
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZBORY ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA 
 

 

 

Rok 2021  



    

   Názov 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 

 

 

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 sme počas roka 2021 nemohli realizovať podľa plánu a v plnom rozsahu 

vzhľadom na opatrenia a obmedzenia, súvisiace s pandémiou.  

 

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 každoročne 

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

a záujmového vzdelávania na regionálnej i krajskej úrovni.  

Vzhľadom na dlhotrvajúce opatrenia sa súbory a kolektívy záujmovej umeleckej činnosti 

nestretávali, preto niektoré postupové súťaže a prehliadky boli v tomto roku zrušené 

(Rozprávkové javisko), realizované online (Hviezdoslavov Kubín, Mladý moderátor), prípadne 

termíny presunuté do druhého polroku. 

 

Edično-propagačná  

Považské osvetové stredisko na webovej stránke POS  zverejňuje  informácie o pripravovaných 

a zrealizovaných podujatiach. V období pandémie sme zverejňovali príspevky, 

fotodokumentáciu a videoreportáže z predchádzajúcich ročníkov tradičných podujatí a súťaží, 

mailto:pospb@pospb.sk
http://www.pospb.sk/


virtuálne výstavy a prezentácie  (Vesmír očami detí, Výtvarné spektrum, Múzy nás spájajú), 

informácie a  zaujímavosti o významných osobnostiach a udalostiach  nášho regiónu.  

Zabezpečili sme dotlač knihy Štefana Meliša: Ako víly hrad preniesli – povesti a príbehy 

z Považskej Bystrice a okolia, spolupracovali sme na druhom doplnenom vydaní publikácie 

Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté, obsahovo, štylisticky a graficky pripravili výstavu 

História a remeslá Marikovskej doliny, 700 rokov prvej písomnej zmienky o obci Mariková a 

vydali bulletin k výstave Poklady z truhlice  História a remeslá Marikovskej doliny, 700 rokov 

prvej písomnej zmienky o obci Mariková. Zrealizovali sme odovzdanie ocenení Predsedu TSK 

Jaroslava Bašku na jednotlivých podujatiach, konajúcich sa počas roka v regióne – na 

Folklórnej Lysej, na Marikovských folklórnych slávnostiach a v rámci podujatia Gavlovičovo 

Pruské.  

 

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 2020. 

  

Spolupráca 

Pri zabezpečovaní činnosti POS spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami v regióne – 

Vlastivedným múzeom, Považskou knižnicou, PX Centrom v Považskej Bystrici, základnými 

umeleckými školami, centrami voľného času, školskými úradmi, mestami a obcami, 

neziskovými organizáciami, regionálnymi osvetovými strediskami v Trenčianskom kraji, 

občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami. Systémom viaczdrojového financovania bolo 

zrealizovaných viacero podujatí. 

 

 

 Personálna, 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 1. polroku 2021 malo POS 9 

zamestnancov (6 odborných zamestnancov,  3 ekonomicko-prevádzkoví), nie je obsadené 

miesto jedného odborného zamestnanca a 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.  

 
 

 ODBORNÁ ČINNOSŤ ZARIADENIA, ORGANIZOVANÉ PODUJATIA  
 

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

Plánované boli 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: 
 regionálne: 
 VÝTVARNÉ SPEKTRUM, neprofesionálna výtvarná tvorba, marec 2021 

 ČO VIEŠ OHVIEZDACH? , vedomostná súťaž, marec 2021 

 VESMÍR OČAMI DETÍ, výtvarná súťaž, marec 2021 

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, prednes poézie a prózy, marec, jún 2021 

 Regionálna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých, divadla mladých a divadla

 poézie,  september 2021  

 

 krajské, oblastné, celoštátne a medzinárodné:  
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti Trenčianskeho kraja, Divadlo, Púchov 

 TOČ SA TOČ, krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, 
 Dom kultúry, Dubnica n/Váhom 
 O CENU DOMINIKA TATARKU, 18. ročník celoštátnej literárnej súťaže,  
 Plevník-Drienové 
     VIVA IL CANTO, krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov 
     Jasenica 

     OdDYCHpoDYCH, celoštátna súťaž a prehliadka MDH, detských a mládežníckych DO; 
     Lednické Rovne, Divadlo Púchov 

KOYŠOVE LADCE, celoštátna  súťaž v prednese ľúbostnej poézie 
     Ladce 

 

 

 PROJEKTY  NA  ROK  2021 

MK SR  (NOC): 

1. VÝTVARNÉ SPEKTRUM, regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby,  marec 2021 

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

mladých a divadiel poézie, september 2021 

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

Hviezdoslavov Kubín - IV. kategória, máj 2021 

4.   OdDYCHpoDYCH - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby, 

november 2021 – preložené na máj 2022 
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 FPU : 

1.  Krajská postupová súťaž a prehliadka DDT ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 

/apríl 2021, odstúpenie od zmluvy/ 

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

     podporujúce rozvoj osobnosti    

/realizácia január - december 2021/ 

3.  28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 

/11. júl  2021, amfiteáter, Horná Mariková / 

4.  Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov VIVA IL CANTO 

/august 2021/ 

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

zoskupení TOČ SA TOČ 

/september 2021, odstúpenie od zmluvy/ 

6.  OdDYCHpoDYCH - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovejhudby 

/november 2021/– preložené na máj 2022. 

Ostatné projekty: 

KOYŠOVE LADCE, celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie 

/MV SR, OÚ Trenčín/ 

Podujatia, ktoré boli realizované sa uskutočnili za stanovených bezpečnostných a hygienických 

opatrení v zmysle Usmernení Úradu verejného zdravotníctva. 

 

ZREALIZOVANÉ PODUJATIA:  

1. Okresné, regionálne prehliadky a súťaže ZUČ a VVČ  (10) 

 VESMÍR OČAMI DETÍ - výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ;  

Do  výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2021 sa napriek situácii, súvisiacej s opatreniami  

a prerušením školského vyučovania, zapojilo 11 škôl z nášho regiónu (okresy Považská 

Bystrica, Púchov a Ilava) spolu 80 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.  

 VÝTVARNÉ SPEKTRUM -  regionálna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby; 

Do súťaže sa zapojilo 12 autorov z regiónu s 34 výtvarnými dielami. Vzhľadom na vzniknutú 

situáciu sme výber poroty zrealizovali online. Výstavu pre verejnosť nebolo možné 

organizovať, pripravili sme fotogalériu výtvarných prác na webe pospb. Do krajského kola 

súťaže odborná porota postúpila 11 výtvarných prác. 

 ČO VIEŠ O HVIEZDACH? -   vedomostná astronomická súťaž pre jednotlivcov, záujemcov 

o astronómiu. Súťaž prebiehala online, zúčastnilo sa jej 8 súťažiacich. 

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN -   3x okresné kolá v umeleckom prednese poézie, prózy, I. – 

III. kategória, uskutočnili sa online, za okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa súťaže 

zúčastnilo spolu 76 recitátorov. Víťazi jednotlivých kategórií a žánrov postupujú do krajskej 

súťaže Podjavorinskej Bzince.  



HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy, IV. 

kategória.  Do súťaže sa prihlásilo 11 súťažiacich. Do krajského kola súťaže Štúrov Uhrovec 

postúpili na návrh odbornej poroty prví traja z oboch žánrov.  

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO – 15. ročník výtvarnej a literárnej súťaže pre deti 

a žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ. Zapojilo sa spolu 11 škôl  z okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 

Vo výtvarnej súťaži odborná porota hodnotila 80 výtvarných prác.  Do literárnej súťaže sa 

zapojilo 22 autorov, ocenených bolo 9. Výstava výtvarných a literárnych prác DOBŠINSKÉHO 

ROZPRÁVKOVO 2021 bola sprístupnená v POS v Považskej Bystrici do 31. augusta 2021. 

SVETLUŠKY -  oblastná súťaž v tvorivosti mentálne a zdravotne postihnutých detí. 

Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu sa súťaž uskutočnila prostredníctvom 

videonahrávok. Zapojilo sa 5 špeciálnych škôl (8 súťažných vystúpení). Všetkých zúčastnených 

sme odmenili diplomom a symbolickými vecnými cenami. 

KRAJINA NÁDEJE - výtvarná súťaž pre deti špeciálnych škôl, do ktorej sa zapojilo 11 

špeciálnych škôl. Porota hodnotila viac ako 80 výtvarných prác, ceny aj diplomy boli odoslané 

poštou. Výstava výtvarných prác bola nainštalovaná v POS v Pov. Bystrici.  

Krajské prehliadky a súťaže ZUČ a VVČ  (1) 

 VIVA IL CANTO, krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov 

Celoslovenské súťaže (2) 

O CENU DOMINIKA TATARKU –18. ročník celoštátnej literárnej súťaže. Do súťaže v I. 
kategórii  (žiaci 8.- 9. roč. ZŠ, ZUŠ ) sa zapojilo 24 autorov  s 36 prácami, v  II.  kategórii ( žiaci 
SŠ a dospelí občania)  sa zapojilo 87 autorov so 108 literárnymi prácami.  Vyhodnotenie súťaže 
a rozborový seminár sa uskutočnili online. Diplomy, finančné a vecné ceny boli oceneným 
autorom zaslané poštou.   
 22. KOYŠOVE LADCE, celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie – súťaže sa 
zúčastnilo 25 recitátorov – II. kateg. (žiaci 8.-9. ročníkov, SŠ) – 15 súťažiacich, III.-IV. kateg. 
(dospelí občania) – 10 recitátorov 
 

2. Výchovno-vzdelávacie podujatia  (28) 

 Prednášky pre ZŠ a SŠ, webináre  16  

 MOBBING, BOSSING A ŠIKANA NA PRACOVISKU – online pre verejnosť; 

Mgr. Michal Horváth zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva porozprával 

o  téme v kontexte diskriminácie, kedy sa s osobou zaobchádza menej priaznivo než s inými 

osobami v porovnateľnej situácii. Objasnil pojmy mobbing, bossing a ako sa prejavujú. Uviedol 

rozdiel medzi obyčajným konfliktom a mobbingom, či napr. aké poznáme formy mobbingu. 

Upriamil pozornosť na to, ako sa prejavuje šikana v práci a jej následky na našu psychiku. 

Podujatie sa uskutočnilo 29.apríla 2021 a prihlásilo sa 10 účastníkov. 

 PANDÉMIE V DEJINÁCH ĽUDSTVA (Španielska chrípka) – online pre verejnosť; 

Nezvyčajne smrteľná chrípka, ktorú spôsobil chrípkový vírus H1N1. Trvala od februára 1918 

do apríla 1920 a infikovala 500 miliónov ľudí na celom svete v štyroch po sebe idúcich vlnách. 

Počet obetí sa zvyčajne odhaduje na 17 až 50 miliónov a možno až 100 miliónov, čo z nej robí 

jednu z najsmrteľnejších pandémií v histórii ľudstva. Z historického hľadiska tému priblížil Mgr. 

Jakub Bielik. Podujatie sa uskutočnilo 26.mája 2021 a prihlásilo sa 12 účastníkov. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%ADpkov%C3%BD_v%C3%ADrus_A_subtypu_H1N1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoznam_epid%C3%A9mi%C3%AD&action=edit&redlink=1


 PROSTRIEDKY OCHRANY PRED DISKRIMINÁCIOU – online pre verejnosť; 

O problematike znevýhodňovania na pracovisku porozprával Mgr. Michal Horváth zo SNSLP. 

Účastníci webinára sa mohli dozvedieť napríklad ako postupovať pri diskriminačnom podnete, 

aké náležitosti má obsahovať sťažnosť zamestnanca, či akým spôsobom prebieha žaloba. Ďalej 

sa lektor venoval tomu akú pomoc poskytuje SNSLP pri podnete diskriminácie, postupu pred 

súdnym pojednávaním a uviedol aj príklady z praxe. Podujatie sa uskutočnilo 9.júna 2021 a  

prihlásených bolo 10 účastníkov. 

 KYBERŠIKANA – 2x prednáška pre stredné školy; 

Stretli ste sa s pojmom kyberšikana? Šírili ste niekedy fotku bez jeho/jej vedomia? Je inakosť 

vnímaná vždy ako jedinečnosť alebo môže byť príčinou konfliktov? Vedeli ste, že zabávanie sa 

na šikane bolí obeť rovnako ako šikana sama? Čo robiť, keď sa so šikanou stretneme? Ako 

chrániť seba v kyberpriestore? Vieme používať sociálne siete bezpečne? Na všetky tieto otázky 

odpovedal lektor zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Mgr. Michal Horváth. 

Vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo 16.júna 2021 a zúčastnilo sa ho  70 študentov. 

 PANDÉMIE V DEJINÁCH ĽUDSTVA (Španielska chrípka) – online pre verejnosť; 

Infekčné choroby hromadného výskytu sú od nepamäti nevítaným spoločníkom človeka na 

Zemi. Prvá vedecky podložená pandémia moru zasiahla „starý kontinent“ v polovici 14. 

storočia. Spôsobila záhubu tretiny obyvateľstva vtedajšej Európy a zmenila tak sociálnu 

štruktúru svetadielu. Pravdepodobne išlo o pľúcny mor, no do dejín sa zapísal ako čierna smrť. 

O pandémii rozprával 21.júna 2021 historik Mgr. Jakub Bielik. Bolo prihlásených 10 osôb. 

  SVETOVÝ DEŇ SRDCA – preventívne vyšetrenia a merania pre verejnosť; 

Životne dôležitý vládca všetkých orgánov - aj tieto prívlastky patria srdcu - jeho dôležitosť si 

pripomíname aj pri príležitosti Svetového dňa srdca. Dňa 29. septembra 2021 sa uskutočnili 

preventívne vyšetrenia rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení v súlade s aktuálnymi 

epidemiologickými opatreniami, ktorých sa zúčastnilo 20 osôb. 

  SRDCOVOCIEVNE OCHORENIA – prednáška pre verejnosť; 

Choroby srdca a ciev patria celosvetovo k najzávažnejším príčinám pracovnej neschopnosti a 

zároveň tvoria najväčší podiel hospitalizácií. Aj u Slovákov majú ochorenia obehovej sústavy 

pri pobyte v nemocnici jednoznačné prvenstvo v porovnaní so všetkými ostatnými diagnózami. 

POS pripravilo 29. septembra 2021 v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Považskej Bystrici vzdelávacie podujatie venované téme srdcovo-cievnych 

ochorení. Lektorkou bola Mgr. Veronika Bašová a zúčastnilo sa 10 ľudí. 

 AKO SA POVAŽSKÁ BYSTRICA STALA MESTOM - online pre verejnosť; 

Ako sa stala Považská Bystrica mestom? Čo všetko tomu predchádzalo? Aké udalosti mesto 

formovali? Na tieto otázky postupne odpovedal historik Mgr. Jakub Bielik. Mesto PB 

oslavovalo 75.výročie udelenia štatútu mesta. Prednáška sa uskutočnila 11.októbra 2021 

a prihlásilo sa 10 účastníkov. 

 DROGY AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM – 2x prednáška pre stredné školy; 

Interaktívne aktivity pre študentov vybranej strednej školy o látkových (drogy), či nelátkových 

závislostiach (nazývané aj behaviorálne závislosti) pripravili lektori Mgr. Sabína Brédová       



a Bc. Juraj Smolík z Občianskeho združenia PRIMA. Vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo 

20.októbra 2021 a zúčastnilo sa spolu 65 študentov. 

 OSTEOPORÓZA – ZLODEJ VÁPNIKA – prednáška pre verejnosť; 

Rednutím kostí - osteoporózou trpí veľká časť populácie, najmä žien. Vyvíja sa pomaly, často 

celé roky, bezbolestne a bez príznakov. Postupné rednutie kostí s pribúdajúcim vekom je 

prirodzený proces, nie je však prirodzené, ak nám kosti rednú prirýchlo. S témou oboznámila 

Mgr. Janka Blažejová, ktorá je odbornou konzultantkou zdravej výživy a odbornou poradkyňou 

pre homocystein a histamím. Vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo 27.októbra 2021 

a zúčastnilo sa 16 osôb.  

 KYBERŠIKANA, NIE JE VÍTANÁ – 3x prednáška pre stredné školy; 

Kyberšikana je druh šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom informačných a 

komunikačných technológií. Ide o zasielanie obťažujúcich, urážlivých či útočných mailov a 

SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, prípadne zverejňovanie fotografií a videí s 

cieľom poškodenia identity danej osoby. Kyberšikana je jedným z najčastejších negatívnych 

javov na internete. Vyskytuje na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, Instagram, ale aj 

pri hraní online videohier. Najčastejšie sa objavuje medzi mladistvými na stredných školách, 

no môže sa vyskytnúť i u vysokoškolákov či medzi kolegami v práci. 24. novembra 2021 tému 

priblížil Mgr. Michal Horváth zo SNSLP pre 72 študentov.  

 RODOVÁ ROVNOSŤ - online pre verejnosť; 

Účastníci, ktorí absolvovali vzdelávanie 1.decembra 2021 získali základný prehľad a informácie 

o problematike rodovej rovnosti, postavení žien v dejinách spoločnosti, o rodových 

stereotypoch a postavení žien v pracovnoprávnych vzťahoch a pri poskytovaní tovarov 

a služieb. Téme sa venoval Mgr. Tomáš Földes zo Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva a prihlásilo sa 11 účastníkov. 

DOBROHUDIE – dve letné hudobné dielne pre deti aktívne hrajúce na hudobné nástroje 

s lektorom Dobroslavom Kortmanom,  v POS PB 20. júla a 10. augusta 2021, bola opäť 

venovaná ľudovej hudbe. Skúsený lektor Dobroslav Kortman spolu s deťmi naplno využili celý 

deň k nácviku spoločnej hry i spevu z repertoáru ľudových piesní stredného Považia - Prečína, 

Marikovej i Záriečia. Hudobné dielne tohto druhu veľmi významne pomáhajú k porozumeniu 

a  hlbšiemu poznaniu regionálnych tradícií a samotnej ľudovej hudby a pokračovali i na jeseň 

29. septembra naraz s tanečnou dielňou s lektorkou Lenkou Šútorovou Konečnou a hudobná 

5.11. 2021 v KD v Plevníku-Drienovom.  

Folklórne hodnoty na Strednom Považí VIII  - hudobné dielne venované pastierskym 

hudobným nástrojom a po niekoľkoročnom cykle týchto školení sme tie tohtoročné rozšírili 

okrem hry aj o poznanie výroby samotných nástrojov. Dňa 1. októbra 2021 sa v dielni Jozefa 

Pobočíka v Brvništi deti z detského folklórneho súboru Podžiaranček zoznámili s jednotlivými 

pracovnými postupmi a nástrojmi potrebnými pri výrobe rífovej, či šeťdierkovej píšťaly. Mgr. 

Jozef Pobočík sa spolu so svojím otcom venujú výrobe i samotnej interpretácii.   

 TKANICE- tvorivá dielňa tradičného tkania na doštičke. Deti z DFS Dúbravček postupne 

nadobudli zručnosť a utkali si rôznofarebné bavlnené tkanice.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikanovanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://sk.wikipedia.org/wiki/SMS
https://sk.wikipedia.org/wiki/Blog
https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
https://sk.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sk.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://sk.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://sk.wikipedia.org/wiki/Videohra


Prednáška a film o drotárstve – prázdninový program pre DFS Podžiaranček z Papradna 
( 12. augusta 2021, 38 detí  – lektor D. Mahútová). 

VÝTVARNÉ WORKSHOPY – pre amatérskych výtvarníkov regiónu. Uskutočnili sa 

v septembri a v októbri v rámci projektu KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI pre 

amatérskych výtvarníkov z regiónu. Uskutočnili sa v exteriéri, v prostredí jesennej prírody v 

okolí Považskej Bystrice - Praznov a v interiéri, v priestoroch POS. Pod vedením lektora V. 

Šimíka sa účastníci zdokonaľovali vo výtvarných  technikách (kresba, maľba akrylom, olejom, 

akvarelom, pastelom), pracovali s rôznymi námetmi.  

 

Rozborové semináre 4 

Tvorivé dielne, školenia 8 

 

 3. Kultúrno-spoločenské podujatia  (16) 

V SRDCI JAVORNÍKVO – 8. ročník folklórneho festivalu v Papradne 

Obec Papradno, Folklórna skupina Podžiaran, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pripravili 19. júna 2021 v amfiteátri v obci Papradno 

už 8. ročník folklórneho festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO. V programe sa predstavili detská 

folklórna skupina Podžiaranček z Papradna, Matej Kysel a spevácka skupina Dúbrava z 

Jasenice, Jozef Pobočík a FSk Bukoviny z Brvništa, ľudová hudba a folklórna skupina Javorníček 

z Hvozdnice a domáca folklórna skupina Podžiaran.  

25. FOLKLÓRNA LYSÁ – Obec Lysá pod Makytou a POS v Považskej Bystrici pripravili  27. 

júna 2021 v amfiteátri v Lysej pod Makytou jubilejný 25. ročník podujatia FOLKLÓRNA LYSÁ, 

na ktorom sa predstavili DFS Javorinka z Lysej pod Makytou, FSk Nimničanka z Nimnice, 

Rozmarínek zo Záriečia. Hosťom bol folklórny súbor Váh z Púchova.   

Súčasťou programu Folklórnej Lysej bolo i  odovzdávanie ocenení predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslava Bašku jubilujúcim kolektívom a jednotlivcom v oblasti folklóru 

za rok 2020. Ocenenia  prevzali: FSk Nimnička z Nimnice (50. výročie založenia); Spevácka 

skupina Štepnická Skala zo Streženíc (65. výročie založenia); FSk Konopa z obce Dohňany (25. 

výročie založenia); FSk Mestečko z Mestečka (25. výročie založenia); FSk Záriečanka zo Záriečia 

(25. výročie založenia); FSk Lazovienka z Lazov pod Makytou (25. výročie založenia); FSk 

Javorník z obce Lúky (25. výročie založenia); FSk Javorina z Lysej pod Makytou (25. výročie 

založenia). 

 28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI, 11. júl 2021. Organizátori obec Horná 

Mariková a Považské osvetové stredisko pripravili v autentickom prostredí amfiteátra bohatý 

program. Po privítanke FSk Žrnovanka sa predstavili deti z DSSk STUDNIČKA z Dolnej 

Marikovej, DFSk PODŽIARANČEK z Papradna, spevom a hrou na heligónke Matej KYSEL 

z Jasenice. Jubilujúce folklórne skupiny STRÁŽOVANKA zo Zliechova, mužská spevácka skupina 

MANÍNEC z Podmanína  a  FSk PRAZNOVANKA z Praznova spevom i tancom predstavili 

folklórne tradície svojich obcí. Zo susednej papradnianskej doliny sa predstavila FSk 

PODŽIARAN z Papradna. Nechýbala domáca FSk Žrnovanka s pásmom Už sme sa stretli. 

Súčasťou programu bolo i odovzdávanie ocenení predsedu Trenčianskeho samosprávneho 



kraja Jaroslava Bašku. Ocenenia prevzali: DFS MLADOSŤ, Považská Bystrica; FS BYSTRIČAN, 

Považská Bystrica; DFS BYSTRINKA, Považská Bystrica; FSk PRAZNOVANKA, Praznov; FSk 

STRÁŽOVANKA, Zliechov; Mužská spevácka skupina MANÍNEC, Podmanín; Obec Papradno; 

Obec Horný Lieskov a Miroslava GRŽINIČ. Súčasťou slávností bola výstava  História a remeslá 

marikovskej doliny pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Mariková 

umiestnená v remeselnom stane.  Návštevníkom priblížila  život obcí marikovskej doliny, ktoré 

v minulosti spoločne patrili do obce Mariková. Popri hlavnom programe slávnosti boli 

pripravené tvorivé dielne a súťaže pre deti, ľudoví remeselníci predvádzali svoje remeslo 

v hlavnom stane a atmosféru slávností okrem voňavých tradičných marikovských dobrôt 

dopĺňala i ľudová  hudba Carpatia.  V drevenici, ktorá je expozíciou Vlastivedného múzea, boli 

okrem tradičného bývania sprístupnené i repliky pracovných nástrojov Jozefa Škrabku. V 

kováčskej dielni umeleckého kováča Milan Lokšíka  mohli záujemcovia vidieť  ukážky 

pracovných postupov výroby predmetov z kovu. Vystúpením speváka rusínskych ľudových 

piesní ŠTEFANA ŠTECA a kapely FAJTA vyvrcholili  folklórne slávnosti. Napriek nepriaznivému 

počasiu prišlo do Hornej Marikovej veľa návštevníkov, priaznivcov folklóru a tradičnej ľudovej 

kultúry.  

PÍŠŤALKÁRSKE BRVNIŠTE  

Nezisková organizácia - spolok ROTARVAK z Brvnišťa, folklórna skupina Bukoviny v spolupráci 

s Považským osvetový strediskom v Považskej Bystrici a obcou Brvnište pripravili v nedeľu 18. 

júla 2021 v starej drevenej historickej školy dvanásty ročník folklórneho podujatia 

PÍŠŤALKÁRSKE BRVNIŠTE. Pozvanie do Brvnišťa tento rok prijali FSk ŽRNOVANKA z  Hornej 

Marikovej, sólista spevák a gajdoš Petr SOVJAK z Valašska a Terchovská muzika SOKOLIE zo 

Skalice. Domáca folklórna skupina BUKOVINY okrem tradičnej i viachlasej hry na rífových 

píšťalách a speve pripravili spolu s domácimi  gazdinkami pestrú ochutnávku jedál pod názvom 

Z BRVNIŠTSKEJ KUCHYNE. RÍFOVÁ PÍŠTALA už našla aj stabilnú expozíciu v priestoroch starej 

školy a zruční majstri Jozef Pobočík starší so synom Jozefom  predvádzali výrobu pastierskych 

hudobných nástrojov.  

TO LEDNICKÉ POLE -  folklórne popoludnie, 14. august 2021 v amfiteátri pod hradom 

v Lednici. V programe sa predstavili detská folklórna a folklórna skupina LEDNIČANKA 

z Lednice. Piesne spod Javorníkov zazneli v podaní FSk PODŽARAN z Papradna a záver patril 

MOŠTENSKÝM PAJTÁŠOM z Horného Moštenca.  Zabavme sa pod Lednickým hradom bol 

názov druhej časti programu a do tanca hrala hudobná skupina SONG. 

Oslavy 550. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čelkova Lehota – v programe 

účinkovali – DH MOŠTEŇANKA, Dolný Moštenec, umelecké slovo Dominik BOLEGA, 

HLOCANSKÍ HARMONIKÁRI, FSk LIMBORA, Prečín hudobná skupina GALAKTIC a zabávač Števo 

HRUŠTINEC. 

OBECNÉ SLÁVNOSTI pri príležitosti 700. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI 

UDIČA – divákom sa predstavili PACI PAC hudobno-zábavný program pre deti, Matej KYSEL, 

MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI, ELÁN FOREVER, OLDIES PARTY – DJ Jaro TRNÍK. Z rúk starostu obce si 

prevzalo 26 občanov ocenenia za dlhodobú aktívnu činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, za 

záslužnú činnosť v prospech obyvateľov obce Udiča. 



55. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ, spomienkové slávnosti na Hugolína Gavloviča 10.-12. 

september 2021. Účinkujúci – DS Hugo, Divadelný Svet, Katarína Koščová, Štefan Bučko, Vlado 

Kulíšek, RYTMIKA, Čarovné ostrohy, Veronika Rabada, Arzén. Súčasťou slávností bolo 

odovzdávanie ocenení predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku 

jubilujúcim kolektívom a jednotlivcom v oblasti divadla za rok 2020 - DS Hugo, Pruské, DS 

I.Pišku Stupné, DS Makyta Púchov. 

18. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK a 605. výročie prvej písomnej zmienky o obci. 

V programe účinkovali – DH HOĽAZŇANKA, spevácka skupina ŽERAVICA, HELIGONKÁRKY  

TROCH GENERÁCIÍ, Papradno, gajdoš Ľubomír TATARKA, Slovenská Ľupča, TERCHOVSKÁ 

MUZIKA Z DOLINY, VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY. 

INŠPIROVANÉ TRADÍCIOU - Vianočné zvyky v Papradne - nahrávka a uvedenie 

dokumentu: POSŇÍ DZEŇ - ukážka tradičného štedrovečerného stolovania v Papradne podľa 

námetu a scenára Lenky Jandušíkovej a Izidora Mikudíka v rámci projektu FPÚ - Kultúra 

človeka, kultúra spoločnosti. Ukážka tradičného štedrovečerného stolovania, Betlehemské 

obchôdzky ako aj ďalšie vianočné zvyky v Papradne boli natočené v jednom z pôvodných 

tradičných obydlí obce. Premiéru dokumentu sme uviedli 21. decembra 2021 o 18.00 hodine 

prostredníctvom youtube kanála na weblinku: https://www.youtube.com/watch?v=j9RFHRxinuM 

Vianočný koncert v Papradne - Pri hornéj doľiňe 

POS PB, folklórna skupina Podžiaran, Obec Papradno a Rímskokatolícka farnosť Papradno 

pripravili v Kostole sv. Ondreja v Papradne koncert Pri hornéj doľiňe. Členovia FSk Podžiaran 

predstavili tradičné piesne z Papradna, piesne z jednotného katolíckeho spevníka a 

premiérovo zaznela i pieseň V Betleheme, svätej zemi autora Pavla Knapa. Premiéru 

vianočného koncertu sme uviedli 23. decembra 2021 o 18.00 na youtube kanáli.  

 

 4. Klubová  činnosť  (spolu 12 stretnutí) 

 - klub amatérskych výtvarníkov  (7 x) 

 - klub paličkovanej čipky (5x)  

  

 

 ÚČASŤ KOLEKTÍVOV A JEDNOTLIVCOV REGIÓNU  NA KRAJSKÝCH, 
CELOŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH  PODUJATIACH,  

 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 
V prvom polroku sa uskutočnilo Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 25. ročník krajskej 
postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby, kde hlavnú cenu a postup do 

celoslovenského  kola súťaže získala: Stanislava Vojtková, Považská Bystrica, 

skupina II, kategória -maľba  a čestné uznanie: Karol Matejka, Považská Bystrica, skupina II. 

kategória- maľba.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9RFHRxinuM


  OSTATNÁ ČINNOSŤ 

- vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z FPU na rok 2021 – Mahútová, Bašová,  

Budajová, Galomičová, Čižmárová, 

- vyhodnotenie a vyúčtovanie projektov – FPU  2020, všetci zamestnanci, 

- vypracovanie rozborov činnosti POS za rok 2020 – všetci zamestnanci, 

- plán podujatí POS, rozpočet podujatí,  hlavné úlohy POS na rok 2021, všetci 

zamestnanci, 

- vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z MK SR na rok 2021 – Bašová,  Budajová, 

- mesačné prehľady pripravovaných podujatí, propagácia v médiách, inštitúciách,  

       web, FB – Budajová, Hudák, 

- vypracovanie Štatistických výkazov za POS za rok 2020, Budajová, 

- spracovanie fotodokumentácie a videodokumentácie činnosti POS, archivácia na pevný 

disk a na nosiče, tvorba elektronickej evidencie – Mahútová, Bašová, Galomičová, 

- propagácia zaujímavostí z regiónu z oblasti folklóru – Mahútová, Hudák, 

- spracovanie informácii o významných udalostiach, pamätných dňoch - Čižmárová, 

Galomičová, 

- príprava a zverejňovanie príspevkov na web pos a facebooku  (viac ako 70 príspevkov) 

(všetci manažéri)  

- vypracovanie žiadostí o zmeny termínov postupových súťaží a podujatí na MK SR a FPU 

(všetci manažéri)  

- príprava textov a podkladov pre druhé vydanie knižky Autentické hodnoty 

v Javorníkoch ukryté (obec Papradno a Fsk Podžiaran) – Mahútová, Čižmárová 

- Bulletin POKLADY Z TRUHLICE, História a remeslá Marikovskej doliny, 700 rokov prvej 

písomnej zmienky o obci Mariková – texty, fotografie, podklady – Mahútová, 

Čižmárová 

- Poďakovanie za úrodu 5. 9.2021 v Nimnici a 50. výročie vzniku skupiny Folklórna 

skupina Nimničanka – ocenenie, účasť na programe - Mahútová, Čižmárová  

- 12. 9. 2021 FSk Záriečanka - 25. výročie založenia skupiny, DIVADLO v Púchove 
Uvedenie do života nového hudobného CD s názvom V TEJ ZÁRIECKEJ ŠEPLECI a DVD: 
ZÁRIEČANKA – ZO SRDCA PÚCHOVSKEJ DOLINY s podnázvom Záriečie vo zvykoch 
a tradíciách. Ďakovné listy, účasť na programe - Mahútová, Čižmárová 

  EDIČNÁ, PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ 

- Dotlač knihy Štefana Meliša: Ako víly hrad preniesli – povesti a príbehy z Považskej 
Bystrice a okolia 

- Bulletin Dobšinského rozprávkovo 
- Bulletin Poklady z truhlice, história a remeslá Marikovskej doliny, 700 rokov prvej 

písomnej zmienky o obci Mariková 
- Spolupráca na druhom doplnenom vydaní publikácie Autentické hodnoty 

v Javorníkoch ukryté 
Webová stránka a facebook: -     45 príspevkov 

-  8 metodických videí 
-  5 prezentácií z odborných činností POS  



 

 CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD PODUJATÍ, VYHODNOTENIE NÁKLADOV A TRŽIEB 
 

 
SEMINÁRE- rozborové 

Názov Miesto Dát. Účasť 

Pri regionálnej súťaži amat. výtv. tvorby Výtvarné spektrum POS, Pov. Bystrica 21.5.   6 

Pri regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, IV. kat POS, Pov. Bystrica 21.6. 15 

Pri krajskej súťaži Viva il canto Jasenica 29.8.   9 

 
 
 

VZDELÁVACIE AKTIVITY 
Názov Miesto Dát. Účasť 

Mobbing, bossing a šikana na pracovisku, prednáška pre 
verejnosť 

online 29.4.  10 

Pandémie v dejinách ľudstva (Španielska chrípka a Mor),  
2x vzdelávacie podujatie 

online 26.5., 
21.6. 

 22 

Prostriedky ochrany pred diskrimináciou, prednáška online 9.6.  10 

Kyberšikana, 2x prednášky pre študentov SŠ POS, Pov. Bystrica 16.6.  70 

DOBROHUDIE, tvorivá hudobná dielňa POS, Pov. Bystrica 20.7., 
10.8. 

 30 

TKANICE, tvorivá dielňa POS, Pov. Bystrica 23.7.  30 

TKANICE, tvorivá dielňa - VLÁDSKE Vládske 2.8.  50 

Prednáška a film o drotárstve pre DFS Podžiaranček z Papradna  
 

POS, Pov. Bystrica 12.8.  40 

Folklórne hodnoty na Strednom Považí VIII.  
 školenia pre vedúcich a členov FS, DFS, FSk 

Plevník-Drienové, 
Brvnište 

29.9., 
1.10., 
5.11. 

 60 

Svetový deň srdca, vyšetrenia rizikových faktorov srdcových  
ochorení 

POS, Pov. Bystrica 29.9.  20 

Srdcovo-cievne ochorenia, prednáška pre verejnosť POS, Pov. Bystrica 29.9. 10 

Výtvarné workshopy POS, Pov. Bystrica 18.,19.9.  
9.,10. 10. 

38 

Ako sa PB stala mestom, prednáška pre verejnosť online 11.10. 10 

Drogy ako spoločenský problém, 2x prednášky pre SŠ POS, Pov. Bystrica 20.10. 65 

Krok za krokom k inscenácii, tvorivá divadelná dielňa ZUŠ, Nová Dubnica 26.10. 18 

Osteoporóza -zlodej vápnika, prednáška pre verejnosť POS, Pov. Bystrica 27.10. 16 

Kyberšikana, nie je vítaná, 3x prednášky pre študentov SŠ POS, Pov. Bystrica 24.11. 72 

Rodová rovnosť, prednáška pre verejnosť online 1.12. 11 

 



SÚŤAŽE, PREHLIADKY, KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
Názov Miesto Dátum Účasť 

VESMÍR OČAMI DETÍ, výtvarná súťaž POS, Pov. Bystrica marec    80 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH, astronomická súťaž online 16.3.     8 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, I.-III. kategória  
okresné kolá Púchov, Ilava, Pov. Bystrica 

online marec, 

apríl 

  76 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM, súťaž, výstava POS, Pov. Bystrica 21.5.   12 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, IV. kategória, regionálne kolo  POS, Pov. Bystrica 21.6.   15 

O CENU DOMINIKA TATARKU, celoslovenská literárna súťaž online máj  111 

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO, výtvarná a literárna súťaž POS, Pov. Bystrica jún  100 

V SRDCI JAVORNÍKVO, 8. ročník folklórneho festivalu Papradno jún 500 

25. FOLKLÓRNA LYSÁ Lysá pod Makytou jún 500 

28. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI  Horná Mariková 11.7. 1000 

POKLADY Z TRUHLICE, výstava  
700. výročie prvej písomnej zmienky o Marikovej    (10 banerov) 

Horná Mariková 11.7. 200 

TVORIVO,HRAVO,VESELO- prázdninové tvorivé dielne POS, Pov. Bystrica 12-15.7. 40 

PÍŠŤALKÁRSKE BRVNIŠTE Brvnište 18.7. 300 

To lednické pole Lednica 14.8. 1000 

Obecné slávnosti pri príležitosti 700.výročia obce UDIČA Udiča 21.8. 1000 

550. Výročie obce Čelkova Lehota Čelkova Lehota 28.,29.8. 400 

JASENICKÉ NOTENIE Jasenica 28.,29.8. 600 

VIVA IL CANTO, krajská postupová súťaž speváckych zborov Jasenica 29.8. 150 

Hodové slávnosti v KOSTOLCI Kostolec 5.9. 100 

54. GAVLOVIČOVO PRUSKÉ, spomienkové slávnosti Pruské 10-12.9. 2500 

18. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK Stupné 12.9. 600 

22. KOYŠOVE LADCE Ladce 22.10. 150 

SVETLUŠKY, oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl online nov. 60 

KRAJINA NÁDEJE, výtvarná súťaž pre deti špeciálnych škôl POS, Pov. Bystrica nov./ 

dec. 

80 

Nahrávka a uvedenie dokumentu: INŠPIROVANÉ TRADÍCIOU - 

Vianočné zvyky v Papradne 

Papradno dec. 850 

Vianočný koncert v Papradne - Pri hornéj doľiňe, Papradno 

 

Papradno dec. 1100 



VYHODNOTENIE 
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2021 

 
VÚC zaslal  rozpis rozpočtu POS rozpočtovým opatrením číslo 76/808/1/2021 vo výške 246 717 €. 
Na základe schváleného rozpočtového opatrenia bol rozpočet v júni navýšený o 3 500 € na podujatia 
28. marikovské folklórne slávnosti a Gavlovičovo Pruské a v septembri o 1 000 € na prípravu a tlač 
etnografickej publikácie. RO č.3 z 30.11.2021 bol presun prostriedkov z úspory miezd na odmeny. 

Rozpočet bol zvýšený aj o dotáciu na projekty z Fondu na podporu umenia v sume 35 925 €,  o dotáciu 
z NOC v sume 14 000 € na celoštátnu súťaž dychových hudieb, o sumu 2 000 € z MK SR na podujatie 
Svetlušky a 1 200 € z MV SR na podujatie Koyšove Ladce. Nakoľko kvôli pandémii sa niektoré 
z podporených podujatí neuskutočnili, vrátili sme FPU sumu 5 000 €,  NOC 13 500 € a MK SR 2 000 
€. Do roku 2022 sme presunuli sumu 15 425 € z FPU na celoštátnu súťaž dychových hudieb. 

Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2021 bol 3 358 €. Zostatok finančných prostriedkov 
z roku 2020 je 1 838 €, príjmy z dobropisov za energie 626 €.  

Nevyčerpaná dotácia TSK vrátená 31.12.2021 je suma 27 284,33 €. 

 

I.  PRÍJMY    rozpočet :   289 664,00 €    skutočnosť:  259 444,30 €      plnenie: 89,57 % 

2xx  Nedaňové príjmy 
Vlastné príjmy z kultúrnych aktivít boli rozpočtované v sume 3 358 €, plnenie k 31.12.2021 je     3 358 
€. Zostatok vlastných príjmov z roku 2020 je 1 838,02 €, príjmy z dobropisov za energie 626,06 €. 
3xx  Granty a transfery 
Bežné transfery z rozpočtu VÚC na rok 2021 sú po úprave rozpočtované v čiastke 251 217 €. 
K 31.12.2021 sú príjmy z VÚC 220 997,22 €, čo predstavuje 88 %. Príjmy z Fondu na podporu 
umenia, NOC, MK SR a MV SR sú vo výške 32 625 €.  
Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC   
Kapitálové transfery neboli na rok 2021 rozpočtované. 
 
 

II.  VÝDAVKY  rozpočet: 289 664,00 € 

skutočnosť: 238 546,33 €    plnenie :   82,35 % 
 

     Bežné výdavky  skutočnosť: 220 997,22 € z rozpočtu TSK    
        349,11 € z vlastných zdrojov    
   15 500,00 € z FPU 
        500,00 € z NOC 
     1 200,00 € z MV SR                                                                                                              

620  Poistné a príspevky do poisťovní 
Skutočné výdavky na odvody sú v čiastke 43 582,16 €, čo predstavuje plnenie na 86 % z rozpočtu 50 
661 €. Z toho príspevok na DDS zamestnancov bol vyplatený v sume 1 288,20 €. 
630  Tovary a služby       rozpočet: 102 096 €      skutočnosť: 71 323,31 €    plnenie:  69,86 %  

631  Cestovné náhrady                                                                                                                                                

Na cestovné sa kvôli obmedzeniam vyčerpalo len 311,84 €, t.j. 31 % rozpočtu 1 000 €. Zahraničné 
služobné cesty sa neuskutočnili. 
632  Energia, voda a komunikácie 
Rozpočet tejto položky je 9 500 €, celkové výdavky dosiahli spolu 8 415,28 €, čo je čerpanie na 88,58 
%. Pritom na elektrickú energiu bolo vynaložené 1 177 €, na vykurovanie 4 836,50 €, na vodné 
a stočné 529,67 €, na poštové, telekomunikačné služby a internet 1 872,11 €.  
633 Materiál  
Celkové výdavky na materiál sú 8 850,39 € z prostriedkov TSK (rozpočet 9 812 €, plnenie na 90 %) 
a 500 € z podpory NOC. 



634  Dopravné 
Výdavky na dopravné sú vyčerpané v čiastke 1 893,75 €, t.j. na 44,22 % z rozpočtu 4 283 €. Na nákup 
paliva, mazív, oleja a kvapalín pre služobné motorové vozidlá bolo vynaložených 455,16 €, na servis, 
údržbu a opravu automobilov 733,55 €, na prepravu a prenájom dopravných prostriedkov 625,04 €, 
na poplatky 80 €, všetko zo zdroja 41. Z FPU išlo na prepravu 1 020 €. 
635  Rutinná a štandardná údržba 
Rozpočet tejto položky je 1 600 €, výdavky z prostriedkov TSK sú v čiastke 1 551,58 €, z vlastných 
zdrojov 281,60 €. 
636   Nájomné za prenájom 
V tejto kapitole sa z rozpočtu TSK 1 400 € minulo 920 € a z FPU 830 €. 
637   Služby 
Výdavky na služby zo zdroja 41 sú v sume 31 831,36 €, rozpočet je 36 054 €, teda plnenie je 88,28 
%. Z vlastných zdrojov sú výdavky vo výške 67,51 €, z prostriedkov FPU 14 850 €.  
Najviac finančných prostriedkov (20 236,26 €) bolo vynaložených na všeobecné služby, na 
stravovanie zamestnancov (5 964 €) a na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (1746 
€). Prídel do sociálneho fondu je 1 630,40 €. 
640   Transfery jednotlivcom a ziskovým právnickým osobám 
Nemocenské dávky zamestnancom predstavujú čiastku 673,44 €, čo je 67 % rozpočtu 1 000 €, za 
členské príspevky do AKOI a OOCR sme zaplatili 120 €. 
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 31.12.2021 

 
 

I.  VÝNOSY   skutočnosť:   242 696,08 €     

602  Tržby z predaja služieb 
V roku 2021 boli tržby z predaja služieb realizované v sume 3 358 €. Z toho účastnícke poplatky 563 
€, výtvarné a propagačné práce 2 695, ostatné aktivity 100 €. 
648  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti predstavujú dobropisy na energie v sume 626,06 €. 
69x  Výnosy z bežných a kapitálových transferov 
Bežné transfery z rozpočtu VÚC predstavujú k 31.12.2021 čiastku 220 997,22 €, z kapitálového 
transferu 514,80 €, z FPU, MV SR a NOC 17 200 €.  
 
 

II.  NÁKLADY   skutočnosť:  239 341,97 €   

   
501  Spotreba materiálu 
V roku 2021 sme na materiál vynaložili 9 313,95 € z prostriedkov TSK a 1 124,72 € z FPU. 
502  Spotreba energie 
Náklady na energie spolu sú 6 161,10 €. Z toho náklady na elektrickú energiu 1177 €, na vykurovanie 
4 836,50 €, na vodu 147,60 €. Položka stočné je vykazovaná v ostatných službách, a to v čiastke 
382,07 €.  
511 Opravy a udržiavanie   
Na opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (2 automobilov) bolo vynaložených 519,10 € zo 
zdroja 41, na opravu osvetlenia 700 € (z vlastných zdrojov ďalších 281,60 €) a na ostatné opravy 
851,58 €. 
 
 



512  Cestovné 
Náklady na tuzemské cestovné zamestnancov sú k 31.12.2021 v sume 322,04 €, na kultúrne aktivity 
291,24 zo zdroja 41 a 1 365,10 € zo zdroja 111.  
513  Reprezentačné 
V položke reprezentačné bolo vyplatené celkom 266,62 €. 
518  Ostatné služby 
Na ostatné služby POS vynaložilo celkom 38 598,13 €, z toho 14 178,50 € zo zdroja 111. 
524, 525, 527, 528  Sociálne poistenie 
Náklady na zákonné sociálne poistenie sú vo výške 42 470,45 €. Zákonné sociálne náklady 
predstavujú čiastku 8 645,60 €, z toho nemocenské dávky 673,44 €, tvorba SF 1 631,20 €, strava 
zamestnancov 5 964 €, OOP COVID 19 376,96 €. Ostatné sociálne náklady sú 539,55 €. 
538  Ostatné dane a poplatky 
Náklady boli vynaložené na úhradu miestnych poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v čiastke 
279,95 €, poplatok RTVS 222,96 €, diaľničné známky a i. 71,12 €, spolu 574,03 €. 
548  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
Ostatné náklady boli v sume 187,51 €. 
551  Odpisy DHM 
POS zakúpilo v roku 2018 dlhodobý hmotný majetok – farebný kopírovací stroj. Odpisy k 31.12.2021 
predstavujú sumu 514,80 €. 
568  Ostatné finančné náklady 
Poplatky banke sú k 31.12.2021 v čiastke 12,30 €. 
 
 
HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 
Výsledok hospodárenia za rok 2021 je zisk vo výške 3 354,11 €.  
 

Sociálny fond 
Počiatočný stav SF bol 310,95 €. Tvorba za rok 2021 je suma 1 631,20 €, čerpanie SF 1 353 €. 
Z hodnoty stravného lístka á 4,80 € prispieva zamestnanec 1,40 €, zamestnávateľ 2,80 € a sociálny 
fond 0,60 €. Zostatok Sociálneho fondu k 31.12.2021 je 589,15 €.                   
       
Záväzky 
K 31.12.2021 eviduje POS záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti v sume 888,36 €. Záväzky 
voči zamestnancom sú v sume 7 113,85 €, voči poisťovniam 4 686,73 €, voči daňovému úradu 
1 031,53 € a ostatné záväzky (zrážky za stravné lístky) v čiastke 233,80 €. Spolu krátkodobé záväzky 
v celkovej sume 13 954,27 € a dlhodobý záväzok účet SF v čiastke 589,15 €. 
 
Pohľadávky 
POS v Považskej Bystrici neeviduje k 31.12.2021 žiadnu pohľadávku. 
 
 
  
 
                                                                                                Mgr. Daniela  Čižmárová                                                               
                                                                                                           riaditeľka  POS 
 

 


