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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Pôsobnosť Gemerského osvetového strediska (GOS) vymedzuje Zákon o kultúrno-osvetovej
činnosti č. 189/2015 Z.z. a Zriaďovacia listina pod číslom 3902/2008-RU18/36127, riadi sa
strategickými a koncepčnými materiálmi svojho zriaďovateľa Košického samosprávneho
kraja. Od 1. januára 2021 Dodatkom č. 3 k Zriaďovacej listine došlo k zmene formy
hospodárenia na príspevkové.
GOS sídli v Rožňave na ulici Betliarskej č.8., v objekte Domu tradičnej kultúry Gemera, ktorý
spravuje na základe zverenia do správy majetku.
Organizačnou zložkou GOS je od 1.1. 2009 aj rožňavská hvezdáreň na ul. Lesnej č. 1., ktorú
spravuje tiež na základe zverenia do správy majetku.
GOS ďalej spravuje od roku 2015 digitálne kino Apollo zriadené v multifunkčnej sále Domu
tradičnej kultúry Gemera - v súlade s cieľmi trvalej udržateľnosti projektu rekonštrukcie
budovy GOS. Zmluvný záväzok voči Audiovizuálnemu fondu bol ku koncu roka 2021
ukončený. V rámci rozvoja filmovej kultúry na Gemeri zabezpečuje pravidelné premietanie v
rôznych žánroch so zreteľom na vekové kategórie a národnostnú skladbu obyvateľstva.
Premietanie počas letných prázdnin je realizované na hvezdárni, kde sa mimoriadne veľkému
záujmu teší letné kino spojené s nočným pozorovaním oblohy.
V roku 2019 vznikol pri GOS Remeselnícky inkubátor, ako pilotný projekt na podporu
tradičného remeselníctva pod záštitou Košického samosprávneho kraja, v súlade s Akčným
plánom Tradičné remeslá v KSK na roky 2019 - 2020.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
Rok 2021 bol rovnako ako ten predošlý poznačený protipandemickými opatreniami, a s tým
súvisiacimi nariadeniami. Zabezpečenie chodu organizácie za takýchto sťažených podmienok
už nebolo neznámou úlohou. Zamestnanci sa flexibilne prispôsobili aktuálnej situácii a využili
možnosti pracovať z domu resp. inštitút prekážky v práci zo strany zamestnávateľa s 80
percentnou náhradou mzdy. Týkalo sa to najmä zamestnancov, u ktorých nebolo možné
nariadiť homeoffice.
Postupným uvoľňovaním opatrení aj pracovné aktivity prešli do obvyklého režimu, avšak
v mnohých prípadoch boli aplikované do virtuálneho prostredia. Najmä podujatia pre
rizikové skupiny - obzvlášť pre seniorov, či zahraničných partnerov a potenciálnych
účastníkov. Treba však zdôrazniť, že zúročením získaných zručností z predošlého obdobia
poznačeného pandémiou, všetky online aktivity boli realizované na vysokej technickej aj
obsahovej úrovni s vysokou virtuálnou návštevnosťou.

Rok kontinuity – pokračovanie v plnení záväzkov a realizácii dlhodobých projektov:
o Inšpirujúce kultúrne dedičstvo – Interreg SK/HU;
o Gráty a ancúgy – výskum a dokumentácia kultúry odievania na hornom Gemeri;
o aktivity RINK – celokrajská výstava, vzdelávanie, networkingy, malý jarmok
remesiel, produktové fotenia, spracovanie a vydanie Katalógu remeselníkov 2021,
jarmok remesiel na Gemerskom folklórnom festivale;
o komisionálny predaj remeselných produktov vo vlastnom zariadení a online;
o letné tábory: remeselnícky (4x1 týždeň), astronomický (2x3 dni), filmový (1x1
týždeň);
o letné kino na hvezdárni (11x);
o výstavy, súťaže (9+3).
Rok inovácií – nové a inovované aktivity prispôsobené regulatívnym opatreniam kultúrneho
covid semaforu:
o pretransformovanie živých aktivít z projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo
(Interreg SK/HU) do online verzií vrátane prekladu z jazyka maďarského
a slovenského (18 videí);
o zavedenie novej formy realizácie Gemerského folklórneho festivalu (iba v obci) so
zameraním okrem tradičného programu na zážitkové aktivity s ľudovou
tematikou pre deti a na živú prezentáciu remesla prostredníctvom klientov RINK;
o v oblasti marketingovej komunikácie zavedenie hasthagu #inak pri propagácii
tradičných podujatí s pozmenenou koncepciou a dramaturgiou (Gemerský
folklórny festival Rejdová 2021 #inak, Rok na Gemeri #inak ...a pod.) ;
o zriadenie nových fanpage: RINK na Instagrame, Ľúbivý obchodík na Facebooku
a na Instagrame – propagácia a sprostredkovanie predaja lokálnych produktov od
klientov RINK;
o tradičné jedlá Gemera – nové videorecepty z kuchyne Domu tradičnej kultúry
Gemera.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že pozoruhodným procesom prešla výmena
generácií aktérov takmer v každej oblasti záujmovej činnosti, ako aj v rámci tradičnej ľudovej
kultúry. Pribúdajú výnimočné talenty mladých ľudí, čo dokazujú aj výsledky a ich ocenenia pri
postupových súťažiach, či už na krajskej alebo celoslovenskej úrovni. Vnímame zvýšený
záujem detí najmä v oblasti folklóru, pribúdajú viacgeneračné súbory a skupiny, objavujú sa
mladí remeselníci. Tento pozitívny vývoj pripisujeme mnohým faktorom, jedným z nich je
však určite systematická práca GOS v oblastiach vzdelávania a prezentačných aktivít.
Pri hodnotení predošlého obdobia samostatnou kapitolou by mala byť oblasť astronómie.
Napriek skutočnosti, že od momentu prevzatia hvezdárne do správy GOS (r. 2009) bol
výrazne modernizovaný interiér hvezdárne, investovali sa nemalé finančné prostriedky do
technického a pozorovacieho vybavenia, žiaľ roky sa nedarí obsadiť pracovné miesto
vhodným odborným zamestnancom.

Rok 2021 bol prelomovým aj z pohľadu dlho očakávanej zmeny právnej subjektivy GOS
z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu Košického samosprávneho kraja. Navzdory
nepriaznivej dobe, ale intenzívnej snahe podať vynikajúce pracovné výkony GOS získalo
grantové finančné príspevky v celkovej výške 40 800,- € a dosiahlo vlastné príjmy vo výške
22 389,10 €. Žiaľ, v dôsledku nepredpokladaného administratívneho postupu zriaďovateľa,
automatickým prevodom boli vlastné príjmy prevedené na účet KSK, v dôsledku čoho
záverečný hospodársky výsledok organizácie je v negatívnych číslach, a vznikla tak strata vo
výške - 20 073,48 €.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2020

cieľ:

2021

Zdroj, vysvetlivka

zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí
KOČ spolu
Počet účastníkov podujatí KOČ
Súťaže, prehliadky - počet
Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach
vrátane účinkujúcich
Festivaly- počet
Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich
Celkový počet aktivít
Platená návštevnosť spolu – počet platiacich
Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich
Finančná oblasť
cieľ:

174

204

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 1

5 125

16 743

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 2

3

3

KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 1

70

997

KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 7+ 9

0

3

KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 1

0

6139

KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 7+ 9

174

204

vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

2 013

2751

vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

3 112

13 992

vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

2020

2021

znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu
náklady spojené s KOČ

401 744

434 964

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

63 463

71 874

KULT – 5. Modul, r. 20

200 503

198 711

KULT – 5. Modul, r.
22+r.24+r.25

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

Prevádzkové náklady

54 204

80 671

KULT - 5. Modul, r. 27

Kapitálové výdavky

68 940

4 699

KULT - 5. Modul, r. 32

výdavky na prevádzku

245 201

231 814

k 31.12., účtovné výkazy

výdavky na činnosť

137 200

122 032

k 31.12. , účtovné výkazy

Príjmy spolu

400 953

414 891

KULT – 5. Modul, r.1,

na bežné výdavky

292 333

349 147

k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky

68 940

4 699

k 31.12. , účtovné výkazy

spolu

361 273

353 846

KULT – 5.Modul, r. 4

1506

1 188

KULT – 5.Modul, r. 18

z vlastnej činnosti

14 720

19 345

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

dary a sponzorské

0

200

16 226

20 733

Bežné výdavky

Transfer od zriaďovateľa

Ďalšie príjmy
z prenájmu

spolu

KULT – 5.Modul, r. 12

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy

462

0

získaná suma

0

0

KULT – 5.Modul, r. 5

99 274

40 800

KULT – 5.Modul, r. 8

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

0

0

KULT – 5.Modul, r. 10

počet podaných projektov

14

7

počet schválených projektov

12

7

98 812

40 800

projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV
SR, zahraničné granty, granty
zo súkromných nadácií,
projekty (transfery) z obcímimo kultúrnych poukazov

transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty spolu

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

2020

cieľ:

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ
v KSK
počet nových partnerstiev
počet nových kľúčových aktivít

2021

2

4

VSM, Spiš, Kráľovský
Chlmec, Michalovce

3

1

OZ Gotická cesta

2

6

v rámci IKD SK/HU

počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj

5

5

2020

2021

cieľ:

Prezentácie vo vysielaní
RTVS (rádio, televízia)

systematický a dynamickejší vlastný rozvoj

definovaná stratégia rozvoja
vypracovaná profilová karta rozvoja
vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2021

nie

nie

-

-

áno, nie
definovať, iba ak bol nejaký
špecificky stanovený
popis

2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025
(2030)

1.

Program: Regionálna kultúrna identita
Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľstva k regiónu prostredníctvom
kvalitnej ponuky kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách.
Plnenie indikátorov
o iniciovanie a organizovanie samostatných programov za účelom posilnenia
pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu prostredníctvom TĽK, popularizačné
aktivity vedy a výskumu
Konkrétne aktivity a kultúrne služby:
1.10. Tradičné ľudovo-umelecké remeslá
1.10.1. Aktualizovanie databázy remeselníkov sa koná priebežne
1.10.4. Remeselnícky inkubátor svoje aktivity vyvíja podľa schváleného
Akčného plánu činnosti na roky 2020 - 2025 v súlade s Koncepciou rozvoja
kultúry KSK.
Uskutočnili sa:
o networkingy v regiónoch Spiš a Kráľovský Chlmec
o Malý jarmok remesiel v OC Optima Košice, 2. ročník
o Krajská výstava ľudovo-umeleckých výrobkov, 2. ročník
o Vianočný komisionálny a online predaj ľudovo-umeleckých výrobkov v Dome
tradičnej kultúry Gemera
o Vydanie Katalógu remeselníkov Košického kraja 2021
1.10.5 Vypracovanie systému pre udeľovanie krajského certifikátu
o v procese prípravy

Folkloristika:
1.10.1. Aktualizovanie databázy aktérov sa koná priebežne
10.1.2. Rozšíriť a pokračovať v unikátnych vzdelávacích programoch v kraji
Plnenie:
o realizácia tanečných a speváckych odborných vzdelávacích workshopov pre
vedúcich folklórnych kolektívov, pedagógov ZUŠ a vedúcich krúžkov na ZŠ
10.1.4. Realizácia vysoko kvalitných regionálnych kultúrnych festivalov
o Gemerský folklórny festival Rejdová inak – úspešne realizovaný s novou
dramaturgiou so zapojením klientov RINK – remeselné dvory (počet 25)
o Rok na Gemeri inak – plánovaný s novou dramaturgiou, realizovaný čiastočne
z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou
1.15. Intenzívnejšie využitie sociálnych médií na propagovanie vzdelávacích
a prezenčných videí
o zdieľanie inštruktážnych a vzdelávacích videí na Youtube kanáli GOS (počet 21)
o live stream krajskej súťaže a rozborového seminára v rámci amatérskej
filmovej tvorby CINEAMA 2021 a zverejnenie na Youtube GOS
1.16. Zlepšenie informovanosti o kultúrnej ponuke v regióne
o propagácia aktivít zdieľaním v regionálnych skupinách na sociálnej sieti FB
1.17. Virtuálna dostupnosť kultúrnych služieb
Plnenie:
o Virtuálna prehliadka Domu tradičnej kultúry Gemera na webe GOS
o Virtuálna prehliadka výstavy Dedičstvo inšpiruje 2020 na webe GOS
1.19. Vedecko-výskumná činnosť z oblasti regionálnych špecifík, popularizovanie
verejnosti
Plnenie:
o Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu
pre účely folkloristov, etnológov a kultúrno-osvetových pracovníkov.
Popularizácia vydanej publikácie prostredníctvom prednášok autora
publikácie Mgr. Gabriela Rožaia, PhD. – prezenčne na GFF v Rejdovej a online
v rámci festivalu RNG.
o Šanca pre gráty a ancúgy - výskum a fotodokumentácia odevných prvkov
vybraných obcí horného Gemera. Pokračovanie projektu Šanca pre gráty
a ancúgy II. - realizácia výstavy fotografií apríl - máj 2021, zber materiálu,
dopĺňanie podrobných popisov k odevom, natočená odborná prednáška
Tradičný odev v Rejdovej, výstava veľkoformátových fotografií na paneloch
s podrobným popisom november – december 2021.
o Kútne plachty v Gemeri – prednáška etnografky Mgr. Angely Czintelovej z
výskumu realizovaného v roku 2020 spracovaná do videoprezentácie s
titulkami v maďarskom jazyku. V tejto forme odprezentovaná na Konferencii
paličkovanej čipky v Kozárde (marec a júl 2021) a na Festivale paličkovanej
čipky online v rámci projektu IKD SK/HU – zverejnené na Youtube GOS.

2.

Program: Regionálny cestovný ruch
Zámer: Zviditeľnenie Košického kraja prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu
2.3. Rozšírenie ponuky kultúrnych služieb a podujatí do regiónu
o predajňa lokálnych remeselníckych výrobkov Ľúbivý obchodík - stála
prevádzka v DTKG
o príležitostný predaj počas GFF v Rejdovej a v OC Optima (Jarmok remesiel)
2.4. Vytvorenie jazykových mutácií hlavnej ponuky služieb
o ponukový leták Domu tradičnej kultúry Gemera preložený a vydaný
v maďarskom jazyku
2.5. Zavedenie user-friendly riešenia na predaj produktov
o vstupenky a remeselnícke produkty prostredníctvom Registračnej
pokladnice/fiskálnej tlačiarne s POS systémom – s platobným terminálom
v jednom

3.

Program: Kreatívny priemysel
Zámer: Generovať ekonomické benefity z kultúry
3.1. Aktívne vstupovať do procesov formovania podmienok pre kreatívny priemysel
pre konkrétne odvetvie
o vypracovanie Akčného plánu činnosti RINK na roky 2021 - 2022 v súlade
s Koncepciou rozvoja kultúry KSK 2020 - 2025
3.4. Aktívna spolupráca so súkromným sektorom
o získanie nových klientov RINK z podnikateľského prostredia v oblasti tradičnej
výroby gastronomických produktov (rodinná pekáreň, včelárstvo, medárstvo,
vinárstvo, ručná výroba čokolády)

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2021
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na
rok 2021
Vypracovanie akčného plánu rozvoja GOS
na roky 2021 - 2025
Naplnenie Akčného plánu RINK 2021/22
Inšpirujúce kultúrne dedičstvo

Komentár
áno
čiastočne
realizované

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu

Počet / Rok

Poznámka

Plnenie za rok 2021

Počet zrealizovaných festivalov

1

Plnohodnotný festival - tematický
festival regionálneho významu
s dodržiavaním autenticity prvkov TĽK

3

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok

1+4

1 krajská + 4 regionálne

Počet zrealizovaných výstav

8

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

2/odborného
pracovníka

Napr. : Tvorivé dielne / Tábory /
Workshopy/ Kurzy / a pod.

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

2%

Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti
62 515 ob. 2%=1250

Prezentácia zariadenia a aktivít mimo
územia svojej pôsobnosti

Minimálne 2

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí

Počet nových odborných a inovatívnych
aktivít

1

Počet novozavedených inovatívnych
foriem propagácie

1

Aktualizácia databázy aktérov

1x ročne

áno

Počet výstupov z terénnych výskumov
nehmotného kultúrneho dedičstva

1

2 - Gráty a ancúgy II.

Počet návštevníkov – celkový počet na
všetkých aktivitách

Minimálne 20%

1+2
5+4 online

TD 36, tábor 8,
workshop 19

1680
(vrátane online)

Nielen v zahraniční, či v iných krajoch,
ale aj v partnerských kultúrnych
organizáciách KSK

6

Z počtu obcí v spádovej oblasti
62 obcí 30%=19

14
14 online výstavy, videá na YT
5 online prezentácie

Malý remeselný slovník
SK/HU
Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti
62 515 ob. 20%=12 503

16 743

Hvezdáreň a astronomické úseky osvetových zariadení
Názov štandardu

Počet / Rok

Poznámka

Plnenie za rok 2021

Počet vedecko-výskumných výstupov
pozorovaní do medzinárodných databáz

2

Platí iba pre špecializované osvetové
zariadenie - Hvezdáreň v Michalovciach

-

Počet zrealizovaných tematických súťaží
/ prehliadok

1+2

1 krajská s postupom na celoslovenskú
súťaž + 2 regionálne súťaže zrealizuje
špecializované osvetové zariadenie –
Hvezdáreň v Michalovciach;
po 2 regionálne súťaže zrealizujú
astronomické úseky osvetových zariadení;

2

-

Počet zrealizovaných výstav
s astronomickou tematikou

2

Platí pre všetky zariadenia a úseky
s astronomickou činnosťou;

-

Počet popularizačno-vzdelávacích
aktivít v oblasti astronómie
vo vlastnom zariadení

20 / na 1
odborného
pracovníka

Napr.: Tvorivé dielne / Astronomické
pozorovania / Prednášky, prezentácie,
besedy;
Platí pre všetky zariadenia a úseky
s astronomickou činnosťou;

18

Prezentácia zariadenia a realizácia
popularizačno-vzdelávacích aktivít
mimo svojho objektu pôsobenia

20 / na 1
odborného
pracovníka

Predovšetkým na školách a v kultúrnych
domoch obcí, ale aj v partnerských
kultúrnych organizáciách KSK a iných
organizáciách v rámci regiónu v štruktúre
aktivít ako v predchádzajúcom bode +
realizácia programov v mobilnom
planetáriu.
Platí prioritne pre špecializované osvetové
zariadenie – Hvezdáreň v Michalovciach;

-

Počet spoluprác so školami

Minimálne
s 30% škôl

Z počtu ZŠ a SŠ v spádovej oblasti

Počet nových odborných a
inovatívnych aktivít

1

7x program v mobilnom
planetáriu

Počet novozavedených inovatívnych
foriem propagácie

1

1 prezentácia na námestí,
livestream

Počet návštevníkov – celkový počet na
všetkých aktivitách

Minimálne 5%

Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti;
Platí iba pre Hvezdáreň v Michalovciach
Pozn.: ostatné pracoviská pre astronomickú
činnosť vykazujú návštevnosť v rámci celku
svojho osvetového zariadenia

4

349

Komentár k štandardizácií: Predpísané štandardy za GOS boli naplnené čiastočne z dôvodu
obmedzenej činnosti a aktivít pre verejnosť kvôli epidémii Covid-19, na úseku astronómie
bol zamestnaný odborný pracovník len v období jún – august.

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I.

Hlavná činnosť
1. Kultúrno-výchovná činnosť

Astronomická činnosť
Mimoriadne pozorovanie
10. 6. 2021 - pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka a prezentácia činnosti hvezdárne na
námestí v Rožňave s použitím Koronado – špeciálnym ďalekohľadom na pozorovanie Slnka a
veľkoplošnou obrazovkou s online prenosom z webu NASA.
Prezentácia mobilného planetária a jeho predstavenie účastníkom letných táborov v DTKG
(7x).

Hviezdna misia - letný astronomický tábor
Uskutočnil sa v dvoch turnusoch 12. - 14. 7. a 9. - 11. 8. 2021 ako 48-hodinový zážitkový
stanový tábor so zameraním na astronomické a prírodovedné aktivity, najmä nočné
pozorovanie oblohy.
Padajúca hviezda alebo meteor?
12. - 15. 8. 2021 expedícia členov astroklubu vo Hvezdárni Roztoky – pozorovanie a
zapisovanie meteorického roja Perzeíd, denné odborné astronomické semináre.
Obvyklé nočné pozorovania pre verejnosť s odborným výkladom sa konali najmä v letnom
období po premietaní kina (7-krát).
V rámci programu základných škôl Letné školy sa konalo 5 denných exkurzií s prehliadkou
areálu hvezdárne, technického vybavenia a prednáškou.

2. Tradičná ľudová kultúra
Celoročný projekt Dedičstvo inšpiruje, podporený FPU, obsahuje škálu edukačných aktivít
zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrnovzdelávacích podujatí. Prioritou je osvojovanie si tradičných remeselných zručností, ich
tvorivý rozvoj a využitie. Zo skúsenosti z predchádzajúceho “pandemického” roka neboli
plánované aktivity pre školy, viac boli zamerané na dospelú verejnosť a deti počas
prázdninového obdobia. Aktivity projektu sa prelínajú na všetkých úsekoch TĽK v rôznych
formách. Projekt zároveň zahŕňa aktivity v rámci záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti
neprofesionálnej umeleckej tvorby a astronómie.
Projekt bol v roku 2021 prispôsobený situácii ovplyvnenej protiepidemickými opatreniami.
Realizované boli niektoré vzdelávacie TĽK aktivity z roku 2020. Za prísnych hygienických
opatrení v prispôsobenom špeciálnom režime sa uskutočnili v letnom období 4 remeselnícke
tábory, 2 astronomické, animovací a muzikantský tábor.
PO GEMERSKY HRÁME, AJ SI ZASPIEVAME
Muzikantský pobytový tábor
12. – 16. 7. 2021 Gemerská Hôrka
Projekt je založený na uchovávaní, rozvíjaní a odovzdávaní gemerského hudobného folklóru
mladej generácii s dôrazom na pôvodné interpretačné prvky výrazné pre horný Gemer
a niekdajších nositeľov muzikantských štýlov. V tomto ročníku bolo zameranie na gemerskú
obec Vlachovo. S lektorkou Máriou Hlaváčovou absolvovali muzikanti zároveň workshop na
vokálne techniky, kde sa učili spievať piesne z Vlachova. V rámci hudobného vzdelávacieho
tábora boli vytvorené sekcie – melodická (primáš, prím začiatočník, pokročilý), harmonická
(akordeón, viola, kontrabas). Lektori: husle-prím: Milan Berky DiS. art. (Banská Bystrica), Ing.
Ondrej Hlaváč (Rožňava), Mgr. Mária Hlaváčová (Rožňava). Akordeón, viola: Matúš Lizák DiS.

art. (Lendak), Stanislav Gunár DiS. art. (Rožňava), Kontrabas: Adrián Szajkó DiS. art.
(Rožňava). V sekcii husle bolo prihlásených 17 huslistov. V sekcii akordeón 6 harmonikárov.
Kontrabas 1 hráč a violista tiež 1. Na záver tábora sa konalo vystúpenie účastníkov pri
kultúrnom dome v Gemerskej Hôrke.
Výskumná a publikačná činnosť
Výskumná činnosť bola zameraná na pokračovanie v dokumentácii odevných prvkov
vybraných obcí horného Gemera. V rámci projektu Šanca pre gráty a ancúgy II. bol
realizovaný doplňujúci výskum. Skôr získané fotografie boli doplnené o podrobné
popisy charakteristických odevných prvkov, dostupnosť a výskyt materiálov, ktoré boli
ovplyvnené spoločenským vývojom, zamestnaním obyvateľstva, ich zručnosťami. Pripravený
je tak digitálny materiál a odborné, čo najpresnejšie popisy, ako podklady k textovej časti pre
jeho následné ďalšie spracovanie.
Z fotografického materiálu bola v období apríl – máj 2021 realizovaná výstava v DTKG a v
novembri ako súčasť festivalu Rok na Gemeri bola sprístupnená výstava výberu fotografií na
veľkoformátových paneloch s popismi.
Odborné prednášky
Veľká noc na Gemeri
V rámci celoročných vzdelávacích aktivít pre verejnosť sa konala online prednáška zameraná
na obdobie Veľkej noci. Realizovala ju etnologička Mgr. Mária Hlaváčová (GOS). V rámci
výkladu sa účastníci dozvedeli o obradovosti a úkonoch v jarnom a predveľkonočnom
období. Konkrétnosti rôznych javov, význame a dôležitosti pôstu, či o realizácii sviatočných
obradov v súčasnosti.
Tradičný odev v Rejdovej
Na základe informácií získaných v projekte Šanca pre gráty a ancúgy bol vytvorený
videozáznam odbornej prednášky. Prednáška prebiehala formou rozhovoru s nositeľkou
tradícií Máriou Huňákovou, ktorá odev zbiera a vyrába jeho repliky pre súčasné generácie
folkloristov. Záznam prednášky je zverejnený na Youtube kanáli Gemerského osvetového
strediska. (385 videní)
Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu
Výskum sa uskutočnil v roku 2020 a v spolupráci s Mgr. Gabrielom Rožaiom PhD., vedeckým
pracovníkom Katedry slovenského jazyka a komunikácie UMB Banskej Bystrici, bola vydaná
odborná publikácia. V súlade so zámerom tohto výskumu - zjednotenie spôsobu zápisu
nárečia vo folkloristických textoch, sa uskutočnili dve prednášky pre folkloristov, etnológov, a
verejnosť s cieľom poskytnúť základné informácie o rôznych spôsoboch prepisu nárečových
prejavov obyvateľov Gemera a Malohontu (v Rejdovej a online).

2.1 Festivaly
GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL REJDOVÁ inak
19. - 21. 8. 2021, Rejdová
47. ročník mal zmenenú dramaturgiu, skladba programov bola prispôsobená pandemickej
situácii a priestorovým možnostiam v obci. Hlavnou myšlienkou bolo posilnenie regionálnej
identity s dôrazom na tradičné remeslo.
Počas troch dní sa predstavilo 800 účinkujúcich v 19 scénických a sprievodných programoch,
26 kolektívov, 45 remeselníkov predvádzalo remeslo v 25 tradičných rejdovských dvoroch. V
scénických programoch účinkovali domáce folklórne kolektívy (Hôra Rejdová, Radzim Vyšná
Slaná, Stromíš Vlachovo, Gočovan Gočovo, Dolina Gemerská Poloma, Bystränky Rožňavské
Bystré, Haviar a Dubina Rožňava, Bučina Pača), ale aj hostia z Košického, Prešovského a
Banskobystrického kraja (Heľpan Heľpa, Bočkoroši Brezno, Šambriňci Šambron, Hanička
Košice, Vepor Klenovec, Ľudová hudba Stana Baláža). Sprievodné programy boli
prispôsobené každej vekovej kategórii. Detským návštevníkom bol vo dvore plnom ľudových
hier, remesla, cukroviniek vytvorený zážitkový priestor. Na javisku sa predstavilo bábkové
divadlo s rozprávkou o remesle a hudobno-tanečný program detských folklórnych kolektívov.
Odborno-vzdelávacia časť festivalu bola zameraná na témy: spracovanie výskumu osobnosti
(nositeľa tradícií), transkripcia nárečia a remeslo modrotlače. Interaktívne tanečné a
spevácke domy oživili autentické zákutia obce. Dvory miestnych gastronomických špecialít
prezentovali zástupcovia hornogemerských obcí Rejdová, Vyšná Slaná, Gočovo, Honce.
Filmový dvor premietal dokumenty z archívu RTVS venované Rejdovej. Partnerom festivalu je
obec Rejdová.

ROK NA GEMERI inak
22. - 26. 11. 2021, Rožňava
Zimný festival zvykov a obyčají Gemera patrí medzi unikátne podujatia Košického kraja.
Primárnym cieľom je v rámci festivalu napomáhať uchovávaniu a šíreniu tradičnej ľudovej
kultúry Gemera, predstaviť ju návštevníkom interaktívnou formou, upriamiť pozornosť na
tradičný odev, nárečie, tance a piesne, remeslá, gastronómiu a významné osobnosti.
Pôvodná programová dramaturgia festivalu bola nastavená na celotýždňovú ponuku pre
školy a verejnosť v remeselníckych dielňach, realizáciu výstavy, workshopov a aktivít pre
dospelých. Od realizácie obvyklého galaprogramu v divadelnej sále bolo už preventívne
upustené. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie a po konzultáciách s RÚVZ bol
festival prispôsobený a prezentovaný pútavou ponukou vrátane online aktivít, ktoré boli
adresované najmä dospelým. Žiaľ na poslednú chvíľu bol galaprogram zrušený, napriek tomu
že bol plánovaný v exteriéri, zároveň aj časť prezentačných aktivít bola zrušená, prípadne
pretransformovaná do virtuálneho prostredia.
Zrealizované aktivity: výstava veľkoformátových fotografií Gráty a ancúgy, ONLINE prednáška
Tradičný odev v Rejdovej, ONLINE webinár pre folkloristov na tému Transkripcia nárečia vo

folkloristických textoch, Remeslo má zlaté dno - workshopy pre dospelých: textilný,
hrnčiarsky, drotársky. Online prezentácia prípravy tradičného jedla Medveď z Honiec na
Youtube GOS (1 287 videní).
2.2 Folklór – hudba, spev, tanec
Na základe dopytu vedúcich kolektívov boli zdelávacie aktivity z oblasti folklóru zamerané na
problematiku zvýšenia technickej a interpretačnej úrovne. V spolupráci s odborníkmi –
spevákmi, tanečníkmi a choreografmi boli realizované školiace aktivity prostredníctvom
vzdelávacích workshopov. V oblasti tanca sa konali dve podujatia zamerané boli na detské
kolektívy na tému Od hry k tancu. Prvý workshop prebiehal online formou s lektorkou
Mariannou Svoreňovou a detským súborom Hanička. Tanečná pedagogička predviedla
spôsoby výuky a ukážkovú hodinu tréningu detského folklórneho súboru. Druhý workshop
realizovala prezenčne tanečná vedúca detského súboru Malý Haviar Martina Dudášová. V
rámci stretnutia detí sa v praxi aplikovali teoretické poznatky správneho vedenia tréningu,
motivácie detí, orientácie na javisku. Toto vzdelávanie bolo potrebné najmä pre mobilizáciu
detí po dlhej pauze.
Spevácke workshopy viedla lektorka a hlasová pedagogička Katarína Kišidayová DiS. art.
Zamerané boli konkrétne na výučbu spevákov, interpretov ľudovej piesne s dôrazom na
konkrétnu prípravu speváka na javisko. Na workshop boli pozvaní nielen folkloristi a vedúci
kolektívov, ale aj učitelia, vychovávatelia, ktorí vedú školskú krúžkovú činnosť, hudobnú
výchovu a podobne. Konkrétne témy interaktívnej prednášky boli – hlasová rozcvička detí,
správne procesy hlasovej hygieny, výber vhodnej piesne, tonalita, možnosti práce s
korepetítorom.
Detský svet zvuku
hudobná dielňa v DTKG
Vzdelávacie aktivity v rámci muzikantskej dielne sa uskutočnili počas letných remeselníckych
táborov (4x). Edukačné stretnutia boli zamerané na výrobu a spoznávanie ľudových nástrojov
od jednoduchých zvukových hračiek až po zložitejšie. V teoretickej časti sa konala
interaktívna prednáška na tému rytmických hudobných nástrojov. V praktickej časti si deti
vyrobili ozembuch, ktorý sa v tradičnom prostredí používal ako signálny rytmický nástroj v
rámci kalendárneho cyklu s mnohými obradnými funkciami, či pri ochrannej mágii.
2.3 Ľudové remeslá

Podpora tradičného remesla a remeselníctva s cieľom ich dokumentácie a uchovávania sa
realizuje prostredníctvom edukačných a prezentačných aktivít. Edukačné zahŕňajú
predovšetkým workshopy a prednášky pre remeselníkov a verejnosť, tábory pre deti,
klubovú činnosť, ale aj metodické aktivity pre odborný rast vlastných zamestnancov. V

oblasti prezentácie a podpory ľudovo-umeleckých výrobcov ide najmä o výstavy, ale tiež
prezentačno-predajné aktivity.
V rámci krajskej pôsobnosti GOS v tejto oblasti je vyhodnotenie činnosti Remeselníckeho
inkubátora samostatnou prílohou č. 2.
Kútne plachty v Gemeri – online prednáška
Etnografka Mgr. Angela Czintelová s cieľom zachovania tradícií realizovala výskum, ktorého
výsledky prezentovala v rolu 2020 na prednáške Kútne plachty v Gemeri spojenej s
prezentáciou kútnej plachty vyrobenej s využitím tradičných postupov výroby - techniky
výrezovej výšivky a paličkovanej čipky. V roku 2021 bola táto prednáška spracovaná do
videoprezentácie s titulkami v maďarskom jazyku. V tejto forme bola odprezentovaná na
Konferencii paličkovanej čipky v maďarskom Kozárde (marec a júl 2021), na Festivale
paličkovanej čipky online a na diseminačnom podujatí v rámci projektu IKD SK/HU.
GOSka ONLINE
Inovatívne aktivity ako alternatíva k podujatiam pre verejnosť v období obmedzenia
prezentačných aktivít - videá sú zverejnené na Youtube GOS.
Ihlou a niťou na kohúta - inštruktážny videonávod na výrobu textilnej dekorácie spojený s
predajom balíčka materiálu potrebným na výrobu v domácich podmienkach. Lektorka: Eva
Čabrová, remeselníčka RINK. (84 videní)
Maľovaná kraslica – inštruktážne video na výrobu voskom zdobených kraslíc. Lektorka: Diana
Bradáčová, remeselníčka RINK. (465 videní)
Gemerský čardáš - výukové video pre začiatočníkov. Lektor: Vladimír Michalko Šauper s
partnerkou. (1360 videní).
Nezabudnite zostať pozitívni – film mladého talentovaného autora Damiána Takáča (15 r.)
ocenený na celoslovenskej súťaži amtérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021 reflektuje
aktuálnu COVID situáciu v roku 2020. (68 videní)
Matematika 2021 – animovaný film z 8. ročníka letnej školy animácie ANIMOsCool reflektuje
COVID situáciu v roku 2021 z pohľadu študentov. (173 videní)
Remeslo má zlaté dno - letné remeselnícke tábory
V rámci projektu Dedičstvo inšpiruje sa v letných mesiacoch uskutočnili denné remeselnícke
tábory pre deti vo veku 7 – 15 rokov v štyroch celotýždňových turnusoch. Do tvorivých dielní
boli zapojení 10 externí lektori - klienti Remeselníckeho inkubátora z Košického kraja, vďaka
čomu boli deťom predstavené ďalšie – nové tradičné remeslá. Účastníci si osvojili základné
techniky zdobenia perníkov, vyšívania, paličkovania, šitia šperkov, mokrého a suchého
plstenia, zdobenia kraslíc voskom, opracovania dreva; techniku drôtovania, prácu s pálkou,
rôzne techniky spracovania a zdobenia hliny, výrobu sviečok, rôzne textilné techniky a pod.
Deti si domov odnášali nielen nové vedomosti, schopnosti a zručnosti, ale aj vlastnoručne
vytvorené výrobky a certifikát Malý remeselník ľudovo-umeleckej výroby.

Klubová činnosť
Dom tradičnej kultúry Gemera poskytuje možnosti sebarealizácie a zmysluplného trávenia
voľného času pre aktívnych tvorcov - absolventov kurzov hrnčiarstva a výrobkýň paličkovanej
čipky. Počas roka sa v rámci opatrení, v obmedzenom režime aj počte, uskutočňovali
stretnutia v hrnčiarskom klube (15x) a v Klube paličkovanej čipky pri GOS (10x). Cieľom
týchto stretnutí je rozvíjanie vlastnej tvorivosti pod odborným vedením s dôrazom na
uchovávanie tradičných remeselných techník a regionálnych špecifík.
Vzhľadom k tomu, že Klub paličkovanej čipky pôsobí pri Gemerskom osvetovom stredisku už
22 rokov, jeho aktivity sú bohaté.
Činnosť Klubu paličkovanej čipky je zameraná na uchovávanie, rozvíjanie a zveľaďovanie
tradičnej gemerskej paličkovanej čipky. Stretnutia v klube sa uskutočňujú so zámerom
výmeny skúseností, rozvoja vlastnej tvorivosti a prípravy diel paličkovanej čipky na podujatia
s osobnou účasťou, respektíve na online aktivity.
Súčasťou Medzinárodnej konferencie paličkovanej čipky v Kozárde (HU) bola online
prednáška etnografky Mgr. Angely Czintelovej a online prezentácia paličkovaných odevných
doplnkov.
Do celoslovenskej súťaže Hontianska čipka na stole boli zaslané práce troch autoriek,
odborná porota udelila 2. miesto Anne Urbánovej. Do celoslovenskej súťažnej výstavy
neprofesionálnej textilnej tvorby Textilná tvorba 2021 bolo zapojených 14 prác od 7
autoriek. Cenu Ústredia ľudovoumeleckej výroby získala Emília Šmelková za paličkovaný
obrúsok a Cenu Národného osvetového centra za paličkované goliere získali Malvína
Jakabová a Dagmara Dieová.
Na Festivale paličkovanej čipky v Krakovanoch boli odprezentované práce na tému Rožňava
v čipke.
Tradičnú gemerskú paličkovanú čipku členky klubu osobnou účasťou prezentovali na
Gemerskom remeselníckom jarmoku v Krásnohorskej Dlhej Lúke, na Gemerskom folklórnom
festivale v Rejdovej a v Bobowej (PL) na mimoriadne významnom Medzinárodnom festivale.
Členky klubu sa aktívne zapájajú do lektorovania podujatí v rámci RINK-u. Lektorovanie na
Letnej akadémii paličkovania v Szécsényi (HU) bolo zamerané na splietanie tradičných
gemerských vzorov.
V rámci samovzdelávania sa členky klubu zúčastňujú odborných prednášok a výmeny
skúseností, napr. prezentácie PhDr. Juraja Zajonca, CSc. na tému Paličkované čipky
východného Slovenska, ktorú organizovalo RC ÚĽUV v Košiciach.
S cieľom výmeny skúseností navštívili OZ Bábence v Krakovanoch a celoslovenskú výstavu
Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka v Balneologickom múzeu
v Piešťanoch.
3. Foto, film
Aj v roku 2021 pokračovala digitalizácia pôvodných 16 a 8 mm filmov (dokumentárnych,
reportážnych a hraných) z archívu Gemerfilm. Zároveň boli digitalizované vzácne autentické
materiály získané zo súkromných archívov nositeľov tradícií na videokazetách. Zamerané sú
prevažne na tradičné remeslá v maďarských lokalitách regiónu, priebežne sú spracovávané
a pripravované na zverejnenie.

AMFO 2021 - regionálne kolo súťaže
Súťaž bola vyhlásená vo februári 2021 s uzávierkou 4. marca. Do súťaže sa prihlásilo 29
autorov so 124 fotografiami. Väčšina prihlásených autorov boli študenti SOŠT v Rožňave. 19.
3. 2021 sa uskutočnilo hodnotenie poroty a rozborový seminár. Porota v zložení Ing. Martin
Vysoký (pedagóg ŠUPKE), Mgr. Barbora Krajčiová (ZUŠ Rožňava), Mgr. Martina Kleinová
(GOS), posúdila fotografie zapojené do súťaže a vybrala 8 autorov a 11 fotografií, ktoré
postúpili do krajského kola. Hodnotenie sa kvôli pandemickej situácii uskutočnilo online
formou. Výstava ocenených fotografií regionálneho kola mala podobu online prezentácie,
ktorá bola zdieľaná na youtube kanáli GOS Rožňava (350 videní) a na sociálnych sieťach
Facebook a Instagram.
Na krajskom kole v Spišskej Novej Vsi sa umiestnila na 1. mieste v 2. vekovej skupine (od 15
do 25 rokov) v kategórii čiernobielej fotografie Dobromila Antalová s fotografiou Fragilidad.
CINEAMA 2021 - krajské kolo súťaže amatérskej filmovej tvorby
25. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby autorov z Košického kraja
sa uskutočnil 4. júna 2021 v Rožňave v Dome tradičnej kultúry Gemera. Súťažilo 23 filmov od
autorov z Košíc, Spišskej Novej Vsi a Rožňavy. Do súťaže sa zapojilo 13 jednotlivcov a 5
autorských kolektívov vo všetkých vekových skupinách a žánrových kategóriách. Odborná
porota v rámci súťažnej časti posúdila animované a hrané filmy, videoklipy, experimenty a
dokumenty autorov z Košického kraja.
Zaujímavosťou je, že najúspešnejšie boli v tomto ročníku filmárky. Unikátnu sošku
gemerského Oskara – GOSkara, získali tri mladé talentované autorky za najlepšie diela vo
svojich vekových skupinách. Ďalší filmári a filmárky získali 5 prvých miest, 4 druhé miesta,
jedno tretie miesto a 7 čestných uznaní.
Tento ročník súťaže opäť poskytol priestor na prezentáciu najmä mladých talentovaných
tvorcov z Košického kraja, podporil ich kreativitu a umožnil ich konfrontáciu navzájom. Z
priebehu celej súťaže bol vysielaný LIVESTREAM na Youtube kanáli GOS (250 videní), aby
mali možnosť zhliadnuť súťažné filmy aj tí autori, ktorí sa osobne nemohli zúčastniť, a tiež
široká verejnosť. Vďaka tejto technickej inovácii sa mohli autori stretnúť s odborníkmi aj na
rozborovom seminári. Za rozsiahly rozborový seminár a všetky dobre mienené rady
profesionálov s cieľom motivácie do ďalšej tvorby patrí poďakovanie porote v zložení: doc.
Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Bratislava, Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD., Banská Bystrica,
Mgr. art. Noémi Ráczová, Košice.
Z 11 ocenených filmov ktoré postúpili na celoštátnu súťaž získalo ocenenie až 10. Čestné
uznania získali tri filmy, umiestnenie na 2. mieste štyri filmy, tretie miesto dva filmy. 1.
miesto pre Košický kraj získal animovaný film Tri zlaté ruže z produkcie Gemerského
osvetového strediska. Film vznikol v rámci letnej školy animácie ANIMOsCool, vytvoril ho
kolektív mladých autorov do 16 rokov, pod vedením skúseného animátora Ivana Čepka.

Ďalšia úspešná Rožňavčanka bola Kristína Kerekešová, ktorá získala 2. miesto za svoj filmový
experiment Meditácia. Vo vekovej skupine do 16 rokov v kategórii animovaného filmu
získali všetky ceny autori z Košického kraja:
I. veková skupina: autori do 16 rokov
a. kategória: animovaný film
1. miesto: Tri zlaté ruže, kolektív ANIMOsCOOL, Rožňava
2. miesto: Cez encyklopédiu, Nataša Strelová, Spišské Tomášovce
3. miesto: Jazz, kolektív Bosáci, Košice
Alchymista – asteroid, Matúš Zajac, Košice
Čestné uznanie: Raz nájdem svoj kŕdeľ, Barbora Brindžáková, Košice
b. kategória: hraný film
Čestné uznanie: Tínedžeri v moci internetu, kolektív ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves
II. veková skupina: autori do 21 rokov
b. kategória: hraný film
2. miesto: Nikdy nie je dosť, Tomáš Bucher, Košice
d. kategória: experiment a videoklip
2. miesto: Meditácia, Kristína Kerekešová, Rožňava
III. veková skupina: autori nad 21 rokov
a. kategória: animovaný film
2. miesto: 1 + 1 = 1, Sofia Čepková, Košice
IV. bez určenia veku
a. kategória: minútový film
Čestné uznanie: Fantázia minimalizmu, Karolína Kurillová, Kluknava
ANIMOsCool - letná škola animovanej tvorby
V Dome tradičnej kultúry Gemera sa v júli uskutočnil 8. ročník denného letného tábora. Pod
vedením skúsených lektorov účastníci vytvorili animovaný film inšpirovaný problémami pri
online vyučovaní Matematika 2021, ktorý je zverejnený na Youtube GOS (200 videní).
KINO
Kino Apollo uskutočnilo len 1 školskú projekciu koncom júna, v júli bola zrealizovaná
premiéra animovaného filmu v rámci ANIMOsCool. Väčšinu obdobia počas roka znemožnili
prevádzku kina protiepidemické opatrenia pre školy, a tiež obmedzenia pre prevádzku kina.

Hviezdne letné kino
V rámci uvoľnenia opatrení prebiehalo letné kino na hvezdárni v obvyklej programovej
štruktúre počas júla a augusta 2021. Uskutočnilo sa 11 premietaní, v tom mimoriadna
slávnostná premiéra francúzskeho filmu Annette súčasne s otváracím ceremoniálom

filmového festival v Cannes. V auguste bol zaradený špeciálne film Utekajme už ide ako pocta
Milanovi Lasicovi v súvislosti s jeho úmrtím.
Koncom leta bola realizovaná mimoriadna školská projekcia letného kina spojená s
astronomickým pozorovaním pre skupinu sociálne znevýhodných detí z marginalizovanej
rómskej komunity.
Celková návštevnosť bola cca 1 200 divákov.
4. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Výtvarné spektrum 2021 - regionálne kolo súťaže
Súťaž bola vyhlásená v januári 2021 s uzávierkou do 25. februára. Do regionálneho kola sa
prihlásilo 15 autorov s 58 dielami. Oproti minulému ročníku sa muselo online formu konať
hodnotenie poroty s rozborovým seminárom, ale aj výstava ktorá bola realizovaná formou
virtuálnej prezentácie. Výstava bola zdieľaná na youtube kanáli GOS Rožňava (600 videní)
a sociálnych sieťach. Porota v zložení PaedDr. Gabriela Görgeyová, Mgr. Barbora Krajčiová
a Mgr. Martina Kleinová vybrala na postup do krajského kola 14 autorov a 37 diel, z toho 8
autorom udelila cenu za dielo. Súčasťou online výstavy boli práce všetkých autorov. Ku
regionálnemu kolu súťaže bol dodatočne vydaný prezentačný katalóg regionálnej súťaže
Výtvarné spektrum 2021 okresu Rožňava, s dielami ktoré postúpili do krajského kola. Štyria
autori boli úspešní na krajskom kole v Košiciach - traja si prevzali ocenenia a jeden čestné
uznanie. 1. skupina (autori od 15 do 25 rokov) Kristína Kerekešová CENA – Rozplyniem sa do
vesmíru; 2. skupina (autori nad 26 rokov) Miroslav Czippel Čestné uznanie – Dámsky cocot;
kategória D (insitná tvorba) Milan Kostur CENA – Vnučka Laura, Vnučka Sofia a kategória E
(digitálna tvorba) Lucia Iľová CENA – Babka a hrnček, Giraffeman, Reštaurácie od 9 do 11/Ja
a moji priatelia po lockdowne. Na celoštátnom kole Výtvarného spektra 2021, ktoré sa
konalo v Leviciach, boli vystavené diela dvoch autorov K. Kerekešovej a M. Czippela.
5. Menšinová kultúra
Keďže okres Rožňava je mnohonárodnostný región, všetky ativity GOS sa prirodzene
prelínajú aj do podpory a zachovania tradícií maďarskej, rómskej a rusínskej menšiny.
Prejavuje sa to v rôznych podobách prezentácie kultúry tradičného odievania, nárečia,
folklorizmu, remeselníctva a gastronómie. V hodnotenom období boli hlavné aktivity
zamerané na realizovanie projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo - viď samostatná príloha
č. 3.
II.

Regionálna činnosť
1. Metodická činnosť

- poradný zbor pre folklór, usmerenie vedúcich FS k aktuálnym otvoreným výzvam dotačných
programov v rámci tradičnej ľudovej kultúry
- spolupráca pri tvorbe, realizácii a vyhodnotení projektov regionálnych aktérov v oblasti
tradičnej kultúry

- spolupráca na tvorbe projektových zámerov Odboru kultúry MsÚ Rožňava, pracovné
stretnutia, konzultácie, tvorba koncepcie kultúry Mesta Rožňava
- konzultácie a poskytnutie materiálov študentom VŠ v rámci výskumu
2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Spolupráca počas roka prebiehala na úrovni regiónu s obvyklými inštitúciami v oblasti kultúry
- partnerskými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, školstva - materskými,
základnými a strednými školami, ZUŠ, regionálnymi samosprávami, záujmovými združeniami
a spolkami z oblasti remesiel, tradičnej kultúry, folklóru, neprofesionálneho umenia,
nezriaďovanými kultúrnymi aktérmi a pod.
III.

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných
aktivitách a podujatiach

Za najvýznamnejšie v oblasti cezhraničnej spolupráce považujeme získanie finančnej podpory
na realizáciu projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja z programu Interreg SK/HU vo výške 35 310,42 eur. Celkový rozpočet na projekt
vrátane spolufinancovania a podielu maďarského partnera Palócföldi Népi Iparművészek
Egyesülete Kozárd bol 41 541,68 eur.
Účelom projektu bolo zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami
zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry s cieľom skvalitniť služby poskytované
v tejto oblasti. Komplexné vyhodnotenie projektu IKD Interreg SK/HU viď samostatná príloha
č. 3.

Tabuľkový prehľad aktivít v rámci jednotlivých úsekov odbornej činnosti je v prílohe
č. 1 tohto materiálu

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
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. 480/2020 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa
15.12.2020 bežný rozpočet na rok 2021 vo výške 319 970,00 €. V priebehu roka došlo
k niekoľkým úpravám – na činnosť organizácie /RINK a výdavky na spolufinancovanie
projektov/ bol v roku 2021 upravený rozpočet o sumu 14 770,00 €, na financovanie projektu
s názvom „Inšpirujúce kultúrne dedičstvo“ bol rozpočet upravený o sumu 27 372,00 €.
Z Fondu na podporu umenia boli získané finančné prostriedky vo výške 39 700,00 €
a z Národného osvetového centra vo výške 1 100,00 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov na nákup záhradného traktora so zberným košom bol
upravený o sumu 4 800,00 €.

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer
Kapitálový transfer
Spolu

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

319 970,00

435 460,70

349 146,74

0

4 800,00

4 699,00

319 970,00

440 260,70

353 845,74

Skutočnosť k 31.12.2021
Príjmy celkom

Výdavky celkom

440 260,70

353 845,74

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty a transfery

Príjmy z prenájmu

Iné nedaňové
príjmy

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov

440 260,70

366 912,00

41 000,00

1 659,96

20 729,14

9 959,60

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

353 845,74

133 952,07

Výdavky celkom

353 845,74

Odvody

Tovary a služby

48 679,43

Výdavky na prevádzku

231 814,12

165 637,73

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

877,51

0

Výdavky na činnosť

122 031,62

Príjmy:
Gemerské osvetové stredisko malo stanovený rozpočet vlastných príjmov vo výške 22 000,00
€, v skutočnosti dosiahlo vlastné príjmy vo výške 22 389,10 €. Vlastné príjmy boli splnené na
101,77 %.
Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtované a poskytnuté v roku 2021 na bežné výdavky
vo výške 59 925,03 boli prevedené dňa 30.12.2021 na účet KSK.
Automatickým prevodom 31.12.2021 boli prevedené na účet KSK aj vlastné príjmy
organizácie vo výške 22 388,93 €.

Realizácia projektu podporená Fondom na podporu umenia Šanca pre gráty a ancúgy II. bola
presunutá na rok 2022 (realizácia do 31.5.2022). Nevyčerpané finančné prostriedky
z projektu – zostatok na účte Dary a granty – FPU k 31.12.2021 vo výške 4 000,00 € budú
použité v roku 2022.
Skutočnosť – príjmy a výdavky za rok 2021
Ukazovateľ

Rok 2021

VÝDAVKY v €

353 845,74

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY
610 – Platy celkom
611 – Tarifné platy
612 – Príplatky
614 – Odmeny
620 – Poistné
630 – Tovary a služby
631 – Cestovné
631001 – tuzemské
631002 - zahraničné
632 – Energie, voda a komunikácie
632001 - energie
632002 – vodné a stočne
632003 – poštové služby
632004 – komunikačná infraštruktúra
632005 – telekomunikačné služby
633 - Materiál
633016 - reprezentačné
634 - Dopravné
635 – Rutinná a štandartná údržba
635006 – budov, priestorov a objektov
636 – Nájomné za nájom
637 - Služby
637001 – školenia, kurzy, semináre
637002 – konkurzy a súťaže
637003 – propagácia, reklama a inzercia
637004 – všeobecné služby
637005 – špeciálne služby a činnosť
637012 – poplatky, odvody
637014 - stravovanie
637027 – odmeny zamestnancov v mimopracovnom pomere
637035 - dane
640 - Transfery

700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PRÍJMY v €
Transfery v rámci verejnej správy
z rozpočtu VÚC
-z toho: prostriedky zriaďovateľa – bežné
vlastné príjmy

349 146,74
133 952,07
110 820,08
13 854,99
9 277,00
48 679,43
165 637,73
430,20
430,20
0
22 769,29
17 981,50
1 318,50
1 043,65
811,62
1 631,12
28 430,73
0
3 887,36
13 851,89
12 353,26
720,40
95 547,86
8 579,90
32 496,34
10 511,59
13 897,78
426,48
1 453,51
4 407,43
2 055,00
2 151,02
877,51

4 699,00

440 260,70
440 060,70
389 301,10
362 112,00
22 389,10

v tom: príjmy z prenájmu

- z toho: prostriedky zriaďovateľa - kapitálové
zo ŠR
- z toho: MK SR
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia – zostatok k 1.1.2021
Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Národné osvetové centrum
Od ostatných subjektov verejnej správy

1 659,96

4 800,00
50 759,60
0
39 700,00
9 959,60
0
1 100,00

200,00

Náklady a výnosy, hospodársky výsledok
Hodnotenie nákladov
5 Náklady celkom v €
50 Spotrebované nákupy
v tom: spotreba materiálu
spotreba energie

434 964,24
50 178,82
30 743,37
19 435,45

51 Služby

88 631,08

v tom: opravy a udržiavanie
cestovné
ostatné služby

17 031,42
430,20
71 169,46
208 360,97
147 341,75
51 368,59
1 407,69
8 242,94

52 Osobné náklady
v tom: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
ostatné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady

53 Dane a poplatky
v tom: daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti

2 199,91
1 507,93
691,98

2 106,62
81 944,00

v tom: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
tvorba ost. opravných položiek z prevádzkovej činnosti

81 944,00
0

56 Finančné náklady
58 Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

1 363,60
0,00

v tom: náklady z odvodu príjmov
náklady z budúceho odvodu príjmov

59 Dane z príjmov (daň z úrokov vyberaná zrážkou)

0
0

179,24

Hodnotenie výnosov
6 Výnosy celkom v €

414 890,76

60 Tržby za vlastné výkony a tovar
64 Ostatné výnosy
66 Finančné výnosy

19 345,05
1 187,53
6,14

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC 394 352,04
v tom: výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC
výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC
výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných subj. VS
výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných subj. VS
výnosy samosprávy z BT od ostatných subjektov

Ukazovateľ
Náklady – tr. 5
Výnosy – tr. 6
Hospodársky výsledok /strata/

256 531,04
81 944,00
32 410,00
0,00
23 467,00

Skutočnosť v €
2021
434 964,24
414 890,76
- 20 073,48

Gemerské osvetové stredisko od 1.1.2021 zmenilo právnu formu z rozpočtovej na
príspevkovú organizáciu.

4.2 Správa majetku
Celková hodnota majetku organizácie v €
z toho:
hmotný dlhodobý majetok ÚS 02,03
drobný hmotný majetok (771)
majetok vedený v operatívnej evidencii

1 907 962,33
1 723 116,36
182 658,04
2 187,93

V roku 2021 bol vyradený neupotrebiteľný hmotný majetok vo výške 10 896,16 €.
Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2021. Neboli zistené žiadne rozdiely medzi
inventúrnym a účtovným stavom.

1. Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka
opravy a údržby 2 služobných motorových
vozidiel, revízie – nízkotlakovej kotolne, komínov,
EPS, EZS, hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava
prístupového schodiska, oporného múru, oprava
oplotenia

17 031,42

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie

Realizované práce

Objem
finančných
prostriedkov

Zdroj financovania

Oprava a údržba
služobných motorových
vozidiel

Opravy služobných motorových
vozidiel

403,75

KSK

Oprava a údržba budovy

Oprava prístupového schodiska,
schodiska popri hlavnej budove,
oporného múru a oplotenia hvezdáreň

12 353,26

KSK

Revízie

EZS, EPS, nízkotlakej kotolne,
komínov, elektroinštalácie, hasiacich
prístrojov

2 860,46

KSK

Bežná údržba
prevádzkových strojov
a prístrojov

Oprava kamerového systému, kotlov,
uzáveru vody v kotolni

1 413,95

KSK

Poznámka

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín
realizácie celej
investičnej akcie
(začiatok –
koniec)

Poznámka
Realizované práce v danom
roku

Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

-

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava
Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava

Expres Net k.s.
Bratislava
Slovanet, a.s. Bratislava

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom)
za rok 2020

od 1.7.2005 - trvá

2 187,73

od 1.10.2008 - trvá

996,00

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov
projektu

Cieľ
projektu stručne

Rok na
Gemeri

Zimný
festival
zvykov a
obyčají

CINEAMA
2021

Krajská
súťaž
amatérskej
filmovej
tvorby
Košického
kraja

Dedičstvo
inšpiruje

Celoročný
projekt TĽK
a ZUČ

Šanca pre
gráty
a ancúgy II.

Výskum
a dokumen
tácia
tradičného
odveu
horného
Gemera

Rejdová
2021

47. ročník
Gemerskéh
o
folklórneh
o festivalu

CINEAMA
2021

Krajská
súťaž

Výtvarné
spektrum
2021

Regionálne
kolo

Inšpirujúce
kultúrne
dedičstvo

Cezhraničn
ý projekt
SK/HU

Finančný
zdroj,
program,
podprogra
m
Fond na
podporu
umenia,
4.4.1
Tradičná
kultúra a
folkorizmu
s
FPU, 4.5.1
Postupové
súťaže
a prehliadk
y
záujmovej
umeleckej
činnosti
Fond na
podporu
umenia,
4.5.2
Kultúrnoosvetové
aktivity
Fond na
podporu
umenia,
4.1.1
Inventarizá
cia,
dokumentá
cia
a šírenie
informácií
o tradičnej
kultúre
Fond na
podporu
umenia,
4.4.1
Tradičná
kultúra a
folklorizmu
s
Národné
osvetové
centrum
Národné
osvetové
centrum
Európske
zoskupenie
územnej
spolupráce
Via
Carpatia
s r.o.

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatné

Vrátená
suma
5 750,00

Termín
realizácie

Poznámka

4 976,00

November
2021

Vrátená
časť
dotácie
z dôvodu
čiastočnej
realizácie
festivalu

Spolu

10 000,00

726,00

2 700,00

689,41

3 389,41

Jún 2021

11 000,00

2 279,04

13 279,04

Marec –
december
2021

Marec
2021 31.5.2022

4 000,00

13 439,23

August
2021

500,00

500,00

Jún 2021

600,00

600,00

Februármarec
2021

28 972,48

31.7.202031.8.2021

12 000,00

1 439,23

28 972,48

Vyúčtovani
e projektu
bude
v roku
2022

24 626,60
príspevok
EFRR

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
S účinnosťou od 1. júla 2021 je Gemerské osvetové stredisko založené na princípe
dvojstupňového riadenia a organizačnú štruktúru tvoria dve oddelenia, ktoré sa organizačne
členia na úseky. Úsek TĽK sa začlenil pod oddelenie kultúrno-osvetovej činnosti (viď.
organizačná schéma, príloha č. 4). Rozhodnutia o zmenách zamestnávateľa v organizačnej
štruktúre GOS sa realizovali na základe stanoviska a súhlasu zriaďovateľa.
V hodnotenom období bol skončený pracovný pomer s 5 zamestnancami z dôvodov zdravotných, nástupu na VŠ a starostlivosti o dieťa po ukončení MD.
Uvoľnené pracovné pozície boli na základe výsledkov výberových konaní obsadené okrem
pracovnej pozície manažéra kultúry pre popularizáciu astronómie a prírodných vied.
Sociálna oblasť
Sociálne výhody upravené Kolektívnou zmluvou:
• čerpanie pracovné voľna s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie
v zdravotníckom zariadení, najviac sedem dní v kalendárnom roku a sprevádzanie
rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na nevyhnutne potrebný čas,
najviac sedem dní v kalendárnom roku
• počas pracovnej neschopnosti náhrada príjmu vo výške 80% denného vymeriavacieho
základu od prvého dňa
• poskytovanie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2% z objemu
zúčtovaných platov
V zmysle ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu
pandémie ochorenia COVID-19 boli pre zamestnancov zabezpečené:
• ochranné prostriedky (respirátory, rúška, rukavice)
• dezinfekčné prostriedky (tekuté, gélové, dezinfekčné vlhčené utierky a pod.)
• bezkontaktné infračervené teplomery
• germicidné žiariče do všetkých kancelárií a remeselníckych dielní
Pravidelne bola vykonávaná dezinfekcia pracovísk (povrchov, kľučiek, pracovných plôch
a pod.).
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany je zabezpečená
autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom s odbornou spôsobilosťou. Technik
vykonal zaškolenie novoprijatých zamestnancov z oblasti BOZP a PO.
Oblasť odborného vzdelávania zamestnancov bola zameraná na odborné témy na úsekoch
TĽK a ZUČ, prípravu a realizáciu projektov, organizáciu súťaží, pracovno-právnu oblasť,
manažérske a komunikačné zručnosti, verejné obstarávanie, registratúru a pod. Vzdelávania
prebiehali formou webinárov v online priestore. Celkom sa uskutočnilo 29 interných
vzdelávacích aktivít na kotrých sa zúčastňovali všetci odborní zamestnanci.

Stav k 31.12.
Pracovné miesto
(v súlade s organizačnou štruktúrou)
Štatutárny zástupca - riaditeľka
Manažér kultúry pre neprofesionálne umenie –
film, vedúca oddelenia KOČ
Manažér kultúry pre neprofesionálne umenie –
folklór a folklorizmus
Manažér kultúry pre neprofesionálne umenie –
fotografia, výtvarná tvorba, propagácia, grafika
Manažér kultúry pre Remeselnícky inkubátor

Úväzok (v%)
100
100

Počet ľudí –
fyzický stav
1
1

Obsadená v roku
2021 (áno/nie)
áno
áno

100

1

áno

100

1

áno

100

1

áno

Manažér kultúry – lektor remesiel
Manažér kultúry – lektor remesiel
Manažér pre menšinovú kultúru

100
100
100

1
1
1

áno
áno
áno

Manažér kultúry pre popularizáciu astronómie
a prírodných vied
Manažér kultúry, personalistika, sekretariát,
vedúca oddelenia EPČ
Manažér ekonomiky
Referent pokladne a správy majetku
Informátor
Vodič, údržbár
Upratovačka

100

1

nie

100

1

áno

100
100
100
100
100

1
1
1
1
1

áno
áno
áno
áno
áno

Poznámka

Pracovná zmluva na
dobu určitú

Pracovná zmluva na
dobu určitú

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný
stav)

15

Počet
zamestnancov
(prepočítaný stav)

14

k 31.12.

Počet novoprijatých

3

Počet tých, čo odišli

5

6. Marketing a propagácia
Inovatívne formy - videá a prezentácie na Youtube, Facebooku a Instagrame:
•
•
•
•
•

online výstavy fotografií a výtvarných diel, online katalógy a publikácie
metodické, edukačné, inštruktážne videá
webináre a prednášky online – zverejnené na YT
livestream krajskej súťaže Cineama
online predaj cez FB Ľúbivý obchodík

Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity

(počet a stručný popis)

Tlačené výstupy

DTKG leták maďarská mutácia 300 ks
Výtvarné spektrum 2021 - katalóg 200 ks
RINK 2021 – katalóg 700 ks
Malý slovník remesiel SK/HU 400 ks

Sociálne médiá

GOSka online - presun prevažnej časti
prezentácie do online priestoru FB, Instagram
Youtube

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

RTVS živé vysielania – RINK, Klub pal. čipky,
Tanečné workshopy, Rok na Gemeri
Mladé talenty v muzik. tábore – Nový čas

Bežnými propagačnými aktivitami sú tlačové správy, plagáty a pozvánky k podujatiam
zverejňované na vlastných platformách a na internetových informačných portáloch
regionálnych, krajských a celoslovenských. Rovnako aj hodnotiace správy s fotodokumentáciou podľa dosahu jednotlivých aktivít a záujmu redakcií zverejňované aj ako
články, či reportáže v printových médiách a v televíziách.

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Udržanie a flexibilné prispôsobenie aktuálnej situácii – zameranie aktivít na cieľovú skupinu
dospelých s dôrazom na sociálnu skupinu seniorov a zdravotne hendikepovaných.
Aktívne vyhľadávanie nových remeselníkov v rámci Košického kraja.
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022

Prípravy 70. výročia vzniku GOS
Vypracovanie Akčného plánu RINK 22-23
Konferencia RINK 2. ročník

Komentár
Mediálne a marketingové prípravy

Prílohy:
1. Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti (ku
kapitole 3.2.)
2. RINK vyhodnotenie
3. Inšpirujúce kultúrne dedičstvo vyhodnotenie
4. Organizačná štruktúra
5. Fotodokumentácia na CD

P.č. Dátum

Názov

Forma

Popis

Miesto

Počet Návšt.
Návšt. Deti a
účink. neplatiaci platiaci mládež

1

26.1.21 Stretnutie platformy KE kraja

prac. stretnutie

Stretnutie členov folklórneho hnutia

online

3

1

2

4.2.21 Koncepcia rozvoja kultúry

prac. stretnutie

stretnutie prac. skupiny

online

2

2

3

5.2.21 RV mesto kultúry

prac. stretnutie

príprava projektového zámeru

online

2

12

4

9.2.21 RV mesto kultúry

prac. stretnutie

príprava projektového zámeru

online

2

9

5

11.2.21 NOC meeting

prac. stretnutie

aktivity v oblasti vzdelávania

online

2

3

6

11.2.21 Vzdelávacie aktivity

prezentácia

prezentácia plánu aktivít NOC

online

2

2

7

18.2.21 Kútne plachty

prac. stretnutie

natáčanie prezentácie A. Czintelovej

DTKG

1

4

8

24.2.21 Metodika folklóru

prednáška

Vzdelávací seminár folklór

online

2

1

prac. stretnutie

prac. stretnutie k tvorbe koncepcie kultúry RV

online

2

2

9

8.3.21 Koncepcia kultúry RV

10

12.3.21 Koncepcia rozvoja kultúry

prac. stretnutie

stretnutie prac. skupiny

online

2

8

11

12.3.21 Porota a seminár VS21

súťaž

Porota VS21 online

DTKG

4

10

12

13.3.21 Medzin. konferencia paličkovanej čipky

konferencia

Prednáška A.Czintelová, prezent. Odev. Doplnkov

online

6

74

13

17.3.21 VS 2021, online výstava regionálneho kola

výstava

online výstava VS (reg.kolo)

youtube

1

600

14

19.3.21 porota a seminár AMFO21

súťaž

porota AMFO21 online

DTKG

4

29

15

26.3.21 Manažment tímu

webinár

online vzdelávanie NOC

online

1

1

16

26.3.21 NOC webinár

webinár

vedenie tímu

online

2

2

17

29.3.21 Koncepcia rozvoja kultúry

prac. stretnutie

prac. stretnutie

online

2

1

18

29.3.21 Tvorime s Goskou

tvorivá dielňa

natáčanie videa - textilný kohútik

GOS

1

84

19

30.3.21 Sviatky jari našich predkov

prednáška

Prednáška s Katarínou Nádaskou

online

2

1

20

1.4.21 Veľká noc na Gemeri

prednáška

Veľkonočné obyčaje na Gemeri

online

1

9

21

7.4.21 AMFO 21 online výstava

výstava

zverejnenie online výstavy

youtube

1

350

prednáška

Séria prednášok TĽK

online

30

1

22

19.-23.4. Etnologické dni 2021

23

21.4.21 Koncepcia rozvoja kultúry

prac. stretnutie

stretnutie prac. skupiny

DTKG

2

9

24

22.4.21 GFF Rejdová

prac. stretnutie

stretnutie organiz. tímu

DTKG

2

1

25

23.4.21 Kapitolky z kultúry

webinár

terminológia, trendy v kultúre

online

1

3

26 26.4.-28.5. Gráty a ancúgy

výstava

fotografie tradičného odevu horného Gemera

DTKG

1

45

27

webinár

Motivácia tímu

online

1

3

28

28.4.21 NOC webinár
3.5.21 Dotácie KSK infoseminár

seminár

infoseminár k novému dotačnému systému KSK

online

3

2

29

4.5.21 RVTV magazín

prezentácia

aktuálna reportáž o aktivitách GOS

DTKG

1

2

30

4.5.21 Dokumenty v praxi organizácií VS

webinár

Archív a registratúra

online

1

1

5

27

31

5.5.21 RTVS Rádio Regina

prezentácia

prezentácia RINK v živom vysielaní o 11:15 hod.

DTKG

1

1

32

5.5.21 Vizuálna komunikácia

webinár

prednáška s profesionálnym grafikom

online

1

2

33

5.5.21 Živý vstup Rádio Regina

prezentácia

Prezentácia RINKu

DTKG

1

34

6.5.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

35

10.5.21 Prezentácia Klubu paličkovanej čipky

prezentácia

Reportáž z činnosti klubu paličkovanej čipky, Regina

DTKG

3

3

36

10.5.21 Rok na Gemeri 2021 - pracovné stretnutie

prac. stretnutie

Prípravný výbor festivalu RNG 2021

DTKG

2

3

37

12.5.21 koncepcia kultúry RV

prac. stretnutie

prac. stretnutie k tvorbe koncepcie kultúry RV

DTKG

2

9

38

13.5.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

4

39

13.5.21 Mentoring a koučing

webinár

vzdelávanie, rozvoj

online

1

1

40

13.5.21 NOC webinár

webinár

mentoring a koučing

online

1

2

41

17.5.21 Prezentácia KPČ

prezentácia

RTVS Magazín Regina - prezentácia Klubu pal. Čipky

DTKG

3

42

18.5.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

9

43

19.5.21 Spevácky workshop I.

workshop

Príprava detských interpretov ľudovej piesne

DTKG

1

17

44

20.5.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

45

20.5.21 koncepcia kultúry RV

prac. stretnutie

prac. stretnutie ku KK RV

KC Kláštor

1

2

46

20.5.21 PZ vedúcich folkl. Kol.

prac. Stretnutie

porada s vedúcimi folklórnych kolektívov - podujatia 2021

DTKG

2

12

47

26.5.21 RTVS Rádio Regina Východ

prezentácia

mediálna prezentácia podujatia OD HRY K TANCU

DTKG

1

1

48

26.5.21 Od hry k tancu

workshop

tanečný online workshop

online

4

12

49

27.5.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

4

50

1.6.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

8

51

2.6.21 Stretnutie partnerov

prac. stretnutie

SK/HU IKD online stretnutie

online

4

4

52

2.6.21 Via Carpatia seminár

seminár

online seminár s EZÚS VIa Carpatia k prebiehajúcim projektom

online

2

3

53

3.6.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

54

4.6.21 Cineama KS

súťaž

krajska súťaž Cineama 2021 + livestream

DTKG

4

20

55

7.6.21 Prípravný výbor GFF

prac. stretnutie

prac. stretnutie ku GFF

Rejdová

3

3

56

8.6.21 Konzultácie

prac. stretnutie

konzultácie k práci, doktorantka UKF

DTKG

2

1

57

9.6.21 školská projekcia

premietanie

premietanie pre ZŠ reformovaná

kino Apollo

1

2

58

9.6.21 Vernisáž VS21 v KE

výstava

Vernisáž VS 21 v KE

VSM KE

3

2

59

10.6.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

3

60

10.6.21 Seminár Via Carpatia

seminár

infoseminár k projektom pre seniorov

DTKG

3

4

61

10.6.21 Zatmenie Slnka

pozorovanie

pozorovaie čiastočného zatmenia Slnka

Nám. baníkov

2

50

62

14.6.21 ZUmenie

webinár

Diskusia v rámci projektu Metodika folklóru

online

2

1

3

7

30

30

7

63

15.6.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

8

64

15.6.21 NOC webinár

webinár

Manažovanie tímu

online

2

3

65

15.6.21 Školská projekcia

premietanie

školská projekcia

kino Apollo

1

2

66

17.6.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

4

67

17.6.21 Spevácky workshop II.

webinár

príprava spevákov v speváckej skupine/kolektíve

online

1

5

68

17.6.21 Vernisáž AMFO 21, Spiš

súťaž, výstava

Vernisáž AMFO 21, Spišská Nová Ves

SNV

2

3

69

17.6.21 Networking RINKu na Spiši

prezentácia

Osobné stretnutia, prezentácia RINKu

SNV

1

1

70

21.6.21 Tradičný odev v Rejdovej

prednáška

prednáška k téme odievana v Rejdovej

online

4

366

71

22.6.21 NOC webinár

webinár

správna komunikácia, argumentácia

online

2

2

72

24.6.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

73

26.6.21 Od hry k tancu II.

workshop

detské hry z Gemera pre vedúcich kolektívov

Voj. útvar RV

4

32

32

74

28.6.21 Školská projekcia

premietanie

projekcia z archívu GOS

Hvezdáreň

1

31

27

75

29.6.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

9
3

76

1.7.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

77

1.7.21 Letné kino

premietanie

rodinný, animovaný film

Hvezdáreň

4

78

1.7.21 Večerné pozorovanie

pozorovanie

pozorovanie súhvezdí

Hvezdáreň

2

79

3.7.21 Malý remeselnícky jarmok

prac. stretnutie

vyhľadávanie remeselníkov

Krh. Dlhá Lúka

80

6.7.21 Letné kino

premietanie

Annette, premiéra festivalu Cannes

Hvezdáreň

5

81

6.7.21 Večerné pozorovanie

pozorovanie

Pozorovanie pre verejnosť

Hvezdáreň

1

7

82

8.7.21 Letné kino

premietanie

Vtáky noci, akčný

Hvezdáreň

4

4

83

8.7.21 Tvorivá dielňa CVČ Moldava n/B

tvorivá dielňa

Výroba voskových kvietkov

DTKG

84

8.7.21 Tvorivá dielňa CVČ Moldava n/B

tvorivá dielňa

Výroba keramiky plátovou technikou

8.7.21 Večerné pozorovanie

pozorovanie
výstava

85
86
87

9.-23.7.21 Čipka v Honte
10.7.21 Letný Mame market

30

80
16

30

70
8

60
202

50

1

15

15

DTKG

1

15

15

Pozorovanie pre verejnosť

Hvezdáreň

2

3

6

2

Súťaž a výstava hontianskej paličkovanej čipky

Hrušov

3

100

prac. stretnutie

stretnutie s remeselníkmi

KE Domin. nám.

1

1
7

7

25

25

19

19

131

50

88

12.-14.7. Hviezdna misia I.

tábor

Astronomický tábor

Hvezdáreň

4

89

12.-16.7. Po gemersky hráme, aj si zaspievame

tábor

Muzikantský pobytový tábor

Gem. Hôrka

33

90

12.-16.7. Remeselnícky tábor I.

tábor

Týždňový tábor pre deti

DTKG

15

8

91

15.7.21 Konferencia paličk. čipky Kozárd

konferencia

aktivita projektu IKD SK/HU

online

7

30

92

15.7.21 Letné kino

premietanie

Šarlatán, český životopisný

Hvezdáreň

3

5

93

16.7.21 Planetárium

prezentácia

prezentácia planetária v rámci rem. tábora

DTKG

1

20

20

94

16.7.21 Záver muzik. tábora

vystúpenie

Ukončenie tábora hudobným predstavením

Gem.Hôrka

33

70

23

95

19.-23.7. Remeselnícky tábor II.

tábor

Týždňový tábor pre deti

DTKG

16

19

19

124

50

96

20.7.21 Prípravný tím GFF 2021

prac. stretnutie

plánovanie a rozdelenie úloh GFF Rejdová

Rejdová

2

97

22.7.21 Letné kino

premietanie

akčný, Ava: Bez súcitu

Hvezdáreň

4

6

98

23.7.21 Planetárium

prezentácia

prezentácia planetária v rámci rem. tábora

DTKG

1

20

99

26.-30.7. ANIMOsCool

tábor

letná škola animovanej tvorby

DTKG

2

1

7

8

27.7.21 Exkurzia

exkurzia

Prehliadka areálu hvezdárne, CVČ Pionerov 1

Hvezdáreň

1

2

22

22

28.7.21 Exkurzia

exkurzia

Prehliadka areálu hvezdárne, CVČ Dobšiná

Hvezdáreň

1

5

22

22

tvorivá dielňa

paličkovanie gemerských vzorov, aktivita IKD

Szécsény

4

5
183

50

100
101
102

29.-31.7. Letná akadémia paličkovania

4

103

29.7.21 Letné kino

premietanie

romantická komédia Vieš udržať tajomstvo?

Hvezdáreň

4

6

104

30.7.21 ANIMOsCool premiéra

premietanie

vyhodnotenie, záver, premiéra animovaného filmu

DTKG

2

30

105

30.7.21 Pozorovanie nočnej oblohy

pozorovanie

Orientácia na oblohe, planéty, DSO

Hvezdáreň

1

12

106

30.7.21 Textilná tvorba 2021

súťaž, výstava

Zaslanie prác KPČ

Žiar n. Hronom

7

390

107

31.7.21 XV. Gemerský remeselnícky jarmok

prac. stretnutie

osobné stretnutia s remeselníkmi a klientmi RINK

Krh. Dl. Lúka

2

10

108

31.7.21 XV. Gemerský remeselnícky jarmok

festival

Prezentácia KPČ na jarmoku

Krh. Dl. Lúka

4

600

14

20

12
3

3

12

12

109

2.-6.8.21 Remeselnícky tábor III.

tábor

Remeselnícky tábor pre deti

DTKG

110

3.8.21 Má remeslo zaté dno?

prezentácia

Networking remeselníkov z regiónu Spiš

SNV

4

10

111

6.8.21 Letné kino

premietanie

Utekajme už ide! M. Lasica tribute

Hvezdáreň

4

30

4

14

14
16

15

112

9.-11.8. Hviezdna misia II.

tábor

astronomický pobytový tábor

Hvezdáreň

113

9.-13.8. Remeselnícky tábor IV.

tábor

Remeselnícky tábor pre deti

DTKG

14

16

114

11.8.21 Pozorovanie perzeíd

pozorovanie

pozorovanie pre verejnosť

Hvezdáreň

1

9

115

12.8.21 Letné kino

premietanie

thriller Tiché miesto

Hvezdáreň

4

181

116

14.8.21 Festival paličkovanej čipky

festival

Aktivita v rámci IKD SK/HU

online

117

12.-15.8. Padajúca hviezda alebo meteor?

50

pozorovanie

Perzeidy - pozorovanie a zapisovanie

Hvezd. Roztoky

1

118

17.8.21 Exkurzia ZŠ Zlatá

exkurzia

letná škola

Hvezdáreň

1

119

17.8.21 Tvorivá dielňa ZŠ Zlatá

tvorivá dielňa

Výroba keramiky plátovou technikou

DTKG

120

17.8.21 Tvorivá dielňa ZŠ Zlatá

tvorivá dielňa

Voskové kvietky

121

18.8.21 Exkurzia ZŠ Zlatá

exkurzia

122

18.8.21 Pozorovanie nočnej oblohy

pozorovanie

123

18.8.21 Tvorivá dielňa ZŠ Zlatá

124

18.8.21 Tvorivá dielňa ZŠ Zlatá

60

913
3

1

30

30

1

20

20

DTKG

1

20

20

letná škola

Hvezdáreň

1

30

30

orientácia na oblohe, planéty, DSO

Hvezdáreň

1

4

2

tvorivá dielňa

Výroba voskových kvietkov

DTKG

1

40

40

tvorivá dielňa

Výroba keramiky plátovou technikou

DTKG

1

40

40

125

19.-21.8. 45 rokov GFF

výstava

exteriérová výstava fotografií

Rejdová

126

19.-21.8. Čaro modrotlače - GFF Rejdová 2021

výstava

Výstava a workshop modrotlače - Lucia Dovalová

Rejdová

4

2

2

1000

500

100

20

127

19.8.21 Etnoseminár - GFF Rejdová 2021

seminár

etnoseminár - hostia Alžbeta Lukáčová, Gabriel Rožai

Rejdová

5

128

19.8.21 Letné kino

premietanie

Yesterday - hudobný, romantický

Hvezdáreň

4

19.8.21 Škola tanca - GFF Rejdová 2021

129

50

workshop

R. Sabol a Sajó banda - tance z Krivian, Bardejova a Č. Balogu

Rejdová

7

60

130

19.-21.8. 47. ročník GFF Rejdová 2021

festival

TĽK Gemera, remeslo + hostia

Rejdová

800

1650

131

20.-22.8. Medzin. festival paličk. čipky Krakovany

festival, výstava

Výstava KPČ na medzin. festivale

Krakovany

7

1000

132

20.-21.8. Remeselnícke dvory

prezentácia

Remeselnícke dvory v rámci GFF

Rejdová

28

1650

133

24.-26.8. Akadémia ľudového remesla

800

103

40

1093

280

36

26

workshop

aktivita v rámci IKD SK/HU (14 videí na YT)

youtube

7

134

26.8.21 Letné kino

premietanie

rodinný film Chrumkáči

Hvezdáreň

4

135

27.8.21 Diseminačné podujatie SK/HU

prezentácia

záver projektu IKD SK/HU

DTKG

4

46

136

27.8.21 Exkurzia

exkurzia

Prehliadka areálu hvezdárne, ZŠ Krh. Podhradie

Hvezdáreň

2

3

35

35

137

27.8.21 Školská projekcia

3

35

35

premietanie

Yesterday - hudobný, romantický

Hvezdáreň

2

138

2.9.21 Letné kino

premietanie

romantická dráma Príliš osobná známosť

Hvezdáreň

3

139

2.9.21 Metodika k vyúčtovaniu projektu

prac. stretnutie

Pomoc pri vyhodnotení projektu FPU Od kolísky po hrob

DTKG

2

1

140

2.9.21 Pozorovanie

pozorovanie

orientácia na oblohe, planéty, DSO

Hvezdáreň

2

2

141

festival

Prezentácia gemerskej paličkovanej čipky na festivale

Bobowa (PL)

2

500

142

9.9.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

143

9.9.21 Paličkované čipky vých. Slovenska

prednáška

Odborná prednáška PhDr. Juraj Zajonc, CSc

ÚĽUV KE

3

23

10.9.21 Má remeslo zlaté dno?

prezentácia

prezentácia RINK na Zemplíne

KCMaP

4

12

14.9.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

prezentácia

Malý jarmok remesiel v OC Atrium Optima Košice

OC Optima KE

144
145
146

2.-5.9.21 XXII. Medzin. festival Koronki Klockowej

15

16.-17.9. Dedičstvo inšpiruje

1

6

30

500

147

22.9.21 Online infoseminár TI

webinár

Výzva na podporu CR 2022

online

1

4

148

23.9.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

3

149

24.9.21 Živé dedičstvo a vzdelávanie

webinár

Centrum pre TĽK

online

7

4

150

28.9.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

5

151

28.9.21 Koncepcia kultúry RV

prac. stretnutie

jednanie ku KK RV

DTKG

1

1

152

30.9.21 Výjazd za remeselníkmi

prac. stretnutie

zber informácií do databázy, fotenie výrobkov

okres SNV

2

153

1.10.21 Výjazd za remeselníkmi

prac. stretnutie

zber informácií do databázy, fotenie výrobkov

KE kraj

9

154

5.10.21 Kultúrna komisia Zastupiteľstva KSK

prezentácia

predstavenie a hodnotenie činnosti RINK, riaidteľka GOS

online

1

16

155

6.10.21 Koncepcia kultúry RV

prac. stretnutie

konzultácia ku KK RV

DTKG

1

2

156

7.10.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

3

157

7.10.21 Poradný zbor folkloristov

prac. stretnutie

vyhodnotenie a plánovanie aktivít s vedúcimi folklórnych kolektívov

DTKG

3

15

158

11.-12.10. Celoštátna porada metodikov

prac. stretnutie

stretnutie metodikov pre folklór na podnet NOC

online

4

2

1

159

12.10.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

160

12.10.21 Výjazd za remeselníkmi

prac. stretnutie

zber informácií do databázy, fotenie výrobkov

Ruskov, KE

2

161

13.10.21 Hodnotiaca komisia

prac. stretnutie

hodnotenie výrobkov na výstavu Dedičstvo 21

DTKG

5

162

13.10.21 Výstavy Piešťany, Krakovany

výstava

KPČ - kútne plachty Piešťany, múzum paličk. čipky Krakovany

Piešťany, Krakovany

1

5

163

14.10.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

164

19.10.21 Interreg konzultácie

prac. stretnutie

prac. jednanie k projektu SK/HU

online

1

3

165

19.10.21 Kapitolky z kultúry 2

webinár

odb. Vzdelávanie zamestnancov

online

3

5

166

20.10.21 Informačný systém EVO

prednáška

odb. Vzdelávanie zamestnancov

online

1

1

167

20.10.21 Krúžok paličkovanej čipky

krúžok

Krúžok pre deti

DTKG

1

1

168

21.10.21 Vernisáž Dedičstvo inšpriruje 2021

výstava

Slávnostné otvorenie výstavy Dedičstvo inšpiruje 2021

VSM KE

3

40

21.10.21 Školenie

školenie

Teória a prax - súhrnné správy VO

ÚVO KE

2

2

výstava

2. roč.výstavy ľudovo-umeleckých výrobcov KE kraja

VSM KE

50

67

169
170

22.-26.11. Výstava Dedičstvo inšpiruje 2021

7

171

25.10.21 Poradný zbor film

prac. stretnutie

celoslovenský por. zbor NOC pre film

online

2

1

172

26.10.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

8

173

26.10.21 Stretnutie riaditeľov SŠ okr.Rožňava

prac. stretnutie

Stretnutie s odborom školstva KSK

DTKG

3

25

174

27.10.21 Exkurzia v DTKG

exkurzia

Exkurzia zamestnancov sociálneho odboru KSK

DTKG

1

3

175

27.10.21 Krúžok paličkovanej čipky

krúžok

Krúžok pre deti

DTKG

1

1

176

27.10.21 Mesiac úcty k starším

prac. stretnutie

Pozdravenie seniorov - Jednota dôchodcov okres RV

DTKG

3

25

177

27.10.21 Porada metodikov ZUČ

prac. stretnutie

porada CKKK pre neprof. umenia

online

1

2

178

28.10.21 Výstava Dedičstvo inšpiruje - prehliadka

prehliadka

Prehliadka výstavy zamestnanci GOS, čipkárky

VSM KE

1

1

6

179

3.11.21 Krúžok paličkovanej čipky

krúžok

Krúžok pre deti

DTKG

1

1

180

4.11.21 Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

3

181

4.11.21 Pracovné stretnutie s remeselníkmi

prac. stretnutie

zber informácií do databázy, fotenie výrobkov

okres RV

3

6

182

5.11.21 Pracovné stretnutie s remeselníkmi

prac. stretnutie

zber informácií do databázy, fotenie výrobkov

KE kraj

5

5

183

9.11.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

8

184

10.11.21 Manažovanie zamestnancov

webinár

flexibilita pracovného času (home office)

online

1

1

185

11.11.21 Dokumentácia tradičnej gastronómie

dokumentácia

natáčanie prípravy tradičných jedál z Honiec

DTKG

2

5

186

11.11.21 Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

187

16.11.21 Celoštátna porada ZUČ

prac. stretnutie

online porada NOC

online

4

3

188

22.11.21 RNG Gráty a ancúgy

festival, výstava

sprístupnenie výstavy fotografií

DTKG

1

10

189

22.11.21 RNG Tradičný odev Rejdovej

festival, prednáška

odb.prednáška na YT

online

2

385

190

23.11.21 Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

9

1

191

23.11.21 RNG U majstra drotára

festival, workshop

metodický deň/workshop

DTKG

1

9

192

23.11.21 RNG Remeslo má zlaté dno

festival, workshop

TD paličkovaná čipka

DTKG

1

9

193

24.11.21 RNG Transkripcia nárečia

festival, prednáška

webinár G. Rožai

online

2

14

194

25.11.21 Adventné tradície

prezentácia DTKG

nakrúcanie série pre RVTV v DTKG

DTKG

1

3

195

25.11.21 RNG Medveď z Honiec

festival, prezentácia videoprezentácia tradičného jedla na YT

online

2

1200

196

25.11.21 RNG Remeslo má zlaté dno

workshop

keramický workshop-šperk

DTKG

1

6

29.11.21 Propagácia RNG

197

prezentácia

Vyhodnotenie celotýždňovej súťaže k RNG v RTVS

online

2

200

198

1.-9.12.21 Online predaj v Ľúbivom obchodíku

prezentácia, online

predaj výrobkov prostredníctvom soc. sietí

DTKG

2

11

199

10.-22.12. Predaj v Ľúbivom obchodíku

prezentácia, predaj

Predaj výrobkov klientov RINK

DTKG

2

89

200

7.12.21 Školenie prac.-právne vzťahy

školenie

Odborná prednáška pracovné právo

online

2

2

prac. stretnutie

terénny výskum a zber informácií študenta VŠ

DTKG

1

1

prezentácia

Predaj a prezentácia výrobkov klientov RINK Ľúbivom obchodíku

DTKG

26

50

201
202

10.12.21 Odborná konzultácia
10.-21.12. Vianočný jarmok

203

11.12.21 EtnoLaboratórium

webinár

Historické formy ľudovej ansámblovej hudby na Slovensku

online

1

1

204

21.12.21 Katalóg remeselníkov KE kraja 2021

dokumentácia

Vydanie katalógu remeselníkov 2021

DTKG

4

34

1550

13992

2751

1903

REMESELNÍCKY
INKUBÁTOR
Hodnotenie činnos; 2021
v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry
v Košickom samosprávnom kraji na roky 2020 – 2025

Predkladá:
Mgr. Helena Novotná
riaditeľka GOS

VYHODNOTENIE
AKTIVÍT REMESELNÍCKEHO INKUBÁTORA 2021
v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji na roky 2020 – 2025

1. Program REGIONÁLNA KULTÚRNA IDENTITA
Aktivity:
• Databáza remeselníkov
Plán/Realizácia: 2021/2022 - priebežné plnenie
Výjazdy manažérky a osobné stretnutia s remeselníkmi v regiónoch, priebežná
aktualizácia dát, triedenie, dopĺňanie (podľa druhu remesla, lokality, vekovej skladby
a pohlavia, použitého materiálu, titulu majstra ÚĽUV, podnikateľskej činnosti). Počet
výjazdov 12.
Získavanie nových kontaktov:
- Malý remeselnícky jarmok v Krásnohorskej Dlhej Lúke (3.7.2021).
- Letný MAME Market 3, Dominikánske námestie v Košiciach (31.7.2021)
- „Má remeslo zlaté dno?“ networking - informačné stretnutie remeselníkov
regiónu Spiš (3.8. 2021).
- „Má remeslo zlaté dno?“ networking - informačné stretnutie remeselníkov z
regiónu Zemplín (10.9.2021).
•

Krajská konferencia remeselníkov
Plán/Realizácia: 2021 - nesplnené
Organizovanie v dvojročnej periodicite
Konferencia v plánovanom termíne 4.12.2021 sa neuskutočnila pre nepriaznivú
pandemickú situáciu.

•

Vytvorenie profesionálneho združenia remeselníkov
Plán/Realizácia: 2022 – v procese prípravy
iniciovanie vzniku dobrovoľnej platformy s právnou subjektivitou

•

Vytvorenie systému krajskej certifikácie regionálnych remeselných produktov
Plán/Realizácia: 2021/2022 v procese prípravy

z

Zámery sú rozpracované, pre pokračovanie je potrebná konzultácia z úrovne KSK

2. Program KULTÚRNY CESTOVNÝ RUCH
Aktivity:
• Otvorené remeselnícke dielne
Plán/Realizácia: 2022 - v procese prípravy
prostredníctvom klientov Remeselníckeho inkubátora vytvoriť podmienky pre
sprístupnenie ich remeselníckych dielní pre domácich a zahraničných návštevníkov za
účelom propagácie regionálnych špecifík, podpory vidieckeho turizmu a podpory
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predaja regionálnych produktov s možnosťou nahliadnuť do procesu výroby, resp.
vyskúšať si ho.
3. Program KREATÍVNY PRIEMYSEL
Aktivity:
• Vzdelávanie
Plán/Realizácia: 2021/2022 – čiastočne splnené, inovované online aktivitami
pokračovať v organizovaní edukačných aktivít s rozšírením do jednotlivých regiónov
kraja v oblastiach v oblastiach legislatívy, marketingu, reklamy, predaja a podnikania
„Má remeslo zlaté dno?“ networking - informačné stretnutie remeselníkov z regiónu
Spiš (3.8. 2021). Spišské kultúrne centrum a knižnica, Spišská Nová Ves, počet
prednášajúcich 4, počet remeselníkov 10 (región Spiš).
„Má remeslo zlaté dno?" networking - informačné stretnutie remeselníkov z regiónu
Zemplín (10.9.2021). Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec,
počet prednášajúcich 4, počet remeselníkov 12 (región Zemplín).
Online vzdelávanie: 6 edukačných videí v slovenskom a maďarskom jazyku s
ukážkami na odborné témy - výroba a zdobenie medovníkov, zdobenie kraslíc, maľba
na drevo, spracovávanie prírodných pletív (prútie a pálka), účasť remeselníkov 400,
Edukačné video: metodika vedenia tvorivých dielní pre deti v slovenskom a
maďarskom jazyku, účasť 73.
Odborné prednášky online: Kútne plachty v Gemeri, Výroba náramku technikou
paličkovania, v slovenskom a maďarskom jazyku, účasť 360
Viac vzdelávacích aktivít na konkrétne témy sa neuskutočnilo pre nepriaznivú
pandemickú situáciu.
•

Spolupráca
Plán/Realizácia: 2021/2022 - čiastočne splnené
-

-

budovanie partnerstiev v oblasti tradičného remeselníctva za účelom výmeny
skúseností najmä s profesnými združeniami z Maďarska (NESZ, Hagyományok
Háza, Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete)
Spolupráca v rámci projektu Interreg SK/HU Inšpirujúce kultúrne dedičstvo so
združením Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete z Maďarska. Spolupráca s
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete pri vyhodnocovaní výrobkov na Výstavu
Dedičstvo inšpiruje 2021.
pokračovanie spolupráce s agentúrou SBA (Slovak Business Agency) - spoločné
aktivity sa neuskutočnili, v súčasnosti prebiehajú rokovania o pokračovaní v
spolupráci,
spolupráca s umeleckými školami (tradičné remeslo – nový dizajn) - pracovné
stretnutie s riaditeľom ŠUPKE Zsoltom Lukácsom.
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•

Propagácia, marketing, reklama
Plán/Realizácia: 2021/2022 – čiastočne splnené
-

-

-

-

-

organizovanie ďalších ročníkov celokrajskej výstavy „Dedičstvo inšpiruje“ Výstava
Dedičstvo inšpiruje 2021 uskutočnená v termíne 21.10. - 26.11.2021 v Dome
remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, vystavujúcich remeselníkov 54, počet
vystavených výrobkov 150, počet návštevníkov 67, počet neplatiacich návštevníkov
remeselníkov 20.
účasť na festivaloch nadregionálneho významu
Dni majstrov ÚĽUV Bratislava 4.-5.9.2021. Aktivita sa neuskutočnila z dôvodu
nevyhovujúceho termínu.
Mesterségek Ünnepe Budapešť 20.-22.8.2021 -Aktivita sa neuskutočnila, v čase
organizovania Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej - kolízia v termínoch.
vydanie ďalších ročníkov Katalógu remeselníkov Košického samosprávneho kraja.
Katalóg remeselníkov Košického kraja 2021 vydaný v náklade 700 ks.
Dotlač katalógu remeselníkov Košického kraja 2020 v náklade 250ks + online
verzia zverejnená na web stránke RINK vzhľadom na veľký záujem.
podpora predaja remeselníckych produktov – vytvorenie e-shopu
Aktivita je v procese tvorby, prvotné zámery sú rozpracované.
pokračovanie v organizovaní jarmoku remesiel (prostredníctvom reťazcov veľkých
obchodných domov)
„Malý jarmok remesiel", Obchodné centrum Atrium Optima Košice, (16.17.9.2021), počet zúčastnených remeselníkov 22, počet návštevníkov 500.
„Vianočný jarmok remesiel", Obchodné centrum Atrium Optima Košice (16.17.12.2021) - neuskutočnil sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu.
Publicita a medializácia:
Živý vstup z Gemerského osvetového strediska o Remeselníckom inkubátore
(RINK) - Rádio Regina - relácia Regina v regióne (5.5.2021), zástupkyňa
riaditeľky GOS Anežka Kleinová
Predstavenie čipkáriek z Klubu paličkovanej čipky v Gemerskom osvetovom
stredisku v Rožňave - RTVS - Magazín Regina (17.5.2021), remeselníčka Anna
Urbánová, remeselníčka Angela Czintelová, remeselníčka Eva Csuporiová
Gemerský folklórny festival prinesie po pauze aj remeselnícke dvory - článok
na portáli Teraz.sk (17.8.2021)
Gemerský folklórny festival v Rejdovej sa uskutoční inak s dôrazom na
remeslo - videoreportáž a rozhovor s riaditeľkou GOS Helenou Novotnou
(19.8.2021)
Predstavenie RINKu a rozhovor o podujatí Malý remeselnícky jarmok v
obchodnom centre Atrium Optima Košice - Rádio Lumen - relácia Vyznania
(26.9.2021), manažérka Petra Bangóová, remeselníčka Božena Toderová
Zvonári a zvonolejári - Rádio Lumen, relácia Lumenforum (19.10.2021),
poďakovanie za činnosť RINKu
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Výstava Dedičstvo inšpiruje 2021 - Takmer vianočné Oskarove lakocinky Televízia Košice - videoreportáž (22.12.2021), remeselník Oskar Szabo
Voňavý príbeh medovnikárky Eriky Vranaiovej - článok v magazíne KSK
Rohýbaný kraj (december 2021)
INÉ AKTIVITY – okrem plánovaných
• aktivity uskutočnené

-

-

Remeselnícke dvory - prezentácia klientov RINK v rámci 47. ročníka
Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej (20.-21.8.2021), počet
remeselníkov 28, počet remeselníckych dvorov 17, počet dvorov tradičných
špecialít 4, počet zážitkových dvorov zameraných na remeslo 3, počet
návštevníkov podujatia 1650.
Vytvorenie oficiálneho účtu Remeselnícky inkubátor na Instagrame
Vytvorenie oficiálnej stránky Ľúbivý obchodík na Facebooku
Komisionálny predaj výrobkov v Ľúbivom obchodíku v DTKG (1.-21.12.2021)
Počet komitentov 26
Online predaj cez sociálne siete (1.-21.12.2021)
„U majstra drotára" - tréning lektorovania tvorivej dielne zameraný na
získanie nových zručností (24.11.2021),
"U paličkárky" tréning lektorovania tvorivej dielne zameraný na získanie
nových zručností (23.11.2021),

• aktivity neuskutočnené
- „U majstra kožiara" - tréning lektorovania tvorivej dielne zameraný na získanie
nových zručností (december 2021)
- Remeselnícky jarmok v rámci festivalu Rok na Gemeri 2021 s účasťou
remeselníkov, klientov RINK (november 2021)
- Košické rozprávkové Vianoce - remeselné výrobky a ukážky v stánku KSK
(december 2021)

Spracovala:
Mgr. Petra Bangóová
manažérka Remeselníckeho inkubátora
Schválila:
Mgr. Helena Novotná
riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave
V Rožňave, 11.1.2022
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INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO
Projekt Gemerského osvetového strediska a maďarského partnera
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete

VYHODNOTENIE

Fond malých projektov
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020
www.skhu.eu www.viacarpatia-spf.eu

INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO
Projekt Gemerského osvetového strediska a jeho maďarského partnera Palócföldi Népi
Iparművészek Egyesülete z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
Dňa 19. júna 2020 boli na Úrade Košického samosprávneho kraja odovzdané Zmluvy o
poskytnutí finančného príspevku pre projekty. Za vedúcich prijímateľov malých projektov
slávnostného aktu sa podpísania a prevzatia Zmluvy zúčastnila riaditeľka GOS, Mgr. Helena
Novotná.
Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami na slovenskej
a maďarskej strane hranice zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry. Cieľom projektu
je skvalitniť služby poskytované v tejto oblasti oboma organizáciami prostredníctvom zvýšenia
odborných kapacít laickej a odbornej verejnosti o tradičné remeselné techniky. Organizovanie
vzdelávacích programov, tréningov, školení, výmeny skúseností, aby sa uchovali prejavy a
prvky tradičnej kultúry pre budúce generácie.
INFORMÁCIE O PROJEKTE
Registračné číslo projektu: FMP-E/1901/4.1/030
Vedúci partner projektu: Gemerské osvetové stredisko Rožňava, SK
Partner projektu: Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd, HU
Finančný príspevok poskytlo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným
Názov programu: Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť
Prioritná os: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
v pohraničnej oblasti
Názov projektu: Inšpirujúce kultúrne dedičstvo
Celkový rozpočet: 41 424,43 €
Príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 35 210,76 €
Trvanie: 1.8 2020 do 31.8.2021 (po schválenej zmene)
Pôvodné trvanie projektu bolo do 31. 7. 2021. Z dôvodu opatrení proti šíreniu epidémie Covid19 nebolo možné projektové aktivity pripravovať a realizovať v pôvodne plánovanom termíne
ani rozsahu vzhľadom na hlavné ciele projektu. Tými bola najmä vzájomná osobná výmena
skúseností medzi partnermi na Slovensku a v Maďarsku, preto bolo potrebné aktivity presunúť
do online priestoru.
Na základe schválenej žiadosti v máji 2021 došlo k rozsiahlej zmene projektu, a to najmä k
zmene termínov a foriem niektorých aktivít projektu do podoby inštruktážnych filmov
prezentujúcich pôvodne plánované činnosti (vzdelávacie prednášky, výuka remesiel
a prezentácia remeselníkov) a ich distribúciu vytýčeným cieľovým skupinám na USB, resp. ich
prezentáciu prostredníctvom online platformy Youtube. Konkrétne sa jednalo o realizáciu
Akadémie ľudového remesla v podobe výukových videí v rozsahu plánovaných aktivít t.j. 7
videí s prednáškou a tvorivými dielňami, Čipkárskej konferencie a Festivalu paličkovanej čipky
v online podobe. Letná akadémia paličkovania bola skrátená a presunutá na koniec júla, v tom
období sa ju podarilo realizovať prezenčne. Z dôvodov nečerpania plánovaných položiek:
cestovné, ubytovanie, preprava, prenájom priestorov a pod. boli zvyšné prostriedky použité
v kategórii 5 – Výdavky na vybavenie. Boli nakúpené technické prostriedky na kvalitnú
realizáciu online aktivít.

AKTIVITY PROJEKTU
STRETNUTIE PARTNEROV 22.4.2021 online
Téma: dohoda, úprava a modifikácia projektu do online prostredia
STRETNUTIE PARTNEROV 2.6. 2021 online
Téma: dohoda o príprave a realizácii aktivít
KONFERENCIA PALIČKOVANEJ ČIPKY – online (aktivita partnera)
28.6.2021, Kozárd - neuskutočnené pre technické problémy, realizované v náhradnom
termíne 15.7.2021
Program: úvod, kultúrny program, prednášky: Török János, Benko Pál, Erdei Lilla, Kiss Tünde;
virtuálna výstava pal. čipky Hercig Marianna – Erdei Lilla, kultúrny program, záver.
LETNÁ AKADÉMIA PALIČKOVANIA
29.-31.7.2021, Szécsény
Etnografické prednášky a výučba paličkovania gemerských vzorov. V Szécsény (HU) sa konalo
vzdelávacie podujatie zamerané na paličkovanú čipku, s cieľom rozvíjania zručností v splietaní
gemerských vzorov. V rámci odbornej prednášky bola prezentovaná krása čepcovej čipky v
Gemeri. Počas troch dní sa čipkárkam zo Szécsényu a Budapešti venovali lektorky - tri členky
Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave. Popri paličkovaní a
prezentáciách sa viedli odborné diskusie, výmena skúseností, ale aj plánovanie ďalšej
spolupráce.
STRETNUTIE PARTNEROV 12.8.2012, Rožňava
Téma: priebežné hodnotenie aktivít, konzultácie ohľadne administrácie projektu
FESTIVAL PALIČKOVANEJ ČIPKY online 14.8.2021
Organizátor/vedúci partner: Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave
Festival paličkovanej čipky sa uskutočnil v netradičnej podobe v online priestore. Program
festivalu bol vysielaný naživo 14. augusta 2021 od 10:00 hod. na Youtube kanáli GOS Rožňava
(aktuálne 917 zhliadnutí).
Gemerské osvetové stredisko pravidelne a výrazne podporuje prezentáciu paličkovanej čipky,
poskytuje priestor zahraničným a domácim čipkárkam na prezentáciu tvorby a výmenu
skúseností. Keďže súčasná situácia nedovoľuje plnohodnotne realizovať takéto stretnutia
osobne, bol pripravený program pretavený do online podoby, čím sme vlastne dosiahli
pozitívny efekt širšieho zapojenia návštevníkov – divákov. Po zverejnení programu v online
priestore si festival môže pozrieť každý a kedykoľvek.
Pre divákov boli pripravené odborné prednášky o histórii kútnych plachiet na Gemeri a
tradičnom odeve nesúcom prvky paličkovanej čipky aj inštruktážne výukové video spletania
gemerského vzoru. Súčasťou festivalu sú dve výstavy zamerané na odevné doplnky z
paličkovanej čipky od členiek Klubu paličkovanej čipky pri GOS, a tiež medzinárodná výstava
fotografií diel čipkárok a čipkárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka. V rámci
sprievodných aktivít sa predstavili regionálne folklórne súbory z Gemera. Všetky odborné
prednášky sú s prekladom do maďarského jazyka, alebo s titulkami.
Celý program Festivalu bol distribuovaný na USB kľúčoch účastníkom záverečného podujatia
a cieľovým skupinám – školám, remeselníkom a pod.

AKADÉMIA ĽUDOVÉHO REMESLA 24. - 26. 8. 2021 online
Akadémia ľudového remesla pozostáva z 1 prednášky a 6 tvorivých dielní pre odbornú
verejnosť - spolu 7 videí. Prednáška je so zameraním na metodiku vedenia tvorivých dielní aj
pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Tvorivé dielne sú zamerané na techniky pletenia z
prírodných materiálov - vŕba, sitina, šúpolie, zdobenie vajíčok, maľbu na drevo, výrobu
perníkov. Určené sú učiteľom materských a základných škôl a pracovníkom v kultúre.
Produkciu videí zabezpečil projektový partner PNIE Kozárd, jednotnú grafickú podobu,
propagáciu a zverejnenie na Youtube Gemerské osvetové stredisko. Všetky videá (spolu 14)
sú produkované samostatne v slovenskom a maďarskom jazyku, aktuálnych zhliadnutí k 21. 2.
2022 je 850.
DISEMINAČNÉ PODUJATIE 27. 8. 2021 Rožňava
Záverečné diseminačné podujatie - hodnotiace stretnutie partnerov a aktérov, výmena
skúseností, sa konalo v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. Za účasti partnerov
projektu, aktérov participujúcich na projekte a pozvaných hostí sa uskutočnila prezentácia
projektu pre účastníkov a médiá. V prezentácii boli zhrnuté hlavné ciele, priebeh realizácie
aktivít a výstupy projektu.
REMESELNÉ TECHNIKY Malý slovensko – maďarský slovník pojmov a fráz
NÉPI KÉZMŰVES TECHNIKÁK Magyar – Szlovák értelmező kisszótár
Malý slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský slovník pojmov a fráz v odbornej terminológii
bol vydaný za účelom zlepšenia vzájomného porozumenia v cezhraničnej oblasti a
zjednodušenia komunikácie medzi remeselníkmi počas ich stretnutí a tvorivých aktivít.
Remeselné techniky zahrnuté v slovníku: košikárstvo, drevorezba, spracovanie prírodných
pletív, paličkovaná čipka. Náklad 400 ks.
TECHNICKÉ VYBAVENIE
Súčasťou projektu bolo zakúpenie technického vybavenia videoštúdia na online realizáciu
aktivít v hodnote 8850 € pozostávajúceho z notebooku, mixpultu na live stream, videokamery
2 ks, širokouhlého objektívu a štúdiového vybavenia (SSD disky 3 ks, videosvetlá 2 ks, statív,
kľúčovacie pozadie).
MEDIALIZÁCIA / PROPAGAČNÉ PREDMETY
Projekt a jeho aktivity boli počas celého obdobia propagované na weboch (GOS, RINK)
a sociálnych sieťach GOS (Facebook, Instagram, Youtube), webe KSK a partnera PNIE Kozárd.
Prostredníctvom tlačových správ aj v internetových médiách a reportážou v Rožňavskej
mestskej televízii.
Na propagáciu boli zakúpené predmety s logami v súlade s Príručkou viditeľnosti – perá 300
ks, notesy 50 ks, USB kľúče 100 ks, dáždniky 50 ks, tašky 50 ks.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA K 31.12.2021
GEMERSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO ROŽŇAVA

Štatutárny orgán
Riaditeľka
Oddelenie
ekonomicko-prevádzkovej činnosti

Oddelenie
kultúrno-osvetovej činnosti

Vedúci oddelenia,
personalistika, sekeretariát,

Vedúci oddelenia,
manažér kultúry pre

manažér kultúry pre TĽK

neprofesionálne umenie - film

Manažér ekonomiky

Manažér kultúry pre neprofesionálne umenie
folklór - folklorizmus

Referent pokladne a správy majetku

Manažér kultúry pre neprofesionálne umenie
fotografia, výtvarná tvorba,
propagácia a grafika

Informátor

Vodič-údržbár

Upratovačka

Manažér kultúry
pre Remeselnícky inkubátor

Manažér
pre menšinovú kultúru

Manažér kultúry
lektor remesiel

Manažér kultúry
lektor remesiel

Manažér kultúry pre popularizáciu astronómie
a prirodných vied

Počet pracovných miest 15

