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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.
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. 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 mimoriadne veľkému
záujmu sa 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 rok 2019-2020.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
Rok 2020 bol výrazne poznačený protipandemickými opatreniami v dôsledku Covid-19,
a s tým súvisiacimi vládnymi nariadeniami či pokynmi predsedu KSK. Opatrenia mnohokrát
vyžadovali okamžité riešenia. Týkalo sa to uzatvárania inštitúcií pre verejnosť, zavedenia
interných opatrení proti šíreniu epidémie či uplatnenia doteraz nevyužitých foriem
vykonávania pracovnej činnosti. Rok 2020 urýchlil prechod na homeoffice, práca z domu sa
stala bežným javom. Z dôvodu zavedenia núdzového stavu bolo potrebné v zmysle zákonníka
práce niekoľkokrát využiť aj inštitút prekážky v práci zo strany zamestnávateľa s 80%-nou
náhradou mzdy zamestnancom, najmä u ktorých v dôsledku ich pracovnej náplne nebolo
možné dohodnúť homeoffice.
Manažering činnosti GOS bol prispôsobený aktuálnej situácii, procesy boli zadefinované
v dvoch úrovniach:
1. orientovaných k verejnosti: riešenie realizácií/odklad/rušenie podujatí resp. projektov
a pod.
2. orientovaných interne: pracovno-právne vzťahy, zabezpečenie nevyhnutných
hygienických opatrení, hľadanie zmysluplných náhradných aktivít a pod.

V zabezpečovaní chodu organizácie bezpochyby najviac energie, kreatívnych nápadov
a schopností vyžadovala skutočnosť promptne sa prispôsobiť k aktuálnymi opatreniami
Úradu verejného zdravotníctva SR, k neustálym zmenám a vážnosti situácie. Bolo treba nájsť
zodpovedné riešenia najmä pri otázkach realizácií, resp. zrušení ťažiskových podujatí, ktoré
vyžadujú niekoľkomesačné prípravy, konkrétne Gemerského folklórneho festivalu, Zimného
festivalu zvykov a obyčají Rok na Gemeri či Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky.
Výsledkom skvelej a zodpovednej manažérskej práce a dobre fungujúcemu tímu je možné
konštatovať, že rok 2020 síce pracovne vzal veľa, ale aj dával veľa. Naskytla sa príležitosť
dokončiť dlhodobo odkladané úlohy resp. pokračovať najmä v digitalizácii a archivácii foto
a video materiálu na internom serveri. Kritická situácia prinútila aj zamestnancov svoje plány
alebo nové projekty realizovať v inovatívnej, elektronickej, či online podobe.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Rok 2020 – finančne mimoriadne významný
Z pohľadu získania mimorozpočtových zdrojov rok 2020 patril jednoznačne k doteraz
najúspešnejším.
Z celkového počtu podaných projektov a žiadostí o dotáciu v počte 14, úspešných bolo 12,
v celkovom finančnom objeme 99 274,00 €.
Z toho FPÚ 51 500,00 €, MKSR 5 770,00 €, KP 462,00 €, Interreg SK/HU 41 542,00 €.
V dôsledku zmien a neuskutočnenia alebo presunutia podujatí boli finančné prostriedky
použité iba v obmedzenom objeme (viď príloha č. 1)
Rozpočet bol navýšený aj o významnú finančnú čiastku na kapitálové výdavky v sume
68 940,00 € na zaobstaranie prenosného digitálneho planetária.
Zaujímavým ukazovateľom je vlastný príjem. Vzhľadom ku pandémii rozpočet vlastného
príjmu bol upravený na čiastku 10 000,00 €. Napriek turbulentnému roku a množstvu
neuskutočnených aktivít sa podarilo tento plán splniť vo výške 18 709,21 €, čiže
v percentuálnom vyjadrení navýšiť príjem z vlastnej činnosti o 87,09 %.
Rok 2020 – rok kreativity a nových aktivít
V rámci interného manažmentu hľadania a realizácie nových, inovatívnych najmä zmysluplných aktivít súvisiace so smerovaním organizácie vznikli naozaj zaujímavé a verejnosťou
pozitívne prijaté projekty. Projekty zamerané na cieľovú skupinu žiakov, ktorí boli odrezaní
nielen od vyučovacieho procesu, ale aj od mimoškolských aktivít.
Vo vlastnej produkcii boli vyrobené a zverejnené na sociálnych sieťach krátke inštruktážne
videá v troch tematických oblastiach ako „aktivity s GOS-kou“: výroba keramiky, varenie
tradičných jedál a astronómia pre deti.

Hlinovanie s GOS-kou
Krátke inštruktážne videá k základným technikám práce s hrnčiarskou hlinou. Táto
jednoduchá forma dištančnej výuky bola obohatená aj o predaj hliny a engôb za symbolickú
cenu, ktorá obsahovala aj následný prvý výpal, alebo na základe vzájomnej dohody aj
glazovanie a druhý výpal.
Varíme s GOS-kou
Inštruktážne videá z gastronomickej dielne Domu tradičnej kultúry Gemera v podobe
prípravy jednoduchých jedál, ktoré zvládnu aj deti. Unikátnosťou videí je využitie techniky
animácie pri predstavení použitých ingrediencií, či procese prípravy jedál.
Do vesmíru s GOS-kou
Edukačné animačné videá pre najmenších o vesmíre s návodom ako si vyrobiť súhvezdia
z cukríkov.
Leto s GOS-kou
V letných mesiacoch, keď protipandemické opatrenia boli uvoľnené, boli najmä prázdninové
týždne maximálne využité pre poskytovanie kultúrnych služieb pre verejnosť. Bola zvýšená
frekvencia letných táborov. Remeselnícky tábor 4 x týždňové turnusy, astronomicky tábor
2x trojdňové tábory, animovacia škola 1x týždňový tábor a muzikantský tábor 1x týždňový.
Prostredníctvom Remeselníckeho inkubátora boli do aktivít letných remeselníckych táborov
zapojení remeselníci z územia celého Košického kraja, čím sa výrazne obohatila ponuka
najmä o techniky, ktoré doteraz neboli vyučované.
Medzi mimoriadne a pôvodne neplánované aktivity v rámci Remeselníckeho inkubátora
môžeme zaradiť prezentačno-predajné remeselnícke trhy Remeslo z kraja sveta - Malý
jarmok ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja, ktorý sa uskutočnil počas dvoch dní,
koncom augusta v Obchodnom centre Optima v Košiciach.
Jeseň a zima s GOS-kou
Dedičstvo inšpiruje 2020 je názov výstavy ľudovo-umeleckých výrobkov z Košického kraja,
ktorá bola inštalovaná v Dome remesiel VSM v Košiciach. Žiaľ, protipandemické opatrenia už
neumožnili túto unikátnu výstavu verejnosti predstaviť. Preto bola vyhotovená virtuálna
prehliadka, ktorá je zdieľaná na webovej stránke a sociálnych sieťach GOS.
Tradičný jarmok netradične bol ďalším z neplánovaných aktivít. Sprostredkovanie predaja
remeselných produktov bolo realizované v čase adventu 2020 prostredníctvom
komisionálneho predaja výrobkov od klientov RINK. Okrem zámeru pomôcť remeselníkom
s predajom ich výrobkov bola výrazne obohatená predvianočná ponuka o kvalitné, ručne
vyrobené regionálne produkty.
GOS-ka za zatvorenými dverami
Počas obdobia práce s vylúčením verejnosti vznikol bohatý časový priestor na finalizáciu
projektu Šanca pre gráty a ancúgy v podobe profesionálneho fotenia krojov a krojových

súčastí, ako aj na fotenie remeselníckych produktov do Katalógu remeselníkov Košického
kraja s využitím vlastnej techniky fotoštúdia.
Bol spracovaný a vydaný prezentačný katalóg Výtvarné spektrum 2020 – regionálna súťaž
a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby rožňavského okresu.
Taktiež sa finalizovalo s dokončením a vydaním odbornej publikácie, metodickej príručky
pre folkloristov, etnológov a kultúrno-osvetových pracovníkov s názvom Transkripcia
nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu.
Uskutočnili sa aj interné vzdelávacie aktivity Naučme sa remeslu aj my - metodické dni pre
zamestnancov GOS z oblasti TĽK, ako aj z oblasti komunikačných zručností - tradícia zdobenia
kraslíc na južnom Slovensku, techniky maľovania na drevo, príprava a pečenie chleba
v tradičnej peci, pletenie košíkov z prútia a pálky, výroba z kože a keramiky, či workshop
zameraný na prezentáciu, komunikáciu, spätnú väzbu a spracovanie negatívnej spätnej
väzby.
Všetko zlé je na niečo dobré?
Odhliadnuc od závažnosti doby, ktorú priniesol vírus Covid-19, napriek obavám
z nepoznaného, či strachu o zdravie svoje i najbližších, odhliadnuc od mnohokrát zmätočne
interpretovaných opatrení, rok 2020 sme zvládli a ukončili so cťou. Staré známe porekadlo
všetko zlé je na niečo dobré sa v plnej miere ukázalo ako pravdivé. Promptne sme sa dokázali
prepnúť na nové a nepriaznivé podmienky a vydať zo seba maximum. Tak smerom
k verejnosti, ako aj v čase zatvorených dverí. Okrem bežných, i keď mnohokrát
improvizovaných aktivít, boli sme schopní okamžite zareagovať aj na aktuálnu spoločenskú
potrebu – na výrobu bavlnených rúšok (2 000 ks) a zapojiť sa tak do dobročinnej výzvy
Košického samosprávneho kraja. Rúška putovali do sociálnych zariadení KSK, pre
zamestnancov a ich rodiny, pre kolegov z partnerských organizácií, ale taktiež aj pre potreby
Sociálneho podniku s.r.o. pri KSK.
Iné slovenské príslovie hovorí, že najlepšie spoznáš človeka pri robote. Najlepšie je však
človeka možné spoznať v krízovej situácii. Pretože ľahké je byť štedrým keď máme nadbytok,
alebo príjemným, keď nie sme preťažení povinnosťami. Keď sme ale v situácii, ktorá vyžaduje
sebaobetovanie, alebo v situácii nepríjemnej či nevýhodnej, vtedy sa ukáže skutočný
charakter človeka.
Nuž, rok 2020 bol teda aj rokom skúšky charakterov a tímovej práce. Obstáli sme!

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

2019

cieľ:

2020

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:

484

174

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 1

22 789

5 125

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 2

6

3

KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 1

545

70

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

3

0

KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 1

5346

0

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

483

174

vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

7210

2 013

vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

15 588

3 112

vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

2019

2020

znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania

Náklady spolu
náklady spojené s KOČ

449 946

401 744

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

90 842

63 463

KULT – 5. Modul, r. 20

204 551

200 503

KULT – 5. Modul, r.
22+r.24+r.25

76 771

54 204

KULT - 5. Modul, r. 27

0

68 940

KULT - 5. Modul, r. 32

výdavky na prevádzku

251 259

245 201

k 31.12., účtovné výkazy

výdavky na činnosť

100 224

137 200

k 31.12. , účtovné výkazy

Príjmy spolu

449 946

400 953

KULT – 5. Modul, r.1,

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)
Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky
Bežné výdavky

Transfer od zriaďovateľa
na bežné výdavky

299 980

333

k 31.12., účtovné výkazy

0

68 940

k 31.12. , účtovné výkazy

362 795

361 273

KULT – 5.Modul, r. 4

1 221

1506

KULT – 5.Modul, r. 18

22 018

14 720

0

0

23 239

16 226

na kapitálové výdavky
spolu
Ďalšie príjmy
z prenájmu

z vlastnej činnosti
dary a sponzorské
spolu

KULT – 5.Modul, r. 15+16
+17vstupné, vložné,
poplatky,
KULT – 5.Modul, r. 12

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy
transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu
počet podaných projektov
počet schválených projektov
výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu

1720

462

získaná suma

0

0

KULT – 5.Modul, r. 5

62 570

99 274

KULT – 5.Modul, r. 8

0

0

KULT – 5.Modul, r. 10

9+1

14

8

12

64 290

98 812

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

Vnútorné procesy, inovácie, marketing

2019

cieľ:

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

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

2020

7

2

KCUBaR, VSM

2

3

OC Optima, Divadlo
Theatrum, ŠUP Košice

1

2

jarmok a krajská výstava
RINK

10

5

články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad počtu
kľúčových výstupov)

2019

2020

počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj
cieľ:
definovaná stratégia rozvoja
vypracovaná profilová karta rozvoja
vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2020

systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
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
Konkrétne aktivity a kultúrne služby:
1.1. Cyklus prednášok s cieľom predstaviť verejnosti ľudových remeselníkov, ktorí
okrem výroby sa zameriavajú aj na výskum, rekonštrukciu alebo výrobu replík
vzácnych muzeálnych predmetov, ktorých pôvod sa viaže k regiónu.
o Kútne plachty v Gemeri - Mgr. Angela Czintelová
o Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou - Róbert Slíž
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 plánu
činnosti. V hodnotenom období kvôli protipandemickým opatreniam ÚVZSR
došlo k niekoľkým zmenám a niektoré plánované aktivity nebolo možné
realizovať.
Uskutočnili sa:
o vzdelávacie workshopy
o produktové fotenia
o Malý jarmok remesiel v OC Optima Košice
o Krajská výstava ľudovo-umeleckých výrobkov
o Vianočný komisionálny predaj ľudovo-umeleckých výrobkov v Dome tradičnej
kultúry Gemera
o Vydanie Katalógu remeselníkov Košického kraja
Folkloristika:
1.10.1. Aktualizovať databázu aktérov
Plnenie: Aktualizuje sa priebežne
10.1.2. Rozšíriť a pokračovať v unikátnych vzdelávacích programoch v kraji
Plnenie:

Spevácky workshop s lektorkou Mgr. Alžbetou Lukáčovou PhD, orientovaný
na spevný štýl a piesňový repertoár typický pre obec Vyšná Slaná s dôrazom
na viachlasnú interpretáciu s vysoko položenými tóninami a ozdobami.
1.17. Virtuálna dostupnosť kultúrnych služieb
Plnenie:
o Zhotovená virtuálna prehliadka Domu tradičnej kultúry Gemera
o Virtuálna prehliadka výstavy Dedičstvo inšpiruje 2020
1.19. Vedecko-výskumná činnosť z oblasti regionálnych špecifík, popularizovanie
verejnosti
Plnenie:
o vydanie odbornej publikácie Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch
z oblasti Gemera a Malohontu pre účely folkloristov, etnológov a kultúrnoosvetových pracovníkov ako vhodný metodický materiál. Ponúka nielen návod
na jednotný prepis nárečových prejavov, ale aj charakteristiku a členenie
nárečí a nárečových skupín, taktiež aj praktické príklady správneho použitia
špeciálnych znakov a grafém pri transkripcii. Autorom publikácie je
Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
o Šanca pre gráty a ancúgy - výskum a fotodokumentácia odevných prvkov
vybraných obcí horného Gemera (Rejdová, Vlachovo, Gočovo, Rožňavské
Bystré). Fotenie sa realizovalo vo vlastnom fotoštúdiu pod dohľadom
nositeľov tradícií. Výstupom projektu je digitálny materiál s odborným
popisom, podklad pre následné spracovanie. (Pokračovanie projektu Šanca
pre gráty a ancúgy II. už bolo schválené FPU.)

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020
Aktivita

Plnenie

Naplnenie Akčného plánu RINK

splnené čiastočne

Organizovať II. ročník krajskej
konferencie remeselníkov

nesplnené

Zvýšiť výjazdové aktivity hvezdárne

nesplnené

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu

Počet / Rok

Poznámka

Plnenie za rok 2020

Počet zrealizovaných festivalov

1

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

0

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

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

7

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí

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

8

Počet nových odborných a inovatívnych
aktivít

1

Počet novozavedených inovatívnych
foriem propagácie

1

Aktualizácia databázy aktérov

1x ročne

Počet výstupov z terénnych výskumov
nehmotného kultúrneho dedičstva

1

Transkripcia nárečia
Gráty a ancúgy

2

Počet návštevníkov – celkový počet na
všetkých aktivitách

Minimálne 20%

Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti
62 515 ob. 20%=12 503

5 125

1+2
6+3 online

TD 31, tábor 8,
workshop 10

675

online výstavy, videá na YT
online prezentácie
áno

Hvezdáreň a astronomické úseky osvetových zariadení
Názov štandardu

Počet / Rok

Poznámka

Plnenie za rok 2020

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;

1

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;

30

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

Počet nových odborných a
inovatívnych aktivít

1

Počet novozavedených inovatívnych
foriem propagácie

1

Počet návštevníkov – celkový počet na
všetkých aktivitách

Minimálne 5%

Z počtu ZŠ a SŠ v spádovej oblasti

8
17 (program v mobilnom
planetáriu)
1 (animácia Sladký vesmír)

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

-

Komentár k štandardizácií : Naplnenie predpísaných štandardov za GOS nebolo možné
z dôvodov obmedzení činnosti a aktivít pre verejnosť kvôli epidémii Covid-19, na úseku
astronómie aj z dôvodu dlhodobej PN odborného pracovníka.

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I.

Hlavná činnosť
1. Kultúrno-výchovná činnosť

Astronomická činnosť
Čierne diery v kozmickej pavučine
Prednáška svetového astrofyzika a vedca Rožňavčana Dr. Norberta Wernera. Podujatie pri
príležitosti osláv 50. výročia hvezdárne v Rožňave. Otvorenie výstavy historických fotografií
„50 rokov hvezdárne Uránia”. Prezentácia mobilného planetária a jeho predstavenie
verejnosti.

V planetáriu sa podarilo uskutočniť 16 exkurzií pre MŠ, ZŠ a SŠ a programy pre verejnosť
počas jarných prázdnin, neskôr epidémia COVID-19 tento druh aktivity úplne znemožnila.
Z rovnakého dôvodu neboli v uskutočnené tradičné astronomické súťaže: Čo vieš
o hviezdach (vedomostná súťaž) a Vesmír očami detí (výtvarná súťaž).
Hviezdna misia - letný astronomický tábor
Uskutočnil sa v dvoch turnusoch 13.-15. 7. a 10.- 12. 8. 2020. 48-hodinový zážitkový stanový
tábor so zameraním na astronomické a prírodovedné aktivity, najmä nočné pozorovanie
oblohy.
Nočné pozorovania pre verejnosť s odborným výkladom sa konali najmä v letnom období po
premietaní kina.
Online aktivita - výroba edukačnej videoanimácie vo vlastnej produkcii Sladký vesmír,
zverejnenie na sociálnych sieťach GOS (209 zhliadnutí).

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. Ponuka bola zostavená podľa kalendárnych a obradových sviatkov
inšpirovaných tradičným vidieckym prostredím. Všetky aktivity sú zamerané na upevnenie
kultúrnej identity, zachovanie kultúrneho dedičstva a pestovanie pozitívneho vzťahu
k tradičným hodnotám najmä so zameraním na deti, mládež a dospelých záujemcov,
priaznivcov folklóru, členov folklórnych kolektívov, odbornú aj laickú verejnosť. Aktivity
projektu sa prelínajú na všetkých úsekoch TĽK v rôznych formách. Projekt zároveň zahŕňa
aktivity v rámci záujmovo-umeleckej činnosti v oblasti neprofesionálnej tvorby a astronómie.
Realizácia projektu bola v roku 2020 obmedzená protiepidemickými opatreniami, niektoré
aktivity bolo nemožné uskutočniť vôbec. Ich realizácia je po dohode s FPU presunutá na rok
2021 (viď príloha č. 1), iné boli zredukované. Aktivity pre školy a verejnosť bolo možné
uskutočniť v plánovanom rozsahu podľa pôvodného plánu len v januári a februári. V ďalšom
období boli niektoré presunuté do online priestoru. Po miernom uvoľnení, za prísnych
hygienických opatrení v prispôsobenom špeciálnom režime, sa uskutočnili v letnom období
remeselnícke tábory v dvojnásobnom rozsahu oproti plánu. Aj ostatné tábory astronomický, animovací a muzikantský bolo možné za týchto okolností zrealizovať.
DETSKÝ SVET ZVUKU
Obsahom pôvodného projektu boli edukačné stretnutia zamerané na výrobu a spoznávanie
ľudových nástrojov. Tieto muzikantské dielne s výrobou jednoduchých zvukových hračiek vo
verzii pre školákov patria k stálej ponuke muzikantskej dielne v Dome tradičnej kultúry

Gemera. Vzdelávacie aktivity v rámci muzikantskej dielne sa uskutočnili počas štyroch
letných remeselníckych táborov. Deti sú prostredníctvom hravej prednášky oboznámené
s témou pastierskych hudobných nástrojov a detských hračiek. Nástroje si deti priamo
odskúšajú a učia sa ako aerofóny, idiofóny, membranofóny a chordofóny tvoria jednotlivé
tóny, či melódie. Po skončení prezentačnej časti si deti vyrábajú jednoduché zvukové hračky.
PO GEMERSKY HRÁME, AJ SI ZASPIEVAME
Muzikantský pobytový tábor
Projekt je založený na uchovávaní gemerského hudobného folklóru s dôrazom na pôvodné
interpretačné prvky výrazné pre horný Gemer a niekdajších nositeľov muzikantských štýlov.
V rámci hudobného vzdelávacieho tábora sú vytvorené sekcie – melodická (primáš, prim.
začiatočník, pokročilý) a harmonická (akordeón, viola, kontrabas, cimbal). Lektori: husle
primáš: Mgr.Anton Lazorík (Krivany), Ing. Ondrej Hlaváč a Mgr. Mária Hlaváčová (Rožňava).
Akordeón, viola: Dis.art Matúš Lizák (Lendak), Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD. (B. Bystrica).
Kontrabas: Dis.Art Adrián Szajkó (Rožňava), Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD. Súčasťou programu
bol spevácky workshop zameraný na vokálne techniky pod vedením M. Hlaváčovej
a A. Lukáčovej, kde sa účastníci oboznámili s knižným materiálom - zbierkami piesní z obce
Gemerská Poloma. Na záver tábora sa konalo už tradičné vystúpenie účastníkov v Rejdovej.
Výskumná a publikačná činnosť
Výskumná činnosť bola zameraná na dokumentáciu odevných prvkov vybraných obcí
horného Gemera - Rejdovej, Vlachova, Gočova a Rožňavského Bystrého. V rámci projektu
Šanca pre gráty a ancúgy (začiatok bol v r. 2019) v Dome tradičnej kultúry Gemera bol
vytvorený profesionálny fotoateliér. Nositelia tradícií dohliadali pri príprave a fotografovaní
na správnosť a historicky presnú úpravu odevov a odevných doplnkov, zasadili ich do
kontextu života a využitia v minulosti. Výsledkom je kolekcia fotografií gemerských krojov
(detských, dievockých, mládeneckých, ženských, mužských, pracovných ...), ale aj získanie
vedeckých poznatkov o charakteristických odevných prvkoch danej lokality, 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.
Na projekte spolupracovali nositelia tradícií Mária Brdárska Janoška, Mária Huňáková, Michal
Molčan (Rejdová), manželia Ján a Mária Štefanovci (Rožňavské Bystré), Zuzana Palacková
(Gočovo), aj nová generácia folkloristov: Klára Vargová, Peter Gecelovský (Vlachovo),
Dominika Palacková (Gočovo), Melánia a Martina Dudášové (Rožňava) a iní. Na
zdokumentovanie poskytli kroje z vlastných zbierok, ale aj zozbierané najstaršie
najvzácnejšie súčasti odevov z jednotlivých obcí.
Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu
Metodická príručka pre folkloristov, etnológov a kultúrno-osvetových pracovníkov
Výskum sa uskutočnil v spolupráci s Mgr. Gabrielom Rožaiom PhD. vedeckým pracovníkom
Katedry slovenského jazyka a komunikácie UMB Banskej Bystrici, ktorý je zároveň autorom

publikácie a je rodák z Rožňavy. S Gemerským osvetovým strediskom pravidelne úzko
spolupracuje v oblasti ľudovej slovesnosti. Recenzentom publikácie je prof. Mgr. Jaromír
Krško, PhD. z Katedry slovenského jazyka a komunikácie UMB Banskej Bystrici. Zámerom
tohoto výskumu bolo zjednotenie spôsobu zápisu nárečia vo folkloristických textoch.
Hlavným cieľom bolo poskytnúť etnológom, folkloristom, kultúrno-osvetovým pracovníkom,
ako aj amatérskym zberateľom ľudovej slovesnosti základné informácie o rôznych spôsoboch
prepisu nárečových prejavov obyvateľov. Vzhľadom na rozmanitosť nárečí z našej oblasti
a ich bohatú hláskoslovnú variantnosť publikácia charakterizuje a klasifikuje slovenské
gemerské, goralské a rusínske nárečia Gemera aj Malohontu. Súčasťou príručky sú aj
praktické ukážky zápisu nárečových prejavov z vybraných obcí. Publikácia bola vydaná
v náklade 500 ks, zatiaľ nebola oficiálne uvedená a predstavená verejnosti pre nepriaznivú
pandemickú situáciu. Výtlačky sú záujemcom dostupné v GOS, a taktiež ich dostali ako
metodický materiál vedúci kolektívov z okresu Rožňava a partnerské organizácie GOS.

2.1. Folklór – hudba, spev, tanec
V zmysle aktuálnych protiepidemických opatrení v priebehu roka 2020 nebolo možné
zrealizovať najmä ťažiskové, veľké - počtom účinkujúcich a divákov, ale tiež významom,
festivaly v oblasti tradičnej kultúry: Gemerský folklórny festival Rejdová, zimný festival
zvykov a obyčají Rok na Gemeri a Medzinárodný festival paličkovanej čipky. Keďže neboli
uskutočniteľné tieto prezentačné podujatia pre regionálnych aktérov v oblasti uchovávania
tradičnej kultúry, činnosť a úsilie GOS boli presmerované do oblasti edukačnej.
Vzdelávacie aktivity z oblasti folklóru sa zamerali na problematiku na základe dopytu
vedúcich kolektívov - účastníkov zasadnutia poradného zboru začiatkom roka. Na podnet
odbornej verejnosti a v spolupráci s vedúcimi kolektívov, tanečníkmi a choreografmi boli
pripravené školiace aktivity, ktoré smerovali k zvýšeniu technickej a interpretačnej úrovne
folklórnych kolektívov z regiónu prostredníctvom vzdelávacích workshopov. V oblasti tanca
sa konali dve podujatia v Rožňave. V spolupráci s FS Borostyán pod vedením Bálinta Kristófa
tanečný workshop zameraný na tance z južného Gemera a metodický seminár pod vedením
choreografa Mgr. Jána Liptáka pre vedúcich folklórnych kolektívov. Zameraný bol na tvorbu
choreografií a scénické spracovanie folklórnych programov. Spevácky workshop s lektorkou
Mgr. Alžbetou Lukáčovou PhD. bol orientovaný na spevný štýl a piesňový repertoár typický
pre obec Vyšná Slaná s dôrazom na viachlasnú interpretáciu s vysoko položenými tóninami a
ozdobami.

2.2. Ľudové remeslá
Podpora oblasti ľudových remesiel s cieľom ich uchovávania sa realizuje v podobe
edukačných a prezentačných aktivít. Edukačné zahŕňajú predovšetkým workshopy
a prednášky pre verejnosť, tvorivé dielne a tábory pre deti, klubovú činnosť, ale aj metodické

aktivity pre odborný rast vlastných zamestnancov. V oblasti prezentácie a podpory ľudovoumeleckých 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. 3).
Kútne plachty v Gemeri - prednáška, výstava
Etnografka Mgr. Angela Czintelová s cieľom zachovania tradícií realizovala výskum, ktorého
výsledky prezentovala na prednáške Kútne plachty v Gemeri spojenej s prezentáciou kútnej
plachty vyrobenej s využitím tradičných postupov výroby - techniky výrezovej výšivky
a paličkovanej čipky. Replika kútnej plachty spolu s fotodokumentáciou historických
textilných techník a motívov, využitia tradičných umeleckých prvkov a zdobenia kútnych
plachiet boli vystavené v Dome tradičnej kultúry Gemera v letných mesiacoch.
Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou - prednáška
V Dome tradičnej kultúry Gemera sa na jeseň uskutočnila prednáška mladého talentovaného
majstra zvonolejára Róberta Slíža. Prezentoval výstupy vlastného medzinárodného výskumu
tradičných stredovekých techník odlievania zvonov. Tieto pôvodné technológie úspešne
uplatňuje vo výrobe zvonov v súčasnosti, čím prispieva k uchovávaniu tohoto vzácneho
remesla.
Na truhlici maľované - workshop maľby na drevo s prezentáciou pôvodných gemerských
motívov, histórie dekorovania predmetov v domácnosti, tradičných materiálov a výrobou
vlastnej maľovanej truhlice.
Keramický šperk - séria workshopov zameraných na spracovanie hrnčiarskej hliny
modelovaním, prípravu materiálu, dekorovanie, kreatívne postupy a možnosti využitia hliny
na výrobu menších predmetov - brošní, príveskov, dekorácií a pod.

Hlinovanie s GOSkou
Vlastná produkcia cyklu inštruktážnych videonávodov na výrobu keramických predmetov
v domácich podmienkach. Základné postupy spracovania materiálu - hrnčiarskej hliny,
proces výroby jednoduchých dekoratívnych predmetov plátovou technikou, modelovaním.
Zdobenie reliéfmi a prírodnými hrančiarskymi farbivami - engobami. Záujemcom poskytnutie
materiálu a možnosť vypálenia hotových výrobkov v hrnčiarskej dielni Domu tradičnej
kultúry Gemera. Inovatívna aktivita, ako alternatíva k podujatiam pre verejnosť
v remeselníckych dielňach.
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 sme deťom predstavili ďalšie – nové tradičné remeslá. Účastníci si osvojili základné
techniky vyšívania, háčkovania, paličkovania, šitia šperkov, šitia handrových bábik, plstenia,
tkania na drevených krosienkach, zdobenia kraslíc voskom, prácu s kovom, drevom, drôtom,
so šúpolím, prácu s hlinou, maľbu na sklo 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
Počas roka sa v rámci opatrení, v obmedzenom režime aj počte, uskutočňovali stretnutia
v hrnčiarskom klube (13x) a v Klube paličkovanej čipky pri GOS (9x). Dom tradičnej kultúry
Gemera poskytuje možnosti pre aktívnych tvorcov - absolventov kurzov hrnčiarstva
a čipkárky s cieľom rozvíjania vlastnej tvorivosti, ale najmä uchovávania tradičných
remeselných techník.
Členky Klubu paličkovanej čipky s cieľom uchovávania, rozvíjania a zveľaďovania tradičnej
gemerskej podoby paličkovanej čipky sa venovali príprave nových motívov a kompozícií
na podujatia v rámci Slovenska a v zahraničí. Vlastnú tvorbu osobne prezentovali na letnom
Remeselníckom jarmoku v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Na Medzinárodný festival paličkovanej
čipky V Bobowej (PL) v septembri boli zaslané digitálne fotografie prác z paličkovanej čipky,
ktoré tvorili súčasť medzinárodnej výstavy. Podujatie prebiehalo online formou. V októbri
sa konal Festival paličkovanej čipky v Krakovanoch rovnako online.
Metodické dni - vzdelávanie zamestnancov
Zdobenie kraslíc - lektorka Benko Tünde ozrejmila pôvod a históriu zdobenia kraslíc na
južnom Slovensku, tradičné techniky, vzory a materiály využívané v minulosti a zaučila
účastníkov do postupov zdobenia kraslíc voskom.
Maľba na drevo - RNDr. Benko Pál pedagóg a ľudový umelec na workshope maľby na drevo,
okrem histórie maľovaných kazetových stropov v kostoloch a osvojenia základov takejto
maľby, zároveň vysvetlil pedagogické postupy a odvozdal vlastné skúsenosti z práce s deťmi
v tvorivých dielňach.
Gastrodielňa - workshop pečenia kváskového chleba v tradičnej peci vrátane správneho
postupu a procesu rozkúrenia pece.
Komunikačné zručnosti - workshop v spolupráci s SBA Košice, networking zameraný
na komunikáciu, prezentáciu, spätnú väzbu a spracovanie negatívnej spätnej väzby s cieľom
osobnostného rozvoja zamestnancov.

3. Foto, film
V rámci prvej vlny opatrení Covid-19, v čase uzavretia organizácie pre verejnosť sa
uskutočňovalo triedenie, inventarizácia a digitalizácia archívnych pôvodných 16 a 8 mm
filmov (dokumentárnych, reportážnych a hraných) z archívu Gemerfilm. Zároveň
inventarizácia a digitalizácia analógových fotografií z archívu GOS. Vzácne digitalizované
materiály boli priebežne spracovávané a zverejňované počas celého roka na sociálnych
sieťach GOS.
AMFO 2020 - regionálne kolo súťaže
Súťaž bola vyhlásená začiatkom roka, ale vzhľadom na opatrenia a nejasné podmienky
ďalšieho pokračovania súťaže sa zaregistrovali len dvaja súťažiaci. Z toho dôvodu sa porota
regionálneho kola nestretla, a tak obaja autori postúpili do krajského kola súťaže. Autorom
bola vytvorená online výstava v podobe prezentácie, ktorá bola zverejnená na sociálnych
sieťach GOS.
CINEAMA 2020 - krajské kolo súťaže amatérskej filmovej tvorby
Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby autorov z Košického kraja sa
uskutočnila v auguste 2020 v rožňavskej hvezdárni. Miesto konania, pre niekoho neobvyklé,
pre pamätníkov však tradičné - v minulosti sa krajské súťaže konali vo hvezdárni. Zvolené
bolo s ohľadom na epidemickú situáciu a ďalšie aktivity, ktoré zároveň prebiehali v Dome
tradičnej kultúry Gemera. Rovnako aj termín v súvislosti s korona situáciou nebol obvyklý, čo
spôsobilo aj nižšiu účasť autorov z radov žiakov a študentov. Odborná porota však v tomto
komornom prostredí a príjemnej atmosfére venovala súťažným príspevkom maximálnu
pozornosť, aby mohla zodpovedne splniť svoju úlohu. V rámci súťažnej časti posúdila
animované a hrané filmy, videoklipy, experimenty a dokumenty autorov z Košického kraja.
Súťažilo 30 filmov prevažne mladých talentovaných autorov v súťažných kategóriách do 16
a do 21 rokov. Po zhliadnutí zhodnotila ich umeleckú úroveň a rozhodla o oceneniach
a postupe na celoslovenskú prehliadku. Postupujúcich bolo 20 filmov, z nich 15 s ocenením
v jednotlivých kategóriách. Vzhľadom k účasti autorov bolo možné na mieste odovzdať
jedného Goskara za 1. miesto Tomášovi Bucherovi z Košíc, vecnú cenu za 2. miesto Kristíne
Kerekešovej a Petrovi Slivinskému z Rožňavy a cenu za 3. miesto prevzali Robert Zimun
a František Sklenár z Košíc. Ostatní ocenení obdržali svoje diplomy, čestné uznania a vecné
ceny poštou.
Za rozsiahly rozborový seminár, podrobný workshop k dokumentárnemu filmu 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. Vyhlasovateľa celoštátnej súťaže
Národné osvetové centrum zastupoval Mgr. art. Pavel Smejkal.

Ocenenia na celoslovenskom kole súťaže získali talentovaní mladí autori z Košického kraja
študenti ŠUP, žiaci ZUŠ, ale aj jednotlivci bez odborného vedenia.
I. skupina do 16 rokov:
Animovaný film 2. miesto Na stole, Barbora Brindžáková, Košice
Čestné uznanie Džungľa, Detská filmová spoločnosť, Košice
Hraný film 2. miesto Čertova skala, kolektív žiakov Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkaházi,
Moldava nad Bodvou
Reportáž, dokument Čestné uznanie Nezabudnite zostať pozitívni, Damián Takáč, Rožňava
II. skupina do 21 rokov:
Animovaný film Čestné uznanie Spoj-enie, Monika Budaiová, Košice, Priama čiara, Alexandra
Hromjáková, Košice
Experiment, videoklip 2. miesto Telemea, Diana Kozáková, Košice
Čestné uznanie Fisker, Adam Križovenský, Košice
ANIMOsCool - letná škola animovanej tvorby
V Dome tradičnej kultúry Gemera sa uskutočnil 7. ročník denného letného tábora. Pod
vedením skúsených lektorov účastníci vytvorili animovaný film na motívy legendy o vzniku
mesta Rožňava - Tri zlaté ruže, ktorý je zverejnený na Youtube kanály GOS.
KINO
Kino Apollo uskutočnilo premietanie podľa programu len v januári (4x) a 2 školské projekcie.
Neskôr bola multifunkčná sála Domu tradičnej kultúry Gemera využitá na prezentáciu
mobilného planetária a v ďalšom období znemožnili prevádzku kina protiepidemické
opatrenia.
Hviezdne letné kino
V rámci uvoľnenia opatrení prebiehalo letné kino na hvezdárni v obvyklej štruktúre počas
júla a augusta 2020. Uskutočnilo sa 9 premietaní s návštevnosťou cca 1 000 divákov.

4. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Výtvarné spektrum 2020 - regionálne kolo súťaže
Súťaž bola vyhlásená v januári 2020 s uzávierkou vo februári, takže sa uskutočnila relatívne
bez ovplyvnenia korona situáciou. Do regionálneho kola súťaže sa prihlásilo 20 autorov so 73
dielami. Jedna mladá autorka postúpila priamo do celoslovenského kola súťaže v novej
kategórii multimediálnej tvorby s počítačovými grafikami. 21. 2. 2020 sa uskutočnil
rozborový seminár a výber diel do krajského kola súťaže. Odborná porota v zložení: PaedDr.
Gabriela Görgeyová, Mgr. Martina Vozár, Mgr. Barbora Krajčiová posúdila výtvarné práce,
vybrala postupujúcich autorov a ich diela, a tiež kolekciu na výstavu. Do krajského kola
postúpilo 8 autorov a 14 diel. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie sa uskutočnili 6. 3. 2020
v Dome tradičnej kultúry Gemera, vystavených bolo 14 autorov a 39 diel. Trvanie výstavy

bolo naplánované do konca marca, ale GOS bolo 10. 3. 2020 pre Covid-19 pre verejnosť
uzavreté. Výstava bola presunutá do online priestoru.
Ku výstave regionálneho kola VS 2020 bol dodatočne vydaný prezentačný katalóg so
všetkými vystavenými dielami v náklade 200 ks. Realizácia tejto publikácie bola možná vďaka
finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR. Vydanie bolo načasované po skončení súťaže
na celoštátánej úrovni, vďaka tomu sú pre motiváciu do ďalších ročníkov uvedené ocenenia
na krajskom a celoslovenskom kole. V krajskom kole súťaže sa z okresu Rožňava umiestnili
mladí talentovaní autori: 1. skupina (autori od 15 do 25 r.) CENA: Kristína Kerekešová za
Cyklus lásky a v kategórii D, insitná tvorba – Čestné uznanie: Daniel Ambrúš a Milan Kostúr.
Na celoštátnom kole súťaže získal Čestné uznanie Daniel Ambrúš za dielo Part I.
Tvorbe úspešného insitného umelca Milana Kostúra z Betliara boli venované v roku 2020 dve
výstavy. Milan Kostúr sa už 15 rokov zúčastňuje súťaže neprofesionálnych výtvarníkov
Výtvarné spektrum. Svojou tvorbou pravidelne získava uznanie aj ocenenia v rámci
Košického kraja, ale tiež na celoslovenskej úrovni. Formou i obsahom svojich diel sa umelec
rád vracia do svojho detstva prežitého priamo v srdci Zamaguria, v Červenom Kláštore a hoci
sa ku svojmu koníčku dostal až po dosiahnutí dôchodkového veku, aktívne využil získaný čas
na svoj osobný rast.
Výstava Goral na Gemeri v Dome tradičnej kultúry Gemera bola 10. júna otvorená bez
vernisáže pre Covid-19. Dvakrát bola predĺžená, pre stále sa meniacu pandemickú situáciu,
ukončená bola finisážou až začiatkom októbra 2020. Vystavených bolo 46 malieb a 6 plastík
autora. V spolupráci s KCUBaR bola táto autorská výstava inštalovaná a sprístupnená
v Košickom Výmenníku Štítová od októbra do decembra 2020.
5. Menšinová kultúra
Aktivity na úseku menšinovej kultúry GOS sú zamerané na zachovanie tradícií maďarskej
a rusínskej menšiny a rómskeho etnika žijúceho v okrese Rožňava a na históriu židovskej
menšiny. Odborná pracovníčka od mája 2018 je na materskej dovolenke, zastupovanie je
zabezpečené z vlastných zamestnancov. Aktivity pre menšiny sú realizované v rámci
ostatných projektov a prirodzene sa prelínajú všetkými úsekmi činnosti GOS v rôznych
formách.
Začiatkom roka, kým to bolo možné, boli realizované tvorivé dielne zamerané na tradičné
remeslá pre školy s vyučujúcim jazykom maďarským a početným zastúpením rómskeho
etnika, napr. ZŠ Štítnik, ZŠ Krásnohorské Podhradie, Spojená škola Komenského Rožňava.
V rámci Dňa maďarskej kultúry sa uskutočnila školská projekcia filmu Eszter hagyatéka
a v spolupráci s Gymnáziom P. J. Šafárika Rožňava rozbor filmu a prednáška o autorovi
námetu Sándorovi Márai.
Exkurzie v Dome tradičnej kultúry Gemera sa uskutočnili pre predstaviteľov samosprávy
rumunského mesta Baia Mare (Nagybánya) a zástupcov remeselníckeho domu Martfűi

Kézműves Ház z Martfű (HU). Prezentácie a informácie o činnosti GOS v oblasti menšinovej
kultúry boli poskytnuté v maďarskom jazyku.
Uskutočnili sa xkurzie v planetáriu pre školy s prekladom do maďarčiny pre ZŠ Brzotín, MŠ
s VJM Rožňava.
Online aktivity - videá zverejnené na youtube kanáli GOS: Gemer tancuje - výuka
maďarského a rómskeho čardáša, Recepty typických jedál pre maďarské obce - gágoríky
(csigatészta), slivkové gule (gombóc) s makom, Medailóny maďarských remeselníkov Valéria Borsodi a Béla Rigó, Pastierske tance zo Silickej Brezovej - nositeľ tradícií Mezei Lajos,
tanečník a výrobca pastierskych palíc - autentický videozáznam.
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
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 je 41 541,68 eur.
Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami
zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry s cieľom skvalitniť služby poskytované
v tejto oblasti.

Tabuľkový prehľad aktivít v rámci jednotlivých úsekov odbornej činnosti je v prílohe
č. 2 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. 314/2019 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa
13.12.2019 bežný rozpočet na rok 2020 vo výške 332 268,00€. V priebehu roka došlo
k niekoľkým úpravám, v dôsledku pandémie Covid-19 bol rozpočet na prevádzku a činnosť
znížený o 29 464,00 €. Na činnosť organizácie (vrátane dotácií a spolufinancovania) bol
v roku 2020 upravený rozpočet o sumu 62 192,00 €, na financovanie projektu s názvom
Inšpirujúce kultúrne dedičstvo bol rozpočet upravený o sumu 1 600,00 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov na nákup prenosného digitálneho planetária bol upravený
o sumu 68 940,00 €.

4.1 Rozpočtové hospodárenie

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer

Upravený rozpočet

332 268,00

366 596,00

313 461,70

0

68 940,00

68 940,00

332 268,00

435 536,00

382 401,70

Kapitálový transfer

Spolu

Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy celkom
444 245,21

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

Výdavky celkom
382 401,70

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

444 245,21

Výdavky celkom

Granty a transfery

Príjmy z prenájmu

38 032,00

1 659,96

17 049,25

Tovary a služby

Bežné transfery

381 574,00

Mzdy, platy a OOV

382 401,70

148 149,76

Výdavky celkom

Odvody
50 983,43

179 247,39

Výdavky na prevádzku
382 401,70

Iné nedaňové
príjmy

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov

4 021,12

5 930,00

Kurzové rozdiely
0

Výdavky na činnosť
245 201,30

137 200,40

Príjmy celkom:
Upravený rozpočet na rok 2020 bol stanovený vo výške 435 536,00 €. Príjmy celkom dosiahli
sumu 444 245,21 €, v tom mala organizácia stanovený rozpočet vlastných príjmov vo výške
10 000,00 €, v skutočnosti dosiahla vlastné príjmy vo výške 18 709,21 € (o 8 709,21 € viac
ako upravený rozpočet). Vlastné príjmy boli splnené na 187,09 %.
Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na bežnom účte vo výške 43 175,18 € bol
automaticky prevedený na účet KSK.
Realizácia projektov podporená Fondom na podporu umenia: Dedičstvo inšpiruje
a Medzinárodný festival paličkovanej čipky „Paličkovanie, csipkeverés, koronki“ bola
presunutá na rok 2021 /realizácia do 30.6.2021/. Nevyčerpané finančné prostriedky
z projektov – zostatok na účte Dary a granty – FPU k 31.12.2020 vo výške 9 959,60 € budú
použité v roku 2021.
Skutočnosť – príjmy a výdavky za rok 2020
Ukazovateľ

Rok 2020

VÝDAVKY v €

382 401,70

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

313 461,70

610 – Platy celkom

148 149,76

611 – Tarifné platy

126 335,76

612 – Príplatky

16 016,00

614 – Odmeny

5 798,00

620 – Poistné

50 983,43

630 – Tovary a služby

110 307,39

631 – Cestovné

315,98

631001 – tuzemské

315,98

631002 - zahraničné

0

632 – Energie, voda a komunikácie

23 223,54

632001 - energie

18 940,74

632002 – vodné a stočne

1 171,14

632003 – poštové služby

548,13

632004 – komunikačná infraštruktúra

850,32

632005 – telekomunikačné služby
633 - Materiál

1 713,21
22 707,55

633016 - reprezentačné

0

634 - Dopravné

1 708,56

635 – Rutinná a štandartná údržba

2 239,29

635006 – budov, priestorov a objektov

1 605,81

636 – Nájomné za nájom
637 - Služby

352,38
59 760,09

637001 – školenia, kurzy, semináre
637002 – konkurzy a súťaže

5 906,50
15 699,54

637003 – propagácia, reklama a inzercia

7 610,52

637004 – všeobecné služby

4 780,40

637005 – špeciálne služby a činnosť

2 566,68

637012 – poplatky, odvody

1 276,14

637014 - stravovanie

3 867,80

637027 – odmeny zamestnancov v mimopracovnom pomere

685,00

637035 - dane

2 151,05

640 - Transfery

4 021,12

700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PRÍJMY v €

68 940,00

444 245,21

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

- z toho: prostriedky zriaďovateľa - kapitálové
zo ŠR
- z toho: MK SR
Fond na podporu umenia
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
ÚPSVaR

Od ostatných subjektov verejnej správy

444 245,21
400 283,21
312 634,00
18 709,21
1 659,96

68 940,00

43 962,00
2 532,00
41 430,00
0
0

00,00

Náklady a výnosy, hospodársky výsledok
Hodnotenie nákladov
5 Náklady celkom v €

401 743,99

50 Spotrebované nákupy

42 030,64

51 Služby

44 880,28

v tom: spotreba materiálu
spotreba energie

v tom: opravy a udržiavanie
cestovné
ostatné služby

25 085,68
16 944,96

6 503,18
315,98
38 061,12

52 Osobné náklady

211 856,39
148 834,76
49 710,83
1 272,60
12 038,20

53 Dane a poplatky

2 151,05

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

v tom: daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. činnosti
v tom: odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
tvorba ost. opravných položiek z prevádzkovej činnosti

56 Finančné náklady
58 Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov
v tom: náklady z odvodu príjmov
náklady z budúceho odvodu príjmov

59 Dane z príjmov (daň z úrokov vyberaná zrážkou)

1 507,93
643,12

114,60
83 114,18
83 114,18
0

1 144,53
16 451,44
16 451,44
0

0,88

Hodnotenie výnosov
6 Výnosy celkom v €
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
64 Ostatné výnosy
66 Finančné výnosy

400 953,02
14 720,24
1 505,53
4,87

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC

384 722,38

v tom: výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC

278 163,60

výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC

83 108,98

výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných subj. VS

23 444,60

výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných subj. VS

5,20

výnosy samosprávy z BT od ostatných subjektov

0,00

Ukazovateľ

Skutočnosť v €
2020

Náklady – tr. 5

401 743,99

Výnosy – tr. 6

400 953,02

Hospodársky výsledok /strata/

- 790,97

Hospodársky výsledok – strata vznikla tým, že nedoplatky /plyn, elektrina/ za rok 2020 došli
v mesiaci január 2021, zaúčtované boli do roku 2020.
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
obdobiu.

4.2 Správa majetku

Celková hodnota majetku organizácie v €

1.893 902,89

z toho:
hmotný dlhodobý majetok ÚS 02,03
1.722 6 10,48
drobný hmotný majetok (771)
majetok vedený v operatívnej evidencii

169 104,48
2 187,93

V roku 2020 nebol vyradený žiadny majetok. Inventarizácia majetku bola vykonaná
k 31.12.2020. 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
a údržba budovy

6 503,18

2.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby

Názov akcie

Realizované práce

Oprava a údržba
služobných motorových
vozidiel

Opravy služobných motorových
vozidiel

Oprava a údržba budovy

Revízie

Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka
Zdroj financovania

486,99

KSK

údržba podlahy, oprava plynových
kotlov

1 605,81

KSK

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

3 776,90

KSK

Oprava a údržba
výpočtovej techniky

opravy PC

24,00

KSK

Bežná údržba
prevádzkových strojov
a prístrojov

Oprava EPS

609,48

KSK

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

2 038,61

od 1.10.2008 - trvá

996,00

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov
projektu

Rok na
Gemeri 2020,
zimný festival
zvykov
a obyčají
Gemera,
26.ročník

Cieľ
projektu stručne

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatné

Termín
realizácie

Poznámka

Finančné
prostriedky
vrátené
v plnej
výške

Spolu

Zimný
festival
zvykov a
obyčají

Fond na
podporu
umenia,
4.4.1
Tradičná
kultúra a
folkorizmus

10 000,00

Projekt
zrušený

Medzinárodný
festival
paličkovanej
čipky
„Paličkovanie,
csipkeverés,
koronki,..“

Prezentáci
a tradičnej
kultúry

Fond na
podporu
umenia,
4.4.1
Tradičná
kultúra a
folkorizmus

10 000,00

Realizácia
projektu
presunutá
na rok 2021

CINEAMA
2020 – krajská
súťaž
amatérskej
filmovej
tvorby
Košického
kraja

Krajská
súťaž
amatérske
j filmovej
tvorby

FPU, 4.5.1
Postupové
súťaže
a prehliadky
záujmovej
umeleckej
činnosti

2 500,00

Dedičstvo
inšpiruje

Celoročný
projekt
TĽK

Fond na
podporu
umenia,
4.5.2
Kultúrnoosvetové
aktivity

13 000,00

Výtvarné
spektrum

Regionáln
a výtvarná
súťaž

MK SR

1 400,00

Regionálne
kolo
celoslovenskej
súťažnej
prehliadky
hudobného
folklóru detí
Vidiečanova
Habovka

folklór

MK SR

670,00

2 390,46

Vrátená
suma
422,50

14.8.2020

01.01.202030.06.2021

85,00

Vrátená
suma
301,00

vyúčtovanie
projektu
bude v roku
2021

30.12.2020

Projekt
zrušený

Finančné
prostriedky
vrátené
v plnej
výške

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Organizačnú štruktúru Gemerského osvetového strediska tvoria dve oddelenia, ktoré sa
členia na úseky (viď príloha č. 4). Všetky personálne zmeny v organizačnej štruktúre sa
realizovali na základe stanoviska a udelenia súhlasu zriaďovateľa.
- k 30. júnu 2020 bol skončený pracovný pomer dohodou s informátorkou
- od 1. júla 2020 sa vrátila z rodičovskej dovolenky vedúca úseku tradičnej ľudovej kultúry
- od 1. júla 2020 bola prijatá upratovačka na zastupovanie počas dlhodobej pracovnej
neschopnosti
- od 1. októbra 2020 bol obsadený úsek informátor
- k 31. decembru 2020 bol skončený pracovný pomer dohodou s manažérkou kultúry
z oblasti folklóru a tanca. Zamestnankyňa od 1. januára 2021 nastúpila na starobný
dôchodok.
Sociálna oblasť
Sociálne výhody upravené Kolektívnou zmluvou:
- čerpanie pracovného 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,
- poskytovanie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 2% z objemu
zúčtovaných platov.
V rámci mimoriadnej situácie hromadného výskytu pandémie COVID 19 boli včas pre
ochranu zdravia zamestnancov zabezpečené:
- jednorazové ochranné prostriedky (rúška, rukavice),
- plastové ochranné štíty,
- dezinfekčné prostriedky (tekuté, gélové, dezinfekčné vlhčené utierky a pod.),
- zásobníky na jednorázové utierky,
- návleky na obuv,
- stojany na dezinfekciu s bezdotykovým dávkovačom,
- germicídny žiarič,
- bezkontaktné infračervené teplomery.
Dezinfekcia pracoviska (povrchov, podláh, kľučiek, pracovných plôch a pod.) bola
zabezpečená v zmysle hygienických opatrení.
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany je zabezpečená
autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom s odbornou spôsobilosťou.

Stav k 31.12.
Pracovné miesto
(v súlade s organizačnou
štruktúrou)

Úväzok (v%)

Počet ľudí –
fyzický stav

Obsadená v roku
2020 (áno/nie)

Štatutárny zástupca - riaditeľka

100

1

áno

Vedúca oddelenia KOČ

100

1

áno

Manažér kultúry pre menšinovú kultúru

100

1

áno

Manažér kultúry pre popularizáciu
astronómie a prírodných vied

100

1

áno

Vedúca úseku TĽK

100

1

áno

Manažér kultúry, neprofesionálne
umenie - folklór

100

1

áno

Manažér kultúry, neprofesionálne
umenie – fotografia, výtvarná
tvorba, propagácia, grafika

100

1

áno

Manažér kultúry pre Remeselnícky
inkubátor

100

1

áno

Manažér kultúry – lektor remesiel

100

1

áno

Manažér kultúry – lektor remesiel

100

1

áno

Vedúca oddelenia HPČ

100

1

áno

Manažér ekonomiky

100

1

áno

Referent pokladne a správy
majetku

100

1

áno

Informátor

100

1

áno

Vodič, údržbár

100

1

áno

Upratovačka

100

1

áno

Pozn
ámka

Rodičovská dovolenka
od 20.1.2019

Zmluva do ukončenia
RD

Zastupovanie
počas PN

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

15

Počet
zamestnancov
(prepočítaný stav)

15

k 31.12.

Počet novoprijatých

2

Počet tých, čo odišli

1

6. Marketing a propagácia
Inovatívne formy: videá a prezentácie na Youtube a FB
-

online výstavy fotografií a výtvarných diel, online katalógy
metodické/edukačné videá - škola tanca, výroba dekoračných predmetov z hliny,
zábavná astronómia
receptáre tradičných jedál
prezentačné medailóny remeselníkov
zverejňovanie z archívu Gemerfilm
propagačné video o Dome tradičnej kultúry Gemera natočené v spolupráci
a v produkcii Divadla Theatrum

Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity

(počet a stručný popis)

Tlačené výstupy

50 rokov hvezdárne Uránia - propagačný leták
Výtvarné spektrum 2020 - katalóg
RINK 2020 - katalóg
V inkubátore sa remeslám darí – článok
v časopise INBIZNIS (1/2020)

Sociálne médiá

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

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

rádio Lumen - séria rozhovorov RINK
RTVS relácia Kapura - prezentácia výstavy
Dedičstvo inšpiruje, Košice dnes

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
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2021

Vypracovanie akčného plánu rozvoja GOS
na roky 2021 - 2025
Naplnenie Akčného plánu RINK
Inšpirujúce kultúrne dedičstvo

Komentár

realizácia medzinárodného projektu

Prílohy:
1. Projekty 2020
2. Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti (ku
kapitole 3.2.)
3. RINK
4. Organizačná štruktúra
5. Fotodokumentácia na CD

Gemerské osvetové stredisko
PROJEKTY 2020
FPU

žiadané

schválené

20-441-00979

Medzinárodný festival paličkovanej čipky "Paličkovanie, csipkeverés, koronki,
..."

14 200,00 €

10 000,00 €

podujatie presunuté
na 6/2021

20-441-01043

Rok na Gemeri 2020, zimný festival zvykov a obyčají Gemera, 26. ročník

17 000,00 €

10 000,00 €

podujatie zrušené

20-441-01001

Rejdová 2020 - 47. ročník Gemerského folklórneho festivalu

22 700,00 €

16 000,00 €

podujatie zrušené

20-451-01791

Cineama 2020 - krajská súťaž

3 020,00 €

2 500,00 €

20-452-01018

Dedičstvo inšpiruje

20 200,00 €

13 000,00 €

20-460-01731

XIV. ročník Medzinárodnej výstavy a konferencie paličkovanej čipky "XIV.
Nemzetközi Csipkekiállítás és Konferencia Palócföldön" Kozárd (HU)

1 900,00 €

0,00 €

79 020,00 €

51 500,00 €

MK SR
5.5 Postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby
3656/2020
Vesmír očami detí
900,00 €
3661/2020
3665/2020

Výtvarné spektrum
AMFO
Regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky
3617/2020
hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka
Jazykom tanca - regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky
3632/2020
choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
5.1 Podpora aktivít v oblasti prezentácie tradičnej kultúry
"Inšpirácie tradičnými remeselnými technikami"
3622/2020
vzdelávacie aktivity k oživeniu textilných techník

MK SR Kultúrne poukazy 2020

INTERREG SK/HU

Inšpirujúce kultúrne dedičstvo

presun niektorých
aktivít do 6/2021

700,00 €

podujatie zrušené

1 500,00 €
2 400,00 €

1 400,00 €
2 200,00 €

podujatie zrušené

670,00 €

670,00 €

podujatie zrušené

800,00 €

800,00 €

podujatie zrušené

3 100,00 €

0,00 €

9 370,00 €

5 770,00 €

88 390,00 €

57 270,00 €
462,00 €

41 541,68 €
99 273,68 €

Tabuľkový prehľad aktivít GOS 2020
Počet
Návšt.
Návšt. Deti a
účink. neplatiaci platiaci mládež
1
5

P.č. Dátum

Názov

Forma

Popis

Miesto

1

9.1.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

2

9.1.2020

Krúžok

tvorivá dielňa, krúžok

Točenie na kruhu

DTKG

1

3

9.1.2020

Malá ríša

premietanie

historická dráma

Kino Apollo

2

4

16.1.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

4

5

16.1.2020

Krúžok

krúžok

Maľovanie engobami

DTKG

1

1

6

16.1.2020

Štvrtkové kino

premietanie

Prvý človek

Kino Apollo

2

1

7

19.1.2020

Rodinná nedeľa

premietanie

Putovanie so sobíkom

Kino Apollo

2

8

21.1.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

8

9

22.1.2020

Školská projekcia

premietanie

Malá ríša/GymDobs

Kino Apollo

1

10

22.1.2020

Školská projekcia

premietanie

Eszter hagyatéka/GymnRV

Kino Apollo

11

22.1.2020

TD

tvorivá dielňa, klub

Prasiatko

12

23.1.2020

Krúžok

krúžok

Glazovanie

13

23.1.2020

Štvrtkové kino

premietanie

14

28.1.2020

TD fašiangy

15

28.1.2020

16

28.1.2020

17

1

1
39
1
1
6

3

2

12

12

1

2

54

54

DTKG

2

1

17

10

DTKG

1

1

1

SK dokument, Volanie

Kino Apollo

2

3

tvorivá dielňa

Prasiatko

DTKG

1

TD Gastro

tvorivá dielňa

fánky

DTKG

1

TD fašiangy

tvorivá dielňa

textilná

DTKG

1

29.1.2020

TD Gastro

tvorivá dielňa

fánky

DTKG

1

18

29.1.2020

TD fašiangy

tvorivá dielňa

textilná

DTKG

2

2

19

30.1.2020

Krúžok

krúžok

Točenie na kruhu

DTKG

1

1

20

30.1.2020

TD fašiangy

tvorivá dielňa

Prasiatko

DTKG

21

30.1.2020

TD fašiangy

tvorivá dielňa

textilná

22

4.2.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

23

5.2.2020

TD MŠ Kyjevská

24

6.2.2020

Exkurzia z Rumunska

25

6.2.2020

26

2

14

14

14

14

14

14

20

20

20

20

1

18

16

DTKG

1

18

16

Stretnutie v klube

DTKG

1

1

6

tvorivá dielňa

Prasiatko

DTKG

2

2

13

exkurzia

návšteva z partnerského mesta Baia Mare (RU)

DTKG

1

6

Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

4

7.2.2020

Na truhlici maľované

workshop

maľba na drevo, tradičné motívy

DTKG

1

27

7.2.2020

TD

tvorivá dielňa

hrnčiarska

DTKG

3

28

8.2.-4.3.

50 rokov hvezdárne Uránia

výstava

výstava historických fotografií

DTKG

1

130

16

29

8.2.2020

Čierne diery v kozmickej pavučine

prednáška

Prednáška Dr. Norberta Wernera

DTKG

1

150

43

30

8.2.2020

Mobilné planetárium

prezentácia

Prvá prezentácia verejnosti

DTKG

2

40

22

31

11.2.2020

Workshop Šperk

workshop

Výroba šperku

DTKG

2

2

1

7

6
6

5

32

11.2.2020

PZ pre folklór

porada

hodnotenie 2019, plán 2020

DTKG

14

14

33

13.2.2020

Exkurzia MŠ Štítnická

exkurzia

zakúrenie v peci, prezentácia gastrodielne

DTKG

1

2

16

16

34

13.2.2020

Exkurzia MŠ Štítnicka

prezentácia

prezentácia točenia na kruhu

DTKG

1

2

16

16

35

13.2.2020

Exkurzia v GOS

tvorivá dielňa

prezentáciacia v textilnej dielni

DTKG

1

2

16

16

36

13.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

MŠ Štítnická

DTKG

1

18

37

13.2.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

5

38

13.2.2020

Krúžok

krúžok

textilná

DTKG

2

1

39

14.2.2020

TD -SOŠ

tvorivá dielňa

textilná- plstenie šperku

DTKG

1

40

17.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

SZŠ

DTKG

1

1

41

17.2.2020

Online marketing

školenie

SBA seminár pre RINK

DTKG

2

10

42

18.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

ZŠ Brzotín

DTKG

1

43

18.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

SZŠ

DTKG

44

18.2.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

45

18.2.2020

Workshop Šperk

workshop

Glazovanie šperkov

46

19.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

47

20.2.2020

Čo všetko facebook ponúka.

48

20.2.2020

Exkurzia v planetáriu

49

20.2.2020

50

16
1
8

6

7

7

1

7

7

1

1

7

7

2

7

DTKG

2

5

MŠ Juh

DTKG

1

4

28

28

workshop

workshop RINK

DTKG

2

16

prezentácia

MŠ s VJM

DTKG

1

4

22

22

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

SZŠ

DTKG

1

1

15

15

20.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

Remeselníci

DTKG

1

15

51

22.2.2020

Výtvarné spektrum 2020

seminár

Rozborový seminár s autormi

DTKG

4

7

52

26.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

Evanjelická MŠ

DTKG

1

3

23

23

53

26.2.2020

Exkurzia v planetáriu

prezentácia

ZŠ katolícka

DTKG

1

3

17

17

54

26.2.2020

pôst - TD pre školy

tvorivá dielňa

plstené mydlo

DTKG

1

3

21

21

55

26.2.2020

TD - Pôst

tvorivá dielňa

Výroba mydelničky-tvar rybky

DTKG

1

3

21

21

56

26.2.2020

TD Gastro

tvorivá dielňa

posúchy

DTKG

1

21

21

57

26.2.2020

TD pôst

tvorivá dielňa

textilná

DTKG

1

2

20

20

58

27.2.2020

Krúžok

tvorivá dielňa, krúžok

textilná vyšívanie

DTKG

1

59

27.2.2020

TD - Pôst

tvorivá dielňa

Výroba mydelnička - tvar rybky

DTKG

1

2

17

17

60

27.2.2020

TD Gastro

tvorivá dielňa

posúchy

DTKG

1

1

9

9

61

27.2.2020

TD pôst

tvorivá dielňa

textilná- výroba mydla

DTKG

1

2

27

25

62

28.2.2020

Škola tanca

workshop

Výučba tancov z Gemerskej Polomy

Gemerská Poloma

2

26

63

2.3.2020

Jarné prázdniny

tvorivá dielňa

Výroba sliepočky plátovou technikou

DTKG

2

13

5

64

2.3.2020

Program v planetáriu

prezentácia

Jarné prázdniny

DTKG

1

6

3

65

2.3.2020

Program v planetáriu

prezentácia

Jarné prázdniny

DTKG

1

7

4

3

66

3.3.2020

Jarné prázdniny

tvorivá dielňa

Výroba veľkonočného zajaca

DTKG

2

17

11

67

3.3.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

68

3.3.2020

Program v planetáriu

prezentácia

Jarné prázdniny

DTKG

1

16

9

69

3.3.2020

Program v planetáriu

prezentácia

Jarné prázdniny

70

4.3.2020

Jarné prázdniny

tvorivá dielňa

Výroba jarného venčeka

DTKG

1

13

10

DTKG

2

19

11

71

4.3.2020

Program v planetáriu

prezentácia

Jarné prázdniny

DTKG

1

12

8

72

4.3.2020

Program v planetáriu

prezentácia

Jarné prázdniny

DTKG

1

13

8

73

5.3.2020

74

5.3.2020

Astrokrúžok

krúžok

Astronomický krúžok

Hvezdáreň

1

Exkurzia

exkurzia

Návštevník

DTKG

1

75

5.3.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

3

76

5.3.2020

Jarné prázdniny v DTKG - TD gastro

tvorivá dielňa

posúchy

DTKG

1

1

77

5.3.2020

Pozorovanie

pozorovanie

Pozorovanie pre verejnosť

Hvezdáreň

1

8

78

6.3.2020

Exkurzia hvezdáreň

exkurzia

ZŠ Brzotín

Hvezdáreň

1

2

79

6.3.2020

Jarné prázdniny v DTKG - TD maľovanie kraslíc

tvorivá dielňa

maľovanie kraslíc voskovou technikou

DTKG

1

80

6.3.2020

Škola tanca

workshop

škola tanca

Rožňava

26

26

81

6.3.2020

Výtvarné spektrum

súťaž, výstava

vyhodnotenie, vernisáž

DTKG

3

40

82

6.3.-10.3.

Výtvarné spektrum

výstava

výstava

DTKG

1

83

30.3.-31.12. Výtvarné spektrum online

výstava

online výstava na FB

DTKG

1

84

1.4.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

85

8.4.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

6

86

15.4.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

2

20

87

22.4.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

2

23

88

28.4.2020

Oplecko, kamža a čepec online

výstava

online výstava fotografií YT + FB

DTKG

1

179

89

29.4.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

5

14

90

6.5.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

6

11

91

13.5.-31.12. AMFO online

súťaž, výstava

online výstava fotografií YT

DTKG

1

154

92

13.5.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

8

93

20.5.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

11

94

27.5.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

2

5

95

2.6.2020

Metodický deň - TD Gastro

tvorivá dielňa

pečenie kváskového chleba v peci

DTKG

1

8

96

4.6.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

2

97

10.6.-9.10.

Goral na Gemeri

výstava

Milan Kostur, Betliar, insitné umenie

DTKG

1

300

98

11.6.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

2

99

11.6.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

6

8

2

1
1
11

8

14

14

15

11

3

4

23

13

90
1

100 11.6.2020

TD hrnčiarska

tvorivá dielňa

Výuka základov výroby keramiky

DTKG

1

2

101 15.6.2020

Hlinovanie s GOSkou

prezentácia

Predaj hliny,výmena:hlina/výrobok

DTKG

1

19

102 15.6.2020

TD hrnčiarska

tvorivá dielňa

Výuka základov výroby keramiky

DTKG

1

2

103 18.6.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

104 22.6.2020

Gráty a ancúgy

dokumentácia

fotodokumentácia trad. odevu Rejdová

DTKG

6

105 24.6.2020

Brigáda na hvezdárni

brigáda

Kosenie a terénne úpravy

Hvezdáreň

13

106 25.6.2020

Gráty a ancúgy

dokumentácia

fotodokumentácia trad. odevu Rejdová

DTKG

4

107 25.6.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

108 25.6.2020

TD Hrnčiarska

tvorivá dielňa

Výuka základov výroby keramiky

DTKG

1

109 29.6.2020

Gráty a ancúgy

dokumentácia

fotodokumentácia trad. odevu Vlachovo

DTKG

5

110 29.6.2020

Káčer na bicykli

exkurzia

exkurzia pre filmový štáb TA3

DTKG

2

111 30.6.2020

Gráty a ancúgy

dokumentácia

fotodokumentácia trad. odevu Rejdová

DTKG

3

112 30.6.2020

Remeselný networking

školenie

vzdelávací seminár

DTKG

2

10

113 1.7.2020

Theátrum reportáž

prezentácia

reportáž na YT z hrnč. a text. dielne

DTKG

6

6

114 2.7.2020

Gráty a ancúgy

workshop

fotodokumentácia trad. odevu Vlachovo

DTKG

6

115 2.7.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

5

116 2.7.2020

Spevácky dom

workshop

spevácky dom

Vyšná Slaná

1

32

117 3.7.2020

Via Carpatia seminár

seminár

infoseminár Aktívne starnutie

DTKG

4

10

118 6.-10.7.

Remeselnícky tábor pre deti

tábor

Denný letný remeselnícky tábor

DTKG

13

119 9.7.2020

Letné kino

premietanie

premietanie Rocketman

Hvezdáreň

4

120 9.7.2020

Pozorovanie

pozorovanie

pozorovanie po kine

Hvezdáreň

2

121 13.-15.7.

Hviezdna misia I.

tábor

stanový tábor

Hvezdáreň

122 13.-17.7.

Remeselnícky tábor

tábor

Denný letný remeselnícky tábor pre deti

123 16.7.2020

Gráty a ancúgy

dokumentácia

124 16.7.2020

Letné kino

premietanie

125 16.7.2020

Pozorovanie

126 23.7.2020

1
1

4
13
4
2
2

20

20

117

20

3

5

5

DTKG

12

6

fotodokumentácia trad. odevu Rejdová

DTKG

4

rodinný Dolittle

Hvezdáreň

2

pozorovanie

pozorovanie po kine

Hvezdáreň

1

Gráty a ancúgy

workshop

fotodokumentácia trad. odevu Rož. Bystré

DTKG

6

127 23.7.2020

Kútne plachty v Gemeri

prednáška, výstava

Prezentácia kútnej plachty

DTKG

2

128 23.7.2020

Letné kino

premietanie

komédia, dráma ČR Vlastníci

Hvezdáreň

2

129 23.7.-31.8.

Výstava Kútna plachta

výstava

Výstava

DTKG

1

150

130 24.7.2020

Exkurzia DTKG

exkurzia

Exkurzia pre hostí z OZ Martfű HU

DTKG

1

7

131 25.7.2020

Gemerský remeselnícky jarmok

festival

Prezentácia KPČ

Krh. Dlhá Lúka

1

4

132 27.-31.7.

ANIMOsCool

tábor

letná škola animovanej tvorby

DTKG

4

2

133 27.7.2020

Čo si zač modrotlač?

exkurzia, prezentácia

prednáška modrotlač + výstavy

Galéria Ban. muz.

2

12

20

113
30

20
14

23
58

6

8
8

134 30.7.2020

Letné kino

premietanie

thriller Neviditeľný

Hvezdáreň

3

180

40

135 30.7.2020

Pozorovanie

pozorovanie

večerné pozorovanie

Hvezdáreň

2

40

4

12

136 31.7.2020

Tri zlaté ruže

premietanie

vyhodnotenie ANIMOsCool a projekcia filmu

kino Apollo

3

30

137 3.-7.8.

Letný remeselnícky tábor

tábor

Týždňový tábor pre deti III. turnus

DTKG

16

20

138 6.8.2020

Letné kino

premietanie

rodinný animovaný Ježko Sonic

Hvezdáreň

4

166

139 6.8.2020

Pozorovanie

pozorovanie

pozorovanie po kine

Hvezdáreň

4

140 10.-12.8.

Hviezdna misia II.

tábor

stanový astronomický tábor

Hvezdáreň

4

141 10.-14.8.

Remeselnícky tábor IV. turnus

tábor

Remeselnícky tábor pre deti

DTKG

12

142 13.8.2020

Letné kino

premietanie

thriller, Joker

Hvezdáreň

3

143 13.8.2020

Pozorovanie

pozorovanie

Pozorovanie po kine

Hvezdáreň

2

30

144 14.8.2020

Cineama KS

súťaž

Krajská súťaž amat. film. tvorby

Hvezdáreň

2

20

145 17.-21.8.

Po gemersky hráme, aj si zaspievame

tábor

muzikantský workshop

Vyšná Slaná

30

30

30

146 20.8.2020

Letné kino

premietanie

muzikál Cats

Hvezdáreň

3

74

30

147 25.-26.8.

Remeslo z kraja sveta

prezentácia

prezentačno-predajné podujatie-jarmok

OC Optima Košice

30

500

148 27.8.2020

Exkurzia DTKG

exkurzia

jednanie OOCR Gemer, KOCR BB

DTKG

2

6

149 27.8.2020

Letné kino

premietanie

komédia, Stratili sme Stalina

Hvezdáreň

3

150 3.-5.9.

Medzinárodný festival paličkovanej čipky Bobowa festival

Účasť s prácami (foto, video) na festivale

Bobowa (PL)

5

151 4.9.2020

Letné kino

premietanie

SK triler, dráma Sviňa

Hvezdáreň

3

152 4.9.2020

Pozorovanie po kine

pozorovanie

pozorovanie po letnom kine

Hvezdáreň

1

10

153 8.9.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

9

154 10.9.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

6

155 16.9.2020

Výroba zvonov stredovekou technológiou

prednáška, prezentácia

zvonolejár R. Slíž

DTKG

1

15

156 17.9.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Voľná tvorba

DTKG

1

6

157 22.9.2020

Dedičstvo inšpiruje 2020 - výber

porota

hodnotenie výrobkov a výber na výstavu

DTKG

3

3

158 22.9.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

9

159 23.9.2020

Rada partnerstva KSK

prezentácia

stratégia KSK

DTKG

6

35

160 26.9.2020

Tvorba scénických programov

seminár

vzdel. seminár

DTKG

1

10

161 1.10.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

162 3.-30.10.

Dedičstvo inšpiruje 2020

výstava

výstava výrobkov klientov RINK

Dom remesiel KE

42

11

163 2.10.2020

Dedičstvo inšpiruje 2020

výstava

otvorenie výstavy RINK

Dom remesiel KE

2

10

164 5.10.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Stretnutie v klube

Dom remesiel Košice

1

11

165 6.10.2020

Klub paličkovanej čipky

klub

Stretnutie v klube

DTKG

1

3

166 6.10.2020

Metodické stretnutie NOC

prezentácia

účasť na online metod. stretnutí NOC

online

3

20

167 8.10.2020

Hrnčiarsky klub

klub

Vlastná tvorba

DTKG

1

4

13

40

24
10

2

96
10

16
130

50

7

2
5

60
72

100
43

44

25

168 9.10.2020

Milan Kostur finisáž

výstava

169 14.10.2020

Metodický deň pre zamestnancov

170 14.10.2020

Poradný zbor NOC

DTKG

2

15

prednáška, tvorivá dielňa zdobenie kraslíc, maľba na drevo

DTKG

2

12

prezentácia

účasť na online stretnutí por. zboru pre film

online

2

14

171 20.10.-17.12. Goral na Gemeri KE

výstava

výstava M. Kostura v Košiciach

Výmenník Štítová KE

1

90

172 24.10.-25.10. Festival paličkovanej čipky Krakovany

festival

Online

Krakovany

4

200

173 1.12.-22.12. Advent v Ľúbivom obchodíku

prezentácia

adventný predaj rem. výrobkov

DTKG

10

200

174 3.12.-4.12.

seminár, workshop

seminár o tvorbe veľkých projektov

KC Kláštor Rožňava

2

1

511

3112
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REMESELNÍCKY
INKUBÁTOR
Hodnotenie činnosti 2020

Predkladá:

Mgr. Novotná Helena
riaditeľka GOS

VYHODNOTENIE PLÁNU AKTIVÍT za rok 2020
Remeselnícky inkubátor Gemer

Realizovanie plánovaných aktivít Remeselníckeho inkubátora narušila pandemická situácia
a s tým súvisiace opatrenia z úrovne ÚVZSR. Nebolo možné včasne a reálne plánovať,
technicko-organizačne zabezpečovať následne ani realizovať aktivity podľa plánu.
Napriek prísnym opatreniam, ktoré neumožnili organizovať hromadné podujatia, bolo
možné realizovať aktivity s obmedzeným počtom ľudí. V priestoroch Domu tradičnej kultúry
Gemera pomocou vlastnej techniky prebiehali fotenia produktov do pripravovaného
katalógu remeselníkov.
Taktiež prebiehali individuálne, väčšinou však online poradenstvá ohľadne administrácie
sociálnych sietí pre klientov RINK. Nástroje sociálnych sietí Facebook a Instagram boli využité
na sprostredkovanie a propagáciu ich aktuálnej tvorby. Aktívne sa pracovalo na dopĺňaní
a aktualizácii Databázy remeselníkov a taktiež na spracovaní a zverejňovaní jednotlivých
profilov na webovú stránku RINK.
V rámci detských remeselníckych táborov organizovaných v štyroch týždenných turnusoch
Domom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave boli prvýkrát do lektorských aktivít zapojení
klienti RINKu aj mimo rožňavského okresu.
V letných mesiacoch a na začiatku jesene sa uskutočnili dve odborné prednášky pre členov
RINK na témy Kútne plachty v Gemeri a Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou.
Neplánovanou, ale veľkou novinkou, verejnosťou a médiami veľmi pozitívne hodnotenou
bol Malý jarmok tradičných remesiel a ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja
Remeslo z kraja sveta počas dvoch dní (25.-26.8.) v Obchodnom centre Optima v Košiciach,
na ktorom sa zúčastnilo 38 remeselníkov, klientov RINK.
Na jeseň, 2.10. bola slávnostne sprístupnená výstava ľudovo-umeleckých výrobkov
z Košického kraja Dedičstvo inšpiruje 2020 v spolupráci s Východoslovenským múzeom
v Košiciach. V prekrásnych priestoroch košického Domu remesiel svoje autorské diela
predstavilo 44 remeselníkov, ktorých práce na účely výstavy odporučia odborná komisia.
Žiaľ v dôsledku opätovne zavedených protipandemických opatrení výstavné priestory boli
pre verejnosť predčasne uzavreté. Z dôvodov zadokumentovať a čo najširšej verejnosti
predstaviť výstavu, bola zhotovená virtuálna prehliadka, ktorá je sprístupnená tak cez
webovú stránku RINK ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.
Po počiatočnom nadšení remeselníkov a ochoty manažmentu OC Optima v Košiciach
opakovať malý jarmok remesiel v predvianočnom čase, škoda, tento zámer sa neuskutočnil.
Sprísnené opatrenia ÚVZSR to opäť neumožnili.

2

Jedným zo zámerov RINKu je aj sprostredkovanie predaja remeselníckych produktov.
V dôsledku absencie vianočných trhov na celom území Slovenska, RINK prichádzal
s iniciatívou prezentácie spojenej s komisionálnym predajom výrobkov v Dome tradičnej
kultúry Gemera. Táto forma pomoci sprostredkovania predaja bola úspešná, vysoko
hodnotená tak od klientov RINKu, ako aj zo strany verejnosti.
Plán/plnenie
1. pokračovanie workshopov - nové témy / Rožňava
• „Čo všetko Facebook ponúka“ (20.2. 2020) workshop
DTKG Rožňava, počet lektorov 2, počet remeselníkov 16
(z toho RV 11,KS 4, TV 1)
•

Remeselný networking (30. 6.)
Networking zameraný na prezentáciu remesla, komunikáciu, spätnú väzbu a
spracovanie negatívnej spätnej väzby.
DTKG Rožňava, počet lektorov 2, počet účastníkov 10

•

23.7.-31.8.2020 - "Kútne plachty v Gemeri"
Odborná prednáška spojená s výstavou, klientky RINK čipkárky A. Czintelovej.
16.9.2020 - „Výroba zvonov stredovekou technikou“
Odborná prednáška remeselníka, zvonolejára, klienta RINK Roberta Slíža
• Ďalšie vzdelávacie aktivity sa neuskutočnili kvôli opatreniam Covid19
2. networking, informačné stretnutia v regiónoch kraja / spolupráca s ROS a kult.
zariadeniami KSK
• neuskutočnilo sa kvôli opatreniam Covid19
3. zahájenie interaktívnych workshopov v regiónoch KSK / témy ako v Rožňave v roku
2019
• neuskutočnilo sa kvôli opatreniam Covid19
4. aktualizácia databázy (osobné výjazdy manažérky RINK na festivaly, jarmoky,
návštevy remeselníkov )
• osobné návštevy priamo u remeselníkov v obmedzenom režime, spracovanie
a prezentácia na webovej stránke
5. organizovanie zájazdu pre remeselníkov na významné remeselnícke festivaly
(Mesterségek Ünnepe Budapešť 20-23.8., Dni majstrov ÚĽUV Bratislava 5.-6.9., EĽRO
Kežmarok)
• festivaly neboli organizované
6. Krajská konferencia remeselníkov II. ročník
• neuskutočnilo sa kvôli opatreniam Covid19
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7. Príprava a zavedenie krajskej certifikácie a regionálnej značky „Unikátny regionálny
produkt“ resp. „Vyrobené v Košickom kraji“
• prvotné zámery sú rozpracované, osobné stretnutia a konzultácie sa
neuskutočnili kvôli opatreniam Covid19
8. Spracovanie výstupov do ucelenej publikácie o ľudových remeslách v regiónoch KSK
• spracovaný a vydaný „Katalóg remeselníkov z Košického kraja 2020“ v troch
jazykových mutáciách (SK,HU,EN) v náklade 700 ks.
9. Spracovanie systému fungovania lokálnych produkčných reťazcov
• úloha sa odkladá, je potrebné prehodnotiť
10. Príprava technicko-organizačného zabezpečenia nového formátu krajského festivalu
„Župný festival remesiel 2021“
• úloha sa odkladá, je potrebné prehodnotiť
PUBLICITA, MEDIALIZÁCIA
V inkubátore sa remeslám darí – článok v časopise INBIZNIS (1/2020)
Malý jarmok Remeslo z kraja sveta – Rádio Regina, Košice dnes, Nový čas, Korzár –
upútavka, reportáže
Predstavenie Remeselníckeho inkubátora a jeho klientov – rádio Lumen: 6.9.2020 –
predstavenie činnosti RINK-u, Anežka Kleinová, 13.9.2020 rezbár Erik Trella, 27.9.2020
šperkárka Zuzana Szabová,11.10.2020 šúpoliar Béla Rigó, 25.10.2020 tkáčka a čipkárka Anna
Urbánová, 1.11.2020 keramikárka Martina Švarc, 8.11. 2020 plstenie a krasličiarstvo Soňa
Košarová
Výstava Dedičstvo inšpiruje 2020 – RTVS relácia Kapura, predstavenie výstavy a jej upútavka
na virtuálnu prehliadku, relácia AKTUÁLNE TU A TERAZ - 14.10.2020 RTVS - Rádio Regina
Predaj výrobkov v obchode DTKG v čase adventu – RVTV, RTVS - pozvánka na nákup
výrobkov klientov RINKu
PROPAGÁCIA
Výroba propagačných a prezentačných materiálov k jarmoku a výstave - rollupy, banner,
tašky a sáčky s logom RINK, samolepky s logom RINK, vizitky pre remeselníkov, visačky,
poznámkové bloky, chladiace tašky, bulletin k výstave

spracovala:
Mgr. Novotná Helena
riaditeľka GOS
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
GEMERSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO ROŽŇAVA
k 31.12.2020
ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Gemerského osvetového strediska v Rožňave
RIADITEĽKA

ODDELENIE EKONOMICKO-PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

ODDELENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

Vedúci oddelenia, manažér kultúry
vedenie oddelenia, personalistika, vedenie sekretariátu, registratúra,TĽK

Vedúci oddelenia, manažér kultúry
vedenie oddelenia, neprofesionálne umenie - film

ÚSEK EKONOMIKY

ÚSEK PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY

ÚSEK ASTRONÓMIE

Manažér ekonomiky

Vodič, údržbár

Vedúci úseku, manažér kultúry
vedenie úseku,neprofesionálne umenie-hudba, spev

pre popularizáciu astronómie a prírodných vied

Referent pokladne a správy majetku

Upratovačka

Mananžér kultúry - lektor remesiel

Informátor

Mananžér kultúry - lektor remesiel

Manažér kultúry
pre Remeselnícky inkubátor

Manažér kultúry
neprofesionálne umenie - fotografia, výtvarná tvorba
propagácia, grafika

Organizačná štruktúra Gemerského osvetového strediska v Rožňave
k 31.12.2020 , celkový počet zamestnancov 15.

Manažér kultúry
neprofesionálne umenie - folklór

Manažér kultúry

