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A/ Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I. HLAVNÁ ČINNOSŤ
1. KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ
Realizáciu kultúrno-výchovnej
činnosti
zabezpečujme
kvalifikovanými, tvorivými
zamestnancami a externými pracovníkmi, ktorí pripravujú a realizujú mnohožánrové aktivity
v oblasti aktívneho využitia voľného času pre rôzne cieľové skupiny.
Naše odborné teoretické poznatky a dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti pedagogiky,
psychológie, sociológie, teórie a riadenia kultúry a metodiky činností voľného času
aplikujeme do všetkých foriem a žánrov kultúrno-výchovných aktivít.
Našim dlhodobým zámerom je vytvorenie zaujímavej, pestrej a inovatívnej multižánrovej
kultúrnej ponuky, ktorá umožňuje nielen zábavu a relax, ale aj rozvoj osobnosti
s prihliadnutím a rešpektovaním potrieb obyvateľstva takého multietnického regiónu, akým
je okres Rožňava.
Kultúrno-výchovné aspekty integrujeme do všetkých aktivít, sú ich neoddeliteľnou súčasťou a
prelínajú sa medzi hodnotenými odbornými úsekmi.
2. TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA
2.1. Folklór – hudba, spev, tanec
Na úseku hudba, spev sme po úspešnom ukončení nahrávania CD nosiča (v roku 2013)
odhalili mnohé nedostatky, preto počas celého roka prebiehala intenzívna metodická pomoc
folklórnym kolektívom a jednotlivcom v problematike spolupráce speváckej zložky
a hudobnej zložky. Folklórne skupiny, ktoré nemajú k dispozícii živú hudbu dostali metodickú
pomoc vo forme praktických cvičení. Prebiehali tréningy, kde mali možnosť cvičiť rytmicky
a upraviť spev najmä po intonačnej stránke. Mnoho kolektívov robí nábor nových členov,
ktorí nepoznajú základy (texty piesní), tým pádom nevedia pracovať na iných závažnejších
problémoch, ako je rytmické a intonačné zosúladenie s hudbou (nehovoriac o priestorovom
pohybe na javisku). Tieto nedostatky sme riešili počas uplynulého roka s kolektívmi FSk
Bystränky, FSk Bučina, FSk Hrabina, FSk Gočovan, FSk Genšenky, ŽSk FS Dubina.
V oblasti detského folklóru sa uskutočnila okresná súťaž hudobného folklóru, ktorá bola
doplnená o - prvýkrát organizovanú - muzikantskú dielňu (12.-13.4.). Detská muzikantská
dielňa horného Gemera začala už v piatok stretnutím účastníkov v priestoroch mestskej
radnice v Rožňave. Mladí nadaní muzikanti sa zoznámili s lektormi hudby a spevu,
a predviedli pripravené piesne, na základe ktorých sa dalo určiť do akej kategórie začiatočník alebo pokročillý - patria. Umelecká úroveň zúčastnených detí bola rôznorodá, no
pomerne dosť vysoká. Lektorsky sa na tomto edukačnom podujatí podieľali hostia, ktorí
prijali naše pozvanie. Skupinu huslistov mali na starosti Mgr. Michal Noga, etnomuzikológ
a pracovník NOC v Bratislave, Ing. Ondrej Hlaváč, primáš ĽH Zobor a predník
hornogemerskej ľudovej hudby. Harmonicko-rytmickú skupinu kontrabasistov a violistov si
zobral pod taktovku Michal Zelinka, kontráš ľudovej hudby FS Hornád. Odbornú asistenciu
počas celého podujatia zabezpečila Mgr. Mária Hlaváčová, etnomuzikológ a zároveň
pracovníčka nášho strediska. Muzikantskej dielne sa zúčastnilo 25 detí z okresov Rožňava,
Revúca a Rimavská Sobota. Účastníci sa naučili a spoznali rôzny folklórny materiál
z horného Gemera. Tí, ktorí technicky nevynikali prebrali v skupine najmladších detské hry,
ktoré spracoval Ondrej Hlaváč a hravou formou sa snažil priučiť deti hráčskym technikám.
Michal Noga sa venoval skupinke strednej a najzručnejšej, kde sa huslisti venovali
gočovskému verbunku, silickému verbunku, pastierskym piesňam z palicového tanca
z Rejdovej a preberali rôzne techniky primášov ako Ďura Lenkeja, Jána Matajzíka a Ondreja
Radiča. Michal Zelinka, ktorý mal na starosti kontrášov a kontrabasistov, preberal materiál
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súvisle s Michalom Nogom, aby si deti večer mohli spoločne zahrať piesne, ktoré sa naučili.
Samozrejme zručnejší hráči využili aj svoje vlastné improvizačné techniky a repertoár sme
doplnili aj o iné zaujímavé piesne z Gemera a Malohontu. Muzikantská dielňa bola
jednoznačne prínosom a obohatením pre zúčastnených, ale aj pre GOS jako organizátora.
Dostali sme mnoho podnetov od rodičov, s návrhmi ako ešte vylepšiť dielne, v realizácii
ktorých chceme pokračovať a doplňovať ich. Záujem bol aj o iné nástroje a sekciu dychovú,
najmä o zobcovú flautu a klarinet. Najžiadanejším nástrojom v budúcich ročníkoch je cimbal,
o ktorý má záujem mnoho rodičov a učiteľov. V pokračovaniach muzikantských dielni sa
zameriame na vokálnu prípravu detí a problematiku tvorby repertoáru v detských ľudových
hudbách.
Na podujatí Jozefovské spevy (Vlachovo, marec) sa Gemerské osvetové stredisko podieľalo
po stránke metodickej a organizačnej. V roku 2014 sa toto podujatie konalo v centre obce,
kde sa sústredil hlavný program. Folklórne skupiny obohatili vystúpenia o ženské
chorovody na moste. Pozvanie prijali aj médiá a vznikol pútavý zostrih pre folklórnu reláciu
Kapura v RTVS.
Pomerne veľký priestor sme v roku 2014 venovali folklórnemu festivalu Rok na Gemeri (7. –
8. 11. 2014), ktorý v roku 2014 oslávil 20. výročie. Slávnosti boli - z pôvodného miesta
v Slavošovciach - premiestnené do Rožňavy, konali sa na námestí a v športovej hale. Počas
tohto podujatia sme organizačne spolupracovali s mestom Rožňava.
Na úseku folklór - tanec bola činnosť v hodnotenom období zameraná na vzdelávacie aktivity
pre choreografov a vedúcich folklórnych kolektívov, skvalitňovanie tanečných zručností
záujemcov o gemerské ľudové tance, súťažno-prezentačné formy i dokumentovanie
tradičnej ľudovej kultúry v okrese.
Vzhľadom na skutočnosť, že v ostatnom období pribudli v okrese nové kolektívy, v starších
sa vymenili vedúci i choreografi a úroveň ich tvorby mala stagnujúci charakter Gemerské
osvetové stredisko, s podporou Ministerstva kultúry, mohlo naplniť svoj zámer a vytvoriť
možnosti pre ich rozširovanie odborných vedomostí a praktických návykov. V dvoch častiach
(18.5. a 4.10.) uskutočnilo cyklické školenie pre choreografov a vedúcich folklórnych
súborov a skupín zamerané na osvojenie si základov choreografickej práce vo folklórnych
kolektívoch i režijné procesy v inscenačných formách. Lektor Mgr. Martin Urban, tanečník,
choreograf a pedagóg okrem teoretických informácií venoval pozornosť v praktickej časti aj
regionálnym špecifikám. Účastníkom poskytol vzácne rady hlavne čo sa týka náročnej práce
s interpretom a celkovo naplnil očakávania začínajúcich i pokročilých choreografov či
vedúcich našich kolektívov.
Ďalšie pokračovanie Školy gemerských ľudových tancov, Podmo na tanec bolo zamerané na
tance horného Gemera. Uskutočnila sa v dvoch častiach ( 8.8. a 29.11.) s odborníkom na
ľudové tance horného Gemera Mgr. Jánom Liptákom. Účastníci sa oboznámili s tanečnými
oblasťami na Slovensku a ich zvláštnosťami. V úvode praktickej časti lektor poukázal na
spoločné znaky aj rozdiely tancov z iných regiónov a našich, gemerských. Po rozcvičke
pristúpil k výučbe
ženských tancov, z ktorých vybral typické chorovody a kolesá.
U mužských, resp. parobských tancov zase palicový a hajdúske, a na záver to boli párové
tance čardášového a polkového typu. Druhá časť školy tanca bola pútavejšia keďže
tanečníkov pri výučbe sprevádzali akordeonisti a ľudová hudba Ondreja Hlaváča ml.. Účasť
i zastúpenie folklórnych kolektívov boli na spomínaných edukačných podujatiach veľmi
dobré.
Úspešným bolo aj okresné kolo súťaže tvorivých choreografií folklórnych kolektív (3 FS so
4 choreografiami). Odborná porota navrhla na postup do krajskej súťaže dva kolektívy, ktoré
získali veľmi pekné umiestnenia – FS Dubina z Rožňavy strieborné pásmo a FS Borostyán
z Drnavy sa stal Laureátom krajskej súťaže a postúpil do celoštátnej súťaže kde sa umiestnil
v striebornom pásme.
Gemerský folklórny festival nastúpil ďalšiu etapu a pri príprave jeho 41. ročníka bola
pozornosť zameraná na inováciu a skvalitnenie scénických programov domácich kolektívov
a sprievodných podujatí. Divácky úspech zaznamenal tematický program k 100.výročiu
vypuknutia I. svetovej vojny, v réžii Mgr. Jána Liptáka. Pribudli nové aktivity – školy tanca,
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i ďalšie zaujímavosti vo dvoroch, v obci aj v amfiteátri. Programy na hlavnej scéne zaujali
návštevníkov až do záveru festivalu.
V priebehu roka bola poskytnutá odborná metodická pomoc folklórnym skupinám a súborom
Lehoťanka, Bučina, Hrabina, Gočovan, Bystränky, Radzim, Hôra, Stromíš, Dubina, Haviar
k výberu tém, choreografickému spracovaniu programových čísel. Ďalej boli riešené zámery
činnosti kolektívov, ich vlastnej prezentácie i gemerského folklóru v rámci významných
podujatí v okrese, na Slovensku či v médiách.
Odborná metodická a organizačná pomoc bola poskytnutá aj subjektom pri organizovaní
podujatí a festivalov v okrese; v rámci spolupráce medzi regionálnymi osvetovými
strediskami folklórny súbor Haviar a folklórna skupina Lehoťanka prezentovali okres na
Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach v Klenovci.
Pre Národné osvetové centrum v Bratislave boli aktualizované heslá do Encyklopédie
scénického folklorizmu. Z archívu GOS bola poskytnutá fotodokumentácia kolektívov
a jednotlivcov k programu FF Východná.
2.2. Ľudové remeslá
Pri Gemerskom osvetovom stredisku už pätnásty rok aktívne pôsobí klub paličkovanej čipky,
ktorého dlhodobým zámerom je uchovávanie a rozvíjanie tradičnej gemerskej paličkovanej
čipky. Prostredníctvom diel členiek klubu systematicky tento cieľ napĺňame na rôznych
regionálnych, celoštátnych ale aj zahraničných akciách a výstavách, tradične napríklad na
Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej, na podujatí Rok na Gemeri, Gemerskom
remeselníckom jarmoku a Vianočnom jarmoku v Krásnohorskej Dlhej Lúke a na mnohých
obecných podujatiach v okrese.
V marci sme pod názvom Čaro čipky širokej verejnosti predstavili tvorbu klubu formou
výstavy, na ktorej sme prezentovali diela podľa vlastných, iných a neznámych návrhov.
Krása a jedinečnosť diel je charakteristická využitím gemerských prvkov v celkovej tvorbe.
Výstavu sme realizovali v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave.
GOS je organizátorom medzinárodného workshopu paličkovanej čipky „Paličkovanie,
csipkeverés, koronki“ (5. – 7. 9. 2014), ktorého hlavným cieľom je uchovávanie, rozvíjanie
a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií
a skúseností.
V programe VII. ročníka boli zaradená prezentácia k realizácii jedinečného projektu
paličkovanej čipky „Čipkárska cesta“, ktorého cieľom bolo nielen zmapovať tradičnú
i súčasnú paličkovanú čipku ako živý dôkaz jej existencie, činnosť klubov a ich aktivistov na
Slovensku. Prípravu a realizáciu projektu prezentovala fundovaná dokumentátorka
Národopisného múzea v L. Hrádku Anna Kolkusová, koordinátorka projektu.
S cieľom spoznávania histórie a rôznorodosti paličkovanej čipky sme sa rozhodli, že
účastníkom medzinárodného podujatia postupne priblížime regionálne čipky na Slovensku.
V uplynulých rokoch to bola gemerská čipka, soľnobanská a tento rok sme sa zamerali na
krásnu mnohopárovú liptovskú paličkovanú čipku, ktorá vznikla v 18. storočí.
Odev bol vo všetkých historických dobách prejavom kultúry národa, jeho zmýšľania, ako aj
symbolom postavenia jednotlivca spoločnosti. Mgr. Silvia Lörinčiková, historička SNM
v Betliari prítomných zaviedla do tajov dámskej módy na portrétoch šľachtičných od neskorej
renesancie až po 20. storočie, kde sa objavovali aj prvky paličkovanej čipky.
Prezentácia zo Svetového kongresu ODIFA v Austrálii zdôraznila krásu, rôznorodosť
a originalitu kreácií paličkovanej čipky. Kongresu sa zúčastnila významná čipkárka Eva
Turos z Budapešti, ktorá informovala aj o súťaži a výstave , vystavená bola aj spoločná
„medzinárodná práca“ - etiketa na vínovú fľašu. Spoločné dielo čipkárok z Rožňavy,
Szécenyu, Bobowej, Budapešti a Krakowa bolo súčasťou našej medzinárodnej výstavy
a začiatkom októbra bola vystavená na Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky
v Bobowej „XV. Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej w Bobowej“.
Tvorivá dielňa sa niesla v duchu tradičnej gemerskej okrajovej čipky, ktorá už v 18. storočí
zdobila príbytky a interiér kostolov. Členky klubu paličkovanej čipky pre účastníkov
medzinárodného podujatia, širokú odbornú a laickú verejnosť pripravili hotové práce
prepracované zo starých gemerských okrajových čipiek, ktoré boli súčasťou výstavy.
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Takisto pripravili predlohy, nákresy vzorov gemerskej čipky, fotodokumentáciu hotovej čipky
a pomôcky potrebné k vypaličkovaniu vzorov.
Medzinárodnú výstavu, ktorá bola sprístupnená pre verejnosť počas konania podujatia, tvorili
jedinečné práce paličkovanej čipky od členiek klubu paličkovanej čipky pri GOS, čipkárok
z Michaloviec, Strážskeho, Krakowa, Budapešti a Szécsény.
Podujatie prispelo k rozvoju ďalšej spolupráce so zahraničnými partermi, k výmene
skúseností pri tvorbe vzorov, rozvíjaniu sa, zdokonaľovaniu sa v splietaní nití a k spoznaniu
ďalších techník paličkovania. Spoznávanie tradícií tradičnej ľudovej kultúry iných krajín
prispieva k participácii pri organizovaní medzinárodných podujatí a tým sa unikátna
gemerská paličkovaná čipka stáva známa nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
Podujatie bolo realizované finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
V júni 2014 sa členky klubu paličkovanej čipky pri osvetovom stredisku zúčastnili IX. ročníka
Medzinárodnej konferencie paličkovanej čipky spojenej s výstavou „Palócföldi
csipkekonferencia és kiállítás“ v Kozárde (MR). Organizátorom podujatia je Združenie
remeselníkov „Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete“ v Kozárde.
Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky sme obohatili o originálne práce gemerskej
paličkovanej čipky, ktoré sme vystavili prvýkrát. S dvomi prácami na tému „darček z čipky“
sme sa zúčastnili súťažnej časti konferencie, naše súťažné práce brošňa a darčeková
krabička s aplikáciou gemerského vzoru boli ocenené.
V rámci tejto akcie sa predĺžilo spoločné dielo čipkárok MOST („Most, ktorý nás spája“)
o tradičnú paličkovanú čipku z Ruska.
Účastníci podujatia sa oboznámili s cieľmi a smerovaním tradičnej paličkovanej čipky
v Maďarsku, s realizovanými aktivitami v Bobowej a v Krakove a s činnosťou Klubu
paličkovanej čipky pri osvetovom stredisku v Rožňave.
Tradičnú gemerskú paličkovanú čipku sme predstavili nielen účastníkom konferencie ale aj
širokej verejnosti. Našou účasťou sme prispeli k budovaniu ďalšej cezhraničnej spolupráce
a k propagácii tradičnej ľudovej kultúry.
3. ZUČ, FESTIVALY
Gemerský folklórny festival (22.-23.8.2014)
Počas dvoch festivalových dní sa v obci a amfiteátri sa uskutočnilo 16 scénických programov
a 27 sprievodných podujatí s 845 účinkujúcimi, remeselníkmi a organizátormi pre cca 2250
návštevníkov.
V piatok popoludní Rejdová už žila festivalom, domáce a hosťujúce súbory pozývali na
programy, vo dvoroch ponúkali rejdovské koláče i tradičné gemerské špeciality.
Účastníci sa sústredili pred evanjelickým kostolom kde sa konali Služby Božie za uchovanie
tradícií v hornom Gemeri. V programe bohoslužieb sa predstavili Mária Brdárska-Janoška,
spevácka skupina z Kovačice a folklórna skupina z Radzim z Vyšnej Slanej. Z kostola sa
účastníci v krojovanom sprievode presunuli na výstavu insitného umenia Kovačická trojka.
Úvod slávnostného otvorenia 41. Gemerského folklórneho festivalu na malej scéne patril
domácej folklórnej skupine Hôra a ľudovej hudbe Ondreja Hlaváča. V ďalšom sa v programe
predstavili spevácka skupina Genšenky z Honiec, folklórne skupiny Gočovan z Gočova
a Radzim z Vyšnej Slanej. Ľudová hudba Juraja Pecníka so sólistami priniesli svoju
Vrchársku parádu. Folklórny súbor V šírom poli hruška z Kovačice ponúkol programy
z rôznych kútov Slovenska. Novinkou na festivale bola škola tanca pod vedením Ivany
Nemčokovej, v ktorej účastníkov priúčali základným krokom rejdovského čardáša,. Prvý
festivalový deň pokračoval ľudovými veselicami vo dvoroch a tí, ktorí majú radšej pokojnejšie
prostredie mali možnosť vo dvore u Brehalu zoznámiť sa dokumentárnou tvorbou Petra
Pobočeka, amatérskeho filmára z Revúcej.
V druhý deň festivalu už od rána hudba a spev oznamovali návštevníkom, že rejdovské
dvory sú otvorené a ponúkajú rôzne zaujímavosti zo života predošlých generácií, tiež
možnosť vyskúšať si spracovanie ľanu a vlny, pradenie, tkanie či zvládnuť niekoľko párov
paličiek, ale aj vyrobiť si vlastný šindeľ i množstvo ďalších zaujímavých činností. Po voľnej
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zábave vo dvoroch a na pľacu ožila malá scéna kde sa v detskom programovom bloku
Eniki, beniki, kilki bé ... predstavili kolektívy Haviarik, Kincskeresó, Radzimčok, Mládežnícky
súbor z Drnavy, ľudová hudba Lúčka a ich sólisti. V závere dopoludňajšieho programu na
malej scéne bol uvedený projekt Gemerského osvetového strediska v Rožňave „Gemer
tancuje“. Tri variácie čardáša – slovenský, maďarský a cigánsky predstavili tanečníci
z folklórnych súborov Borostyán z Drnavy a Dubina z Rožňavy a do spoločného sa zapojili aj
malí i dospelí diváci.
Sprievodné podujatia na pľacu a vo dvoroch pokračovali, vo dvoroch sa hralo, spievalo
tancovalo, muži súťažili v strúhaní šindľov a ženy vo viazaní šatiek. Festivalová atmosféra na
pľacu vyvrcholila veselým a pestrým krojovaným sprievodom do amfiteátra. Úvod na veľkej
scéne patril ľudovej hudbe Ondreja Hlaváča a jej hosťom, spolu predstavili CD nosič „Tichý
vetrík po doline veje“, ktorý vydalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave na sklonku
minulého roka. Program gemerských folklórnych kolektívov režisér Mgr. Ján Lipták rozdelil
do troch blokov. Folklórne súbory Dubina z Rožňavy, Gemer z Dobšinej, folklórne skupiny
Hôra z Rejdovej, Hrabina z Nižnej Slanej a ich sólisti v bloku „Piesne vojnou písané“
úspešne zvládli náročnú tému, ktorá bola venovaná 100. výročiu od vypuknutia 1.svetovej
vojny a 70. výročiu od vyhlásenia SNP. Scénický program „Žriedla nevysychajú“ predstavil
folklórne skupiny so zvykmi z obcí Čierna Lehota Rožňavské Bystré a Pača a folklórne
súbory Haviar z Rožňavy, Borostyán z Drnavy a Stromíš z Vlachova svoje tanečné čísla
uviedli v programe „Muzikanti hrajú a nôžky virgajú“.
Zahraničný hosťujúci folklórny súbor V šírom poli hruška z Kovačice ponúkol pestrý blok
hudby, spevu a tanca zo slovenských regiónov. Program vrcholil a na scéne sa postupne
striedali hosťujúce folklórne kolektívy Šumiačan, Partizán s ľudovou hudbou Mira Kapca zo
Slovenskej Ľupče a Zemplín z Michaloviec
Okrem scénických programov v amfiteátri si návštevníci mohli vybrať aj zo širokej
ponuky sprievodných podujatí, ako napr. detské tvorivé dielne, prezentácie, jarmok a ukážky
ľudových remesiel a ďalšie aktivity.
Rok na Gemeri (7. – 8. 11. 2014)
Podujatie „Rok na Gemeri“ vzniklo v roku 1995 s cieľom odborno- metodického podchytenia
folklórnych skupín, spevného materiálu, ktorý sa v nich prezentuje, zachováva a odovzdáva
z generácie na generáciu. Vytvorené bolo pre oblasť bývalého Gemera- Malohontu- t. j.
okresov Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Poprad, Banská Bystrica.
Tento rok sa v podujatí objavili vzdelávacie a záujmové programy pre detských interpretov
v oblasti tradičného folklóru Gemera pre základné školy v Rožňave, ale aj pre strednú
a najstaršiu generáciu. Aktivity sme rozšírili na námestie baníkov a do večerných klubov.
Podujatie bolo realizované vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja
a taktiež Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Slavnosti sa začali už v piatok ráno, keď v priestoroch galérie Baníckeho múzea, knižnice,
radnice a centra voľného času mali deti základných škôl v Rožňave možnosť vyskúšať
remeslá a dielne ako – Hopsasa-tralala (tanečná dielňa s Attilom Oláhom a Michalom
Richtarcsíkom), Remeslo má zlaté dno (tvorivé dielne s lektormi zo združenia gemerských
remeselníkov), Gemerčina – známa i neznáma (dielňa gemerského nárečia s lektorom
Gabrielom Róžaiom), Gemer číta (výber rozprávok gemerských spisovateľov v mestskej
knižnici), Modrotlač pre deti bola dielňou v galérii Baníckeho múzea, kde sa tí najmenší
zoznámili s využitím techniky modrotlače a interaktívnou formou sa ju naučili používať. Na
námestí sa ďalšej skupine detí venoval astronóm s najnovšími technikami na sledovanie
a výskum slnka a jeho aktivít.
Predpoludním v severnej časti námestia vyvrcholil projekt „Gemer tancuje“ s myšlienkou
roztancovať celé námestie, každého záujemcu bez ohľadu na vek, pohlavie a samozrejme
rasu. V júli bolo vydané metodické DVD, z ktorého sa záujemcovia mohli priučiť jednoduchým tanečným prvkom a základným krokom gemerského čardášu a s nimi sa do tanca
zapojiť.
Od rána sa na námestí stretli remeselníci, predajcovia tradičných výrobkov a folklórne
skupiny, ktoré prezentovali svoju obec s tradičnými výrobkami, gastronómiou. Tohto
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folklórneho mestečka sa zúčastnili kolektívy ako Združenie gemerských remeselníkov, Klub
dôchodcov, MAS Krasturist, folklórne skupiny Genšenky z Honiec (vo svojom stánku
pripravili pravú domácu slepačiu polievku), Bučina z Pače ( varili pre okoloidúcich trhance
a grúlovníky), Gočovan z Gočova (priniesli napečené svadobné koláče – beräc, rošťky,
závin), Lehoťanka z Čiernej Lehoty( podávali lokše, škorec), FS Haviar z Rožňavy ( domáci
chlieb s lekvárom, domáci chlieb s bryndzou, s masťou a cibuľou a pravú domácu medovinu)
Slanky z Nižnej Slanej (upiekli miestne domáce koláče a bryndzovníky). Počas prezentácií
tradičného remesla a jedál sa folklórne kolektívy predstavili so svojim piesňovým
repertoárom v programovom bloku s názvom „Tot rožnavský mestský dom“. V tomto bloku
vystupovali aj pozvané kolektívy ako DFS Haviarik z Rožňavy, ĽH Erika Sitára z Nitry a FS
Lipa z Budapešti.
Podvečer vyvrcholila druhá časť projektu roztancované mestečko. Do tanca už hrala živá
ľudová hudba Maroša Rusnáka známe gemerské čardášové piesne. Na námestí sa stretlo
cca 500 ľudí z rôznych organizácií, združení, spolkov, klubov. Tancom ich viedli lektori Vlado
Michalko, Attila Oláh, Michal Richtarcsík s partnerkami. Po skončení tanečného maratónu
bola v priestoroch sobášnej sály
mestskej radnice pripravená komorná beseda
s pracovníčkami knižnice o regionálnych knihách našich rodákov, Ján Kolesár predstavil
svoju monografiu o Rejdovej. Sprievodnou aktivitou bola výstava fotografií a obrazov
s názvom „20 rokov v obrazoch“ v galérii radnice a reprízu programu z folklórneho festivalu
v Rejdovej „Piesne vojnou písané“ v sále predstavili kolektívy FSk Hôra, Hrabina, FS Gemer
a Dubina. Hosťom večera bol FS Lipa z Budapešti.
Počas programu v Rožňave v kultúrnom dome v Slavošovciach vystúpil folklórny súbor
Úvrať z Poltára s ľudovou hudbou Ďatelinka. Organizátori tak vzdali vďaku partnerovi
a pôvodnému miestu konania podujatia Rok na Gemeri.
Sobotňajšie odpoludnie patrilo folklórnym skupinám a súborom z oblasti bývalej Gemerskej
župy, tí ktorí sa snažia zachovať pre mladú generáciu to, čo staršia generácia vytvorila
a zanechala pre svojich potomkov a odovzdať to ďalšej generácii. 20. ročník znamenal pre
organizátorov akýsi prelom, a miernu zmenu, keďže sme vyskúšali nové priestory športovej
haly, kde sme boli vystavení veľkej výzve ako zo športového priestoru urobiť divadelnú sálu,
primeranú výročnému scénickému programu.
Réžie programu sa zhostil známy choreograf Martin Urban, ktorý sa snažil divákom poukázať
na myšlienku života mladého páru od narodenia po smrť. Vystriedalo sa 15 kolektívov : FSk
Hôra z Rejdovej, Radzim z Vyšnej Slanej, Stromíš z Vlachova, Gočovan z Gočova, Dolina
z Gemerskej Polomy, Bučina z Pače, Škorec z Vidinej, Lehoťanka z Čiernej Lehoty,
Genšenky z Pače, Hrabina z Nižnej Slanej, Bystränky z Rožňavského Bystrého a folklórne
súbory Haviar z Rožňavy, Háj z Rimavskej Soboty a Lipa z Budapešti. Záver patril spoločnej
piesni Jasný mesiac a roztancovanej športovej hale. Zábava pokračovala tanečným domom
pod vedením manželov Sýkorovcov, kde sa účinkujúci naučili nové prvky z obce Sirk.
Ars Antiqua Europae in Via Gothica (19. – 22. 9. 2014)
Gemerské osvetové stredisko v Rožňave zorganizovalo už trinásty ročník medzinárodnej
prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste .Koncepciu
a programovú dramaturgiu podujatiu poskytlo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
v spolupráci s osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi. Do spolupráce vstúpili aj
jednotlivé obce s predstaviteľmi- starostami, kde sa prehliadka realizovala, ale aj kultúrne
a spoločenské zariadenia a farnosti.
Podujatie začalo v Evanjelickom kostole v Štítniku , jedinečnom svojimi maľbami zo 14.16.storočia a oltárom Majstra Pavla z Levoče. Koncertu predchádzala odborná prednáška
o klavíri v kaštieli Betliar, v podaní reštaurátorky Mária Bujnovská a účinkoval klavirista
Miklós Nyéky. Kolektív Solamente naturali koncertovali s programom „Staré piesne a tance
z Gemera“. Svoj repertoár pripravili pre bohatosť histórie obce Štítnik a vybrali si starú
Uhroveckú zbierku, ktorá bola nájdená práve v Štítniku. Moderátorská dvojica Zuzana
Bobríková a Juraj Genčanský hovoreným slovom sprevádzali úvodný koncert a aj ďalšie.
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V sobotu organizátori začali koncertom v Krásnohorskom Podhradí, kde využili priestory
Andrássyho obrazárne. Profesionálne umelecké duo Szilágyi Kinga Katinka a Vámosi-Nagy
Zsuzsa z Maďarska predviedli diela od známych autorov Messeneta, Godarda, Wagnera.
Tohto roku sa jeden z koncertov konal aj v katedrále Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je
najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou v Rožňave. Je to pôvodne gotická stavba zo
14.storočia, v roku 1776 sa stala biskupskou katedrálou. V programe účinkovalo sláčikové
kvarteto Adventure Strings z Bratislavy, ale tento koncert bol výnimočný sprievodným
podujatím s názvom „Mladí a nepoznaní“, kde organizátori chceli predstaviť mladé talenty –
absolventov ZUŠ (Nikoleta Vodová a Kristián Krištóf z Rožňavy).
V nedeľu v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Dedinkách po skončení nedeľňajšej omše
začal koncert súboru z Budapešti s názvom Ad Libitum, ktorý svoj repertoár zameral na diela
od Galuppiho, Cacciniho, Händla.
V kostole Sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku sme divákom predstavili mladého talentovaného
Andreja Korsinszkeho, ktorý zahral na trubke s klavírnym sprievodom Silvie Mišurovej.
Hostia si mohli vypočuť organový recitál v podaní Vladimíra Kopáčika. Sonatu C dur si mohli
diváci vypočuť od Vladimíra Turčana a Mariny Mikić zo Srbska.
V ranogotickom kostole v Čečejovciach účinkovali hostia - Luteduo ( duo lutny a teorba)
hráčov Antona Birulu a Anny Kowalskejz Varšavy. Ich koncertu predchádzalo vystúpenie
Nadje Eližérovej, mladej úspešnej flautistky z Medzeva.
Prvýkrát sme tohto roku nadviazali spoluprácu aj s evanjelickým zborom v Dobšinej,
v evanjelickom kostole Svätej Trojice.Program odznel koncert s názvom Lautade Dominum
v podaní speváckeho zboru z Miškolca Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus.
Večer si prišli na svoje aj milovníci starej hudby na Spiši, kde sa tohto roku naplnili priestory
koncertnej miestnosti obrazárne v kaštieli v Markušovciach. Divákom tu mohli predviesť 50
minútový koncert klavírna majsterka Marina Mikić a violový sólista Andrej Turčan zo Srbska.
Ako mladý a nepoznaný talent zahral na gitare barokové diela rodák z Markušoviec Timotej
Závacký.
Záver festivalu patril koncertu v prekrásnom Kaštieli Betliar, ktorý je pýchou nášho regiónu.
V priestoroch obrazárne sa predstavilo mladé zoskupenie spevákov 4G kvarteto a český
súbor pod názvom Victoria Ensemble. Diváci mali možnosť zažiť atmosféru barokových
scenérií a aféry.
Trinásty ročník Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej
ceste sa konal pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka
Trebuľu, s finančným prispením Ministerstva kultúry SR, programu Terra Incognita a taktiež
s materiálnym prispením organizátorských obcí príslušných farských úradov, mediálnych
partnerov. Prezentovali sa jednotlivci a kolektívy zo Slovenska, Česka, Maďarska, Srbska
a Poľska. Na deviatich koncertoch sa vystriedalo 100 účinkujúcich, ktorí už tradične, okrem
vlastnej prezentácie a interpretácie mali možnosť spoznať naše kultúrno-historické
bohatstvo. Tak podujatie sledovalo aj oblasť cestovného ruchu, propagáciu a prezentáciu
kultúrnych pamiatok Gotickej cesty .
4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Podujatia organizované na tomto úseku mali charakter súťažný, boli to regionálne kolá
postupových súťaží. Plniac dlhodobejší zámer – preniesť ťažisko organizovania tohto typu
súťaží na školské zariadenia – organizovali sme ich v spolupráci s Centrom voľného času
a Domom Matice slovenskej v Rožňave. Gemerské osvetové stredisko bolo pri ich realizácii
odborným garantom (organizačná príprava, agenda, komunikácia so školami ap.) Finančne
sa na realizácii podieľali všetky subjekty podľa svojich možností a rozpočtov, Dom Matice
slovenskej prispel vecnými cenami pre víťazov - veku primeranými knihami slovenských
autorov, centrum voľného času zabezpečilo porotu, priestory a občerstvenie pre súťažiacich.
Na rozboroch konaných v rámci súťaží členovia odbornej poroty vyhodnotili jednotlivé
vystúpenia, navrhli postup do krajského (prípadne priamo do celoslovenského kola súťaže
a určili poradie na prvých troch miestach.
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Počas roka sa konali (chronologicky):
• Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského (29. 1. 2014) - súťaž v prednese slovenských
povestí podnecuje recitátorov k poznávaniu histórie regiónu v ktorom žijú, a takisto
ostatných regiónov Slovenska, prostredníctvom literárnej tvorby. Do súťaže sa zapojilo
9 základných škôl a jedno gymnázium.
• Hviezdoslavov Kubín (8. 4. 2014) - súťaž v umeleckom prednese slovenskej a svetovej
poézie a prózy v slovenskom jazyku; najstaršia súťaž v tomto žánri, kultivuje prejav,
prehlbuje literárne poznanie. V roku 2014 sa konal 60. ročník tejto celoslovenskej súťaže,
preto - na základe dohody organizátorov – bol spôsob realizácie okresného kola
inovatívny a výnimočný. Najväčšia zmena sa prejavila pri organizovaní okresnej súťaže
pre všetky vekové kategórie počas jedného dňa. Slávnostnosť jubilejného ročníka bola
zdôraznená aj programom mladých talentovaných hudobníkov – absolventov ZUŠ.
K tomu, aby sa táto koncepcia dala naplniť sme využili všetky priestory kongresového
centra a centra voľného času.
• Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (8. 10. 2014) - súťaž v prednese pôvodných
slovenských rozprávok vyhlásená na počesť nášho rodáka P. E. Dobšinského umožňuje
bližšie zoznámenie s ľudovými aj modernými rozprávkami. Je určená deťom do 7. ročníka
ZŠ, téma prednesu je deťom blízka, preto je atmosféra na tejto súťaži uvoľnená a tvorivá.
Zúčastnili sa jej žiaci z 10 základných škôl a gymnázia, potešiteľná je skutočnosť, že sa
zapojili aj dve školy s vyučovacím jazykom maďarským (ZŠ ref. kresťanskej cirkvi
v Rožňave a ZŠ Hrhov).
Systematicky pracujúce neprofesionálne divadelné kolektívy v okrese nezaznamenávame.
Na obciach sú sporadicky organizované príležitostné vystúpenia miestnych skupín, prevažne
ako súčasť kultúrno-spoločenských aktivít, alebo malé javiskové formy na stredných školách.
5. Foto, film
Pre všetkých záujemcov o umeleckú fotografiu v regióne sme zorganizovali v marci
postupové kolo celoslovenskej súťaže amatérskej fotografie AMFO. Zapojilo sa 10 autorov
vo veku od 15 do 55 rokov so 77 fotografiami. Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy
sa tentokrát konalo 1. 4 2014 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea. Predchádzal mu
rozborový seminár, ktorého sa takmer všetci autori zúčastnili, aby si vypočuli analýzu
prihlásených diel od členov poroty Ing. Igora Šimka z Košíc a Rožňavčana Štefana Fábiána.
Igor Šimko zároveň odprezentoval svoju tvorbu, čo bolo určite prínosom pre všetkých
zúčastnených v ich umeleckom a technickom napredovaní. Na krajskej aj celoslovenskej
súťaži bol ocenený Štefan Šmelko, ale úspechom sú aj vystavené fotografie v rámci krajskej
súťaže ďalších piatich autorov a na celoslovenskej výstave jedného.
Filmový úsek zameriava svoju činnosť na podporu amatérskej filmovej tvorby
prostredníctvom príležitostných a neformálnych stretnutí, členov a sympatizantov filmového
klubu Gemerfilm a prezentáciu neprofesionálnej a študentskej filmovej tvorby s cieľom
podchytiť mladých začínajúcich tvorcov a pomôcť im v umeleckom a technickom
napredovaní. Členovia klubu spolupracujú pri výbere filmov na podujatia pre verejnosť,
v ktorých umelecké vyobrazenie a filmové majstrovstvo dokáže pôsobiť predovšetkým na
mládež prostredníctvom vizuálnej a zvukovej stránky podnecuje emócie, núti k zamysleniu,
narúša stereotypy, a tým plní odveké poslanie umenia t. j. kultiváciu, integráciu a orientáciu
ľudí.
Filmová tvorba vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov,
postojov a skúseností autorov. Organizovaním krajskej súťažnej prehliadky Cineama
poskytuje GOS tvorcom z Košického kraja príležitosť pre zhodnotenie a prezentáciu ich
úsilia.Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti
v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Zároveň umožňuje na rozborovom seminári a na
kolektívnej alebo individuálnej konzultácii stretnutie amatérskych tvorcov s odborníkmi pre
film, s cieľom vypočuť si odbornú analýzu súťažných filmov z viacerých aspektov –
umeleckého (dramaturgia, scenár, réžia, herecké stvárnenie, komentár, výber hudby), ako aj
technicko-umeleckého (kamera, strih, zvuk, osvetlenie a pod.). Odborné rozborové semináre
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plnia funkciu edukačnej časti podujatia a sú veľkým prínosom pre súťažiacich; zároveň sú aj
odborným zdôvodnením rozhodnutia poroty. Potešujúce je, že veľká väčšina najmä mladých
autorov z Košíc sa súťaže a seminára zúčastnila osobne, čím sa tento zámer darí napĺňať.
V rámci krajského kola, ktoré sa konalo 5. 4. 2014, v skupine A súťažili autori do 16 rokov,
prihlásených bolo 11 filmov. V skupine B boli autori od 16 do 21 rokov a v tomto ročníku
súťažilo 18 filmov. Rovnocenne bola zastúpená aj skupina C – autori nad 21 rokov trinástimi
filmami.V krajskom kole sa stretli postupujúci z košického a spišského regiónu, a tiež
nováčikovia z Rožňavy. Žánrovo bol zastúpený najviac animovaný film, ale autori s obľubou
vytvárajú aj hrané filmy, reportáže, dokumenty, experimenty, videoklipy a minútové filmy.
Porota v zložení doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD. režisér, VŠ pedagóg, Mgr. art Ľubomír
Viluda, vedúci Katedry dokumentárnej tvorby Fakulty dramatických umení Akadémie umení
v Banskej Bystrici a Mgr. art Ivan Kršiak, prodekan pre rozvoj Fakulty dramatických umení
AU BB rozhodla v každej kategórii o prvých troch miestach a udelila aj jedno čestné uznanie
za dokument. Riaditeľka GOS Mgr. Helena Novotná sa rozhodla oceniť mladú nádejnú
autorku, len 10 ročnú Radku Bagačkovú z Rožňavy.
Jedinečné sošky gemerských Oskarov – Goskarov putovali za umiestnenie na prvých
miestach vo všetkých troch kategóriách do Košíc. Porota bez určenia ďalšieho poradia, či
udelenia ocenenia udelila postup ďalších autorov a filmov vďaka ich estetickým, umeleckým
a technickým kvalitám do celoštátnej súťaže. Do Bratislavy tak spolu postúpilo 21 filmov
z Košického kraja.
Porota tiež ocenila výborné podmienky na prezentáciu tvorby na krajskej súťaži, ktoré
vytvorilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a členovia filmového klubu Gemerfilm –
priestorové, organizačné, personálne ako aj zabezpečenie cien.
Filmový festival o dobrodružstve, divej prírode, extrémnych športoch a zážitkoch pod názvom
Expedičná kamera sa uskutočnil 4. 4. 2014 v sále ZUŠ, dopoludnia pre školy a večer pre
verejnosť. V rámci prehliadky najúspešnejších cestovateľských a outdoorových filmov
uplynulej sezóny bolo premietnutých osem dokumentárnych filmov, a večerná projekcia bola
doplnená bonusom, ktorý sme ponúkli v rámci festivalu len v Rožňave - film Na hrane. Tento
polohraný dokument rozpráva príbeh o posádke krňačkových pretekov - netradičného športu
zo stredného Slovenska. Film o adrenalíne, bláznovstve, (ne)spoľahlivosti ľudí a o láske.
Tvorcovia Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak uviedli svoj film osobne, takže diváci mali možnosť
s nimi o netradičnom námete a jeho spracovaní podebatovať.
Vlaňajší program Spomienky na starú Rožňavu, ktoré znázorňujú naše banícke mesto
a región v retrospektíve prostredníctvom filmov a fotografií, zaujal pedagógov zo ZŠ Brzotín.
14. mája sme pre žiakov prvého aj druhého stupňa uskutočnili projekciu hraného filmu
o vzniku Rožňavy z produkcie Gemerfilmu spojenú s výkladom. Keďže filmový klub
disponuje archívnym materiálom, použili sme digitalizované filmy z rokov 1962 až 1989.
V letných mesiacoch júl, august sa uskutočnil už šiesty ročník letného kina, ktoré poskytuje
divákom príjemnú letnú zábavu so zámerom obsiahnuť rôzne filmové žánre. Obohatením
premietania o ďalší program sme vytvorili už tradičné štvrtkové tematické večery - rodinný,
hudobný, český a pod. Spojenie príjemnej podvečernej prechádzky spolu s kultúrne
stráveným večerom v spoločnosti priateľov a hviezd filmového plátna je možné zavŕšiť
pozorovaním hviezdnej nočnej oblohy z kupoly hvezdárne. Touto aktivitou sme obohatili
kultúrno - vzdelávaciu ponuku pre mládež a obyvateľov regiónu vôbec, kde aspoň počas
letných mesiacov suplujeme nejestvujúce kino.
V spolupráci s filmovým klubom Gemerfilm sme v termíne 14. - 17. 7.pripravili pre záujemcov
letnú filmovú školu so zameraním na animovaný film. Pod vedením skúsených lektorov
Ivana a Tomáša Čepkovcov z Košíc sa účastníci zoznámili s významnými animovanými
filmami, vymysleli si vlastný scenár, vyskúšali rôzne techniky animácie – plôškovú, kreslenú,
plastelínovú. Zaujímavou možnosťou určite bolo naučiť sa v tejto neformálnej a kreatívnej
prázdninovej škole aj úpravu obrázkov v grafickom editore, nahrávanie ruchov a montáž
filmov. Zábavnou a hravou formou primeranou veku a schopnostiam si v priebehu štyroch
dní každý účastník vytvoril vlastné sekvencie, spojením ktorých vznikol šesťminútový
animovaný film. Ten bol pod názvom Cirkus Rožňava vo svetovej premiére uvedený v rámci
projektu Hviezdne štvrtky na rožňavskej hvezdárni. Tvorivosť ale aj trpezlivosť, potrebné pri
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tvorbe animovaného filmu,
skvelým ohlasom publika.

sa pretavili do pocitu zadosťučinenia, ktorý bol umocnený

Snow Film Fest - medzinárodný festival tých najlepších filmov so zimnou tematikou zahŕňa
filmy, ktoré boli v minulom roku ocenené na najprestížnejších svetových festivaloch, sa
uskutočnil 21. 11. a stretol sa s priaznivým diváckym ohlasom už po druhýkrát. Z ôsmich
filmov sme v dopoludňajších hodinách premietali pre školy podľa ich výberu a vo večernom
programe pre verejnosť boli odprezentované všetky v celkove dĺžke 200 minút.
Národné osvetové centrum, Slovenská sekcia UNICA pripravila kongres a svetový festival
neprofesionálneho filmu 23. - 30. 8. v Piešťanoch, ktorý bol prehliadkou 120 filmov z vyše
tridsiatich krajín sveta. Možnosť porovnať slovenskú tvorbu so svetovou, vypočuť si názory
medzinárodnej poroty využila v záujme zvyšovania odbornej kvalifikácie pracovníčka úseku v
termíne 25. a 26. 8. Dôležitou súčasťou festivalu bol medzinárodný workshop pre mladých
filmárov, členka Gemerfilmu Alexandra Borzy bola členkou organizačného štábu a skúsenou
líderkou slovenského tímu.
Veľkú časť roka bolo pracovné úsilie venované príprave digitálneho kina plánovaného do
zrekonštruovanej multifunkčnej sály GOS. Bolo potrebné absolvovať jednania s realizátormi
a dodávateľmi technológie a v záujme preniknutia do problematiky “kinovníctva” a získania
cenných rád a kontaktov sa pracovníčka úseku zúčastnila vzdelávacích seminárov pod
názvom Nové kino, ktoré realizovala Asociácia slovenských filmových klubov. Projekt
pokrýval širokú problematiku prevádzkovania kina o.i. dramaturgiu, PR, technológie,
rezervačné systémy, sociálne siete, fundraising, marketing a ďalšie oblasti fungovania
moderného kina. Na záver vzdelávacieho cyklu získalo Gemerské osvetové stredisko
Certifikát dobrého kina.
Prevádzkovo - technické zabezpečenie podujatí pre verejnosť na úseku film by nebolo
možné realizovať bez úzkej spolupráce s aktívnymi členmi filmového klubu Gemerfilm.
Zároveň je občianske združenie Gemerfilm partnerom podujatí nielen v rovine personálnej,
ale aj po finančnej stránke.
6. Neprofesionálna výtvarná tvorba
nedosahuje v regióne takú kvalitatívnu úroveň ako v minulých rokoch. V databáze
neprofesionálnych výtvarníkov sa síce objavujú noví mladí autori, ale zväčša nejde o tvorbu
systematickú, mnohokrát sa jednorazovo zapoja do okresnej súťaže Výtvarné spektrum,
ktorú GOS vyhlasuje na základe propozícií vydaných Národným osvetovým centrom, a ďalej
sa tomuto žánru nevenujú. V roku 2014 bola táto situácia podobná, okrem autorov, ktorí sa
výtvarnej tvorbe venujú pravidelne dlhší čas, sa objavilo v okresnej súťaži (vyhlásenej
v mesiaci február) niekoľko nových talentov, ale ich tvorba bola na rôznej umeleckej úrovni.
Žánrovo sa – okrem tradične zastúpených žánrov maľba, kresba, grafika – oblasť tvorby
rozšírila, zapojili sa aj autori v kategórii insita. Celkovo sa do súťaže zapojilo 10 autorov.
Je potešiteľné, že v krajskom kole súťaže boli dvaja autori ocenení (Albert Šmihula a Milan
Kostur sa umiestnili v novovytvorenej kategórii D – insitné umenie obidvaja na 2. mieste).
Ich práce boli súčasťou krajskej výstavy Košická paleta, Úpechom je nepochybne to, že
v celoslovenskom merítku získal jednu z troch udelených cien v kategórii D – insita Milan
Kostur (Betliar).
Na základe spolupráce s Kultúrnym centrom Košického samosprávneho kraja sme v rámci
podujatia Rok na Gemeri vystavovali výtvarné práce z Medzinárodného plenéra
neprofesionálnych výtvarníkov, ktorý sa konal na jeseň 2013 v obci Rejdová. Takisto v rámci
tejto spolupráce sme sprostredkovali účasť 4 autoriek na výstave Dámska jazda v Košiciach
(marec).
V regióne zaznamenávame autorské (príp. skupinové výstavy výtvarnej tvorby, ale
mnohokrát sú organizované ako súčasť miestnych kultúrnych aktivít, či prezentácia talentov
a zručnosti občanov v záujmových kluboch a v obciach).
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7. Menšinová kultúra
Vzhľadom na širokú oblasť, ktorú úsek menšinovej kultúry zastupuje aj aktivity realizované
v roku 2014 vynikali rôznorodosťou a pestrosťou. Napriek širokým možnostiam výberu
činností bolo našou snahou zostať verní tradícii a pokračovať v realizovaní programov
zameraných na zveľaďovanie a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry. Okrem zabehnutých
cyklických programov pribudli v tomto roku aj nové, ktorých cieľom bolo osloviť čo najširšiu
verejnosť a zapojiť ich do spoločných aktivít.
V roku 2014 sa uskutočnili tri programy pre národnostné menšiny a etnické skupiny
(III. Folklórna abeceda, III. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej dielni
a Gemer tancuje), ktoré boli finančne podporené Úradom vlády SR – Kultúra národnostných
menšín a jeden pre znevýhodnené skupiny s finančnou pomocou Ministerstva kultúry SR.
Úspešným vyvrcholením činnosti na úseku bol nový projekt „Gemer tancuje slovenský,
maďarský a cigánsky čardáš“, v rámci ktorého sme vydali digitalizovaný náučný materiál
a a jeho prezentácia formou tanečného maratónu pre mládež a verejnosť.
Pozitívne hodnotíme aj to, že v minulom roku sa nám podarilo obnoviť týždňové aktivity pre
znevýhodnené skupiny v Krásnohorskej Dlhej Lúke a Rožňave, do ktorých boli zapojené deti
z detského domova a seniori zo špecializované zariadenie pre seniorov. V rámci realizovania
početných aktivít z oblasti tradičnej ľudovej kultúry boli zapojení uznávaní odborníci (ako sú
Mgr. Myrtil Nagy, Imre Mács Katalin, Attila Oláh, Michal Richtarčík, Mgr. Art Vladimír
Michalko), miestni remeselníci (napr. Ing. Valéria Zsebiková, Valéria Angyalová, Zuzana
Csobádiová), rôzne organizácie (ako sú Fórum inštitút pre výskum menšín, Združenie
gemerských remeselníkov, Bábkové divadlo v Košiciach) a združenia (OZ Pre kultúru
v Gemeri a mimo Gemera, OZ Szalóka).
Projekty:
III. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej dielni (23. 10. – 26. 11.2014)
Zámerom projektu je pokračovať v organizovaní výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré majú
prehĺbiť úctu k ľudovým tradíciám a zvýšiť umelecké cítenie u mladých. V rámci programu
boli priblížené nasledujúce tematické okruhy ako: Jesenné zvyky a tradície na Gemeri,
Tradície spojené so sviatkami a Zvyky, ktoré držali naši starí rodičia. Novinkou tohtoročného
programu boli ochutnávky tradičných jedál od gemerských remeselníkov a ukážky
spracovania pokrmov na zimné obdobie rôznymi spôsobmi ako napr. sušenie ovocia
a zaváranie. Blížiace sa sviatky nás motivovali k tomu, aby sme do programu zaradili aj
napr. základnú techniku prípravy gágoríkov a ďalšie aktivity, ktoré prehĺbia vedomosti žiakov
o živote našich predkov, tieto boli podané vo forme inscenovaného diela o jesennom období.
III. Folklórna abeceda
Cyklus vzdelávania v oblasti maďarskej tanečnej kultúry na Gemeri (23. 10. – 26. 11.2014)
Naším zámerom bolo kvalitným vzdelávaním prispieť k efektívnejšiemu uplatňovaniu
kultúrneho dedičstva našich predkov v každodennom živote maďarských občanov
a prostredníctvom ľudovej hudby a tanca, kvalitných interpretov a odborníkov prezentovať
kultúru Maďarov.
Počas dvojmesačného programu boli realizované: výučba tancov a viachlasných piesní
z Bidoviec, interaktívne hry, dramatizácia ľudovej rozprávky „A csillagszemű juhász“, škola
tanca a tradičná ľudová kultúra hravou formou pre mládež.
Bohatý a pestrý kultúrno-vzdelávací program splnil očakávania každého účastníka programu.
Veľkým prínosom projektu je nová choreografia z Bidoviec a ďalším pozitívom zblíženie
medzi mládežou a členmi folklórnych skupín.
Gemer tancuje
Zámerom nášho programu bolo spojiť obyvateľov Gemera s cieľom poukázať na kultúrnu
rôznorodosť v regióne Gemera pomocou ojedinelého kultúrno-vzdelávacieho programu,
ktorého hlavným motívom je široko známy a uznávaný tanec - čardáš.
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Realizácia projektu mala nasledujúce časti: zmapovanie čardášov, tvorba choreografie,
vyhotovenie metodického materiálu a jeho následná expedícia školám, organizáciám,
nadšencom ľudových tancov, širokej verejnosti a slávnostné vystúpenie pred verejnosťou.
Najväčším prínosom projektu je vyhotovenie komplexného materiálu, ktorý inovatívne
približuje slovenské, maďarské a cigánske tance a zároveň je vhodný pre všetky vekové
kategórie.
Jedinečnosť vzdelávacieho materiálu Gemer tancuje spočíva aj v tom, že prinesie nový
pohľad na spôsoby a formy tancovania slovenského, maďarského a cigánskeho čardáša,
ktoré sú spojené v spoločnom tanci „Ej rozmaring, rozmaring“ . Pozitívne hodnotíme aj jeho
vplyv na našu spoločnosť, ktorá sa stala tolerantnejším voči kultúre tu žijúcich národnostných
menšín.
II. Spoločne za integráciu
Cyklus neformálneho vzdelávania a informatívnej prezentácie kultúry, tvorivosti, zručnosti
seniorov a zdravotne postihnutých (25. – 28. 8. 2014)
Podujatie je jedinečným programom svojo druhu, ktorý dokáže osloviť handicapovanú
mládež a osamelých seniorov. Cieľom podujatia bolo integrovať seniorov a zdravotne
postihnutých do spoločnosti. Počas týždňového programu si účastníci mohli rozšíriť svoje
vedomosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, doplniť svoje vedomosti v oblasti gastronómie
(príprava tradičných jedál na základe „Babkinho receptára“) a osvojiť základné techniky šitia
figúrok, navliekania perličiek, batikovania a pletenia košíkov. V rámci programu boli
vytvorené podmienky na to, aby si účastníci mohli osvojiť prípravu tradičných jedál vo
vonkajšej peci (pagáče a langoše), prehĺbiť empatiu k zvieratám (animoterapia), získať
poznatky o zdravej životospráve a vypočuť si ukľudňujúce tóny ľudových nástrojov. Podujatie
bolo ukončené výstavou zhotovených produktov a predstavením Bábkového divadla z Košíc.
8. Úsek astronómie
Hlavné oblasti činnosti úseku:
- pozorovania pre verejnosť denné a večerné, exkurzie na hvezdáreň
- práca so záujmovými skupinami (krúžok, klub)
- realizácia postupových súťaží (vedomostná, výtvarnej tvorby )
- odborné programy (národné, medzinárodné).
Exkurzie
Pre návštevníkov hvezdárne boli pripravené prezentačné AV programy na doplnenie
a prehĺbenie učiva v zmysle aktuálnych školských dokumentov. Súčasťou exkurzií
s odborným výkladom bola prehliadka areálu a prístrojového parku hvezdárne (optické
a meteorologické prístroje, solárne zariadenia), pozorovanie dennej, resp. nočnej oblohy.
Počet: 18 exkurzií
Večerné verejné pozorovania
Večery pri ďalekohľade boli organizované pravidelne jedenkrát krát do týždňa. Zahŕňali rôzne
pozorovateľské aktivity a klientelu. Zamerané boli na pravidelné aj mimoriadne úkazy
blízkeho a vzdialeného vesmíru. Mali formu riadených diskusií podporovaných projekciou PC
programov priamo v kupole hvezdárne v kontakte s optickými prístrojmi.
Počet: 78
Súťaže
• Vedomostná súťaž
V marci 2014 sme zorganizovali okresné kolo 24. ročníka celoslovenskej súťaže „Čo vieš
o hviezdach“. V troch kategóriách súťažilo spolu 11 súťažiacich hodnotených odbornou
porotou. Na krajské kolo postúpilo 6 súťažiacich, pre ktorých boli v spolupráci so školami
zorganizované dva prípravné semináre.
• Výtvarná súťaž
Okresné kolo 29. r. celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ sme zorganizovali
počas mesiacov január – marec 2014. Do súťaže sa zapojilo spolu 16 MŠ, ZŠ a ZUŠ
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so 163 prácami. 21 prác z nich na základe výberu odbornou porotou postúpilo do celo slovenského kola v Hurbanove. V apríli boli práce žiakov vystavené v Galérii BM v Rožňave.
Hviezdna misia - detské letné tábory
V čase hlavných školských prázdnin sme zorganizovali dva 24-hodinové stanové zážitkové
tábory so zameraním na pobyt a pohyb v prírode bez modernej techniky a rodičov, s astronomickou tematikou. Určené boli pre deti a mládež do veku 15 rokov.
Záujmové skupiny
Astroklub združuje záujemcov o astronómiu všetkých vekových kategórií. Pravidelne sa
stretával jedenkrát týždenne a pri mimoriadnych príležitostiach. Zorganizoval 4 expedície
s odborným zameraním a exkurziu do Planetária v Košiciach.
Počet registrovaných členov: 16
Astrokrúžok združuje záujemcov o astronómiu z radov školopovinnej mládeže. Ako
mimoškolský krúžok bol otvorený v septembri 2014 v spolupráci s Gymnáziom P.J. Šafárika
v Rožňave. Pravidelne sa stretával jedenkrát týždenne a riadil sa časovo-tematickým
plánom. Registrovaných bolo 10 členov zo štyroch rožňavských škôl.
Projektové aktivity
V roku 2014 bol MK SR podporený projekt „Slnko medzi deťmi“. Bol zameraný na šírenie
nových prírodovedeckých poznatkov medzi deťmi z okresu so sťaženým prístupom na
hvezdáreň formou inovatívnych výjazdových edukačných podujatí podporených pozorovaním
Slnka novým typom optického prístroja.
Počet podujatí: 23
Odborné programy
Hvezdáreň je dlhodobo zapojená do medzinárodných pozorovateľských kampaní
a programov. Jedná sa o program pozorovaní Slnka (spolupráca s HaP v Ostrave a HaP
v Prešove), rádioastronomický program monitoringu ionosféry a medzinárodný softwarový
program (spolupráca s USA).
Propagácia
Okrem webovej stránky hvezdárne a pravidelnej týždennej rubriky v časopise Korzár,
aktuálne informácie boli zverejňované na profile GOS na sociálnej sieti.Protokoly
z odborných pozorovaní boli zasielané do HaP v Prešove a Sezimovom Ústí (ČR).
II. Regionálna činnosť
1. Metodická činnosť
Gemerské osvetové stredisko svoju metodickú činnosť vyvíja smerom k aktérom
a organizátorom kultúrno-spoločenských podujatí v rámci okresu Rožňava.
V rámci pravidelných hospitácii u folklórnych kolektívov sa snažíme o ich usmernenie
s cieľom zvýšiť kvalitu ich prezentácie v súlade so zachovaním tradičných hodnôt
regionálnej kultúry V priebehu roka bola poskytnutá odborná metodická pomoc folklórnym
súborom a skupinám zameraná na výber tém, choreografické spracovanie programových
čísel, riešené boli zámery činnosti kolektívov, ich vlastnej prezentácie i gemerského folklóru
vôbec.
Metodicky sme počas roka vypomáhali aj subjektom v oblasti menšinovej kultúry (napr. FS
Borostyán a obec Lipovník), ktorí našu odbornú pomoc využívali aj pri tvorbe projektov na
propagáciu tradičnej kultúry a školu tanca v Poľsku (podporený MK SR – Pro Slovakia),
realizovanie Regionálneho gastronomického festivalu v oblasti údolia Čermošne /Kapustová
zem (projekt podporený ÚV SR – Kultúra národnostných menšín) a na Stretnutie rodákov
(projekt podporený cez Bethlen Alap).
V hodnotenom období sme poskytovali metodickú pomoc aj pri písaní projektov k programu
KSK Terra Incognita, vrátane metodickej pomoci a odborného dohľadu pri ich realizácii.
Zároveň bolo stredisko garantom
informačného seminára, určeného pre aktérov
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v cestovnom ruchu a kultúre v našom regióne. Jeho cieľom bolo oboznámenie sa
s programom TI, ponukou podpory produktov kultúrneho turizmu, objasnenie filozofie
vytvárania partnerstiev, spoločnej ponuky a jej propagácie.
2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
- Banícke múzeum
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
- Centrum tibetskej medicíny
- Centrum voľného času Rožňava
- Detský domov Dobšiná
- farské úrady z okresu
- Filmtopia a i.
- Fórum inštitút pre výskum menšín
- Gemerská knižnica Pavla Emanuela Dobšinského
- Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske
- Hudobné centrum Bratislava
- Hvezdáreň a planetárium Prešov
- Hvezdáreň Michalovce
- Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí
- Klub dôchodcov v Rožňave
- Kultúrne centrum KSK a ďalšie kultúrne zariadenia KSK
- Magyar Csipkekészétők Egyesülete Budapešť
- Matica slovenská, Dom Matice slovenskej Rožňava
- mestá a obce regiónu
- Múzeum Spiša- pobočka Markušovce
- OZ Človek v ohrození
- OZ FS Borostyán
- OZ Gemerfilm
- OZ Haviar
- OZ Hedvábná stezka
- OZ Joga v dennom živote
- OZ Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera
- OZ Rožňavskí permoníci
- OZ Stromíš
- OZ Szalóka
- OZ Vesna
- Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd
- regionálne osvetové zariadenia
- Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar
- Slovenské technické múzeum Košice
- Soľnobanský čipkársky cech Prešov-Solivar
- Subsídium – špecializované zariadenie pre seniorov domov sociálnych .služieb
- SÚH Hurbanovo
- školy – materské, základné a stredné
- Základné umelelcké školy Rožňava, Medzev
- Združenie gemerských remeselníkov
III. PROGRAMY A PROJEKTY
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách
a podujatiach
-

Medzinárodná konferencia paličkovanej čipky spojenej s výstavou „Palócföldi
csipkekonferencia és kiállítás“ (Maďarsko, jún)
Medzinárodný workshop paličkovanej čipky „Paličkovanie, cipkeverés, koronki“
(Slovensko, september
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2. Realizácia projektov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

MK4270/2014/6.1
MK4270/2014/6.1
MK4396/2014/7.1
MK4369/2014/7.5
MK4397/2014/7.1
MK4366/2014/7.2
MK4368/2014/7.2
MK4394/2014/7.2
MK4367/2014/7.2
MK4395/2014/7.2
KNM163/2014/2.3
KNM164/2014/1.5
KNM165/2014/3.1

Ars Antiqua In Via Gothica

5000

II. Spoločne za integráciu (Cyklus neformálneho
vzdelávania ...)
41. Gemerský folklórny festival Rejdová 2014

1000

CINEAMA 2014 – krajská súťaž amatérskej
filmovej tvorby
Rok na Gemeri

1100

Cyklické školenie pre vedúcich folklórnych
kolektívov
VI. ročník medzinárodného workshopu paličkovanej
čipky „Paličkovanie, csipkeverés, koronki“
Podmo na tanec, škola gemerských ľudových
tancov
„Po gemersky hráme aj si zaspievame...!
Detská muzikantská diela
Slnko medzi deťmi

1200

III. Folklórna abeceda

1000

III. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
v remeselníckej dielni
Gemer tancuje

600

5000

3000

1500
600
1000
600

3300

3. Účasť na programe Terra Incognita
1.

Terra Incognita

Tašíkovo – Krásnohorské hradné hry

310

2.

Terra Incognita

Ars Antiqua In Via Gothica

4500

3.

Terra Incognita

Ars Antiqua In Via Gothica - spolufinancovanie

250

4.

Terra Incognita

Tašíkovo – Jánske ohne nad Šíravou

670

5.

Terra Incognita

Tašíkovo – Jazda sv. Huberta

450

TAŠÍKOVO – rozprávkový Košický kraj
Projekt Košického samosprávneho kraja, Gemerského osvetového strediska v Rožňave
a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja je prioritne určený deťom. Spája realitu
s rozprávkovým svetom prostredníctvom príbehov a motivuje najmenších obyvateľov kraja
a ich rodičov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí.
Projekt fiktívneho kráľovstva sa dotýkal obcí Betliar, Dvorníky-Včeláre, Hrhov, Hrušov,
Jablonov nad Turňou, Krásnohorské Podhradie, Slavošovce, Turňa nad Bodvou, Vlachovo
a miest Medzev, Moldava nad Bodvou, Projekt oficiálne skončil v júni 2013, ale v rámci
udržateľnosti Gemerské osvetové stredisko prezentuje Tašíkovo naďalej.
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B/ Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky
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Organizačná štruktúra a personálna oblasť
V roku 2014 činnosť organizácie bola zabezpečená 12 zamestnancami, z toho jedna
zamestnankyňa na kratší pracovný čas.
Začiatkom roka sa personálne pristúpilo k príprave nového zamerania, poslania a činnosti
strediska v Dome tradičnej kultúry Gemera. Prvým februárom 2014 niektoré kompetencie
štatutárneho orgánu prešli na oddelenie ekonomicko-prevádzkovej činnosti. Dňom 31. 1. bol
zrušený útvar riaditeľky, ktorého úseky boli priradené k samostatnému oddeleniu
ekonomicko-prevádzkovej činnosti s vedúcim zamestnancom.
Organizačnú štruktúru GOS 1. 2. 2014 tvorili nasledovné oddelenia s úsekmi:
1. oddelenie ekonomicko-prevádzkovej činnosti (OEPČ) s úsekmi
- personálnej politiky s odmeňovaním, sekretariátom a TĽK (ÚP)
- ekonomiky (ÚE)
- prevádzkovej činnosti (ÚPČ)
2. oddelenie kultúrno-osvetovej činnosti (OKOČ) s úsekmi
- tradičnej ľudovej kultúry (ÚTĽK)
- amatérskej tvorby (ÚAT)
- menšinovej kultúry (ÚMK)
- astronómie (ÚA).
V mesiaci december sa prehodnotili a rozšírili náplne práce na úsekoch menšinovej kultúry,
hudby a spevu. Zamestnankyne boli preradené do vyšších funkcií a platových tried. Zmeny
v zaradení sú platné od 1. januára 2015.
Fluktuácia zamestnancov GOS v hodnotenom období: od 1. 3. 2014 bola na voľný odborný
úsek astronómie prijatá zamestnankyňa. Tento pracovný pomer však skončil v skúšobnej
dobe v zmysle § 72 Zákonníka práce dňa 17. 4 2014.
V prvom štvrťroku bola medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave a GOS
uzavretá dohoda v zmysle § 52 a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti. V dobe od 1. 5. - 31. 10. 2014 aktivačné
činnosti vykonávali traja uchádzači o zamestnanie. Dobrovoľnícka činnosť bola orientovaná
na pomoc pri príprave a realizácii kultúrno-výchovných podujatí, ich propagácii, zveľaďovanie
a udržiavanie životného prostredia v areáli hvezdárne.
V hodnotenom období boli trom zamestnancom priznané tarifné platy vo vyššom platovom
stupni podľa § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dňa 17. 12. 2014 bolo vydané nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na
základe tohto nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2015 zamestnancom boli
vypracované nové platové dekréty.
Sociálna oblasť
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany bolo zabezpečené
autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom, zamestnanci strediska sa zúčastnili
preškolenia z oblasti BOZP a PO.
Školení organizovaných zriaďovateľom sa zúčastňovala referentka z úseku účtovníctva.
Z odborných úsekov sa zamestnanci školení zúčastňovali podľa dôležitosti.
Dve zamestnankyne vo svojom voľnom čase študujú, z toho jedna si dopĺňa vzdelanie na VŠ
prvého stupňa a druhá navštevuje štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium.
Stravovanie zamestnancov v hodnotenom období bolo zabezpečené cez spoločnosť VAŠA
Slovensko, s.r.o. formou stravných lístkov.
Zamestnávateľ poskytol zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy na vyšetrenie
alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení, najviac sedem dní v kalendárnom roku.
Sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia bolo zamestnancom
umožnené na nevyhnutne potrebný čas, najviac sedem dní v kalendárnom roku.

20

II. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti
Hospodárenie organizácie v roku 2014
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. 345/2011 Zastupiteľstva KSK konaného dňa
24.02.2014 bežný rozpočet na rok 2014 vo výške 149 681,00 €. V priebehu roka došlo
k niekoľkým úpravám.
Bežný transfer na rok 2014 pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava bol stanovený
nasledovne:
Pôvodný rozpočet
Upravený rozpočet
Bežné transfery v €
149.681,00
185.320,72
z toho
zdroj 41 z rozpočtu VÚC
144.181,00
147.826,00
zdroj 46 vlastné príjmy KSK
5.500,00
5.500,00
zdroj 41 z rozpočtu VÚC – program Terra Incognita
6.180,00
zdroj 111 004 zo ŠR – Úrad vlády
4.900,00
zdroj 111 005 zo ŠR – Ministerstvo kultúry
20.375,00
zdroj 111 007 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
49,72
zdroj 11H
290,00
zdroj 71
200,00
Bežné transfery vrátane plánovaných príjmov boli rozdelené na jednotlivé položky rozpočtu
organizácie.
Kapitálové trasfery v €

0

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti
- výnosy z bežných transferov (691)
- výnosy z kapitálových transferov (692)
- výnosy samosprávy zo ŠR od iných subj. (693)
- výnosy samosprávy od ostatných subjektov (697)
- výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ost.subjektov
- tržby z predaja služieb (602)
- tržby z predaja majetku
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)
- zúčt.ost.rezerv z prevádzkovej činn.- nevyč.dovolenka (653)
- ostatné výnosy - úroky
Výnosy celkom
Tržby z predaja vlastných služieb
- vstupné od obyvateľstva
- nájomné (budovy, priestory)

Skutočnosť v € r. 2013
4.569,00
2.187,32
6.756,32

Skutočnosť v €
158.032,11
14.007,96
25.614,72
200,00
1.020,00
3.476,00
199,40
1.174,90
7.412,32
2,48
211.139,89
Skutočnosť v € r.2014
3.476,00
1.174,90
4.650,90

Ostatné výnosy
- finančné dary
- tržby z predaja majetku
- ostatné (úroky a kurzové zisky )

Skutočnosť v € r. 2013
Skutočnosť v € r.2014
700,00
490,00
98,60
199,40
2,97
2,48
801,57
691,88
Tržby z predaja služieb a ostatné výnosy spolu: 5.342,78 €, v roku 2013 tvorili tržby
z predaja služieb a ostatné výnosy 7.557,89 €. Pokles výnosov o 29,31 % súvisí
s rekonštrukciou budovy GOS - výpoveď nájomnej zmluvy firmy DUMYS a organizovaním
podujatí (podporených grantmi) bez vstupného.
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Hodnotenie nákladov na činnosť
Spotrebované nákupy (50)
- spotreba materiálu (501)
- spotreba energie (502)

Skutočnosť v € r. 2013
Skutočnosť v € r.2014
4.804,24
17.685,14
8.880,09
2.148,27
13.684,33
19.833,41
Náklady na energie z dôvodu rekonštrukcie budovy GOS v r. 2014 sa znížili oproti r. 2013
o 75,81 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na technické vybavenie DTĽK.
Služby (51)
Skutočnosť v € r. 2013
- oprava a údržba (511)
608,84
- cestovné tuzemské, zahraničné (512) 3.312,14
- reprezentačné (513)
0
- ostatné služby (518)
71.831,76
75.752,74

Skutočnosť v € r. 2014
1.464,78
1.355,80
0
39.237,50
42.058,08

Osobné náklady (52)
Skutočnosť v € r. 2013
- mzdy (521)
76.922,93
- sociálne poistenie (524)
26.777,36
- sociálne náklady (527)
5.099,82
- tvorba ost.rezerv – nevyč. dovolenka
7.412,32
116.212,43

Skutočnosť v € r. 2014
82.889,86
28.852,41
5.062,34
0
116.804,61

Priemerný počet zamestnancov v roku 2014 bol 11, jeden zamestnanec pracoval na
skrátený pracovný úväzok.
Priemerná mzda v organizácii za rok 2014 je 628 €, bez odmien 559 € a priemerná mzda
pracovníkov bez mzdy riaditeľky za rok 2014 je 525 €.
Prídel do sociálneho fondu bol vo výške 927,19 €, čerpanie bolo vo výške 946,02 €.
Ostatné dane a poplatky (53)
- daň z nehnuteľnosti
- ostatné dane a poplatky

Skutočnosť v € r. 2013
1.202,72
532,06
1.734,78

Odpisy (551)
Ostatné finančné náklady (568)
Splatná daň z príjmov (591)
Náklady z odvodu príjmov (588)
Náklady z bud. odvodu príjmov (589)
Náklady celkom:
Hospodársky výsledok v roku 2014:

Skutočnosť v € r. 2014
1.235,58
534,56
1.770,14

14.405,00
50,25
0,50
14.634,02
3.321,56

15.027,96
153,19
329,11
5.337,43
2.379,30

239.795,61

203.693,23
zisk vo výške 7.446,66 €

Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2014.
Celková hodnota majetku organizácie:
273.490,18 €
z toho:
hmotný dlhodobý majetok ÚS 02,03
231.810,18
drobný hmotný majetok (771)
40.702,55
majetok vedený v OE
977,45
V roku 2014 bol vyradený neupotrebiteľný majetok v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom KSK v celkovej výške 45.890,56 €. Boli vykonané 4 vnútropodnikové kontroly na
pokladničnú hotovosť. Manká a škody za rok 2014 neboli žiadne.
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Závery
V roku 2014 získalo GOS Rožňava účelové prostriedky na finančné krytie nákladov na
kultúrne aktivity z nasledovných zdrojov:
Dotácia z rozpočtu MK SR
MK-5984/2014/3.2
ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA
MK-4270/2014/6.1
II. Spoločne za integráciu (Cyklus neformálneho vzdelávania ...)
MK-4396/2014/7.1
41. Gemerský folklórny festival Rejdová 2014
MK-4369/2014/7.5
CINEAMA 2014 – krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby
MK-4397/2014/7.1
ROK NA GEMERI
MK-4366/2014/7.2
Cyklické školenie pre vedúcich folklórnych kolektívov
MK-4368/2014/7.2
VII. ročník medzinárodného workschopu paličkovanej čipky
„Paličkovanie, csipkeverés, koronki“
MK-4394/2014/7.2
Podmo na tanec, škola gemerských ľudových tancov
MK- 4367/2014/7.2
„Po gemersky hráme aj si zaspievame ... „ Detská muzikantská dielňa
MK-4395/2014/7.2
Slnko medzi deťmi
Kultúrne poukazy

20.375,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
1.100,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
600,00 €
1.000,00 €
600,00 €
375,00 €

Prostriedky z Úradu vlády
KNM-163/2014/2.3 III. Folklórna abeceda
KNM-164/2014/1.5 III. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
v remeselníckej dielni
KNM-165/2014/3.1 Gemer tancuje

4.900,00 €
1.000,00 €

Terra Incognita, účelové prostriedky
Tašíkovo - Krásnohorské hradné dni
Ars Antiqua In Via Gothica
Ars Antiqua In Via Gothica – spolufinancovanie
Tašíkovo – Jánske ohne nad Šíravou
Tašíkovo – Jazda sv. Huberta

6.180,00 €
310,00 €
4.500,00 €
250,00 €
670,00 €
450,00 €

600,00 €
3.300,00 €

Účelové prostriedky boli čerpané a vyúčtované podľa presných pokynov poskytovateľom
týchto prostriedkov. Na jednotlivých podujatiach z účelových prostriedkov sa podieľala naša
organizácia predovšetkým na režijných nákladoch, ale aj ďalších: cestovné, stravné,
ubytovanie, materiálové náklady, za služby na kultúrne aktivity.
Na základe zmlúv o poskytnutí dotácie s Ministerstvom kultúry SR a s Úradom vlády SR bola
určená výška spolufinancovania projektov v sume 2.727,00 €, upravený rozpočet o výdavky
na spolufinancovanie projektov bol vo výške 1.245,00 €, čo tvorí 45,65% finančného krytia
spolufinancovania projektov.
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Rozbor hospodárenia
v€
UKAZOVATEĽ
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 stočné
632003- poštovné a telek.sl.
633-Materiál
633016-reprezentačné
634-Dopravné
635-rutinná a štandardná údržba
635006-budov, priestorov a objektov
637-Služby
637001-školenia,kurzy,semináre
637002-konkurzy a súťaže
637003-propagácia,reklama a inzercia
637004-všeobecné služby
637007-cestovné náhrady
637012-poplatky,odvody
637014-stravovanie
637027-odmeny zam.v mimopr.pomere
637035-dane
640-Transfery
642012-odstupné
642015-nemocenské dávky

rok 2014

rok 2013

183.846,83
82.889,86
64.688,12
9.118,24
9.083,50
28.852,41
71.857,29
718,28
718,28
0
7.628,10
4.519,45
248,72
2.859,93
15.971,41
0
4.682,32
32,78
0
41.337,84
134,00
22.446,10
2.724,86
3.676,62
4.013,02
1.202,17
4.078,60
0
1.235,58
247,27

208.831,71
76.922,93
65.390,77
9.890,84
1.640,00
26.777,36
104.975,83
1.294,48
915,48
379,00
18.986,36
15.418,60
191,03
2.753,24
2.947,00
0
8.005,48
0
0
72.058,79
120,00
44.929,53
6.421,29
5.969,33
4.733,71
1.206,42
5.546,35
0
1.883,16
155,59

247,27

155,59

v€
PRÍJMY
186.856,15
212-Príjmy z vlastníctva
2.748,96
212003-Prenájom objektov
2.748,96
212004-Prenájom strojov a zariadení
220 Administr. A iné poplatky a platby
223-Príjmy za služby
3.869,90
príjmy z predaja prebytočného majetku
199,40
príjmy zo vstupného
3.670,50
243-príjmy z účtov fin.hospodárenia
2,07
292-Ostatné príjmy
414,50
311-Granty
490,00
312-Transfery v rámci verej. správy
179.330,72
-zo ŠR
25.324,72
-z rozpočtu VÚC
147.826,00
-z rozpočtu VÚC - TI
6.180,00

ušetrené za plyn – rekonštrukcia GOS

za ušetrené prostriedky nákup interiérového
vybavenia GOS
granty v r. 2013 - EHMK

granty v r. 2013 - EHMK
granty v r.2013 - EHMK
granty v r.2013 - EHMK

223.808,02
5.239,69 V roku 2013 úhrada za nájom
5.239,69 DUMYS aj za rok 2012

4.694,60
98,60
4.596,00
2,47
4.697,26 dobropis elektrina a plyn v r.2013
700,00
208.474,00
26.004,00
141.070,00
41.400,00
24

25

