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  Ná zov inštitúcie:   Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

  Zriaďovateľ:           Trenčiansky samosprávny kraj 

  Adresa:                  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 

 

 

I. Plnenie hlavných úloh a priorít zariadenia 
 

Považské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou, 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 2017 realizovalo v zmysle hlavných úloh POS na rok 2017 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  

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 

Považské osvetové stredisko spracovalo a zverejnilo na www prehľad kultúrno-spoločenských podujatí 

v našom regióne Kalendárium 2017, vydalo bulletiny k súťažiam: Rozprávkové javisko- krajská postup. 

súťaž DDT, Mládež spieva - krajská postup. súťaž DSZ, Zborník z XIV. ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaže o Cenu Dominika Tatarku, TOČ SA TOČ – krajská postup. súťaž choreografií FS 
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a bulletin Celoštátnej súťaže MDH.  Ďalej vydalo propagač. bulletin Klubu paličkovanej čipky pri POS- 

Krása nití, publikáciu pri príležitosti 35 rokov FSk Podžiaran – OTITÁ POTITÁ.  Na webovej stránke 

POS sú zverejňované všetky informácie o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach .   

 

Informačno-dokumentačná  

Vedená a rozširovaná je databáza kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v jednotlivých oblastiach 

kultúrno-osvetovej činnosti, databáza ľudovoumeleckých remeselníkov, dokumentácia podujatí, 

činnosti jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom CD a DVD nosičov. 

Spracované boli 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 2016. 

  

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. 

 

II. Personálna, priestorová a materiálno-technická 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 2017 malo POS 10 zamestnancov (7 odborných 

zamestnancov , 3 ekonomicko-prevádzkoví), nie je obsadené miesto vodiča.   

 

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 – využívaná je klubovňa – výstavy a klubové 

stretnutia, menšia klubovňa – prednášková činnosť.  

Problémom je zastaralé počítačové vybavenie, kopírka na tlač materiálov – pozvánok, plagátov pre 

potreby organizácie. 

 

 

 III. Odborná činnosť za jednotlivé oddelenia 
 
 je zabezpečovaná oddelením záujmovo - umeleckých a záujmovo-vzdelávacích činností. V roku 

2017 sa uskutočnili v zmysle vypracovaných koncepcií, projektov a propozícií  postupové súťaže, 

prehliadky a výstavy v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a záujmového vzdelávania na 

regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni (30 súťaží a prehliadok). V spolupráci s obcami, školami,  

folklórnymi  skupinami a súbormi sme zrealizovali podujatia, viažuce sa k výročným kalendárnym 

zvykom, ľudovým tradíciám: fašiangové zvyky v regióne, jarné zvyky (Od Fašiangov po Veľkú noc – 

tvorivo-vzdelávacie podujatia pre deti ZŠ a MŠ v spolupráci s FSk Limbora z Prečína, Veľkonočné 

tradície a  trhy ľudových remesiel v Ilave), veľkonočný koncert (v spolupráci s chrámovým zborom 

VOX DOMINI),  hodové slávnosti a jarmoky, oslavy prvej písomnej zmienky o obciach -  (Brvnište, 

Kostolec, Mojtín, Malé Lednice, Jasenica, Stupné, Domaniža,Visolaje), spomienkové slávnosti- 50. 

GAVLOVIČOVO PRUSKÉ,  folklórne festivaly a slávnosti (V srdci Javorníkvo, Folklórna Lysá, 

Marikovksé folklórne slávnosti, Tradičné Lednické dožinkové slávnosti). Uskutočnili sa vzdelávacie 

podujatia – odborné semináre, prednášky, kurzy (40),  rozborové semináre pri súťažiach a prehliadkach, 

tvorivé dielne (30). Počas roka 2017 sme pripravili a zrealizovali 18 výstav (Výstavu kraslíc 

a paličkovanej čipky, súčasťou ktorej bol  7. ročník celoslovenskej súťaže výrobcov kraslíc; 

Osmijankova literárna záhrada; Dobšinského rozprávkovo; výstavu k 200. výročiu narodenia J. M. 



Hurbana; autorskú výstavu obrazov, I. klubovú výstavu členov výtvarného klubu; úspešná bola  

retrovýstava MADE IN CZECHOSLOVAKIA;  fotovýstavy v kine Mier )  a viac ako 40 ďalších 

kultúrno-spoločenských podujatí  (prezentácia knihy povestí G. Sádeckého - Bratia z Trenčianskeho 

hradu, Nôty v dreve ukryté, Múzy nás spájajú, adventné koncerty v obciach...)   

 

 Na úseku  folklóru sme zorganizovali Regionálnu súťaž a prehliadku detských folklórnych 

súborov MORENA MORENA, Regionálnu súťaž a prehliadku folklórnych kolektívov TOČ SA TOČ 

a  Krajskú súťaž a prehliadku folklórnych kolektívov TOČ SA TOČ počas 22. Folklórnej Lysej 

v spolupráci s obcou Lysá,  5. ročník festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO v spolupráci s obcou 

Papradno, tento rok spojený aj s výstavou BAČOVANIE  a tiež s realizáciou novej knižky -spevníka 

papradnianskych piesní a rozprávaní o mátohách OTTITÁ POTITÁ. V spolupráci s mestom Ilava sme 

pripravili podujatie Veľkonočné tradície v KD Ilava. Významným podujatím boli 25. MARIKOVSKÉ 

FOLKLÓRNE SLÁVNOST, kde okrem bohatého programu (FS  a DFS z regiónu i FSk Hájiček, Ch.-

Brusno, Ján Ambróz, FS Považan a FS Vršatec) vznikol i plnofarebný  18 stranový bulletin 25. rokov 

MFS a aj samostatný tiež 18 stranový bulletine Marikovská brána sama sa otvára o FSk Žrnovanka 

a zvykoch v H. Marikovej. V auguste to boli už 17. Tradičné Lednické dožinkové slávnosti (FS 

Vranovčan). V septembri  Nôty v dreve ukryté – v kúpeľoch Nimnica (už aj s novým logom, bol aj krst 

CD Trombitášov Štefánikovcov a vynikajúce obsadenie účinkujúcich).  V novembri sa konal v Trenčíne 

Celoslovenský seminár o ľudovej piesni, kde prehľad aktivít folklórnych kolektívov, ich výsledky a tiež 

výsledky POS PB na úseku folklóru predstavila D. Mahútová. Na celoštátnej súťaži choreografii 

folklórnych súborov v Lipt. Mikuláši nás reprezentoval FS Vršatec z Dubnice nad Váhom. Počas 

Ondrejovských hodov v Papradne FSk Podžiaran predstavila publikáciu HORI ZELENÉ, VODI 

STUDZENÉ (autorky: Jandušíková, Bulíková), pri ktorej vzniku sme napomáhali. Adventné koncerty 

sme realizovali v H. Marikovej a Lednici v spolupráci s miestnymi kolektívmi a FSk Hájiček Chrenovec 

Brusno.  Laureáti minuloročnej celoštátnej súťaže hudobného folklóru účinkovali na FF Východná 2017. 

 

 V oblasti detskej dramatickej tvorivosti, ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre detských 

divadelných súborov i divadiel dospelých hrajúcich pre deti sme zrealizovali regionálnu  súťaž a 

prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko 2017 v spolupráci s mestom Považská 

Bystrica a PX Centrom a  krajskú postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti 

Trenčianskeho kraja Rozprávkové javisko 2017 v spolupráci s mestom Púchov, DK 

Púchov,  s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.   

 Na úseku  dychovej hudby sme sa podieľali pri príprave a realizácii XXIV. celoštátnej súťažnej 

prehliadky malých dychových hudieb  a Plevnického dychfestu – POS spoluorganizátor . 

 Na úseku zborového spevu   sme sa podieľali na príprave a realizácii Veľkonočného koncertu 

organistov a chrámového zboru VOX DOMINI. Zrealizovali sme krajskú postupovú súťaž a prehliadku 

detských speváckych zborov Mládež spieva 2017 Trenčianskeho kraja v spolupráci s oddelením kultúry 

Ilava, s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a krajskú postupovú súťaž a prehliadku 

dospelých speváckych zborov Trenčianskeho kraja v spolupráci s obcou Jasenica, s finančnou podporou 

Fondu na podporu umenia. 

  Na úseku divadla dospelých sme uskutočnili regionálnu  súťaž a prehliadku  ochotníckych 

divadelných súborov, divadla mladých a divadiel poézie – výberom na domácich javiskách. Súťaže 

a prehliadky sa zúčastnili 4 divadelné súbory. V oblasti umeleckého prednesu a amatérskej literárnej 

tvorby sme uskutočnili regionálnu súťaž a prehliadku v umeleckom prednese pre IV., V. kategóriu 

a okresnú súťaž v prednese žien VANSOVEJ LOMNIČKA. Úspešný bol 15. ročník celoslovenskej 

literárnej súťaže O CENU DOMINIKA TATARKU, ktorý sme zorganizovali v spolupráci so ZŠ 

Dominika Tatarku a obcou Plevník-Drienové. Do súťaže prišlo 41 literárnych prác v oboch kategóriách 

z rôznych kútov celého Slovenska, 19. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej 

slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE - na podujatí sa stretlo 33 recitátorov z celého 

Slovenska. Súťažili v štyroch kategóriách – 7 recitátorov v I. kategórii, 12 v II. kategórii, 13 v IV. 

kategórii. Všetci účastníci súťaže dostali pamätný list  a ocenení recitátori diplom a knihy, ktoré do 

súťaže venovali Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Obec Ladce, Považské osvetové 

stredisko, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave.  Na 



úseku významných výročí udalostí a osobností sme uskutočnili spomienkové slávnosti 50. 

GAVLOVIČOVO PRUSKÉ, súťaž v prednese duchovnej poézie KÝČERSKÉHO SPIEVANKY, 

výročie prvej písomnej zmienky o obci Visolaje. 

   V oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby sa uskutočnili: VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 -

regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby,  DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO- XII. 

ročník výtvarnej a literárnej súťaže pre deti a žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. V priestoroch POS sa uskutočnila 

výstava Veľkonočné inšpirácie - výstava kraslíc a  paličkovanej čipky, spojená s celoslovenskou 

súťažou výrobcov kraslíc Vandrovalo vajce. V máji sme pripravili výstavu pre žiakov ZŠ 

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZAHRADA v spolupráci s neziskovou organizáciou Omijanko 

z Bratislavy. Táto výstava bola neskôr rozšírená o výtvarné práce z XII. ročníka výtvarnej súťaže 

Dobšinského rozprávkovo. V októbri sme pripravili v priestoroch POS retrovýstavu MADE IN 

CZECHOSLOVAKIA, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom u návštevníkov. Zrealizovali sme regionálne 

kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ocenené práce za okresy Ilava ( 26 ks), Púchov (24 ks) 

a Považská Bystrica (15 ks) boli zaslané do  celoslovenského kola súťaže. Fotoklub FÉNIX pokračoval 

vo svojej činnosti, členovia sa zapojili do celoslovenskej súťaže fotoklubov – Petzvalov mapový okruh. 

Súčasťou fotoklubu je i fotoškola pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť a zdokonaliť vo fotografovaní. 

Počas roka 2017 sme zrealizovali 10 fotografických výstav v kine Mier /autorské výstavy, repríza 41. 

ročníka výstavy ZSF, výstava fotoklubu Považie, výstava známok, výstava horských fotografií Horomil 

fest/.  

Pri POS pracuje Klub amatérskych výtvarníkov pod lektorským vedením výtvarníka V. Šimíka – počas 

roka sme mali 11 stretnutí /9 x tvorba v interiéri, 2 x  maľovanie v exteriéri/. V októbri  sme mali 2 

dňový výtvarný plenér v Praznove. V novembri sa uskutočnila prvá spoločná výstava členov klubu pod 

názvom Výtvarné hľadanie. Dvakrát mesačne sa v POS stretávajú členky Klubu paličkovanej čipky, 

zúčastňujú sa podujatí POS – veľkonočné a vianočné tvorivé dielne, výstavy a pod. 

V spolupráci s CVČ v  Pov. Bystrici  sme sa podieľali na uskutočnení tanečnej súťaže Považskobystrický 

pohár v diskotancoch 2017, O pohár primátora mesta  /Mestská športová hala v Považskej Bystrici, 3. 

6./.  

 V oblasti amatérskej astronómie spolupracujeme s neprofesionálnymi klubmi z Púchova a 

Plevníka - Drienové, s ktorými sme uskutočnili 2 odborné semináre z astronómie pre žiakov a študentov 

ZŠ a SŠ v Púchove a Pov. Bystrici. V spolupráci s Hvezdárňou Partizánske bola zrealizovaná regionálna 

vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach?. V auguste bola realizovaná Expedícia Perzeidy - pozorovanie 

meteorického roja. V septembri a októbri bola realizovaná repríza výstavy Tajomstvá nočnej oblohy.  

 V oblasti environmentálnej výchovy a zdravého životného štýlu sa uskutočnila prednáška 

Kolobeh vody v rámci Svetového dňa vody a prednáška Príroda Južnej Ameriky v rámci Dňa Zeme. V 

septembri sa uskutočnili bezplatné merania antropometrických a biochemických ukazovateľov pri 

príležitosti Svetového dňa srdca. Merania sa uskutočnili aj v rámci výstupu na 101 hradov Slovenska. 

V oblasti sociálnej prevencie sa uskutočnilo osem prednášok o nelátkových závyslostiach: 

Šikanovanie v prostredí internetu; ,,Kult tela" a poruchy príjmu potravy u dospievajúcich dievčat; 

Obchodovanie s ľuďmi a ľudia pracujúci v sexbiznise; Riziká a ohrozenia internetu; Vybrané nelátkové 

návykové choroby; Domáce násilie a prevencia; Násilie v škole a jeho prevencia; Nelátkové návykové 

choroby - shoppingholizmus. Uskutočnilo sa  14 prednášok o mediálnej manipulácií mládeže pod 

názvom Symboly smrti v zábavnom priemysle a workshop Život ma nenudí! zameraný na prevenciu 

stresu z nedostatočného plánovania času. Na prevenciu patologického správania v rodinách bol 

zameraný kurz Ako lepšie porozumieť svojmu dieťaťu a sebe, ktoeý pozostával z troch stretnutí - 

Princípy výchovy založené na rešpekte a úcte; Komunikácia, pochvala a kritika dieťaťa; Zavedenie 

pravidiel, nastavenie hraníc, logické dôsledky vo výchove. V novembri sa uskutočnili tri semináre na 

tému Kult tela a symboly statusu v sociálnej prevencii. 

 

 

 



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

    tvorivosti Trenčianskeho kraja, 

 Divadlo, Púchov, 7.4. 2017 

-   KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A  PREHLIADKA DETSKÝCH SPEVÁCKYCH    

     ZBOROV Trenčianskeho kraja MLÁDEŽ SPIEVA, 

    Dom kultúry, Ilava, 26.4. 2017 

-   O CENU DOMINIKA TATARKU, celoštátna literárna súťaž,  

      Plevník - Drienové, 26.5. 2017 

-  CELOŠTÁTNA SÚŤAŽNÁ  PREHLIADKA  MALÝCH  DYCHOVÝCH  HUDIEB  

     S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 

 Lednické Rovne, 16. -18. 6. 2017 

-   KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A  PREHLIADKA  CHOREOGRAFIÍ  

 FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV  TOČ SA TOČ 
 Lysá pod Makytou, 25. 6. 2017 

- KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH        

    ZBOROV 

     Jasenica, 27.8.2017 

-  KOYŠOVE LADCE, celoštátnu súťaž v  umeleckom prednese  pôvodnej slovenskej ľúbostnej 

poézie, 20.10.2017 

 

   ÚČASŤ KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV REGIÓNU NA KRAJSKÝCH, 

CELOŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH  PODUJATIACH,  

      DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 

    detské recitačné kolektívy, divadlá poézie, divadlá mladých 
- DRK BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica – O FIGLIAROVI - 1. miesto na krajskej súťaži a  prehliadke 

recitačných kolektívov   Podjavorinskej Bzince v Novom Meste nad Váhom, 1. miesto na celoštátnej 

súťaži Hviezdoslavov Kubín 

- DS BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica -  (SALÁMA) - 1. miesto na krajskej súťaži a  prehliadke 

divadiel poézie  Štúrov Uhrovec v Novom Meste nad Váhom, 2. miesto na celoštátnej súťaži 

Hviezdoslavov Kubín s postupom na Scénickú žatvu, účasť na Scénickej žatve v Martine 

- DS BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica – (LEN TAK, PRE RADOSŤ) - 2. miesto na krajskej súťaži 

a prehliadke divadla mladýchThalia pod Bojnickým zámkom, 2. miesto na celoštátnej súťaži divadla 

mladých FEDIM  v Tisovci s postupom na Scénickú žatvu, účasť na Scénickej žatve v Martine 

 

  umelecký prednes 
- Emma Martináková, Nová Dubnica (IV.kat.), krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a  

   prózy  Štúrov Uhrovec – 1. miesto, účasť na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. 

- Patrik Čepela, Nová Dubnica (IV.kat.), krajská súťaž v prednese Štúrov Uhrovec – 3. miesto 

- Samuel Teicher, Dubnica nad Váhom (IV. kat.), čestné uznanie 

- Natália Filová, Pov. Bystrica (II.kat.), krajská súťaž a prehliadka v prednese poézie a prózy  

   Podjavorinskej Bzince – 1. miesto, účasť na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 

- Terézia Podhradská, Pov. Bystrica – krajská súťaž a prehliadka v prednese poézie a prózy 

  Podjavorinskej Bzince – 1. miesto 

 

   výtvarníctvo 

- Karol Matejka -Výtvarné spektrum – krajské kolo – čestné  uznanie  

 

  detská dramatická tvorivosť 

- krajská postupová súťaž a prehliadka DDT Trenčianskeho kraja Rozprávkové javisko  2017  

- DDŠ OCHOTNÍČEK pri DK, Púchov  za inscenáciu Iba také nafúknuté nič – 1.miesto 



- DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica    za inscenáciu Bujnenie porastov  – 2. miesto 

- Natália Filová zo ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica – 3. miesto 

– Patrícia Galková a Filip Valt z – DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica – 3 miesto 

- DDŠ OCHOTNÍČEK pri DK, Púchov  - celoštátna súťaž a prehliadka DDT Zlatá priadka Šaľa    

2017  - Cena primátora mesta Šaľa na návrh detskej poroty Fóra Zlatej priadky 2017 

 

 zborový spev 
 Krajská postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov Trenčianskeho 

 kraja 2017: strieborné pásmo: miešaný spevácky zbor VOX DOMINI, Považská Bystrica –  

 vokálna skupina ACA PEOPLE, Považská Bystrica- mimoriadna cena s priamym postupom  

 do celoštátnej súťaže Viva il canto v kategórii vokálnych skupín 

    

folklór  
Krajská súťaž a prehliadka DFS Trenčianskeho kraja, 29.4.2017, Zemianske Kostoľany:  

Zlaté pásmo – DFS Podžiaranček  (Papradno); Strieborné pásmo – DFS Mladosť (Považská 

 Bystrica), DFS Dúbravček (Plevník-Drienové); Odborná porota udelila osobitné ceny: DFS 

 Podžiaranček (Papradno) za vokálny prejav Šimonovi Levčíkovi (DFS Podžiaranček – Papradno) 

 za prirodzený prejav v choreografii „Na záhuňí“ 

 

Krajská súťaž Šaffova ostroha, Trenčianska Turná 9. 4. 2017:  

SÓLISTI TANEČNÍCI – kategória B: Bronzové pásmo: Roman Húževka, Monika Bašková, FSk 

Záriečanka Záriečie; Pavol Šebo, Zuzana Ostrochovská, FSk Záriečanka Zárieče  

 

Krajská súťaž a prehliadka folklórnych kolektívov TOČ SA TOČ,  

Lysá pod Makytou 25. 7.2017   

Zlaté pásmo s postupom do celoštátnej súťaže: FS Vršatec – Dubnica nad Váhom – programové číslo 

– Ozveny Telgártu; Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátnej súťaže: FS Považan –Považská 

Bystrica – programové číslo – Muzika na bačove; Strieborné pásmo: FS Váh – Púchov -  programové 

číslo – Aňi tuto, aňi tam; FS Trenčan – Trenčín – programové číslo – Ve Hloťe pri plotovi; TFSk Trúfalci 

– Mníchova Lehota programové číslo – Katerinská muzika; cena za vynikajúci tanečný interpretačný 

výkon: Ing. Milan Jankoviech – FS Považan – Považská Bystrica 

 

Celoštátna súťaž a prehliadka folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj, Liptovský Mikuláš,                 

11. – 12. 11. 2017   

Bronzové pásmo:  FS Vršatec, Dubnica nad Váhom 

 

  astronómia 
- ČO VIEŠ O HVIEZDACH ?  Krajské kolo – Matúš Motlo (2. kat.) – 1. miesto; Natália Šušková  

   (2. kat.) – 2. miesto; Martina Birošíková (3. kat.) – 3. miesto; 

 

PROJEKTY  NA  ROK  2017: 

Projekty FPU : 

1. ROZPRÁVKOVÉ  JAVISKO, krajská postupová súťaž a prehliadka DDT 

2. TOČ SA TOČ, krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych  

kolektívov 

3. MLÁDEŽ SPIEVA, krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych  

zborov 

4. KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA SPEVÁCKYCH  

ZBOROV DOSPELÝCH 

5. V SRDCI JAVORNÍKVO, 5. ročník folklórneho festivalu 



6. 25. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI   

7. 17. TRADIČNÉ LEDNICKÉ  DOŽINKOVÉ  SLÁVNOSTI 

8. 50. GAVLOVIČOVO   PRUSKÉ, spomienkové slávnosti 

9. ČLOVEK SÚČASŤ SPOLOČNOSTI, ČLOVEK SÚČASŤ PRÍRODY;  

interaktívne semináre z vizuálnej antropológie 

           /zaregistrovaných 9 žiadostí, podporených  8/ 

 PREHĽAD PODUJATÍ 
 

SEMINÁRE rozborové 

Názov Miesto Dátum Účasť 

Pri regionálnej súťaži amat. Výtv. Tvorby Výtvarné spektrum kino Mier, P. Bystrica 9.3. 22 

Pri regionálnej  vedomostnej súťaži  z astronómie: Čo vieš o hviezdach?  CVČ Včielka Puchov 13.3.. 30 

Pri regionálnej súťaži a prehliadke DDT Rozprávkové javisko kino Mier, P. Bystrica 16. 3. 15 

Pri regionálnej súťaži amat. Divadelných súborov – výberom Na domácich javiskách 19.3. 45 

Pri regionálnej  výtv. Súťaži  Vesmír očami detí  CVČ Dubnica n/Váhom 20.3. 8 

Pri regionálnej súťaži a prehliadke FS TOČ SA TOČ kino Mier Pov. Bystrica 24.3. 20 

Pri regionálnej súťaži a prehliadke DFS MORENA, MORENA kino Mier Pov. Bystrica 24.3. 18 

Pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese IV.,V. kat. POS, Pov. Bystrica 5.4. 20 

Pri celoštátnej súťaži v umeleckom prednese Koyšove Ladce KD Ladce 20.10. 60 

Pri krajskej súťaži a prehliadke DDT Rozprávkové javisko Divadlo, Puchov 7. 4. 20 

Pri krajskej súťaži detských spev.zborov Mládež spieva Dom kultúry, Ilava 26.4. 18 

Pri celoštátnej literárnej súťaži  O cenu D. Tatarku Plevník-Drienové 26.5. 28 

Pri celoštátnej súťaži a prehliadke malých dychových hudieb Lednické Rovne 17.6. 90 

Pri krajskej súťaži a prehliadke FS TOČ SA TOČ Lysá p/Makytou 25.6. 35 

Pri krajskej súťaži a prehliadke speváckych zborov dospelých Jasenica 27.8. 21 

Pri celoštátnej súťaži v prednese ľúbostnej poézia KOYŠOVE LADCE Ladce 20.10. 45 

 

odborné 

Názov Miesto Dátum Účasť 

Odborné semináre z astronómie pre žiakov, študentov a pedagógov 

zo  ZŠ a SŠ v regióne 

Pov. Bystrica, ZŠ Stred 

Puchov, ZŠ Komens. 

22.2. 

20.2. 

50 

 

VZDELÁVACIE AKTIVITY 

 

Názov 

 

Miesto Dátum Účasť 

Prednášky z vizuálnej antropológie  pre ZŠ a SŠ 

 SYMBOLY SMRTI V ZÁBAVNOM PRIEMYSLE    /14 x/ 

POS, P. Bystrica/ ZŠ 

Košeca 

jan.- 

október 

320 

Odborné semináre z astronómie /2x/ ZŠ Komenského 

Púchov, ZŠ Stred P. 

Bystrica 

20.2., 

22.2 

55 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH ?, reg. kolo súťaže  CVČ Včielka, Púchov 13. 3.  34 

SVETOVÝ DEŇ VODY, prednáška, premietanie filmu  

                                         pre študentov SŠ 

POS, P. Bystrica 22.3. 45 

INTERAKTÍVNE  EDUKAČNÉ  podujatia z oblasti sociálnej 

prevencie   / 8 prednášok / 

POS, P. Bystrica 7.4. 147 



VEĽKONOČNÉ tvorivo-vzdelávacie podujatie pre deti MŠ a ZŠ  

/ 8 tvorivých dielní / 

POS, P. Bystrica 11.-

12.4. 

110 

Veľkonočné vajce ako symbol – prednášky zo symbolickej 

antropológie pre 1. stupeň ZŠ  / 8 prednášok/ / 

POS, P. Bystrica 11.-

12.4. 

110 

SVETOVÝ DEŇ ZEME- Príroda Južnej Ameriky, prednáška POS, P. Bystrica 24.4. 15 

KURZ – AKO LEPŠIE POROZUMIEŤ SVOJMU DIEŤAŤU 

A SEBE 

/ 3  stretnutia / 

POS, P. Bystrica 30.5., 

6.6,13.

6. 

24 

ŽIVOT MA NENUDÍ! – TIME MANAGEMENT PRE DETI 

A MLÁDEŽ 

SŠ Zdravotnícka P. 

Bystrica 

27.6. 25 

EXPEDÍCIA PERZEIDY Vrchteplá 11.-

19.8. 

150 

MESIAC O SRDCOVÝCH TÉMACH, 11.ROČNÍK KAMPANE POS 29.9. 50 

FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ IV- 

METODICKÉ ŠKOLENIE 

CVČ Pov. Bystrica 21.10. 60 

KULT TELA A SYMBOLY STATUSU V SOCIÁLNEJ 

PREVENCII /3 X/ 

ZŠ sv. Margity, 

Púchov / SPŠ P. 

Bystrica   

23. – 

28.11. 

75 

 

 

 SÚŤAŽE, PREHLIADKY, KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

 

 Miesto Dátum Účasť 

Autorská výstava fotografií / Ľuboš Ďurica, SVADOBNÉ EMÓCIE/ Kino Mier, P. Bystrica Do 

20.1. 

300 

ŠALIANSKY MAŤKO, okresná súťaž v prednese povestí CVČ Pov. Bystrica 25.1 63 

POVESTI A PRÍBEHY z Brvnišťa, beseda o novej knihe Š. Meliša Múzeum historická 

škola, Brvnište 

29. 1. 60 

Autorská výstava fotografií Michal Zahornacký Kino Mier, P. Bystrica 1. – 20. 

2. 

300 

Výstava známok 79. výročie klubu filatelistov v Pov. Bystrici Kino Mier, P. Bystrica 22.2.-

3.3. 

400 

NAŠIMI OBJEKTÍVMI, výstava členov fotoklubu POVAŹIE Kino Mier, P. Bystrica 7.3.- 

17.4. 

250 

VÝTVARNÉ  SPEKTRUM 2017– regionálna súťaž a výstava 

neprof.  výtv. tvorby 

Kino Mier, P. Bystrica 9.3.- 

26.3. 

250 

BRATIA Z TRENČIANSKEHO HRADU, slávnostné uvedenie 

knihy Gejzu Sádeckého 

POS, P. Bystrica 10.3. 50 

VANSOVEJ LOMNIČKA, reg. kolo súťaže v prednese POS, P. Bystrica 10.3. 10 

Regionálna súťažná prehliadka amat. divad. súborov – výberom na 

domácich javiskách 

ZUŠ, Nová Dubnica 19.3. 70 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO regionálna súťaž a prehliadka DDT Kino Mier, P. Bystrica 16.3. 500 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, okresné kolá súťaže v umeleckom 

prednese  

Pov. Bystrica, Ilava, 

Púchov 

17.3. 280 

MORENA, MORENA – regionálna súťaž a prehliadka DFS PX Centrum, P. 

Bystrica 

24.3. 440 

TOČ SA TOČ – regionálna súťaž a prehliadka FS PX Centrum, P. 

Bystrica 

24.3. 130 



VEĽKONOČNÉ  INŠPIRÁCIE, Vandrovalo vajce – výstava kraslíc 

a 7. ročník súťaže + Krása nití – výstava paličkovanej čipky 

POS, P. Bystrica 28.3. – 

28.4. 

350 

VESMÍR OČAMI DETÍ,  okresné kolá a regionálne kolo výtvarnej 

súťaže 

CVČ,  Dubnica  

n/Váhom 

 22.3. 210 

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy – IV.,V. kat. POS, P. Bystrica 5.4. 20 

VEĽKONOČNÉ  TRADÍCIE, trhy ľudových remesiel DK, Ilava 6.4. 400 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO  krajská súťaž a prehliadka DDT Divadlo, Púchov 7.4. 600 

ŽIJÚ MEDZI NAMI – významné život. jubileum Branislava Liptáka POS, Pov. Bystrica 21.4. 40 

Výstava fotografií – 41. ročník výstavy umeleckej fotografie členov 

ZSF 

Kino Mier, P. Bystrica 21.4.-

21.5. 

350 

VEĽKONOČNÝ KONCERT  organistov a chrámového zboru  

VOX DOMINI 

Farský kostol, Pov. 

Bystrica 

23.4. 200 

MLÁDEŽ SPIEVA, krajská postupová súťaž detských speváckych 

zborov 

Dom kultúry, Ilava 26.4.  

Výtvarné alternatívy 2017, celoslov. súťaž  ZUŠ I.W.K., P. 

Bystrica 

28.4. 80 

OSMIJANKOVA LITERÁRNA ZÁHRADA, výstava prác 13. 

ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže 

POS, P. Bystrica 18.5.-

30.6. 

350 

Autorská výstava fotografií  / M. Ješko, Z MOJICH CIEST/ Kino Mier, P. Bystrica 25.5.-

30.6. 

400 

O CENU DOMINIKA TATARKU – vyhodnotenie 15. ročníka 

celoslovenskej literárnej súťaže 

ZŠ Plevník-Drienové 26.5.  

POVAŽSKOBYSTRICKÝ POHÁR V DISKOTANCOCH 2017 MŠH, Pov. Bystrica 3.6.  

COUNTRY VEČER,  Žeravica 2017 Stupné 3.6. 150 

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO – 12. ročník výtv. súťaže, 

výstava 

POS, P. Bystrica 8.-30.6. 250 

DUCHAJOVEJ JABLONKA, víkendové stretnutie detí a mládeže Lazy p/Makytou 10.6. 40 

DEŇ RODINY, zábavné popoludnie ZŠ, Domaniža 11.6.  

Cez Javorníčky 4 chodníčky 40. výročie FSk Javorníček 

HVOZDNICA 

Amfiteáter, KD, kostol 

Hvozdnica  

17.6. 150 

24. Celoštátna súťažná prehliadka MDH s medzinárodnou účasťou Lednické Rovne 16.-

18.6. 

400 

V SRDCI  JAVORNÍKOV, 5. ročník folklórneho festivalu 

35. výročie založenia FSk Podžiaran 

Papradno 18.6. 500 

21. BRVNIŠTSKÉ  HODY Brvnište 2-25.6. 450 

PLEVNICKÝ DYCHFEST, 20. výročie založenia DH Hoľazňanka Plevník-Drienové 25.6. 350 

22. FOLKLÓRNA  LYSÁ a  

krajská postupová súťaž choreografií FS TOČ SA TOČ  

Lysá p/Makytou 25.6.  600 

Prázdninový tvorivý klub POS 6.7.  

DEŇ OBCE HATNÉ Hatné 8.7. 350 

Spomienka na sv. Cyrila a Metoda, MOJTÍNSKE HODY Mojtín 8.-9.7. 150 

25. MARKOVSKÉ  FOLKLÓRNE  SLÁVNOSTI Horná Mariková 16.7. 900 

COUNTRY POD HVIEZDAMI, XV. ročník hudobného festivalu Praznov 22.7. 600 

50. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ Pruské 28.-

30.7. 

1200 



17. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI Lednica 13.8. 800 

OSLAVY 690.VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI 

VISOLAJE 

Visolaje 19.-

20.8. 

300 

JASENICKÉ NȎTENIE, festival hudby, tanca a spevu Jasenica 27. 8. 450 

Krajská postupová súťaž a prehliadka dospelých speváckych zborov  Jasenica 27.8. 300 

BARTOLOMEJSKÝ JARMOK  Lúky 26.-

27.8. 

300 

60. výročie DH SEDMEROVANKA, Sedmerovec Sedmerovec 26.8. 300 

HODOVÉ SLÁVNOSTI  V KOSTOLCI Kostolec 3.9. 200 

TAJOMSTVÁ NOČNEJ OBLOHY, výstava  POS, kino Mier 4.9.-

3.10. 

250 

11.DOMANIŽSKÝ JARMOK Domaniža 9.9. 600 

15.STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK,  

10. výročie vzniku speváckej skupiny ŽERAVICA 

Stupné 17.9. 150 

NȎTY V DREVE UKRYTÉ, stretnutie priateľov folklóru 

 a tradičných ľudových hudobných nástrojov 

Kúpele Nimnica 1.10. 300 

VÝSTUPY NA 101 HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA Lednica, Vršatec, 

Košeca 

7.10. 400 

MADE IN CZECHOSLOVAKIA, retrovýstava POS 10.10.-

10.11. 

400 

Kapustové hlúbové hody Malé Lednice 14.-

15.10. 

200 

KOYŠOVE LADCE, 19.ročník celoštátnej súťaže v umeleckom 

prednese 

Ladce 20.10. 120 

MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, stretnutie priateľov kultúry Kúpele Nimnica 27.10. 250 

SVETLUŠKY, oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl 

 

KRAJINA NÁDEJE, výtvarná súťaž pre deti špeciálnych škôl 

Kino Mier, Pov. 

Bystrica 

8.11. 140 

 

 

100 

POKOJ, LÁSKA,  FARBY; autorská výstava obrazov Kino Mier, Pov. 

Bystrica 

9.-

30.11. 

200 

VÝTVARNÉ HĽADANIE, I. klubová výstava klubu výtvarníkov POS 22.11.-

15.12. 

150 

KÝČERSKÉHO SPIEVANKY, V. ročník súťaže žiakov ZŠ  v prednese  

poézie 

Lazy p/Makytou 3.12. 25 

Vianočné trhy spojené s posvätením nového betlehema Tŕtie 3.12. 150 

KOLEDU VÁM NESIEME, adventný koncert Horná Mariková 10.12. 150 

VȎŇA VIANOC, adventný koncert Lednica 10.12. 150 

VIANOCE U NÁS, vianočné zvyky a tradície, tvorivé dielne POS 12.-

14.12. 

200 

VIANOČNÉ  STRETNUTIE členov RR Združenia ZPOZ Púchov 14.12. 10 

 

 

 

 



VYHODNOTENIE príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.12. 2017 

 
Od VÚC sme dostali   rozpis rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 77/808/1/2017 vo výške 172 441 €. 

V auguste sme požiadali o mimoriadnu dotáciu 500 € na 60. výročie DH Sedmerovanka, v septembri o 600 € na 

podujatie Múzy nás spájajú a v októbri o 500 € na podujatie Bohunická placka. Celkovo predstavovala dotácia 

TSK pre POS za rok 2017 sumu 174 041 €. Na základe schválených rozpočtových opatrení boli tiež vykonané 

úpravy rozpočtu z dôvodu presunu finančných prostriedkov prevažne na nemocenské dávky.  

Rozpočet vlastných finančných prostriedkov bol 4 000 € a bol zvýšený o príjem z dobropisu od SPŠ v Považskej 

Bystrici - preplatok na energiách v sume 62 € a o preplatok zdravotného poistenia za rok 2016 v sume 225 €. 

Dotácia z MK SR bola v sume 1 200 € na podujatie Svetlušky a 410 € za kultúrne poukazy, dotácia na projekty 

z Fondu na podporu umenia v sume 16 267,00 €, dotácia z MV SR na podujatie Koyšove Ladce prišla v sume 

1 200 €, dary na podujatie Dobšinského rozprávkovo predstavovali sumu 150 €. 

 

I.  PRÍJMY    rozpočet :   199 405 €    skutočnosť:  198 507,54  €      plnenie: 99,55 % 

2xx  Nedaňové príjmy 

Vlastné príjmy z kultúrnych aktivít boli rozpočtované v sume 4 000 €, plnenie k 31.12.2017 je v sume 

3 107 €, t.j. na 77,68 %. Zostatok vlastných príjmov z roku 2016 je čiastka 1 849,05 €, preplatok za 

energie od SPŠ v Považskej Bystrici je 61,52 € a preplatok zdravotného poistenia za rok 2016 suma 

224,70 €. Spolu vlastné príjmy 5 242,27 €.   

3xx  Granty a transfery 

Bežné transfery z rozpočtu VÚC boli rozpočtované v čiastke 174 041 €. Príjmy z iných zdrojov boli 

nasledovné: z MK SR 1 610 €, z Fondu na podporu umenia 16 267 €, z MV SR  1 200 €, z Obce Dolná 

Mariková 100 € a zo SRRZ – RZ pri ZŠ Dolná Mariková 50 €. 

 

Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC   

Pre rok 2017 POS v Považskej Bystrici nemalo rozpočtované kapitálové transfery. 

 

II.  VÝDAVKY  rozpočet: 199 405,00 € 

skutočnosť: 197 632,29 €    plnenie :   99,11 % 

 

     Bežné výdavky  skutočnosť:  174 038,27 € transfery z rozpočtu TSK    

    4 367,02 € výdavky z vlastných zdrojov  

  19 077,00 € fin. prostriedky zo ŠR a FPU  

      100,00 € dar Obce Dolná Maríková                                                                             

        50,00 € dar SRRZ-RZ pri ZŠ Dolná Mariková 

610  Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  

Skutočné výdavky na mzdy za rok 2017 boli v čiastke 100 393,52 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 %. 

Plánovaný evidenčný počet zamestnancov pre rok 2017 je 12, skutočný priemerný evidenčný počet 

zamestnancov za rok 2017 je 9,9, z toho zamestnanci kultúry 7 a ostatní zamestnanci 2,9. Priemerná 

mzda za rok 2017 bola  851,80 €.     

 

620  Poistné a príspevky do poisťovní 

 
Skutočné výdavky na odvody za rok 2017 boli v čiastke 36 561,61 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 

%. Pritom pôvodný rozpočet vo výške 36 378 € bol navýšený o 183,61 € z dôvodu odvodov prác na 

dohodu. 

630  Tovary a služby       rozpočet: 62 183 €      skutočnosť:  59 662,76 €                             

                                                                              plnenie:  95,95 % 

631  Cestovné náhrady                                                                                                                                                

Na cestovné sa vyčerpalo 615,46 €, t.j. 99,91%. Zahraničné služobné cesty sa neuskutočnili. 

 



632  Energia, voda a komunikácie 

Rozpočet tejto položky bol 8 900 €, upravený 8 934 €. Výdavky dosiahli spolu 8 932,28 €, čo je čerpanie 

na 99,98 %. Pritom na elektrickú energiu bolo vynaložené 1 338 €, na vykurovanie 5 498,78 €, na vodné 

a stočné 531,82 €, na poštové a telekomunikačné služby 1 563,68 €.  

633 Materiál  

Celkové výdavky na materiál v roku 2017 sú 6 665,09 €, z toho z prostriedkov TSK 3 457,34 €, 

z vlastných prostriedkov 1 922,76 €, z prostriedkov FPU 1 225 € a zo ŠR 59,99 €. Najväčšia časť 

výdavkov bola vynaložená na všeobecný materiál. 

634  Dopravné 

Celkové náklady na dopravné boli  vyčerpané v čiastke 7 786,63 €, t.j. na 99,99 %. Na nákup paliva, 

mazív, oleja a kvapalín pre služobné motorové vozidlá bolo vynaložené 840,03 €,  na servis, údržbu 

a opravu automobilov 528,89 €, na prepravu a prenájom dopravných prostriedkov 1 165,71 € 

z prostriedkov TSK, 415 € z vlastných a 4 737 € z prostriedkov FPU.  

635  Rutinná a štandardná údržba 

Rozpočet tejto položky bol 664 €, znížený na 612 €, výdavky z prostriedkov TSK boli spolu v čiastke 

611,88 €, t.j. čerpanie predstavuje 99,99 %. Z toho na údržbu výpočtovej techniky a zariadení išlo 289,46 

€ a na údržbu priestorov 322,42 €. 

636   Nájomné za prenájom 

V priebehu roka 2017 boli vynaložené finančné prostriedky na prenájom budov, objektov a techniky na 

kultúrne podujatia v čiastke 1 250 € zo zdroja TSK, 2 680 € z prostriedkov FPU a 150 € z ostatných 

zdrojov, čo  predstavuje plnenie na 100 %.   

 

637   Služby 

Výdavky na služby boli celkom 30 971,42 €, čo je plnenie na 97,17 %. Z toho z prostriedkov TSK 18 

677,25 €, z vlastných prostriedkov 2 029,26 €, z prostriedkov FPU 9 135 €, zo ŠR 979,91 € a z iných 

zdrojov 150 €.  

Najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na všeobecné služby, z toho z prostriedkov TSK 

8 227,73 € a z prostriedkov FPU 8 465 €. Na cestovné náhrady pri kultúrnych aktivitách iným 

zamestnancom sme z prostriedkov TSK vyplatili 1 080,93 €, na odmeny zamestnancom mimo 

pracovného pomeru 2 087,50 €, na stravovanie zamestnancov 4 814,52 €  a prídel do Sociálneho fondu 

predstavuje čiastku 1 326,12 €.  

640   Transfery jednotlivcom a ziskovým právnickým osobám 

Nemocenské dávky zamestnancov predstavujú k 31.12.2017 čiastku 894,40 € a na členské príspevky 

bolo vyplatené 120,00 €. 

 

 

VYHODNOTENIE výnosovej a nákladovej časti rozpočtu k 31.12.2017 

 

VÝNOSY 

skutočnosť:  196 658,49 €     

602  Tržby z predaja služieb 

V roku 2017 boli tržby z predaja služieb realizované v sume 3 107 €, pričom rozpočet bol schválený 

v čiastke 4 000,00 €. To znamená plnenie na 77,68 %.    

648  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti boli  v sume 61,52 € v dôsledku vrátenia preplatku za energie 

a v sume 224,70 € je preplatok zdravotného poistenia za rok 2016. 

69x  Výnosy z bežných transferov 

Bežné transfery z rozpočtu VÚC predstavujú k 31.12.2017 čiastku 174 038,27 €. Z iných zdrojov boli 

nasledovné: z Fondu na podporu umenia 16 267 €, z MK SR 1 610 €, z MV SR 1200 €, od Obce Dolná 

Mariková 100 €, od SRRZ-RZ pri ZŠ Dolná Mariková 50 €.  

 



II.  NÁKLADY 

skutočnosť:  198 756,39 €     

501  Spotreba materiálu 

V r. 2017 sme na materiál vynaložili celkom 7 396,10 €, pričom z prostriedkov TSK 3 994,74 €, 

z vlastných zdrojov 1 922,76 €, z prostriedkov FPU 1 428,60 € a z ostatných 50  €.                                   

502  Spotreba energie 

Za rok 2017 sú náklady na energie spolu 7 092,05 €. (Náklady na elektrickú energiu 1 338 €, na 

vykurovanie 5 498,78 €, na vodu 255,27 €). Položka stočné je vykazovaná v ostatných službách, a to 

v čiastke 276,55 €. Vyúčtovanie za rok 2017 -  preplatok vo výške 283,22 €. 

511 Opravy a udržiavanie   

Na opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (2 automobilov) bolo vynaložené 342,89 €, na údržbu 

priestorov a zariadení 187,79 €, na ostatné opravy 194,60, spolu 725,28 €. 

512  Cestovné 

Náklady na cestovné boli k 31.12.2017 celkom 3 703,29 €, z toho na tuzemské cestovné zamestnancom 

572,21 €, na kultúrne aktivity POS 1 124,18 €, z vlastných zdrojov 1 046,00 € a z prostriedkov FPU 

960,90 €. 

513  Reprezentačné 

V položke reprezentačné boli náklady celkom 841,47 €, a to na občerstvenie pri kultúrnych podujatiach 

a na kvety pre ocenených. Z toho 100 € bolo z prostriedkov FPU. 

518  Ostatné služby 

Na ostatné služby POS vynaložilo celkom 30 400,46 €, z toho 13 094,56 € zo zdrojov TSK, 1 055 € 

z vlastných zdrojov a 16 250,90 € z prostriedkov FPU. 

Z celkových ostatných nákladov predstavujú najväčšie čiastky vystúpenia súborov (8 130 €), doprava 

(6 317,71) a zmluvy o dielo (5 448 €). 

521 Mzdové náklady 

Celkové mzdové náklady boli schválené v  čiastke 103 280 €, z toho dohody mimo pracovného pomeru 

1 500 €. Mzdové náklady zamestnancov dosiahli čiastku 101 193,68 €, dohody mimo pracovného 

pomeru 2 087,50 €. Z ostatných zdrojov bolo na dohody mimo pracovného pomeru vynaložené 360 €. 

 524, 525, 527  Sociálne poistenie 

Náklady na zákonné sociálne poistenie sú k 31.12.2017 vo výške 36 093,61 €, na ostatné sociálne 

poistenie 774 €. Zákonné sociálne náklady predstavujú čiastku 7 008,02 €, z toho nemocenské dávky 

854,56 €, tvorba SF 1 338,94 €, strava zamestnancov 4 814,52 €. 

538  Ostatné dane a poplatky 

Náklady boli vynaložené na úhradu miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu v čiastke 237,25 

€, poplatku RTVS 222,96 € a na ostatné poplatky 147,86 €, spolu 608,07 €.   

548  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

Ostatné náklady predstavujú sumu 463,26 €, z toho členské príspevky 120 € a vrátené finančné 

prostriedky z projektov 343,26 €.  

568  Ostatné finančné náklady 

Poplatky banke sú k 31.12.2017 v čiastke 9,60 €.               

                                                                                                                                              

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

Výsledok hospodárenia za rok 2017 je strata v sume 2 097,90 €. 

Sociálny fond 

Počiatočný stav SF bol v sume 351,42 €. Tvorba za rok 2017 je v čiastke 1 338,94 €, t.j. 1,5 % 

z vyplatených miezd, čerpanie SF za rok bolo 1 077,98 €. Z hodnoty stravného lístka á 3,60 € prispieval 

zamestnanec 1,10 €, zamestnávateľ 2,12 € a 0,38 € sa prispieva zo Sociálneho fondu. Zostatok 

Sociálneho fondu k 31.12.2017 je 612,38 €.                         

Záväzky 

K 31.12.2017 eviduje POS záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti v sume 56,67 €, záväzky voči 

zamestnancom v sume 5 582,96 €, voči poisťovniam 3 702 €, voči daňovému úradu 631,25 € a iné 

záväzky t.j. DDP, zrážky za stravné lístky a preddavok na plat v čiastke 656,30 €. Spolu krátkodobé 

záväzky v celkovej sume 10 629,18 € a dlhodobý záväzok účet SF v čiastke 612,38 €. 



Pohľadávky 

POS v Považskej Bystrici neeviduje k 31.12.2017 žiadne pohľadávky. 

 

 

                                                                                        

Mgr. Daniela  Čižmárová                                                               

riaditeľka  POS 

 

 


