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Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

 

 

  

  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 2018 realizovalo v zmysle hlavných úloh POS na rok 2018 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 2018, vydalo bulletiny k súťažiam: Rozprávkové javisko- 
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krajská postup. súťaž DDT,  Zborník z XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu Dominika 

Tatarku, krajskej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018. Ďalej 

vydalo propagačné bulletiny V TOM LEDNICKÉM POLI 40 rokov folklórnej skupiny LEDNIČANKA 

Z LEDNICE,  V KRAJINE DROTÁRIE- pri príležitosti drotárskeho sympózia a výstavy drotárstva.  

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 2018 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.  

 

 

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

polroku 2018 sa uskutočnili postupové súťaže, prehliadky a výstavy v oblasti záujmovej umeleckej 

činnosti a záujmového vzdelávania na regionálnej a krajskej úrovni - 24 súťaží a prehliadok 

v zmysle vypracovaných propozícií, koncepcií a projektov. V spolupráci s obcami, školami,  

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

zvykom, ľudovým tradíciám: fašiangové zvyky, jarné zvyky, vianočné tradície v našom regióne  

(tvorivo-vzdelávacie podujatia pre deti ZŠ, Veľkonočné tradície a  trhy ľudových remesiel v Ilave, 

vianočné pásmo v podaní FSk Manínec z Podmanína, vianočné tvorivé dielne),  folklórne festivaly 

a slávnosti (V srdci Javorníkvo, Folklórna Lysá, Marikovské folklórne slávnosti, Tradičné lednické 

dožinkové slávnosti),  jarmoky, hodové slávnosti a výročia obcí (Brvnište, Jasenické nôtenie, 



Stupniansky hodový jarmok, Domanižský jarmok a oslavy 750.výročia prvej pís. zmienky o obci, 

Hodové slávnosti v Dolnom Lieskove, Deň obce Záriečie, spomienkové slávnosti Gavlovičovo 

Pruské ...). Uskutočnili sa vzdelávacie podujatia – odborné semináre, prednášky (30), rozborové 

semináre pri súťažiach a prehliadkach. Pripravili a zrealizovali sme 14 výstav  (fotovýstavy, Výtvarné 

spektrum, autorská výstava obrazov, Dobšinského rozprávkovo, Školské brány bez šikany, V krajime 

drotárie - výstava, venovaná histórii a vývoju drotárstva na Slovensku, Inšpirované tradíciou – 

výstava paličkovanej čipky a výrobkov zo šúpolia). Každoročne, v Kúpeľoch Nimnica,  

organizujeme kultúrno- spoločenské stretnutie priateľov kultúry Múzy nás spájajú pri príležitosti 

udeľovania ocenení predsedu TSK významným jednotlivcom a kolektívom kultúrneho života 

v našom regióne. 

Na úseku  folklóru sme zorganizovali regionálnu súťaž a prehliadku detského hudobného  folklóru 

KEĎ SI JA ZASPIEVAM, regionálnu súťaž a prehliadku folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ 

počas 6. ročníka V SRDCI JAVORNÍKVO. 23. FOLKLÓRNA LYSÁ v obci  Lysá pod Makytou – 

počas nej aj DROTÁRSKE SYMPÓZIUM (aj s finančnou podporou FPÚ),  6. ročník festivalu 

V SRDCI JAVORNÍKVO v spolupráci s obcou Papradno. V spolupráci s mestom Ilava sme 

pripravili podujatie Veľkonočné tradície v KD Ilava. Odborný seminár a tanečná dielňa pri podujatí 

V srdci Javorníkvo boli realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Folkórna 

skupina Praznovanka z Praznova účinkovala na FF Východná 2018. Folklórne hodnoty na Strednom 

Považí V, metodické vzdelávanie pre vedúcich DFS, FS, FSk (aj s finančnou podporou FPÚ). 

Adventné koncerty sme realizovali v H. Marikovej a Lednici v spolupráci s miestnymi kolektívmi 

a FS Rozvadžan Trenčianske Stankovce. FSk Podžiaran strieborná pásmo v celoštátnej súťaže 

hudobného folklóru účinkovali na 53. Podroháčskych folklórnych slávnostiach.. – Publikácia 

OTTITÁ POTITÁ – autorka Lenka Jandušíková, ktorú vydalo POS PB  v júni 2017 získalo 7. 10. 

2018  v súťaži MJARTANOVO SEBEDRAŽIE – 2. Kategória v oblasti etnologického výskumu – 

laickí výskumníci najvyššie ocenenie:  CENA JÁNA MJARTANU. 

V oblasti detskej dramatickej tvorivosti sme zrealizovali regionálnu  súťaž a prehliadku detskej 

dramatickej tvorivosti v kine Mier Považská Bystrica a regionálnu súťaž a prehliadku divadla 

dospelých hrajúcich pre deti Divadlo v Púchove – výberom Rozprávkové javisko 2018 v spolupráci 

s mestom Považská Bystrica a PX Centrom a  krajskú postupovú súťaž a prehliadku detskej 

dramatickej tvorivosti Trenčianskeho kraja Rozprávkové javisko 2018 v spolupráci s mestom 

Púchov, Púchovskou kultúrou s. r. o, Púchov. Zrealizovali sme Tvorivé divadelné dielne pre vedúcich 

a členov detských divadelných súborov nášho regiónu v rámci projektu Kultúra človeka, kultúra 

spoločnosti; edukatívno – umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti -  Fond na podporu 

umenia. 

Na úseku  dychovej hudby sme sa podieľali pri príprave  Plevnického dychfestu – POS 

spoluorganizátor, uskutočnili sme stretnutie členov dychových hudieb – lektor Karol Miškovský. 

V spolupráci s OZ Klub priateľov country hudby, hudobnou skupinou Alabama sme uskutočnili 

XVI. ročník hudobného festivalu Country pod hviezdami 2018, amfiteáter Praznov. 

     Na úseku divadla dospelých sme uskutočnili regionálnu  súťaž a prehliadku  ochotníckych 

divadelných súborov, divadla mladých a divadiel poézie – výberom na domácich javiskách Do súťaže 

sa zapojili 4 divadielka poézie+detské recitačné kolektívy, 4 činoherné DS dospelých, 3 divadlá 

mladých. 

Pravidelne sa v POS  stretávajú členovia divadielka V utajení, členov tvoria študenti stredných škôl 

v Považskej Bystrici.  



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 16. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Dominika 

Tatarku, ktorý sme zorganizovali v spolupráci so ZŠ Dominika Tatarku a obcou Plevník-Drienové. 

Do súťaže prišlo 62 literárnych prác v oboch kategóriách z celého Slovenska. V rámci 

spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské sme uskutočnili výstavu Odpočinek milý dává 

k prácám sily, do prípravy sa zapojili žiaci s literárnymi a výtvarnými prácami zo ZŠ z Pov. Bystrice 

a Pruského. Už tradične v prvú adventnú nedeľu sa uskutočnila v Dome histórie v Lazoch pod 

Makytou regionálna súťaž v umeleckom prednese duchovnej poézie Kýčerského spievanky. Pre 

mladých moderátorov v Trenčianskom kraji sme zorganizovali krajskú postupovú súťaž Mladý 

moderátor. 

   V oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby sa uskutočnilo 12 výstav: Výtvarné spektrum 2018 

-regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby (DK, Ilava),  autorská výstava obrazov 

(kino Mier), Dobšinského rozprávkovo- XIII. ročník výtvarnej a literárnej súťaže pre deti a žiakov 

nášho regiónu (POS), klubová výstava členov výtvarného klubu Výtvarné hľadanie (kino Mier), 

výstava paličkovanej čipky a výrobkov zo šúpolia Inšpirované tradíciou (POS).   V kine Mier v Pov. 

Bystrici sa uskutočnilo 6 fotografických výstav  /3 autorské výstavy, repríza 41. ročníka výstavy 

ZSF, repríza letnej fotosúťaže FOTOROZKVET a Klubová výstava členov fotoklubu FÉNIX, /.  

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 do 

Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá je vyhlasovateľom súťaže.  Fotoklub FÉNIX 

pokračoval vo svojej činnosti, členovia sa zapojili do celoslovenskej súťaže fotoklubov – Petzvalov 

mapový okruh, pripravili a zrealizovali Klubovú výstavu členov. Pri POS pracuje Klub amatérskych 

výtvarníkov pod lektorským vedením výtvarníka V. Šimíka – počas roka mali 12 stretnutí / 8 x tvorba 

v interiéri, 4 x  maľovanie v exteriéri – jesenné výtvarné plenére /. Na jeseň sa uskutočnila druhá 

Klubová výstava členov výtvarného klubu pod názvom Výtvarné  hľadanie. Dvakrát mesačne sa 

v POS stretávajú členky Klubu paličkovanej čipky, v spolupráci s ktorými, bola pripravená 

a zrealizovaná výstava paličkovanej čipky v POS. 

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

súťaže  O pohár primátora mesta 2018   / Mestská športová hala v Pov. Bystrici, 9. 6./.  

 V oblasti amatérskej astronómie sme uskutočnili 2 odborné semináre z astronómie pre na ZŠ 

Komenského v Púchove. V spolupráci s Hvezdárňou Partizánske bola zrealizovaná  regionálna 

vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach?; v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia 

sa uskutočnil v POS Metodický deň pre pedagógov v oblasti ekológie 

V oblasti environmentálnej výchovy sa v rámci projektu Multimediálne umenie ako nástroj 

rozvoja ekologického myslenia uskutočnili prednášky pre študentov a verejnosť: Voda v prírode , 

Zem, Životné prostredie ( spolu 9 x),  V oblasti sociálnej prevencie sa uskutočnili prednášky pre 

žiakov a študentov ZŠ a SŠ v Pov. Bystrici a v Púchove – 4 prednášky na tému Mediálna manipulácia 

a jej formy,  prednášky na tému Kult tela a symboly statusu v sociálnej prevencii (11x), v spolupráci 

s NOC, Bratislava sa v POS uskutočnil  celoslovenský odborný seminár - Prevencia sociálno-

patologických javov.  

 



 KRAJSKÉ, OBLASTNÉ, CELOŠTÁTNE A MEDZINÁRODNÉ  

PODUJATIA 
-  ROZPRÁVKOVÉ  JAVISKO, krajská postupová súťaž a  prehliadka detskej dramatickej  

    tvorivosti Trenčianskeho kraja, 

 Divadlo, Púchov, 20.4. 2018 

-   O CENU DOMINIKA TATARKU, celoštátna literárna súťaž,  

      Plevník-Drienové, 25.5. 2018 

- 20. KOYŠOVE LADCE, celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 

 ľúbostnej poézie, 

 Ladce, 19.10.2018 

-   MLADÝ MODERÁTOR, krajská postupová súťaž a prehliadka mladých moderátorov, 

 Považská Bystrica, 6.11.2018 

-   NOSITELIA TRADÍCIÍ, krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín 

 Papradno, 24. 6. 2018 

 -    COUNTRY POD HVIEZDAMI, XVI. ročník hudobného festivalu 

     Praznov, 28.7.2018 

 

 

    ÚČASŤ KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV REGIÓNU NA KRAJSKÝCH, 

CELOŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH  PODUJATIACH,  

      DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 

    Ochotnícke súbory, detské recitačné kolektívy, divadlá poézie, divadlo 

    mladých: 
-  DS HUGO, Pruské- NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY – 1. miesto na krajskej súťaži a prehliadke 

Thalia, 1. miesto na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš s postupom na Scénickú žatvu, 

nominácia na Jiráskuv Hronov 2019, 

- DRK BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica – AKO SELČANIA CHLIEB SADILI  - účasť na 

krajskej súťaži a  prehliadke recitačných kolektívov   Podjavorinskej Bzince v Novom Meste nad 

Váhom, 

- DS BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica -  KEĎ NARASTIEM BUDEM - účasť na krajskej 

súťaži a  prehliadke divadiel poézie  Štúrov Uhrovec v Novom Meste nad Váhom,  

- DS KUPÉ č.6., Pov. Bystrica – PUTO – 1. miesto na krajskej súťaži a  prehliadke divadiel poézie  

Štúrov Uhrovec v Novom Meste nad Váhom, účasť na celoštátnej súťaži DP Hviezdoslavov 

Kubín, 

- DS BEBČINA pri ZUŠ Nová Dubnica – DEBNA - 2. miesto na krajskej súťaži a prehliadke 

divadla mladých Thalia pod Bojnickým zámkom, účasť na celoštátnej súťaži divadla mladých 

FEDIM  v Tisovci, 

 

  Umelecký prednes: 
- Patrik Čepela, Nová Dubnica (IV. kat.), krajská súťaž v prednese Štúrov Uhrovec – 2. miesto,  

  účasť na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 

- Samuel Teicher, Dubnica nad Váhom (IV. kat.),  krajská súťaž v prednese Štúrov Uhrovec, 

  čestné uznanie 

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

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

- Šimon Gabčo, Gymnázium Púchov  – 1. miesto na celoštátnej súťaži mladých moderátorov          

Sárova Bystrica – I. kategória,  



- Jana Vozárová, Gymnázium Púchov  – 1. miesto na celoštátnej súťaži mladých moderátorov          

Sárova Bystrica – I. kategória,  

 

  Výtvarníctvo: 
  Krajské kole súťaže Výtvarné spektrum 2018, Trenčín:  

  -Vladimír Martiš, 1.miesto v kat. D, postup do celoslovenského kola súťaže 

  -Ing. Ľuboslava Zábojníková, čestné uznanie v kat. B, postup do celoslovenského kola súťaže 

 

 Detská dramatická tvorivosť: 
 krajská postupová súťaž a  prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trenčianskeho kraja    

Rozprávkové javisko  2018:  

- DDŠ OCHOTNÍČEK, Púchovská kultúra, s. r. o, Púchov  za inscenáciu SEDEM HAVRANOV –  

  zlaté pásmo a 2.miesto 

- DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica /NECH LIETAJÚ/  – zlaté pásmo a  1. miesto 

- Natália Filová z DDS Domino, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica – zlaté pásmo a  3. miesto 

- Karolína Oselská z DDS Domino, ZŠ Slov. part., Pov. Bystrica – zlaté pásmo a    3. Miesto 

 

 celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, Šaľa 2018  

- DDS BEBČINA pri ZUŠ, Nová Dubnica  - celoštátna súťaž a prehliadka DDT Zlatá priadka, 

   Šaľa  2018 – zlaté pásmo a 3. miesto   

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

   Šaľa   2018   

   

Folklór:  

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí  My sme malí muzikanti,  

24.4.2018, Zemianske Kostoľany 

Kategória: detské ľudové hudby 

Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola -DĽH DFS Mladosť (Považská Bystrica)  

Kategória: detské spevácke skupiny 

Zlaté pásmo - DFSk Podžiaranček (Papradno) a špeciálna cena za zachovanie štýlotvorných prvkov 

papradnianskeho spevného prejavu 

Kategória: sólisti speváci a spevácke duá  

Zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola - Nina KUREJOVÁ (DFS Dúbravček, 

Plevník-Drienové)  

Strieborné pásmo - Petra TAROŽÍKOVÁ a Samuel KLABNÍK (DFS Podžiaranček, Papradno) 

Nela ŠARLAJOVÁ (DFS Bystrinka, Považská Bystrica)  

Kategória: sólisti inštrumentalisti 

Zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola- Marek ŽILINČÍK (DFSk Podžiaranček, 

Papradno) 

Strieborné pásmo - Samuel  KLABNÍK (DFSk Podžiaranček, Papradno) 

 

Celoštátna súťaž VIDIEČANOVA HABOVKA 16. - 17. 6. 2018  Habovka 

Bronzové pásmo -Marek ŽILINČÍK (DFSk Podžiaranček, Papradno)  

Strieborné pásmo -Nina KUREJOVÁ (DFS Dúbravček, Plevník-Drienové)    

Strieborné pásmo -DĽH DFS Mladosť (Považská Bystrica)  -  

 

Krajská súťaž Šaffova ostroha, Trenčianska Turná 9. 4. 2018  

SÓLISTI TANEČNÍCI – KATEGÓRIA B  Zlaté pásmo:  

Janka  a Milan Jankoviechovci  z FS Považan Považská Bystrica, Považská Bystrica 

 



Celoštátna Šaffova ostroha, 25. 5. - 27. 5. 2018 Dlhé Klčovo  

SÓLISTI TANEČNÍCI – KATEGÓRIA B   

Janka  a Milan Jankoviechovci  z FS Považan Považská Bystrica,  

Strieborné pásmo   

 

Krajská súťaž a prehliadka folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ,                                

Papradno 24. 6.2018   

Zlaté pásmo s postupom do celoštát. súťaže a prehliadky - FSk PODŽIARAN, Papradno – Uherky  

Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštát. súťaže a prehliadky - FSk KÝČER, Turá Lúka - 

Drapačky na kopaniciach  

Zlaté pásmo - FSk BUKOVINY, Brvnište - Regrútska rozlúčka 

Strieborné pásmo  - FSk KONOPA, Dohňany - Jako nám prihorelo                                                                                                                                            

                             - FSk ZÁRIEČANKA, Záriečie - Rozlúčka regrútov 

 

Celoštátna súťaž a prehliadka NOSITELIA TRADÍCIÍ, 4. – 5. augusta 2018 v Zuberci  

počas 43. Podroháčskych folklórnych slávností. 

Strieborné pásmo - FSk PODŽIARAN, Papradno – Uherky  

Strieborné pásmo - FSk KÝČER, Turá Lúka - Drapačky na kopaniciach  

 

MJARTANOVO SEBEDRAŽIE – 2. Kategória v oblasti etnologického výskumu – laickí 

výskumníci – CENA JÁNA MJARTANU – publikácia OTTITÁ POTITÁ – autorka Lenka 

Jandušíková, vydal POS PB jún 2017 (7. 10. 2018, Kultúrny dom v Sebedraží) 

 

PROJEKTY  NA  ROK  2018: 

Projekty FPU : 

1. JASENICKÉ NOTENIE,  

2. KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno-umelecké aktivity 

podporujúce rozvoj osobnosti 

3. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ, spomienkové slávnosti 

Ostatné projekty: 

      1.SVETLUŠKY, oblastná súťaž v tvorivosti pre mentálne postihnuté deti 

/MK, SR/ 

2. KOYŠOVE LADCE, celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie 

/MŠVVaŠ SR, OÚ Trenčín/ 



 

PREHĽAD PODUJATÍ 
 

SEMINÁRE rozborové 
Názov Miesto Dátu

m 

Účasť 

Pri regionálnej súťaži amat. výtv. tvorby Výtvarné spektrum kino Mier, P. Bystrica 21.1. 20 

Pri regionálnej  vedomostnej súťaži  z astronómie: Čo vieš o hviezdach?  CVČ Včielka Puchov 8.3. 25 

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

Pri regionálnej súťaži a prehliadke divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo, Púchov 14.3. 14 

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

Pri regionálnej  výtv. súťaži  Vesmír očami detí  CVČ Dubnica n/Váhom 27.3. 7 

Pri regionálnej súťaži a prehliadke ZPOZ Župný dom, Púchov 12.4. 15 

Pri regionálnej súťaži a prehliadke NOSITELIA TRADÍCIÍ Papradno 14.4. 20 

Pri regionálnej súťaži a prehliadke DFS KEĎ SI JA ZASPIEVAM kino Mier Pov. Bystrica 22.3. 18 

Pri regionálnej súťaži v umeleckom prednese IV.,V. kat. POS, Pov. Bystrica 23.3. 22 

Pri krajskej súťaži a prehliadke DDT Rozprávkové javisko Divadlo, Puchov 20 4. 15 

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

Pri krajskej súťaži a prehliadke NOSITELIA TRADÍCIÍ Papradno 25.6. 35 

Pri celoštátnej súťaži v prednese ľúbostnej poézia KOYŠOVE LADCE Ladce 19.10. 45 

Pri krajskej postupovej súťaži MLADÝ MODERÁTOR POS, Pov. Bystrica 6.11. 10 

Folklórne hodnoty na Strednom Považí V, metodické vzdelávanie – 

hudobné dielne Obuch, Pobočík 

POS, Pov. Bystrica 9.11. 28 

Folklórne hodnoty na Strednom Považí V, metodické vzdelávanie -  

tanečno, spevné dielne a odievanie (Konečná, Vargicová, Šimko 

CVČ Lánska,  

P. Bystrica 

17.11. 70 

 

VZDELÁVACIE AKTIVITY 

 

Názov 

 
Miesto Dátum Účasť 

KULT TELA A SYMBOLY STATUSU V SOCIÁLNEJ PREVENCII   

Prednášky  pre ZŠ a SŠ   5 x 

POS, P. Bystrica jan.- jún 300 

Odborné semináre z astronómie /2x/ ZŠ Komenského 

Púchov,  

12.2., 

15.2 

60 

Metodický deň pre pedagógov z oblasti ekológie POS, Pov. Bystrica 28.2. 30 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH ?, reg. kolo súťaže  CVČ Včielka, Púchov 8. 3.  29 

VEĽKONOČNÉ tvorivé dielne pre žiakov  ZŠ / 4 tvorivé  dielne/ POS, P. Bystrica 20.,21.3. 80 

V PRÚDE HRY OŽIVUJEME SLOVENSKO POS,  P. Bystrica 21.3. 25 



MULTIMEDIÁLNE UMENIE AKO NÁSTROJ ROZVOJA 

EKOLOGICKÉHO MYSLENIA I. – VODA V PRÍRODE 

POS,  P. Bystrica 27.3. 65 

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA, prevencia nadváhy a obezity POS,  P. Bystrica 6.4. 15 

MULTIMEDIÁLNE UMENIE AKO NÁSTROJ ROZVOJA 

EKOLOGICKÉHO MYSLENIA II. – ZEM 

POS,  P. Bystrica 24.4. 60 

AKO PLÁNOVAŤ A NEVYHORIEŤ, PREDNÁŠKA CVČ, Púchov 15.5. 30 

TVORIVÉ DIVADELNÉ DIELNE PRE ČLENOV DDS REGIÓNU POS, P. Bystrica 31.5. 42 

MULTIMEDIÁLNE UMENIE AKO NÁSTROJ ROZVOJA 

EKOLOGICKÉHO MYSLENIA III. – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

POS,  P. Bystrica 14.6. 55 

JESENNÉ VÝTVARNÉ WORKSHOPY POS, Praznov 15.,29.,3

0.9. 

40 

MOST, Mesiac o srdcových témach, 12. ročník kampane POS,  P. Bystrica 28.9. 30 

PREVENCIA VYBRANÝCH SOC.PATOL. JAVOV POS, Pov. Bystrica 4.,5.10. 30 

FOLKLÓRNE HODNOTY na Strednom Považí V,  

metodické  školenie 

POS, CVČ, Pov. 

Bystrica 

9.11. 40 

Využiteľnosť antropologických tém v sociálnej prevencii POS,Pov. Bystrica 

 CPPPaP, Dubnica n/V 

22.11. 30 

 

SÚŤAŽE, PREHLIADKY, KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

 

Názov Miesto Dátum Účasť 

FOTOROZKVET, repríza výstavy  letnej fotosúťaže Kino Mier, P. 

Bystrica 

18.1.-

28.2. 

400 

ŠALIANSKY MAŤKO, okresná súťaž v prednese povestí CVČ Pov. 

Bystrica 

26.1 63 

VÝTVARNÉ  SPEKTRUM 2018– regionálna súťaž a výstava 

neprofesionálnej  výtvarnej  tvorby 

DK, Ilava  25.1.-

13.2. 

250 

Výberová regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho 

divadla dospelých, divadla mladých a divadiel poézie 

/10 predstavení/ 

ZUŠ I.W.K. P.B., 

ZUŠ, Nová 

Dubnica, DK 

DCA, DK 

Pov.Bystrica, 

Divadlo Púchov 

24.2.,11.

3. 

60 

VANSOVEJ LOMNIČKA, reg. kolo súťaže v prednese POS, P. Bystrica 9.3. 10 

Autorská výstava fotografií Anna Macháčková Kino Mier, P. 

Bystrica 

8.3. – 30. 

4. 

400 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO regionálna súťaž a prehliadka DDT, 

regionálna súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti 

Kino Mier, P. 

Bystrica 

Divadlo, Púchov 

14. -15.3. 500 

VEĽKONOČNÉ  TRADÍCIE, trhy ľudových remesiel DK, Ilava 16.3. 400 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, okresné kolá súťaže v umeleckom prednese  Pov. Bystrica, 

Ilava, Púchov 

22.3., 

15.3., 

14.3. 

280 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, regionálne kolo súťaže v umeleckom 

prednese  IV., V. kat 

POS, Pov. 

Bystrica 

23.3. 18 



KEĎ SI  JA ZASPIEVAM – regionálna súťaž a prehliadka hud. folklóru 

detí 

PX Centrum, P. 

Bystrica 

22.3. 400 

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy – IV.,V. kat. POS, P. Bystrica 23.3. 20 

VESMÍR OČAMI DETÍ,  okresné kolá a regionálne kolo výtvarnej súťaže CVČ,  Dubnica  

n/Váhom, ZUŠ 

Púchov, POS Pov. 

Bystrica 

 

23.,26.,2

7. 3. 

250 

Regionána prehliadka ZPOZ  Dieťa je dar Župný dom, 

Púchov 

12.4. 50 

NOSITELIA TRADÍCIÍ – regionálna súťaž a prehliadka folklórnych skupín KD Papradno 14.4. 400 

Výstava fotografií – 42. Ročník výstavy umeleckej fotografie členov ZSF Kino Mier, P. 

Bystrica 

4.5. -

20.6. 

300 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO  krajská postupová súťaž a prehliadka DDT 

Trenčianskeho kraja 

Divadlo, Púchov 20.4. 600 

DUCHAJOVEJ JABLONKA, víkendové stretnutie detí a mládeže Lazy p/Makytou 19.5. 40 

O CENU DOMINIKA TATARKU – vyhodnotenie 15. ročníka 

celoslovenskej literárnej súťaže 

ZŠ Plevník-

Drienové 

25.5. 90 

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO – 13. ročník výtv.a lit. súťaže, výstava POS, P. Bystrica 7.-30.6. 150 

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA 2018, celoslovenská amatérska tanečná 

súťaž 

MŠH, Pov. 

Bystrica 

9.6. 1200 

22. BRVNIŠTSKÉ  HODY Brvnište 8.- 10.6. 350 

COUNTRY VEČER,  Žeravica 2018 Stupné 9.6. 150 

DEŇ OBCE ZÁRIEČIE, oslavy 100. VÝROČIA VZNIKU ČSR Amfiteáter 

Záriečie 

10.6. 300 

ŠKOLSKÉ BRÁNY BEZ ŠIKANY, výstava výtv. prác žiakov ZŠ POS, Pov. 

Bystrica 

20. – 30. 

6. 

70 

6. ročník PLEVNICKÉHO  DYCHFESTU Plevník-Drienové 24.6. 250 

NOSITELIA TRADÍCIÍ, krajská súťaž a prehliadka FSk,  

 6. ročník folklórneho festivalu V SRDCI JAVORNÍKOV 

Kultúrny dom, 

Papradno 

24.6. 1300 

Výtvarné alternatívy 2018, celoslov. Súťaž – vyhodnotenie ZUŠ I.W.K., P. 

Bystrica 

20.6. 60 

23. FOLKLÓRNA  LYSÁ  Lysá p/Makytou 1.7. 600 

Prázdninový tvorivý klub POS 17.7. 30 

DEŇ OBCE HATNÉ Hatné 7.7. 350 

51. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ Pruské 20.-22.7. 1400 

26. MARKOVSKÉ  FOLKLÓRNE  SLÁVNOSTI Horná Mariková 15.7. 900 

COUNTRY POD HVIEZDAMI, XV. ročník hudobného festivalu Praznov 28.7. 600 

PRAZNOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI Praznov 12.8. 500 

18. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI Lednica 19.8. 800 

JASENICKÉ NȎTENIE, festival hudby, tanca a spevu Jasenica 26. 8. 450 

HODOVÉ SLÁVNOSTI obce Dolný Lieskov Dolný Lieskov 2.9. 150 

HODOVÉ SLÁVNOSTI  V KOSTOLCI Kostolec 9.9. 200 



12.DOMANIŽSKÝ JARMOK a oslavy 750. Výročia prvej písomnej zmienky Domaniža 7.- 9.9. 900 

16.STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK,  

 

Stupné 16.9. 350 

VÝSTUPY NA 101 HRADOV A ZÁMKOV SLOVENSKA Lednica, Vršatec, 

Košeca 

6.10. 400 

V KRAJINE DROTÁRIE, výstava, rozprávanie o drotárstve POS, Pov. 

Bystrica 

4.-16.11. 300 

KAPUSTOVÉ HLÚBOVÉ HODY Malé Lednice 13.-

14.10. 

200 

KOYŠOVE LADCE, 20.ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese,     

spomienkový večer 

Ladce 19.10. 120 

MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, stretnutie priateľov kultúry Kúpele Nimnica 26.10. 250 

MLADÝ MODERÁTOR, krajská postupová súťaž POS, Pov. 

Bystrica 

6.11. 20 

SVETLUŠKY, oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl 

 

KRAJINA NÁDEJE, výtvarná súťaž pre deti špeciálnych škôl 

Kino Mier, Pov. 

Bystrica 

8.11. 140 

 

 

110 

VÝTVARNÉ HĽADANIE, II. klubová výstava klubu výtvarníkov Kino Mier, Pov. 

Bystrica 

15.-

30.11. 

250 

INŠPIROVANÉ TRADÍCIOU, výstava paličk. čipky a výrobkov zo šúpolia POS 29.11.-

14.12. 

100 

KÝČERSKÉHO SPIEVANKY, VI. ročník súťaže žiakov ZŠ  v prednese  

poézie 

Lazy p/Makytou 2.12. 25 

VIANOCE U NÁS, vianočné zvyky a tradície v regióne, tvorivé dielne POS 3.,4.12. 90 

KOLEDU VÁM NESIEME, VȎŇA VIANOC, adventné koncerty Horná Mariková, 

Lednica 

9.12. 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VYHODNOTENIE príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.12. 2018 
 

VÚC zaslal  rozpis rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 56/808/1/2018 vo výške 190 001 €, z toho 

kapitálové výdavky boli 3 000 €. V marci bol rozpočet navýšený o 809 € v dôsledku valorizácie miezd. 

V auguste sme požiadali o mimoriadnu dotáciu 800 € na Praznovské folklórne slávnosti. Celkovo 

predstavovala dotácia TSK pre POS za rok 2018 sumu 191 610 €. Na základe schválených rozpočtových 

opatrení boli tiež vykonané úpravy rozpočtu z dôvodu presunu finančných prostriedkov prevažne na 

nemocenské dávky a odvody.  

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

v Považskej Bystrici - preplatok na energiách v sume 295 €. Dotácia z MK SR bola v sume 1 800 € na 

podujatie Svetlušky a 76 € za kultúrne poukazy, dotácia na projekty z Fondu na podporu umenia v sume 9 500 

€, dotácia z MV SR na podujatie Koyšove Ladce prišla v sume 1 200 €, dary na podujatie Dobšinského 

rozprávkovo predstavovali sumu 150 €. 

I.  PRÍJMY    rozpočet :   209 315 €    skutočnosť:  206 263,91 €      plnenie: 98,54 % 

2xx  Nedaňové príjmy 

Vlastné príjmy z kultúrnych aktivít boli rozpočtované v sume 4 000 €, plnenie k 31.12.2018 je v sume 

1 944 €, t.j. na 48,6%. Zostatok vlastných príjmov z roku 2017 je čiastka 875,25 €, preplatok za 

energie od SPŠ v Pov. Bystrici je 294,87 €. Spolu vlastné príjmy 3 114,12 €.   

3xx  Granty a transfery 

Bežné transfery z rozpočtu VÚC boli rozpočtované v čiastke 188 610 €, skutočné plnenie bolo 

188 556,80 €. Suma 53,20 € bola vrátená na účet TSK. Príjmy z iných zdrojov boli nasledovné: z MK 

SR 1 876 € (vrátené 112 €), z FPU 9 500 € (vrátené 80 €), z MV SR    1 200 €, z Obce Dolná Mariková 

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

Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC   

V roku 2018 POS v Považskej Bystrici rozpočtovalo kapitálové transfery v sume 3 000 € na nákup 

farebného kopírovacieho stroja. Skutočné plnenie bolo 2 058,99 €. 

 

II.  VÝDAVKY  rozpočet: 209 315,00 € 

skutočnosť: 204 307,25 €    plnenie :   97,61 % 

 Bežné výdavky   

 skutočnosť:  188 556,80 € transfery z rozpočtu TSK   

 1 157,46 € výdavky z vlastných zdrojov 

 12 384,00 € fin. prostriedky zo ŠR a FPU  

 100,00 € dar Obce Dolná Maríková                                                                             

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

      

Kapitálové výdavky skutočnosť:     2 058,99 € transfery z rozpočtu TSK    

 

610  Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  

Skutočné výdavky na mzdy za rok 2018 sú v čiastke 105 899,57 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 

%. Plánovaný evidenčný počet zamestnancov pre rok 2018 je 12, skutočný priemerný evidenčný 

počet zamestnancov je 9,9, z toho zamestnanci kultúry 7 a ostatní zamestnanci 2,9. Priemerná mzda 

za rok 2018 je 898,07 €.     

 

620  Poistné a príspevky do poisťovní 
Skutočné výdavky na odvody za rok 2018 sú v čiastke 38 272,31 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 

%. Pritom pôvodný rozpočet vo výške 37 833 € bol navýšený o 457 € z dôvodu odvodov prác na 

dohodu. 



 

630  Tovary a služby       rozpočet: 43 342 €      skutočnosť:  43 306,72 €                             

                                                                              plnenie:  99,92 % 

631  Cestovné náhrady                                                                                                                                                

Na cestovné sa vyčerpalo 649,13 €, t.j. 100 %. Zahraničné služobné cesty sa neuskutočnili. 

 

632  Energia, voda a komunikácie 

Rozpočet tejto položky bol 9 300 €, upravený 8 343 €. Výdavky dosiahli spolu 8 257,16 €, čo je 

čerpanie na 98,97 %. Pritom na elektrickú energiu bolo vynaložené 1 211 €, na vykurovanie 5 060,00 

€, na vodné a stočné 443,65 €, na poštové a telekomunikačné služby 1 542,51 €.  

633 Materiál  

Celkové výdavky na materiál v roku 2017 sú 4 761,48 €, z toho z prostriedkov TSK 3 291,33 €, 

z vlastných prostriedkov 1 157,46 €, z prostriedkov FPU 286,00 € a zo ŠR 26,69 €. Najväčšia časť 

výdavkov bola vynaložená na všeobecný materiál. 

634  Dopravné 

Celkové náklady na dopravné sú vyčerpané v čiastke 5 375,35 €. Na nákup paliva, mazív, oleja 

a kvapalín pre služobné motorové vozidlá bolo vynaložené 864,08 €,  na servis, údržbu a opravu 

automobilov 1 162,98 €, na prepravu a prenájom dopravných prostriedkov 2 030,29 € 

z prostriedkov TSK a 1 188 € z prostriedkov FPU, na poplatky 130 €. 

635  Rutinná a štandardná údržba 

Rozpočet tejto položky bol 800 €, zvýšený na 1 224 €, výdavky z prostriedkov TSK boli spolu 

v čiastke 1 224 €, t.j. čerpanie predstavuje 100 %. Z toho na údržbu výpočtovej techniky a zariadení 

išlo 924 € a na údržbu priestorov 300 €. 

636   Nájomné za prenájom 

V priebehu roka 2018 boli vynaložené finančné prostriedky na prenájom budov, objektov a techniky 

na kultúrne podujatia v čiastke 600 € zo zdroja TSK, 300 € z prostriedkov FPU a 150 € z ostatných 

zdrojov, čo  predstavuje plnenie na 100 %.   

637   Služby 

Výdavky na služby boli celkom 35 550,12 €. Z toho z prostriedkov TSK 25 097,80 €, z vlastných 

prostriedkov 0 €, z prostriedkov FPU 9 410 €, zo ŠR 892,37 € a z iných zdrojov 150 €.  

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

13 316,07 € a z prostriedkov FPU 9 112,54 €. Na cestovné náhrady pri kultúrnych aktivitách iným 

zamestnancom sme z prostriedkov TSK vyplatili 2 427,03 €, na odmeny zamestnancom mimo 

pracovného pomeru 1 928 €, na stravovanie zamestnancov 4 854,04 €  a prídel do Sociálneho fondu 

predstavuje čiastku 1 400,24 €.  

640   Transfery jednotlivcom a ziskovým právnickým osobám 

Nemocenské dávky zamestnancov predstavujú k 31.12.2018 čiastku 958,20 € a na členské príspevky 

bolo vyplatené 120,00 €. 

 

VYHODNOTENIE výnosovej a nákladovej časti rozpočtu k 31.12.2018 

 

I. VÝNOSY 

skutočnosť:  203 415,47 €     

602  Tržby z predaja služieb 

V roku 2018 boli tržby z predaja služieb realizované v sume 1 944 €, pričom rozpočet bol schválený 

v čiastke 4 000,00 €. To znamená plnenie na 48,60 %.    

648  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sú v sume 294,87 € v dôsledku vrátenia preplatku za energie. 



69x  Výnosy z bežných a kapitálových transferov 

Bežné transfery z rozpočtu VÚC predstavujú k 31.12.2018 čiastku 188 556,80 €, kapitálové 85,80 €. 

Z iných zdrojov sú nasledovné: z Fondu na podporu umenia 9 420 €, z MK SR        1 764 €, z MV 

SR 1200 €, od Obce Dolná Mariková 100 €, od SRRZ-RZ pri ZŠ Dolná Mariková 50 €.  

 

II.  NÁKLADY 

skutočnosť:  203 224,95 €     

501  Spotreba materiálu 

V r. 2018 sme na materiál vynaložili celkom 5 667,82 €, pričom z prostriedkov TSK 3 904,55 €, 

z vlastných zdrojov 1 157,46 €, z prostriedkov FPU 455,81 € a z ostatných 150  €.                                   

502  Spotreba energie 

Za rok 2018 boli náklady na energie spolu 6 483,95 €. (Náklady na elektrickú energiu 1 211 €, na 

vykurovanie 5 060 €, na vodu 212,95 €). Položka stočné je vykazovaná v ostatných službách, a to 

v čiastke 230,70 €. Vyúčtovanie za rok 2018 prišlo 10.2.2019 a výsledkom je preplatok vo výške 

49,20 €. 

511 Opravy a udržiavanie   

Na opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (2 automobilov) bolo vynaložené 1 060,98 €, na 

údržbu priestorov a zariadení 300 €, na ostatné opravy 960 €, spolu 2 320,98 €. 

512  Cestovné 

Náklady na cestovné sú k 31.12.2018 celkom 3 542,87 €, z toho na tuzemské cestovné zamestnancom 

649,13 €, na kultúrne aktivity POS 2 427,03 a z prostriedkov FPU 466,71 €. 

513  Reprezentačné 

V položke reprezentačné boli náklady celkom 566,08 €, a to na občerstvenie pri kultúrnych 

podujatiach a na kvety pre ocenených.  

518  Ostatné služby 

Na ostatné služby POS vynaložilo celkom 29 175,54 €, z toho 18 154,50 € zo zdrojov TSK 

a 11 021,04 € z prostriedkov FPU. 

Z celkových ostatných nákladov predstavujú najväčšie čiastky vystúpenia súborov (11 140 €), 

doprava (3 218,29) a zmluvy o dielo (7 465 €). 

521 Mzdové náklady 

Mzdové náklady zamestnancov dosiahli čiastku 106 690,33 €, dohody mimo pracovného pomeru 1 

928 €. Z ostatných zdrojov bolo na dohody mimo pracovného pomeru vynaložené 360 €. 

 524, 525, 527  Sociálne poistenie 

Náklady na zákonné sociálne poistenie boli k 31.12.2018 vo výške 37 881,82 €, na ostatné sociálne 

poistenie 747,20 €. Zákonné sociálne náklady predstavujú čiastku 7 062,71 €, z toho nemocenské 

dávky 805,03 €, tvorba SF 1 403,64 €, strava zamestnancov 4 854,04 €. 

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 123,84 €, spolu 584,05 €.   

548  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

Ostatné náklady (členské príspevky) predstavujú sumu 120 €. 

551 Odpisy DHM 

POS zakúpilo v roku 2018 dlhodobý hmotný majetok – farebný kopírovací stroj. Odpisy v roku 2018 

predstavujú sumu 85,80 €. 

568  Ostatné finančné náklady 

Poplatky banke sú k 31.12.2018 v čiastke 7,80 €. 

 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

Výsledok hospodárenia za rok 2018 je zisk v sume 190,52 €. 

 



Sociálny fond 

Počiatočný stav SF bol v sume 612,38 €. Tvorba za rok 2018 bola v čiastke 1 403,64 €, čerpanie SF 

na stravovanie zamestnancov bolo 1 274,46 € a na pracovné jubileá 20 €. Z hodnoty stravného lístka 

á 3,60 € prispieval zamestnanec 1,10 €, zamestnávateľ 2,12 € a sociálny fond 0,38 €. Od augusta bola 

hodnota SL 4,00 € (1,00 – 2,20 – 0,80), v decembri 4,80 € (1,00 – 2,64 – 1,16). Zostatok Sociálneho 

fondu k 31.12.2018 je 721,56 €.                        

Záväzky 

K 31.12.2018 eviduje POS záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti v sume 65,23 €, záväzky 

voči zamestnancom v sume 6 037,16 €, voči poisťovniam 4 084,19 €, voči daňovému úradu 756,82 

€ a iné záväzky t.j. DDP, zrážky za stravné lístky a preddavok na plat v čiastke 608,20 €. Spolu 

krátkodobé záväzky v celkovej sume 11 551,60 € a dlhodobý záväzok účet SF v čiastke 721,56 €. 

Pohľadávky 

POS v Považskej Bystrici neeviduje k 31.12.2018 žiadne pohľadávky. 

 

        

Mgr. Daniela  Čižmárová                                                               

riaditeľka  POS 



 

 

 
 

 

 


