
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 
 

 

 

                   rok 2022  



    

   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 

 
 

Považské osvetové stredisko je kultúrno-osvetovou inštitúciou, ktorá  v zmysle Zákona 
o osvetovej činnosti č. 60/2000  a zákona č. 218/2015 napomáha rozvoju miestnej kultúry a 
záujmovej umeleckej činnosti, podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru, realizuje 
kultúrne vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci svojej územnej 
pôsobnosti v regióne Považie.  
Poskytuje 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 a rôznych žánrov záujmovej 
umeleckej činnosti.   
     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, krajskej aj celoštátnej úrovni. V spolupráci s mestami 
a obcami regiónu sme sa v roku 2022 podieľali na realizácii podujatí miestneho, regionálneho 
i celoštátneho významu. 
Na webovej stránke POS  a sociálnych sieťach sú zverejňované  informácie o pripravovaných 
a zrealizovaných podujatiach, ku všetkým boli spracované pozvánky, plagáty a dokumentačný 
materiál. 
 /Podrobný prehľad je uvedený v časti chronologický prehľad podujatí./ 
   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 2021. 
     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, základnými a strednými školami, mestami a obcami, 
neziskovými organizáciami, regionálnymi osvetovými strediskami v Trenčianskom kraji a  ďalších 
krajoch, občianskymi združeniami a ďalšími inštitúciami. Systémom viaczdrojového financovania 
bolo zrealizovaných viacero podujatí. 

mailto:pospb@pospb.sk
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    Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 22.8.2007 č. 357/2007 bol schválený  
organizačný poriadok POS  s počtom zamestnancov 12.  K 31.12.2022 sme mali 10 zamestnancov, 
z toho 1 – riaditeľka, 6 odborných zamestnancov, 3 ekonomicko-prevádzkových zamestnancov.  
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. V roku 2022 

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

a záujmového vzdelávania v zmysle vypracovaných propozícií, koncepcií a projektov na regionálnej, 

krajskej a celoštátnej úrovni – spolu 23 súťaží a prehliadok. V spolupráci s obcami, školami,  

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

zvykom, ľudovým tradíciám: fašiangové zvyky v regióne, veľkonočné tradície - tvorivo-vzdelávacie 

podujatia pre deti ZŠ – maľovanie kraslíc domanižskou technikou, Veľkonočné tradície a  trhy 

ľudových remesiel v Ilave,  hodové slávnosti a dni obcí (Brvnište, Hatné, Kvašov, Kostolec, Malé 

Lednice), pripomenutie si významných osobností regiónu (Gavlovičovo Pruské, Kýčerského 

spievanky),  folklórne festivaly a slávnosti (V srdci Javorníkvo, Folklórna Lysá, 29. Marikovské 

folklórne slávnosti, Lednické dožinkové slávnosti, Jasenické nôtenie, jarmoky v Stupnom, 

v Domaniži). Pripravili a zrealizovali sme 8 výstav  (fotovýstavy, Výtvarné spektrum, Poklady 

z truhlice, Dobšinského rozprávkovo, Tvorivý svet seniorov, Paličkovanie s láskou)  spolu  40 

kultúrno-spoločenských podujatí. Na úseku záujmového vzdelávania  sa uskutočnilo viac ako 70 

vzdelávacích podujatí – prednášky na aktuálne témy pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ a pre verejnosť,  

podujatie pri príležitosti Svetového dňa zdravia (prevencia nadváhy a obezity), tréningy pamäti, 

zdravotné prednášky, tvorivé dielne, rozborové semináre pri súťažiach a prehliadkach, workshopy 

a školenia v oblasti ZUČ  (folklór, divadlo, dychová hudba).  

  

     V oblasti  folklóru sme zorganizovali regionálnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov 

MORENA, MORENA a regionálnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí KEĎ SI JA ZASPIEVAM. 

Obidve súťaže sa uskutočnili v  KD v Papradne, predstavili sa 4 folklórne kolektívy, 3 ľudové hudby, 

1 spevácka skupina, sólisti speváci a inštrumentalisti spolu 90  súťažiacich. V spolupráci s obcou Lysá 

pod Makytou sme usporiadali 24. FOLKLÓRNU LYSÚ, v spolupráci s obcou Papradno 9. ročník 

festivalu V SRDCI JAVORNÍKVO. Významným podujatím  boli  29.  MARIKOVSKÉ  FOLKLÓRNE  

SLÁVNOSTI, v programe  sa predstavili FSk, FS a DFS z regiónu, hosťom bol FS Vršatec. V auguste sa 

uskutočnili 20. Tradičné Lednické dožinkové slávnosti ( hosť FS Rozsutec); 14. ročník podujatia 

Píšťalkárske Brvnište. Zrealizovali sme krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych 

súborov a tanečných zoskupení TOČ SA TOČ. Zlaté pásmo s postupom do celoštátneho kola získal FS 

POVAŽAN z Pov. Bystrice. Pokračovala deviata séria cyklického školenia pre vedúcich a členov FS, 

DFS a FSk FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ . 

 

      



      V oblasti detskej dramatickej tvorivosti bola zrealizovaná dňa 22. apríla 2022 krajská postupová 

súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trenčianskeho kraja Rozprávkové javisko 

v spolupráci s mestom Púchov a Púchovskou kultúrou s. r. o. Vyhlasovateľom a odborným garantom 

tejto súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.  Uskutočnili  sa súťažné predstavenia 

detských divadelných súborov (DDS Trpaslíci, DDŠ Ochotníček, DDS Bebčina, DDS IMRO, DDS LATE, 

DDS pri ZUŠ L. Stančeka, Divadlo "A" a Divadlo SHANTI), odborný seminár pre vedúcich detských 

divadelných súborov a predstavenie pre deti spojené s tvorivými divadelnými dielňami, lektorom 

bol Vladimír Kulíšek. Podujatie z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia ako hlavný 

partner projektu Kultúra človeka, kultúra spoločnosti. 

Uskutočnili sa tvorivé divadelné dielne KROK ZA KROKOM K INSCENÁCII pre detské divadelné súbory 

v mestách Púchov a Nová Dubnica. Divadelných dielní sa zúčastnilo 42 detí a ich vedúcich. 

Lektorkami boli Mgr. art. Bronislava Kováčiková a Mgr. Miriam Martináková. Dielne boli zamerané 

na základné postupy a techniky hereckej práce a techniky improvizácie. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil  Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu Kultúra človeka, kultúra 

spoločnosti. 

  
     V oblasti  dychovej hudby sme pripravili a zrealizovali - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže 

a prehliadky dychovej hudby – OdDYCHpoDYCH, 21. – 22. máj 2022. 

Zlúčené boli dve celoštátne súťaže – FestMlaDych – súťaž detských a mládežníckych dychových 

hudieb, a súťaž malých dychových hudieb dospelých Lednické Rovne. Jednotlivé súťažné bloky sa 

uskutočnili 21. mája - súťaž DDH a MLDO  v púchovskom divadle, zúčastnilo sa jej 7 orchestrov 

z celého Slovenska.  Hosťom bola Vojenská hudba OZ SR z Bratislavy. V rámci programu sa 

uskutočnili  sprievod dychových hudieb a orchestrov s mažoretkami a spoločný koncert na námestí 

v Púchove, koncerty dychoviek v okolitých obciach. Súťaž MDH sa uskutočnila v Lednických 

Rovniach, zúčastnilo sa jej 7 najlepších dychových hudieb z celého Slovenska. V nedeľu program 

vyvrcholil Slávnostným koncertom víťazov s odovzdávaním cien v amfiteátri v Lednických Rovniach. 

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, NOC, SOZA. 

     V oblasti populárnej hudby sa v spolupráci s OZ Klub priateľov country hudby a skupinou Alabama  

uskutočnil hudobný večer Country pod hviezdami 2022 v amfiteátri v Praznove.  

     V oblasti zborového spevu sme pre  nedostatok prihlásených detských speváckych zborov 

nerealizovali krajskú postupovú súťaž MLÁDEŽ SPIEVA. V spolupráci s RKC v Prievidzi 

sme zabezpečili hodnotenie prihláseného súboru DDS Liberi cantantes odborným porotcom PaedDr. 

Alfonzom Poliakom, PhD.. Zbor postúpil do celoštátneho kola súťaže v Prievidzi.  

      V oblasti divadla dospelých sme uskutočnili regionálnu súťaž a prehliadku  ochotníckych 

divadelných súborov, divadla mladých a divadiel poézie – výberom na domácich javiskách. 3 

zúčastnené súbory (DS Makyta, DDS IMRO, DDS Bebčina) z regionálnej prehliadky postúpili do 

krajskej súťaže a prehliadky Thalia v Prievidzi.  

     V oblasti umeleckého prednesu sme zrealizovali regionálnu súťaž a prehliadku v umeleckom 

prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN pre IV. a V. kategóriu. Z 13 súťažiacich v IV. 

kategórií za poéziu a prózu postúpili 2 s priamym postupom a 2 s návrhom na postup do krajského 

kola Štúrov Uhrovec, v  V. kategórií postúpila do krajského kola 1 súťažiaca.  XXIII. ročník celoštátnej 

súťaže v umeleckom prednese slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE sme zrealizovali 

v spolupráci s obcou Ladce 21. októbra 2022. Do súťaže sa prihlásilo 45 recitátorov z celého 



Slovenska a boli ocenení vecnými cenami podľa umiestnenia. Vyhlasovateľom súťaže je Klub 

priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave a hlavným finančným partnerom MŠVVaŠ v Bratislave. 

Spoluorganizátorom bola obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici. Do kategórie 

prednesu patrí aj súťaž MLADÝ MODERÁTOR - krajská postupová súťaž do celoštátnej súťaže pod 

názvom Sárova Bystrica. Za Trenčiansky kraj sme súťaž uskutočnili 26. októbra 2022 v klubovni POS. 

Prihlásilo sa 6 súťažiacich a 2 postúpili do celoštátneho kola v Banskej Bystrici. VIII. ročník recitačnej 

súťaže v prednese poézie KÝČERSKÉHO SPIEVANKY sa uskutočnil v prvú adventnú nedeľu 27. 

novembra 2022 v Dome histórie v Lazoch pod Makytou. Organizátormi sú OZ Prameň spod Makyty 

a POS v PB. Spoluorganizátormi  obec Lazy pod Makytou, CZ ECAV v LpM, RC LpM a Naša dolina n.o. 

Všetkých 26 recitátorov bolo odmenených vecnými cenami podľa umiestnenia.  Oblasť amatérskej 

literárnej tvorby v roku 2022 zastrešil 19. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O CENU DOMINIKA 

TATARKU, ktorý bol poznačený pandémiou a odzrkadlil sa na menšom počte prihlásených súťažných 

textov. Spoluvyhlasovateľom a spoluorganizátorom s POS v PB bola ZŠ s MŠ v Plevníku Drienovom 

a na vecné a  finančné ceny prispeli MO MS v Považskej Bystrici, MO MS v Plevníku Drienovom 

a obec Plevník-Drienové. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo online dňa 27. mája 2022 cez 

platformu YouTube a vecné a finančné ceny boli zaslané poštou alebo odovzdané osobne. 

      V oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby sme pripravili a zrealizovali regionálnu súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022,  3 fotografické výstavy, 2 výstavy 

(Paličkovanie s láskou, Tvorivý svet seniorov),  ďalší ročník výtvarnej a literárnej súťaže pre deti 

a žiakov Dobšinského rozprávkovo.  Zrealizovali sme regionálne kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami 

detí, súťaž pre deti špeciálnych škôl Krajina nádeje. Pokračovala činnosť Klubu amatérskych 

výtvarníkov pri POS - stretnutia 1 x mesačne /maľovanie  v interiéri aj v exteriéri, spoločné návštevy 

výstav/. Na jeseň sa uskutočnil výtvarný plenér, ktorý z verejných zdrojov v rámci projektu Kultúra 

človeka, kultúra spoločnosti podporil Fond na podporu umenia. Dvakrát mesačne sa v POS 

stretávajú členky Klubu paličkovanej čipky, každoročne predvádzajú svoju tvorbu na tvorivých 

dielňach a výstavách v POS.  

     V oblasti amatérskej astronómie sme v  spolupráci s Astronomickým klubom Juraja Bardyho 

v Plevníku-Drienovom, EKO-ASTRO klubom (PEAK) Púchov a Hvezdárňou v Partizánskom zrealizovali 

regionálnu vedomostnú súťaž pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl ČO VIEŠ 

OHVIEZDACH ?, ktorá je každoročne pripravovaná pre záujemcov o astronómiu. Kvízová súťaž 

prebiehala v troch kategóriách a prihlásených bolo 15 súťažiacich. Podujatie sa uskutočnilo 

17.marca 2022 v CVČ Včielka v Púchove. Do krajského kola postúpilo osem účastníkov. 

     V oblasti záujmového vzdelávania sa uskutočnilo viac ako 70 výchovno-vzdelávacích podujatí.   

Pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a pedagógov sa uskutočnilo spolu 39  

prednášok na rôzne témy:  Život pod vodnou hladinou; Prečo sa učiť o holokauste?; Obchod s ľuďmi; 

Hoaxy a dezinformácie; Obraz sociálnych sietí počas pandémie; Rozvoj ekologického myslenia; 

YouTube ako hlavný zdroj rád a právd; Kyberšikana; ..... Vzdelávacie podujatia sa konali 

v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici,  na Základnej škole v Brvništi, 

Základnej škole v Ilave, Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici, Strednej odbornej škole 

v Považskej Bystrici, Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici a Gymnáziu v Považskej Bystrici.   

Lektormi prednášok boli: RNDr. Matej Žiak, PhD. (Slovenské národné múzeum v Martine); Mgr. Nina 

Szabová Mgr. Michal Horváth, Mgr. Tomáš Foldes (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

v Bratislave); Mgr. Natália Babicová, Mgr. Andrea Cox, Mgr. Lucia Macaláková, Daniel Bunda 



(Centrum digitálnej inteligencie – digiQ); Ing. Viktor Šoltés, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta 

bezpečnostného inžinierstva); Mgr. Andrej Šijak, Mgr. Matej Vlčák (SAŽP). Prednášok pre školy sa 

spolu zúčastnilo 1323 žiakov, študentov i pedagógov. Pre verejnosť sme pripravili   vzdelávacie 

podujatia s rôznymi témami: Tréningy pamäti, ktoré viedla Ing. Silvia Valovičová (certifikovaná 

lektorka pre mozgový jogging), prednášky: Prevencia nádorových ochorení a Svetový deň srdca 

v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici (lektori: Mgr. 

Veronika Bašová, PhD. a Mgr. Marcel Omámik), účasť 138 ľudí; Desatoro bezpečného seniora a 

Desať bodov pre seniora - prednášky pre členov denných klubov v Považskej Bystrici, (lektorka: Mgr. 

Dáša Hvolková z Odboru prevencie kriminality kancelárie MV SR), účasť cca 100 osôb; prednášky pre 

seniorov v zariadeniach - História Považskej Bystrice (lektor: Mgr. Jakub Bielik, historik) a Ako 

nenaletieť zlodejom a podvodníkom (lektorka: Mgr. Dáša Hvolková z Odboru prevencie kriminality 

kancelárie MV SR). Pre pedagógov sme v spolupráci s SAŽP pripravili Metodický deň k školskému 

programu ENVIRÓZA.  

 

 REGIONÁLNE POSTUPOVÉ SÚŤAŽE A PREHLIADKY  
 

 VÝTVARNÉ SPEKTRUM, regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby, marec 2022 

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, regionálna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese 

poézie a prózy - IV., V. kategória , apríl 2022 

 Regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých a divadla 

mladých, apríl 2022 

 MORENA, MORENA, regionálna postupová súťaž a prehliadka DFS, apríl 2022 

 KEĎ SI JA ZASPIEVAM, regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ĽH, SS, sólistov 

spevákov a inštrumentalistov, apríl 2022 

 

 

 KRAJSKÉ, OBLASTNÉ, CELOŠTÁTNE A MEDZINÁRODNÉ  PODUJATIA  

 
 MLÁDEŽ SPIEVA, krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov, 

 marec 2022, Dom kultúry, Ilava 

ROZPRÁVKOVÉ  JAVISKO, krajská postupová súťaž a  prehliadka detskej DDT,  

apríl 2022, Divadlo, Púchov 

 O CENU DOMINIKA TATARKU, 19. ročník celoštátnej literárnej súťaže,  

 máj 2022, Plevník-Drienové 

 OdDYCHpoDYCH - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky DH , 

  máj 2022, Lednické Rovne, Púchov 

 TOČ SA TOČ, krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, 

 september 2022, Dom kultúry, Dubnica n/Váhom  

 

 

  



  PROJEKTY  POS  NA  ROK  2022 

Projekty MK SR  (NOC): 

1. VÝTVARNÉ SPEKTRUM, regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby 

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

a divadiel poézie 

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

Kubín - IV. a V. kategória 

4. MORENA, MORENA, regionálna postupová súťaž a prehliadka DFS, apríl 2022 

5. KEĎ SI JA ZASPIEVAM, regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ĽH, SS, sólistov spevákov 

a inštrumentalistov, apríl 2022 

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

        

       Projekty FPU : 

1.   Krajská postupová súťaž a prehliadka DDT ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 

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

       rozvoj osobnosti, realizácia január - december 2022 

3.    29. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI, júl  2022 

4.    MLÁDEŽ SPIEVA, krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov, marec 2022 

5.    TOČ SA TOČ, krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov 

        a tanečných zoskupení, september 2021 

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

        máj 2022,  (termín preložený z roku 2021) 

 

       Ostatné projekty: 
 OdDYCHpoDYCH - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby  /SOZA/ 
 KOYŠOVE LADCE, celoslovenská súťaž v prednese ľúbostnej poézie /OÚ Trenčín/   

 

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

 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš:   

DS MAKYTA o.z., Púchov  - krajské kolo THALIA -  1 . miesto a priamy postup na celoštátnu postupovú 

súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých  

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2022, CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ - bronzové pásmo + individuálne ocenenia: 

Martina Drábiková, Juraj Luhový – za herecký výkon postavy 

 

Postupová súťaž a prehliadka divadla mladých FEDIM: 

DS  BEBČINA, Nová Dubnica – krajské kolo THALIA  -1. miesto a priamy postup na celoštátnu 

postupovú súťaž a prehliadku divadla mladých , 

Čestné uznanie DS IMRO zo ZUŠ I. W. Kráľa  

FEDIM 2022, CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ - bronzové pásmo – DS BEBČINA, Nová Dubnica  
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Postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA: 

KRAJSKÉ KOLO – ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO:  

Priamy postup/Hlavná cena – DDS Bebčina, Nová Dubnica  

Návrh na postup – DDŠ Ochotníček, Púchov 

Špeciálna cena podnetné spracovanie témy dospievajúcej generácie – DDS LATE, Pov.  Bystrica  

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ - ZLATÁ PRIADKA: 

DDS Bebčina pri ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica -  Zlaté pásmo a špeciálna cena za vynikajúcu 

Kolektívnu interpretáciu,  

DDŠ Ochotníček, Púchovská kultúra s.r.o., Púchov  - bronzové pásmo 

 

68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN: 

KRAJSKÉ KOLO, 68. HK – Štúrov Uhrovec 

1. miesto a priamy postup v prednese poézie za IV. kategóriu: Nicol Jungová (Nová Dubnica) 

2. miesto a návrh na postup v prednese prózy za IV. kategóriu: Dorota Bulandová (Považská Bystrica) 

2. miesto a návrh na postup v prednese poézie za V. kategóriu: Aneta Šugová (Považská Bystrica) 

Cena starostky obce Uhrovec: Nicol Jungová 

CELOŠTÁTNE KOLO, 68. Hviezdoslavov Kubín – Dolný Kubín, 

I. kategória prednesu poézie: bronzové pásmo – Ester Geregová (Púchov) 

II. kategória prednesu poézie: bronzové pásmo – Vanessa Sedláčková (Považská Bystrica) 

IV. kategória prednesu poézie: bronzové pásmo – Nicol Jungová (Nová Dubnica) 

IV. kategória prednesu prózy: bronzové pásmo – Dorota Bulandová (Považská Bystrica) 

V. kategória prednesu poézie: bronzové pásmo – Aneta Šugová (Považská Bystrica) 

 

Celoštátna súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA: 

Samuel Klabník, FSk Podžiaran – špeciálna cena za uchovávanie hudobnej tradície a štýlový prednes 

 

Celoslovenská etnologická súťaž MJARTANOVO SEBEDRAŽIE - CENA POROTY za Dvoj-CD OMEĽINKI 

Z PAPRADŇANSKÝCH ZVYKOV A PIESNÍ autorov PaedDr. Lenky Jandušíkovej a členov FSk 

Podžiaran z Papradna za aktivity orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov 

vokálnej kultúry. 

 

26. VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja: čestné uznanie- Karol Matejka, Považská Bystrica; 

 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH ? – celoslovenské kolo súťaže – Šimon Janovec, Púchov – 3. miesto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD PODUJATÍ 

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. a V. kat POS, Pov. Bystrica 21.6. 14 

Pri regionálnej súťaži neprofesionálneho divadla dospelých 

 a divadla  mladých 

na domácich 

javiskách 

31.3. 35 

Pri krajskej súťaži DDT ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO  Divadlo Púchov 22.4. 7 

Pri regionálnej súťaži detských ĽH, SS, sólistov spevákov 

a inštrumentalistov KEĎ SI JA ZASPIEVAM 

KD, Papradno 28.4. 20 

Pri regionálnej súťaži  DFS -  MORENA, MORENA   KD, Papradno 28.4. 5 

Pri celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke dychovej hudby, 

OdDYCHpoDYCH - 26. ročník  

Divadlo Púchov 

KZ RONA, Lednické 

Rovne 

21. 5.  25 

Pri krajskej postupovej súťaži a prehliadke FS  TOČ SA TOČ KD, Ilava 24. 9. 10 

Pri celoštátnej súťaži KOYŠOVE LADCE KD, Ladce 21.10. 45 

Pri krajskej súťaži  MLADÝ MODERÁTOR POS, Pov. Bystrica 26.10. 6 

 

 

VZDELÁVACIE AKTIVITY 
Názov Miesto Dát. Účasť 

Svetový deň vody - Život pod hladinou,  vzdelávacie podujatie pre 

ZŠ (2x) 

ZŠ s MŠ, Brvnište 22.3. 48 

TRÉNINGY PAMÄTI  - vzdelávacie podujatie pre verejnosť  (8 x) POS, Pov. Bystrica marec

- dec. 

96 

Prečo sa učiť o holokauste ? - prednáška pre študentov SŠ (2x) POS, Pov. Bystrica 29.3. 72 

Obchod s ľuďmi - prednáška pre študentov  SŠ (2x) SPŠ, Pov. Bystrica 29.3. 87 

Hoaxy a dezinformácie - prednáška pre študentov  SŠ   (2x) POS, Pov. Bystrica 5.4. 58 

Obraz sociálnych sietí počas pandémie - prednáška pre žiakov ZŠ 

(2x) 

ZŠ s MŠ, Brvnište 12.4. 59 

Rozvoj ekologického myslenia - prednášky pre žiakov ZŠ   (2x) ZŠ, Ilava 25. 4. 131 

YOTUBE ako hlavný zdroj rád a právd - prednáška pre študentov  SŠ   

(2x) 

POS, Pov. Bystrica, 

SZŠ, Pov. Bystrica 

26.4. 55 

Ako sa vyhnúť informačnej zahltenosti ? - prednáška pre študentov  

SŠ  (2x) 

POS, Pov. Bystrica, 

 

5.5. 66 

Prevencia nádorových ochorení - prednáška pre verejnosť POS, Pov. Bystrica 10.5. 10 



Šikana a kyberšikana - prednášky pre žiakov ZŠ  (2x ) ZŠ Ilava 17.5. 54 

Xenofóbia, extrémizmus, rasizmus ? - prednáška pre študentov  SŠ SOŠ, Pov. Bystrica 25.5. 19 

Obchodovanie s ľuďmi - prednáška pre študentov  SŠ SOŠ, Pov. Bystrica 25.5. 21 

Kaukaz-zabudnutý poklad, cestovateľská prednáška pre SŠ (2x) POS, Pov. Bystrica 6.6. 80 

V sieti - prednáška pre pedagógov SŠ OA, Pov. Bystrica 13.6. 22 

Desatoro bezpečného seniora – vzdelávacia aktivita pre verejnosť POS, Pov. Bystrica 15.6. 15 

Na sieti zasvietim... - prednáška pre študentov  SŠ (2x) Gymn.Pov. 

Bystrica 

20.6. 68 

História Považskej Bystrice - prednáška pre klientov zariadenia Zariad.pre 

seniorov, PB 

20.6. 22 

Ako nenaletieť zlodejom a podvodníkom - prednáška pre klientov 

zariadenia 

Zariad.pre 

seniorov, PB 

22.6. 23 

TVORIVO, HRAVO, VESELO- prázdninové TD POS, Pov. Bystrica 11.-

13.7. 

25.7. 

70 

DOBROHUDIE, prázdninové hudobné dielne Pružina 9.-

11.8. 

27 

SVETOVÝ DEŇ SRDCA POS, Pov. Bystrica 29.9. 32 

VÝTVARNÝ PLENÉR POS, Pov. Bystrica 8.,29. 

10.; 

12.11. 

30 

ZÁKLADY HARMONIZÁCIE DYCHOVEJ HUDBY,  metodické školenia 

pre kapelníkov a členov DH  - 4 x  

POS, Pov. Bystrica sept. - 

dec. 

8 

FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ IX., pokračovanie 

školenia pre FSk, FS a DFS –   (2x) 

POS, Lednica 20.10.  

19.11. 

 

32 

Desať bodov pre seniora -  prednáška pre verejnosť MsÚ Pov. Bystrica 13.10. 85 

Nenávistné prejavy ?!? - prednáška pre študentov  (2x) POS, Pov. Bystrica 14.10. 72 

Bezpečne online - prednáška pre študentov  (2x) POS, Pov. Bystrica 11.11. 68 

Kyberšikana - prednáška pre študentov  (3x) SPŠ, Pov. Bystrica 15.11. 97 

Rodová rovnosť - prednáška pre študentov  (2x) POS, Pov. Bystrica 15.11. 49 

KROK ZA KROKOM K INSCENÁCII, divadelná TD Púchov, Nová 

Dubnica 

27., 

29.11. 

45 

Metodický deň k školskému programu ENVIRÓZA  pre pedagógov POS, Pov. Bystrica 29.11. 17 

Internetová bezpečnosť detí a mládeže – prednášky pre žiakov  (4x) POS, Pov. Bystrica 7.,8.1

2. 

185 

 
 
 
 
 



SÚŤAŽE, PREHLIADKY, KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
Názov Miesto Dát. Účasť 

POKLADY Z TRUHLICE, história a remeslá Marikovskej doliny- 

výstava 

POS, Pov. Bystrica 1.3.-

25.5. 

400 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM, súťaž, výstava Kino Mier, Pov. 

Bystrica 

10.3.-

10.4. 

250 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH, astronomická súťaž 

 

CVČ Včielka, 

Púchov 

17.3. 15 

VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY POS, Pov. Bystrica 7.4. 40 

VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE, trhy remesiel Ilava 8.4. 100 

VESMÍR OČAMI DETÍ, výtvarná súťaž POS, Pov. Bystrica apríl 150 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, I.-III. kategória  

okresné kolá Púchov, Ilava, Pov. Bystrica 

Púchov, Ilava, Pov. 

Bystrica 

marec 132 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, IV. a V. kategória, regionálne kolo  POS, Pov. Bystrica 12.4. 14 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, krajská súťaž Divadlo Púchov 22.4. 200 

AKÁ JE DLHÁ, TAKÁ JE KRÁSNA, podujatie POS, Pov. Bystrica 26.4.  60 

MORENA, MORENA, regionálna súťaž DFS 

KEĎ SI JA ZASPIEVAM, regionálna súťaž detského hud. folklóru 

KD, Papradno 

 

28.4. 90 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Kino Mier, Pov.  

Bystrica 

apríl/

máj 

250 

Regionálna súťaž neprofesionálneho divadla dospelých, divadla 

mladých a divadiel poézie 

výberom na 

domácich 

javiskách 

31.3. 35 

ODDYCHpoDYCH, celoštátna súťaž dychovej hudby Púchov, Lednické 

Rovne 

21.-

22.5. 

250 

O CENU DOMINIKA TATARKU, celoslovenská literárna súťaž videozáznamy 27.5.  

DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO, výtvarná a literárna súťaž POS, Pov. Bystrica jún 200 

V SRDCI JAVORNÍKOV, 9. ročník folklórneho festivalu Papradno 11.6. 500 

DEŇ DETÍ, DEŇ OTCOV, zábavné popoludnie Čelkova Lehota 11.6. 350 

26. BRVNIŠTSKÉ HODY Brvnište 24. -

25.6. 

450 

25. FOLKLÓRNA LYSÁ Lysá pod Makytou 25. 6.  

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Kino Mier, Pov.  

Bystrica 

jún/se

pt. 

250 

DEŇ OBCE HATNÉ Hatné 2.7. 250 

55. GAVLOVIČOVE PRUSKÉ Pruské 8. – 

10.7. 

3000 



29. MARIKOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI Horná Mariková 17.7. 3000 

FOTOVÝSTAVA STROM Kino Mier, 

P.Bystrica 

20.7.-

20.9. 

400 

PÍŠŤALKÁRSKE BRVNIŠTE Brvnište 24.7. 200 

COUNTRY PRAZNOV Praznov 30.7. 400 

20. TRADIČNÉ LEDNICKÉ DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI Lednica 14.8. 2500 

JASENICKÉ NÔTENIE Jasenica 27., 

28.8. 

800 

BARTOLOMEJSKÝ JARMOK Lúky 28.8. 350 

DOMANIŽSKÝ JARMOK Domaniža 3.9. 500 

HODOVÉ SLÁVNOSTI V KOSTOLCI Kostolec 4.9. 150 

STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK Stupné 11.9. 350 

HODOVÉ SLÁVNOSTI V KVAŠOVE Kvašov 17.9. 200 

TOČ SA TOČ, krajská súťažná prehliadka  KD, Ilava 24.9. 70 

VÝSTUPY NA 101 SLOVENSKÝCH HRADOV A ZÁMKOV Lednica 1.10. 100 

KAPUSTOVÉ HLÚBOVÉ HODY Malé Lednice 8.,9.1

0. 

300 

ZVON, koncert Papradno 9.10. 250 

TVORIVÝ SVET SENIOROV, výstava POS, Pov. Bystrica 10.-

30.10. 

60 

KOYŠOVE LADCE, celoštátna súťaž v prednese ľúbost.poézie Ladce 21.10. 85 

MLADÝ MODERÁTOR, krajská súťaž POS, Pov. Bystrica 26.10. 15 

SVETLUŠKY, oblastná súťaž v tvorivosti pre mentálne postihnuté 

deti,KRAJINA NÁDEJE, výtvarná súťaž pre mentálne postihnuté deti 

Kino Mier, Pov. 

Bystrica 

16.11. 300 

KÝČERSKÉHO SPIEVANKY, súťaž v prednese poézie a prózy Lazy pod Makytou 27.11. 65 

MÚZY NÁS SPÁJAJÚ, oceňovanie TSK Kaštieľ, Dubnica 

n/Váhom 

1.12. 150 

PALIČKOVANIE S LÁSKOU, výstava  

+ dokument o Klube paličkovanej čipky 

POS, Pov. Bystrica 9.-

20.12. 

80 

VIANOCE U NÁS, vianočný program pre ZŠ a verejnosť POS, Pov. Bystrica 13.,14

.12. 

120 
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VYHODNOTENIE 

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu k 31.12.2022 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj zaslal rozpis rozpočtu POS rozpočtovým opatrením číslo 
76/808/1/2022 vo výške 242 060 €. Na základe schváleného rozpočtového opatrenia bol rozpočet 
v marci navýšený o 4 189 € na odmeny a odvody podľa vyššej KZ, v júni o 1 785 € na zvýšenie 
tarifných platov a odvody podľa novely zákona č.220/2022 Z.z. a v septembri o 6 323 € na odmeny 
a odvody podľa vyššej KZ. 

Rozpočet bol zvýšený aj o dotáciu na projekty z Fondu na podporu umenia v sume 37 425 €, 
o dotáciu z Národného osvetového centra (NOC) v sume 9 100 € na celoštátnu súťaž dychových 
hudieb a ďalšie podujatia, o dar Obce Dolná Mariková v sume 150 € na podujatie Dobšinského 
rozprávkovo, o príspevok SOZA vo výške 1 100 € na celoštátnu súťaž dychových hudieb a o sumu 
1 200 € na súťaž Koyšove Ladce, ktorou prispel Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne. 

Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2022 bol 2 000 €. Zostatok finančných 
prostriedkov z roku 2021 je 5 473 €. 

Celkovo je rozpočet príjmov k 31.12.2022 po úpravách  310 805 €. 

 

 

I.  PRÍJMY    rozpočet :   310 805,00 €    skutočnosť:  308 216,91 €      plnenie: 99,16 % 

 
2xx  Nedaňové príjmy 
 
Vlastné príjmy z kultúrnych aktivít boli rozpočtované v sume 2 000 €, plnenie k 31.12.2022 je v sume 904 €. 
Zostatok vlastných príjmov z roku 2021 je 5 472,97 €, príjmy z dobropisov za energie 388,92 €. 
 
3xx  Granty a transfery 
 
Bežné transfery z rozpočtu VÚC na rok 2022 sú po úprave rozpočtované v čiastke 254 357 €. K 31.12.2022 
sú príjmy z VÚC 252 476,02 €, čo predstavuje 99,26 %. Príjmy z Fondu na podporu umenia a NOC sú vo 
výške 46 525 €, príjmy z iných zdrojov vo výške 2 450 €. 
Kapitálové transfery z rozpočtu VÚC   
Kapitálové transfery neboli na rok 2022 rozpočtované. 
 
 
 

II.  VÝDAVKY  rozpočet: 310 805,00 € 

skutočnosť: 303 901,80 €    plnenie :   97,78 % 
     Bežné výdavky  skutočnosť: 252 476,02 € z rozpočtu TSK    

    2 450,78 € z vlastných zdrojov    
       46 525 € z FPU a NOC 
         2 450 € z ostatných zdrojov 

 
 
630  Tovary a služby       rozpočet: 59 465 €      skutočnosť: 57 585,55 €    plnenie:  96,84 %  
 

631  Cestovné náhrady                                                                                                                                                

Na cestovné sa vyčerpalo 497,30 € z rozpočtu 1 000 €. Zahraničné služobné cesty sa neuskutočnili. 

 
632  Energia, voda a komunikácie 
Rozpočet tejto položky je 9 500 €, po úprave 8 522 €|, celkové výdavky dosiahli spolu 8 493,89 €, čo je čerpanie 
na 99 ,67 %. Pritom na elektrickú energiu bolo vynaložené 1 347,50 €, na vykurovanie 4 712,08 €, na vodné 
a stočné 612,43 €, na poštové, telekomunikačné služby a internet 1 821,88 €.  

 



 
633 Materiál  
 
Celkové výdavky na materiál sú 7 929,36 €, pričom z prostriedkov TSK je to 6 564,63 €, z vlastných zdrojov 
864,73 € a z ostatných 500 €. Pôvodný rozpočet bol 8 500 €. 
 
634  Dopravné 
 
Výdavky na dopravné sú vyčerpané v čiastke 13 229,87 €. Väčšinu týchto výdavkov pokryli zdroje z FPU 
a NOC (9 676,40 €). Na nákup paliva a kvapalín pre služobné motorové vozidlá bolo zo zdroja 41 
vynaložených 793,02 €, na servis, údržbu a opravu automobilov 744,45 €, na prepravu a prenájom dopravných 
prostriedkov 1 966 €, na poplatky 50 €. 
 
635  Rutinná a štandardná údržba 
 
Rozpočet tejto položky bol 1 600 €, výdavky z prostriedkov TSK sú v čiastke 800 €. 
 
636   Nájomné za prenájom 
 
V tejto kapitole sa vyčerpalo celkom 5 937 €, toho zo zdroja TSK 987 €, ostatné zo zdrojov FPU, NOC a i. 
 
637   Služby 
 
Výdavky na služby zo zdroja 41 sú v sume 36 689,26 € z rozpočtu 38 539 €, teda plnenie je 95,20 %. 
Z vlastných zdrojov sú výdavky vo výške 1 586,05 €, z prostriedkov FPU, NOC a ostatných 33 761,70 €.  
Najviac finančných prostriedkov (43 474,53 €) bolo vynaložených na všeobecné služby, na cestovné náhrady 
účastníkom podujatí 14 472,40 €, na stravovanie zamestnancov (6 804 €) a na odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru (2 327,90 €). Prídel do sociálneho fondu je 1 826,94 €. 
 
640   Transfery jednotlivcom a ziskovým právnickým osobám 
 
Nemocenské dávky zamestnancom predstavujú čiastku 3 037,19 €, schválený rozpočet vo výške 1 000 € bol 
navyšovaný úpravami rozpočtu. Odchodné pre jednu zamestnankyňu bolo vyplatené vo výške 2 105 €.  
 

 
 

 
VYHODNOTENIE 

výnosovej a nákladovej časti rozpočtu k 31.12.2022 
 

VÝNOSY 

skutočnosť:   303 172,73 €    
 
602  Tržby z predaja služieb 
 
V roku 2022 boli tržby z predaja služieb realizované v sume 904 €. Z toho účastnícke poplatky 754 € 
a výtvarné a propagačné práce 150 €. 
 

648  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 
 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti sú príjmy z dobropisov energií vo výške 388,92 €. 

69x  Výnosy z bežných a kapitálových transferov 
 
Bežné transfery z rozpočtu VÚC predstavujú k 31.12.2022 čiastku 252 476,02 €, z kapitálového transferu 
428,79 €, z FPU a NOC 46 525 a z ostatných subjektov  2 450 €.  
 
 



II.  NÁKLADY  skutočnosť:  304 340,36 €     
 
501  Spotreba materiálu 
V roku 2022 sme na materiál vynaložili 8 777,57 €, z toho z prostriedkov TSK 7 037,84 €, z FPU 875 € 
a z vlastných 864,73 €. 
 
 
502  Spotreba energie 
Náklady na energie spolu sú 6 247,80 €. Z toho náklady na elektrickú energiu 1 347,50 €, na vykurovanie 
4 712,08 € a na vodu 188,22 €. Položka stočné je vykazovaná v ostatných službách, a to v čiastke 424,21 €.  
  
511 Opravy a udržiavanie   
Na opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (2 automobilov) bolo vynaložených 563,06 €, na servis 
výpočtovej techniky 772 € a na opravy 28 € zo zdroja 41. 
 
512  Cestovné 
Náklady na tuzemské cestovné zamestnancov sú k 31.12.2022 v sume 487,10 €, na cestovné pri kultúrnych 
aktivitách 9 583,40 € zo zdroja 41 a 4 889 € z prostriedkov FPU a NOC.  
 
513  Reprezentačné 
V položke reprezentačné bolo vyplatené celkom 822,67 €. 
 
518  Ostatné služby 
Na ostatné služby POS vynaložilo celkom 63 689,20 €, z toho z prostriedkov FPU, NOC a ostatných 42 695 
€, z vlastných 1 381,35 € a z rozpočtu TSK 19 612,85 €. 
 
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. 92,77 €, spolu 595,68 €. 
 
548  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 
Ostatné náklady (členské príspevky, vratky neuznaných výdavkov na projekty, zaokrúhlenie) predstavujú 
sumu 319,83 €. 
 
551  Odpisy DHM 
POS zakúpilo v roku 2018 dlhodobý hmotný majetok – farebný kopírovací stroj. Odpisy za rok 2022 
predstavujú sumu 428,79 € a tento majetok je už odpísaný. 
 
568  Ostatné finančné náklady 
Poplatky bankám sú k 31.12.2022 v čiastke 29 €. 
 
HOSPODÁRSKY  VÝSLEDOK 
Výsledok hospodárenia za rok 2022 je strata vo výške 1 167,63 €.  
 
Sociálny fond 
Počiatočný stav SF bol 589,15 €. Tvorba za rok je suma 1 833,80 €, čerpanie SF 1 619,60 €. Z hodnoty 
stravného lístka á 5,20 € prispieva zamestnanec 1,40 €, zamestnávateľ 3,20 € a sociálny fond 0,60 €. Zostatok 
Sociálneho fondu k 31.12.2022 je 803,35 €.                   
       
Záväzky 
K 31.12.2022 eviduje POS záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti v sume 1 008,82 €. Záväzky voči 
zamestnancom sú v sume 7 264,17 €, voči poisťovniam 4 633,35 €, voči daňovému úradu 939,58 € a ostatné 
záväzky (zrážky za stravné lístky) v čiastke 246,40 €. Spolu krátkodobé záväzky v celkovej sume 14 092,32 € 
a dlhodobý záväzok účet SF v čiastke 803,35 €. 
 
Pohľadávky 
POS v Považskej Bystrici neeviduje k 31.12.2022 žiadnu pohľadávku. 
 
 
  
                                  Mgr. Daniela  Čižmárová                                                               
                                                                                                                    riaditeľka  POS 


