
Výročná správa – rok 2020 

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
 

 

 

   Názov inštitúcie:      Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

   Zriaďovateľ:            Trenčiansky samosprávny kraj 

   Adresa:                    Ulica slovenských partizánov 1132/52, 

                                      017 01 Považská Bystrica  

   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. Činnosť v roku 2020 nemohla  byť  realizovať v zmysle plánu 

činnosti POS na rok 2020 v plnom rozsahu vzhľadom na opatrenia a nariadenia  súvisiace 

s pandémiou Covid 19.  

 

Poradensko-vzdelávacia činnosť  
Vo všetkých oblastiach kultúrno-osvetovej činnosti poskytujeme metodickú a poradenskú  

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.  

 

Prezentačno-organizačná  
V zmysle vypracovaných a schválených koncepcií, projektov a propozícií sme pripravovali 

plánované postupové súťaže, prehliadky a výstavy v oblasti záujmovej umeleckej činnosti 

a záujmového vzdelávania na regionálnej i krajskej úrovni.  Vzhľadom na opatrenia sa tieto 

uskutočniť nemohli, preto termíny realizácie jednotlivých súťaží boli presunuté do 2. polroku, 

aj napriek snahe organizátorov sa nepodarilo viaceré zrealizovať 
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Edično-propagačná 
Považské osvetové stredisko spracovalo a zverejnilo na www prehľad kultúrno-

spoločenských podujatí v našom regióne Kalendárium 2020. Na webovej stránke POS  

zverejňujeme  informácie o pripravovaných a zrealizovaných podujatiach. V období 

pandémie sme zverejňovali príspevky, foto a videoreportáže z predchádzajúcich ročníkov 

tradičných podujatí a súťaží, ktoré boli v roku 2020 zrušené, virtuálne výstavy (Vesmír očami 

detí; Výtvarné spektrum), informácie a  zaujímavosti o významných osobnostiach 

a udalostiach  nášho regiónu, aktuálne informácie o činnosti POS. Vydali sme knihu povestí 

a príbehov z Považskej Bystrice a okolia od Štefana Meliša -Ako víly hrad preniesli.  

 

Informačno-dokumentačná  
Vedená  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 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 2019. 

  

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 2020 malo POS 10 

zamestnancov (7 odborných zamestnancov,  3 ekonomicko-prevádzkoví), nie je obsadené 

miesto vodiča a od 1.6.2020 miesto manažéra kultúry / odchod do dôcho.  

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.  

 

 

III.  AKTUÁLNY STAV MIESTNEJ KULTÚRY V ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI 

          ZARIADENIA 

 

Pandémia v roku 2020 výrazne zasiahla všetky oblasti života  spoločnosti. Kultúra je  jednou 

z tých, ktoré utrpeli veľmi. Boli zrušené takmer všetky kultúrno-spoločenské podujatia - 

koncerty, festivaly, výstavy,  zatvorené galérie, kiná, divadlá.  Karanténne opatrenia, ktoré 

nariadila vláda a Úrad verejného zdravotníctva pochopiteľne ovplyvnili ak oblasť kultúry v 

profesionálnej ale aj v amatérskej rovine. Súbory a kolektívy amatérskej záujmovo-umeleckej 

činnosti sa počas uplynulého roka nestretávali, nenacvičovali, neprezentovali svoje umenie, 



čo určite ovplyvní ich nasledujúce pôsobenie v oblasti kultúry, prípadne ohrozí i existenciu 

niektorých súborov a kolektívov. 

 

 

IV. ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA  

 

 ODBORNÁ ČINNOSŤ ZA JEDNOTLIVÉ ODDELENIA 

 

 je zabezpečovaná oddelením záujmovo-umeleckých a záujmovo-vzdelávacích činností. 

V roku 2020 boli naplánované a pripravované postupové súťaže, prehliadky a výstavy 

v oblasti záujmovej umeleckej činnosti na regionálnej a krajskej úrovni v zmysle 

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

folklórnymi  skupinami a súbormi boli plánované podujatia, viažuce sa k výročným 

kalendárnym zvykom a ľudovým tradíciám -fašiangy, Veľká noc, ďalej hodové slávnosti, 

folklórne festivaly a slávnosti.  Na úseku záujmového vzdelávania boli plánované 

a pripravované  vzdelávacie podujatia –tvorivé dielne, prednášky, rozborové semináre pri 

súťažných prehliadkach.  

 

VYHLÁSENÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY V ROKU 2020: 

 

 Regionálne postupové súťaže a prehliadky 

 

1. ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, detská dramatická tvorivosť, 11.3.2020 

2. TOČ SA TOČ, folklórne súbory dospelých, 13.3.2020 

3. KEĎ SI JA ZASPIEVAM, detské folklórne súbory, 13.3.2020 

4. Divadlo dospelých, divadlo mladých a divadlo poézie 14.,15.3.2020 

5. VÝTVARNÉ SPEKTRUM, neprofesionálna výtvarná tvorba, 19.3.2020 

6. ČO VIEŠ OHVIEZDACH?, vedomostná súťaž, 24.3.2020 

7. VESMÍR OČAMI DETÍ, výtvarná súťaž, 25.3.2020 

8. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, prednes poézie aprózy, 26.3.2020 

9. DEŇ TANCA, moderný tanec, 27.3.2020 

10. O CENU DOMINIKA TATARKU, XVIII. ročník  celoslovenskej literárnej súťaže 

 

 Krajské, oblastné, celoštátne a medzinárodné podujatia  

 

1. ROZPRÁVKOVÉ  JAVISKO, krajská postupová súťaž a  prehliadka detskej 

dramatickej tvorivosti Trenčianskeho kraja,  Divadlo, Púchov,3.4.2020 

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

kolektívov,  Kino Mier, Považská Bystrica ,23.5.2020  

3. CENU DOMINIKA TATARKU, 18. ročník celoštátnej literárnej súťaže,  

  Plevník-Drienové, máj  

4. KOYŠOVE LADCE, celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie,  Ladce, 

október 

 

 



 PROJEKTY  NA  ROK  2020 

 

Projekty MK SR : 

1. KEĎ SI JA ZASPIEVAM,  regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru 

detí  

2. VÝTVARNÉ SPEKTRUM, regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby 

3. Regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých, divadla 

mladých a divadiel poézie 

4. Regionálna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných 

zoskupení TOČ SA TOČ 

5. Regionálna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín - IV., V. kategória 

6. Regionálna postupová súťaž a prehliadka DDT Rozprávkové javisko 

 

Projekty FPU : 

1. ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, krajská postupová súťaž a prehliadka DDT  

2. Krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných 

zoskupení TOČ SA TOČ 

3. JASENICKÉ NȎTENIE, festival hudby, tanca a spevu 

4. 28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 

/ amfiteáter, Horná Mariková  / 

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

podporujúce rozvoj osobnosti    

 /realizácia január - december 2020/ 

 

Ostatné projekty: 

1. KOYŠOVE LADCE, celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie 

/MV SR, OÚ Trenčín/ 

Zo všetkých projektov bolo možné zrealizovať :  

- VÝTVARNÉ SPEKTRUM, regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby  (projekt MK SR) –  máj 2020 

- Regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých, divadla 

mladých a divadiel poézie  (projekt MK SR) –   september 2020 

 

Pri ostatných projektoch boli najskôr posunuté termíny na druhý polrok, na jeseň sa však 

pandemická situácia opäť zhoršila a podujatia boli zrušené. Poskytnuté finančné prostriedky 

boli vrátené FPU, MK SR.  

Vzhľadom na situáciu a nariadenia v súvislosti s pandémiou bola činnosť POS počas roka 

2020 značne obmedzená, väčšina podujatí sa nemohla uskutočniť, niektoré sa presunuli do 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


online priestoru, zamerali sme sa na informovanosť prostredníctvom www pospb a fcb.  

V roku 2020 sme zrealizovali:  

 

 

1. Okresné, regionálne prehliadky a súťaže ZUČ a VVČ  (7) 

 

 VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ;  

Do  výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020 sa  napriek situácii, súvisiacej s opatreniami  

a prerušením školského vyučovania,  zapojilo 15  škôl z nášho regiónu  ( okresy Považská 

Bystrica, Púchov a Ilava) spolu 139 výtvarných prác.  Vybrané výtvarné práce boli odoslané 

do Slovenskej  ústrednej hvezdárne v Hurbanove, ktorá je vyhlasovateľom a  organizátorom 

35. ročníka celoslovenskej  výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.  

  

ŠALIANSKY MAŤKO - okresné súťaže v prednese povestí; 

Okresné kolá súťaže sa uskutočnili v centrách voľného času v Považskej Bystrici, Včielka 

v Púchove a v Dubnici nad Váhom. Odborné poroty hodnotili spolu 109 súťažiacich. 

   

  ČO VIEŠ O HVIEZDACH ?, 30. ročník vedomostnej súťaže, ktorá je každoročne 

pripravovaná pre záujemcov o astronómiu. Vzhľadom na situáciu bola  súťaž presunutá do 

on-line priestoru a účastníci sa zapojili priamo do krajského kola.  Internetová kvízová súťaž 

prebiehala v troch vekových kategóriách, zúčastnilo sa jej 7 účastníkov z nášho regiónu.  

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM -  regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby; 

Do súťaže sa zapojilo 20 autorov z regiónu s viac ako 60 výtvarnými dielami. Vzhľadom na 

vzniknutú situáciu  sme výber poroty a výstavu (pôvodne mala byť 19.3. - 5.4. v kine Mier) 

zrušili. Po uvoľnení opatrení sme zrealizovali výstavu (bez vernisáže a slávnostného 

vyhodnotenia) v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. Do krajského kola 

súťaže odborná porota postúpila 25 výtvarných prác. 

 

SILA SLOVA - okresná súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby 

seniorov. Do súťaže sa zapojilo 11 seniorov, členov Okresnej organizácie  JDS. 

 

REGIONÁLNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA NEPROFESIONÁLNEHO 

DIVADLA DOSPELÝCH, DIVADLA MLADÝCH A DIVADIEL POÉZIE 

Súťaž sa uskutočnila výberom na domácich javiskách v Pov. Bystrici (DSD Napíšte si 

výpoveď, Anna Jančová) , v  Kúpeľoch Nimnica (DS Makyta), v DK Ilava ( DS Hugo) a v 

Dome kultúry v Dubnici nad Váhom (Dubnické divadlo).  

 

MLADÝ MODERÁTOR – krajské kolo súťaže mladých moderátorov – redaktorov. 

Uskutočnila sa v internetovom priestore. Súťažiaci si formou videozáznamu pripravili všetky 

súťažné disciplíny ako samostatnú reláciu (spravodajstvo, rozhovor, reklama, reportáž) 

a predstavili sa ako jej tvorcovia a moderátori. Po vzhliadnutí príspevkov odbornou porotou 

(Katarína Tekeľová a Michal Vidan) sa súťažiaci stretli spolu s porotou v priestoroch POS na 
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vyhodnotení a rozborovom seminári. V celoštátnom kole súťaže Sárova Bystrica  náš kraj 

reprezentovali 3 súťažiaci. 

 

 

 

2. Výchovno-vzdelávacie podujatia  (25) 

 

Prednášková činnosť (9) 

Pre študentov stredných škôl sme pripravili prednášky  na aktuálne témy súčasnosti –

Zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva  (JUDr. M. Staníková,  Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva), Obchodovanie s ľuďmi (Mgr. N. Szabová,  Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva), INSTAGRAM ako fenomén súčasnosti, (Mgr. N. Babicová,  

digiQ, Bratislava). Zúčastnilo sa ich 200 študentov.  Pokračovali sme v cykle prednášok na 

tému Regionálne dejiny mesta Považská Bystrica s lektorom Mgr. Jakubom Bielikom pre 

žiakov II. stupňa ZŠ – účasť 60. Pre verejnosť sme pripravili prednášku na tému Alzhaimerova 

choroba.  

 

 Tvorivé dielne, workshopy (17)  

KROK ZA KROKOM K INSCENÁCII, tvorivá divadelná dielňa pre členov 

neprofesionálnych divadelných súborov v dňoch 26. a 27. júna 2020 v Považskom osvetovom 

stredisku Považská Bystrica. Dielne sa zúčastnili mladí ľudia z troch divadelných súborov 

regiónu. V úvode sa venovali cvičeniam na rozvíjanie skupinovej dynamiky a základných 

hereckých zručností. Prostredníctvom techník tvorivej dramatiky vymodelovali postavu, 

atmosféru príbehu, vymedzili priestor príbehu a postavili časovú následnosť deja.  Zostavili 

výsledný tvar založený na hereckom pohybe, ktorý bol inšpirovaný klasickou predlohou a 

prezentovaný pred publikom. Lektormi dielne boli režiséri neprofesionálneho divadla v 

regióne, Miriam Martináková, Peter Hudák a renomovaný profesionálny mím, Vlado Kulíšek 

z Trenčína. Spolupráca mladých ľudí z viacerých súborov vedená takouto formou práce sa 

osvedčila a budeme  v nej pokračovať i v ďalšom roku. 

  

 PRÁZDNINY TVORIVO A ZÁBAVNE, tvorivé dielne pre deti  (7 x) 

      včelárstvo, batika, modrotlač, košikárstvo 

Pod vedením odborných lektorov  sa deti venovali rôznym témam, či remeselným technikám. 

S lektorkou Evou Kováčovou spoznávali zaujímavý a tajuplný svet včiel, oboznámili sa 

s prácou včelárov a vyrobili si sviečky z včelieho plastu. S lektorkou Zuzanou Briestenskou 

sa deti naučili základy košikárstva, a uplietli si vlastný košík z pedigu. Techniku originálnej 

modrotlače priblížil Peter Trnka, ktorý sa tomuto remeslu venuje už niekoľko rokov, 

nadviazal na viac ako 100 ročnú rodinnú tradíciu. Aj z tejto dielne si deti odniesli vlastný 

výrobok – originálnu modrotlačovú šatku. Venovali sme sa aj ďalšej textilnej technike – 

batike a  vyrobili originálne batikové tričká. Počas prvých troch týždňov letných prázdnin sa 

u nás vystriedalo viac ako 120 detí.  

DOBROHUDIE,  letná hudobná dielňa pre deti aktívne hrajúce na hudobné nástroje, 

predovšetkým z inštrumentára zloženia ľudovej hudby sa uskutočnila 9.7.2020 v klubovni 



POS PB.   Lektorom bol Dobroslav Kortman, deti sa zoznámili s repertoárom ľudových piesní 

stredného Považia. Zahrali si spoločne nielen na ľudových nástrojoch, ale aj hry aké sa 

voľakedy hrávali vo voľnej prírode a mnohé si rozšírili hudobné poznanie aj o hru na cajone 

- perkusnej debničke. Dielní sa zúčastnilo 10 detí. 

 DÍNOM, DÁNOM, spevácko-tanečné dielne  pre deti s lektorkou Ivetou Zendekovou 

sa uskutočnili 15. 7. a  11.8. 2020. Deti sa zoznámili s repertoárom ľudových piesní z 

viacerých lokalít Slovenska, tancovali a oboznámili sa so zvykmi  a tradíciami obradového 

kalendára. Dielne boli určené deťom z folklórnych kolektívov regiónu vo veku 7 - 12 rokov.  

DIVADELNÉ DIELNE pre vedúcich a členov súborov detskej dramatickej tvorivosti 

sa uskutočnili 23.9. v ZUŠ Nová Dubnica, v základných školách v Považskej Bystrici. Pod 

vedením odborných lektorov (Vladimír Kulíšek, Elena Cehelská a Eva Žibrúnová) sa 

divadelníci venovali tvorivému písaniu, hudobnej a pohybovej dramatizácii. Dielní sa 

zúčastnilo 45 detí – členov detských divadelných súborov z nášho regiónu. 

 

 VÝTVARNÉ WORSHOPY, jesenné výtvarné workshopy  pre amatérskych 

výtvarníkov z nášho regiónu. V  prostredí jesennej prírody v okolí Považskej Bystrice sa pod 

vedením lektora Vladimíra Šimíka  venovali vlastnej tvorbe rôznymi výtvarnými technikami 

(kresba, maľba akrylom, olejom, akvarelom, pastelom...).  Uskutočnili sa 12.9.,13.9. a 3.10. 

2020. 

 

3. Kultúrno-spoločenské podujatia  (5) 

  

 FOLKLÓR ŠITÝ DO KRÁSY, benefičný koncert, 9. 2.  2020 v Divadle Púchov. 

V programe sa predstavili DFS RADOSŤ, Trenčín; FSk DOLINA, Omšenie; DFS 

LIMBORA, Prečín; FSk HÁJIČEK, Chrenovec-Brusno; FS TRENČAN, Trenčín; FS VÁH, 

Púchov; FSk ZÁRIEČANKA, Záriečie; FSk PODŽIARAN, Papradno; FS POVAŽAN, 

Považská Bystrica. 

  

 FOTOROZKVET, výstava fotografií od 15. februára v kine Mier v Považskej Bystrici. 

Repríza výstavy fotografií 19. ročníka letnej fotografickej súťaže, ktorú každoročne 

pripravujeme v spolupráci s VMČ Rozkvet a PX Centrom v Považskej Bystrici. 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM, výstava regionálneho kola súťaže neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby v Považskom osvetovom stredisku od 12. do 28. 5.2020. Vystavených bolo 

viac ako 50 výtvarných prác od všetkých 20 autorov,  ktorí sa do súťaže zapojili. Výstavu si 

prišlo pozrieť cca 100 návštevníkov. 

  

 PÚCHOVSKÁ DOLINA – SVŮDNÁ KRASAVICE, OBRAZY 

Z ČESKOSLOVENSKEJ HISTÓRIE 

Slávnostné otvorenie výstavy, 28. 6. 2020 o 14.00 h v Kultúrnom dome v Záriečí. 

Výstava bola zostavená a venovaná viacerým témam a osobnostiam: 

 -  kroje  a krojové  súčastí z obcí Záriečie, Púchovskej doliny, Lidečka a oblasti 



    Hornolidečska 

-  reprodukcie malieb Martina Benku z návštevy Púchovskej doliny v roku 1931 

-   historické fotografie mesta Púchov, obcí Dohňany, Mestečko, Záriečie, Vydrná, Lúky,  

    Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou a obce Lidečko 

-   M. R. Štefánik- 140.výročie narodenia  

-   Ján Geryk- prvý a dlhoročný riaditeľ a správca Slovenského národného múzea v Martine 

-   z ateliéru Pavla Socháňa: fotografie z Púchovskej doliny 

 

  POKLADY Z POVALY, výstava, október 2020 – marec 2021 

- krojovaných bábik zo zbierky Veroniky Cetliovej 

- svadobných párt a vencov z dielne Anny Kulichovej 

- regionálnych krojových súčastí z Červeného Kameňa, Papradna, Lúk a Lysej  

p/Makytou 

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom sa uskutočnilo v Považskom 

osvetovom stredisku v Považskej Bystrici 8. októbra 2020 za stanovených bezpečnostných 

a hygienických opatrení v zmysle Usmernení Úradu verejného zdravotníctva. Nakoľko sa 

pandemická situácia opäť zhoršila, POS ostalo pre verejnosť zatvorené. Výstavu sme 

verejnosti ponúkli prostredníctvom virtuálnej galérie na www.pospb  a FCB.  

 

4. Klubová  činnosť  ( spolu 11 stretnutí) 

 - klub amatérskych výtvarníkov  (5 x), klub paličkovanej čipky (5x), fotoklub (1x)

  

 ÚČASŤ KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV REGIÓNU  NA 

KRAJSKÝCH,CELOŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH  PODUJATIACH,  

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja, 24. ročník krajskej postupovej súťaže 

a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ceny alebo čestné uznania a postup do 

celoslovenskéhokola súťaže získali: 

 Bartolomej Dvorský, Púchov, skupina I, A. kategória: kresba a grafika  

 Stanislava Vojtková, Považská Bystrica, skupina II, A. kategória: maľba 

 Štefan Gardoň, Ladce, skupina II, A. kategória: maľba 

 Karol Matejka, Považská Bystrica, skupina II, A. kategória: maľba 

 Ľubomír Zdurienčík, Považská Bystrica, skupina II, A. kategória: maľba 

 Božena Sádecká, Považská Bystrica, skupina II, A. kategória: maľba 

 

Výtvarné spektrum, 57. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 

neprofesionálnejvýtvarnej tvorby, ceny alebo čestné uznania získali: 

 Ľubomír Zdurienčík, Považská Bystrica, skupina II, A. kategória: maľba 

 Milš Rác, Považská Bystrica, skupina II, C. kategória: plastika 

 

REGIONÁLNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA NEPROFESIONÁLNEHO 

DIVADLA DOSPELÝCH, DIVADLA MLADÝCH A DIVADIEL POÉZIE 

V súťažnej kategórii prúdov súčasného divadla:  

http://www.pospb/
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diplom a cenu s priamym postupom - divadelný súbor HUGO, Pruské  

 V súťažnej kategórii prúdov tradičného divadla:  

diplom a cenu s priamym postupom - Dubnické divadlo, Dubnica nad Váhom  

Špeciálne ocenenia: Anne Jančovej za preklad a herecký výkon v inscenácii Môj úžasný 

rozvod,  Vladimírovi Gabčovi za mužský herecky výkon v inscenácii Zbohom rodina,  Petrovi 

Pantúčekovi za mužský herecky výkon v inscenácii Zbohom rodina, Tomášovi Tinathovi za 

pohybové stvárnenie postavy Albína Orieška v inscenácii Hotel na (Z)bláznenie,  DS HUGO 

za scénografiu a kostýmy v inscenácii Mangalice . 

 

MLADÝ MODERÁTOR, krajské kolo súťaže mladých moderátorov – redaktorov,  diplom 

a ceny získali:  I. kat.:  1.miesto  Sandra Kiššová, Gymnázium, Považská Bystrica 

                      2.miesto  Katarína Bošková, Gymnázium, Považská Bystrica 

                      3.miesto   Ema Boleková, Gymnázium, Púchov 

                    II.kat.:  Martin Bruňanský, Prievidza 

Do celoštátneho kola postúpili: Martin Bruňanský, Sandra Kiššová a Katarína Bošková. 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.12. 2020 

 

VÚC zaslal  rozpis rozpočtu POS rozpočtovým opatrením číslo 76/808/1/2020 vo výške 232 

692 €. Na základe schváleného rozpočtového opatrenia bol rozpočet vo februári navýšený o 7 

240 € v položke mzdy (5 640 € odmeny a 1 600 € odvody do poisťovní). Ďalšie rozpočtové 

opatrenie v apríli reagovalo na krízovú situáciu spôsobenú šírením koronavírusu pristúpením 

k viazaniu rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 15 849 € do konca roku 2020. RO č.3 

z 30.11.2020 bol presun 356 € z odmien na nemocenské dávky.  

Rozpočet bol zvýšený o dotáciu na projekty z Fondu na podporu umenia v sume 21 700 €. 

Celá táto suma však bola vrátená FPU, nakoľko kvôli pandémii sa žiadne z podporených 

podujatí neuskutočnilo. Z podpory MK SR vo výške 3 190 € sme použili 1 190 € a 2 000 € 

sme vrátili. 

Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2020 bol 2 000 €. Zostatok finančných 

prostriedkov z roku 2019 bol 1 529 €. Celkovo príjmy v 2020 boli rozpočtované na 268 351 

€, po vrátení sumy 23 700 € bol rozpočet príjmov 244 651 €. 

 

I.  PRÍJMY    rozpočet :   244 651,00 €    skutočnosť:  193 341,61 €      plnenie: 79,03 % 

2xx  Nedaňové príjmy 

Vlastné príjmy z kultúrnych aktivít boli rozpočtované v sume 2 000 €, plnenie k 31.12.2020 

je v sume 566 €, t.j. na 28,3 %. Zostatok vlastných príjmov z roku 2019 bol vo výške 1 529,24 

€. 

3xx  Granty a transfery 

Bežné transfery z rozpočtu VÚC na rok 2020 boli rozpočtované v čiastke 239 932 €. 

K 31.12.2020 sú príjmy z VÚC 190 056,37 €, čo predstavuje 79,21%. Príjmy z Fondu na 

podporu umenia boli vo výške 21 700 €, celá suma však bola vrátená na účet FPU. Ďalšie 

príjmy boli od MK SR vo výške 3 190 €, z toho sme však 2 000 € vrátili. Po vrátení 

prostriedkov ostali transfery v sume 191 246,37 €. 

Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC   



Kapitálové transfery neboli na rok 2020 rozpočtované. 

 

II.  VÝDAVKY  rozpočet: 244 651,00 € 

skutočnosť: 191 503,59 €    plnenie :   78,27 % 

     Bežné výdavky  skutočnosť: 190 056,37 € z rozpočtu TSK    

     257,22 € z vlastných zdrojov    

         0,00 € z FPU 

  1 190,00 € z MK SR 

 

                                                                                                              

610  Mzdy, platy, služobné príjmy, OOV  

Skutočné výdavky na mzdy za rok 2020 sú v čiastke 111 330,43 €, čo predstavuje plnenie na 

83,97 %. Plánovaný evidenčný počet zamestnancov pre rok 2020 bol 12, skutočný priemerný 

evidenčný počet zamestnancov je 9,9, z toho zamestnanci kultúry 6,3  a ostatní zamestnanci 

3,6. Priemerná mzda za rok 2020 je 939,59 €.     

Čerpanie prostriedkov na mzdy ovplyvnili dlhodobé PN dvoch zamestnankýň a jedno voľné 

pracovné miesto od júna 2020 (neobsadzovalo sa z dôvodu pandémie). 

 

620  Poistné a príspevky do poisťovní 

 

Skutočné výdavky na odvody za rok 2020 sú v čiastke 38 296,79 €, čo predstavuje plnenie na 

82,18 % z rozpočtu 46 600 €. Z toho príspevok na DDS zamestnancov bol v sume 1 145,60 

€. 

 

630  Tovary a služby       rozpočet: 58 819 €      skutočnosť: 38 342,39 €    plnenie:  65,19%  

 

631  Cestovné náhrady                                                                                                                                                

Na cestovné sa vyčerpalo 135,80 €, t.j. 13,58 % rozpočtu 1 000 €. Zahraničné služobné 

cesty sa neuskutočnili. 

 

632  Energia, voda a komunikácie 

Rozpočet tejto položky je 9 500 €, celkové výdavky dosiahli spolu 8 866,69 €, čo je čerpanie 

na 93,33 %. Pritom na elektrickú energiu bolo vynaložené 1 455,99 €, na vykurovanie 5 

253,52 €, na vodné a stočné 670,51 €, na poštové a telekomunikačné služby 1 486,67 €.  

633 Materiál  

Celkové výdavky na materiál k 31.12.2020 sú 9 190,69 € z prostriedkov TSK a 253,52 € z 

vlastných zdrojov. Rozpočet bol 12 566 €, plnenie na 75,16 %. 

634  Dopravné 

Celkové výdavky na dopravné sú vyčerpané v čiastke 699,02 €, t.j. na 16 % z rozpočtu 4 350 

€. Na nákup paliva, mazív, oleja a kvapalín pre služobné motorové vozidlá bolo vynaložených 

304,14 €, na servis, údržbu a opravu automobilov 276,48 €, na prepravu a prenájom 

dopravných prostriedkov 38,40 €, na poplatky 80 €, všetko zo zdroja 41.  

635  Rutinná a štandardná údržba 

Rozpočet tejto položky je 1 300 €, výdavky z prostriedkov TSK k 31.12.2020 sú v čiastke 1 

298 €, t.j. čerpanie predstavuje 99,85 %. 

636   Nájomné za prenájom 

V tejto položke nebolo čerpanie, rozpočet bol 1 000 €. 

637   Služby 



Výdavky na služby boli celkom 17 898,67 €, rozpočet 29 103 €, čo je plnenie na 61,5 %. 

Z toho  1 190 € bolo z prostriedkov MK SR, 3,70 € z vlastných zdrojov a ostatné 

z prostriedkov TSK.  

Najviac finančných prostriedkov (6 060,37 €) bolo vynaložených na všeobecné služby, na 

stravovanie zamestnancov (5 398,40 €) a na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 

(2 308 €). Prídel do sociálneho fondu predstavuje 1 275,07 €. 

 

 

640   Transfery jednotlivcom a ziskovým právnickým osobám 

Nemocenské dávky zamestnancom predstavujú čiastku 1 355,98 € a v júni bolo vyplatené 

odchodné zamestnankyni vo výške 2 058 €. Členské príspevky sme zaplatili v sume 120 €. 

Celkovo je táto položka vo výške 3 533,98 € z rozpočtu 6 648 €.  

Plnenie rozpočtu ovplyvnila významnou mierou koronakríza – finančné prostriedky na tovary 

a služby sa nečerpali kvôli výpadku hromadných podujatí. 

 

VYHODNOTENIE 

výnosovej a nákladovej časti rozpočtu k 31.12.2020 

 

VÝNOSY 

skutočnosť:   192 327,17 €     

602  Tržby z predaja služieb 

V roku 2020 boli tržby z predaja služieb realizované v sume 566 €. Z toho účastnícke 

poplatky 366 € a výtvarné a propagačné práce 200 €. 

648  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti neboli žiadne. 

69x  Výnosy z bežných a kapitálových transferov 

Bežné transfery z rozpočtu VÚC predstavujú k 31.12.2020 čiastku 190 056,37 €, z MK SR        

1 190 €, z kapitálového transferu 514,80 €. 

 

II.  NÁKLADY 

skutočnosť:  191 995,29 €     

501  Spotreba materiálu 

V roku 2020 sme na materiál vynaložili 10 141,16 € z prostriedkov TSK a 253,52 € 

z vlastných. 

502  Spotreba energie 

Za rok 2020 sú náklady na energie spolu 6 926,11 €. Z toho náklady na elektrickú energiu 

1455,99 €, na vykurovanie 5 253,52 € a na vodu 216,60 €. Položka stočné je vykazovaná 

v ostatných službách, a to v čiastke 453,91 €.  

511 Opravy a udržiavanie   

Na opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (2 automobilov) bolo vynaložených 132,49 

€, na údržbu počítačov 470 €, na opravu WC 828 €, spolu na opravy 1 430,49 €. 

512  Cestovné 

Na tuzemské cestovné zamestnancom bolo k 31.12.2020 vyplatené celkom 163,40 €.  

513  Reprezentačné 

V položke reprezentačné bolo vyplatené celkom 15,13 €. 

518  Ostatné služby 

Na ostatné služby POS vynaložilo celkom 9 664,88 €, z toho z prostriedkov MK SR 1 190 €. 

521 Mzdové náklady 

Mzdové náklady zamestnancov dosiahli čiastku 111 623,60 €, náklady na dohody mimo 

pracovného pomeru predstavujú sumu 1 953 €. 



524, 525, 527, 528  Sociálne poistenie 

Náklady na zákonné sociálne poistenie sú k 31.12.2020 vo výške 37 157,97 €, na ostatné 

sociálne poistenie 1 150,80 €. Zákonné sociálne náklady predstavujú čiastku 10 095,72 €, 

z toho nemocenské dávky 1 355,98 €, tvorba SF 1 283,34 €, strava zamestnancov 5 398,40 € 

a odchodné 2 058 €. Príspevok na rekreáciu bol vyplatený v sume 201,30 €. 

538  Ostatné dane a poplatky 

Náklady boli vynaložené na úhradu miestnych poplatkov za odvoz komunálneho odpadu 

v čiastke 280,72 €, poplatok RTVS 222,96 €, diaľničné známky a i. 73,73 €, spolu 577,41 €. 

548  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 

Ostatné náklady predstavujú sumu 120 €. 

551  Odpisy DHM 

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

k 31.12.2020 predstavujú sumu 514,80 €. 

568  Ostatné finančné náklady 

Poplatky banke sú k 31.12.2020 v čiastke 6,00 €. 

HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 

Výsledok hospodárenia za rok 2020 je zisk v sume 331,88 €.  

Sociálny fond 

Počiatočný stav SF bol 384,41 €. Tvorba za rok je suma 1 283,34 €, čerpanie SF 1 356,80 €. 

Z hodnoty stravného lístka á 4,80 € prispieva zamestnanec 1,40 €, zamestnávateľ 2,80 € 

a sociálny fond 0,60 €. Zostatok Sociálneho fondu k 31.12.2020 je 310,95 €.                        

Záväzky 

K 31.12.2020 eviduje POS záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti v sume 99,98 €. 

Záväzky voči zamestnancom sú v sume 7 014,14 €, voči poisťovniam 4 513,15 €, voči 

daňovému úradu 927,48 € a ostatné záväzky (zrážky za stravné lístky) v čiastke 235,20 €. 

Spolu krátkodobé záväzky v celkovej sume 12 789,95 € a dlhodobý záväzok účet SF v čiastke 

310,95 € 

Pohľadávky 

POS v Považskej Bystrici neeviduje k 31.12.2020 žiadnu pohľadávku. 

 

 Mgr. Daniela  Čižmárová                                                               

 riaditeľka  POS 

 

 

 

 

 


