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1. Všeobecná charakteristika organizácie
Pôsobnosť Gemerského osvetového strediska (GOS) vymedzuje Zákon o kultúrno-osvetovej
činnosti č. 189/2015 Z.z. a Zriaďovacia listina pod číslom 3902/2008-RU18/36127, riadi sa
strategickými a koncepčnými materiálmi svojho zriaďovateľa Košického samosprávneho
kraja.
GOS sídli v Rožňave na ulici Betliarskej č.8., v objekte Domu tradičnej kultúry Gemera, ktorý
spravuje na základe zverenia do správy majetku.
Organizačnou zložkou GOS je aj rožňavská hvezdáreň na ul. Lesnej č. 1., ktorú spravuje tiež
na základe zverenia do správy majetku.
GOS ďalej spravuje digitálne kino Apollo zriadené v multifunkčnej sále Domu tradičnej
kultúry Gemera - v súlade s cieľmi trvalo udržateľnosti projektu rekonštrukcie budovy GOS.
V rámci rozvoja filmovej kultúry na Gemeri zabezpečuje pravidelné premietanie v rôznych
žánroch so zreteľom na vekové kategórie a národnostnú skladbu obyvateľstva. Z vlastnej
databázy ponúka špeciálne školské projekcie, edukačné filmy z oblastí životného prostredia a
ľudských práv, archívne dokumenty regionálnej a tradičnej ľudovej kultúry, ale aj
cestovateľské a adrenalínové športové filmy z celého sveta v rámci obľúbených festivalov
Expedičná kamera a Snow Film Fest.
Premietanie počas letných prázdnin je realizované na hvezdárni, kde mimoriadne veľkému
záujmu sa teší letné kino spojené s nočným pozorovaním oblohy.

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
GOS v súlade s dlhodobými cieľmi rozvoja organizácie sa prioritne sústreďuje na rozvoj
tradičnej ľudovej kultúry Gemera s dôrazom na rozvoj tradičnej remeselnej výroby, na ich
monitorovanie, zadokumentovanie a propagáciu formou vzdelávania, prezentácie,
výskumnej a výstavnej činnosti.
Dedičstvo inšpiruje...veď remeslo má zlaté dno
Rok 2018 považujeme za rok úspešných aktivít inšpirovaných dedičstvom starých
gemerských majstrov a zručných remeselníkov. S cieľom objaviť doteraz neobjavené alebo
nepoznané, zadokumentovať, predstaviť, naučiť sa a odovzdať ďalej sme pristupovali pri
tvorbe ročného plánu so zámerom pretaviť tradičné remeslo a remeselníctvo do širokej
kultúrnej ponuky GOS so zreteľom na jednotlivé cieľové skupiny a vekové kategórie so
špeciálnym ohľadom na národnostné menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Vzhľadom na podmienky, ktoré ponúka Dom tradičnej kultúry Gemera, ponuka kultúrnovzdelávacích a prezentačných aktivít GOS je mimoriadne atraktívna nielen v regióne Gemera,
3

ale aj v rámci Košického kraja. Vďaka komplexnej ponuke a profesionálne pripraveným
aktivitám prijímame čoraz viac návštevníkov aj z území mimo vlastnej pôsobnosti, najmä zo
susedných okresov Košice-okolie a Revúca.
Úspešne realizujeme vzdelávacie a prezentačné aktivity formou odborných prednášok,
workshopov a kurzov, formou výstav, detských tvorivých dielní a táborov, praktických ukážok
výroby, festivalov, klubovej a krúžkovej činnosti a v neposlednom rade výjazdmi aj do
širšieho regiónu mimo územia svojej pôsobnosti.
Jednou z priorít roku 2018 bolo zavedenie nových remeselných aktivít, posilnenie
a udržateľnosť už existujúcich s cieľom dostať do povedomia širšej verejnosti význam
remeselnej tradície na Gemeri. Rozšírili sme preto ponuku o nové edukačné aktivity z oblasti
včelárstva, ovčiarstva a drevorezby, vrátane praktickej výučby výroby jednoduchých
predmetov z prútia, šúpolia, pálky, sitiny, ale tiež z kože, včelieho vosku a dreva. Do týchto
edukačných aktivít okrem verejnosti boli zapojení aj vlastní zamestnanci v rámci metodiky
rozvoja zručností a schopností za účelom zabezpečenia trvalej udržateľnosti týchto činností
v ponuke GOS vlastnými zamestnancami.
Nemenej dôležitou oblasťou v rámci TĽK je aj hudobný a tanečný folklór. 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 so zámerom oživovať a zachovávať hodnoty hmotnej a nehmotnej
kultúry horného Gemera.
Tradičné jedlá regiónu a ich príprava sú prezentované v rámci špeciálnej, cyklickej ponuky
GOS prispôsobenej kalendárnym sviatkom a obradovým zvykom. Gastronomická dielňa
Domu tradičnej kultúry Gemera, ktorá slúži jednak na prípravu pokrmov počas workshopov
a tiež na exkurzie s odborným výkladom z oblasti kultúry bývania na Gemeri, poskytuje
návštevníkom ozajstný interaktívny a gastronomický zážitok.
Oblasť záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrno-výchovnej činnosti je zameraná na podporu
neprofesionálnej výtvarnej, fotografickej a filmovej tvorby, vrátane zabezpečenia
popularizácie astronómie a súvisiacich prírodných vied. Napriek tomu, že táto oblasť nie
celkom korešponduje s hlavným zameraním GOS, pokrýva dopyt obyvateľstva tak rozsahom,
ako aj kvalitou. Rezervy vidíme v rozvíjaní činnosti a ponuky astronomického úseku, ktorý
počas uplynulých rokov stagnoval kvôli neobsadenému miestu odborného pracovníka.
Mimoriadne aktivity
1. Ustanovujúca schôdza Združenia maďarských remeselníkov na Slovensku a
Celoslovenská konferencia maďarských remeselníkov na Slovensku
V spolupráci s Hagyományok Háza Hálózat-Slovensko a Združením gemerských remeselníkov
Krásnohorská Dlhá Lúka sa uskutočnila výmena skúseností v oblasti tradičnej remeselnej
výroby, podpora remeselníkov pri obnovení, uchovávaní a rozvíjaní tradičných remesiel. Za
obzvlášť prínosné považujeme získanie informácií a kontaktov na prednášajúcich a členov
odbornej poroty: Illés Vanda – vedúca Oddelenia ľudového umenia z Hagyományok Háza
(Dom tradíciíí) v Budapešti, NESZ - Népművészeti Egyesületek Szövetsége (Spolok ľudových
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umeleckých združení) a samozrejme sa predstavili aj združenia Hagyományok Háza Hálózat
(Sietí Domu tradícií) z Maďarska, Zakarpatskej Ukrajiny, Transylvánie (Rumunsko), Vojvodiny
(Srbsko) a Felvidék (Slovensko).
Súčasťou konferencie bolo aj hodnotenie remeselných výrobkov odbornou komisiou z
Maďarska, priamo z Hagyományok Háza certifikovanými porotcami. Z celého Slovenska bolo
zaslaných cca 240 výrobkov. Z vlastnej výroby sme predložili na hodnotenie paličkovanú
čipku, keramiku a handrové bábiky. Čipky boli hodnotené ako vysoko kvalitne vypracované,
postúpili na celoslovenskú putovnú výstavu, rovnako aj keramické a textilné výrobky.
Regenerácia tradičného vidieckeho remeselníctva - prvá pilotná aktivita typu "remeselnícky
inkubátor" (podporený projektom FPU) - vzdelávací víkendový workshop pre remeselníkov prvovýrobcov v oblastiach marketingu, propagácie, prezentácie a predaja vlastných
výrobkov. Pod odborným vedením profesionálneho fotografa sa uskutočnil praktický
workshop produktového fotenia v jednoduchých podmienkach. V marketingovej oblasti
prebiehali odborné prednášky a diskusie o brandingu, marketingu a propagácii - vytvorení
vlastnej značky, webovej stránky, využívaní sociálnych sietí na podporu predaja a pod.

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 efektívne nastavenými procesmi organizácie práce, dlhodobými a krátkodobými cieľmi,
komplexnosťou, odbornosťou, kvalitou a atraktivitou poskytovaných služieb.
Oproti roku 2017 za mimoriadne pozitívne úspechy považujeme:
• zvýšenie stanoveného vlastného príjmu o 24 %
(v reálnych číslach - stanovený príjem: 18 000,00 €, plnenie: 22 378,13 € ,
rozdiel: 4 378,13 €)
• zvýšenie celkového počtu aktivít o 10 %
(v reálnych číslach: 394 → 431)
• zvýšenie celkového počtu návštevníkov o 1 %
(v reálnych číslach: 22 242 → 22 466)
• nárast počtu platiacich návštevníkov o 19 %
(v reálnych číslach 5 947 → 7099)
• zvýšenie celkového počtu Kultúrnych poukazov o 87 %
(v reálnych číslach: 1030 → 1928)
• nárast financií získaných z grantov o 20%
(v reálnych číslach: 45 660 → 54 850)
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Hodnotenie a aktualizácia problémových oblastí z roku 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

kultúrne poukazy - nízka úspešnosť v získavaní v porovnaní s inými organizáciami
- nárast počtu prijatých KP o 87 %
nevyhovujúca právna forma - rozpočtová organizácia - demotivačná, brzdiaca rozvoj
- trvá, avšak nespôsobuje výrazné problémy
nedostatok financií na činnosť od zriaďovateľa
- trvá, avšak nespôsobuje výrazné problémy, pokiaľ sa podarí zabezpečiť finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu (FPÚ, Kultminor)
vysoké pracovné nasadenie – vyčerpanosť zamestnancov
- postupne sa normalizuje vďaka skúsenostiam z manažmentu prevádzky a činnosti
prefeminizovanosť a nedostatok technického a obslužného personálu
- trvá
nedostatočná znalosť cudzích jazykov
- trvá
propagácia – marketing, fundraising - chýba kvalifikovaný zamestnanec
- trvá
nedostatočné technické vybavenie hvezdárne
- trvá iba čiastočne, z vlastných prostriedkov sme revitalizovali časť interiéru
hvezdárne: podlaha a stoličky v prednáškovej sále, záťažový koberec vo vstupných
priestoroch, inštalácia exponátov do vitrín - estetizácia priestorov, nákup
technického vybavenia - špecializovaný fotoaparát s príslušenstvom (redukcie,
okuláre) na astrofotografiu, digitálny projektor vo full HD kvalite + plátno, Van De
Graaffov generátor
potreba úprav v exteriéri hvezdárne
- pre rok 2019 je rozpočtovaných 6.000.- € na odstránenie závad havarijného stavu v
exteriéri
problém získať odborných zamestnancov do hvezdárne
- v septembri 2018 bol prijatý nový odborný pracovník na úsek astronómie
samostatný areál hvezdárne s budovami (zaťažuje správu majetku a rozpočet)
- trvá

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

2017

2018

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
Festivaly- počet

394

431

22 242

22 466

6

6

748

610

4

3

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
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Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich

6576

9580

Celkový počet aktivít

394

431

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich

5947

7099

16295

15367

2017

2018

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich
Finančná oblasť

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

387 776

396 016

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

58 336

66 641

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

169 597

170 588

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

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

83 473
0

82 299
4989

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

výdavky na prevádzku

231 766

234 341

k 31.12., účtovné výkazy

výdavky na činnosť

62 245

70 322

k 31.12. , účtovné výkazy

Príjmy spolu

388 765

396 026

KULT – 5. Modul, r.1,

na bežné výdavky

247 334

242 989

k 31.12., účtovné výkazy

0

5 000

k 31.12. , účtovné výkazy

247 334

247 989

z prenájmu

1 071

1 606

z vlastnej činnosti

17 121

18 545

Bežné výdavky

Transfer od zriaďovateľa
na kapitálové výdavky
spolu

KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy

dary a sponzorské

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

0

0

spolu

18 192

20 151

KULT – 5.Modul, r. 12

kultúrne poukazy

1 030

1928

0

0

KULT – 5.Modul, r. 5

45 660

54 850

KULT – 5.Modul, r. 8

Externé grantové a projektové zdroje
transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

0

0

počet podaných projektov

20

13

počet schválených projektov

20

12

46 690

56 778

2017

2018

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu
Vnútorné procesy, inovácie, marketing
cieľ:
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK
počet nových partnerstiev
počet nových kľúčových aktivít

získaná suma

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
2

4

SOS, KCUBaR, ZOSMI, BM

-

1

1

1

Hagyományok Háza Budapešt
možno popísať v komentároch
alebo v ďalších kapitolách
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počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj

4

6

2017

2018

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 2018

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. 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, Instagrame 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 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, v článkoch
denníkov Korzár, MY.

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018
Aktivita

Popis

Gemerský folklórny festival
Rejdová, 45. ročník

Regionálny folklórny festival

Rok na Gemeri, 24. ročník

Zimný festival zvykov a obyčají horného Gemera

Paličkovanie, csipkeverés,
koronki, 11. ročník

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

Cineama, 22. ročník

Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
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3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet zrealizovaných festivalov

Počet / Rok
1

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

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok
Počet zrealizovaných výstav

1+4

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

2/odborného
pracovníka

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

2%

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

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí
1

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
Metodické dni pre zamestnancov

1

Instagram

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

Minimálne 2

1x ročne
1

Minimálne 20%

Plnenie za rok 2018
3

1+5
inter. 12 + mimo 16 ( 3 v
zahraničí)
TD 164, TÁBOR 3,
WORKSHOP 24, KURZ 2

4162

10
20
1
1
áno

Ovčiarstvo na Gemeri - terénny
výskum
Odevná kultúra v obciach Rejdová
a Rožňavské Bystré
Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti: 62 515, 20%=12 600

2

22 466

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 2018
-

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;

1 regionálna VOD

2

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

2
20 / na 1
odborného
pracovníka

1
37

9

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

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

9
-

1
Minimálne 5%

2

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 3 posledné mesiace v roku 2018 novým pracovníkom.
Vzhľadom k týmto okolnostiam sú čiastočne nenaplnené štandardy pre astronomický úsek.

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti
Hlavná činnosť podľa úsekov
TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA
Tradičné remeslo a remeselníctvo
Celoročný projekt Dedičstvo inšpiruje, podporený FPU, obsahuje škálu edukačných aktivít
zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrnovzdelávacích podujatí. Prioritou je osvojovanie si tradičných remeselných zručností, ich
tvorivý rozvoj a využitie. Ponuka je zostavená podľa kalendárnych a obradových sviatkov a sú
inšpirovaných tradičným vidieckym prostredím. Všetky aktivity sú zamerané na upevnenie
kultúrnej identity, zachovanie kultúrneho dedičstva a pestovanie pozitívneho vzťahu k
tradičným hodnotám najmä so zameraním na deti, mládež a dospelých záujemcov,
priaznivcov folklóru, členov folklórnych kolektívov, odbornú aj laickú verejnosť. Aktivity
projektu sa prelínajú všetkými formami na všetkých úsekoch TĽK.
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Formy celoročnej ponuky Domu tradičnej kultúry Gemera:
a. pravidelná ponuka pre základné školy - 1x za mesiac
Témy sú vopred učené podľa kalendárnych a obradových sviatkov - fašiangy, pôstne
obdobie, jarné zvyky, Veľká noc, turice, rusadlie, práce na poli v letnom období
(kosba, žatva), jeseň - zber úrody, dožinky, advent, stridžie dni, Vianoce
Aktivity a výroba je prispôsobená vekovej kategórii (výroba: masky, voskové kvietky,
liate zvonce keramické figúrky, zvieratá, svietniky, zvončeky a pod., handrové bábiky,
sviečky z včelieho vosku, signálne píšťalky, pastierske biče. Aktivity pre rozvoj
zručnosti: tkanie na krosnách, maľba na textil, ornamentika, maľba na sklo,
modrotlač, plstenie a pod.)
b. individuálna ponuka šitá na mieru
na špeciálne požiadavky pre školy, škôlky, znevýhodnené a hendikepované skupiny
detí aj dospelých
c. výjazdové tvorivé dielne
v rámci regiónu, aj mimo vlastnej územnej pôsobnosti
d. pravidelná klubová a krúžková činnosť – 4x v mesiaci
Klub paličkovanej čipky, Hrnčiarsky klub, Klub tkania, Krúžok tradičného tvorenia
e. jednorazové aktivity pre dospelých
workshopy, kurzy, odborné prednášky pre verejnosť zamerané na remeslá za účasti
renomovaných odborníkov a lektorov zo Slovenska, Maďarska a Poľska
f. pravidelné prázdninové aktivity pre deti a rodiny s deťmi
jarné prázdninové tvorenie pre deti s rodičmi, starými rodičmi
letný denný remeselnícky tábor (2 turnusy)
tvorivé letné stredy pre rodiny (júl-august každá streda)
g. špeciálna ponuka pre verejnosť – individuálny prístup
vopred dohodnutý harmonogram činností pre pravidelne a opakovane sa vracajúcich
návštevníkov, jednotlivcov a organizovaných skupín
h. špeciálna ponuka pre remeselníkov – individuálny prístup, asistencia
profesionálne fotenie výrobkov, tvorba webu, sprostredkovanie predaja výrobkov,
organizovanie autorských výstav, sprostredkovanie účasti na výstavách doma i v
zahraničí
V hodnotenom období boli realizované tvorivé dielne v počte 164, z toho 22 pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 18 výjazdových do regiónu aj mimo územnej
pôsobnosti.
Odborné témy a aktivity verejnosť
Kurzy pre dospelých:
Kurz paličkovanej čipky
Kurz tkania na krosnách
Workshopy pre dospelých:
drôtovanie, výroba bezdierkových píšťal, výroba varechy, pletenie z vŕbového prútia, výroba
keramických šperkov
Prednášky pre dospelých:
Šperky v tradičnej ľudovej kultúre
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Využitie prírodných materiálov pri práci s deťmi, metodika výroby jednoduchých predmetov
z prútia a šúpolia
Spracovanie ovčej vlny
Pastierske hudobné nástroje – signálne aerofóny
Hudobný a tanečný folklór
je zameraný predovšetkým na zachovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudových zvykov
a obyčají, hudby, spevu a tanca prostredníctvom získavania nových informácií, ich
zadokumentovanie a aplikácia v podobe edukačných, súťažných a prezentačných aktivít.
Verejnosti boli sprostredkované komponované viacžánrové programy, súťažné prehliadky,
festivaly, metodické aktivity, výstavy so zámerom oživovať a zachovávať hodnoty hmotnej
a nehmotnej kultúry horného Gemera.
Formy celoročnej ponuky Domu tradičnej kultúry Gemera :
a. pravidelná ponuka pre verejnosť - 1x za mesiac
folklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera „U nás taká obyčaj...“ prezentácia
tradičnej ľudovej kultúry horného Gemera formou uceleného programu folklórnych
kolektívov z okresu v podobe spracovaných miestnych zvykov od Fašiangov po
vianočné zvyky, vrátane rodinných i pracovných obyčají. V programoch sú
predstavení aj výrobcovia remeselníci.
b. pravidelná ponuka pre verejnosť - 1x za rok
Vianoce na Gemeri - spoločný scénický program gemerských folkloristov zameraný
na predstavenie vianočných sviatkov a obradovosti v tradičných domácnostiach
Gemera.
c. pravidelná ponuka pre deti – 1x mesačne
Edukačné aktivity v hudobnej dielni Domu tradičnej kultúry Gemera „Detský svet
zvuku“ zamerané na výrobu a spoznávanie ľudových hudobných nástrojov od
jednoduchých zvukových hračiek až po zložitejšie. Kolekcia vzdelávacích podujatí sa v
roku 2018 uskutočnila 15-krát, vrátane výjazdových akcií. Lektormi boli externí
remeselníci Majstri ÚĽUV a odborná pracovníčka etnomuzikologička GOS. Témami
boli: spracovanie kože pre výrobu pastierskych signálnych bičov, výroba píšťaliek,
koncoviek a vrtuliek. Súčasťou workshopov boli aj odborné prednášky k detskému
hudobnému inštrumentáru s možnosťou si ich odskúšať. Hudobných dielní sa
zúčastnilo cca 500 detí.
d. pravidelná ponuka pre deti a mládež – 1x ročne
Týždenný letný muzikantský tábor „Po gemersky hráme, aj si zaspievame...“
realizovaný už piaty rok. V rámci tohto vzdelávacieho tábora sa účastníci stretávajú s
ukážkami autentických nahrávok, priamym stretnutím s nositeľmi rôznych štýlov.
Prostredníctvom hudobníkov – lektorov je odovzdávaný materiál, ktorý absentuje vo
vyučovacom procese umeleckých škôl. V roku 2018 sa kládol dôraz na hudobné štýly
maďarskej časti regiónu Gemer (obce Kružná, Silica, Silická Brezová)
e. jednorazové aktivity pre verejnosť
tanečné domy
spevácke domy
metodika výučby tanca
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f. jednorazové mimoriadne aktivity pre verejnosť
podľa aktuálnej mimoriadne významnej celospoločenskej (svetovej) udalosti, ktorá sa
dá aplikovať v oblasti folkloristiky. V hodnotenom období to bola udalosť Osmičková
jeseň - aktivity pripomínajúce významné výročia československých dejín, ktoré sme
pripomenuli prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry (folklórny večer na tému
Polomskí regrúti, štýlový hudobný večer Sto rokov starej hudby, profilový program FS
Borievka Svetlom napísané, galaprogram Zimného festivalu Rok na Gemeri Piesne
vojnou písané - prezentácia obdobia od r. 1918 po súčasnosť)
g. festivaly
45. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2017 (24.-26.8.2018)
11. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky - Paličkovanie, csipkeverés,
koronki (21. - 23.9.2018, DTKG Rožňava)
24. ročník Zimného festivalu zvykov a obyčají Gemera ROK NA GEMERI (19.-24. 11.
2018)
h. súťaže a prehliadky
- Nositelia tradícií – okresná postupová súťažná prehliadka folklórnych skupín
22.4.2018, KD Dobšiná
Okresného kola sa zúčastnilo 5 folklórnych skupín, porota udelila zlaté pásmo s
postupom do krajského kola FSk Dolina z Gemerskej Polomy. Výkony ostatných
súťažiacich zaradila do zlatého a strieborného pásma. Folklórna skupina Dolina z
krajskej súťaže postúpila do celoštátneho kola a umiestnila sa v zlatom pásme.
- Ket som húski pásla..., okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
Okresnej súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 6 detských kolektívov, 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.
i. metodika
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 - remeselníkmi, či neprofesionálnymi tvorcami v oblastiach záujmovoumeleckej činnosti. Pri týchto príležitostiach sa stretávajú poradné zbory pre folklór,
prípravné výbory festivalov a uskutočňujú sa metodické návštevy na nácvikoch
kolektívov, odborné semináre, prednášky pre zainteresovaných, verejnosť, ale aj pre
vlastných zamestnancov
j. výskum
- Život Gemerčanov na fotkách - zber a triedenie fotografií z regiónu v odbobí 19181968, v budúcnosti popisná výstava fotografií
- Odevná kultúra v obciach Rejdová a Rožňavské Bystré - skúmanie tradičného
odevu žien od narodenia až po smrť, odborná prezentácia na Medzinárodnom
festivale paličkovanej čipky v septembri 2018
- Ovčiarstvo na Gemeri - terénny výskum pre získanie vedomostí o salašníctve
v súčasnosti, verejná prezentácia salaša z Kobeliarova (posledná vymierajúca
generácia bačov a valachov v Gemeri)
- Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu výskum v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, výstupom bude v roku 2019
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vydanie praktickej príručky pre folkloristov a osvetových pracovníkov s cieľom
zjednotenia spôsobu zápisu nárečia vo folkloristických textoch
k. výstavy TĽK
Šup ho s kožuchom cez plecia, 10.5.-1.6. - výstava súčasných výrobcov tradičných
kožených výrobkov Rudolf Kubej z Muránskej Zdychavy a Dušan Petro z Revúcej kožušky, kapsy, opasky.
Remeslá čias minulých, 7.6. - 31.7. - autorská fotografická výstava Pavla Kočiša (KE),
zanikajúce tradičné remeslá v Sedmohradsku.
Oplecko, kamža, čepec - putovná výstava fotodokumentačného materiálu z regiónu
Gemera (Vlachovo, Rožňavské Bystré, Čierna Lehota, Rakovnica)
44 ročníkov Gemerského folklórneho festivalu v obrazoch, retrospektívna výstava
fotografií v exteriéri areálu GFF v Rejdovej
Paličkovanie, csipkeverés, koronki, 21.-23.9. - medzinárodná výstava Rožňava
Gemerská čipka, 24.9.-15.10. - Košice
Fajna Folklórna Fotka 20.11.-31.12. - výstava fotografií zo súťaže s folklórnou
tematikou, v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom
Olašské čarodejnice 20.11.-31.12. - výstava fotografií z výskumu Olašských Rómov v
Rumunsku
Tradičná gastronómia
Gastronomická dielňa je naozajstnou pýchou Domu tradičnej kultúry Gemera a je ojedinelá
tak svojím zariadením, ako aj svojou ponukou v rámci celého Košického kraja. 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.
Príprava jedál (z hygienických dôvodov) sa realizuje buď na základe vopred vyhlásenej témy
a iba pre určitý počet účastníkov, alebo pre individuálnu skupinu návštevníkov na dohodnutú
tému. Lektormi sú zvyčajne nositelia tradícii, členovia folklórnych kolektívov (držitelia
zdravotného preukazu), ktorí okrem tradičného spôsobu prípravy jedál podľa možnosti
z lokálnych surovín obohatia zážitok spoločného varenia aj zaujímavými príhodami, či
spevom.
a. štandardná ponuka prípravy jedál pre deti
fánky, posúchy, slivkové a tvarohové gule, gemerské guľky, záverläky, bryndzové
pirohy, pirohy plnené lekvárom, slepačia polievka, vianočné medovníky, či výroba
gágoríkov
b. jednorazová ponuka - špeciálne programy pre verejnosť
Témou v hodnotenom období bolo salašníctvo a ovčiarstvo spojená s prednáškou o
pastierskej kultúre plus praktická ukážka výroby žinčice a syra
ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ
Foto, film, výtvarníctvo
Činnosť sa zameriava na podporu voľnočasovej tvorby jednotlivcov v oblastiach umelecká
fotografia, amatérsky film a neprofesionálna výtvarná tvorba prostredníctvom súťaží, výstav,
vzdelávacích seminárov a letnej filmovej školy.
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Formy celoročnej ponuky
a. súťaže
- CINEAMA – okresná a krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Košického kraja, 22. ročník, 14. apríla 2018
V krajskom kole súťažilo 36 filmov z Košíc, Spišskej Novej Vsi, Popradu a Rožňavy.
Najvýraznejšie boli zastúpení autori do 16 a do 21 rokov, v najväčšej miere
animovanou tvorbou. Do celoštátneho kola postúpilo 21, na celoslovenskej úrovni
ocenených bolo 7 filmov.
- AMFO - regionálna (okresná) súťaž amatérskej umeleckej fotografie, marec - apríl
2018
Celkový počet súťažiacich fotografov 28 a ich 98 prác v kategóriách čiernobiela a
farebná fotografia. Na krajskú súťaž postúpilo 45 fotografií,
získané ocenenia: 1. miesto Ivan Kerekeš, Čestné uznanie Bibiana Bystrenová.
- VÝTVARNÉ SPEKTRUM - regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby,
marec - apríl 2018
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 7 autorov so 40 prácami, zastúpené boli všetky
kategórie a rôznorodé výtvarné techniky - maľba, kresba, drevorezba. Odborná
porota vybrala práce 7 autorov vhodné na výstavu a štyroch na postup do
krajského kola s 11 prácami.
b. voľnočasové aktivity
ANIMOsCool - letná filmová škola, 5. ročník, 16. - 20. júla 2018
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 Parazol ako skladačka
sekvencií jednotlivých účastníkov, ktoré každý z nich vytvoril individuálne alebo v
skupinách rôznymi formami animácie. Film, ktorý vznikol v rámci projektu, získal na
celoštátnej súťaži CINEAMA prvé miesto.
c. výstavy
TOP AMFO16, 26.1. - 16.3. - výber najúspešnejších fotogafií z celoštátnej výstavy
AMFO a Výtvarné spektrum, 20.3. - 14.4. - fotografie a výtvarné práce z regionálnych
súťaží
NERUŠTE MOJE SNY!, 8.8. - 9.9. - jubilejná autorská výstava fotografií Jozefa Peniaška
MLYN 2018, 13. - 20.9. výtvarné práce z 19. ročníka medzinárodného sympózia
výtvarníkov
POKLADY JUŽNÉHO ZEMPLÍNA, 5.-19.10. - výstava fotografií z medzinárodného
plenéra na Tokaji
KYTICA ROKMI UVITÁ, 23.10.-16.11. - jubilejná autorská výstava výtvarníka Alberta
Šmihulu
ASTRONOMICKÁ ČINNOSŤ
je od septembra 2018 zabezpečená novým zamestnancom úseku astronómie.
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Činnosť sa realizuje popularizáciou astronómie a príbuzných prírodných vied formou exkurzií,
prednášok, tvorivých dielní a pozorovaním dennej a nočnej oblohy. Bola obnovená dlho
absentujúca krúžková činnosť a organizovanie okresných kôl postupových súťaží.
V rámci exkurzií pre žiakov, študentov a verejnosť boli odprezentované prednášky na rôzne
astronomické resp. prírodovedecké témy podľa požiadaviek pedagógov prispôsobené veku
návštevníkov. Súčasťou exkurzií boli aj pozorovania dennej oblohy a prehliadka areálu a
prístrojového vybavenia hvezdárne. Exkurzie na hvezdárni 12, počet návštevníkov 274 z toho
237 detí.
Uskutočnilo sa okresné kolo postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, do ktorej sa
zapojilo 10 škôl s počtom prác 98. Výberom bol zabezpečený postup na celoslovenské kolo
súťaže v Hurbanove.
Pravidelné pozorovania pre verejnosť sa konali raz týždenne a mali formu diskusie a
rozhovorov pri ďalekohľade a v prednáškovej miestnosti. Uskutočnilo sa 11 pozorovaní,
ktorých sa zúčastnilo 31 návštevníkov, z toho 8 detí.
Astro krúžok sa koná každý štvrtok, kedy je zároveň aj pozorovanie pre verejnosť.
Pracovník úseku lektoroval aj tvorivé dielne v Dome tradičnej kultúry Gemera. Uskutočnilo sa
6 tvorivých dielní pre cca 80 žiakov.
V hodnotenom období bola z vlastných zdrojov zahájená čiastočná revitalizácia - estetizácia
priestorov interiéru: nová podlaha a stoličky v prednáškovej sále, záťažový koberec vo
vstupných priestoroch a inštalácia exponátov do vitrín. Taktiež bolo rozšírené technické
vybavenie hvezdárne, bol zakúpený špecializovaný fotoaparát s príslušenstvom na
astrofotografiu, projektor, plátno a Van De Graaffov generátor.
MENŠINOVÁ KULTÚRA
Aktivity na úseku menšinovej kultúry GOS sú zamerané na zachovanie tradícií maďarskej
menšiny a rómskeho etnika žijúceho v okrese Rožňava a na históriu židovskej menšiny.
Odborná pracovníčka od mája 2018 je na materskej dovolenke, zastupovanie je zabezpečené
z vlastných zamestnancov. Pokračovalo sa v rozbehnutých aktivitách a dokončovaní
projektových záväzkov s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
(Kultminor) nasledovne:
a. Posledný pozostalý - spomienky posledného rožňavského Žida (Az utolsó túlélő)
Vydanie publikácie v slovenskom jazyku, pôvodne vydanej v jazyku maďarskom.
Publikácia autorky T. Jakabovej (zamestnankyne GOS) mapuje históriu židovskej
komunity v Rožňave na základe priamych spomienok väzňa koncentračných táborov
Tibora Ehrenfelda.
b. Folklórna abeceda - 7.ročník
Cyklické vzdelávanie v oblasti maďarskej tanečnej kultúry na Gemeri
Projektový zámer bol realizovaný s cieľom podporiť, spojiť a odborne usmerniť
gemerských tanečníkov. Za mimoriadne prínosnú považujeme spoluprácu s
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profesorom Petrom Lévai z Maďarska, ktorý svojou jedinečnou metodikou výuky
tanca detí v predškolskom veku, ale aj dospelých vedúcich motivoval k novým
praktickým metódam na rozvoj pohybových zručností členov súborov. V období od
júna do decembra sa uskutočnilo 8 nácvikov formou tanečnej školy.
c. Interaktívne vzdelávacie programy TĽK v remeselníckej dielni – 7.ročník
Edukačné aktivity pre deti a mládež v maďarských lokalitách okresu
Výjazdové tvorivé dielne s cieľom prehĺbiť úctu k ľudovým tradíciám, podporiť rôzne
remeselnícke aktivity a zvýšiť umelecké cítenie u detí a mládeže (hrnčiarstvo,
tkáčstvo, šúpolie, drevorezbu, maľbu na textil) v ZŠ Jablonov nad Turňou, Hrhov,
Rožňava

PREZENTÁCA ČINNOSTI MIMO ÚZEMIA SVOJEJ PÔSOBNOSTI:
29. ročník výstavy veľkonočných kraslíc „Trebišovski pisanki“ Trebišov (2.3. –
22.4.2018) – kraslice zdobené technikou paličkovanej čipky.
Festival paličkovanej čipky s medzinárodnou účasťou Krakovany (5. – 6.5.2018)
Festival rodín Košice – prezentácia Gemera - rejdovský šindliar, FS Hôra Rejdová,
guošovské gulky, gemerská paličkovaná čipka, keramické a textilné výrobky,
prezentácia DTKG
Deň otvorených dverí ÚĽUV „Maratón paličkovanej čipky“ (14.6.2018)
40. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka (23.
6.2018) Účasťou na podujatí sa podarilo širokú domácu, folklórnu a remeselnícku
obec oboznámiť s činnosťou a aktivitami Domu tradičnej kultúry Gemera
prostredníctvom výrobkov z textilnej a hrnčiarskej dielne.
Kurz paličkovanej čipky Pribylina (2. – 4.8.2018)
V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline sa každoročne začiatkom mesiaca august
konajú podujatia zamerané na tradičné remeslo – paličkovanú čipku. V roku 2018
dominovala tradičná gemerská paličkovaná čipka. Kurz gemerských vzorov viedli
lektorky z klubu paličkovanej čipky pri GOS.
Krajská výstava paličkovanej čipky „Štvorlístok“ Košice (Kulturpark 11.10. –
11.11.2018) - výstavu umeleckých prác seniorov, organizuje občianske združenie
Senior dom v Košiciach. Každoročne na nej vystavujú originálne diela aj členky Klubu
paličkovanej čipky pri GOS.
Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
Týždeň paličkovanej čipky, Székesfehérvár HU (25. – 29.6.2018)
XIX. Medzinárodný festival paličkovanej čipky Bobowa PL (6. – 9. 9.2018)
Medzinárodný workshop paličkovanej čipky Domaniewice PL (16. – 18.11.2018)
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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, 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 zariadenia KSK, Magyar Csipkekészétők
Egyesülete Budapešť, MAS Malohont, mestá a obce regiónu, Národné osvetové centrum
Bratislava, OOCR Gemer, OZ FS Borostyán, OZ Bučina Pača, OZ Gemer Dobšiná, OZ
Gemerfilm, OZ Gemerský kultúrny spolok, OZ Gočovan, OZ Haviar, OZ Pre kultúru v Gemeri a
mimo Gemer, 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, Soľnobanský čipkársky
cech Prešov-Solivar, SÚH Hurbanovo, školy – materské, základné a stredné, Štátny archív v
Košiciach, pobočka Rožňava, Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košic, Základná umelecká
škola Rožňava, Združenie gemerských remeselníkov Krásnohorská Dlhá Lúka

Tabuľkový prehľad aktivít 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. 72/2018 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa
23.04.2018 bežný rozpočet na rok 2018 vo výške 247 411,00 €. V priebehu roka došlo
k niekoľkým úpravám - na prevádzku bol upravený rozpočet o 2 465,00 €, na činnosť
organizácie (projekty podporené dotáciou z Fondu na podporu umenia, z Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín, finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva kultúry SR za
kultúrne poukazy, o výdavky na spolufinancovanie projektov, finančné dary od sponzorov)
o sumu 69 301,00 €, na refundáciu mzdy a odvodov zo mzdy z ÚPSVaR o sumu 4 804,16
a rozpočet kapitálových výdavkov na nákup kopírovacieho stroja o sumu 5 000,00 €.

Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer
Kapitálový transfer
Spolu

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

247 411,00

323 981,16

299 674,21

0

5 000,00

4 988,74

247 411,00

328 981,16

304 662,95

Skutočnosť k 31.12.2018
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Príjmy celkom

Výdavky celkom

333 359,29

Príjmy celkom
333 359,29

Transfer od
zriaďovateľa
247 989,00

304 662,95

Granty a transfery
62 992,16

Príjmy z prenájmu
1 659,96

Iné nedaňové
príjmy

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov

20 718,17

0

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

Odvody

Tovary a služby

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

304 662,95

119 705,57

42 672,38

141 359,66

925,34

0

Výdavky celkom

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

304 662,95

234 340,95

70 322,00

Príjmy celkom:
Upravený rozpočet na rok 2018 bol stanovený vo výške 328 981,16 €. Príjmy celkom dosiahli
sumu 333 359,29 €, v tom mala organizácia stanovený rozpočet vlastných príjmov vo výške
18 000,00 €, v skutočnosti dosiahla vlastné príjmy vo výške 22 378,13 € (o 4 378,13 € viac
ako upravený rozpočet). Vlastné príjmy boli splnené na 124,32 %.
Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na bežnom účte vo výške 22 027,25 € bol
automaticky prevedený na účet KSK.
Projekt podporený Fondom na podporu umenia „U nás taká obyčaj,...“ má trvanie od
1.7.2018 do 30.6.2019. Nevyčerpané finančné prostriedky z projektu – zostatok na účte Dary
a granty – FPU k 31.12.2018 vo výške 2 280,00 € budú použité v roku 2019.
Skutočnosť – príjmy a výdavky za rok 2018
Ukazovateľ

Rok 2018

VÝDAVKY v €

304 662,95

600 – BEŽNÉ VÝDAVKY
610 – Platy celkom
611 – Tarifné platy
612 – Príplatky
614 – Odmeny
620 – Poistné
630 – Tovary a služby
631 – Cestovné
631001 – tuzemské
631002 - zahraničné
632 – Energie, voda a komunikácie
632001 - energie
632002 – vodné a stočne
632003 – poštové služby
632004 – komunikačná infraštruktúra
632005 – telekomunikačné služby

299 674,21
119 705,57
90 648,03
18 705,81
10 351,73
42 672,38
136 370,92
462,50
462,50
0
22 337,29
17 810,09
1 527,70
703,16
533,37
1 762,97
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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

34 892,77
0
5 916,47
414,80
0

700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

4 988,74

PRÍJMY v €

2 945,82
69 401,27
346,00
33 100,95
3 848,84
8 008,54
11 780,44
2 117,14
5 888,00
0
1 864,74
925,34

333 359,29

Transfery v rámci verejnej správy

332 809,29

z rozpočtu VÚC
-z toho: prostriedky zriaďovateľa – bežné
vlastné príjmy
v tom: príjmy z prenájmu

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

Od ostatných subjektov verejnej správy

270 367,13
242 989,00
22 378,13
1 659,96

5 000,00
62 442,16
1 928,00
50 810,00
4 900,00
4 804,16

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

396 016,51
51 622,95
36 771,70
14 851,25

71 688,26
2 184,85
579,64
68 923,77

170 588,05
119 705,57
41 909,48
762,90
8 210,10
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53 Dane a poplatky

1 864,74

v tom: daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky

1 335,18
529,56

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

290,40
76 198,00
76 198,00
0

196,70
23 566,94
20 724,10
2 842,84

59 Dane z príjmov (daň z úrokov vyberaná zrážkou)
Hodnotenie výnosov
6 Výnosy celkom v €

0,47

396 026,31

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

18 545,00
1 606,18
2,92

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC 375 872,21
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)

238 962,05
73 947,00
60 162,16
2 251,00
550,00

Skutočnosť v €
2018
396 016,51
396 026,31
9,80

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

1 802 726,57
1 653 670,48
147 193,45
1 862,64

V roku 2018 nebol vyradený žiadny majetok. Inventarizácia majetku bola vykonaná
k 31.12.2018. Neboli zistené žiadne rozdiely medzi inventúrnym a účtovným stavom.
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1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka
opravy a údržby 2 služobných motorových vozidiel,
revízie – nízkotlakovej kotolne, komínov, EPS, EZS,
hasiacich prístrojov a hydrantov

2 184,85

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie
Oprava a údržba
služobných motorových
vozidiel
Údržba vykurovacieho
systému

2.

Poznámka
Zdroj financovania

výmena pneumatík, výmena výfuku,
servisná prehliadka

534,31

KSK

výmena poškodenej expanznej
nádoby

204,80

KSK

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

3.

Objem
finančných
prostriedkov

Realizované práce

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

2 317,99

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

podpora
remeselníkov
v oblasti
marketingu a
propagácie
U nás taká
prezentácia
obyčaj...,
regionálnych
folklórne večery zvykoslovných
v DTKG
programov
Regenerácia
tradičného
vidieckeho
remeselníctva

Finančný
zdroj,
program,
podprogram
FPU 4.1.3
Vzdelávacie
aktivity pre
odbornú
verejnosť
FPU 4.2 Vznik
a prezentácia
tvorby

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje z KSK

2 000,00

150,00

3 000,00

195,00

Vlastné
zdroje

Ostatné

Termín
realizácie

Poznámka

Spolu

2 150,00

07.12.201808.12.2018

3 195,00

máj 2018 jún 2019
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vyúčtovanie
projektu
bude v roku
2019

REJDOVÁ 2018
– 45. r.
Gemerského
folklórneho
festivalu
Rok na
Gemeri 2018,
Gemera,
24.ročník
Paličkovanie,
csipkeverés,
koronki, 11.
ročník

regionálny
folklórny
festival

zimný festival
zvykov
a obyčají
medzinárodný
festival
paličkovanej
čipky

FPU 4.4.1
Tradičná
ľudová kultúra
a folkorizmus
FPU 4.4.1
Tradičná
ľudová kultúra
a folkorizmus
FPU 4.4.1
Tradičná
ľudová kultúra
a folkorizmus
FPU 4.5.1
Postupové
súťaže
a prehliadky
záujmovej
umeleckej
činnosti
FPU 4.5.2
Kultúrnoosvetové
aktivity
FPU 4.5.3
Kultúrnovzdelávacie
aktivity

14 000,00

1 347,73

15 347,73

24.08.201826.08.2018

6 000,00

1 068,84

7 068,84

19.11.2018 –
24.11.2018

4 000,00

303,44

4 303,44

21.09.201823.09.2018

2 950,00

203,92

3 153,92

14.4.2018

15 000,00

1 698,26

16 698,26

apríl –
december
2018

2 000,00

145,84

2 145,84

marec – júl
2018

CINEAMA 2018,
22. ročník

krajská súťaž
amatérskej
filmovej
tvorby

Dom tradičnej
kultúry Gemera
– dedičstvo
inšpiruje

celoročný
projekt TĽK

VIZum

celoročný
projekt
ZUČ

XIII. ročník
Medzinárodnej
výstavy
a konferencie
paličkovanej
čipky Kozárd

prezentácia
gemerskej
paličkovanej
čipky

FPU 4.6
Medzinárodné
prezentácie a
mobility

1 000,00

63,00

1 063,00

28.06.2018 –
01.07.2018

cyklus
tvorivých
dielní

FPKNM 1.1
záujmová
umelecká
činnosť
a voľnočasové
aktivity

900,00

200,00

1 100,00

október –
november
2018

FPKNM 1.3
vzdelávacie
projekty

2 000,00

560,00

2 560,00

jún –
december
2018

FPKNM 2.3
neperiodická
tlač

2 000,00

200,00

2 200,00

júl –
december
2018

VII. Interaktívne
vzdelávacie
programy TĽK
v remeselníckej
dielni

VII. Folklórna
abeceda

Posledný
pozostalý

cyklus
vzdelávacích
aktivít v
oblasti
folklóru
vydanie
prekladovej
literatúry

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Organizačnú štruktúru Gemerského osvetového strediska tvoria dve oddelenia, ktoré sa
členia na úseky (viď príloha).
- k 1. 1. 2018 bol rozviazaný pracovný pomer s manažérom kultúry na úseku astronómie
- od 1. januára 2018 sa na oddelení ekonomicko-prevádzkovej činnosti vytvorilo pracovné
miesto s pracovným zaradením referent pokladne. Počas 9 mesiacov ÚPSVaR poskytoval
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
- od 28. mája 2018 zamestnankyňa z úseku menšinovej kultúry nastúpila na materskú
dovolenku
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- od 10. septembra 2018 boli obsadené pracovné miesta na úseku astronómie a informátor
do návratu zamestnankyne z rodičovskej dovolenky
- na základe dohody s ÚPSVaR do 30.4.2018 dobrovoľnícku službu vykonávali 3 uchádzači
o zamestnanie.
- v decembri 2018 boli vykonané zmeny v odmeňovaní zamestnancov v zmysle
novelizovaného zákona č. 318/2018 Z.z. s platnosťou od 1. januára 2019
Všetky vykonané personálne zmeny v organizačnej štruktúre boli vopred konzultované a
schválené OKaCR KSK.
Sociálna oblasť
Sociálne výhody zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy :
- počas pracovnej neschopnosti náhrada príjmu vo výške 80 % denného vymeriavacieho
základu
- čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie
v zdravotníckom zariadení a sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho
zariadenia na nevyhnutne potrebný čas najviac sedem dní v roku
- príspevok vo výške 2% na doplnkové dôchodkové sporenie
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v hodnotenom období
bola zabezpečená autorizovaným bezpečnostným a požiarnym technikom s odbornou
spôsobilosťou. Novoprijatí zamestnanci a uchádzači o zamestnanie vykonávajúci
dobrovoľnícke činnosti boli zaškolení v oblasti BOZP a PO.
Zamestnanci, ktorým to vyplýva z pracovného zaradenia, sa pravidelne zúčastňovali školení v
oblastiach ekonomickej , personálnej a odbornej.
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí – fyzický Obsadená v roku
stav
2018 (áno/nie)

Pozn.

Štatutárny zástupca - riaditeľka

100

1

áno

Vedúca oddelenia KOČ

100

1

áno

Manažér kultúry na úseku menšinovej kultúry

100

1

áno

do 28.5.

Manažér kultúry na úseku astronómie

100

1

áno

od 10.9.

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

1

áno

od 1.1.

Informátor

100

1

áno

od 10.9.

Vodič – údržbár

100

1

áno

Upratovačka

100

1

áno
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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

12
14
3
0

Od 1.1. je pozícia referent pokladne obsadená, od 28.5. menšinový úsek nástup na MD, od 10.9. obsadený
úsek astronómie a pozícia informátor.

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 - 180
plagáty, letáky (A6 - A2) - 200
facebook - zvlášť profily pre GOS, hvezdáreň a
kino Apollo
youtube kanál GOS, Instagram účet GOS
RTVS v televíznom vysielaní vstupy k
festivalom, rozhlasové upútavky a reportáže z
podujatí (RTVS, Lumen, Rádio Košice),
regionálna televízia RVTV, denníky Korzár, MY
billboardy k festivalu RNG a GFF Rejdová
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, MY, regionálnej
televízie RVTV a pod., ktoré tieto bežne zverejňujú buď v písomnej forme, alebo spracúvajú z
našich podkladov reportáže.

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2019
Rozvoj tradičného remeselníctva v Košickom kraji

Komentár
Vypracovanie akčného plánu

Otvorenie remeselníckeho inkubátora
Organizovanie celokrajskej konferencie remeselníkov
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Prílohy:
Organizačná štruktúra
Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti (ku
kapitole 3.2.)
Fotodokumentácia na CD
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
GEMERSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO ROŽŇAVA
k 31. decembru 2018
ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Gemerského osvetového strediska v Rožňave
RIADITEĽKA

ODDELENIE EKONOMICKO-PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

ODDELENIE KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

Vedúci oddelenia, manažér kultúry
personálna politika, sekretariát,TĽK, ľudoví výrobcovia
vedenie oddelnia
Spoločné pracovné činnosti, Kultúra

ÚSEK EKONOMIKY

Manažér ekonomiky
samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce,
úseku rozpočtovania a financovania
Spoločné pracovné činnosti

Referent pokladne
vedenie pokladničnej agendy, administratívne práce v
oblasti registratúry a majetku strediska
Spoločné pracovné činnosti

Vedúci oddelenia, manažér kultúry
úsek amatérskej výtvarnej tvorby, organizovanie a zabezpečovanie
kultúrnych a vzd. podujatí v oblasti amatérskej fotografie, filmu,
vedenie oddelenia
Kultúra

ÚSEK PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI

ÚSEK TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY

ÚSEK ASTRONÓMIE

Vodič, údržbár
vedenie motorového vozidla, údržbárske a kúrenárske
práce, údržba zelene
Manuál

Vedúci úseku, manažér kultúry

Manažér kultúry

na úseku hudby a spevu, tvorba, organizovanie a zabezpečovanie
kultúrnych a vzd. podujatí TĽK, vedenie úseku TĽK
Kultúra

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

Upratovačka

Mananžér kultúry - lektor

upratovacie práce v objektoch

na úseku tradičnej hrnčiarskej výroby a TĽK
Kultúra

Manuál

Informátor
usmerňovanie návštevníkov DTKG, poskytovanie
informácií, asistent predaja ľudovo-remeselníckych
výrobkov
Manuál, Kultúra

Manažér kultúry
na úseku folklóru a tanca, samostatné zabezp. a realizovanie kult.
podujatí, programových a produkčných činností, TĽK
Kultúra

Mananžér kultúry - lektor
na úseku tradičnej textilnej výroby a TĽK
Kultúra

Manažér kultúry
pre výstavníctvo, ZUČ, grafické návrhy tlačovín, propagácia
podujatí
Kultúra

Organizačná štruktúra Gemerského osvetového strediska v Rožňave k 31.
decembru 2018 , celkový počtom zamestnancov 14 + jedna zamestnankyňa na
materskej dovolenke.
S dvoma zamestnancami uzavretý pracovný pomer na dobu určitú,
úsek astronómie do 10.9.2019 a informátorkou do nástupu zamestnankyne z
materskej dovolenky.

