných  obciach okresu Rožňava (máj – december 2015, Silická Brezová, Meliata, 
Drnava, Kunová Teplica, Rudná, Slavec). 
Od roku 2013 sa Gemerské osvetové stredisko pokúšalo v dotačnom systéme MK SR získať 
finančné zdroje na tento edukačný projekt, ktorého výstupom by bol interaktívny softvér v 
podobe mapy regiónu a dôležitých identifikačných pomerov, ktoré sú typické pre Gemer. Žiaľ 
neúspešne. V roku 2015 sme sa pokúsili získať financie na tento účel aj z dotačného 
systému ÚV SR. Projekt bol čiastočne podporený, a tak sme mohli začať s jeho prvou časťou 
- výskumom. Výskum bol realizovaný v šiestich obciah, kde sa tím odborných pracovníkov, 
v zložení Mgr. Gabriel Róžai PhD., Mgr. Tímea Hajdu, Mgr. Mária Hlaváčová a Mgr. Tímea 
Jakabová, snažil získať najcennejšie informácie pre cieľové zadanie.  Výskumní pracovníci 
sa stretli s 24 informátormi v obciach, preštudovali 6 obecných kroník, navštívili miestne 
pamiatky, pamätné chodníky, súkromné zbierky obyvateľov, nafotili typické architektonické 
prvky obytných domov. Výstupom prvej časti projektu je 30 stranový prepis v printovej 
podobe. Na jeho ďalšie spracovanie – digitalizáciu - budú potrebné ďalšie finančné zdroje. 
 
Vianoce na Gemeri – vznik a tvorba CD nosiča s vybranou témou 
Pokračovaním našej publikačno-edukačnej činnosti je ďalší zvukový nosič, ktorý sme nielen 
vydali, ale aj produkovali a  režijne spracovali. Tento ojedinelý zvukový materiál má za cieľ 
slovom, piesňou či vinšom v gemerskom nárečí spríjemniť poslucháčom vianočné obdobie. 
Prioritne mapuje zvyky a piesne horného Gemera a spája jednu tému - konkrétne vianočnú, 
do výstupu ktorý predstavuje komplexný materiál pre súčasné a ďalšie generácie. Okrem 
toho zachováva autenticitu nielen hudobného, ale aj slovesného folklóru - nárečia.   
Projekt realizácie a nahrávania CD prebiehal počas celého roka. V prvej fáze sa uskutočnila 
výzva folklórnym skupinám, súborom a sólistom, do ktorej sa zapojilo 10 folklórnych 
kolektívov. Naša zamestnankyňa - etnomuzikologička – M. Hlaváčová urobila výber piesní a 
vinšov. K odbornému spracovaniu chronologického sledu typických Vianoc na Gemeri bola 
prizvaná na konzultácie pani Mária Brdárska Janoška z Rejdovej, speváčka a Nositeľka 
tradícií, ktorá spolupracovala na tvorbe scenára. Oslovená bola ľudová hudba primáša 
Ondreja Hlaváča, ktorý si na starosť vzal úpravu hudobného materiálu a prípravu folklórnych 
kolektívov. Od marca 2015 bolo uskutočnených 15 zhrávok ľudovej hudby s kolektívmi v 
rôznych lokalitách okresu. Na CD spolupracovali a účinkujú: FSk Hôra z Rejdovej, Radzim z 
Vyšnej Slanej, Stromíš z Vlachova, Gočovan z Gočova, Hrabina z Nižnej Slanej, Bystränky z 
Rožňavského Bystrého, Bučina z Pače, FS Dubina, Haviar a DFS Haviarik z Rožňavy. 
Projektu sa zúčastnili aj sólisti Mária Brdárska, Martina Zagibová, Ivan Nemčok, Marietta 
Roxerová a Štefan Gerža.  
Účinkujúcim kolektívom a  jednotlivcom bola  poskytnutá odborná príprava so zameraním na 
vokálne techniky - rytmické a intonačné cvičenia. 
Vydaných bolo 500 kusov CD nosičov Vianoce na Gemeri. Slávnostné uvedenie CD do 
života sa uskutočnilo v priestoroch Domu TKG počas folklórneho večera pre verejnosť 16. 
decembra.   Podujatie bolo realizované s finančnou podporou MK SR. 
 
Iné aktivity z oblasti hudobnej kultúry 
 
Noc hudby (19. 6. 2015) do tejto celoslovenskej aktivity na výzvu Hudobného centra v 
Bratislave inšpirovanej francúzskym sviatkom hudby sme sa opäť zapojili. Hudobné koncerty 
na Slovensku prebiehali v rovnaký deň v 24 mestách. Nami pripravený hudobno-filmový 
program sa uskutočnil v reprezentatívnej sále Domu TKG.  
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Ars Antiqua Europae In Via Gothica XIV. ročník  (18.-21.9. 2015) 
V termíne od 18. do 21. septembra 2015 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave  
zorganizovalo 14. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby. 
Každým rokom je dôležitým cieľom prezentácia hudobného umenia od stredoveku až po 
súčasnosť, ako aj spoznávanie diferencovaných kultúr krajín Európskej únie. Podujatie bolo 
realizované pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu. Koncepciu a programovú 
dramaturgiu podujatiu poskytlo GOS. Organizátorov v tomto roku nepríjemne prekvapili 
organizačné nedostatky, žiaľ u dlhoročný partnerov podujatia. Zo strany farského úradu 
v Lipovníku došlo na poslednú chvíľu k vážnemu pochybeniu.  Tento problém sme nedokázali 
vyriešiť ani intervenciou Biskupského úradu v Rožňave a plánovaný koncert v kostole sv. 
Jána Krstiteľa sme museli zrušiť. S dlhoročným partnerom SNM - Múzeum Betliar vznikli 
napriek vopred dohodnutým podmienkam mnohé nedorozumenia, ktoré sme vďaka vysokej 
profesionalite a improvizačnej schopnosti zamestnancov GOS zvládli eliminovať. V obciach 
Markušovce, Štítnik a Čečejovce sa tak ako aj predošlé roky,  postarali zamestnanci 
obecných úradov a múzeí o bezproblémové plánovanie a realizáciu podujatia. 
 
 
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. Vytvárame a  postupne 
aktualizujeme databázu výrobcov, ktorú rozširujeme na susedné okresy (Rimavská Sobota, 
Revúca, Košice-okolie). Spolupracujeme s remeselníkmi na báze lektorstva, konzultácií 
a prezentácii ukážok formou teoretickej výuky a praktických cvičení. 
 
Rokmi osvedčená je naša spolupráca s výrobkyňami paličkovanej čipky, ktoré sa od roku 
2000 združujú a pracujú v Klube paličkovanej čipky, ktoré založilo GOS. Cieľom klubovej 
činnosti je uchovávanie a rozvíjanie tradičnej gemerskej paličkovanej čipky.  Diela členiek 
systematicky propagujeme na rôznych regionálnych, celoštátnych ale aj zahraničných 
podujatiach.  
V mesiacoch október až november sme regionálnu gemerskú čipku predstavili širokej 
verejnosti v rámci krajskej výstavy Vek je len číslo v Kulturparku v Košiciach. Diela našich 
čipkárok získali mimoriadne veľký a pozitívny ohlas, pretože boli jedinečné tým, že vznikli z 
vlastných návrhov s využitím gemerských prvkov. 
 
V priestoroch Domu TKG sa v septembri uskutočnil  VIII. ročník Medzinárodného 
workshopu paličkovanej čipky „Paličkovanie, csipkeverés, koronki“  Zámerom toho 
podujatia je uchovávanie, rozvíjanie a  posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny 
kultúrnych hodnôt, informácií a skúseností. Podujatie má tradične dve časti - teoretickú a 
nadväzujúcu praktickú časť. V rámci teoretickej časti workshopu sme mali tú česť predstaviť 
medzinárodnému auditóriu mladú študentku z Gemera z obce Hucín Juliannu Máté, ktorá ako 
jediná v regióne nadviazala svoju tvorivú činnosť na prípravu a výrobu štítnickej čipky. Vo 
svojej prezentácii účastníkom priblížila jej históriu a samotnú techniku výroby tejto čipky.  
Históriu a  rôznorodosť paličkovanej čipky zo stredoslovenského kraja predstavila čipkárka 
Lýdia Dejlová, ktorá sa zamerala na špaňodolinskú paličkovanú čipku s nerovnými okrajmi 
končiacimi zúbkami. 
Do programu sme zaradili odbornú prednášku Ing. Ondreja Kračúna „Remeselníci 
z Rejdovej“. Obec Rejdová je charakteristická svojou ľudovou kultúrou, ktorú pán Kračún 
zdokumentoval vo svojej novej knihe. Prednáška spojená s prezentáciou bola zameraná 
hlavne na čipkárky z Rejdovej, ktoré boli známe na celom Slovensku, Zuzanu a Žofiu 
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Vilimové. Čipkárky paličkovali unikátne čepcové čipky, najstarší známy čepiec je z roku 1860. 
Medzinárodnú výstavu, ktorú sme počas podujatia sprístupnili verejnosti, tvorili jedinečné 
práce paličkovanej čipky od členiek Klubu paličkovanej čipky pri GOS, čipkárok z  Košíc, 
z  Nových Zámkov, Michaloviec, Strážskeho, z Krakowa, z Budapešti a zo Szécsényu. 
Podujatie prispelo k rozvoju ďalšej spolupráce so zahraničnými partnermi, k výmene 
skúseností pri tvorbe vzorov, zdokonaľovaniu v splietaní nití a k spoznávaniu ďalších techník 
paličkovania. Stretnutie čipkárok prispelo k participácii pri organizovaní medzinárodných 
podujatí, a tým sa unikátna gemerská paličkovaná čipka stáva čoraz známejšou nielen na 
Slovensku ale aj v zahraničí. 

 
Aktivity pre deti a mládež z oblasti tradičnej remeselnej výroby sme zahájili počas prvých 
týždňov v letných mesiacoch, keď sme otvorili denné remeselnícke tábory pod názvom Cez 
prázdniny hravo a veselo. V remeselníckych dielňach sme deti učili tkať na malých 
drevených krosienkach, paličkovať náramky, spracovať ovčiu vlnu plstením, vyskúšali si 
tkanie na veľkých krosnách. V hrnčiarskej dielni sme ich učili modelovať z hliny a pod 
vedením odbornej lektorky si vytočili na hrnčiarskom kruhu vlastné misky. V „gastro-kútiku“ 
sme s deťmi pripravili a upiekli tradičné gemerské lokše a v hudobnej dielničke sme deťom 
predstavili jednoduché detské hudobné nástroje a naučili sme ich  základné kroky 
gemerského tanca.  
 
V mesiaci október sme otvorili pre verejnosť základný hrnčiarsky kurz. Pre veľký záujem 
sme v novembri  museli zahájili ďalší kurz pre začiatočníkov. Kurzy v trvaní 30 hodín počas 
10 lekcií, viedla odborná lektorka, keramikárka Amália Holíková z Hája. Kurzov sa celkovo 
zúčastnilo 15 záujemcov, ktorý sa naučili základné techniky spracovania keramickej hliny. 
 
Odborným zamestnancom kultúrnych organizácií Košického samosprávneho kraja sme 
pripravili cyklické vzdelávacie aktivity pod názvom „Tradičné ľudové remeslá – teória 
a prax kultúrnych zariadení v podmienkach Košického samosprávneho kraja“. Prvé 
podujatie v novembri sa uskutočnilo v Regionálnom centre ÚĽUV v Košiciach. Zamestnanci 
ÚĽUV–u prítomným predstavili svoju činnosť, zameranie a lektorskú činnosť. Ďalšie dve 
aktivity boli realizované v DTKG. Prvá vzdelávacia aktivita bola vo forme prezentácie 
zameraná na textil, na jeho históriu a proces textilnej výroby od pestovania spracovania ľanu 
po spracovanie priadze, háčkovanú a paličkovanú čipku. Odborníčka z oblasti spracovania 
priadze, tkáčka Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou v praktickej časti predviedla 
techniku tkania kobercov a cigánskych tkaníc, Julianna Máte účastníkov zaviedla do tajov 
prípravy háčkovanej štítnickej čipky a Anna Urbánová predstavila tradičné vzory gemerskej 
paličkovanej čipky. Posledné stretnutie patrilo keramike, jej histórii, technologickým 
zvláštnostiam vzorov, originalite, ktorú prezentovala Mgr. Oľga Bodorová, riaditeľka 
Gemersko - Malohontského múzea v Rimavskej Sobote. V dielni pod odborným vedením 
lektorky Amálie Holíkovej si účastníci svoju zručnosť vyskúšali pri výrobe hrnčekov plátovou 
technikou  a zdobenie výrobkov engobami.  

 
X. ročník Medzinárodnej výstavy a konferencie paličkovanej čipky „X. Nemzetközi 
Csipkekiállítás és Konferencia Palócföldön“ Kozárd (16. – 21. jún 2015)  
V mesiaci jún sa členky klubu paličkovanej čipky pri GOS zúčastnili medzinárodnej výstavy 
a konferencii paličkovanej čipky v maďarskom Kozárde. Zahraničnej odbornej a laickej 
verejnosti predstavili krásnu slovenskú a gemerskú paličkovanú čipku a jej mnohostrannú 
využiteľnosť tradičných prvkov, tak v dielach paličkovanej čipky, ako aj v odevnej tvorbe. 
 
XVI. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky Bobowa – Poľsko „XVI 
Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej  (1. – 4. október 2015) 
Festival v Bobowej patrí medzi najväčšie medzinárodné podujatia s početnou účasťou 
zahraničných čipkárok a čipkárov. Podmienkou účasti na tomto podujatí je  prezentácia 
vlastnej tvorby. Účasť našich členiek Klubu paličkovanej čipky na podujatí vychádza z 

http://www.ck.bobowa.pl/xvi-miedzynarodowy-festiwal-koronki-klockowej
http://www.ck.bobowa.pl/xvi-miedzynarodowy-festiwal-koronki-klockowej
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dlhoročnej vzájomnej spolupráce so zahraničnými partnermi. Tradičnú gemerskú paličkovanú 
čipku na tomto festivale prezentovali dve členky klubu.  
 
Vďaka novozriadeným remeselníckym dielňam sme rozšírili našu kultúrnu ponuku aj v oblasti 
hrnčiarstva a textilnej výroby.   
Získaním finančných prostriedkov z MK SR na projekt Hrnčiarsky kruh sa znovu točí sme 
čiastkovo zabezpečili základné vybavenie hrnčiarskej dielne (1 ks elektrický hrnčiarsky kruh) 
a spotrebný materiál (hlina a rôzne pomôcky). V súlade so zámermi a cieľmi projektu  sme 
realizovali nasledovné podujatia: 
Hrnčiarska dielňa pre deti (september)  – trojhodinové tvorivé aktivity pre žiakov základných 
škôl pod vedením odbornej lektorky Amálie Holíkovej.  Deti spracovávali hlinu rôznymi 
základnými technikami a tvorili hrnčeky a misky. 
Hrnčiarska dielňa pre dospelých sa uskutočnila v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Pod vedením 
odborného lektora Zoltána Horváta z Maďarska sa účastníci oboznámili s technikou točenia 
na hrnčiarskom kruhu a modelovaním hliny.   
 
V tkáčskej dielni sme v  rámci nášho nového projektu Natkajme si plátna zahájili  
vzdelávacie aktivity s cieľom  oživiť tradíciu tkáčskeho remesla. Cieľovú skupinu tvorila 
verejnosť rôznych vekových kategórií. Pre detských účastníkov bol pripravený pútavý 
program na oboznámenie so základnými prírodnými surovinami, s jednotlivými časťami 
a funkciami tkáčskeho stavu a v teoretickej časti im bola odprezentovaná história tkania a 
textilnej výroby v Gemeri. V praktickej časti si účastníci vyskúšali tkanie na drevených 
krosnách a krosienkach. Cyklus akcií bol ukončený pre dospelú verejnosť zaujímavým 
programom – navitím osnovy na drevené krosná. Nakoľko si táto činnosť vyžaduje prácu 
niekoľkých žien, účastníčky sa aktívne zapojili do navíjania priadze na krosná, prenesenie nití 
na hlavu krosien cez prejmy, jej napnutie, naberania priadze do niteľníc a nakoniec do brda. 
Po niekoľkých hodinách a po príprave nití na útok sa pristúpilo k samotnému tkaniu 
pokrovcov. Touto jedinečnou akciou niektoré účastníčky si oživili tradičné techniky tkania 
z mladosti. Záujem zo strany verejnosti o textilnú výrobu nás vedie k organizovaniu ďalších 
podujatí zameraných na tkanie s rôznymi druhmi väzieb, vytváraním rôznych vzorov a tkanín 
úžitkového i dekoratívneho charakteru.  
 
V závere roka sme detskej verejnosti pripravili multižánrové podujatie Tradičné Vianoce na 
Gemeri  s cieľom priblížiť tradované,  ale v mnohých rodinách už zabudnuté vianočné zvyky. 
V dňoch 7. až 11. 12. 2015 v priebehu predpoludnia v Kine Apollo sa deti oboznámili so 
starými vianočnými zvykmi horného Gemera prostredníctvom dokumentárnych  filmov 
z archívu GOS. Po edukačnom rozhovore si deti pod vedením lektorov vyrobili vianočné 
ozdoby z prírodných materiálov tak, ako ich v minulosti vyrábali ich starí a prastarí rodičia. 
Záver podujatia patril  spoločnému zdobeniu stromčeka vlastnoručne vyrobenými ozdobami 
a spievaniu vianočných kolied. Počas piatich tvorivých dní sa do podujatia zapojilo 114 detí 
z piatich škôl okresu.   
 
Začiatkom decembra sme pre dospelých realizovali tvorivú dielňu výroby tradičných 
vianočných dekorácií s použitím prírodných materiálov. Pod vedením juniorskej majsterky 
Slovenska vo floristike Evelyn Máriássy si účastníčky kurzu vyrobili vianočné venčeky aj s 
využitím vlastných dekorácií z našej hrnčiarskej dielne. 
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2. Úsek menšinovej kultúry 

 
Odborná pracovníčka Mgr. Jakabová Tímea 
 
Proces zachovania hmotnéhoho a nehmotné kultúrneho dedičstva prostredníctvom TĽK 
dlhodobo implementujeme aj do činnosti úseku menšinovej kultúry. Pokračujeme v úspeš-
ných projektoch, ktoré sú podporené Úradom Vlády SR a tvoríme nové programy a projekty 
na rozšírenie týchto a podobných aktivít aj v oblasti výskumu. 
 
Folklórna abeceda je štvrtým pokračovaním cyklického vzdelávania z oblasti maďarskej 
tanečnej kultúry na Gemeri. Cieľom projektu je odborne usmerniť a prakticky poukázať na 
nedostatky, ktoré sa prejavujú pri interpretácií tanečných foriem a znakov z tohto regiónu,  
prezentovať kultúru maďarskej národnosti pred verejnosťou, ako aj uchovať a šíriť tradičnú 
ľudovú kultúru ako nehmotné duchovné dedičstvo pre ďalšie generácie. Programy, ktoré 
prebiehali počas štyroch mesiacov (september – december 2015) boli zosúladené tak, aby v 
plnom rozsahu vyhoveli požiadavkám všetkých vekových skupín. V dňoch 10. 9. 2015 a 7. 
10. 2015 sa uskutočnili prvé dve stretnutia  pre mládež, v rámci ktorých mladí účastníci 
programu mohli rozvíjať svoje pohybové a motorické schopnosti formou rôznych hier, 
vypočuť si prednášku o historickom vývoji ľudových tancov a vyhotoviť jednoduché ľudové 
nástroje. Ďalšie stretnutia pre folklórne skupiny a verejnosť sa uskutočnili v dňoch 14. 
novembra a 5. decembra 2015, v rámci nich boli prezentované nové poznatky získané z 
výskumu gemerských tancov. Najväčší význam projektu vidíme v tom, že od členov 
folklórnych skupín cez milovníkov folklóru až po mládež si každý môže vybrať svoj vlastný 
žáner, o čom svedčí aj počet účastníkov (180) priamo zapojených do rôznych podujatí. 
O kvalitu programu sa postarali uznávaní odborníci ako napr. Norbert Busai a jeho partnerka 
Klára Gábor, Gábor Kovács, Erik Brusznyai, Barbara Gyenes a Mihály Richtarčík, ktorí 
rôznymi interaktívnymi hrami a tancami priblížili maďarskú tanečnú kultúru. Aktivity 
realizované v rámci programu boli podporené Úradom vlády SR z programu Kultúra 
národnostných menšín.  
 
V priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera a dvoch miestnych základných škôl  bol 
organizovaný 4. ročník podujatia Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej 
dielni. Účastníci programu si mohli vypočuť prednášky o tradičnej ľudovej kultúre, zapojiť sa 
do remeselníckych aktivít viažúcich sa k rôznym kalendárnym a rodinným sviatkom, osvojiť si 
základy techniky paličkovania a vyhotoviť šperky z prírodných materiálov.   
Úvodný program sa konal dňa 25. 9. 2015 v kultúrnom dome v Hrhove. Po skončení 
programu nasledovali rôzne remeselnícke aktivity, ktorých cieľom bolo podporiť vývin 
zručnosti a kreativity detí. Obdobný program sme realizovali dňa 21.10.2015 v Jablonove nad 
Turňou. V Rožňave v Dome DTG dňa 29.10.2015 sme organizovali tvorivú dielňu pre 
dospelých zameranú na výrobu kožených šperkov a osvojenie základov paličkovania. Na 
dvojmesačnom programe sa zúčastnili zahraniční a domáci lektori - Soltészné Herczeg Mária 
(MR), Tünde Kiss (MR), Arnold Tóth (MR), Fanni Simkó (MR), Anna Urbánová (SR) a 
remeselníci zo Združenia gemerských remeselníkov (SR). Do aktivít sa zapojilo cca 150 
žiakov, 70 dospelých, 9 remeselníkov a 8 pedagógov. Počas projektu sme aktívne 
spolupracovali s múzeom Herman Ottó Múzem (Miskolc, MR), obcou Hrhov a Združením 
gemerských remeselníkov.  
 
Gemer tancuje II. je priamym pokračovaním minuloročného  inovatívneho projektu ktorého 
zámerom bolo spojiť príslušníkov majority s minoritou (Maďari, Rómovia, Slováci) s cieľom 
eliminovať negatívne dôsledky intolerancie a poukázať na kultúrnu rôznorodosť v regióne 
Gemera pomocou ojedinelého kultúrno-vzdelávacieho programu, ktorého hlavným motívom 
je známy tanec - čardáš. Jeho najväčším prínosom je to, že sa nám podarilo vyhotoviť 
komplexný materiál, ktorý priblíži slovenské, maďarské a cigánske tance, obsahuje tanečné 
prvky vhodné aj pre pokročilých tanečníkov a zároveň dokáže osloviť všetky vekové 
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kategórie. Výnimočnosť náučného Gemer tancuje II. spočíva aj v tom, že prináša nový 
pohľad na spôsoby a formy tancovania slovenského, maďarského a cigánskeho čardáša, 
ktoré sú spojené v spoločnom tanci „Jaj he milý“.  
 
Na úseku menšinovej kultúry sme realizovali výskumné práce podporené Úradom Vlády SR. 
Celoročný výskum rómskych ľudových tancov na nepreskúmanej časti Gemera. 
Zámerom projektu bolo realizovať folkloristický a etnologický terénny výskum o rómskych 
ľudových tancoch z doteraz málo, alebo vôbec nepreskúmanej časti Gemera (ako napr. 
Krásnohorské Podhradie, Brzotín, Slavec, Čoltovo a Kunová Teplica). Cieľom  terénnych 
výskumov bolo zmapovať rôznorodosť ľudových tancov Rómov na Gemeri a doplniť údaje z 
takých lokalít, kde dokumentácia rómskych ľudových tancov zatiaľ nebola spracovaná. 
Realizácia terénnych výskumov prebiehala v období jún – september 2015. V rámci projektu 
boli oslovení najstarší rómski obyvatelia vo vybraných lokalitách a boli zapojení  romológovia, 
odborníci a choreografi, ktorí po digitalizovaní nahrávok jednotlivých tancov (cigánskych 
čardášov) tento záznam a nazbierané materiály  vyhodnotili a následne  a vyhotovili 
choreografiu na „gemerský cigánsky čardáš“. Jedným z prínosov projektu je využiteľnosť 
nových poznatkov pri realizácií rôznych tanečných programov a zostavení novej 
choreografie. 
 
Gemerské tance - celoročný výskum ľudových tancov na nepreskúmanej časti 
Gemera. Zámerom folkloristického a etnologického terénneho výskumu,  ktorý prebiehal v 
období jún – november 2015, bolo zmapovať rôznorodosť ľudových tancov na Gemeri. V 
prvej časti výskumu boli digitalizované autentické tance, tradičné remeslá a zvyky  našich 
predkov. Počas terénnej práce boli oslovení choreografi a odborníci folkloristi, ako Mgr. Ján 
Lipták, Mgr. art Vladimír Michalko a Ing. Ivana Nemčoková, starostovia a pracovníčky 
obecných úradov. Výstupom  výskumu je nová choreografia na „gemerský čardáš“, ktorá 
vznikla na základe terénnych nahrávok, návrhov choreografov a odborníkov.  
 
 

3. Úsek amatérskej tvorby 

 
Odborná pracovníčka Geržová Eva – neprofesionálne výtvarníctvo, hovorené slovo  
vedúca oddelenia KOČ 
Odborná pracovníčka Kleinová Anežka – foto, film, kino 
 
Činnosť na úseku amatérskej tvorby v hodnotenom období bola upriamená na vybudovanie 
digitálneho kina. Zabezpečovala sa technická realizácia projektu, VO na nákup techniky, jej 
inštalácia, zaškolenie obsluhy, výber distribučných spoločností, uzatvárania zmlúv a následná 
tvorba dramaturgického plánu a programovej štruktúry, zabezpečenie prevádzky kina. 
 
FILM 
Ciele a dlhodobé zámery 
 
1. Podpora amatérskej filmovej tvorby smerom k  mladým začínajúcim tvorcom, metodická 

pomoc v  umeleckom a technickom napredovaní.  
 
Organizovanie: 
Krajské kolo celoštátnej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA  (19. ročník), 27 
autorov a 5 autorských kolektívov z Košíc, Spišskej Novej Vsi a Rožňavy, 32 filmov. Autori vo 
veku od 6 do 65 rokov, všetky žánre - animácie, hrané filmy, dokumenty, reportáže, 
experimenty. Konfrontácia tvorby navzájom a konzultácie s profesionálnymi tvorcami a 
pedagógmi Akadémie umení (Banská Bystrica) na rozborovom seminári. 



 19 

Letná škola animovaného filmu ANIMOsCool (2. ročník), pod vedením profesionálnych 
lektorov, výsledný krátky animovaný hudobný klip vyrobený technikou plôškovej animácie.  2. 
miesto na najvyššom stupni celoštátnej súťaže Cineama 2015. 
 
2. Zachovanie a rozvoj filmovej kultúry v regióne 
 
Zriadenie a spustenie prevádzky digitálneho kina Apollo - projekcia filmov prevažne 
európskej produkcie, komerčné, rodinné a klubové večery. Festivaly dokumentárnych 
cestovateľských filmov Expedičná kamera a športových zimných filmov Snow Film Fest pre 
verejnosť a pre školy. Celkom 15 premietaní pre verejnosť, 8 pre školy, cca 700 divákov 
(október - december 2015). 
Hviezdne letné kino - prázdninové premietanie spojené s astronomickým pozorovaním, 8 
štvrtkových večerov, takmer 2000 návštevníkov. 
  
FOTO 
Organizovanie: 
AMFO - regionálne kolo celoslovenskej súťaže amatérskej fotografie, 13 autorov, dvaja 
ocenení na krajskom kole, 1. miesto v celoslovenskej súťaži Štefan Šmelko. Rozborový 
seminár s odborníkmi - prínos pre zúčastnených autorov v ich umeleckom a technickom 
napredovaní.  
 
VÝTVARNÁ TVORBA 
Organizovanie: 
Výtvarné spektrum - regionálne kolo súťaže v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Zapojených 12 autorov, dvaja ocenení na krajskom kole, vystavujúci na celoštátnej súťaži 
Milan Kostur. Seminár s pedagógom VŠVU Bratislava s cieľom napomôcť autorom v 
umeleckom napredovaní.  
 
Rožňavské radiály 3 (január - december) Keďže v Baníckom múzeu sa v roku 2015 
realizoval rozsiahly a náročný projekt rekonštrukcie a prestavby muzeálnych priestorov, ktorý 
personálne, organizačne aj finančne výrazne zaťažil kapacity múzea, došlo k vzájomnej 
dohode s GOS o dočasnom prevzatí inštitucionálneho zabezpečenia projektu. Úlohou GOS 
bolo projektové, finančné a organizačné zabezpečenie, vyúčtovanie dotácie MK SR a 
spolupráca na organizácii cyklu výstav výtvarného umenia Rožňavské radiály 3 v koordinácii 
s Galériou Baníckeho múzea v Rožňave a kurátormi z VŠVU Bratislava Mgr. Norbertom 
Lackom a Mgr. Silviou Čúzyovou PhD. 
december -  RR3, Homo sapiens a umenie II., N. Lacko - prednáška v Dome TKG.  
 
VÝSTAVY  
V Dome tradičnej kultúry Gemera: 
apríl/jún - Premeny - fotovýstava z rekonštrukcie GOS 
jún/september - Festivalové spomienky - fotovýstava z archívu  GFF a RNG 
september/október - Drevené plastiky, Magdaléna Pálenčárová (malá sála) 
október - Rozprávkový svet bábok, výstav bábok z inscenácií BDKE 
november - Nepáľ ma Nepál, fotovýstava 
december - I partu i veniec pre teba mládenec, fotovýstava z cyklu Folklórne regióny 
 
HOVORENÉ SLOVO 
Podujatia  organizované na tomto úseku mali súťažný charakter, boli to regionálne kolá 
postupových súťaží. Členovia odborných porôt na rozboroch poukázali na typické nedostatky 
s cieľom napredovania v oblasti interpretácie umeleckého prednesu. 
január - Šaliansky Maťko, regionálna súťaž, prednes slovenských povestí 
apríl - Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo, umelecký prednes poézie a prózy 
október - Zvieratkovo, divadelné predstavenie pre školy 
október - Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, prednes slovenskej rozprávky 



 20 

 

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 predškolské zariadenia, krúžková a 
klubová činnost (Astrokrúžok, Astroklub), organizovanie regionálnych kôl postupových súťaží 
(výtvarná a vedomostná).  
Odborná činnost – participácia na astrofyzikálnych programoch národného a 
medzinárodného významu. 
  
Exkurzie 
Pre žiakov škôl aj iných záujemcov boli aktualizované  programy ako náhrada za zrušené 
témy prírodovedného vzdelávania v oblasti školstva. Ponuka programov vychádzala z 
dočasne obmedzenej prevádzky hvezdárne v prvom polroku 2015. Súčasťou exkurzií bola 
prehliadka areálu, prístrojového parku hvezdárne a pozorovanie dennej oblohy.  
Exkurzie na hvezdárni 14, počet návštevníkov 317. Výjazdové prednášky v okrese 10, počet 
účastníkov  336. 
 
Večerné verejné pozorovania 
Plánované boli 1 krát 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 v kupole hvezdárne. Interiér hvezdárne bol sprístupnený od 
septembra 2015. Po dvojročnej prestávke boli obnovené aj pozorovania na námestí v 
Rožňave - uskutočnené 3x, priemerná návštevnosť 6. 
Počet účastníkov spolu 470, z toho počas dvoch mesiacov návštevníci letného kina, ktorí sa 
zúčastnili pozorovania cca 360. 
 
Vedomostná súťaž 
V marci 2016 sa konalo okresné kolo 25. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“. 
Súťaž v troch kategóriách hodnotená odbornou porotou sa konala v priestoroch CVČ 
Rožňava. Počet súťažiacich 20, postupujúci nezaznamenali žiaden úspech na krajskom kole. 
 
Výtvarná súťaž 
V mesiacoch január – marec 2015 sa konalo okresné kolo 30. ročníka výtvarnej súťaže 
„Vesmír očami detí“. Do súťaže hodnotenej odbornou porotou sa v piatich kategóriách 
zapojilo spolu 9 MŠ, ZŠ a ZUŠ s počtom prác 85. Následná výstava putovným spôsobom 
odprezentovala víťazné práce na piatich školách okresu vďaka podpore MK SR. Počet žiakov 
a návštevníkov, ktorí výstavu mohli vidieť odhadom cca 1000.  
 
Slnko medzi deťmi II.  
Počas roka (január - december) bola realizovaná druhá etapa výjazdových podujatí so 
zameraním na astronomické pozorovanie Slnka. Pozorovania (celkom 10) sa uskutočnili na 
ZŠ a MŠ okresu a v rámci kultúrnych podujatí GOS (napr. MDD, GFF Rejdová) aj vďaka 
podpore MK SR. 
 
Dni astronómie 
Multižánrové podujatie organizované v priestoroch CVČ v Rožňave pre žiakov ZŠ a MŠ sa 
konali počas štyroch dní v tradičnom období jarnej rovnodennosti. Súčasťou bol voľný vstup 
na večerné pozorovania a voľný vstup na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka. Počet 
účastníkov cca 450. 
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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 9, priemerná účasť 10 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. 
 
 
 
II. Regionálna činnosť 
 

1. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
- Asociácia slovenských filmových klubov Bratislava 
- Audiovizuálny fond Bratislava 
- Banícke múzeum 
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, PL 
- Centrum voľného času Rožňava 
- farské úrady z okresu 
- Gemerská knižnica Pavla Emanuela Dobšinského 
- 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 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 
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- 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 
 
 
 
 
III. Programy a projekty 
 

1.  MK SR  Rožňavské radiály 3 
 

4000 

2.  MK SR Ars Antiqua In Via Gothica    3000 
 

3.  MK SR 
Pro Slovakia 

Medzinárodná výstava a konferencia paličkovanej 
čipky Kozárd, HU                               

1000 
 

4.  MK  SR 
 

VIII. ročník medzinárodného workshopu palič. 
čipky „Paličkovanie, csipkeverés, koronki“ 

1600 

5.  MK  SR 
 

42. Gemerský folklórny festival Rejdová 2015 5000 

6.  MK SR CINEAMA 2015 – KS amatérskej filmovej tvorby 1400 

7.  MK SR 
 

ANIMOsCool - letná filmová škola 1150 

8.  MK SR Rok na Gemeri 
 

3000 

9.  MK SR Cyklické školenie pre vedúcich folk.  kolektívov II.                                              1000 

10.  MK SR U nás taká obyčaj  
 

1500 

11.  MK SR Podmo na tanec, škola gem.  ľudových tancov 600 

12.  MK SR „Po gemersky hráme aj si zaspievame“  
 

2 500 

13.  MK SR Detský svet zvuku 
 

1200 

14.  MK SR Vianoce na Gemeri CD 
 

3500 

15.  MK SR  Hrnčiarsky kruh sa znovu točí 
 

800 

16.  MK SR Natkajme si plátna 
 

1400 

17.  MK SR Vesmír očami detí 
 

400 

18.  MK SR Slnko medzi deťmi II. 
 

600 
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19.  Úrad vlády SR Celoročný výskum rómskych tancov 
 

1500 

20.  Úrad vlády SR Gemerské tance - celoročný výskum 
 

1200 

21.  Úrad vlády SR IV. Folklórna abeceda 
 

1200 

22.  Úrad vlády SR  IV. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK 900 

23.  Úrad vlády SR Ukáž mi kde bývaš, a ja Ti poviem kto si - výskum 1000 

24.  Úrad vlády SR Gemer tancuje II. DVD 1500 

25.  Audiovizuálny fond Kino Apollo  9000 

 
 
Účasť na programe Terra Incognita 
 

1.  Terra Incognita Ars Antiqua In Via Gothica   
 

3500 
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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 2015 činnosť organizácie bola zabezpečovaná 12 až 14 zamestnancami, 
z toho jedna zamestnankyňa na kratší pracovný čas. Počet zamestnancov ovplyvnil nový 
zámer, poslanie a činnosť strediska v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. 
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:  

- s platnosťou od 1. apríla 2015 bol zrušený neobsadený úsek astronómie, pozorovania 

a KVČ a bol vytvorený nový úsek TĽK, marketing, manažment a propagácia na 

oddelení kultúrno-osvetovej činnosti,  

- od 2. 4. do 1.10.2015 došlo k posilneniu oddelenia KOČ o zamestnanca na úseku 

výstavníctva a digitálneho kina. Pracovné miesto bolo finančne podporené v rámci 

národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“. 

- od 1. októbra 2015 bol vytvorený nový úsek upratovačky so 40 hod. týždenným 

pracovným časom. Manuálne pracovné miesto je finančne podporené v rámci rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, 

- dňa 1. novembra 2015 bol obsadený pracovný úsek TĽK, marketing, manažment, 

propagácia, tvorba, organizovanie a zabezpečovanie KVP, 

- od 1. decembra 2015 na deväť mesiacov sa opäť vytvoril úsek výstavníctva 

a digitálneho kina, ktorý je finančne podporený v rámci národného projektu „Šanca na 

zamestnanie“ v zmysle § 54 zákona o službách v zamestnanosti.  

  
Fluktuácia zamestnancov GOS v hodnotenom období bola nasledovná: 

- pracovný pomer uzavretý na dobu určitú od 2. 4.2015 do 1.10.2015 – úsek 

výstavníctva a digitálneho kina sa skončil v zmysle § 59 ods. 2 Zákonníka práce, 

- dve zamestnankyne dovŕšením dôchodkového veku požiadali o skončenie 

pracovného pomeru dohodou k 31.12.2015. Na základe uzavretej dohody o skončení 

pracovného pomeru v zmysle § 60 Zákonníka práce sa pracovný pomer so 

zamestnankyňami skončil dohodnutým dňom. 

 
V roku 2015 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:  

- v dobe od 1.4.2015 – 30.9.2015 aktivačné činnosti formou dobrovoľníckej práce 

vykonávali 4 uchádzači o zamestnanie (z toho jeden UoZ dobrovoľnícku činnosť 

ukončil dňa 18.8.2015 z dôvodu zamestnania sa),  

- v dobe od 1.10.2015 – 31.3.2016  na aktivačné činnosti nastúpili dvaja uchádzači, 

avšak činnosť predčasne ukončili po mesiaci z dôvodu uzavretia trvalého pracovného 

pomeru.  

- od 23.11.2015 - 31.5.2016 bolo dohodnuté vykonávanie dobrovoľníckej činnosti so 4 

UoZ, z toho jedna činnosť sa ukončila po 2 týždňoch, dve  skončili činnosť koncom 

roka 2015 a jeden od 1.2.2016. Všetci uchádzači o zamestnanie sa zamestnali na 

trvalý pracovný pomer.   
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Uchádzači o zamestnanie v DTKG aktívne pomáhali pri organizovaní a realizovaní podujatí, 
informovali verejnosť s činnosťou GOS, usmerňovali návštevníkov, propagovali pripravované 
podujatia, podieľali sa na zabezpečovaní prevádzky objektu a pod.  
V hodnotenom období boli dvom zamestnancom priznané tarifné platy vo vyššom platovom 
stupni podľa § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Dňa 2. decembra 2015 bolo vydané nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme. Na základe tohto nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2015 zamestnancom boli 
vypracované a vydané nové platové dekréty.  
 
  
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. 
Dve zamestnankyne vo svojom voľno čase študujú, z toho jedna si dopĺňa vzdelanie na 
vysokej škole prvého stupňa a druhá navštevuje štvorsemestrálne doplňujúce 
pedagogické štúdium.  
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v hodnotenom období 
bolo zabezpečené autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom odborne 
spôsobilou pre tieto oblasti. Novoprijatí zamestnanci a uchádzači o zamestnanie 
vykonávajúci dobrovoľnícke činnosti  boli zaškolení z oblasti BOZP a PO.  
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II. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti 
 
Hospodárenie organizácie v roku 2015 
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. 164/2014 z 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 
dňa 15.12.2014 bežný rozpočet na rok 2015 vo výške 166.672,00 €. V priebehu roka došlo 
k niekoľkým  úpravám. 
Bežný transfer na rok 2015 pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave bol stanovený 
nasledovne: 
 

 Pôvodný rozpočet Upravený rozpočet 

Bežné transfery v € 166.672,00 265.338,97 

z toho   

zdroj 41 z rozpočtu VÚC 160.672,00 203.972,00 

zdroj 46 vlastné príjmy KSK 6.000,00 16.000,00 

zdroj 111 004 ÚV SR  6.100,00 

zdroj 111 005 MK SR  34.896,00 

zdroj 111 007 ÚPSVaR  450,08 

zdroj 11T1 ÚPSVaR - ESF  2.465,77 

zdroj 11T2 ÚPSVaR - ŠR  435,12 

zdroj 11H obce  470,00 

zdroj 71  mimo VS  550,00 

 
Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 204/2015 schválilo úpravu rozpočtu na interiérové 
a exteriérové vybavenie Domu tradičnej kultúry Gemera a bežných výdavkov na 
zabezpečenie prevádzky v novovytvorených priestoroch vo výške 40.000,00 €, úpravou 
rozpočtu sa zvýšili aj vlastné príjmy o 10.000,00 €. 
 

 Pôvodný rozpočet Upravený rozpočet 

Kapitálový transfer v €  14.000,00 

z toho   

zdroj 41 z rozpočtu VÚC  5.000,00 

zdroj 45 Audiovizuálny fond  9.000,00 

 
Na základe Zmluvy č. AVF 952/2014-4/4.2 bola poskytnutá dotácia z finančných prostriedkov 
Audiovizuálneho fondu na realizáciu projektu „Kino Apollo“ vo výške 9.000,00 € a na základe 
uznesenia č.204/2015 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK boli zaslané finančné prostriedky vo 
výške 5.000,00 € na spolufinancovanie projektu „Kino Apollo“. 
 

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti Skutočnosť v € 

Tržby z predaja služieb (602) 11.963,00 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činn. (648) 1.163,49 

Úroky (662) 3,42 

Výnosy z bežných transferov (691) 215.207,86 

Výnosy z kapitálových transferov (692) 71.538,00 

Výnosy samosprávy z BT (693) 44.716,97 

Výnosy samosprávy z KT (694) 1.111,00 

Výnosy samospr. z BT od ost.subjektov(697) 550,00 

Výnosy samospr. z KT od ost.subjektov(698) 1.020,00 

Výnosy celkom 347.273,74 
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Tržby z predaja služieb Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

vstupné od obyvateľstva 3.476,00 11.963,00 

nájomné (priestorov hvezd.) 1.174,90 1.163,49 

Spolu: 4.650,90 13.126,49 

 
Nárast výnosov z tržieb v roku 2015 o 182,23 % súvisí s presťahovaním sa do 
zrekonštruovanej budovy – Domu tradičnej kultúry Gemera a s rozšírením ponúkaných aktivít 
a podujatí. 
 

Ostatné výnosy Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

finančné dary 490,00 1.020,00 

ostatné (úroky) 2,48 3,42 

Spolu: 492,48 1.023,42 

 
Hodnotenie nákladov na činnosť 
 

Spotrebované nákupy (50) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

spotreba materiálu (501) 17.685,14 46.794,27 

spotreba energie (502) 2.148,27 10.911,99 

Spolu: 19.833,41 57.706,26 

 
Nárast nákladov na materiál ako aj energie v roku 2015 o 190,95 % opäť súvisí 
s presťahovaním sa do zrekonštruovanej budovy – Domu tradičnej kultúry Gemera – napr. 
zariadenie kancelárií, textilnej a hrnčiarskej dielne, nákupom materiálov do dielní, väčšia 
spotreba energií v dvojpodlažnej budove. 
 

Služby (51) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

oprava a údržba (511) 1.464,78 1.295,90 

cestovné tuzemské (512) 1.355,80 3.770,73 

ostatné služby (518) 39.237,50 59.599,80 

Spolu: 42.058,08 64.666,43 

 

Osobné náklady (52) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

mzdy (521) 82.889,86 94.653,96 

sociálne poistenie (524) 28.852,41 33.561,87 

sociálne náklady (527) 5.062,34 7.229,92 

Spolu: 116.804,61 135.445,75 

 
Priemerný počet zamestnancov v roku 2015 bol 12,5, jeden zamestnanec pracoval na 
skrátený pracovný úväzok.  
Priemerná mzda v organizácii za rok 2015 je 631,00 €, bez odmien 575,00 € a priemerná 
mzda pracovníkov bez mzdy riaditeľky za rok 2015 je 579,00 €. 
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 1.066,11 €, čerpanie bolo vo výške 936,39 €. 
 

Dane a poplatky (53) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

daň z nehnuteľnosti 1.235,58 1.235,58 

ostatné dane a poplatky 534,56 529,56 

Spolu: 1.770,14 1.765,14 

 

Odpisy a oprav.polož.(55) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

odpisy dlhodob.majetku 15.027,96 73.669,00 

tvorba opr.položiek - DUMYS 0 811,78 

Spolu: 15.027,96 74.480,78 
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Z dôvodu neuhradenej pohľadávky z roku 2013 za nájomné – Milan Lukáč – DUMYS, bola 
vytvorená opravná položka vo výške  811,78 €, t.j. 50% 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. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

ostatné fin.náklady (568) 153,19 153,90 

Spolu: 153,19 153,90 

 

Náklady z odvod.príjm.(58) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

náklady z odv.príjmov (588) 5.337,43 13.631,43 

náklady z bud.od.príjm.(589) 2.379,30 814,59 

Spolu: 7.716,73 14.446,02 

 

Dane z príjmov (59) Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

splatná daň z príjmov (591) 329,11 0,60 

Spolu: 329,11 0,60 

 

 Skutočnosť v € v r. 2014 Skutočnosť v € v r. 2015 

Výnosy celkom 211.139,89 347.273,74 

Náklady celkom 203.693,23 348.664,88 

Hospodársky výsledok zisk      7.446,66 strata      1.391,14 

 
Strata 1.391,14 € vznikla z dôvodu dodávateľských faktúr, ktoré sa nákladovo týkali roku 
2015, ale úhrada týchto faktúr bola v roku 2016. 
Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2015. 
 

Celková hodnota majetku organizácie 1.708.032,02 € 

z toho:  

hmotný dlhodobý majetok US 02,03 1.632.204,53 

drobný hmotný majetok (771) 73.808,76 

majetok vedený v operatívnej evidencii 2.018,73 

 
Na základe Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľnosti do správy uzavretý podľa § 3 
ods.4 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja bolo odovzdané do 
správy GOS technické zhodnotenie budovy súp. č.77 vrátane projektovej dokumentácie 
v celkovej sume 1.386.517,55 €. 
V roku 2015 nebol vyradený žiadny majetok, boli vykonané 3 vnútorné kontroly na 
pokladničnú hotovosť. Manká a škody za rok 2015 neboli žiadne. 
 
Závery 
V roku 2015 získalo GOS účelové prostriedky na finančné krytie nákladov na kultúrne aktivity 
z nasledovných zdrojov: 
 

Dotácia z MK SR 34.896,00 € 

MK-6220/2015/7.2 - Detský svet zvuku. 1.200,00 € 

MK-6221/2015/7.2 – Po gemersky hráme aj si zaspievame. 2.500,00 € 

MK-6222/2015/7.2 – Podmo na tanec. 600,00 € 

MK-6223/2015/7.2 – Slnko medzi deťmi II. 600,00 € 

MK-6224/2015/7.2 – ANIMOsCool – letná filmová škola. 1.000,00 € 

MK-6235/2015/7.2 – „Natkajme si plátna“ 1.400,00 € 

MK-6236/2015/7.2 – VIII.ročník Medz.workshopu pal.čipky. 1.500,00 € 

MK-6237/2015/7.2 – Cyklické školenie vedúcich a choreograf. 1.000,00 € 
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MK-6238/2015/7.2 – Hrnčiarsky kruh sa znovu točí. 800,00 € 

MK-5985/2015/7.3 – Vianoce na Gemeri, CD nosič.  3.500,00 € 

MK-5986/2015/7.3 – U nás taká obyčaj.  1.500,00 € 

MK-6229/2015/7.3 – Vesmír očami detí 2015  400,00 € 

MK-4723/2015/4.3.2 – Rožňavské radiály 3  4.000,00 € 

MK-6296/2015/7.4 – Gemerské tance. Celoročný výskum.  1.200,00 € 

MK-6230/2015/7.1 – Rok na Gemeri 2015  3.000,00 € 

MK-6231/2015/7.1 – 42. Gemerský folklórny festival Rejdová  5.000,00 € 

MK-3215/2015/3.2 – Ars Antiqua Europae In Via Gothica 2015 3.000,00 € 

MK-6700/2015/7.5 – CINEAMA 2015 – krajská súťaž   1.400,00 € 

MK-4688/2015/5.1 – X.ročník Medzin.výstavy a konf.pal. čipky 1.000,00 € 

Kultúrne poukazy 296,00 € 

 

Dotácia z ÚV SR 6.100,00 € 

KNM-719/2015/1.5 – IV. Folklórna abeceda 1.200,00 € 

KNM-720/2015/1.4 – Celoročný výskum rómskych ľud.tancov 1.500,00 € 

KNM-721/2015/3.1 – II. Gemer tancuje 1.500,00 € 

KNM-722/2015/1.5 – IV. Interakt.vzdel. programy TĽK v rem.d. 900,00 € 

KNM-723/2015/1.4 – „Ukáž mi kde bývaš a ja Ti poviem kto si“ 1.000,00 € 

 
Na základe uznesenia prijatého Riadiacim výborom programu Terra Incognita na zasadnutí 
konanom 3.3.2015 boli pridelené účelové finančné prostriedky vo výške 3.500,00 € na 
realizáciu projektu „Ars Antiqua Europae In Via Gothica“. 
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. 
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 2015 vo 
výške 3.350,97 €. 
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Rozbor hospodárenia 
 

v € rok 2015 rok 2014 

UKAZOVATEĽ    

600- BEŽNÉ VÝDAVKY 260.474,83 183.846,83 

610- Platy celkom 94.653,96 82.889,86 

611- Tarifné platy 73.147,91 64.688,12 

612- Príplatky 13.180,50 9.118,24 

614-Odmeny 8.320,00 9.083,50 

620- Poistné 33.561,87 28.852,41 

630- Tovary a služby 130.441,00 71.857,29 

631-cestovné 530,96 718,28 

631001-tuzemské 530,96 718,28 

631002-zahraničné 0 0 

632-Energie,voda a komunikácie 17.288,38 7.628,10 

632001-energie 11.575,96 4.519,45 

632002-vodné a stočné 1.182,56 248,72 

632003- poštovné a telek.sl. 2.474,87 2.859,93 

633-Materiál 46.183,24 15.971,41 

633016-reprezentačné 0 0 

634-Dopravné 6.161,72 4.682,32 

635-rutinná a štandardná údržba 0 32,78 

635006-budov, priestorov a objektov 0 0 

637-Služby 57.895,03 41.337,84 

637001-školenia,kurzy,semináre 144,00 134,00 

637002-konkurzy a súťaže 31.362,59 22.446,10 

637003-propagácia,reklama a inzercia 3.449,96 2.724,86 

637004-všeobecné služby 5.577,97 3.676,62 

637007-cestovné náhrady 6.959,89 4.013,02 

637012-poplatky,odvody 1.328,30 1.202,17 

637014-stravovanie 4.342,51 4.078,60 

637035-dane 1.765,14 1.235,58 

640-Transfery 1.818,00 247,27 

642013-odchodné 1.818,00 0 

642015-nemocenské dávky 0 247,27 

 

v € rok 2015 rok 2014 

PRÍJMY 265.349,70 186.856,15 

212-Príjmy z vlastníctva 1.659,96 2.748,96 

212003-Prenájom objektov 1.659,96 2.748,96 

212004-Prenájom strojov a zariadení 0 0 

220 Administr. A iné poplatky a platby   

223-Príjmy za služby 14.342,30 3.869,90 

príjmy z predaja prebytočného majetku 0 199,40 

príjmy zo vstupného 14.342,30 3.670,50 

243-príjmy z účtov fin.hospodárenia 2,82 2,07 

292-Ostatné príjmy 5,65 414,50 

311-Granty 550,00 490,00 

312-Transfery v rámci verejnej správy 248.788,97 179.330,72 

-zo ŠR 44.816,97 25.324,72 

-z rozpočtu VÚC 200.472,00 147.826,00 

-z rozpočtu VÚC - TI 3.500,00 6.180,00 

 


