SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA ZA ROK 2017
Identifikačná karta
Všeobecné informácie
Názov:

GEMERSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Sídlo - adresa:
Právna forma:
Štatutár:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Web stránka:
Celkový počet zamestnancov
k 31.12.
fyzický stav
prepočítaný stav
z toho:
odborní zamestnanci
ostatní zamestnanci

Betliarska 8, Rožňava
rozpočtová organizácia
Mgr. Helena Novotná, riaditeľka
0905 730 407
gos@gos.sk
www.gos.sk
13
13
13

9
4
Počet spravovaných objektov 2

Obsah
1.

Všeobecná charakteristika organizácie ............................................................................. 3

2.

Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka .................................................................... 4
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti ............................................................ 4
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia............................................... 7

3.

Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti ................................................... 9
3.1 Plnenie štandardov ......................................................................................................... 9
3.2 Vyhodnotenie úloh na jednotlivýh úsekoch odbornej činnosti .................................... 11

4.

Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti ......................................................... 23
4.1 Rozpočtové hospodárenie ............................................................................................ 23
4.2 Správa majetku ............................................................................................................. 26
4.3 Projektová úspešnosť ................................................................................................... 27

5.

Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov ................................................................... 29

6.

Marketing a propagácia ................................................................................................... 32

7.

Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok ............................................................... 32

2

1. Všeobecná charakteristika organizácie
Pôsobnosť Gemerského osvetového strediska vymedzuje Zákon o kultúrno-osvetovej
činnosti č. 189/2015 Z.z. a Zriaďovacia listina pod číslom 3902/2008-RU18/36127.
Organizácia dlhodobo sa riadi strategickými a koncepčnými materiálmi zriaďovateľa,
prijatými Zastupiteľstvom KSK – Stratégiou rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji
a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v Košickom samosprávnom kraji
na obdobie rokov 2008-2015.
Organizačnými zložkami Gemerského osvetového strediska (GOS) sú rožňavská hvezdáreň
zverená do správy majetku v zmysle uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 524/2008, a od roku 2015 aj kino Apollo - v súlade s cieľmi projektu rekonštrukcie
budovy GOS - ktoré zabezpečuje pravidelné premietanie pre rôzne vekové kategórie v
rôznych žánroch. Je zriadené v multifunkčnej sále Domu tradičnej kultúry Gemera.
Kultúrna ponuka Gemerského osvetového strediska je vytvorená tak, aby zohľadnila
koncepčné a strategické zámery Košického samosprávneho kraja pre oblasť rozvoja kultúry a
cestovného ruchu, ako aj Koncepcie rozvoja tradičnej ľudovej kultúry KSK. Samozrejme, aj so
zreteľom na novovytvorené podmienky Domu tradičnej kultúry Gemera - pre nové aktivity a
činnosti, najmä však s prihliadnutím na aktuálne potreby obyvateľstva regiónu.
Vďaka novým možnostiam a technickej vybavenosti zrekonštruovaných priestorov bola
vypracovaná a priebežne je aktualizovaná programová ponuka GOS podľa cieľových skupín a
je ponúkaná verejnosti v sezónnych balíčkoch. Ponuka je premenná a širokospektrálna,
vzhľadom k tomu, že naša organizácia spravuje aj rožňavskú hvezdáreň a novovzniknuté kino
Apollo, ktoré je zriadené v multifunkčnej sále Domu tradičnej kultúry Gemera.
Mimoriadne veľký dôraz kladieme na vznik a trvalú udržateľnosť nových podujatí a aktivít z
oblasti tradičnej kultúry Gemera, viažuce sa k ľudovým tradíciám, zvykom a obyčajom, či
kalendárnym a obradovým sviatkom.
Revitalizáciou objektu GOS sa zmenila aj pôvodná činnosť organizácie, ktorá sa čoraz
výraznejšie špecifikuje. Sústreďuje sa na rozvoj tradičnej ľudovej kultúry Gemera a na rozvoj
tradičnej remeselníckej výroby, na ich monitorovanie, zadokumentovanie a propagáciu
formou vzdelávania, prezentácie, výskumnej a výstavnej činnosti.
V súlade s novými tézami poslania našej organizácie našu činnosť prispôsobujeme novým
podmienkam a možnostiam, ktoré poskytuje Dom tradičnej kultúry Gemera. Sú vytvorené
vhodné a inovatívne formy vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít pre verejnosť –
samostatne pre jednotlivé cieľové skupiny, národnostné menšiny a etnické skupiny.
Úspešne realizujeme dlhodobé a krátkodobé kurzy pre dospelých (hrnčiarsky, tkanie,
paličkovanie), krúžky pre deti a jednorazové remeselnícke aktivity pre rodiny s deťmi.
Dom tradičnej kultúry Gemera disponuje štyrmi plne vybavenými dielňami – hrnčiarska,
tkáčska (textilná), gastronomická a hudobná - na organizovanie záujmových kurzov, klubov,
krúžkov a workshopov pre deti a dospelých. Rozsiahlou sférou pôsobenia týchto dielní, na
poli ochrany kultúrneho dedičstva, je sprístupňovanie rôznych aktivít verejnosti, ktoré okrem
možnosti aktívneho trávenia voľného času majú aj významný edukačný rozmer.
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Prispôsobením rôznym cieľovým skupinám a vekovým kategóriám sú v oblastiach tradičných
remesiel, gastronómie, hudobných a tanečných aktivít sprostredkované účastníkom aj nové
a širšie znalosti o kultúrnych tradíciách vlastného etnika, hlbšie spoznávanie rôznych
prírodných materiálov, technológií, ale v neposlednom rade spoznávanie seba a vlastnej
miestnej identity.
Dielenské aktivity vedú renomovaní lektori, a to buď externí alebo vlastní odborní
zamestnanci, ktorí majú vypracovanú vlastnú metodiku v súlade s princípmi
sprostredkovania informácií z oblasti TĽK. Tvorivé dielne a workshopy obsahujú systém
niekoľkých stupňov náročnosti, podľa vekových kategórii, ale taktiež aj podľa stupňa rozvoja
zručnosti účastníka. V úvodnej časti dielenských aktivít lektori formou krátkej prednášky
priblížia v teoretickej rovine stanovenú tému aj prostredníctvom starých (pôvodných) ukážok
či už hudobných alebo grafických, väčšinou z vlastnej archívnej databázy GOS, ako aj
pomocou odbornej literatúry.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
Rekonštrukcia objektu GOS v rokoch 2014-2015 neriešila jeho interiérové vybavenie, iba
vrátila budovu do podoby, ktorá vychádza z pôvodného architektonického konceptu a
zároveň zodpovedá súčasným potrebám. Zriadenie interiéru z finančných zdrojov Košického
samosprávneho kraja sa postupne realizovalo po etapách od apríla 2015. Poslednou etapou,
čiže úlohou pre rok 2017 bolo zariadenie gastronomickej dielne, pitvora (vstupnej časti pri
dielňach) a obchodu, vrátane dokompletizovania chýbajúcich interiérových prvkov v
jednotlivých dielňach, a taktiež aj nástrojov a materiálu.
Najnáročnejšou, zároveň aj finančne najnákladnejšou etapou bolo zariadenie interiéru
gastronomickej dielne, pýchou ktorej je tradičná kachľová pec s otvoreným ohniskom,
ohrevom vody, pecou na pečenie chleba a ležoviskom, ktorá okrem štandardných
hygienických a bezpečnostných požiadaviek spĺňa znaky gemerskej ľudovej architektúry
typické pre vidiecke sídla.
Dielňa slúži na prezentáciu prípravy tradičných gemerských jedál, ale aj pre exkurzie, kde
návštevník dostáva odborný výklad z oblasti kultúry bývania na Gemeri s dôrazom na
funkciu kuchyne a spôsoby prípravy jedál.
Zariadenie gastronomickej dielne spĺňa štandardné hygienické, bezpečnostné a technické
parametre. Nábytok z masívu je vyrobený na mieru a voľne napodobňuje autentické
kuchynské zariadenie typické pre kultúru bývania na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia so
zreteľom na pôvodné prvky zdobenia, s možnosťou ich kombinovania so starožitnými kusmi
nábytku.

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
Ukazovatele úspešnosti
Nárast jednotlivých ukazovateľov v oblastiach hospodárenia organizácie a návštevnosti
potvrdzujú pozitívne smerovanie organizácie, tak z hľadiska efektívneho nakladania s
verejnými prostriedkami, ako aj z hľadiska manažovania a organizácie práce. Súvisí to s dobre
nastavenými cieľmi a parametrami činnosti organizácie a smerovaním k špecializovaným,
neroztriešteným aktivitám.
4

Oproti roku 2016 za mimoriadne pozitívne úspechy považujeme:
• zvýšenie stanoveného vlastného príjmu o 21,3 %
(v reálnych číslach - stanovený príjem: 18 142,00 €, plnenie: 22 006,14 € ,
rozdiel: 3 864,14 €)
• zvýšenie celkového počtu aktivít o 42,2 %
(v reálnych číslach: 277 → 394)
• zvýšenie celkového počtu návštevníkov o 28,2 %
(v reálnych číslach: 17 344 → 22 242)
Zaujímavým ukazovateľom je mierny pokles platiacich návštevníkov o 5,3 %
(v reálnych číslach 6 281 → 5 947) čiže o 334 návštevníkov.
Tento rozdiel pripisujeme absentujúcim aktivitám na úseku astronómie v dôsledku fluktuácie
odborných zamestnancov na pracovisku hvezdárne. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
pokles návštevnosti na hvezdárni je okolo 1000 osôb.
Silné stránky organizácie
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

strategická poloha budovy v centre mesta, dobrá prístupnosť pre obyvateľov mesta, a
tiež blízkosť autobusovej stanice priaznivá pre dostupnosť návštevníkov z okresu
vyhovujúce priestory po rekonštrukcii, vhodné podmienky na činnosť, interiérové a
technické vybavenie vyhovujúce na aktivity a realizáciu podujatí - nové aktivity v
remeselníckych dielňach, ktoré vznikli rekonštrukciou - hrnčiarska, textilná a
gastrodielňa - plne vybavené súčasnými prístrojmi a technológiami a zároveň
historickými tradičnými aj funkčnými exponátmi
jedinečnosť ponuky v regióne – digitálne kino (v okrese Rožňava nie je žiadne iné
funkčné kino v prevádzke), plne zariadené funkčné dielne nemajú v regióne konkurenciu
existencia celoročných aktivít - realizácia podujatí nielen v interiéri (dielne, veľká sála),
ale v letnej sezóne aj exteriér (predný a zadný dvor, areál hvezdárne) - prispôsobivosť
ponuky podľa sezóny
komplexná ponuka pre všetky cieľové skupiny: predškoláci, žiaci prvého a druhého
stupňa ZŠ, stredoškoláci, rodiny s deťmi, dospelí, seniori, hendikepovaní, umelecky
nadané deti
aktivity šité na mieru, prispôsobené požiadavkám škôl, verejnosti
pracovné prostredie - vytvorené vhodné podmienky pre zamestnancov (nové
kancelárske priestory s novým zariadením) na administratívnu prácu vrátane
technického vybavenia: počítače, tlačiarne, internet, mobilné telefóny, fotoaparáty,
kamera, a pod.
kvalifikovaní zamestnanci, ich špecializácia a zároveň multifunkčnosť, profesionalita pri
príprave koncepcií a dramaturgie podujatí
tímová spolupráca, kreatívne porady - spoločná tvorba programov, prienik jednotlivých
odborných úsekov – multižánrovosť podujatí
schopnosť využiť štátnu podporu zamestnanosti – pomocný personál na dobrovoľnícku
činnosť, aktivačné práce, absolventskú prax a pod.
dobrá spolupráca so zriaďovateľom - podpora ideových zámerov, spolufinancovanie
projektov
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•
•
•
•

úspešnosť v získavaní mimorozpočtových zdrojov – vysoký podiel získaných prostriedkov
z dotácií v porovnaní s rozpočtom zriaďovateľa
dobrá spolupráca s inými organizáciami – folklórnymi kolektívmi
dobrá spolupráca s regionálnymi médiami – bezplatná propagácia podujatí
nová webová stránka, FB využitý na propagáciu aktivít a komunikáciu s návštevníkmi
podujatí, získanie spätnej väzby, pozitívne ohlasy verejnosti

Problémové oblasti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kultúrne poukazy - nízka úspešnosť v získavaní v porovnaní s inými organizáciami
nevyhovujúca právna forma - rozpočtová organizácia - demotivačná, brzdiaca rozvoj
nedostatok financií na činnosť od zriaďovateľa
vysoké pracovné nasadenie – vyčerpanosť zamestnancov
prefeminizovanosť – nedostatok technického a obslužného personálu
nedostatočná znalosť cudzích jazykov
propagácia – marketing, fundraising - chýba kvalifikovaný zamestnanec
nedostatočné technické vybavenie hvezdárne
potreba úprav v exteriéri hvezdárne
problém získať odborných zamestnancov do hvezdárne
samostatný areál hvezdárne s budovami (zaťažuje správu majetku a rozpočet)

Mimoriadne úspechy
•

v oblasti ekonomickej
- prekročenie stanoveného rozpočtu vlastných príjmov 18 142,00 € o 3 864,14 € (121,30
%)
• v oblasti prevádzky
- sprístupnenie gastronomickej dielne
- zriadenie obchodu „Ľúbivý obchodík Domu tradičnej kultúry Gemera“ (predaj vlastných
výrobkov, komisionálny predaj externých dodávateľov – remeselníkov)
• v oblasti činnosti
- zvýšenie počtu aktivít
- zvýšenie počtu návštevníkov
• v oblasti zahraničnej prezentácie
- výstava gemerskej paličkovanej čipky v Moskve (Slovenský inštitút)
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2016

2017

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: 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

145

394

4 268

22 242

23
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2 743

748

Festivaly- počet
Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich

6

4

4 798

6576

Celkový počet aktivít

277

394

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich

6281

5947

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich

11063

16295

2016

2017

Finančná oblasť

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 1
KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 2
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 7+ 9
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 7+ 9
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady spojené s KOČ

385 250

387 776

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

49 158

58 336

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

141 029

169 597

KULT – 5. Modul, r. 20
KULT – 5. Modul, r.
22+r.24+r.25

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

111 886
29 980

83 473
0

KULT - 5. Modul, r. 27
KULT - 5. Modul, r. 32

výdavky na prevádzku

231 796

231 766

k 31.12., účtovné výkazy

výdavky na činnosť

62 454

62 245

k 31.12. , účtovné výkazy

Príjmy spolu

389 690

388 765

KULT – 5. Modul, r.1,

na bežné výdavky

252 315

247 334

k 31.12., účtovné výkazy

na kapitálové výdavky

30 000

0

k 31.12. , účtovné výkazy

spolu

282 315

247 334

z prenájmu

1 063

1 071

z vlastnej činnosti

14 768

17 121

Bežné výdavky

Transfer od zriaďovateľa

KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy

dary a sponzorské
spolu

0

0

15 831

18 192

KULT – 5.Modul, r. 18
KULT – 5.Modul, r. 15+16
+17vstupné, vložné, poplatky,
KULT – 5.Modul, r. 12

7

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy

1261

1 030

transfery z rozpočtu obcí, miest

300

0

KULT – 5.Modul, r. 5

48 761

45 660

KULT – 5.Modul, r. 8

domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

0

0

počet podaných projektov

23

20

počet schválených projektov

22

20

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu

50 322

46 690

Vnútorné procesy, inovácie, marketing

2016

2017

cieľ:

KULT – 5.Modul, r. 10
projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV
SR, zahraničné granty, granty
zo súkromných nadácií,
projekty (transfery) z obcímimo kultúrnych poukazov

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

-

2

počet nových partnerstiev

-

-

počet nových kľúčových aktivít

-

1

počet kľúčových mediálnych výstupov

-
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2016

2017

Strategický rozvoj

získaná suma

možno popísať nižšie
v komentároch alebo v ďalších
kapitolách
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad počtu
kľúčových výstupov)

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja
vlastný ukazovateľ rozvoja
plnenie prioritných cieľov v roku 2017

nie

nie

-

-

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

Komentáre:
1. Ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia podľa KULTu nemôžu byť v súlade s
Identifikačnou kartou Správy o činnosti a hospodárení v predošlých rokoch, keďže údaje
uvádzané v KULTe vychádzajú z výsledku hospodárenia (náklad/výnos) a na Identifikačnej
karte z rozpočtu hospodárenia (príjmy/výdavky).
2. Pokles platenej návštevnosti oproti roku 2016 z dôvodu personálnej fluktuácie na úseku
astronómie (výpadok cca 1000 návštevníkov).
3. Obvyklými mediálnymi výstupmi organizácie sú tlačové správy pred každým podujatím, a
taktiež po jeho realizácii s fotodokumentáciou zverejňované na vlastnej webovej stránke,
ako aj FB profile, a zároveň zasielané na VUC, Terra Incognita, príslušné informačné portály
podľa zamerania podujatia a všetky regionálne internetové portály. Rovnako sú informácie
zasielané do miestnej televízie RVTV, Magazínu KSK a pod., ktoré tieto bežne zverejňujú buď
v písomnej forme, alebo spracúvajú z našich podkladov reportáže. V tomto kontexte za
kľúčové mediálne výstupy považujeme živé vstupy a reportáže vo vysielaní RTVS o
festivaloch - GFF Rejdová, Rok na Gemeri, Vianočnom folklórnom večere, a tiež reportáž o
aktivitách Domu tradičnej kultúry Gemera v relácii RTVS Cyklopotulky zameranej na rozvoj
turizmu.
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017
Aktivita

Popis

Gemerský folklórny festival
Rejdová, 44. ročník

Regionálny folklórny festival

Rok na Gemeri, 23. ročník

Zimný festival zvykov a obyčají horného Gemera

Paličkovanie, csipkeverés,
koronki, 10. ročník

Medzinárodný workshop paličkovanej čipky

Ars Antiqua Europae In Via
Gothica, XVI. ročník

Medzinárodný festival starej hudby na Gotickej ceste

Cineama, 21. ročník

Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet zrealizovaných festivalov

Počet / Rok
1

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok
Počet zrealizovaných výstav
Počet samostatne (nie ako súčasť
inej aktivity napr. festivalu)
zrealizovaných aktivít zameraných
na zlepšenie zručností a rozvoj
vzdelávania
Počet účastníkov na samostatne
(nie ako súčasť inej aktivity napr.
festivalu) zrealizovaných aktivitách
zameraných na zlepšenie zručností
a rozvoj vzdelávania
Prezentácia zariadenia a aktivít
mimo územia svojej pôsobnosti

1+4

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí
1

Počet nových odborných
a inovatívnych aktivít
Počet novozavedených
inovatívnych foriem propagácie
Aktualizácia databázy aktérov
Počet výstupov z terénnych
výskumov nehmotného kultúrneho
dedičstva
Počet návštevníkov – celkový počet
na všetkých aktivitách

8
2/odborného
pracovníka

2%

Minimálne 2

Poznámka
Plnohodnotný festival - tematický
festival regionálneho významu
s dodržiavaním autenticity prvkov
TĽK
1 krajská + 4 regionálne

Plnenie za rok 2017
3

1+4
8 + 3 v zahraničí

Napr. : Tvorivé dielne / Tábory /
Workshopy/ Kurzy / a pod.
5 odb. prac. t.j. 10 aktivít

190

Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti
62 515, 2%=1 260

3161

Nielen v zahraniční, či v iných
krajoch, ale aj v partnerských
kultúrnych organizáciách KSK
Z počtu obcí v spádovej oblasti:
okres RV 62 obcí, 30%=19

3
20
1

1

1

1x ročne
1

áno
2

Minimálne 20%

Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti: 62 515, 20%=12 600

22 242
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Hvezdáreň a astronomické úseky osvetových zariadení
Názov štandardu
Počet vedecko-výskumných
výstupov pozorovaní do
medzinárodných databáz

Počet / Rok
2

Poznámka
Platí iba pre špecializované osvetové
zariadenie - Hvezdáreň v
Michalovciach

Plnenie za rok 2017
-

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;
Platí pre všetky zariadenia a úseky
s astronomickou činnosťou;
Napr. : Tvorivé dielne / Astronomické
pozorovania / Prednášky,
prezentácie, besedy;
Platí pre všetky zariadenia a úseky
s astronomickou činnosťou;
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;
Z počtu ZŠ a SŠ v spádovej oblasti

1

2

Počet zrealizovaných výstav
s astronomickou tematikou
Počet popularizačno-vzdelávacích
aktivít v oblasti astronómie
vo vlastnom zariadení

2

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

20 / na 1
odborného
pracovníka

Počet spoluprác so školami

Minimálne
s 30% škôl
1

Počet nových odborných a
inovatívnych aktivít
Počet novozavedených
inovatívnych foriem propagácie
Počet návštevníkov – celkový
počet na všetkých aktivitách

20 / na 1
odborného
pracovníka

32

4

4
-

1
Minimálne 5%

1

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 :
Úsek astronómie bol obsadený len 9 mesiacov v roku 2017 novým pracovníkom, ktorý v
rámci tohoto času, z dôvodu ukončeniu pracovného pomeru k 31. 12. 2017, čerpal alikvótnu
časť dovolenky. Vzhľadom k týmto okolnostiam neboli naplnené štandardy pre astronomický
úsek.
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3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
I.

Hlavná činnosť
1. Kultúrno-výchovná činnosť
2. Tradičná ľudová kultúra

Základným artefaktom kultúrnej identity, ako zdrojom vzdelanosti, poznávania kultúrnej
rozmanitosti je tradičná ľudová kultúra (TĽK), ktorú tvorili, žili a dodnes žijú najširšie vrstvy
obyvateľstva. Gemerské osvetové stredisko v Dome tradičnej kultúry Gemera napĺňa toto
poslanie na úseku TĽK prostredníctvom spoznávania tradičných ľudových remesiel,
ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičných jedál, osobností, výtvarného umenia, ale aj
spoznávaním zvykoslovia, hudobného a tanečného folklóru.
Činnosť na úseku TĽK v roku 2017 bola realizovaná dvomi odbornými pracovníčkami na
oddelení folklóru (tanec, hudba, spev) a dvomi odbornými pracovníčkami na pozícii
remeselník - lektor (textil, keramika). Propagácia, reklama a marketing v oblasti TĽK je
zabezpečovaná taktiež jednou pracovníčkou.
Odborná činnosť na úseku TĽK bola systematicky v priebehu roka 2017 inovatívnou formou
zadelená podľa kalendárnych zvykosloví a obradových príležitostí vo vidieckom prostredí.
Stanovené témy boli kategorizované do jednotlivých dielní a prispôsobené vekovej kategórii.
Na úseku TĽK bola vytvorená pravidelná ponuka tvorivých aktivít (dielní) pre základné školy,
ďalej workshopy pre dospelých, realizovaná bola aj klubová činnosť v textilnej a hrnčiarskej
dielni. Pre detského účastníka bola v priebehu roka vytvorená a realizovaná krúžková
činnosť.
KALENDÁRNY PREHĽAD VÝZNAMNÝCH ZVYKOSLOVNÝCH A OBRADOVÝCH AKTIVÍT
Zima s GOS-kou
Prvé novoročné aktivity boli v znamení prezentácie horného Gemera na ITF SLOVAKIATOUR.
Bratislavské výstavisko Incheba v termíne 25.-26.1. hostilo tento prestížny medzinárodný
veľtrh cestovného ruchu a gastronómie. V spolupráci s KOCR v Košiciach, TIK v Rožňave a
mestom Rožňava dramaturgicky a organizačne zabezpečilo Gemerské osvetové stredisko
kultúrny program, ktorým sa predstavilo nehmotné kultúrne dedičstvo horného Gemera v
oficiálnom otváracom programe tohto významného medzinárodného podujatia, a taktiež v
prezentačnom stage-i Košického samosprávneho kraja. Účinkovali Folklórna skupina Hôra z
Rejdovej a Ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Rožňavy.
Jar s GOS-kou
Fašiangy na GOSke - na prelome zimného a jarného obdobia sa konali vzdelávacie, ale aj
prezentačné aktivity k téme Fašiangov. Tvorivé dielne boli zamerané na odbornú prednášku
hlavných symbolov a významu, ktorému pripisovali predkovia dôležitosť tohto obdobia, ďalej
na výrobu masiek - najmä zvieracích symbolov, páranie peria s nositeľkami tradícií z
Rožňavského Bystrého a tradičnú fašiangovú zábavu. Prezentačné aktivity boli nasmerované
na tému palicový tanec v tanečnej kultúre a funkciu ozembuchov, kyjakov a palíc počas
fašiangov.
11

Žena a jej ozdoby v tradičnom prostredí - bola ústredná téma, v rámci ktorej boli vytvorené
tvorivé dielne pre deti, ale aj dospelých na tému: výroba autentických voskových kvietkov,
ako súčasť svadobného venca. Prezentačná časť bola vyplnená spomínanou témou Žena a jej
ozdoby v tradičnom prostredí, ktorá bola zameraná na autentické viazanie hlavy a odievanie
sa detí, dievok, mladých, starých žien. Zvláštnosťou boli aj ukážky pletenia rejdovských
“pletiek“ (súčasť rejdovského venca) 90-ročnou obyvateľkou, nositeľkou tradícií z Rejdovej.
Jarné prázdniny s priadzou a hlinou boli organizované pre rodiny s deťmi so špeciálnymi
aktivitami s rozličnou a pestrou ponukou v hrnčiarskej a textilnej dielni zameranej k prácam,
ktoré sa vo vidieckom prostredí vykonávali v čase prechodu od zimy k jari a prípravám k
novému agrárnemu roku.
Počas Veľkonočných sviatkov Dom tradičnej kultúry Gemera ponúkol širokej verejnosti
tvorbu úžitkových a dekoratívnych predmetov v hrnčiarskej a textilnej dielni. V rámci cyklu
podujatí U nás taká obyčaj v období Veľkej noci bola uvedená scénicky spracovaná téma
Mágia v tradičnom prostredí na príklade otvárania studničiek v Rožňavskom Bystrom. V
rámci krátkodobej výstavy sa odprezentovali tradičné rezbárske výrobky Ladislava Zachara,
remeselníka z Čiernej Lehoty.
V období Turíc a Rusadlí bola v rámci edukačného podujatia predstavená rohovina a jej
spracovanie, ako nevyužívaný tradičný materiál, ktorý v súčasnosti patrí medzi zabudnuté
remeslo. K tejto téme prednášal lektor z Regionálneho centra ÚĽUV-u Košice. V prezentačnej
časti podujatia bol predstavený nositeľ tradícií z Jovíc, citarista Gábor Ulman. Vďaka
finančnej dotácii na podporu menšinovej kultúry, ktorej súčasťou bolo aj vyššie spomenuté
podujatie, boli vyrobené 2 ks citár uhorského typu, ktoré sa nachádzajú v audiovizuálnej
dielni.
Leto s GOS-kou
sa začalo spojeným tanečno-speváckym domom, kde hosťom bol finalista folklórnej show
Zem spieva Peter Vajda s ľudovou hudbou Rendošovcov. Edukačnou témou boli rómske
spevy – ich štýlotvornosť a charakter, ktorý odborne viedla Andrea Rendošová a tance,
výuku ktorých viedol Peter Vajda s partnerkou.
Medzinárodný deň detí na GOS patril tvorivému dopoludniu pre základnú školu ul. Pionierov
v Rožňave, počas ktorého sa vyrábali úžitkové a dekoratívne predmety tak v hrnčiarskej, ako
aj textilnej dielni. V muzikantskej dielni v rámci edukačnej časti dopoludnia to bola odborná
prednáška k tradičným hudobným nástrojom a ľudovej piesni.
Rodinný deň - slávnostné zahájenie činnosti gastronomickej dielne, varenie a pečenie
tradičných gemerských jedál, prvé pečenie chleba v tradičnej peci.
Letné tábory s GOSkou :
Cez prázdniny hravo a veselo - detský remeselnícky tábor
Leto s hlinou a priadzou – rodinné stredy pre spoločné tvorenie
ANIMOsCool – letná škola animovaného filmu
Po gemersky hráme, aj si zaspievame - muzikantský tábor pre deti
Hviezdna misia - astronomický tábor
Letné aktivity boli zakončené Gemerským folklórnym festivalom v Rejdovej. (*pozn. GFF
zvlášť vyhodnotený)
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Jeseň s GOS-kou
otvoril X.
ročník Medzinárodného workshopu paličkovanej čipky „Paličkovanie,
csipkeverés, koronki, ktorého cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a posilnenie medzinárodnej
spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt, informácií a skúseností. Jubilejný X. ročník
bol zameraný na soľnobanskú paličkovanú čipku, ktorá je skvostom slovenského ľudového
umenia.
Gemerská čipka a folklór v Moskve v dňoch 17.-20.9 bol najvýznamnejším prezentačným
podujatím v zahraničí. V Slovenskom inštitúte v Moskve dostala priestor výstava gemerskej
paličkovanej čipky. Na otvorení výstavy sa zúčastnila aj čipkárka Anna Urbanová, ktorá
ozrejmila návštevníkom výstavy hlavné črty tejto tradičnej výtvarnej techniky horného
Gemera. Štýlový hudobný prejav predviedla Mária Hlaváčová s hudobným sprievodom.
Vzdelávacie aktivity pre dospelých boli zahájené v októbri. Značný záujem bol o kurz tkania,
ktorý prebiehal počas troch dní v termíne 12.-15.10. a viedla ho tkáčka Ľubomíra Žilková.
Účastníci kurzu sa zoznámili s náročnou technikou snovania, navíjania priadze na krosná,
naberaním do niteľníc a do brda.
S tradičnou textilnou technikou - výrobou zápästkov - sa mohli zoznámiť účastníci kurzu pre
dospelých. Táto zaujímavá technika zápästkového pletenia patrí medzi menej známe,
nakoľko táto odevná súčiastka už nepatrí do súčasnej odevnej výbavy. Lektorka z ÚĽUV-u
Jarmila Rybánska predstavila teoretické aspekty techniky pletenia zápästkov, ale aj praktické
ukážky výroby na rôznych formách. Táto technika neskôr bola aplikovaná lektorkami GOS aj
do tvorivých dielní pre deti základných škôl.
Ďalšou z tém v tvorivých dielňach pre deti základných škôl bola tradičná ornamentika na
Gemeri. Lektorka Veronika Poláková, ktorá vyrába maľovanou technikou rôzne ozdobné
textílie realizovala praktickú dielenskú aktivitu, kde predstavila potrebné pomôcky a najmä
základné motívy ornamentov, ktoré sa vyskytovali na výšivkách, odevoch a iných materiáloch
v regióne Gemera.
Z oblasti tanečného folklóru bol zrealizovaný metodický deň, počas ktorého sa členovia a
vedúci folklórnych kolektívov vzdelávali v oblasti scénického folklóru. Lektor Martin Urban,
pedagóg UMB z B. Bystrice vzdelával folkloristov a odstraňoval rôzne nedostatky v práci s
folklórnym materiálom. Dôležitosť pri vzdelávaní kladieme najmä na prácu s vyzbieraným
materiálom v obciach horného Gemera a jeho správnu štylizáciu. Ďalšou dôležitou aktivitou
je správnosť pohybu v scénickom priestore a jeho využitie. Konzultované boli aj osobné
problémy vedúcich vo svojich kolektívoch, akými je nedostatok kvalitného materiálu
(chýbajúce tanečné osobnosti, odliv študentov do škôl) a absencia práce s kvalifikovanými
choreografmi.
Zima s GOS-kou
Festivalové aktivity v novembri boli zamerané na zimný festival zvykov a obyčají Rok na
Gemeri, ktorý priblížil bohaté aktivity z oblasti TĽK (tradičné remeslá, gastronómia, folklór,
detský folklór a vzdelávanie všetkých vekových kategórii v súlade s koncepciou starostlivosti
o TĽK. (*pozn. Rok na Gemeri zvlášť vyhodnotený)
Advent a Vianoce na Gemeri boli venované stridžím dňom a prípravám na vyvrcholenie
najkrajšieho sviatku roka – Vianoce. Verejnosti bolo predstavené obdobie od Kataríny do
Štedrého dňa. Súčasťou tohto obdobia boli aj tvorivé dielne pre deti s dôrazom na dodržanie
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symboliky predmetov pri ich výrobe. Deti pod vedením odborných lektorov si zhotovili
predmety, ktoré boli v domácnostiach časté a prítomné dodnes (handrové strigy, zvončeky,
rolničky a pod.). V gastronomickej dielni pripravovali vianočné medovníky a v hudobnej
dielni prebiehala výučba vianočných kolied pre malých muzikantov (husle, píšťalka, viola).
Vianoce na Gemeri – boli vyvrcholením celoročnej spolupráce s folklórnymi kolektívmi
v okresu Rožňava. Verejnosti bol uvedený scénický program, ktorý bol spracovaný na námet
CD nosiča Vianoce na Gemeri, ktoré nahralo a vydalo GOS. Účinkujúci folkloristi v počte cca
100 predviedli tak svetské, ako aj cirkevné piesne, ktoré boli bežnou súčasťou vianočných
sviatkov a obradovosti v tradičných domácnostiach Gemera.
2.1. Folklór – hudba, spev, tanec
Zachovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudových zvykov a obyčají, získavanie nových informácií z
oblasti tradičnej kultúry boli hlavným cieľom v pláne činnosti uplynulého obdobia. V podobe
edukačných, súťažných, prezentačných a ďalších aktivít boli verejnosti sprostredkované
komponované (viacžánrové) programy, súťažné prehliadky, festivaly, edukačné aktivity,
výstavy so zámerom oživovať a zachovávať hodnoty hmotnej a nehmotnej kultúry horného
Gemera.
Detský svet zvuku III. (august, november 2017)
V priebehu roka boli zrealizované v Dome tradičnej kultúry Gemera interaktívne dielne s
deťmi základných škôl, ale aj folklórnych kolektívov, ktoré sa venujú prezentácii ľudovej
hudby a pracujú s inštrumentalistami. Účastníkom základných škôl bola predstavená oblasť
zvoncovej tradície na Gemeri. Deti okrem odborného výkladu mali možnosť pomocou
lektora vyskúšať aj výrobu zvonca pomocou zhotovenia jednoduchého odliatku, aby takýmto
spôsobom pochopili zložitý technologický postup výroby. Ďalšie stretnutia boli venované
pastierskej tradícii, ale aj hudobnému inštrumentáru na Gemeri, jeho využitiu v ľudovej
hudbe.
Po gemersky hráme aj si zaspievame IV. (21.-25.8. 2017)
Muzikantský tábor pre deti
Tvorivá dielňa v rámci hudobného folklóru pre deti a dorast je organizovaná Gemerským
osvetovým strediskom už štvrtý rok. V rámci tohto vzdelávacieho tábora sa účastníci
stretávajú s ukážkami rôznych autentických nahrávok alebo ich živým prevedením.
Prostredníctvom skúsených hudobníkov im je odovzdávaný materiál, ktorý absentuje vo
vyučovacom procese Základných umeleckých škôl – a tým je štýl hrania rôznych regiónov a
určitých muzikantským osobností – primášov. V tábore sa kladie dôraz najmä na repertoár a
štýly z Gemera, no každý rok je prizvaný hosť, ktorý predstaví materiál iného regiónu. Tento
rok to bol Novohrad.
Spevácke domy na Gemeri
spevácke workshopy
Spevácke domy na Gemeri, sú úspešné stretnutia upriamené na vzdelávanie vokálnych
techník sprostredkované širokej verejnosti, ktoré Gemerské osvetové stredisko organizovalo
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v roku 2017 už po druhýkrát. Sú delené na výkladovú - teoretickú a praktickú časť, v ktorej
návštevníci priamo sa zapájajú do tvorby speváckeho prejavu.
Speváckych domov v priebehu roka sa zúčastnilo cca 500 divákov a 5 lektorov so svojimi
korepetítormi alebo sprievodnými kapelami.
U nás taká obyčaj..., folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera
Tento projekt vytvára priestor folklórnym kolektívom prezentovať svoju tvorbu, inšpiruje ich
k hľadaniu nových tém, resp. k vlastným výskumom miestnych zvykov a obyčají a ich
následnému spracovaniu do javiskovej podoby. V Dome tradičnej kultúry Gemera sa
v hodnotenom období uskutočnilo 9 programov, ktoré priblížili kalendárne, rodinné
a obradové zvyky. Dramaturgia podujatí v hodnotenom období bola zameraná na
predstavenie regionálnych remeselníkov a výrobcov, vrátane ďalších nositeľov tradícií
z regiónu, ktorí sa s prítomnými divákmi podelili o svoje spomienky z detstva a mladosti
i skúsenosti, ktoré získali v remesle či vo folklórnom kolektíve.
Ket som húski pásla..., okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
Okresnej súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 6 detských kolektívov, predstavili širokú škálu
detských hier a tancov na rôznych úrovniach. Ich programy hodnotila odborná porota
v zložení Mgr. Andrea Pitoňáková, Michal Richtarčík a Ján Čarnogurský. Do krajského kola
postúpili tri kolektívy Mládežnícky súbor Borostyán, Kincskereső a Bambuchy. V krajskom
kole sa Bambuchy a Kincskereső umiestnili v striebornom pásme a Mládežnícky súbor
Borostyán bol v zlatom pásme s návrhom na postup do celoštátnej súťaže Pod likavským
hradom kde získal ocenenie v zlatom pásme.
Podoby tanca, metodické stretnutie folkloristov spojené so školou tanca
bolo zrealizované v dvoch termínoch. Prvé metodické stretnutie sa uskutočnilo 16.6.2017
v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. Zamerané bolo na techniku ľudového tanca a
základy tvorby choreografie vo folklórnych súboroch. Lektormi boli Peter Vajda a Marianna
Svoreňová. Druhé metodické stretnutie viedol Martin Urban.
2.2. Ľudové remeslá
Klubová činnosť
Klub paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku vznikol v roku 2000 na podnet
absolventiek kurzu paličkovanej čipky. Stretnutia sú pravidelné, 2x v mesiaci. Činnosť klubu
je zameraná na uchovávanie a zveľaďovanie tradičnej gemerskej podoby paličkovanej čipky,
ako aj na rozvíjanie vlastnej tvorivosti s vytváraním rôznych nových motívov a zaujímavých
kompozícií. Diela paličkovanej čipky sú vystavené na rôznych regionálnych, celoštátnych ale
aj zahraničných akciách.
Na podnet absolventov hrnčiarskych kurzov bol založený aj hrnčiarsky klub. Stretnutia sa
uskutočňujú 2x do mesiaca.
Krúžková činnosť
Začiatkom školského roka 2017/2018 bola zahájená krúžková činnosť v textilnej a keramickej
dielni pre deti vo veku od 7 – 15 rokov. Cieľom tejto činnosti je, aby sa deti relaxačnou
formou naučili tradičné textilné a hrnčiarske techniky, spoznali prírodný materiál, vedeli
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s ním pracovať a osvojili technologické postupy výroby, zároveň aby sa rozvíjala ich vlastná
zručnosť, tvorivosť a kreativita.
Kurzová činnosť
V mesiaci október 2016 bol zahájený hrnčiarsky kurz pre začiatočníkov s celkovým počtom
frekventantov 10. Tridsaťhodinový kurz trval do začiatku februára 2017. Na tento kurz
nadväzoval kurz pre mierne pokročilých, ktorého sa zúčastnilo 8 absolventov základného
kurzu. Kurzy viedla keramikárka Amália Holíková, lektorka ÚĽUV.
3. Festivaly
44. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2017 (24.-26.8.2017)
je najväčším folklórnym podujatím v hornom Gemeri. Už po 44-krát prilákal do rázovitej
Rejdovej množstvo priaznivcov zo širokého okolia, ktorých okrem scénických folklórnych
programov očaruje tradičná ľudová kultúra horného Gemera vo všetkých jej formách a
podobách. Počas dvoch dní sa na dvoch scénach a na "pľacu" predstavilo 36 folklórnych
kolektívov z Gemera, neďalekého Spiša, Šariša, Myjavy a ďalších regiónov Slovenska.
Zahraničný folklór prezentoval ukrajinský národný súbor piesní a tancov Mriya z Ľvova.
Zimný festival zvykov a obyčají Gemera ROK NA GEMERI - XXIII. ročník (20.-25. 11. 2017)
každý rok napĺňa hlavné ciele a vízie, ktorými sú prezentovať regionálnu kultúru, vzájomne
konfrontovať folklórne kolektívy a náučnými aktivitami podnietiť deti a mládež k objaveniu
tradičnej kultúry v jej rôznorodých podobách. V tomto prípade v rámci podujatia je dôležité
učenie sa kultúrnej tradícií, oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom a medzigeneračné
odovzdávanie povedomia o význame a hodnotách kultúrneho dedičstva.
Dramaturgia viacdňového programu bola pripravená tak pre dospelého, ako aj detského
účastníka. V rámci sprievodných podujatí remeselné dielne pre deti boli obsadené
základnými školami z okresu. Dielenské aktivity viedli lektori: výrobca modrotlače Peter
Trnka, z Pohorelej bača Lukáš Janoška (varenie oštiepkov a výroba pastierskych bičov),
výrobca zvoncov Gabriel Farkaš, jazykovedec Gabriel Rožai (nárečové vylamovačky, hádanky
a hry), manželia Drímajovci (belujské hrnčiarstvo).
Do organizácie podujatia každoročne pristupuje aj mesto Rožňava. Organizátori podujatia
prešli v roku 2016 k zmene realizácie galaprogramu. V pôvodnej koncepcii sa realizoval jeden
120 minútový galaprogram. Zmena dramaturgie priniesla dva premiérové galaprogramy,
touto pozitívnou zmenou sa pokračovalo aj v roku 2017.
Ars Antiqua Europae In Via Gothica XVI. ročník (22.-25.9.2017)
Medzinárodná prehliadka historickej hudby na Gotickej ceste sa konala v termíne od 22. –
25. september 2017. Festival, ktorý patril medzi prvé svojho druhu na Slovensku, žiaľ zažil v
uplynulých rokoch veľký pokles dotačnej podpory, čo sa v hodnotenom období odzrkadlilo
na programovej dramaturgii.
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4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
4.1. Hovorené slovo
Medailón osobností Gemera
Podujatie realizované s cieľom dramaturgicky doplniť aktivity GOS slovesným večerom,
cyklom moderovaných rozhovorov s edukačným, zábavným a najmä motivačným poslaním.
Mária Brdárska Janoška z Rejdovej sa predstavila ako osobnosť Gemera - nositeľka tradícií,
sprostredkovala rozprávanie o ľudových zvykoch, prezentovala tradičný odev, piesne a
gastronómiu. Michal Molčan z Rejdovej sa predstavil ako chovateľ oviec a zberateľ zvoncov.
Jana Kušnierová - výtvarníčka a pedagogička predstavila svoju výtvarnú tvorbu. Peter
Poboček - filmár a fotograf uviedol výber zo svojich dokumentov zachytávajúcich gemerskú
prírodu a remeselníkov, pamätníkov z Gemera pre budúce generácie.
4.2. Foto, film
CINEAMA - krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby, 21. ročník 8. 4. 2017
V súťaži bolo 31 snímok z Košického kraja, 19 filmov mali autori do 16 a do 21 rokov väčšinou
animovaných. Veľká väčšina z nich postúpila do celoslovenského kola súťaže. Ocenení na 1.
miestach si odnášali Goskara - Alžbeta Kulichová do Popradu, Adela Križovenská do Košíc a
Vladimír Olšavský do Spišskej Novej Vsi. Súčasťou súťaže bol aj odborný rozborový seminár,
na ktorom porota zdôvodnila svoje rozhodnutie a podrobnou analýzou zhodnotila filmy z ich
umeleckého a technického hľadiska. Pre veľké množstvo súťažiacich s animovanou tvorbou
bol určený seminár pod vedením výtvarníkov Tomáša a Ivana Čepkovcov z Košíc.
ANIMOsCool - letná filmová škola, 4. ročník 17. - 21. 7. 2017
Workshop so zameraním na animáciu stopmotion/frame by frame. Okrem teoretických
základov si účastníci osvojili praktické skúsenosti s výrobou animovaného filmu. V tomto
ročníku vznikol film s názvom Zimné radovánky ako skladačka sekvencií jednotlivých
účastníkov, ktoré každý z nich vytvoril individuálne alebo v skupinách rôznymi formami
animácie. Film získal Čestné uznanie na celoštátnej súťaži Cineama.
AMFO - regionálna súťaž amatérskej umeleckej fotografie, marec - apríl 2017
Súťaž fotografov obohatila účasť bardejovského fotoklubu BARDAF, ktorých práce boli
prínosom a inšpiráciou. Celkový počet súťažiacich fotografov 40 v rozpätí od 11 do 71 rokov
a ich prác vo forme čiernobielych a farebných fotografií bolo 162. Odborná porota v zložení
Igor Šimko, Jozef Lipták a Štefan Fábián posúdila fotografie z technického a umeleckého
hľadiska a vybrala z tohto pohľadu vhodné na výstavu a najlepšie z nich na postup. Pre
autorov sa uskutočnil odborný rozborový seminár a pre kategórie do 16 a do 21 rokov (t. j.
študentov) aj vzdelávací seminár o fotografii. Na krajskú súťaž postúpilo 32 autorov.
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4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Výtvarné spektrum - regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, marec - apríl 2017
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 16 autorov so 67 prácami, zastúpené boli všetky kategórie a
rôznorodé výtvarné techniky - maľba, grafika, kresba, textilná tvorba, drevorezba a
kombinovaná technika. Porota diela posúdila z technického a umeleckého hľadiska a vybrala
práce 13 autorov vhodné na výstavu a tiež na postup do krajského kola. Pre autorov sa
uskutočnil odborný rozborový seminár na skvalitnenie ich technického a umeleckého
stvárnenia a podporu tvorivosti.
4.4. Výstavy
Oplecko, kamža a čepec, výstava fotografií 1. 1. - 31. 1. 2017
Výstava fotografií z vlastného fotodokumentačného materiálu získaného v obciach Gemera.
AMFO a Výtvarné spektrum 26. 4. - 12. 5. 2017
Výstava najlepších prác z okresných kôl celoštátnych súťaží amatérskej tvorby v oblasti
výtvarníctva a fotografie. Prezentácia autorov a ich diel prihlásených do súťaží a ocenených
odbornými porotami.
Úprava vlasov a pokrývka hlavy 19. 6.-31. 8. 2017
Výstava bola pripravená z fotodokumentačného materiálu spracovaného v rámci projektu
Oplecko, kamža čepec. Vybratých bolo 45 fotografií, ktoré vystihovali charakteristickú úpravu
vlasov od malých dievčat po dievky a rôzny typy venčekov, vencov, čepcov a šatiek. Taktiež
ich odlišné uväzovanie v rôznych obciach a príležitostiach.
MLYN 11.8. - 8. 9. 2017
Výstava výtvarných prác z medzinárodného sympózia výtvarníkov, ktoré sa konalo v Rožňave
už 18-ty krát.
Paličkovanie, csipkeverés, koronki 22. 9. - 24. 9. 2017
Medzinárodná výstava prác účastníčok workshopu paličkovanej čipky.
Modrotlač 21.11. - 22.12.2017
Výstava odevov, textilu, foriem na výrobu modrotlače a fotografií z dedičstva a rodinnej
tradície výrobcu Petra Trnku.
Z rodného kraja 30.11. - 22.12. 2017
Výstava výtvarnej tvorby regionálnej výtvarníčky a pedagogičky Jany Kušnierovej.
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5. Menšinová kultúra
Aktivity na úseku menšinovej kultúry GOS sú v prevažnej miere orientované do oblasti TĽK.
Sú zamerané na zachovanie tradícií maďarskej menšiny a rómskeho etnika žijúceho v okrese
Rožňava. Odborná pracovníčka dlhodobo pracuje aj na mapovaní histórie života židovskej
menšiny.
Celoročný výskum maďarských ľudových piesní na Gemeri
(Lokality: Rožňava, Silická Brezová, Lúčka, Rudná a Krásnohorská Dlhá Lúka)
Zámerom projektu bolo realizovať celoročný folkloristický a etnologický terénny výskum v
piatich lokalitách na južnej časti Gemera s hlavným dôrazom na hudobný folklór tu žijúcich
maďarských obyvateľov a cieľom zmapovať nehmotnú ľudovú kultúru gemerských
obyvateľov, a tak nadviazať na závery minuloročného výskumu a doplniť údaje z takých
lokalít, kde ich dokumentácia zatiaľ nebola spracovaná.
Výstupom projektu sú: výskumný materiál o ľudových piesňach na Gemeri, odborníkmi
vyhotovený odborný posudok, udomácnenie nových piesní a poznatkov vo folklóre
maďarských obyvateľov, znotované a digitalizované piesne (v rámci výskumu bolo
znotovaných vyše 50 a nahratých 11 piesní tematicky úzko spojených s našou lokalitou).
Az utolsó túlélő - Posledný pozostalý
Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť verejnosti ku skúmaniu vonkajších faktorov
vplývajúcich na celkový vývoj spoločnosti, ako aj židovských komunít na Gemeri na základe
priamych výpovedí väzňa koncentračných táborov Tibora Ehrenfelda. Výstupom projektu je
komplexný publikačný a digitalizovaný materiál (v maďarskom jazyku), ktorý opisuje
skutočný priebeh deportovania Židov z Rožňavy a vývoj spoločnosti pod vplyvom vládnucej
politiky 20. storočia a nepriaznivé následky intolerancie a xenofóbie.
Uvedenie publikácie do života bolo v kine Apollo v rámci obnovenej premiéry prvého a
jediného slovenského filmu oceneného Oscarom „Obchod na korze“.
Stretnutie s tradičnou ľudovou kultúrou
Cieľom projektu je prispieť k rozvoju a šíreniu jedinečnosti a originality ľudovej kultúry
Maďarov na Slovensku a sprostredkovaniu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a
tradícií tu žijúcich obyvateľov, a to realizovaním troch tvorivých a edukačných aktivít pre
dospelých. V rámci programu boli oslovení domáci a zahraniční remeselníci, odborníci z
renomovaných inštitúcií, ako je Hagyományok Háza (Dom tradičnej kultúry) v Budapešti. Do
realizovaných aktivít sa zapojilo 12 pedagógov, 8 pomocných pracovníkov, 5 remeselníkov a
cca 90 priamych účastníkov.
Folklórna abeceda - 6.ročník
Cyklické vzdelávanie v oblasti maďarskej tanečnej kultúry na Gemeri
Projektový zámer bol vyhotovený pred šiestimi rokmi s cieľom podporiť, spojiť a odborne
usmerniť gemerských tanečníkov. Boli pozvaní domáci odborníci, ktorí prezentovali nové
metódy a formy vyučovania ľudových tancov. Poukázali na dôležitosť psychomotorických
hier pri výchove detí v predškolskom veku, rozvíjali pohybové zručnosti tanečníkov a
usmernili ich. Lektori pomáhali folkloristom aj pri vytváraní nových a úprave už hotových
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tanečných programov, učili tanečníkov zákonitosti jednotlivých tancov, spôsoby krútenia,
držania sa v pároch a spájanie jednotlivých nacvičených prvkov.
Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej dielni – 6.ročník
Edukačné aktivity pre deti a mládež v maďarských lokalitách okresu
Zámerom projektu je pokračovať v organizovaní výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré majú
prehĺbiť úctu k ľudovým tradíciám a zvýšiť umelecké cítenie u mladých. Úvodný program sa
konal v ZŠ s VJM Hrhove, kde prebiehali rôzne remeselnícke aktivity, ktorých cieľom bolo
podporiť vývin zručnosti a kreativity mládeže. Zámerom druhého programu bolo
znovuoživenie hrnčiarstva v Meliate. V rámci tretieho programu boli odprezentované
tradičné hudobné nástroje a ich význam pri tradičných obradoch a oslavách. O zvykoch
spojených s významnými udalosťami v živote človeka prednášala etnologička Ilona L. Juhász,
PhD. Posledný program venovaný pedagógom sa uskutočnil v ZŠ Jablonov nad Turňou.
Varenie a pečenie v keramických nádobách (Sütés-főzés cserépedényben)
Ukážky varenia a pečenia tradičných jedál v gastronomickej dielni Domu tradičnej kultúry
Gemera prostredníctvom keramikára Zoltána Horvátha z Maďarska.
Partnerstvo na projektoch iných subjektov:
Kapustová zem – VI. ročník
Regionálny gastronomický festival v údolí Čermošne
IV. Tvorivé dielne v oblasti Čermošne
Tvorivé aktivity v obci Lipovník
Od Fašiangov až po Luciu – detský a mládežnícky tábor
metodická pomoc pre Detský folklórny súbor Kincskereső
Putovný ples Kincskereső
metodická pomoc pri tvorbe projektu
Konferencia remeselníkov v Krásnohorskej Dlhej Lúke
Spoluorganizovanie konferencie v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera
Dedičstvo hrnčiarov v Meliate
Hrnčiarsky festival – prvý ročník
Metodická, organizačná pomoc a zabezpečenie tvorivých dielní
Mulatos Romale
spolupráca na organizovaní krajského festivalu Mulatos Romale, zabezpečenie účinkujúcich
z okresu Rožňava
Farebný svet malých čiernych očí
Regionálne kolo výtvarnej súťaže, spolupráca s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia
v Kráľovskom Chlmci
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Spolupráca so školami
Spojená škola Zoltána Fábryho Rožňava, ZŠ s MŠ Jablonov nad Turňou, ZŠ s VJM a Materská
škola Dlhá Ves, ZŠ s VJM Hrhov, ZŠ s VJM Drnava a Spojená škola internátna Rožňava
Spolupráca s OZ a obcami
OZ Združenie gemerských remeselníkov, Csemadok OZ Meliata, Lipovník, Hrhov, OZ Közös
Jövőért Szlovakiában, Spoločensky život na Slovensku, Čoltovo, Múzeum kultúry Rómov v
Martine
Spolupráca s Múzeom kultúry Rómov v Martine
V rámci špeciálneho programu múzea bolo predstavený edukačné DVD Cigánske tance na
Gemeri vydané Gemerským osvetovým strediskom v roku 2016. Osobne podujatia sa
zúčastnil tanečný pedagóg Attila Oláh, spoluautor DVD.
II. Regionálna činnosť
1. Metodická činnosť
Metodická činnosť sa prelína všetkými oblasťami činnosti pri realizácii podujatí v spolupráci s
obcami v okrese, rovnako aj pri práci s folklórnymi kolektívmi, či jednotlivcami v rámci
záujmovo-umeleckej činnosti. Pri týchto príležitostiach sa stretávajú poradné zbory pre
folklór, prípravné výbory festivalov a pod. Ďalšími formami sú už spomínané spevácke a
tanečné domy, rozborové a hodnotiace semináre.
2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
- Asociácia slovenských filmových klubov Bratislava
- Banícke múzeum Rožňava
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, PL
- DSS Jasanima Rožňava
- farské úrady z okresu
- folklórne skupiny a súbory z okresu
- Fórum inštitút pre výskum menšín Komárno
- Gemerská knižnica Pavla Emanuela Dobšinského Rožňava
- Gemersko - Malohontské múzeum Rimavská Sobota
- Hagyományok Háza Budapešť
- Hájske hrnčiarstvo
- Hermann Ottó múzeum Miskolc, HU
- Hvezdáreň Michalovce
- Klub dôchodcov v Rožňave
- Kultúrne centrum KSK a ďalšie kultúrne zariadenia KSK
- Magyar Csipkekészétők Egyesülete Budapešť
- MAS Malohont
- mestá a obce regiónu
- Múzeum Spiša - pobočka Markušovce
- OZ FS Borostyán
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- OZ Bučina Pača
- OZ Gemer Dobšiná
- OZ Gemerfilm
- OZ Gemerský kultúrny spolok
- OZ Gočovan
- OZ Haviar
- OZ Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera
- OZ Pre partnerské mestá Rožňavy
- OZ Rožňavskí permoníci
- OZ Stromíš
- OZ Szalóka
- OZ Župa Turňa
- Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete Kozárd
- regionálne osvetové zariadenia
- Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar
- Slovenské technické múzeum Košice
- Soľnobanský čipkársky cech Prešov-Solivar
- SÚH Hurbanovo
- školy – materské, základné a stredné
- Štátny archív v Košiciach, pobočka Rožňava
- Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice
- Základná umelecká škola Rožňava
- Združenie gemerských remeselníkov Krásnohorská Dlhá Lúka
III.

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca

XII. ročník Medzinárodnej výstavy a konferencie paličkovanej čipky „XII. Nemzetközi
Csipkekiállítás és Konferencia Palócföldön“ Kozárd
V obci Kozárd (HU) sa v dňoch 20. - 25.6.2017 konala medzinárodná výstava a konferencia
paličkovanej čipky. Okres Rožňava bol zastúpený Klubom paličkovanej čipky pri GOS, ktorý
tvorbu svojich členiek prezentoval prostredníctvom výstavy. V rámci konferencie prebiehali
odborné prednášky, za klub GOS na tému „Slovenská ľudová paličkovaná čipka“ prednášala
Angela Czintelová.
Samostatná výstava Klubu paličkovanej čipky pri GOS v Szécsényi (HU)
bola inštalovaná v priestoroch Múzea Kubínyi Ferenc, verejnosti prístupná od 24.6. 31.12.2017.
XVIII. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky Bobowa – Poľsko „XVIII
Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej (6. – 10. 9.2017)
Gemerské osvetové stredisko niekoľko rokov spolupracuje s Kultúrnym zariadením v
Bobowej „Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa“ v oblasti paličkovanej čipky. Podujatia
sa zúčastnili členky Klubu pri GOS.
Gemerská čipka a folklór v Moskve bol najvýznamnejším prezentačným podujatím v
zahraničí. V Slovenskom inštitúte v Moskve dostala priestor výstava gemerskej paličkovanej
čipky. Na otvorení výstavy sa zúčastnila aj čipkárka Anna Urbanová, ktorá ozrejmila
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návštevníkom výstavy hlavné črty tejto tradičnej výtvarnej techniky horného Gemera.
Štýlový hudobný prejav predviedla Mária Hlaváčová s hudobným sprievodom. Výstava bola
verejnosti sprístupnená od 17.9. do 2. 10. 2017.

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

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
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. 436/2016 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa
05.12.2016 bežný rozpočet na rok 2017 vo výške 235.646,00 €. V priebehu roka došlo
k niekoľkým úpravám - na prevádzku bol upravený rozpočet o 18 355,56 €, na činnosť
organizácie (projekty podporené dotáciou z Fondu na podporu umenia, z Úradu vlády SR,
finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva kultúry SR za kultúrne poukazy, o výdavky na
spolufinancovanie projektov, finančné dary od sponzorov) o sumu 53 405,00 € a vlastné
príjmy organizácie boli upravené o sumu 2 142,00 €.

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

235 646,00

309 548,56

294 011,73

0

0

0

235 646,00

309 548,56

294 011,73

Kapitálový transfer
Spolu

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2017
Príjmy celkom

Výdavky celkom

313 412,70

Príjmy celkom

313 412,70

Transfer od
zriaďovateľa
262 876,30

294 011,73

Granty a transfery

46 846,56

Príjmy z prenájmu

1 659,96

Iné nedaňové
príjmy
2 029,88

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov
0

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

294 011,73

120 447,59

41 930,64

131 476,12

157,38

0

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

294 011,73

231 766,73

62 245,00
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Príjmy celkom:
Upravený rozpočet na rok 2017 bol stanovený vo výške 309 548,56 €. Príjmy celkom dosiahli
sumu 313 412,70 €, v tom mala organizácia stanovený rozpočet vlastných príjmov vo výške
18 142,00 €, v skutočnosti dosiahla vlastné príjmy vo výške 22 006,14 € (o 3 864,14 € viac
ako upravený rozpočet). Vlastné príjmy boli splnené na 121,30 %.
Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2017 vo výške 15 536,83 € bol automaticky
prevedený na účet KSK.
Skutočnosť – príjmy a výdavky za rok 2017
Ukazovateľ
VÝDAVKY v €

Rok 2017
294 011,73

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY

294 011,73

610 – Platy celkom
611 – Tarifné platy
612 – Príplatky
614 – Odmeny
620 – Poistné
630 – Tovary a služby
631 – Cestovné
631001 – tuzemské
631002 - zahraničné
632 – Energie, voda a komunikácie
632001 - energie
632002 – vodné a stočne
632003 – poštové služby
632004 – komunikačná infraštruktúra
632005 – telekomunikačné služby
633 - Materiál
633016 - reprezentačné
634 - Dopravné
635 – Rutinná a štandartná údržba
635006 – budov, priestorov a objektov
636 – Nájomné za nájom
637 - Služby
637001 – školenia, kurzy, semináre
637002 – konkurzy a súťaže
637003 – propagácia, reklama a inzercia
637004 – všeobecné služby
637007 – cestovné náhrady
637012 – poplatky, odvody
637014 - stravovanie
637027 – odmeny zamestnancov v mimopracovnom pomere
637035 - dane
640 - Transfery

120 447,59
84 164,63
16 772,53
19 510,43
41 930,64
131 476,12
1 104,87
671,06
433,81
25 713,44
20 809,86
1 371,51
912,83
469,03
2 150,21
28 557,20
0
6 596,53
2 541,73
1 665,97

PRÍJMY v €
Transfery v rámci verejnej správy
z rozpočtu VÚC

1 976,94
64 985,41
159,00
31 396,35
3 045,35
8 037,38
8 238,62
2 384,00
7 040,80
0
1 864,74
157,38

313 412,70
312 862,70
266 016,14
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-z toho: prostriedky zriaďovateľa – bežné
vlastné príjmy

244 010,00
22 006,14

v tom: príjmy z prenájmu

zo ŠR
- z toho: MK SR - kultúrne poukazy
Fond na podporu umenia
Úrad vlády SR
ÚPSVaR

Od ostatných subjektov verejnej správy

1 659,96

46 846,56
1 030,00
38 200,00
7 590,00
26,56

550,00

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

51 Služby
v tom: opravy a udržiavanie
cestovné
ostatné služby

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

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

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

387 776,34
50 138,11
31 023,17
19 114,94

68 339,05
5 036,93
1 535,23
61 766,89

169 597,06
120 306,31
41 840,64
90,00
7 360,11

1 864,74
1 335,18
529,56

177,80
76 597,93
76 192,04
405,89

221,18
20 839,78
19 591,64
1 248,14

0,69

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

388 765,51
17 120,50
1 878,55
3,97
25

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC 369 762,49
v tom: výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC
výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC
výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od iných subj. VS
výnosy samosprávy z KT zo ŠR a od iných subj. VS
výnosy samosprávy z BT od ostatných subjektov
Ukazovateľ
Náklady – tr. 5
Výnosy – tr. 6
Hospodársky výsledok (zisk)

247 333,89
73 941,04
45 686,56
2 251,00
550,00

Skutočnosť v €
2017
387 776,34
388 765,51
989,17

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy a účtovné zásady oproti predchádzajúcemu
obdobiu.

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

1 779 608,99
1 654 980,55
122 765,80
1 862,64

V súlade s ustanovením § 2 ods. 6 v spojení s ods. 8 Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja bol v roku 2017 vyradený neupotrebiteľný hnuteľný majetok
vo výške 17 489,98 €. Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2017. Neboli zistené
žiadne rozdiely medzi inventúrnym a účtovným stavom.
1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka
5 036,93

opravy a údržby 2 služobných motorových vozidiel,
oprava kopírovacie stroja, oprava oplotenia objektu,
revízie – nízkotlakovej kotolne, komínov, EPS,
hasiacich prístrojov a hydrantov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Realizované práce

Objem
finančných
prostriedkov

Poznámka
Zdroj financovania

Oprava oplotenia

výmena stĺpikov, výmena starého
oplotenia

1 500,00

KSK

Oprava a údržba
kopírovacieho stroja
Develop Ineo +224

výmena amortizovaných častí stroja,
prečistenie optickej časti stroja,
nastavenie a testovanie stroja

638,16

KSK

Oprava a údržba
služobných motorových
vozidiel

oprava prednej nápravy, výmena
pneumatík, oprava chladiaceho
systému

1 317,16

KSK

Oprava fasády budovy

oprava fasády budovy GOS v dôsledku
živelnej pohromy - víchrica

5 129,04

Collonnade poisťovňa / KSK
4 963,07 / 165,97
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2.

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

3.

Termín realizácie
celej investičnej
akcie (začiatok –
koniec)

Poznámka
Realizované práce v danom
roku

Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom)
za rok 2017

Hvezdáreň. Lesná 1, Rožňava

Expres Net k.s. Bratislava

od 1.7.2005 - trvá

2 409,76

Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava

Slovanet, a.s. Bratislava

od 1.10.2008 - trvá

996,00

4.3 Projektová úspešnosť

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Názov projektu

Cieľ
projektu stručne

Finančný
zdroj,
program,
podprogram

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Prezentácia
FPU
gemerských
4.3.1 Tradičná 11 000,00
tradícií,
ľudová kultúra
folklóru,
a folkorizmus
remesiel
Zimný
FPU
Rok na
festival
4.3.1 Tradičná
Gemeri 2017
zvykov
5 000,00
ľudová kultúra
23.ročník
a obyčají
a folkorizmus
Gemera
Medzinárod
FPU
Ars Antiqua
ný festival
1.3.2
Europae In Via
historickej
Festivaly,
3 000,00
Gothica 2017, 16.
hudby na
súťaže,
ročník
Gotickej
koncerty
ceste
FPU
Vzdelávanie
4.4.2
Spevácke domy na
v oblasti
Kultúrno1 500,00
Gemeri
speváckeho
osvetové
prejavu
aktivity
Detská
FPU
Po gemersky hráme muzikantsk
4.4.2
aj si zaspievame
á dielňa
Kultúrno2 000,00
IV.ročník
horného
osvetové
Gemera
aktivity
FPU
Prezentácia
4.4.2
Detský svet zvuku
tradičných
Kultúrno2 200,00
III.
hudobných
osvetové
nástrojov
aktivity
REJDOVÁ 2017 44.
ročník Gemerského
folklórneho
festivalu

Zdroje z
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatné

Termín
realizácie
Spolu

719,15

11 719,15

24.8.2017 –
26.8.2017

2 128,99

7 128,99

20.11.2017 –
25.11.2017

1 035,36

4 035,36

22.9.2017
25.9.2017

405,80

1 905,80

10.3.2017
19.5.2017
16.6.2017
25.8.2017
24.11.2017

1 218,00

3 218,00

21.8.2017
25.8.2017

2 360,00

19.-23.6.
4.-8.9.2017
20. – 24.11.
18. – 20.12.
2017

160,00

Poznámka
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ANIMOsCool letná
filmová škola
4. ročník

Medailón osobností
Gemera

Podoby tanca,
metodické
stretnutie
folkloristov a škola
tanca

Hrnčiarsky kruh sa
znovu točí

Natkajme si plátna

X.ročník
Medzinárodného
workshopu
paličkovanej čipky
„Paličkovanie,
csipkeverés,
koronki“

Vzdelávanie
v oblasti
animované
ho filmu
Prezentácia
inšpiratívny
ch
osobností
z Gemera
Rozvoj
tanečnej
techniky,
interpretáci
ea
choreografi
e
Cyklické
programy
na oživenie
zaniknutého
remesla v
Gemeri
Vzdelávacie
aktivity
k oživeniu
tradičného
tkáčskeho
remesla
Uchovávani
e
a rozvíjanie
tradície
paličkovane
j čipky

FPU
4.4.2
Kultúrnoosvetové
aktivity
FPU
4.4.2
Kultúrnoosvetové
aktivity
FPU
4.4.2
Kultúrnoosvetové
aktivity

144,61

1 644,61

17. – 21.7.
2017

1 000,00

71,71

1 071,71

5.7.2017
22.11.2017
30.11.2017
15.12.2017

1 000,00

110,00

1 110,00

16.6.2017
5.11.2017

FPU
4.4.2
Kultúrnoosvetové
aktivity

1 000,00

625,20

1 625,20

3.2.-31.3.,
6.-10.3.,
19.7.,26.7.,9.8.
,
16.8.,23.8.,
31.7.-4.8.2017

FPU
4.4.2
Kultúrnoosvetové
aktivity

1 000,00

133,99

1 133,99

6.-10.3.,
10.7.-14.7.,
13.10.-15.10.,
14.10.2017

FPU
4.4.2
Kultúrnoosvetové
aktivity

2 500,00

190,90

2 690,90

22. –
24.9.2017

1 500,00

112,90

1 612,90

20. – 25.6.
2017

2 000,00

169,58

2 169,58

8.4.2017

2 175,00

od 1.6.2017
do 31.5.2018

1 264,00

6.7.2017
12.8.2017
6.9.2017
22.9.2017
6.11.2017

1 390,00

10.9.2017
23.-24.9.2017
28.10.2017
7.11.2017
1.12.2017

FPU
4.5
Prezentácia
Medzinárodné
gemerskej
prezentácie
paličkovane
a mobility –
j čipky na
ľudová kultúra
medzinárod
a kultúrnonej úrovni
osvetová
činnosť
FPU
Prezentácia
4.4.1
a
CINEAMA 2017
Postupové
konfrontáci
krajská súťaž
súťaže
a
amatérskej filmovej
a prehliadky
amatérskej
tvorby
záujmovej
filmovej
umeleckej
tvorby
činnosti
Prezentácia
U nás taká
FPU
miestnych
obyčaj..., folklórne
4.4.2
folk.
večery v Dome
Kultúrnosúborov
tradičnej kultúry
osvetové
v mestskom
Gemera v Rožňave
aktivity
prostredí
VI. Interaktívne
Úrad vlády SR
Cyklus
vzdelávacie
1.6 záujmová
tvorivých
programy TĽK
činnosť
dielní pre
v remeselníckej
a využitie
školy
dielni
voľného času
Cyklus
vzdelávania Úrad vlády SR
VI. Folklórna
v oblasti
1.5
abeceda
maďarskej
vzdelávacie
tanečnej
projekty
kultúry
XII. ročník
Medzinárodnej
výstavy
a konferencie
paličkovanej čipky
Kozárd (MR)

1 500,00

2 000,00

1 170,00

1 300,00

175,00

94,00

90,00

vyúčtovanie
projektu
bude v roku
2018
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Stretnutie
s tradičnou
ľudovou kultúrou

Príprava
a realizácia
cyklu
tvorivých
dielní

Celoročný výskum
maďarských
ľudových piesní na
Gemeri

Príprava
a realizácia
etnologické
ho výskumu

„Az utolsó túlélő –
Posledný
pozostalý“

Vydanie
faktografick
ej
publikácie

Úrad vlády SR
1.6 záujmová
činnosť
a využitie
voľného času
Úrad vlády SR
1.4 výskum
kultúry,
života,
histórie,
jazyka
a identity
príslušníkov
menšín
Úrad vlády SR
1.1.2
neperiodická
tlač

800,00

70,90

870,90

5.7.2017
30.8.2017
23.11.2017

1 320,00

80,00

1 400,00

od 3.5.2017
do 30.11.2017

3 000,00

169,00

3 169,00

od 3.4.2017
do 15.12.2017

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Košickým samosprávnym krajom, zriaďovateľom GOS, je schválená organizačná štruktúra
s celkovým počtom zamestnancov 14.
V hodnotenom období sa v organizácii zaviedlo trojstupňové riadenie, kde organizačnú
štruktúru tvoria dve oddelenia. Oddelenie kultúrno-osvetovej činnosti sa rozčlenilo na úseky
menšinovej kultúry, astronómie a úsek tradičnej ľudovej kultúry (TĽK). Pod úsek TĽK boli
začlenené pracovné úseky tanca, spevu, folklóru, amatérskej výtvarnej tvorby, fotografie,
propagácie a úseky remeselných dielní.
S platnosťou od 1. februára 2017 na novovytvorený úsek TĽK bola menovaná do funkcie
vedúcej úseku zamestnankyňa z oddelenia kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ). Vedúca
oddelenia KOČ v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bola preradená do vyššej platovej triedy.
V organizácii sa k tomuto termínu zjednotili názvy pracovných zaradení zamestnancov
z referentov na manažérov kultúry.
Na základe uvedených zmien bol spracovaný a vydaný nový Organizačný a pracovný
poriadok Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
Organizačná štruktúra GOS k 31.12.2017:
1. oddelenie ekonomicko-prevádzkovej činnosti
- úsek ekonomiky
- úsek prevádzkovej činnosti
2. oddelenie kultúrno-osvetovej činnosti
- úsek tradičnej ľudovej kultúry, ktorý tvoria úseky folklóru, spevu, hudby,
remeselnej výroby a propagácie
- úsek menšinovej kultúry
- úsek astronómie
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Vzhľadom na zabezpečenie a plynulosť prevádzky v DTKG sa v hodnotenom období
uskutočnili nasledovné personálne zmeny:
- v mesiaci január jedna zamestnankyňa požiadala o úpravu pracovnej doby zo zdravotných
dôvodov. Pracovný čas sa skrátil na 26,67 % úväzok s nerovnomerným rozvrhnutím
pracovného času na dobu určitú od 1.2. do 30.4.2017.
- od 1.2.2017 boli prijaté dve zamestnankyne (dôchodkyne) na skrátený pracovný čas ( ½
úväzok) s cieľom posilnenia úseku TĽK a obsadenie voľného pracovného miesta upratovačky.
Pracovné zmluvy boli uzavreté na dobu určitú do 30.4. a do 31.8.2017.
- od 15. februára 2017 bolo obsadené voľné pracovné miesto na úseku TĽK s pracovným
zaradením manažér kultúry – organizovanie návštevníckej prevádzky a lektorovanie
v hrnčiarskej dielni.
- od 1. marca 2017 sa obsadilo voľné pracovné miesto na oddelení KOČ, úsek astronómie. So
zamestnancom bola uzavretá pracovná zmluva na dobu určitú na jeden rok,
- od 1. júna 2017 sa obsadil voľný úsek v textilnej dielni s pracovným zaradením manažér
kultúry - lektor, pracovná zmluva bola uzavretá v zmysle § 48 Zákonníka práce na dobu určitú
do 31. mája 2018.
Na základe pracovných výsledkov a po vzájomnej dohode sa pracovný pomer uzavretý na
dobu určitú do 30.11.2017 s manažérkou kultúry, úseku propagácie zmenil na dobu neurčitú.
Zamestnankyni bol vydaný dodatok k pracovnej zmluve.
Fluktuácia zamestnancov GOS v hodnotenom období bola nasledovná:
- k 15. marcu 2017 zamestnankyňa so skráteným pracovným časom požiadala o rozviazanie
pracovného pomeru dohodu. Žiadosti bolo vyhovené a pracovný pomer sa skončil v zmysle §
60 Zákonníka práce - podľa uzavretej dohody.
- pracovné pomery uzavreté na dobu určitú (2 zamestnankyne so skráteným pracovným
časom ½ úväzok) sa skončili k 30. aprílu a k 31. augustu 2017.
V hodnotenom období podľa § 27 ods. 6 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bol jednej zamestnankyni priznaný tarifný plat vo vyššom platovom stupni.
Dňa 1. decembra 2016 zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov uzavreli Memorandum
o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme. Na základe bodu 1 písm. a) Memoranda boli zamestnancom
vyplatené odmeny vo výške 2 % z funkčného platu v termíne od 1. septembra 2017 do 31.
decembra 2017.
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme boli zamestnancom
vypracované a vydané nové platové dekréty s platnosťou od 1.1.2018.
V hodnotenom období jedna zamestnankyňa ukončila I. stupeň vysokoškolského vzdelania v
odbore – riadenie kultúry a turizmu.
Zamestnanci sa počas hodnoteného obdobia zúčastňovali školení organizovaných inými
subjektami, ktoré vyplývali z ich pracovných zaradení. Odborní zamestnanci z úseku TĽK
absolvovali vzdelávacie aktivity organizované osvetovým strediskom pre verejnosť
(hrnčiarsky kurz, kurz tkania, kurz zápästkovej techniky). Zamestnanci získané praktické
skúsenosti aplikujú pri práci v tvorivých dielňach.
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V roku 2017 boli medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave a Gemerským
osvetovým strediskom v Rožňave uzavreté dohody v zmysle § 52a/ zákona č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti nasledovne:
- od 1.10.2016 do 30.4.2017 dobrovoľnícku činnosť začali vykonávať 4 uchádzači
o zamestnanie, dve dobrovoľníčky aktivačnú činnosť ukončili skôr z dôvodu uzavretia
pracovného pomeru,
- od 1.5.2017 do 30.10.2017 aktivačnú činnosťou formou dobrovoľníckej služby vykonávali 4
uchádzači o zamestnanie,
- od 1.11.2017 do 30.4.2018 dobrovoľnícku službu vykonávajú 3 uchádzači o zamestnanie.
Jeden absolvent vysokej školy do 17.1.2017 vykonával na oddelení kultúrno-osvetovej
činnosti absolventskú prax v zmysle § 51 zákona č. 5 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu
„Absolventská prax štartuje zamestnanie“.
S cieľom zvýšenia efektívnosti práce a zabezpečenia potrieb zamestnancov sa od 1.2.2017
v organizácii zaviedol pružný pracovný čas. Zamestnanci si volia začiatok a koniec
pracovného času v jednotlivých dňoch v rámci časových úsekov, pričom základný pracovný
čas je od 9.00 do 15.00 hod. Pružný pracovný čas sme stanovili na štvortýždňové pracovné
obdobie.
Stravovanie zamestnancov v hodnotenom období bolo zabezpečené cez spoločnosť Vaša
stravovacia 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.
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v hodnotenom období
bolo zabezpečené autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom, osobou odborne
spôsobilou pre tieto oblasti. Novoprijatí zamestnanci a uchádzači o zamestnanie
vykonávajúci dobrovoľnícke činnosti boli zaškolení z oblasti BOZP a PO.
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí – fyzický Obsadená v roku
stav
2017 (áno/nie)

Štatutárny zástupca - riaditeľka

100

1

áno

Vedúca oddelenia KOČ

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku menšinovej kultúry

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku astronómie

100

1

áno

Vedúca úseku TĽK

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku folklóru

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku propagácie

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku hrnčiarskej výroby

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku textilnej výroby

100

1

áno

Vedúca oddelenia EPČ

100

1

áno

Manažér ekonomiky

100

1

áno

Referent pokladne

100

0

nie

Vodič – údržbár

100

1

áno

Upratovačka

100

1

áno

Pozn.
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Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

11
13
5
3

Od 1.1. 2018 je pozícia Referent pokladne obsadená, uvoľnené je miesto na úseku astronómie.

6. Marketing a propagácia
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačené výstupy

Sociálne médiá

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

Iné

(počet a stručný popis)
tlačové správy ku každému podujatiu pred a
po - 160
plagáty, letáky (A6 - A2) - 190
bulletiny, programy - 3
facebook - zvlášť profily pre GOS, hvezdáreň a
kino Apollo
youtube kanál GOS
RTVS-v televíznom vysielaní vstupy k
festivalom, rozhlasové upútavky a reportáže z
podujatí (RTVS, Lumen), regionálna televízia
RVTV, magazín KSK
billboardy k festivalu RNG
cross-promotion v rámci podujatí pre
verejnosť

Bežnými mediálnymi výstupmi organizácie sú tlačové správy pred každým podujatím na jeho
propagáciu, a taktiež hodnotiace správy po jeho realizácii s fotodokumentáciou zverejňované
na vlastnej webovej stránke, ako aj FB profiloch (GOS, hvezdáreň, kino Apollo), a zároveň
zasielané na VUC, Terra Incognita, príslušné informačné portály podľa zamerania podujatia a
všetky regionálne internetové partnerské portály (roznava.sk, roznava24.sk, roznavaplus,
majgemer, jankohrasko, kamdomesta, kedykam, regionkosice, regionoviny, radiokosice, ...)
Rovnako sú informácie zasielané do printového denníka Korzár Gemer, regionálnej televízie
RVTV, Magazínu KSK a pod., ktoré tieto bežne zverejňujú buď v písomnej forme, alebo
spracúvajú z našich podkladov reportáže.
V tomto kontexte za kľúčové mediálne výstupy považujeme živé vstupy a reportáže vo
vysielaní RTVS o festivaloch - GFF Rejdová, Rok na Gemeri, Vianoce na Gemeri, a tiež
reportáž o aktivitách Domu tradičnej kultúry Gemera v relácii RTVS Cyklopotulky zameranej
na rozvoj turizmu.

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018

Komentár

Zahájenie predajnej činnosti “Ľúbivého obchodíka“

Predaj vlastných výrobkov a sprostredkovanie
predaja výrobkov externých remeselníkov

Získanie akreditácie na kurzovú činnosť

Paličkovanie, hrnčiarstvo

Zakladanie Prvého gemerského remeselníckeho inkubátora

Podľa finančných možností...
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Prílohy:
Organizačná štruktúra
KULT
Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti (ku
kapitole 3.2.)
Fotodokumentácia na CD
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA GEMERSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA V ROŽŇAVE K 31. 12. 2017
ŠTATUTÁRNY ORGÁN
RIADITEĽ

ODDELENIE
EKONOMICKO-PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

ODDELENIE
KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

Vedúci oddelenia, manažér kultúry

Vedúci oddelenia, manažér kultúry

personálna práca, sekretariát, registratúra, majetok,
TĽK, ľudoví výrobcovia
Spoločné pracovné činnosti
Kultúra

úsek amatérskej tvorby, organizovanie
a zabezpečovanie kultúrnych a vzd. podujatí v oblasti
amatérskej fotografie, filmu
Kultúra

Úsek ekonomiky

Úsek prevádzkovej činnosti

Manažér ekonomiky
komplexné zabezpečenie účtovných
agend, ekonomických a mzdových
agend
Spoločné pracovné činnosti

Vodič, údržbár
vedenie motorového vozidla,
údržbárske a kúrenárske práce,
údržba zelene
Spoločné pracovné činnosti manuál

Manažér pokladne
pokladničná práca, pomocné práce
v oblasti registratúry a evidencie
majetku
Spoločné pracovné činnosti

Upratovačka
bežné upratovanie
Spoločné pracovné činnosti manuál

Úsek tradičnej ľudovej
kultúry

Úsek astronómie

Vedúci úseku, manažér
kultúry
na úseku hudby a spevu,
tvorba, organizovanie
a zabezpečenie kultúrnych
a vzd. podujatí TĽK, vedenie
úseku TĽK
Kultúra

Manažér kultúry
na úseku astronómie, tvorba
programov, organizovanie
a zabezpečovanie kultúrnych
a výchovných podujatí,
astronomické pozorovania
Kultúra

Manažér kultúry
na úseku tradičnej
hrnčiarskej výroby - lektor
Kultúra
Manažér kultúry
na úseku folklóru a tanca,
samostatné zabezp.
a realizovanie kult. podujatí,
programových
a produkčných činností TĽK
Kultúra
Manažér kultúry
na úseku tradičnej
textilnej výroby - lektor
Kultúra
Manažér kultúry
pre výstavníctvo, samostatné
zabezp. a realizovanie kult.
podujatí ZUČ, grafické
návrhy tlačovín, propagácia
podujatí
Kultúra

Úsek menšinovej kultúry

Manažér kultúry
pre oblasť menšinovej
kultúry, tvorba,
organizovanie
a zabezpečovanie kultúrnych
a vzd. podujatí
Kultúra

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KULT (MK SR) 3 - 01

ROČNÝ VÝKAZ

Registrované ŠÚ SR

O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

č. Vk 773/2017 z 15.12.2016

za rok 2017

Spravodajská jednotka vyplní

Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z.

výkaz v elektronickom štatistickom

o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

systéme MK SR v termíne
do 1. marca 2018

Rok
1

Mesiac

IČO

7

1

2

0

S

K

0

4

3

1

2

9

7

7

8

1

5

2

9

Kód štatistickej územnej jednotky

SK NACE
9

0

4

8

2

5

Gemerské osvetové stredisko

Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo)
0

Činnosť v sledovanom roku

1

Rožňava , Betliarska 8

vykonával kultúrno-osvetovú činnosť

Výkaz zostavil

Kontaktné údaje

5

Prevádzka kultúrnych zariadení

PSČ
4

8

Názov hlavnej činnosti

0

Názov spravodajskej jednotky

0

2

Titul

Telefón

+421 905919431

Meno

Priezvisko

Anežka

Kleinová

E-mail

kleinova@gos.sk
gos@gos.sk

Titul

KULT (MK SR) 3-01
1. Modul
Výkony subjektov kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ)

l.r

Spolu
podujatí,
publikácií,
dokumentov

počet
účastníkov
podujatí

z toho deti a
mládež do 18
rokov

a

1

2

3

1

394

22 242

6 117

záujmová umelecká činnosť

2

23

1 506

484

nehmotné kultúrne dedičstvo

3

36

5 879

1 402

tradičné remeslá

4

168

8 178

1 504

mimoumelecká záujmová činnosť

5

23

2 666

537

profesijné vzdelávanie v oblasti KOČ

6

občianske vzdelávanie

7

prevencia negatívnych spoločenských javov

8

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí KOČ spolu (prednášky, semináre, kurzy, krúžky,
tvorivé dielne atď.) 1)

v tom

podpora rovnosti príležitostí a nediskriminácie

9

iné oblasti

10

144

4 013

2 190

Počet vydaných metodických materiálov a listov, manuálov, príručiek, učebníc atď. k oblastiam KOČ
uvedených v riadkoch 2 až 10

11

4

X

X

Vydávané/vydané publikácie týkajúce sa KOČ

12

1

X

X

X

X

X

X

X

X

z toho

počet titulov periodických publikácií

13

počet titulov neperiodických publikácií

14

počet publikácií o nehmotnom kultúrnom dedičstve

15

1

Audiovizuálne záznamy o KOČ

16

20

X

X

Propagačné materiály o KOČ

17

190

X

X

Počet oznamov o KOČ (podujatia a iné formy KOČ) zverejnené na webovom sídle subjektu KOČ
18
(internetová stránka)

120

X

X

Publikácie vzťahujúce sa na kultúru alebo kultúrny život v obci

19

X

X

Počet kultúrno-spoločenských podujatí

20

X

X

1) Do počtu jednotlivých foriem podujatí v riadkoch 2 až 10 sa neuvádzajú podujatia zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov, tieto podujatia sa uvádzajú
osobitne vo 4. Module.

KULT (MK SR) 3-01
2. Modul
Kultúrno-osvetová činnost (KOČ) podľa miesta jej výkonu
(kultúrno-osvetové zariadenia, iné priestory)

l.r

Spolu

a

1

1

2

kultúrny dom vo vlastníctve subjektu KOČ využívaný primárne na výkon KOČ a kultúru

2

2

iný objekt vo vlastníctve obce, NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej využívaný na KOČ na území obce
alebo v mieste sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej (vrátane sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice
slovenskej)

3

iný objekt využívaný na výkon KOČ vo vlastníctve iného subjektu na území obce alebo v mieste
sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej

4

Počet objektov/zariadení spolu (riadky 2 až 4)

v tom

Počet iných miestností/priestorov využívaných na výkon KOČ na území obce alebo v mieste sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej

5

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektov, miestností, priestorov uvedených v riadkoch 2 až 5 (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie)

6

1

3. Modul

KULT (MK SR) 3-01

Súťaže, prehliadky, festivaly záujmovej umeleckej činnosti

Podujatia
spolu
súťaže, prehliadky (neprofesionálnej umeleckej
činnosti) festivaly

Návštevníci
podujatí

miestne

regionálne

krajské

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

10

0

8

1

0

1

2 038

65

5 285

2

6

0

5

1

0

0

323

0

425

tradičná ľudová kultúra

3

1

divadlo

4

0

fotografia

5

1

film a videotvorba

6

1

výtvarné umenie

7

3

spev (okrem folklóru)

8

0

tanec (okrem folklóru)

9

0

hudba (okrem folklóru)

10

0

umelecký prednes, hovorené
slovo

11

0

literárna tvorba

12

0

viacžánrové

13

0

iná záujmová umelecká
činnosť

14

0

15

4

tradičná ľudová kultúra

16

3

neprofesionálne divadlo

17

0

iná záujmová umelecká
činnosť

18

1

súťaže, prehliadky

v tom

z toho zo
zahraničia

(stĺ.2 až
6)

Súťaže, prehliadky a festivaly spolu

v tom

Účinkujúci/účastníci
podujatí

v tom podujatia

festivaly

celoštátne medzinárodné

1

1
1
3

0

3

0

0

1

3

spolu

118

220

41

41

55

55

109

109

1 715

65

4 860

1 672

60

4 270

43

5

590

v tom
1

KULT (MK SR) 3-01
4. Modul
Kultúrno-osvetová činnost (KOČ) - podujatia zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí KOČ (prednášky, semináre, kurzy, krúžky, tvorivé dielne
atď.)
Spolu
(stĺpce 2
až 9)

nehmotné
kultúrne
dedičstvo

tradičné
remeslá

prevencia
podpora
mimoumelecká
občianske
negatívnych
rovnosti
záujmová
vzdelávanie spoločenských príležitostí a
činnosť
javov
nediskriminácie

iné
oblasti

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

12

2

0

6

0

0

0

0

4

osoby so zdravotným
postihnutím

2

10

seniori

3

0

osoby ohrozené chudobou
a sociálnym vylúčením,
vrátane osôb bez práce a
bez domova

4

0

deti a mládež umiestnení v
detskom domove alebo
reedukačnom zariadení

5

0

osoby z resocializačných
zariadení a ľudia vracajúci
sa z výkonu trestu

6

0

migranti

7

0

obete domáceho násilia

8

0

marginalizované rómske
komunity

9

2

LGBTI*

10

0

Znevýhodnené skupiny obyvateľov

v tom

záujmová
umelecká
činnosť

6

2

* Lesby, gejovia, bisexuálni, transrodové a intersexuálne osoby

4

5. Modul

KULT (MK SR) 3-01

Ekonomické ukazovatele - finančné zabezpečenie kultúrno-osvetovej
činnosti (v EUR)

Príjmy (výnosy) spojené s KOČ spolu (bez príjmových finančných operácií)
(riadky 2, 13 a 14)
transfery, granty, dary a príspevky spolu

l.r.

Spolu

a

1

1

388 765

2

293 571

zo štátneho rozpočtu

3

27

z rozpočtu VÚC

4

247 334

transfery z rozpočtu obce

5

od iných subjektov

6

550

z rozpočtu EÚ

7

tuzemské granty spolu

8

45 660

z toho z kapitoly MK SR
granty
(dotácie) zahraničné granty spolu

9

1 030

10

z toho z programov EÚ

11

z toho

v tom

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...)

12

ostatné príjmy

13

77 002

výnosy spolu(bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku)

14

18 192

zo vstupného

15

17 121

z predaja tovarov

16

z predaja služieb

17

z prenájmu

18

1 071

19

387 776

20

58 336

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky)

21

40 812

OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov)

22

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.)

z toho

Náklady spojené s KOČ spolu (riadky 20, 24 až 27, 30 a 31)
náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov)

v tom

23

17 524

mzdové náklady (bez OON)

24

120 306

náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody

25

49 291

náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj)

26

služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady

v tom
27

83 473

nájom priestorov

28

1 220

nájom techniky

29

757

odpisy

30

76 192

ostatné prevádzkové náklady

31

178

Kapitálové výdavky spojené s KOČ spolu

32

0

z toho

hmotný majetok

33

nehmotný majetok

34

v tom

KULT (MK SR) 3-01
6. Modul
Osoby zabezpečujúce kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ)

Osoby zabezpečujúce KOČ spolu(riadky 2, 4 až 6)
zamestnanci zabezpečujúci KOČ v pracovnom pomere - uvádza sa priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný
z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok
v tom

l.r.

Spolu

a

1

z toho ženy
2

1

23.50

20.50

2

13.50

11.50

3

13.50

11.50

osoby zabezpečujúce KOČ pre subjekt KOČ na základe dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru

4

osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu KOČ (SZČO, zmluva o vytvorení diela
...)*

5

dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)

6

10

9

7

13.50

11.50

zamestnanci z riadku 2
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním

8

5

5

zamestnanci so stredoškolským vzdelaním

9

7.50

6.50

zamestnanci so základným vzdelaním

10

1

odborní pracovníci vykonávajúci KOČ (bez administratívy, ekonomiky a prevádzky)

11

9

8

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere (z riadku 2)

12

743

775

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) – odborného pracovníka (z riadku 11)

13

771

816

v tom

z toho

* Uvádzajú sa iba fyzické osoby.

7. Modul
Finančné prostriedky obce vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP) vypĺňa iba obec

v tom finančné prostriedky
Spolu

z rozpočtu obce

z iných zdrojov 1)

a

1

2

3

1

0

X

X

na obnovu NKP vo vlastníctve obce

2

0

na obnovu NKP vo vlastníctve iných osôb (riadky 4 až 8)

3

0

X

X

štátu

4

0

X

samosprávnych krajov

5

0

X

6

0

X

iných právnických osôb

7

0

X

fyzických osôb

8

0

X

Finančné prostriedky vynaložené na obnovu NKP vo vlastníctve obce a iných osôb
spolu (v EUR)

v tom
náklady

v tom
cirkví2)
vo vlastníctve

1) napr. z fondov EÚ
2 ) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

KULT (MK SR) 3-01
8. Modul
Čas potrebný na vyplnenie výkazu

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického výkazu z podkladov
štatistickej evidencie.

I.r.

Spolu

a

1

hodiny

1

1

minúty

2

30

Tabuľkový prehľad aktivít GOS 2017
Počet
Počet
účinkujú
Výdaje
účastníkov
cich

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

Cieľová
skupina

2 1.1.-31.1. Oplecko, kamža a čepec

výstava

fotografie - ľudový odev horného Gemera

DTKG

všetci

0

3 05/01/17 Hrnčiarsky klub

tvorivá dielňa Práca s hlinou.

DTKG

dospelí

1

4

0

0

4 05/01/17 Prázdninové kino

premietanie animovaný rodinný film Až na severný pól

Kino Apollo

všetci

0

14

36

24

5 08/01/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný rodinný film Tajomný život maznáčikovKino Apollo

všetci

0

23

36

42

6 12/01/17 Hrnčiarsky klub

tvorivá dielňa Zdokonaľovanie sa v hrnčiarskej technike

DTKG

dospelí

1

4

0

0

7 12/01/17 Premietanie

premietanie sociálna dráma James White

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí,0seniori

8

36

12

8 13/01/17 Hrnčiarsky kurz pre začiatočníkov

kurz

DTKG

dospelí

10

0

0

9 19/01/17 Premietanie

premietanie športový film Orol Eddie

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
seniori
0 rokov, dospelí,
6
36

Termín

Názov podujatia

Hrnčiarska kurz pre začiatočníkov.

1

130

Príjmy Dotácia

0

8

10 24/01/17 Klub paličkovanej čipky.

tvorivá dielňa Uchovávanie a rozvíjanie gemerskej paličkovanej čipky.
DTKG

dospelí

1

9

11 25.1.-26.1. ITF Slovakiatour Bratislava

prezentácia

všetci

13

1000

0

0

12 26/01/17 Premietanie

premietanie komédia Božská Florence

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí,0seniori

9

36

14

13 27/01/17 Hrnčiarsky kurz pre začiatočníkov

kurz

DTKG

dospelí

1

10

0

0

14 30/01/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

20

0

0

15 30/01/17 Tvorivé dielne pre základné školy

tvorivá dielňa hudobná dielňa, prednáška spojená s ukážkami

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

20

0

0

16 31/01/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

16

0

0

17 31/01/17 TD pre školy

tvorivá dielňa textilná dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

20

0

0

18 31/01/17 Tvorivé dielne pre základné školy

tvorivá dielňa hudobná dielňa, prednáška spojená s ukážkami

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

33

0

0

19 01/02/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

21

0

0

20 01/02/17 TD pre školy

tvorivá dielňa Textilná dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

40

0

0

21 01/02/17 Tvorivé dielne pre základné školy

tvorivá dielňa hudobná dielňa, prednáška spojená s ukážkami

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

28

0

0

22 01/02/17 Vesmír očami detí

súťaž

DTKG

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 65
rokov, mládež
0
0 15-180rokov

23 02/02/17 Hrnčiarsky klub

tvorivá dielňa Zdokonaľovanie sa v hrnčiarskej technike

DTKG

dospelí

24 02/02/17 Premietanie

premietanie komédia Stratení v Mníchove

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí,0seniori

25 02/02/17 Premietanie z archívu z archívu

premietanie Katolícka ZŠ, archív Snow Film

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

22

0

0

26 03/02/17 Hrnčiarsky kurz pre dospelých

workshop

DTKG

dospelí

1

8

350

680

27 07/02/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

8

0

0

28 09/02/17 Hrnčiarsky klub

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

4

0

0

29 09/02/17 Premietanie

premietanie romantická dráma Už teraz mi chýbaš

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí,0seniori

28

36

52

30 10/02/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

tvorivá dielňa Práca s hlinou

DTKG

dospelí

1

8

0

0

31 12/02/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaná komédia Pat a Mat vo filme

Kino Apollo

všetci

0

28

36

52

32 13/02/17 Einstein a relativita

prednáška

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí,200
seniori, odborná
verejnosť
2 rokov,50
0

33 16/02/17 Premietanie

premietanie dráma Komorná

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí,0seniori

15

36

26

34 17/02/17 Exkurzia

exkurzia

DTKG

deti predškoláci 1-6 rokov 4

34

0

30

prezentácia Košického regiónu na veľtrhu cestovného
ruchu
Bratislava
Osvojovanie základných techník

Okresné kolo astronomickej výtvarnej súťaže

30 hodinový hrnčiarsky kurz pre pokročilých.

multimediálna prezentácia
MŠ Štítnická - dielne hrnč., text., hud.

1

0

0

90

4

0

0

12

36

20
1000 FPU

35 17/02/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

DTKG

dospelí

1

8

0

0

36 21/02/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

7

0

0

37 21/02/17 Premietanie z archívu

premietanie Fašiangy na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

20

0

0

38 21/02/17 TD Fašiangy

tvorivá dielňa výroba masiek, maskabál

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

41

0

10

39 21/02/17 TD Fašiangy

tvorivá dielňa ozembuchy, maskabál

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

41

0

10

40 22/02/17 Premietanie z archívu

premietanie Fašiangy na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

16

0

0

41 22/02/17 TD Fašiangy

tvorivá dielňa páranie peria

DTKG

školáci 6-15 rokov

4

51

0

11

42 22/02/17 TD Fašiangy

tvorivá dielňa muzikantská dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

51

0

11

43 22/02/17 U nás taká obyčaj...

koncert

49

30

74

44 23/02/17 Premietanie

premietanie animovaný historický V srdci mora

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí,0seniori

21

36

38

45 23/02/17 TD Fašiangy

tvorivá dielňa textilná dielňa ZŠ Gem. Poloma

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

18

0

16

46 23/02/17 TD Fašiangy

tvorivá dielňa hrnčiarska dielňa ZŠ Gem. Poloma

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

34

0

16

47 24/02/17 Exkurzia

exkurzia

MŠ Evanjelická - dielne hrnč., text., hud.

DTKG

deti predškoláci 1-6 rokov 4

40

0

18

48 24/02/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

Zdobenie výrbkov

DTKG

dospelí

1

8

0

0

49 1.3.-31.3. AMFO

súťaž

Okresné kolo súťaže amatérskych fotografov

DTKG

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí
1 rokov,37

50 01/03/17 TD hrnčiarska a textilná

tvorivá dielňa TD pre ZŠ Zlatá

DTKG

školáci 6-15 rokov

51 1.3.-31.3. Výtvarné spektrum

súťaž

52 02/03/17 Hrnčiarsky klub.

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

53 02/03/17 Premietanie

premietanie thriller Most špiónov

Kino Apollo

54 06/03/17 Jarné prázdniny s priadzou

v textilnej dielni.všetci
tvorivá dielňa Tvorivé dielne pre verejnosť počas jarných prázdninDTKG

55 6.3.-10.3. TD Jarné prázdniny

tvorivá dielňa TD počas jarných prázdnin - textilná a hrnčiarska DTKG

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí
2 rokov,27

56 07/03/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

7

57 09/03/17 Hrnčiarsky klub.

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

4

58 09/03/17 Prázdninové kino

premietanie animovaný, komédia Kung Fu Panda 3

Kino Apollo

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 17
rokov
0

59 10/03/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

Zdobenie výrobkov s glazúrou

DTKG

dospelí

60 10/03/17 Spevácke domy na Gemeri

workshop

piesne z Abova

DTKG

mládež 15-18 rokov, dospelí,4seniori, odborná
verejnosť 84
70 1632

61 12/03/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný, komédia Konečne doma

Kino Apollo

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 25
rokov
0

62 14/03/17 Premietanie z archívu

premietanie Školská projekcia pre Gymnázium Dobšiná

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 31

63 15/03/17 Exkurzia

prednáška

predškoláci 1-6 rokov 1
Materská škola deti
Rožňava

64 15/03/17 Premietanie z archívu

premietanie Školská projekcia pre Gymnázium Dobšiná

65 16/03/17 Premietanie z archívu

premietanie Expedičná kamera pre školy

Zdokonaľovanie sa v keramickej výrobe

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Palice, kyjaky a ozembuchy
všetci
s programom FS Dubina
18

Okresné kolo súťaže neprofesionálnych výtvarníkovDTKG

výjazdová prednáška

Kino Apollo

0

0

2

17

0

15

mládež 15-18 rokov, dospelí1

16

0

0

dospelí

1

4

0

0

dospelí

0

11

48

18

2

5

0

0

0

95

0

0

1

8

0

0

48

30

0

0

48

46

0

0

60

0

26

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 25

0

0

66 17/03/17 Expedičná kamera

Kino Apollo
premietanie festival dokumentárnych filmov s cetovateľskou tematikou
Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

67 17/03/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

DTKG

dospelí

1

8

0

0

68 17/03/17 Premietanie z archívu

premietanie Expedičná kamera pre školy

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov

1

28

0

0

69 21/03/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

8

0

0

70 22/03/17 TD textilná

tvorivá dielňa ZŠ Zlatá

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

11

0

9

71 22/03/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 2

11

0

10

Glazovanie výrobkov

0

0

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí 40
0 rokov,60

1

23

174

1000 FPU

1500 FPU

72 22/03/17 U nás taká obyčaj...

Folklórny
večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Ozdoby žien vo vidieckom
všetci prostredí s programom
beseda, koncert,
vystúpenie
30 FSk Hôra
79

73 23/03/17 Premietanie

premietanie komédia Dieťa Bridget Jonesovej

74 24/03/17 Hrnčiarsky kurz - mierne pokročilý kurz

266

124

Kino Apollo

dospelí

0

22

36

60

DTKG

dospelí

1

8

0

0

75 24/03/17 Večer na hvezdárni

pozorovanie pozorovanie pre verejnosť

mládež 15-18 rokov, dospelí1
Hvezdáreň Rožňava

7

0

5

76 30/03/17 Premietanie

premietanie dráma Moonlight

Kino Apollo

dospelí

0

37

36

105

77 31/03/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

DTKG

dospelí

1

8

0

0

78 31/03/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa-výjazd

Zdobenie výrobkov engobami.

Výroba svietnikov

Brzotín

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

12

0

60

79 04/04/17 Uchovávanie gemerskej paličk. čipkytvorivá dielňa Klub paličkovanej čipky

DTKG

dospelí

1

8

0

0

80 05/04/17 Exkurzia

exkurzia

školáci 6-15 rokov, dospelí 1
Hvezdáreň Rožňava

56

0

24,5

81 05/04/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia ZŠ Zakarpatská

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

52

0

48

82 05/04/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia ZŠ Pionierov

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

32

0

0

83 06/04/17 Poradný zbor folkloristov

beseda

DTKG

odborná verejnosť

3

13

0

0

84 06/04/17 Premietanie

premietanie dráma, komédia Baba z ľadu

Kino Apollo

dospelí

0

30

36

84

85 07/04/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

DTKG

dospelí

1

8

0

0

86 07/04/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia - Cineama archív

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

27

0

0

87 07/04/17 Sedem hriechov civilizácie

premietanie Premiéra dokumentu za účasti autorov

Kino Apollo

všetci

3

20

0

0

88 08/04/17 CINEAMA 2017

Krajské kolo celoštátnej súťaže amatérskej filmovejKino
tvorby
prehliadka, súťaž
Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí
5 rokov,50
2371

0

89 08/04/17 Seminár o animovanej tvorbe

Odborný seminár pre účastníkov KS Cineama
premietanie, prezentácia

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí
2 rokov,40

0

0

90 10/04/17 Pozorovanie Slnka

pozorovanie pozorovanie Slnka

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov, dospelí
5

0

2

91 10/04/17 TD Veľká noc

tvorivá dielňa voskové kvietky

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

48

0

4

92 10/04/17 Veľkonočné tvorivé dielne

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 2

21

0

19

93 10/04/17 Workshop pre dospelých

workshop

DTKG

dospelí

1

10

200

100

94 11/04/17 TD Veľká noc

tvorivá dielňa voskové kvietky

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

32

0

10

95 11/04/17 Veľkonočné tvorivé dielne

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 2

22

0

20

96 12/04/17 TD hudobná

tvorivá dielňa DSS Jasanima

DTKG

dospelí

1

12

0

10

97 12/04/17 TD Veľká noc

tvorivá dielňa Špec. ZŠ Dobšiná

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

7

0

6

98 12/04/17 Veľkonočné tvorivé dielne

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 2

22

0

20

99 13/04/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný Kubo a kúzelný meč

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

0

12

36

20

mládež 15-18 rokov, dospelí2

10

0

0

1

7

0

0

118

220

359

0

1

33

0

0

ZŠ Pionierov

stretnutie vedúcich kolektívov
Plátová technika - príprava mís

tvorba voskových kvietkov

Vzdelávací seminár k okresnej súťaži Výtvarné spektrum
DTKG

100 13/04/17 Seminár pre výtvarníkov

seminár

101 18/04/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

102 19/04/17 Ket som húski pásla...

súťaž

školáci 6-15 rokov
Rožňava, Radnica

103 19/04/17 Premietanie z archívu

premietanie premietanie pre účastníkov detskej folk. súťaže

104 19/04/17 U nás taká obyčaj...

Folklórny
večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Jarné zvyky v Rožňavskom
všetci Bystrom s FSk Bystränky
beseda, koncert,
vystúpenie
33 a hosťami
51

60

84

105 20/04/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

4

0

0

106 20/04/17 Premietanie

premietanie životopisná dráma Sully

Kino Apollo

dospelí

0

11

36

18

107 21/04/17 Hrnčiarsky kurz- mierne pokročilý

kurz

DTKG

dospelí

1

8

0

0

108 21.4.-22.4. Noc padajúcich Lyríd

pozorovanie výjazdové pozorovanie

0

0

OS detských folk. súborov

Glazovanie výrobkov

Kino Apollo

dospelí
školáci 6-15 rokov

okres Rožňava školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov, dospelí
7

2000 FPU

109 21/04/17 Seminár AMFO

seminár

Rozborový seminár k okresnej súťaži AMFO

110 21/04/17 Vzdelávací seminár

seminár

Vzdelávací seminár o fotografii pre študentov SOŠTDTKG

DTKG

dospelí

3

12

70

0

mládež 15-18 rokov

3

28

0

0

111 24/04/17 Exkurzia z hvezdárne

prednáška

vzdelávacia prezentácia

112 26/04/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Gemerská Poloma
1 rokov 35

0

31

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

9

0

8

113 26/04/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 2

10

0

8

114 26/04/17 Vernisáž AMFO a Výtvarné spektrumsúťaž, výstava Vyhodnotenie regionálnych súťaží a slávnostné otvorenie
DTKG výstavy

všetci

3

40

0

0

115 26.4.-12.5. Výstava AMFO a Výtvarné spektrumvýstava

Vernisáž výstavy prác zo súťaží AMFO a Výtvarné spektrum
DTKG

všetci

116 27/04/17 Exkurzia na hvezdárni

exkurzia

Exkurzia ZŠ Pionierov

117 27/04/17 Klub hrnčiarsky
118 27/04/17 Premietanie

0

250

0

0

školáci 6-15 rokov
Hvezdáreň Rožňava

1

74

0

34

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

4

0

0

premietanie komédia Rodinné šťastie

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

16

36

28

119 30/04/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný, rodinný Snoopy a Charlie Brown

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
0 rokov 8

48

12

120 02/05/17 Klub paličkovanej čipky
Celoročný výskum maďarských
121 3.5.-30.11.
ľudových piesní na Gemeri
122 04/05/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

0

0

prehliadka

Rožňava, Silickávšetci
Brezová, Lúčka, Rudná,12Krásnohorská
0 Dlhá
1400Lúka

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

3

0

0

123 04/05/17 Premietanie

premietanie komédia Hore za láskou

Kino Apollo

dospelí

0

14

36

24

124 9.5.-12.5. Európske solárne dni

prezentácia

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 50

0

0

125 10/05/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

0

32

126 11/05/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

4

0

0

127 11/05/17 Premietanie

premietanie horor Chlapec

Kino Apollo

dospelí

0

12

36

20

128 16/05/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

9

0

0

129 16/05/17 TD pre školy

tvorivá dielňa text. a hrnč. dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

36

0

32

130 17/05/17 TD hudobná

tvorivá dielňa DSS Jasanima

DTKG

dospelí

1

14

0

12

131 17/05/17 TD pre školy

tvorivá dielňa textilná dielňa ZŠ Vlachovo

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

22

0

0

132 17/05/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 2

26

0

22

133 17/05/17 U nás taká obyčaj...

vystúpenie

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Rohovina a jej využitie
všetcis programom MSSk Mákvirág
z KDL26
18

250

6

134 18/05/17 Exkurzia

pozorovanie Slnka
exkurzia, pozorovanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 8

0

2

135 18/05/17 Premietanie

premietanie akčný V mene krvi

Kino Apollo

dospelí

36

6

136 19/05/17 Spevácke domy na Gemeri

workshop

DTKG

mládež 15-18 rokov, dospelí,5seniori, odborná
verejnosť
20
0
16

137 21/05/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný Červená korytnačka

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

0

14

138 23/05/17 Premietanie z archívu

premietanie projekcia filmu pre DSS Jasanima

Kino Apollo

dospelí

0

16

0

0

139 25/05/17 Premietanie

premietanie komédia Muž menom Ove

Kino Apollo

dospelí

0

18

36

32

140 25/05/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia Gymnázium RV

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov

1

42

0

40

141 30/05/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

8

0

0

142 01/06/17 Deň detí

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

21

0

20

143 01/06/17 Deň detí

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

21

0

20

144 01/06/17 Deň detí

nástrojoch
tvorivá dielňa Tvorivá dielňa o jednoduchých tradičných hudobných
DTKG

školáci 6-15 rokov

1

42

0

40

Folkloristický a etnologický výskum

vzdelávanie, prezentácia

piesne zo Spiša

1

0

7

21

5

36

0

24

1320 úUV SR

145 01/06/17 Deň detí

tvorivá dielňa TD voskové kvietky ZŠ Pionierov

DTKG

26

0

24

146 01/06/17 Exkurzia

exkurzia

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 15

0

0

147 01/06/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

dospelí

1

3

0

0

148 01/06/17 Premietanie

premietanie akčný Jednotka samovrahov

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov

0

8

36

12

149 01/06/17 Premietanie z archívu

premietanie výber z archívu animovanej tvorby

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

35

0

0

150 04/06/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný Bociany

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

0

4

36

4

151 08/06/17 Exkurzia na hvezdárni

exkurzia

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 6

152 08/06/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

DTKG

pozorovanie Slnka

školáci 6-15 rokov

2

0

2

dospelí

1

5

0

0

Vystúpenie srbského tria, srbský film Mamarosh Kino Apollo
153 08/06/17 Zatý žobrák - večerné premietanie koncert, premietanie

dospelí

4

20

0

20

154 08/06/17 Zlatý žobrák

premietanie festival dokumentárnych filmov

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

0

74

0

35

155 08/06/17 Zlatý žobrák

premietanie festival dokumentárnych filmov

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 90

0

0

156 09/06/17 Sympózium o TĽK

sympózium

0

0

157 13/06/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

158 15/06/17 Premietanie

premietanie dráma Dánske dievča

159 16/06/17 Exkurzia

exkurzia

160 16/06/17 Exkurzia na hvezdárni

pozorovanie Slnka

Uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry
v súčasnosti,odborná
účasť naverejnosť
sympóziu
Bratislava

0

5

DTKG

dospelí

1

8

0

0

Kino Apollo

dospelí

0

22

36

40

edukačné podujatie, vzdelávanie

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 41

0

19,5

exkurzia

edukačné podujatie, vzdelávanie

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 16

0

0

161 16/06/17 Podoby tanca 1

školenie

Metodické stretnutie folkloristov spojené so školouDTKG
ľudového tanca mládež 15-18 rokov, dospelí
25

480

0

162 16/06/17 Spevácke domy na Gemeri

workshop

rómske piesne

163 19.6.-31.8. Úprava vlasov a pokrývky hlavy
Medzin. výstava a konferencia
164 20.6.-25.6.
paličkovanej čipky Kozárd
165 21/06/17 U nás taká obyčaj...

výstava

Fotovýstava tradičných účesov a odevných doplnkov
v minulosti
DTKG

všetci

138

0

0

workshop

Prezentácia gemerskej paličkovanej čipky v zahraničí.
Obec Kozárd

dospelí, seniori, odborná verejnosť,
všetci
7
50

1612

0

1500 FPU

koncert

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry s FS Borostyán,
a Haviar s ĽH O.Hlaváča - Na
nôtu
DTKGKincskeresóvšetci
66gemerskú53

195

86

2000 FPU

166 22/06/17 Premietanie

premietanie komédia Šialene šťastná

Kino Apollo

20

36

36

167 23/06/17 Exkurzia

exkurzia

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 15

0

6,5

168 24.6.-31.12. Výstava gemerskej paličkovanej čipkyvýstava

prezentácia, vzdelávanie

DTKG

34

FPU

mládež 15-18 rokov, dospelí,8seniori, odborná
verejnosť
100
0
123

dospelí

Výstava prác členiek klubu paličkovanej čipky v zahraničí
všetciFerencz Kubinyi
Szécsény, Múzeum

18

0
8

4080

0

0

1

16

0

15

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

17

0

0

školáci 6-15 rokov

1

171

0

65

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

12

0

11

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

12

0

0

174 28/06/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

36

0

0

175 29/06/17 Exkurzia na hvezdárni

edukačné podujatie, vzdelávanie
exkurzia, prezentácia

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 34

0

16

176 29/06/17 Premietanie

premietanie horor V zajatí démonov 2

Kino Apollo

36

6

177 05/07/17 Medailón osobnosti Gemera

prezentácia

178 05/07/17 Rodinný deň

podujatie
pre rodiny - TD, gastronómia, škola tancaDTKG
prezentácia, tvorivá
dielňa

všetci

179 05/07/17 Stretnutie s TĽK

prezentácia

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 25
rokov, mládež
dospelí,
seniori, odborná verejnos
2
843 15-180rokov,800
ÚVSR

180 06/07/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla.

169 27/06/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

170 27/06/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

171 27/06/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia ZŠ Pionierov

Kino Apollo

172 28/06/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

173 28/06/17 Ľudové ornamenty

Mária Brdárska Janoška - nositeľka tradícií gemerského
DTKGfolklóru
Prezentácia tradičných jedál v gastronomickej dielni
DTKG

DTKG

dospelí

0

5

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 50
rokov, 1071
mládež 15-180rokov,
dospelí
2
1000
FPU

dospelí

10
1

57
5

0
0

14
0

181 06/07/17 Letné kino

premietanie romantický, erotický Päťdsiat odtieňov temnoty Kino Apollo

182 06/07/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

dospelí

0

122

36

212

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov, dospelí,
8
0
0

183 06/07/17 Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
tvorivá dielňa Tvorivé dielne pre mládež

6-15 35
rokov 1242
Hrhov, ZŠ s VJMdeti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6

0

184 08/07/17 Farebný svet malých čiernych očí

súťaž

Rómska výtvarná súťaž

školáci 6-15 rokov, mládež 24
15-18 rokov 28
Kráľovský Chlmec

0

185 08/07/17 Mulatos Romale

vystúpenie

Vystúpenie rómskej hudobnej skupiny Rozmaring vKráľovský
Kráľovskej Chlmec
Chlmciškoláci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
8 rokov,
700
0
0

186 10.7.-14.7. Letný remesenícky tábor

tábor

Týždňový remeselnícky tábor zameraný na tradičnúDTKG
textilnú techniku.školáci 6-15 rokov

187 10/07/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá pre účastníkov tábora

Kino Apollo

188 12/07/17 Exkurzia

exkurzia

189 12/07/17 Letný remeselný tábor

perkusie)
tvorivá dielňa výroba jednoduchých hudobných nástrojov (píšťalky,
DTKG

190 13/07/17 Gastrodielňa

tvorivá dielňa účastníci Remes. tábora I.

0

1170 ÚVSR

2

11

113

1060

školáci 6-15 rokov

1

13

0

0

školáci 6-15 rokov
Hvezdáreň Rožňava

1

13

0

0

školáci 6-15 rokov

1

11

0

0

školáci 6-15 rokov

2

11

0

0

191 13/07/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

5

0

0

192 13/07/17 Letné kino

premietanie komédia Prečo práve on?

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

84

36

156

193 13/07/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,36
0
3

194 14/07/17 Premietanie z archívu

premietanie z archívu pre účastníkov tábora

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

11

0

195 17.7.-21.7. ANIMOsCool

školenie

DTKG

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
2 rokov 8

1644

320

196 19/07/17 Letné stredy

tvorivá dielňa Tvorivé dielne v hrnčiarskej dielni pre verejnosť. DTKG

všetci

2

15

0

77,5

197 20/07/17 Letné kino

premietanie horor Rozpoltený

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

122

36

234

198 20/07/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

27

0

24

199 20/07/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

27

0

24

200 20/07/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,20
0
0

201 21/07/17 Zimné radovánky

premietanie Premiéra animovaného filmu, vyhodnotenie ANIMOsCool
Kino Apollo

202 25.7.-27.7. Hviezdna misia I.

tábor

203 26/07/17 Letné stredy

tvorivá dielňa Tvorivé dielne pre verejnosť v hrnčiarskej dielni

DTKG

všetci

2

204 27/07/17 Letné kino

premietanie komédia Fakjú pán profesor 2

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

205 27/07/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,15
0
0

206 28/07/17 Konferencia remeselníkov

akadémie
verejnosť
Budapešť
konferencia verejné zasadnutie oddelenia ľudového umenia Maďarskej
DTKG umeleckejodborná

5

45

0

0

207 31.7.-4.8. Letný remeselnícky tábor

tábor

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

10

122

800

208 31/07/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá pre účastníkov tábora

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

12

0

0

209 03/08/17 Exkurzia

exkurzia

školáci 6-15 rokov
Hvezdáreň Rožňava

1

11

0

0

210 03/08/17 Gastrodielňa

tvorivá dielňa účastníci Remes. tábora II.

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

11

0

0

211 03/08/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

3

0

0

212 03/08/17 Letné kino

premietanie animovaný Malý princ

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

125

0

246

213 03/08/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,35
0
0

214 04/08/17 Premietanie z archívu

premietanie projekcia pre účastníkov tábora

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

0

10

0

0

215 09/08/17 Letné stredy

tvorivá dielňa Letné tvorivé dielne v hrnčiarskej dielni.

DTKG

všetci

2

16

0

79

216 10/08/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

4

0

0

217 10/08/17 Letné kino

premietanie komédia Všetko alebo nič

mládež 15-18 rokov, dospelí0

103

36

202

účastníci Remeslníckeho tábora I.

Letná škola animovaného filmu

astrotábor

Zameraný na tradičné hrnčiarske remeslo.
účastníci Remeslníckeho tábora II.

DTKG

0

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí 40
2 rokov,45

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
4 rokov 13

Kino Apollo

0
1500 FPU

0

50

156

15

0

107

94

36

174

218 10/08/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

219 11.8.-8.9. Mlyn

výstava

Výstava účastníkov medzinárodného výtvarného sympózia
DTKG Mlyn

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,26
0
0

220 11/08/17 Vernisáž Mlyn

výstava

Vernisáž výstavy výtvarníkov z plenéra Mlyn

221 12.8.-13.8. Perzeidy

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

DTKG

všetci

0

80

0

0

všetci

3

40

0

0

mládež 15-18 rokov, dospelí,1seniori, odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
18
0

4

222 12/08/17 Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
tvorivá dielňa Výroba hrnčiarskych predmetov na kruhu

Meliata

223 15.8.-17.8. Hviezdna misia II.

tábor

školáci 6-15 rokov
Hvezdáreň Rožňava

3

224 15/08/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

225 16/08/17 Letné stredy

tvorivá dielňa Letné tvorivé dielne v hrnčiarskej dielni.

DTKG

všetci

226 17/08/17 Letné kino

premietanie horor Nezhasínaj

Kino Apollo

227 17/08/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov, dospelí,
8
0
0

228 18/08/17 Premietanie z archívu

premietanie Projekcia filmu pre DSS Jasanima

Kino Apollo

astrotábor

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 50
rokov, mládež
1
0 15-180rokov, dospelí, seniori, odborná verejnos

9

0

1

8

0

0

2

11

0

40

mládež 15-18 rokov, dospelí0

59

36

114

0

29

Muzikantský tábor pre hudobníkov s dôrazom na hudobné
štýly vJúlius
regióne
školáciGemera
6-15 rokov, mládež 23
15-18 rokov,23
dospelí
229 21.8.-25.8. Po gemersky hráme aj si zaspievametábor, tvorivá dielňa
Vyšná Slaná
3255

990

dospelí

1

31

108

230 23/08/17 Letné stredy

tvorivá dielňa Tvorivé dielne pre verejnosť v hrnčiarskej dielni.

DTKG

všetci

2

18

0

78

231 24/08/17 Letné kino

premietanie komédia Rande naslepo

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

86

36

168

232 24/08/17 Muzikanský tábor

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Vyšná slaná Július
2 rokov 18

0

0

233 24/08/17 Muzikantská dielňa-tábor

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Vyšná Slaná Július
1 rokov 18

0

0

2800 13892

3995

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmu Rožňava,
horného Gemera
všetci
Rejdová

234 24.8.-26.8. GFF Rejdová 2017

festival

235 24/08/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

236 24/08/17 Živá pozvánka na GFF

vystúpenie

1144

2000 FPU

11000 FPU

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,14
0
0

Vystúpenia súborov na Námestí baníkov v RožňaveRožňava

90

0

0

Rejdová

školáci 6-15 rokov, mládež 23
15-18 rokov
300

0

0

Rejdová

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
7 rokov,
100
0
0

Rejdová

všetci

2

15

0

0

Rejdová

všetci

2

25

0

0

DTKG

dospelí

1

9

0

0

242 30/08/17 Stretnutie s TĽK

tvorivá dielňa Tvorivé dielne pre pedagógov

DTKG

dospelí, odborná verejnosť 2

14

0

100

243 31/08/17 Letné kino

premietanie akčný Rýchlo a zbesilo 8

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

102

36

200

244 31/08/17 Verejné pozorovanie

pozorovanie pozorovanie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí, seniori,
odborná
verejnosť
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov,18
0
0

245 05/09/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

237 25/08/17 Po gemersky hráme ... záverečný koncert
koncert

výstup účastníkov tábora

238 25/08/17 Spevácke domy na Gemeri

workshop

piesne z Rejdovej

239 26/08/17 Rejdová- folklorne slávnosti

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

240 26/08/17 Rejdová-folklórne slávnosti

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

241 28/08/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

246

všetci

dospelí

Účasť na medzinárodnom podujatí, prezentácia a výstava
gemerskej
paličkovanej čipky.
6.9.-10.9. Medzin. festival paličkovanej čipky prezentácia, výstava
Bobowa
(PL) všetci

247 06/09/17 Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
vystúpenie

Hudobný program, prezentácia hudobného nástroja-citara
Hrhov

118

1

7

0

0

2

500

0

0

mládež 15-18 rokov, dospelí,2seniori, odborná
verejnosť
25
0

0

248 07/09/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

0

5

0

0

249 07/09/17 Premietanie

premietanie komédia Ako byť single

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

22

36

40

250 10/09/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný, rodinný Baby šéf

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

0

27

48

50

251 10/09/17 VI. Folklórna abeceda

školenie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Rožňava, Radnica
3 rokov 13

1370

20

252 13/09/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

253 14/09/17 Klub hrnčiarsky
254 14/09/17 Premietanie

Škola tanca

dospelí

0

10

0

0

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

DTKG

dospelí

1

3

0

0

premietanie historická dráma Z Paríža do Paríža

dospelí

0

12

36

20

Kino Apollo

1300 ÚVSR

255 19/09/17 Vernisáž výstavy v Moskve

vystúpenie - prezetácia Gemera na vernisáži výstavy
paličkovanej
čipky
všetci
prezentácia, výstava
Slovenský
inštitút
v Slovenskom
Moskve. inštitúte v Moskve
7

256 19.9.-2.10. Výstava gem. paličkovanej čipky

výstava

Prezentácia prác členiek klubu paličkovanej čipky vSlovenský
zahraničí. inštitút
všetci
v Moskve.

257 20/09/17 U nás taká obyčaj...

koncert

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Predsvadobné a svadobné
všetci zvyky z Vyšnej Slanej
23 s FSk Radzim
41

258 21/09/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Príprava medzinárodnej výstavy.

DTKG

dospelí

1

9

259 21/09/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

16

0

0

260 21/09/17 TD hudobná

tvorivá dielňa muzikantská dielňa ZŠ Prešov

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

34

0

30

261 21/09/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

33

0

30

262 21/09/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

33

0

30

4

60

0

0

600

402

0

230

70

0

0

festival starej hudby na Gotickej ceste (Bianco Fiore)
mládež
15-18 rokov, dospelí,
seniori, odborná
verejnosť
263 22/09/17 Ars Antiqua Europae In Via Gothica festival, koncert
Rožňava, Katedrála
Nanebovzatia
Panny5Márie
150 4337

0

264 22/09/17 Klub paličkovanej čipky

0

0

tvorivá dielňa Príprava workshopu.

DTKG

265 22/09/17 Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
prednáška

Prednáška a prezentácia o tradičnej ľudovej kultúreDTKG
na Gemeri

266 22.9.-24.9. Paličkovanie, csipkeverés, koronki workshop

Medzinárodná prezentácia paličkovanej čipky.

267

DTKG

festival starej hudby na Gotickej ceste (Spevokol Sama
Daxnera)
23/09/17 Ars Antiqua Europae In Via Gothica festival, koncert
Čečejovce

268 23/09/17 VI. Folklórna abeceda

školenie

Tvorba choreografie na maďarské tance

dospelí

1

8

dospelí, seniori, odborná verejnosť
1

26

0

0

dospelí, seniori, odborná verejnosť
63

20

2681

0

odborná verejnosť, všetci 30

60

0

0

16

0

16

dospelí, seniori
Rožňava, Hviezdoslavova

2

festival starej hudby na Gotickej ceste (Havranová,DTKG
Klátik, Rusňák) všetci
269 24/09/17 Ars Antiqua Europae In Via Gothica festival, koncert

3

80

0

0

festival starej hudby na Gotickej ceste (Havranová,Markušovce,
Klátik, Rusňák)Letohrádok
všetci
270 24/09/17 Ars Antiqua Europae In Via Gothica festival, koncert
Dardanely

3

100

0

0

2

10

0

14

3

200

0

0

271 24/09/17 VI. Folklórna abeceda

školenie

Tvorba choreografie na maďarské tance

dospelí, seniori
Rožňava, Hviezdoslavova

festival starej hudby na Gotickej ceste (Michal Červienka
Trio)
všetci
272 25/09/17 Ars Antiqua Europae In Via Gothica festival, koncert
Štítnik,
Evanjelický
kostol

273 28/09/17 Exkurzia

pozorovanie edukačné podujatie, vzdelávanie

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 26

274 28/09/17 Premietanie

premietanie dráma Piata loď

Kino Apollo

275 05/10/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

276 5.10.-5.11. Stále nás to baví

výstava

dospelí

0

dospelí

0

12

7

36

10

1

5

0

0

všetci
Kulturpark Košice.

8

600

0

0

277 05/10/17 Premietanie

premietanie dráma Únos

Kino Apollo

dospelí

0

5

21

9

278 05/10/17 Tvorivá dielňa- krúžok

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

2

0

75

279 06/10/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

5

280 06/10/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

10

281 08/10/17 Rodinná nedeľa

premietanie dokument Príbeh lesa

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí 36
0 rokov,13

22

Krajská výstava paličkovanej čipky

prezentácia činnosti DTKG na konferencii
282 10/10/17 Kult. dedičstvo v kontexte vzdelávania
konferencia, prezentácia

NOC Bratislava odborná verejnosť

1

60

0

0

DTKG

dospelí

1

283 11/10/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

9

0

0

284 12/10/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

3

0

0

285 12/10/17 Premietanie

premietanie akčný Účtovník

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

5

36

6

286 12/10/17 Tvorivá dielňa- krúžok

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

2

0

0

287 13.10.-15.10.Tkáčsky kurz

kurz

DTKG

dospelí

1

7

450

150

288 17/10/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

18

0

0

289 17/10/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

5

290 17/10/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

10

291 18/10/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

21

0

0

Oživenie tradičného tkáčskeho remesla.

3000 FPU

2500 FPU

292 18/10/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

17

0

15

293 18/10/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

16

0

15

294 19/10/17 Premietanie

premietanie komédia Bezva ženská na krku

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

12

36

20

295 19/10/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

12

0

0

296 19/10/17 Tvorivá dielňa- krúžok

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

2

0

0

297 24/10/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

16

0

14

298 24/10/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

16

0

14

299 24/10/17 Top Výtvarné spektrum

výstava

vernisáž výstavy výtvarných prác z celoštátnej súťaže
DTKG

všetci

5

45

0

0

300 24.10.-16.11.Top Výtvarné spektrum 2017

výstava

výstava ocenených prác z celoštátnej súťaže

DTKG

všetci

0

240

0

0

301 25/10/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

25

0

23

302 25/10/17 Ľudové ornamenty

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

25

0

0

303 25/10/17 U nás taká obyčaj...

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry s FSk Lehoťanka
všetciobyčaje a remeslá v Čiernej
beseda, vystúpenie
DTKG na tému: Zvyky
16 Lehote27

255

34

304 26/10/17 Premietanie

premietanie dráma, komédia Druhá strana nádeje

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

10

36

16

305 26/10/17 Tvorivá dielňa- krúžok

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre deti

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

2

0

0

306 28/10/17 Kurz zápästkovej techniky

workshop

Osvojenie zápästkovej techniky na forme.

DTKG

dospelí

1

6

200

40

307 28/10/17 VI. Folklórna abeceda

školenie

Škola tanca

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Rožňava, Hviezdoslavova
3 rokov 15

0

24

308 02/11/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

309 02/11/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

školáci 6-15 rokov

310 05/11/17 Podoby tanca 2

školenie

1

5

0

0

11

2

0

25

Metodické stretnutie folkloristov spojené so školouDTKG
ľudového tanca mládež 15-18 rokov, dospelí
25

20

DTKG

630

40

311 06/11/17 Interaktívne vzdelávacie programy TĽK
tvorivá dielňa Tvorivé dielne pre pedagógov

deti predškoláci
6-15 18
rokov
Jablonov nad Turňou,
ZŠ s VJM1-6 rokov, školáci
2

0

0

312 07/11/17 VI. Folklórna abeceda

prezentácia

deti predškoláci 1-6 rokov, školáci
6-15 23
rokov
Dlhá Ves, ZŠ s VJM
2

0

0

313 08/11/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

7

0

0

314 08/11/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

2

8

0

6

315 08/11/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

12

0

10

316 09/11/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

5

0

0

317 09/11/17 Premietanie

premietanie dokument Vábenie výšok

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

56

48

153

318 09/11/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia Snow film fest

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov

1

26

0

0

319 09/11/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

10

320 09/11/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

2

0

0

321 10/11/17 Premietanie z archívu

premietanie školská projekcia Snow film fest

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov

1

32

0

0

322 10/11/17 Snow film fest

premietanie festival dokumentárnych filmov

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
dospelí 40
1 rokov,84

242

323 15/11/17 Krúžok

krúžok

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 1

324 16/11/17 Premietanie

premietanie dráma Collateral Beauty: Druhá šanca

325 16/11/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

Tanečný program pre najmenších

krúžok, vzdelávanie, prezentácia

0

0

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

9

36

14

DTKG

deti predškoláci 1-6 rokov 2

3

0

15

326 20/11/17 Gastrodielňa RNG

tvorivá dielňa výroba syra, L. Janoška

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

20

0

0

327 21/11/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky.

DTKG

dospelí

1

9

0

0

328 21/11/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

18

0

0

1000 FPU

329 21/11/17 RNG Modrotlač - workshop

výroba modrotlače
festival, workshop

330 21.11.-21.12.Výstava modrotlače

výstava

dospelí

2

10

0

90

všetci

0

370

0

0

331 22/11/17 Gastrodielňa RNG

tvorivá dielňa škorce - tradičné jedlo Rož. Bystré

DTKG

332 22/11/17 Krúžok

krúžok

školáci 6-15 rokov

4

22

0

0

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 1

0

0

333 22/11/17 Medailón osobnosti Gemera

Michal Molčan - zberateľ gemerských zvoncov, chovateľ
vystúpenie, prezentácia
DTKGoviec

mládež 15-18 rokov, dospelí2

334 22/11/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

50

0

0

37

0

0

335 22/11/17 TD modrotlač

tvorivá dielňa výroba modrotlače, P. Trnka

DTKG

školáci 6-15 rokov

336 22/11/17 TD odlievanie zvoncov

tvorivá dielňa odlievanie zliatiny do formy, G. Farkas

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

32

0

0

1

22

0

0

337 22/11/17 U nás taká obyčaj...

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Tradícia zvoncov vvšetci
gemerskej župe s FSk Šumiačan
beseda, vystúpenie
13 a M.Molčanom
71
260

112

338 23/11/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

339

DTKG

Odevy, textil, formy, fotografie - z rodinnej tradícieDTKG
P. Trnku
krúžok, vzdelávanie, prezentácia

hudobný večer
23/11/17 RNG Paľáčovci a Rozkazovači z Hrochote
festival, koncert

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

12

0

DTKG

všetci

0

DTKG

mládež 15-18 rokov, dospelí,1seniori, odborná
verejnosť
15
0

15

50

0

54

340 23/11/17 Stretnutie s TĽK

prezentácia

341 23/11/17 TD RNG

tvorivá dielňa hrnčiarska a textilná dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

34

0

0

342 23/11/17 TD RNG

tvorivá dielňa Gastrodielňa, výroba bičov

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

35

0

0

343 23/11/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

3

0

0

344 24/11/17 Beluj

Prezentácia
Belujského hrnčiarstva
prezentácia, tvorivá
dielňa

DTKG

všetci

2

20

0

0

345 24/11/17 Jazyková herňa RNG

tvorivá dielňa nárečové vylamovačky, G. Róžai

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

20

0

0

346 24/11/17 Premietanie z archívu

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

22

0

0

347 24/11/17 Spevácke domy na Gemeri

workshop

DTKG

mládež 15-18 rokov, dospelí,
verejnosť
16seniori, odborná
100
0
96

348 25/11/17 Rok na Gemeri

zimný festival
zvykov koncert
a obyčají Gemera ( Čo starí pamätajú
- mladí zachovajú)
všetcicentrum Rožňava400
divadelné predstavenie,
festival,
Obchodno-kultúrne

600

7381

1744

349 26/11/17 Rodinná nedeľa

premietanie animovaný, rodinný Ja zloduch 3

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
0 rokov 15

36

26

350 29/11/17 Krúžok

krúžok

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 1

0

0

351 30/11/17 Medailón osobnosti Gemera

Jana Kušnierová - výtvarníčka, pedagogička
beseda, výstava

352 30/11/17 Premietanie

premietanie komédia Pobrežná hliadka

353 30/11/17 Premietanie z archívu

Využitie keramických nádob - gastronómia

piesne z Horehronia

krúžok, vzdelávanie, prezentácia

FPU

0

5000 FPU

DTKG

mládež 15-18 rokov, dospelí4

60

0

0

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

4

36

4

FPU

premietanie Tradičné remeslá na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

17

0

0

354 30/11/17 Tvorivá dieľňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

5

355 30/11/17 Tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

10

356 30/11/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

3

0

0

357 30.11.-22.12.Z rodného kraja

výstava

výstava výtvarných prác Jany Kušnierovej

DTKG

všetci

0

200

0

0

358 01/12/17 VI. Folklórna abeceda

školenie

Škola tanca

Rožňava

dospelí, odborná verejnosť 2

40

0

0

359 04/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

21

0

0

360 04/12/17 Vianočná TD

tvorivá dielňa hrnčiarska

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

35

0

0

361 04/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

36

0

33

362 05/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

11

0

0

363 05/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

24

0

21

364 05/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

23

0

0

365 06/12/17 Detský svet zvuku

téma: Ľudová pieseň
školáci
na Gemeri,
6-15 rokov
workshop vianočných
kolied,
Ondrej Hlaváč
tvorivá dielňa,muzikantská
workshop dielňa pre deti z kolektívu v Polomke,DTKG
2
15 hosť
2360
15
2200 FPU

366 06/12/17 Krúžok

krúžok

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
Hvezdáreň Rožňava
1 rokov 1

0

0

367 06/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
1 rokov 35

0

0

368 06/12/17 Vianočná TD

tvorivá dielňa hrnčiarska

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

19

0

17

369 06/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

22

0

19

370 07/12/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

4

0

0

371 07/12/17 Premietanie

premietanie komédia Kým nás svadba nerozdelí

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

14

36

24

372 07/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

18

0

0

373 07/12/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

3

0

25

374 07/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

15

0

0

375 07/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

15

0

13

376 08/12/17 Textilná tvorba Kremnica

výstava

Kremnica

všetci

2

140

0

0

377 10/12/17 Rodinná nedeľa

premietanie rozprávka Anjel Pána 2

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov, mládež 15-18
0 rokov, dospelí
7
36

10

378 11/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

16

0

0

379 11/12/17 Vianočná TD

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

45

0

0

380 11/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

1

45

0

41

381 12/12/17 Klub paličkovanej čipky

tvorivá dielňa Uchovávanie gemerskej paličkovanej čipky - vyhodnotenie
DTKG roka.

dospelí

1

10

0

0

382 12/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

15

0

0

383 12/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

5

384 12/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

dospelí

1

5

0

10

385 13/12/17 Premietanie z archívu

premietanie Vianoce na Gemeri

Kino Apollo

školáci 6-15 rokov

1

14

0

0

krúžok, vzdelávanie, prezentácia

účasť na súťaži a vernisáži výstavy

Folklórny večer v Dome tradičnej kultúry na tému: DTKG
Gemerské Vianovevšetci

386 13/12/17 U nás taká obyčaj...

koncert

99

68

422

108

387 13/12/17 Vianočná TD

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov, dospelí 1

20

0

0

388 13/12/17 Vianočná tvorivá dielňa

tvorivá dielňa Textilná tvorivá dielňa pre ZŠ

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

20

0

18

389 14/12/17 Klub hrnčiarsky

tvorivá dielňa Uchovávanie tradičného hrnčiarskeho remesla - klubová
DTKGčinnosť.

dospelí

1

4

0

0

390 14/12/17 Premietanie

premietanie dráma Obchod na korze

Kino Apollo

dospelí, seniori

0

25

36

0

391 14/12/17 Posledný pozostalý

prezentácia

DTKG

mládež 15-18 rokov, dospelí,2seniori, odborná
verejnosť
22 3159

392 14/12/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

3

0

50

393 15/12/17 Medailón osobnosti Gemera

Peter Poboček, amatérsky filmár
beseda, premietanie

Kino Apollo

dospelí

3

15

0

0

394 21/12/17 Premietanie

premietanie komédia Krídla anjelov

Kino Apollo

mládež 15-18 rokov, dospelí0

2

36

0

395 21/12/17 Tvorivá dielňa-krúžok

tvorivá dielňa Hrnčiarska tvorivá dielňa

DTKG

školáci 6-15 rokov

2

3

0

0

Prezentácia publikácie Posledný pozostalý

0

3000 ÚV SR
FPU

