Výročná správa Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici
za rok 2015
Názov inštitúcie: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Zriaďovateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Adresa:

Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52

E-mail, web:

pospb@pospb.sk; www.pospb.sk

Územná metodická pôsobnosť v okresoch: Považská Bystrica, Púchov, Ilava
Organizačné členenie POS:
1) riaditeľka
2) oddelenie záujmovo-vzdelávacích a záujmovo-umeleckých činností
3) oddelenie ekonomicko-prevádzkové
Plnenie hlavných úloh a priorít zariadenia
Považské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou, ktorá v zmysle Zákona o osvetovej
činnosti č. 60/2000 a zákona č. 218/2015 napomáha rozvoju miestnej kultúry a záujmovej
umeleckej činnosti, podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru, realizuje kultúrne
vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci svojej územnej pôsobnosti
v regióne Považie. Svoju činnosť v roku 2015 realizovalo v zmysle hlavných úloh POS na rok 2015
a Zriaďovacej listiny.
Poradensko-vzdelávacia činnosť
Vo všetkých oblastiach kultúrno-osvetovej činnosti bola poskytovaná metodická a poradenská
pomoc obciam, kultúrnym zariadeniam regiónu, organizátorom kultúrno-osvetových aktivít,
jednotlivcom i kolektívom ZUČ - v oblasti občianskeho a záujmového vzdelávania, kronikárstva,
občianskej obradnosti, prosociálnej výchovy, rôznych žánrov záujmovej umeleckej činnosti
(prehľad metodických a inštruktážnych návštev).
Prezentačno-organizačná činnosť
V zmysle vypracovaných a schválených koncepcií, projektov a propozícií sa uskutočnili všetky
plánované postupové súťaže, prehliadky a výstavy v oblasti záujmovej umeleckej činnosti
a záujmového vzdelávania na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Na podujatiach
organizovaných v spolupráci s miestnou samosprávou boli prezentované kolektívy a jednotlivci
pôsobiaci vo všetkých oblastiach záujmovej umeleckej činnosti.
Edično-propagačná činnosť
Považské osvetové stredisko vydalo prehľad podujatí v regióne Kalendárium, bulletiny k súťažiam,
Čriepky z histórie Folklórnej Lysej, Marikovské folklórne slávnosti, Dobšinského rozprávkovo,
Zborník z XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Dominika Tatarku, katalóg 90
rokov amatérskej fotografie v Považskej Bystrici. Na webovej stránke POS sú zverejňované všetky
informácie o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach .
Informačno-dokumentačná činnosť
Vedená a rozširovaná je databáza kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach
kultúrno-osvetovej činnosti, dokumentácia podujatí, činnosti jednotlivcov a kolektívov
prostredníctvom CD a DVD nosičov. V spolupráci s Centrom tradičnej kultúry Myjava sa podarilo
zdigitalizovať CD a DVD nosiče sústredené v archíve POS.

Spracované sú ročné výkazy KULT (MK SR): o kultúrno-osvetovej činnosti 3 – 01,
o neperiodických publikáciách 4 – 01, o kultúre národných menšín a kultúre znevýhodnených
skupín obyvateľstva
2-01 a štatistický výkaz DALV/ MŠ SR o vzdelávacích aktivitách
POS za rok 2014.
Spolupráca
Pri zabezpečovaní činnosti POS spolupracovalo s ďalšími kultúrnymi inštitúciami v regióne –
Vlastivedným múzeom, Považskou knižnicou, PX Centrom v Považskej Bystrici, základnými
umeleckými školami, centrami voľného času, školskými úradmi, mestami a obcami, neziskovými
organizáciami, regionálnymi osvetovými strediskami v Trenčianskom kraji, občianskymi
združeniami a ďalšími inštitúciami. Systémom viaczdrojového financovania bolo zrealizovaných
viacero podujatí.
Personálna a priestorová vybavenosť
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 22.8.2007 č. 357/2007 bol schválený
organizačný poriadok POS s počtom zamestnancov 12, z toho l – riaditeľka,
7 odborných zamestnancov, 4 ekonomicko-prevádzkoví. V roku 2015 malo POS 11 zamestnancov
(8 odborných zamestnancov - z toho 2 dlhodobo PN, 3 ekonomicko-prevádzkoví). K 30. 11. 2015
do dôchodku odišla 1 zamestnankyňa.
POS v zmysle zmluvy o výpožičke č. 24/2014 zo dňa 31. 10. 2014 sídli v objekte, ktorého
vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, správcom je Stredná priemyselná škola
v Považskej Bystrici. POS uhrádza náklady spojené s prevádzkou budovy – elektrika, voda,
vykurovanie. Presťahovaním organizácie sa zlepšili priestorové podmienky pre činnosť. V priebehu
roku sa podarili z vlastných zdrojov upraviť priestory viacúčelovej klubovne – podlaha, žalúzie,
závesný systém na výstavnú činnosť – zrealizovaný v rámci grantu MK SR.

ODBORNÁ ČINNOSŤ je zabezpečovaná oddelením záujmovo- umeleckých a záujmovovzdelávacích činností.
V spolupráci s obcami, školami, folklórnymi skupinami a súbormi sme realizovali
podujatia, viažuce sa k výročným kalendárnym zvykom a ľudovým tradíciám: fašiangové zvyky
v regióne, jarné zvyky (Tvorivá veľká noc v POS, Veľkonočné tradície a trhy ľudových remesiel
v Ilave), tvorivé dielne zdobenia kraslíc – S. Belokostolská, rodina Dudákova – Domaniža, pletenie
korbáčov, výroby pastierskych hudobných nástrojov – J. Pobočík, veľkonočné zvyky v podaní Fsk
Manínec, vianočné tradície (Vianoce u nás, adventné koncerty), hodové slávnosti a dni obcí
(Brvnište, Hatné), folklórne festivaly a slávnosti - Folklórna Lysá, Marikovské folklórne slávnosti,
Lednické dožinkové slávnosti, festivaly a jarmoky – Country pod hviezdami, Jasenické nôtenie,
Stupniansky hodový jarmok, Domanižský jarmok... Uskutočnili sa vzdelávacie podujatia – tvorivé
dielne (kraslice, keramika, medovníky, oplátky...), prednášky (Tam kde nevidno hviezdy,
jaskyniarstvo), prezentácia knihy Parkinson v tele učiteľky, školenie pre obradových rečníkov,
školenie kronikárov.
V oblasti amatérskej astronómie spolupracujeme s profesionálnymi zariadeniami – Hvezdáreň
Žilina a Partizánske, uskutočnili sa 3 odborné semináre z astronómie pre žiakov a študentov ZŠ
a SŠ v Púchove, Ilave a Pov. Bystrici a regionálna vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach?
Zrealizovali sme výtvarnú astronomickú súťaž Vesmír očami detí a v spolupráci s Astronomickým
klubom Juraja Bardyho v Plevníku- Drienovom pozorovanie meteorického roja Perzeidy
vo Vrchteplej.
V oblasti environmentálnej výchovy sa uskutočnili prednášky Deň vody a Deň Zeme pre
študentov stredných škôl. V mesiaci október sa uskutočnili výstupy na hrady Lednica, Vršatec,
Košecké Podhradie.
Pre mentálne a zdravotne postihnuté deti Trenčianskeho a Žilinského kraja sa uskutočnila
oblastná súťaž v tvorivosti Svetlušky a výtvarná súťaž Krajina nádeje.

V mesiaci november sa uskutočnilo stretnutie profesionálnych a neprofesionálnych pracovníkov
kultúry a predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy – Múzy nás spájajú, v rámci ktorého sú
na návrh regionálnych kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK oceňovaní úspešní
jednotlivci a kolektívy pôsobiaci v oblasti regionálnej kultúry. Ocenenia udeľuje predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
V zmysle vypracovaných koncepcií, projektov a propozícií sa uskutočnili všetky plánované
postupové súťaže, prehliadky a výstavy v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a záujmového
vzdelávania na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni.
Na úseku tradičnej ľudovej kultúry a folklóru sme zorganizovali regionálnu súťaž a
prehliadku detského hudobného folklóru MORENA, MORENA, regionálnu súťaž a prehliadku
FSk NOSITELIA TRADÍCIÍ a krajskú súťaž a prehliadku FSk NOSITELIA TRADÍCIÍ
realizovanú v rámci 3. ročníka festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO v spolupráci s obcou Papradno.
V spolupráci s obcou Lysá sme zorganizovali už 20. ročník folklórneho podujatia FOLKLÓRNA
LYSÁ, tento rok spojený aj s výstavami Čriepky Folklórnej Lysej a Z našich povál. Posledné dve
uvedené podujatia boli podporené z MK SR. Z fondu MK SR boli podporené aj letné folklórne
festivaly – Marikovské folklórne slávnosti, tento rok spojené s výstavou tradičných krojov regiónu
i hosťa festivalu FS Vlčnovjan a moderné techniky v ornamentalistike autorov Jitky STEINBACH
z D. Moštenca a Tomáša KOMPANÍKA z P. Bystrice. Rovnako Tradičné lednické slávnosti, kde
nechýbal sprievod obcou ale aj nové doplňujúce aktivity rezbári, sokoliari... Obnovená bola tradícia
folklórneho podujatia Nôty v dreve ukryté, realizovaného v priestoroch kúpeľov Nimnicaspojeného aj s ukážkou tradičných remesiel. Adventné koncerty V Hornej Marikovej a Lednici:
účinkujúci FSk Podžiaran, víťaz celoštátnej súťaže Nositelia tradícií. S veľkým záujmom sa stretlo
pokračovanie vzdelávania FOLKLÓRNE HODNOTY NA POVAŹI, podporené z MK SR
V oblasti detskej dramatickej tvorivosti, ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich
pre deti bola zabezpečovaná odborná pomoc tak, aby sa pokračovalo v dosahovaní kvalitných
umeleckých výsledkov detských divadelných súborov i divadiel dospelých hrajúcich pre deti.
Zrealizovali sme regionálnu súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti v spolupráci
s mestom Považská Bystrica a PX Centrom, Krajskú postupovú súťaž a prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti – Rozprávkové javisko 2015 v spolupráci s mestom Púchov, DK Púchov,
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Regionálnu súťaž a prehliadku divadla dospelých
hrajúcich pre deti.
Na úseku dychovej hudby sme sa podieľali na príprave a realizácii 23. celoštátnej súťažnej
prehliadky malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou v Lednických Rovniach.
Na úseku zborového spevu sme v spolupráci s mestom Ilava – oddelením kultúry
a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR uskutočnili krajskú postupovú súťaž a prehliadku
detských speváckych zborov Trenčianskeho kraja Mládež spieva, krajskú postupovú súťaž
a prehliadku dospelých speváckych zborov Trenčianskeho kraja v spolupráci s obcou Jasenica
a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Na úseku divadla dospelých sme uskutočnili regionálnu prehliadku ochotníckych divadelných
súborov, divadla mladých a divadiel poézie – výberom na domácich javiskách (Púchov – DS
Červené vankúše, ZUŠ Nová Dubnica – DRK, DS BEBČINA, ZUŠ I.W.K. Pov. Bystrica – DS
IMRO, DK Dubnica n/Váhom – Dubnické divadlo). V oblasti umeleckého prednesu a amatérskej
literárnej tvorby sme uskutočnili regionálnu súťaž v umeleckom prednese pre IV., V. kategóriu
a okresnú súťaž v prednese žien Vansovej Lomnička. Úspešný bol 13. ročník celoslovenskej
literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku, ktorý sme zorganizovali v spolupráci so ZŠ Dominika
Tatarku a obcou Plevník-Drienové. Do prvej kategórie bolo prihlásených 56 a do druhej 84 prác
literárnych tvorcov z celého Slovenska. Celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej
slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce sa v tomto roku zúčastnilo 49 recitátorov z toho: v I.
kategórii – 16 recitátorov, v II kategórii – 18 recitátorov, v III. kategórii (do 60 rokov veku) - 3

recitátori a v IV. kategórii (nad 60 rokov veku) – 12 recitátorov. Uskutočnil sa tiež spomienkový
večer na básnika Pavla Koyša za účasti významných bratislavských umelcov (Mária Kráľovičová,
Anton Baláž..)
V oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby sa uskutočnili:
Regionálne kolo súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Výtvarné spektrum 2015, X. ročník výtvarnej a literárnej
súťaže pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ - Dobšinského rozprávkovo, trojgeneračná výstava obrazov
SYMFÓNIA FARIEB 3. V kine Mier v Pov. Bystrici sa počas roka uskutočnilo 11 fotografických
výstav. V novembri sa uskutočnila rozsiahla výstava, podporená dotáciou MK SR – PREMENY 90
rokov amatérskej fotografie v Pov. Bystrici, na ktorej bolo vystavených viac ako 200 fotografií
pochádzajúcich z rokov 1925 až po súčasnosť. Členovia fotoklubu Fénix sa zapojili do
celoslovenskej súťaže fotoklubov – Petzvalov mapový okruh a do súťaže AMFO Trenčianskeho
kraja. Pri POS pracuje Klub amatérskych výtvarníkov, jeho členovia na stretnutiach vzájomne
konfrontujú výtvarnú tvorbu a pod vedením lektora sa venujú výtvarnej činnosti. Pravidelne sa
stretávajú aj členky Klubu paličkovanej čipky, zúčastňujú sa podujatí POS – tvorivé dielne,
výstavy... V spolupráci s CVČ v Pov. Bystrici sme sa podieľali na uskutočnení tanečnej súťaže
v Mestskej športovej hale v Považskej Bystrici Považskobystrický pohár v diskotancoch 2015.
Zúčastnilo sa ho približne 950 neregistrovaných v STO IDO tanečníkov zo SR i ČR.

 KRAJSKÉ, OBLASTNÉ, CELOŠTÁTNE A MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
- ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej
-

tvorivosti Trenčianskeho kraja, Divadlo, Púchov, 10.4.2015
MLÁDEŽ SPIEVA, krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov
Trenčianskeho kraja, Ilava, 28.4.2015
O CENU DOMINIKA TATARKU, celoslovenská literárna súťaž, Plevník-Drienové,
22.5.2015
NOSITELIA TRADÍCIÍ, krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín,
Papradno, 20.6.2015
CELOŠTÁTNA SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MALÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
s medzinárodnou účasťou, Lednické Rovne, 20. - 21.6.2015
COUNTRY POD HVIEZDAMI, hudobný festival, Praznov, 25.7.2015
KRAJSKÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV
Trenčianskeho kraja, Jasenica, 30.8.2015
KOYŠOVE LADCE, 17. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej
slovenskej ľúbostnej poézie, Ladce, 23.10. 2015

 ÚČASŤ KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV REGIÓNU NA KRAJSKÝCH,
CELOŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH PODUJATIACH,
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY
divadlo dospelých
-

-

DS I. Pišku, Stupné - účasť na krajskej súťaži a prehliadke Thalia pod Bojnickým zámkom,
Palárikovej Rakovej
DS IMRO pri ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica – 1. miesto na krajskej súťaži
a prehliadke recitačných kolektívov Podjavorinskej Bzince v Novom Meste nad Váhom,
účasť na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín
DS BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica - 2. miesto na krajskej súťaži a prehliadke
recitačných kolektívov Podjavorinskej Bzince v Novom Meste nad Váhom

umelecký prednes
-

Emma Martináková, krajská súťaž v prednese Štúrov Uhrovec – 1. miesto, účasť
na celoštátnej a súťaži Hviezdoslavov Kubín.
Adam Bajo, krajská súťaž v prednese Štúrov Uhrovec – 1. miesto, účasť na celoštátnej
súťaži Hviezdoslavov Kubín
Sára Ježová, krajská súťaž v prednese Štúrov Uhrovec – 2. miesto, účasť na celoštátnej
súťaži Hviezdoslavov Kubín

detská dramatická tvorivosť
-

DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica - kat. súborov - krajská súťaž a prehliadka DDT
Rozprávkové javisko 2015 – 1. miesto
DDS IMRO MLADŠÍ ZUŠ I. W. Kráľa, Pov. Bystrica – kat. súborov - krajská súťaž
a prehliadka DDT Rozprávkové javisko 2015 – 2. miesto
DDŠ OCHOTNÍČEK pri DK, Púchov – kat. súborov - krajská súťaž a prehliadka DDT
Rozprávkové javisko 2015 – 3. miesto
DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica - kat. súborov - krajská súťaž a prehliadka DDT
Rozprávkové javisko 2015 – 3. miesto
DDS BEBČINA, Nová Dubnica (Patrik Čepela, Jakub Cmíral) - kategória scénických
miniatúr - krajská súťaž a prehliadka DDT Rozprávkové javisko 2015 – 1. miesto
DDS DOMINO pri ZŠ Slov. partizánov, Pov. Bystrica (Natália Filová) - kat. scénických
miniatúr - krajská súťaž a prehliadka DDT Rozprávkové javisko 2015 – 2. miesto
DDS IMRO MLADŠÍ pri ZUŠ I. W. Kráľa, Pov. Bystrica (Šimon Pekar) kat. scénických
miniatúr – krajská súťaž a prehliadka DDT Rozprávkové javisko 2015 – 3. miesto
DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica – celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti Zlatá priadka, Šaľa – 2. miesto

divadlo dospelých hrajúcich pre deti
-

Divadlo M pri DK Púchov – krajská súťaž ochotníckych divadelných súborov hrajúcich pre
deti - Thalia pod Bojnickým zámkom – 1. miesto
Divadlo M pri DK Púchov – celoštátna súťaž a prehliadka divadelných súborov hrajúcich
pre deti Divadlo a deti, Rimavská Sobota – 1. miesto s postupom na Scénickú žatvu, Martin

folklór
-

-

Krajská súťaž a prehliadka DFS Trenčianskeho kraja, 25.3.2015 v Zemianskych
Kostoľanoch:
DFS Mladosť, Považská Bystrica, choreografia NA ŠTIAVNICKÝCH LÚKACH – zlaté
pásmo; DSSk Podžiaranček, súťažné programové pásmo: Dzeci na bačove – strieborné
pásmo
Krajská súťaž a prehliadka folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ, PAPRADNO zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž do Dolnej Súče FSk Podžiaran, Papradno
strieborné pásmo: FSk Limbora, Prečín, programové pásmo - Muzika u Imricha
Celoštátna súťaž a prehliadka folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ, Dolná Súče
zlaté pásmo FSk Podžiaran, Papradno a špeciálna cena za vokálny prejav

astronómia
-

ČO VIEŠ O HVIEZDACH? postup do krajského kola súťaže : 1.kat: M. Monošík, M.
Motlo, ZŠ Slov. partizánov P.B., L. Drblíková - ZŠ Plevník-Drienové; 2.kat: B. Faktor,
M. Tichý, S. Toman – Gymnázium Púchov; 3. kat.: M. Birošíková, M. Špániková,
E. Smieško - Gymnázium Pov. Bystrica

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ:
- KALENDÁRIUM podujatí POS , obcí regiónu, významných osobností, web
-

Zborník z XIII. ročníka literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku, CD 70 ks

Bulletiny
-

-



ZUŠ – HO – 160 ks, Nositelia tradícií -100 ks, 20. rokov Folklórna Lysá – 100 ks,
Marikovské folklórne slávnosti – 100 ks, 23. Celoštátna prehliadka MDH – 100 ks,
Jasenické nôtenie – 81 ks; 80 rokov ochotníckeho divadla v Stupnom – 108 ks; Organový
koncert v Udiči – 70 ks; Astronomický bulletin – 80 ks, Dobšinského rozprávkovo- 54 ks;
Katalóg 90 rokov amatérskej fotografie v Považskej Bystrici

PROJEKTY ROK 2015:

Projekty MK SR :
1. ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, krajská postupová súťaž a prehliadka DDT
2. MLÁDEŽ SPIEVA, krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov
3. NOSITELIA TRADÍCIÍ, krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín
4. 20. FOLKLÓRNA LYSÁ, folklórny festival
5. 23. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
6. COUNTRY POD HVIEZDAMI
7. 15. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI
8. KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH
ZBOROV
9. FOLKLÓRNE HODNOTY NA POVAŽÍ II, cyklické vzdelávanie
10. PREMENY - 90 rokov amatérskej fotografie v Považskej Bystrici
Okresný úrad, Trenčín - odbor školstva
-

KOYŠOVE LADCE

PREHĽAD PODUJATÍ
SEMINÁRE
rozborové
Názov

Miesto

Pri regionálnej súťaži amat. výtv. tvorby Výtvarné
spektrum
Pri regionálnej súťaži a prehliadke DDT Rozprávkové
javisko
Pri regionálnej súťaži a prehliadke DFS
Pri regionálnej súťaži z astronómie: Vesmír očami detí
Pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese IV.,V. kat.

PX Centrum, P.Bystrica

2.3.

26

Kino Mier, Pov.
Bystrica
kino Mier Pov. Bystrica
DK, CVČ Ilava
klubovňa POS, Pov.
Bystrica

13. 3.

15

19.3.
20.3.
26.3.

25
10
25

29.3.

30

CVČ Včielka Puchov

10.4.

30

KD Papradno
DK, Ilava

18.4.
28.4.

25
10

Divadlo, Puchov
KD Plevník-Drienové
KD Ladce

10. 4.
22.5.
23.9.

16
34
70

Dom histórie Lazy
Lednické Rovne

29.11.
21.6.

15

Pri regionálnej súťaži amat. divadelných súborov, divadla
mladých a divadiel poézie - výberom
Pri regionálnej vedomostnej súťaži z astronómie: Čo vieš
o hviezdach
Pri regionálnej súťaži FSk – Nositelia tradícií
Pri krajskej súťaži detských speváckych zborov, Mládež
spieva
Pri krajskej súťaži a prehliadke DDT Rozprávkové javisko
Pri celoslovenskej literárnej súťaži O cenu D. Tatarku
Pri celoštátnej súťaži v umeleckom prednese Koyšove
Ladce
Pri regionálnej súťaži Kýčerského spievanky
Pri celoštátnej súťaži a prehliadke malých dychových
hudieb

Dátum

Účasť

odborné
Názov

Miesto

Dátum

Odborné semináre z astronómie ČO VIEŠ A NEVIEŠ
O VESMÍRE pre žiakov, študentov a pedagógov zo ZŠ
a SŠ v regióne

Pov. Bystrica,ZŠ Stred
Puchov, ZŠ Komens.
Dubnica n/Váhom, SPŠ

Účasť

9.3.
10.3.
11.3.

80

VZDELÁVACIE AKTIVITY
Názov

Miesto

Praktické školenie – NOSITELIA TRADÍCIÍ – Nositelia
tradícií spod Javorníka a Manína
TVORIVÁ VEĽKÁ NOC, tvorivé dielne pre žiakov ZŠ

Obec Dohňany a Obec
Prečín
POS

ČO VIEŠ O HVIEZDACH, regionálne kolo astronomickej CVČ Včielka, Púchov
vedomostnej súťaže
Tvorivé dielne keramiky (4 x )
POS
Školenie obradových rečníkov

POS

Dátum

Účasť

7.3.

75

27.-31. 3.

150

10.4.
16.a17.4.

98

27.4.

20

Prázdninový tvorivý klub

POS

9.,14.7.

65

Folklórne hodnoty na Strednom Považí II, metodické
školenie
Školenie Vedenie obecnej kroniky

MFŠ Pov. Bystrica

17.10.

80

POS

5.11.

15

BEZ SLOV, tvorivá divadelná dielňa

POS

28.11.

42

VIANOCE U NÁS, tvorivé dielne pre žiakov ZŠ / 6 x /

POS

8.-10.12.

90

SÚŤAŽE, PREHLIADKY, KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Názov

Miesto

Klubová výstava fotografií fotoklubu FÉNIX

Kino Mier, Pov. Bystrica

do 31.1.

350

Novoročný koncert DO ZUŠ Pov. Bystrica

Kino Mier, Pov. Bystrica

900

Výstava AUTENTICKÉ HODNOTY V JAVORNÍKOCH
UKRYTÉ
Retrospektívna výstava fotografií – FOTOROZKVET
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015– regionálna súťaž
a výstava neprof. výtv. tvorby
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO regionálna súťaž a prehliadka
DDT
TAM KDE NEVIDNO HVIEZDY, prednášky pre študentov
SŠ,
B. Kortman
Výstava fotografií (autorská Ľ. Sopoci ZA SVETLOM)

KD Hvozdnica

31.1.
a 1.2.
7.2.

MORENA, MORENA - Regionálna súťaž a prehliadka
choreografií DFS
PREZENTÁCIA KNIHY (Parkinson v tele učiteľky)
Výstava STRATENÝ SYN SLOVENSKA
VESMÍR OČAMI DETÍ , okresné kolá a regionálne kolo
výtvarnej súťaže
Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese
KEĎ LÁSKA DÁVA ŽIVOTU ZMYSEL, regionálna
prehliadka ZPOZ
VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE, trhy ľudových remesiel
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy –
IV.,V. kat.
Regionálna súťažná prehliadka amat. divad. súborov –
výberom na domácich javiskách

Dátum

Účasť

300

Kino Mier, Pov. Bystrica 12.2. 13.3.
PX Centrum, Pov.
4.3.
Bystrica
Kino Mier, Pov. Bystrica 12., 13.3.

450
400

POS

17.-18.3.

120

PX Centrum, Pov.
Bystrica
PX Centrum, Pov.
Bystrica
POS
POS Pov. Bystrica
CVČ Ilava

17.3.17.4.
19.3.

350

19.3.
20.3.
20.3.

70
20
250

Pov. Bystrica, Ilava,
Púchov
Župný dom, Púchov

20.3. –
24.4.
24.3.

100

DK, Ilava

25.3.

500

klubovňa POS,
Pov.Bystrica
ZUŠ I.W.K. ,P.B. DK,
Púchov, DK DCA, ZUŠ
Nová Dubnica, DS
Stupné
klubovňa POS
Divadlo, Púchov

26.3.

14

29.3.

75

1.4.
10.4.

11
520

18.4.

300

Regionálna súťaž v prednese žien Vansovej Lomnička
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO krajská súťaž a prehliadka
DDT
Regionálna súťaž a prehliadka FSk NOSITELIA TRADÍCIÍ KD Papradno

500

380

60

POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR V DISKOTANCOCH
2015
Výstava fotografií – 39. ročník výstavy umeleckej fotografie
členov ZSF
Premiéra hudobno-poetického pásma ZATRACOVANÝ
A OBDIVOVANÝ, pri príležitosti 200. výročia nar. Ľ. Štúra
O CENU DOMINIKA TATARKU – vyhodnotenie celoslov.

ŠH, Pov. Bystrica

2.5.

1200

5.5.-5.6.

350

POS Pov. Bystrica

6.5.

50

ZŠ Plevník-Drienové

22.5.

75

DUCHAJOVEJ JABLONKA, umelecké víkendové
stretnutie detí a mládeže
COUNTRY VEČER, Váľanie mája - Žeravica 2015

Lazy p/Makytou

30.5.

35

Stupné

30.5.

100

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO – 10. ročník výtv.

klubovňa POS

9.-30.6.

250

DEDIF, festival detských divadelných súborov mesta
Považská Bystrica
19. BRVNIŠTSKÉ HODY

POS, Kat. dom

12.6.

80

Brvnište

13.-14.6.

400

DEŇ OBCE ZÁRIEČIE

Záriečie

14.6.

350

20.6.

600

20.,21.6.

430

17.6.-6.7.
28.6.

300
1000

Kino Mier, Pov. Bystrica

lit. súťaže

súťaže, výstava

Krajská súťaž a prehliadka FSk NOSITELIA TRADÍCIÍ a 3. KD Papradno
ročník festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO
Lednické Rovne
Celoštátna súťažná prehliadka MDH s medzinárodnou
účasťou
Výstava fotografií (Fotoklub OBZOR zo Žiliny)
20. FOLKLÓRNA LYSÁ a krajská súťaž a prehliadka
choreografií folklórnych súborov
DEŇ OBCE HATNÉ

Kino Mier, Pov. Bystrica
Lysá p/Makytou
Hatné

4.7.

250

Cyrilometodské dni, MOJTÍNSKE HODY

Mojtín

4.,5.7.

200

23. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

H. Mariková

12.7.

850

XIII. ročník festivalu COUNTRY POD HVIEZDAMI

Praznov

25.7.

450

XXXXVIII. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ

Pruské

7.-9.8.

1200

PLEVNICKÝ DYCHFEST, 3. ročník festivalu

Plevník-Drienové

23.8.

400

15. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽNKOVÉ SLÁVNOSTI

Lednica

23.8.

140

Krajská postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych
zborov Trenčianskeho kraja
5. JASENICKÉ NOTENIE

Jasenica

30.8.

150

Jasenica

30.8.

800

13. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK

Stupné

13.9.

600

NOTY V DREVE UKRYTÉ

Nimnica

20.9.

250

6. HODOVÝ ORGANOVÝ KONCERT

Udiča

26.9.

150

9. DOMANIŽSKÝ JARMOK

Domaniža

26.9.

500

Výstup na 101 slovenských hradov, 25. ročník

Košeca,
Vršatec,

3.10.

150

Lednica
SYMFÓNIA FARIEB 3 , trojgeneračná výstava obrazov

Pov. Bystrica, kino Mier

KOYŠOVE LADCE, 17. ročník celoštátnej súťaže
v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie
PREMENY 90 rokov amatérskej fotografie v Považskej
Bystrici, výstava
SVETLUŠKY, oblastná súťaž v tvorivosti pre žiakov
špeciálnych škôl
KRAJINA NÁDEJE, výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych
škôl
MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, kultúrno spoločenské stretnutie
priateľov kultúry
KÝČERSKÉHO SPIEVANKY, súťaž v umeleckom prednese

Ladce

VIANOCE U NÁS, vianočné podujatie – výstava šúpolia,
tradície v regióne, vianočný koncert
VOŇA VIANOC, adventný koncert

POS

13.-31.10.

12

24.10.

363

Pov. Bystrica, kino Mier

5.-31.10.

500

Pov. Bystrica, kino Mier

10.11.

300

Pov. Bystrica, kino Mier

10.11.

120

Kúpele Nimnica

20.11.

400

Lazy pod Makytou

29.11.

51

8.-10.12.

150

Lednica

13.12.

150

KOLEDU VÁM NESIEME, adventný koncert

Horná Mariková

13.12.

180

VIANOČNÝ KONCERT organistov a chrámového zboru
VOX DOMINI

Dolný Moštenec

27.12.

300

VYHODNOTENIE
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31. 12. 2015
PRÍJMY rozpočet: 185 071 € skutočnosť: 184 755,55 €
plnenie: 99,93 %
Nedaňové príjmy
Vlastné príjmy z kultúrnych aktivít boli
rozpočtované v sume
4 000,00 € plnenie bolo
3 733,90 €, t. j. 93,35 %.
Zostatok vlastných príjmov z roku 2014 bol v čiastke 1 515,08 € a 77,26 € boli vrátené finančné
prostriedky od SPŠ v Považskej Bystrici – preplatok za energie.
Granty a transfery
Bežné transfery z rozpočtu VÚC boli v čiastke 163 896,00 €, iné zdroje - od OcÚ Dolná Mariková,
100,- €, od SRRZ – RZ pri Základnej škole Dolná Mariková 100 € a od Okresného úradu v Trenčíne
1 200,00 €. Bežné transfery z rozpočtu VÚC boli vyčerpané v čiastke 163 848,52 € a 47,48 € bolo
vrátené VÚC, plnenie predstavovalo 99,97 %. Finančné prostriedky zo ŠR – zdroj 111 boli
rozpočtované v čiastke 14 600,00 €, plnenie bolo v čiastke 14 180,79 €, 419,21 € bolo vrátené VÚC,
nakoľko tieto fin. prostriedky neboli vyčerpané.
Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC
Pre rok 2015 POS v Považskej Bystrici nemalo rozpočtované kapitálové transfery.
II. VÝDAVKY
rozpočet:
185 071,00 €
Skutočnosť: 183 801,46 € plnenie: 99,31 %
Bežné výdavky
rozpočet:
185 071,00 €
skutočnosť: 183 801,46
z toho:
163 848,52 € z prostriedkov TSK
4 372,15 € tvorili výdavky z vlastných zdrojov
100,00 € dar Obce Dolná Mariková
100,00 € dar od SRRZ-RZ pri ZŠ Dolná Mariková
1 200,00 € od OÚ Trenčín – Koyšove Ladce
14 180,79 € z MK SR - projekty
Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV
Skutočné výdavky boli dosiahnuté v čiastke 91 951,65 €, pričom rozpočet pred úpravou bol pre rok
2015 stanovený v čiastke 94 352 €. Finančné prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu, že 2
zamestnankyne boli dlhodobo PN . Plánovaný evidenčný počet zamestnancov pre rok 2015 bol 12,
skutočný priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný bol 11,0, z toho zamestnanci kultúry
8,1 a ostatní zamestnanci 2,9. Priemerná mzda za rok 2015 bola 699,82 €.
Poistné a príspevok do poisťovní
Skutočné odvody predstavovali čiastku 33 548,33 €, pričom pôvodný rozpočet vo výške
bol navýšený z dôvodu odvodov z odchodného 1 zamestnankyne.

33 043 €

Tovary a služby
rozpočet:
57 053,00 €
skutočnosť: 55 802,62 €
plnenie: 97,81 %
Pôvodný rozpočet bol navýšený o mimoriadnu dotáciu vo výške 2 295,00 €.
Cestovné náhrady
Na cestovné sa vyčerpalo 663,23 €. Zahraničné služobné cesty neboli realizované.
Energia, voda a komunikácie
Celkové výdavky boli spolu 8 700,03 €, z toho na elektrickú energiu bolo vynaložené
1 291 €, na
vykurovanie 5 127 € a na vodné a stočné 414 €. Na poštovné a telekomunikačné služby bolo

vyčerpané 1 868,03 €. V tejto rozpočtovej položke bolo vykázané šetrenie a pôvodný rozpočet bol
znížený o 399 €.
Materiál
Celkové výdavky na materiál boli 9 046,17 €, z toho z prostriedkov TSK 4 231,14 €, z vlastných
prostriedkov 2 172,98 € a z iných prostriedkov bolo vynaložené celkom 298,- €. Najväčšia časť
výdavkov bola vynaložená na všeobecný materiál z prostriedkov TSK 3 263,44 €.
Dopravné
Celkové náklady na dopravné boli vyčerpané v čiastke 6 794,71 €, z toho z prostriedkov TSK
2 695,11 €. Na nákup paliva, mazív, oleja a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlá bolo
vynaložené 870,76 €, na servis, údržbu a opravu automobilov predstavovali náklady 396,36 €. Na
prepravu a prenájom dopravných prostriedkov sme vynaložili celkom 5 263,60 €, z toho z prostriedkov
TSK 1164 €, na projekty MK SR bolo vyčerpané 3791 € z vlastných fin. prostriedkov bolo použité
308,60 €.
Rutinná a štandardná údržba
Výdavky boli spolu v čiastke 947 €, pričom z rozpočtu TSK bolo použité 662 € a z vlastných fin.
prostriedkov 285 € na údržbu interiérového vybavenia. Finančné prostriedky z rozpočtu VÚC boli
vyčerpané na údržbu VT v čiastke 115 €, na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia 227
€ a na údržbu budov, priestoru 320 €.
Nájomné za prenájom
V priebehu roka 2015 boli vynaložené finančné prostriedky na prenájom budov, objektov a techniky
na kultúrne podujatia v čiastke 1 020,- €, z prostriedkov MK SR 2 850 € a z ostatných finančných
prostriedkov 150 €, t.j. čerpanie bolo v celkovej čiastke 4 020 €.
Služby
Výdavky na služby boli celkom 25 631,48 €, z toho z prostriedkov TSK 17 878,17 €, z vlastných fin.
prostriedkov 1 605,57 €, z prostriedkov MK SR 5 165,74 a z iných zdrojov 982 €. Najviac
finančných prostriedkov bolo vynaložené na všeobecné služby 11 068,26 €, z toho z prostriedkov
TSK 5 183,14 €, z prostriedkov MK SR 4 562 €, z vlastných finančných prostriedkov 1 223,12 €
a z ostatných fin. prostriedkov 100 €. Na cestovné náhrady pri kultúrnych aktivitách iným
zamestnancom bolo vynaložené celkom 4 296,13 €, na odmeny zamestnancom mimo pracovného
pomeru z prostriedkov TSK 2 358,17 €, na stravovanie zamestnancov boli výdavky v sume 4 740,48
€ a prídel do Sociálneho fondu predstavoval čiastku 1 222,08 €.

VYHODNOTENIE
výnosovej a nákladovej časti rozpočtu k 31. 12. 2015
TSK zaslal rozpis rozpočtu výnosov a nákladov rozpočtovým opatrením číslo 32/808/1/2015 vo
výške 160 897 € . Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici požiadalo o mimoriadnu dotáciu
v sume 500,- € na Celoštátnu súťažnú prehliadku malých dychových hudieb s medzinárodnou účasťou,
ktorá sa konala v dňoch 19.-21.6.2015. Finančné prostriedky boli POS schválené a poukázané na účet.
V mesiaci decembri bol rozpočet navýšený o odchodné + odvody na 1 zamestnankyňu, ktorá odišla do
starobného dôchodku v čiastke 2749 €. Mesačná poukazovaná čiastka od TSK bola 13 387 €.
Rozpočet vlastných fin. prostriedkov bol 4 000 €. Rozpočet bol zvýšený o prijaté dary v sume 200
€,a 78 € o príjem od SPŠ v Považskej Bystrici – preplatok na energiách a o dotáciu od OU Trenčín na
Koyšove Ladce v čiastke 1 200 €.
I. VÝNOSY
skutočnosť celkom: 183 240,47 €
Tržby z predaja služieb
Za rok 2015 boli tržby z predaja služieb realizované v sume 3 733,90 €, pričom rozpočet bol
schválený v čiastke 4 000,00 €. Plnenie bolo na 93,35 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti boli 77,26 €, a to v dôsledku vrátenia preplatku za energie .

Výnosy z bežných transferov
Bežné transfery z rozpočtu VÚC boli v čiastke 163 896 €, vyčerpané bolo 163 848,52 € a 47,48 € bolo
vrátené na účet TSK. 1 400,00 € boli iné zdroje, a to 1 200,00 € od OU Trenčín, od OcÚ Dolná
Mariková, 100,- €, od SRRZ – RZ pri Základnej škole Dolná Mariková 100 €. Z prostriedkov MK SR
bolo zaslané celkom 14 600 €, pričom 419,21 € bolo vrátené na účet TSK ako nevyčerpané.
Výnosy z kapitálových transferov
Výnosy z kapitálových transferov boli schválené v čiastke 250,00 €, v dôsledku neschváleného
kapitálového transferu nebol príjem z kapitálových transferov, pretože majetok POS je už
doodpisovaný.
NÁKLADY
skutočnosť celkom: 184 297,58 €
Spotreba materiálu
Na materiál bolo vynaložené celkom 10 210,17 €, z toho zo zdroja 41 5 110,14 €, z vlastných
finančných prostriedkov 2 172,98 €, z prostriedkov MK SR 2 374,05 € a z ostatných zdrojov 553 €.
Spotreba energie
Rozpočet na spotrebu energie bol pre rok 2015 schválený v čiastke 8 000,00 €. Skutočne bolo
vynaložené 6 613 €, z toho na elektrickú energiu 1 291 €, na vykurovanie 5 127 €, na vodné bolo
vynaložené 195 €. Položka stočné bola vykazovaná v ostatných službách , a to v čiastke 219 €.
Vyúčtovanie za rok 2015 zatiaľ nebolo zaslané.
Opravy a udržiavanie
Rozpočet na opravy a udržiavanie bol schválený v čiastke 1 000,00 €. Na opravy a udržiavanie bolo
Vynaložených celkom 1 188,36 €, z toho z fin. prostriedkov TSK 903,36 €,
z vlastných prostriedkov 285 €
Cestovné
Na cestovnom bolo vyplatené celkom 4 959,36 €, pričom na tuzemské cestovné zamestnancom
663,23 €, na kultúrne aktivity POS bolo vynaložené 3 319,94 €, z prostriedkov MK SR na kultúrne
aktivity bolo vyčerpané 593,74 € a z vlastných fin. prostriedkov 382,45 €.
Reprezentačné
Na reprezentačnom bolo vyplatené celkom 441,86 €, a to na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach
a na kvety. Z tejto čiastky 29 € bolo vyplatených z ostatných zdrojov POS.
Ostatné služby
Na ostatné služby POS vynaložilo celkom 23 093,27 €. Z celkových nákladov bolo 9 300,55 €
vyplatené z prostriedkov TSK, z prostriedkov MK SR 11 203 €, 2 339,72 € z vlastných finančných
prostriedkov POS a z iných zdrojov 250 €.
Mzdové náklady
Celkové mzdové náklady boli schválené v čiastke 98 352 €, z toho dohody mimo pracovného pomeru
4 000 €. Mzdové náklady zamestnancov dosiahli čiastku 92 376,61 € a dohody mimo pracovného
pomeru z prostriedkov TSK 2 320 €. Z prostriedkov MK SR bolo na dohody mimo pracovného
pomeru vynaložené 578 €. Úspora mzdových nákladov za zamestnancov bola v dôsledku dlhodobej
PN 2 zamestnancov POS.
Sociálne poistenie
Plnenie zákonného sociálneho poistenia bolo za rok 2015 vo výške 33 181,16 €. Na ostatné sociálne
poistenie bolo vynaložené 542,63 € a zákonné sociálne náklady predstavovali čiastku 8 395,47 €,
z toho na nemocenských dávkach bolo vyplatené 329,72 €, tvorba SF predstavovala 1 226,13 €, na
stravu zamestnancov bolo vynaložené celkom 4 740,48 € a na odchodné pre 1 zamestnankyňu
2 099,14 €.

Ostatné dane a poplatky
V nákladoch je zahrnutá úhrada miestnych poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v čiastke 260,97
€, na ostatné dane a poplatky 129,67 €, t. j. spolu 390,64 €.
Ostatné finančné náklady
Poplatky banke boli v čiastke 7,05 €.
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Výsledok hospodárenia za rok 2015 je strata v sume: - 1 057,11 €, z toho z prostriedkov TSK zisk:
311,88 € a z vlastných zdrojov strata: - 1 368,99 €.
Sociálny fond
Počiatočný stav bol v sume 491,98 €. Tvorba za rok 2015 bola v čiastke 1 226,13 €, miezd, čerpanie
SF bolo celkom 1 366,62 €, z toho 1 042,12 € bol príspevok na stravu zamestnancov a 324,50 bolo
vyplatené zamestnancom pri príležitosti životných, pracovných jubileí a odchodu do dôchodku.
Záväzky
K 31. 12. 2015 malo POS záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti v sume 72,11 €, záväzky
voči zamestnancom boli v čiastke 5 248,53 €, voči poisťovniam 3 566,83 €, voči daňovému úradu
569,02 a iné záväzky t. j. členské známky OZ, stravné lístky a preddavok na plat v čiastke 510,01 €,
t.j. krátkodobé záväzky bol v celkovej sume 9 966,50 € a dlhodobý záväzok je účet SF v čiastke
351,49 €.
Pohľadávky
POS v Považskej Bystrici k 31.12.2015 neevidovalo žiadne pohľadávky voči odberateľom.
V Považskej Bystrici, 25.01.2016
Mgr. Daniela Čižmárová
riaditeľka Považského osvetového strediska
v Považskej Bystrici

