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1. Všeobecná charakteristika organizácie  

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je rozpočtovou organizáciou zriadenou 
1. januára 2009 so sídlom v Moldave nad Bodvou. Súčasťou organizácie je Hvezdáreň 
a planetárium v Medzeve a pracovisko v Košiciach. KCÚBaR vykonáva svoju činnosť na území 
44 obcí Údolia Bodvy a Rudohoria. Na území mikroregiónu žije 5 rôznych národností  
slovenská, maďarská, rómska, nemecká, rusínska. 

KCÚBaR ako vybrané osvetové zariadenie s krajskou pôsobnosťou plní úlohy a vystupuje ako 
koordinačné stredisko pre oblasť TĽK a plní funkciu krajského metodického a koordinačného 
strediska pre oblasť osvetovej činnosti pre celé územie Košického samosprávneho kraja.  
Hlavné oblasti pôsobenia Kultúrneho centra: 
➢ Tradičná ľudová kultúra 
➢ Výtvarníctvo, remeselníctvo, fotografia, film 
➢ Hvezdáreň a planetárium 

Kultúrne centrum realizuje podujatia s cieľom napĺňania rámcového dokumentu Koncepcie 
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK s dôrazom na vzdelávanie širokej odbornej i 
laickej verejnosti. Organizácia sa v súčasnosti sústreďuje hlavne na tanečný folklór, pričom 
ostatné oblasti tradičnej ľudovej kultúry sú zastúpené jednotlivými regionálnymi 
kultúrnoosvetovými zariadeniami v KSK. 
 
Predmetom činnosti KCÚBaR ako vybraného osvetového zariadenia s krajskou pôsobnosťou 
je  vykonávať : 

• odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-
osvetové zariadenia a iné právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno – 
osvetovú činnosť na území Košického samosprávneho kraja (podľa § 6 od.1 písm. c) 
zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti)  

• za Košický samosprávny kraj je poverené viesť evidenciu – krajský zoznam kolektívov 
a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej 
tvorby na území KSK (podľa § 6 od.1 písm. d) zákona 189/2015 Z.z. o kultúrno-
osvetovej činnosti)  

• koordinačnú činnosť v oblasti uchovávania, ochraňovania a sprístupňovania hodnôt 
hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva tradičnej ľudovej kultúry  

• osvetovú činnosť pre územie mesta Košice, obce a mestá Údolia Bodvy a Rudohoria  
• plniť úlohy a vystupovať ako koordinačné stredisko pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry 

a osvetovej činnosti v KSK  
• plniť úlohy a propagovať medzi širokou verejnosťou poznatky z oblasti astronómie 

a príbuzných vied  
• vykonávať výchovnú a popularizačnú činnosť, záujmovú prácu s mládežou, 

poskytovať metodickú pomoc pre astronomické krúžky, pri exkurziách robiť 
demonštrátora programov a pozorovaní  
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 

V roku 2017 vykonávalo KCÚBaR nasledujúce aktivity mimoriadneho významu: 
 
• Príprava Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK na obdobie 2017-

2021 
Tabuľkový prehľad hlavných cieľov a smerovania TĽK do roku 2021.  
 

• PLATFORMA tradičnej ľudovej kultúry v KSK 
Platforma tradičnej ľudovej kultúry pozostáva z členov a vedúcich folklórnych kolektívov v 
Košickom kraji, ktorí sa pravidelne stretávajú. Vyjadrujú svoje názory, potreby a 
požiadavky na podujatia, vzdelávacie aktivity a ďalšie možnosti prezentácie tradičnej 
ľudovej kultúry. KCÚBaR sa pri organizovaní všetkých svojich podujatí snaží naplniť potreby 
vyslovené týmto poradným orgánom. 
 

• Kurzy pre lektorov ľudového tanca pre regióny KSK 
Kurzy sú určené jednak pre vedúcich folklórnych kolektívov, pre pedagógov ľudového 
tanca, pre pedagógov základných, stredných a umeleckých škôl, ako aj pre členov 
folklórnych kolektívov a iných laických záujemcov.  
 

• Tanečné workshopy 
Počas uplynulého roka sme zorganizovali tanečné workshopy na Základných školách 
v pôsobnosti KCÚBaR. Práve v žiakoch vidíme potenciál, bez ktorého je budúcnosť 
tradičnej ľudovej kultúry stratená. Veríme že sme "nakazili" množstvo mladých ľudí. Každý 
jeden žiak predstavuje potenciálneho odborníka pre umelecko- vedeckovýskumnú oblasť. 
Odozva na aktivity a predstavenia prišla priamo od zúčastnených žiakov a pedagógov, ktorí 
si  vychvaľovali kvalitu, rôznorodosť a jedinečnosť nami ponúknutých predstavení. V 
neposlednom rade bolo veľkým prínosom pohodlie, ktoré  si vďaka "dovezenému" 
charakteru aktivít mohli pedagógovia a žiaci užívať. 
 

• Antológia 
ESSENCIA -Antológia folklóru Košického kraja je ťažiskové podujatie KCÚBaR. 
Organizujeme ju s dvojročnou periodicitou. ESSENCIA je odborným podujatím, nesúťažnou 
prehliadkou pestrej choreografickej tvorby folklórnych kolektívov z územia Košického 
samosprávneho kraja. Cieľom je zmapovanie tanečných prejavov, porovnanie 
autentických podôb a ich štylizácia, spracovanie materiálu do choreografickej podoby, 
porovnanie choreografických smerov a choreografickej tvorby jednotlivcov kolektívov na 
území Slovenska.  

 
• Konferencia tradičnej ľudovej kultúry 

Súčasťou podujatia šicKE-košicKE bola aj konferencia s tematikou tradičnej ľudovej kultúry 
v Košickom kraji za účasti popredných odborníkov. 

 
 
 



 

5 
 

• Tanečné domy s použitím metodiky UNESCO 
Zámerom podujatia je poskytnúť mladým ľuďom formu kvalitnej zábavy v doprovode živej 
ľudovej hudby. 
 

• Obstaranie servera pre krajskú databázu 
Vytvorenie a obstaranie servera pre databázu evidenciakultury.sk, s cieľom zlepšiť 
komunikáciu a evidenciu kultúrnych aktérov v Košickom kraji. 
 

• Prezentácia folklóru z regiónu KSK na medzinárodnom folklórnom festivale v Maďarsku 
Kultúrne centrum malo možnosť prezentovať košické tanečné domy, ktoré sa pravidelne 
organizujú už niekoľko rokov v Košiciach a okolí na najväčšom podujatí svojho druhu 
Táncháztalálkozó 2017 v Budapešti. Predstavili sa taneční lektori z Košického kraja so 
slovenskými ľudovými tancami, doprevádzala ich košická kapela ľudovej hudby. 
 

• XI. Európska noc výskumníkov 
Prestížny festival Vedy v Európe, uskutočnený na 7 miestach v SR a v Košickom kraji len 2 
miesta  zorganizovali, u nás vo hvezdárni Medzev: pokusy so suchým ľadom, výstavy, 
experimenty, ktoré si mohli prítomní vyskúšať, vysoká návštevnosť pozorovaní oblohy, 
astronomické tvorivé dielne, prehliadka hvezdárne s odborným výkladom. 

 
• Ebicykel XXIV. ročník 

Výmena skúseností pracovníkov astro zariadení a záujemcov o astronómiu putovaním po 
hvezdárňach v rámci SR, prehliadka jednotlivých pracovísk. Dohody o ďalšej spolupráci 
v jednotlivých oblastiach. 

 
• 20. výročie založenia Hvezdárne na Štóskej ulici č. 174, Medzev 

Výročie hvezdárne sme si pripomenuli vlastnou projekciou: Príbeh jednej hvezdárne za 
prítomnosti generálneho riaditeľa SÚH Hurbanovo p. Vidovenca a kolegov z ostatných 
hvezdární a astro zariadení v SR, prítomné delegácie z partnerských miest mesta Medzev: 
Maďarsko a Česko.  

 
• Stretnutie s americkou astronautkou 

Stretnutie s americkou astronautkou Dorothy Metcalf-Linderburger.  Prednáška a beseda 
o jej lete do vesmíru a dohoda o spolupráci s americkou ambasádou na Slovensku. 
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Stručná SWOT analýza organizácie za rok 2017 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• Posilnenie postavenia organizácie 

v rámci regiónu zriadením pracoviska 
v Košiciach 

• Krajská pôsobnosť KC 
• Práca KC rozvrhnutá na úseky. Efektívne 

zadelenie práce  
• (úsek TĽK a ZUČ, úsek tvorivých 

umeleckých aktivít a výstavnej činnosti, 
úsek astronómie, úsek sekretariátu a 
ekonomiky)  

• Jednotlivé úseky zastúpené odbornými 
pracovníkmi v danej oblasti 

• Kvalifikovaná pracovná sila s množstvom 
teoretických a najmä praktických 
skúseností 

• Napĺňanie stratégie rozvoja kultúry 
Košického samosprávneho kraja  

• Spolupráca s inými astronomickými 
zariadeniami v SR a vo svete, on-line 
prenosy zatmení, odborné 
prednášky, odborné výstavy 
z astronómie a príbuzných prírodných 
vied. 

• Zastarané technické vybavenie 
hvezdárne, nedostatok financií na 
nákup novej techniky ako aj na opravu 
a údržbu súčasnej techniky 

• Nedostatočná finančná motivácia 
zamestnancov, nedostatočné finančné 
prostriedky na ohodnotenie základnej 
pracovnej činnosti (práca cez víkendy, 
cestovné náhrady, diéty) 

• Veľká miera byrokracie na úkor tvorivej 
činnosti – každoročné zvyšovanie 

• Vzdialenosti medzi jednotlivými 
pracoviskami Kultúrneho centra 

Príležitosti Ohrozenia 
• Pestré národnostné zloženie územia 

v pôsobnosti KC. Päť národnostných skupín: 
slovenská, maďarská, rómska, rusínska, 
nemecká  

• Široké spektrum aktivít so špecifikami pre 
danú lokalitu 

• Pôsobnosť KC v troch mestách regiónu 
(Košice, Moldava nad Bodvou, Medzev) 

• Prehlbujúca sa spolupráca so samosprávami 
obcí, občianskymi združeniami, inými 
neziskovými organizáciami a tretím 
sektorom. 

• Nárast počtu aktivít v rámci cezhraničnej 
a medzinárodnej spolupráce 

• Astronomické pozorovania a astronomické 
tvorivé dielne, otvorené hodiny fyziky 
v obciach a školách /mimo pracoviska 
hvezdárne/ 

• Možnosť zintenzívnenia medzinárodnej 
spolupráce  

 

•  Nedostatočná motivácia zamestnancov 
•  Nízke finančné ohodnotenie zamestnancov 
•  Veľká miera byrokracie na úkor tvorivej 

činnosti   
•  Meškanie dotácií z grantových systémov, 

nedostatočné finančné prostriedky na 
spolufinancovanie projektov a z toho 
vyplývajúca neschopnosť včasného 
vyplácania faktúr a zmlúv 

• Personálne a finančné poddimenzovanie 
pracoviska hvezdárne, ako odborného 
pracoviska podľa novely zákona o NOC, pri 
podujatiach mimo pracoviska hvezdárne je 
hvezdáreň zatvorená. 
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Pamätný dom Zoltána Fábryho v obci Štós                             Rozsiahla knižnica zahŕňa množstvo 
starožitných kníh 

 

Dom Zoltána Fábryho 

 
Zoltán Fábry (10. august. 1897 – 31. máj. 1970) bol maďarský intelektuál, spisovateľ 

a literárny kritik žijúci na Slovensku. Bol popredným reprezentantom pokrokovej maďarskej 
literatúry na Slovensku. Etický smer jeho práce bol determinovaný otázkou antimilitarizmu, 
antifašizmu a humánneho správania. Celý svoj život trávil v rodinnom dome v Štóse, kde sa 
zachovali všetky jeho osobné veci a viac ako 10.000 kusová zbierka kníh presne v takom stave, 
ako to nechal po smrti. 

Rodný dom Zoltána Fábryho a priľahlú záhradu vlastní a spravuje Maďarský 
spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – CSEMADOK, Oblastný výborKošice-okolie v 
Moldave nad Bodvou. Tento dom je národnou kultúrnou pamiatkou, ako osobitný pamiatkový 
objekt je evidovaná aj pamätná tabuľa na fasáde budovy. 

Na základe vyjadrenia súhlasu porady predsedu Košického samosprávneho kraja zo 
dňa 5. júna 2017 s návrhom na rozšírenie pôsobnosti Kultúrneho centra Údolia Bodvy 
a Rudohoria o špecializovanú knižnicu v Dome Zoltána Fábryho v Štóse, ako aj na základe 
Uznesenia č. 532/2017 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 
konaného dňa 21. augusta 2017 v Košiciach o schválení úpravy rozpočtu na bežné výdavky 
Kultúrneho Centra Údolia Bodvy a Rudohoria na výdavky na rozšírenie pôsobnosti Kultúrneho 
Centra Údolia Bodvy a Rudohoria Moldava nad Bodvou o špecializovanú knižnicu v Dome 
Zoltána Fábryho v Štóse, sa zmluvné strany dohodli o dlhodobý nájom, za symbolické nájomné 
na dobu 10 rokov. Nájomná zmluva bola podpísaná 21.09.2017. Spoločným cieľom 
zmluvných strán je zabezpečiť primeranú starostlivosť, životaschopnosť a trvalú prístupnosť 
Domu Zoltána Fábryho v Štóse pre verejnosť. 

Budova bude slúžiť ako pamätný dom. Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria 
bude poskytovať prezentačné knižnično-informačné služby a nadväzujúce aktivity spojené 
s odkazom na kultúrne dedičstvo Zoltána Fábryho so zámerom výhľadovo zapojiť aktivity aj do 
služieb cestovného ruchu. Plánujeme realizovať pamätné dni, literárne prednášky a autorské 
čítanie.  

V minulom roku 13. októbra. 2017 sme v spolupráci s oblastnou organizáciou 
CSEMADOK pripravili pamätné stretnutie v rámci 48. Dni Zoltána Fábryho v Štóse. Na podujatí 
sa zúčastnili študenti z  Rákóczi Szövetség.  
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Pracovisko hvezdáreň a planetárium so sídlom v Medzeve 
 

Hvezdáreň a planetárium v Medzeve ako jediné zariadenie svojho druhu v okrese 
Košice-okolie plní úlohy podľa zriaďovacej listiny KCÚBaR a štandardov pre astronomické 
zariadenia. Hlavnou odbornou činnosťou sú prezentácie, prednášky, prednášky v planetáriu, 
odborné astronomické výstavy, prehliadky hvezdárne s odborným výkladom, pozorovanie a 
fotografovanie úkazov na oblohe, priame pozorovania dennej a nočnej oblohy vo svojich  
priestoroch a mimo pracoviska hvezdárne prenosnými ďalekohľadmi. Prednášky a vlastné 
prezentácie zabezpečujeme v štátnom jazyku a tiež v jazyku maďarskom, nemeckom 
anglickom. V prípade potreby aj v iných jazykoch ako sú: holandčina, dánčina, ruština. 

 Spolupracujeme s hvezdárňami na Slovensku a v zahraničí, organizujeme regionálne 
kolá celoslovenských súťaží vyhlasovaných SÚH Hurbanovo. Spolupracujeme na organizovaní 
krajských kôl odborných astronomických súťaží tvorbou otázok a sme členmi odbornej poroty 
na krajskom kole.  

Prednášková miestnosť má kapacitu 80 miest. Súčasťou hvezdárne je stály planetárny 
park, planetárium s kapacitou 20 miest a odborná knižnica. Zoznam publikácii je zverejnený 
na web stránke KCÚBaR. 

V priestoroch hvezdárne sú celoročne umiestnené výrobky neprofesionálnych 
ľudových umelcov a výtvarné práce detí zo škôl v pôsobnosti KCÚBaR. Bezplatné návštevy 
odborných astronomických výstav sa stretli s veľkým záujmom rôznych vekových skupín 
návštevníkov aj počas DOD /dni otvorených dverí/. Stálou expozíciou je minivýstava 
meteoritov. 

Tradičnými aktivitami sa stávajú DOD. Osvedčilo sa prepájanie rôznych podujatí v 
rovnakom čase, čím sa využije celý priestor interiéru a exteriéru budovy hvezdárne.  Podujatia 
pre rodiny s deťmi a astronomické tvorivé dielne sú taktiež zaužívanými aktivitami našej 
činnosti. Nahrádzame úlohy miestneho infocentra a tým rozvíjame cestovný ruch. Sme 
príjemcom kultúrnych poukazov, čo je pre školy a samotných žiakov veľmi výhodné.  

V roku 2017 hvezdáreň Medzev navštívilo 4 192 návštevníkov, získali sme 1 057 
kultúrnych poukazov.  
 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Návštevnosť 443 715 473 3268 4203 5309 4330 5024 4192 

Príjem (€) 79,2 125 133,7 528,7 551,75 1017,74 754,7 1118,85 1547,1 
Kult. poukazy 

(€) 0 319 181 828 1222 1208 1534 1176 1057 

 

 
 

Príjem 
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2016 2017  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné  ukazovatele 
Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí 

KOČ spolu 36 43 
KULT – 1. Modul, riadok 1., 
stĺpec 1 

Počet účastníkov podujatí KOČ 850 
 

10 793 
KULT – 1. Modul, riadok 1., 
stĺpec 2 

Súťaže, prehliadky - počet 
7 

 
10 

KULT – 3. Modul, riadok 2, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach 
vrátane účinkujúcich 1307 3 307 

KULT – 3. Modul, riadok 2, 
stĺpec 7+ 9 

Festivaly- počet 5 4 
KULT – 3. Modul, riadok 15, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na festivaloch vrátane 
účinkujúcich 3 700 2 436 

KULT – 3. Modul, riadok 15, 
stĺpec 7+ 9 

Celkový počet aktivít 79 72 
vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich 2 449 4 567 
 vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich 16 613 11 147 
vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Finančná oblasť 2016 2017  
cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 246 899  268 883,18    

náklady spojené s KOČ    91 785 95 866,46 KULT – 5. Modul, r. 19 

Náklady na činnosť 11 742 13 488 KULT – 5. Modul, r. 20 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  108 677 127 269,72 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.24+r.25 

Prevádzkové náklady 26 928 32 259 KULT -  5. Modul, r. 27 
Kapitálové výdavky  7767 0 KULT -  5. Modul, r. 32 

Bežné výdavky 
 

výdavky na prevádzku 223 006,67   162 286,7  k 31.12., účtovné výkazy 

výdavky na činnosť  12 429 69 637,23   k 31.12. , účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu  214 055 231 923,87  KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa  
 

na bežné výdavky 131 622  184 058   k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky  7767  0  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 139 389  184 058  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy  
 

z prenájmu 0  0  KULT – 5.Modul, r. 18 

z vlastnej  činnosti  5061,79  6271,08 
KULT – 5.Modul, r. 15+16 
+17vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 0 0  KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu  5061,79  6271,08   
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Externé grantové a projektové zdroje 

kultúrne poukazy  4028  3033  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest - - KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  42 300 40 410  KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 4938,89  1552,17   KULT – 5.Modul, r. 10 
počet podaných projektov  33  25 projekt: tuzemský aj 

zahraničný, FPU, MK SR, ÚV 
SR, zahraničné granty, granty 
zo súkromných nadácií,  
projekty (transfery) z obcí- 
mimo kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov  27 20  

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  51 266,89  44 995,17  

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK 14  17   

počet nových partnerstiev  7 7   

počet nových kľúčových aktivít  2 6 

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo v ďalších 
kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov    13  17 

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad počtu 
kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2016 2017   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja nie nie  

vlastný ukazovateľ rozvoja  nie nie  
definovať, iba ak bol nejaký 
špecificky stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2017 
Napĺňanie požiadaviek v rámci TĽK 
v oboch mikroregiónoch KCÚBaR    

 
 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2017 

 Aktivita Popis 

Medzinárodné stretnutie 
Betlehemských pastierov 

Stretnutie ponúklo pohľad na tradičné vianočné zvykoslovie vo 
výtvarnom, folklórnom a remeselnom prejave  

Essencia - Antológia folklóru 
Košického kraja 

Prehliadka choreografických smerov v tvorbe folklórnych 
kolektívov Košického kraja  

Fašiangový festival a krojový 
ples 

Oživenie fašiangových zvyklostí a živá prezentácia autentických 
krojov  

Putovný festival Údolia Bodvy a 
Rudohoria 

Podujatie zamerané na podporu uchovávania, rozvíjania, 
prezentácie a šírenia tradičnej ľudovej kultúry národnostných 
menšín 
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3.1 Plnenie štandardov 
 

Názov štandardu  Počet/ 
Rok  

Poznámka  Plnenie za rok 2017 

Počet zrealizovaných 
festivalov  

1  Plnohodnotný 
festival  - tematický 
festival regionálneho 
významu 
s dodržiavaním 
autenticity prvkov 
TĽK  

• Putovný festival 
• Fašiangový festival a krojový ples 
• Medzinárodné stretnutie Betlehemských 

pastierov 
• Antológia  folklóru Košického kraja 
• šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov 

folklóru) 
Počet zrealizovaných 
súťaží / prehliadok 

1 + 4  1 krajská + 4 
regionálne 

• NA TEJ LÚKE NA ZELENEJ- Súťaž detských 
folklórnych súborov- regionálne kolo 

• NA TEJ LÚKE NA ZELENEJ -Súťaž detských 
folklórnych súborov- krajské kolo 

• TANCUJ,TANCUJ- krajská súťaž a 
prehliadka choreografií folklórnych 
kolektívov 

• KOŠICKÁ PALETA- krajská súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby v KSK 

• REC-PLAY- regionálna prehliadka 
videotvorby mladých s postupom na 
prehliadku amatérskej filmovej tvorby 
CINEAMA 

• HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – regionálna 
súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy IV.-V kategória 

• AMFO – regionálna súťaž amatérskej 
fotografie 
 

Počet zrealizovaných 
výstav  

8   • Obnovené dedičstvo- Výstava 
prezentujúca program „Ochrana a obnova 
kultúrneho dedičstva maďarského pôvodu 
mimo hraníc“ 

• Zázračná príroda- Výstava fotografických 
diel Viktora Szemána 

• SOLIDEO GLORIA-  Výstava pri príležitosti 
päťstého výročia reformácie 

• POKLADY STREDOVEKÉHO UMENIA – 
poplenérová výstava fotografií, Užhorod 

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZKF K-91 
v Rzeszowe 

• AMFO – regionálna výstava amatérskej 
fotografie, Košice 

• KOŠICKÁ PALETA- krajská výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby v KSK, 
Košice 

• POKLADY STREDOVEKÉHO UMENIA – 
poplenérová výstava fotografií, Čečejovce 

• VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU 
Z RZESZOWA v Košiciach 

• POKLADY JUŽNÉHO ZEMPLÍNA - 
poplenérová výstava fotografií, Košice 

• Pod hladinou – Výstava žiakov Gymnázia 
Štefana Moyzesa v Moldave nad Bodvou 
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Počet samostatne (nie 
ako súčasť inej aktivity 
napr. festivalu) 
zrealizovaných aktivít 
zameraných 
na zlepšenie zručností 
a rozvoj vzdelávania  

2/odbo
rného 
pracov
níka  

Napr. : Tvorivé dielne 
/ Tábory / 
Workshopy/ Kurzy / 
a pod. 
 
 

• Vzdelávací koncert ĽH Tenkes, Moldava n 
B. 

• Ringató= Kolembávka , Moldava n B., 
pohybovo-hudobné aktivity 

• Metodika folklóru, Košice 3x 
• Tanečné domy, Košice 8x 
• Umenie ťa dobehne- séria workshopov pre 

ZŠ v pôsobnosti KCÚBaR 
• Medzinárodný plenér pre fotografov, 

okres Trebišov 
• Seminár pre fotografov,  Košice 
• Folklórny výchovný koncert pre ZŠ z Košíc 

a okolia, Košice 
 

Počet účastníkov na 
samostatne (nie ako 
súčasť inej aktivity 
napr. festivalu) 
zrealizovaných 
aktivitách zameraných 
na zlepšenie zručností 
a rozvoj vzdelávania  

2 % Z počtu obyvateľov 
v spádovej oblasti 

• 17 - Medzinárodný plenér pre fotografov, 
okres Trebišov 

• 12 - Workshop pre fotografov, Košice 
• 1000 – Umenie ťa dobehne II. Košice- 

okolie 
• 200 - Folklórny výchovný koncert pre ZŠ 

z Košíc a okolia, Košice 
• 60 - Metodika folklóru 
• 900 - Tanečné domy 
• 160 - Predstavenia divadla vo výchove (TIE-

Theatre in Education) 
• 350 - Výchovné koncerty pre deti a mládež 
• 120 - Vzdelávací koncert ĽH Tenkes 
• 70 - Ringató= Kolembávka pohybovo 

hudobné aktivity 
• *Z 18 603 obyvateľov = 15% 

 
Prezentácia  zariadenia 
a aktivít mimo územia 
svojej pôsobnosti  

Minimá
lne 2 

Nielen v zahraniční, či 
v iných krajoch, ale aj 
v partnerských 
kultúrnych 
organizáciách KSK  

• Rzesow, výstava  
• Užhorod, výstava  
• Budapešť , Táncháztalálkozó  
• Želiezovce, konferencia 

Počet spoluprác s 
obcami 

Minimá
lne 
 s 30% 
obcí  

Z počtu obcí 
v spádovej oblasti 

Priama spolupráca s: 
Veľká Ida, Buzica, Moldava nad Bodvou, Košice, 
Medzev, Peder, Dvorníky, Kechnec, Turňa nad 
Bodvou, Čečejovce, Košice , Janík, Peder, 
Turnianska Nová Ves, Hosťovce, Debraď, Jasov, 
Poproč, Vyšný Medzev, Hodkovce, Novačany, 
Rudník 
 
Z 43 obcí a miest = 48% 
 

Počet nových 
odborných 
a inovatívnych aktivít  

1   • Tanečné domy s metodikou UNESCO 8 x 
• Predstavenia divadla vo výchove (TIE-

Theatre in Educati18on) 4 x 
• Konferencia TĽK (Súčasť podujatia šicKE-

košicKE) 
Počet novozavedených 
inovatívnych foriem 
propagácie  

1    
• Videospot na podujatie Antológia KE kraja 
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• QR kód, propagácia podujatia šicKE košicKE 
prostredníctvom mobilnej aplikácie 

Aktualizácia databázy 
aktérov  

1x 
ročne  

 
• Priebežne počas celého roka 

Počet výstupov z 
terénnych výskumov 
nehmotného 
kultúrneho dedičstva  

1 
 

• Etnografický výskum na území Sikulov v 
Rumunsku 

Počet návštevníkov – 
celkový počet na 
všetkých aktivitách 

Minimá
lne 
20%  

Z počtu obyvateľov 
v spádovej oblasti *Z 18 603 obyvateľov = 35% 

(bez mesta Košice) 

*Komentár k štandardizácií :  
Do spádovej oblasti KCÚBaR sme nezarátali počet obyvateľov mesta Košice ,pretože by to značne skreslilo 
percentuálny podiel návštevníkov na nami organizovaných podujatiach. 
 
Hvezdáreň a planetárium so sídlom v Medzeve 
 

Názov štandardu  Počet / 
Rok  

Poznámka  Plnenie za rok 2017 

Počet vedecko-
výskumných výstupov 
pozorovaní do 
medzinárodných databáz  

2 Platí iba pre 
špecializované 
osvetové zariadenie - 
Hvezdáreň v 
Michalovciach 
 

 

Počet zrealizovaných 
tematických súťaží / 
prehliadok 

1 + 2 
 
 
 
2 

1 krajská s postupom 
na celoslovenskú súťaž 
+ 2 regionálne súťaže 
zrealizuje 
špecializované 
osvetové zariadenie – 
Hvezdáreň v 
Michalovciach;  
po 2 regionálne súťaže 
zrealizujú 
astronomické úseky 
osvetových zariadení; 

 
• Vesmír očami detí XXXII. 
• Čo vieš o hviezdach 27. ročník 
• Staň sa ilustrátorom VI. 

Počet zrealizovaných 
výstav s astronomickou 
tematikou 

2 Platí pre všetky 
zariadenia a úseky 
s astronomickou 
činnosťou; 

• Vesmír očami detí XXXII. 
• Výstava o vesmírnom počasí 
• Stála výstava meteoritov 

Počet popularizačno-
vzdelávacích aktivít 
v oblasti astronómie  
vo vlastnom zariadení 

20 / na  
1 
odborn
ého 
pracov
níka  

Napr. : Tvorivé dielne / 
Astronomické 
pozorovania / 
Prednášky, 
prezentácie, besedy; 
Platí pre všetky 
zariadenia a úseky 
s astronomickou 
činnosťou; 

• 68 
 

Prezentácia  zariadenia 
a realizácia 
popularizačno-
vzdelávacích aktivít 
mimo svojho objektu 
pôsobenia 

20 / na 
1 
odborn
ého 
pracov
níka 

Predovšetkým na 
školách a v kultúrnych 
domoch obcí, ale aj 
v partnerských 
kultúrnych 
organizáciách KSK 

• 13 
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a iných organizáciách 
v rámci regiónu 
v štruktúre aktivít  ako 
v predchádzajúcom 
bode + realizácia 
programov v mobilnom 
planetáriu. 
Platí prioritne pre 
špecializované 
osvetové zariadenie – 
Hvezdáreň 
v Michalovciach; 

 
 

 
 
 

Počet spoluprác so 
školami 

Minimá
lne 
 s 30% 
škôl  

Z počtu ZŠ a SŠ 
v spádovej oblasti 

• 20 z pôsobnosti KCÚBaR spolu s MŠ 
• 16 priamo z mesta Košice 

Počet nových odborných 
a  
inovatívnych aktivít  

1   • Pozorovanie Slnka za pomoci ďalekohľadu 
LUNT Solar system v spektre H-alfa  

Počet novozavedených 
inovatívnych foriem 
propagácie  

1    • Propagácia činnosti v RTVS 
• Mediálna zmluva „mojekošice.sk“ 
• Články v KOZMOSe, populárno-vedecký 

astronomický časopis 
Počet návštevníkov – 
celkový počet na 
všetkých aktivitách 

Minimá
lne 5%  

Z počtu obyvateľov 
v spádovej oblasti; 
Platí iba pre Hvezdáreň 
v Michalovciach 
Pozn.: ostatné 
pracoviská pre 
astronomickú činnosť 
vykazujú návštevnosť  
v rámci celku svojho 
osvetového zariadenia 
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3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 
1 . Hlavná činnosť  
 

  
I. Kultúrno-výchovná činnosť 

 
Umenie ťa dobehne II. 
o 5.10 – 30.11. 2017, Moldava nad Bodvou, Dvorníky, Peder, Turňa nad Bodvou, Veľká Ida 
o Projekt Umenie ťa dobehne je zameraný na žiakov základných a stredných škôl. Chceme 

do škôl nenútenou formou priniesť tradičnú kultúru a umenie. 
 
Výchovný koncert pre deti a mládež 
o 6.2., 22.11.2017, Kasárne-Kulturpark, Košice 
o Výchovné koncerty sú určené pre deti II. stupňa základnej školy. Predvedú sa im deti z 

folklórnych súborov Hanička a Želiezko spolu s Ľudovými hudbami Abovčaňe a Želiezko: 
ľudové tance, hudba, spev a spoločne si zatancujú na škole tanca. Uskutočnili sa 4 
výchovné koncerty. 

 
Metodika folklóru 
o 18.3., 8.4., 24.11.2017, Kasárne-Kulturpark, Košice 
o Metodické stretnutia sú určené pre vedúcich, asistentov, pedagógov, tanečníkov 

folklórnych kolektívov, ale aj pre pedagógov materských, umeleckých a základných škôl, 
študentov konzervatórií a odbornú verejnosť. 

 
Obnovené dedičstvo 
o 2.2.2017, Galéria Moldava 
o Výstava prezentujúca program "Ochrana a obnova kultúrneho dedičstva maďarského 

pôvodu mimo hraníc“. 
 
Soli Deo Gloria  
o 13.9.2017, Galéria Moldava 
o Výstava z príležitosti 500. výročia reformácie. 
o  
Spevník Jánosa Aranya 
o 9.11.2017, Moldava nad Bodvou , Buzica 
o Výchovný koncert z hudobnej zbierky básnika. 
 
Kolembávka  
o celoročne 1x do týždňa, Galéria Moldava 
o Hudobno- pohybové aktivity pre rodičov, starých rodičov a bábätká do troch rokov. 
 
Veda hrou  
o 16.3. -24.3.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
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o Prednášky s experimentami s rôznou tematikou, prednáška p. Kapuša zo SOSY o prvej 
Slovenskej družici skCUBE. 

 
Európska noc výskumníkov –Made by science 
o 29.9.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
o Pokusy, prednáška, hmlová komora, výstavy, pozorovanie oblohy. 

 
 
 

II. Tradičná ľudová kultúra 
 
 

2.1. Folklór – hudba, spev, tanec 
 
Na tej lúke, na zelenej - regionálna súťaž detských folklórnych súborov 
o 5.4.2017, Košice 
o Na tej lúke, na zelenej je regionálna súťaž detských folklórnych (DFS) súborov Košického 

samosprávneho kraja s dvojročnou periodicitou. Cieľom podujatia je viesť DFS k hlbšiemu 
poznaniu ľudových tradícií. 

 
Na tej lúke, na zelenej - krajská súťaž detských folklórnych súborov 
o 13.5.2017, Buzica 
o Hlavným cieľom je podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú 

úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v 
komplexnej výchove, viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. 

 
Tancuj, tancuj - krajská súťaž choreografií folklórnych kolektívov 
o 9.9.2017, Kechnec 
o Cieľom súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych 

kolektívoch, podporovať rozvoj folklórnych kolektívov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, 
popularizovať výchovu ľudovým umením. 

 
Folklórny výchovný koncert 
o 6.2. 2017, 22.11.2017 – Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 
o Podujatie pre ZŠ z Košíc a okolia, prezentácia tradičnej ľudovej kultúry regiónov Slovenska, 

v scénickej a nescénickej  podobe. Účinkujú  folklórne kolektívy a jednotlivci z Košíc 
a okolia, taneční lektori. 

 
Tanečné domy 
o 28.2., 19.4., 17.5., 14.6., 14.9., 11.10., 16.11., 13.12.2017, Irish Pub, Košice 
o Cieľom podujatia je poskytnúť mladým ľuďom formu kvalitnej zábavy v doprovode živej 

ľudovej hudby; naučiť ľudí zabávať sa prostredníctvom tradičného folklóru. Uskutočnilo sa 
8 tanečných domov. 

 
Tanečné workshopy a konferencia TĽK 
o 25.11.2017, Kasárne-Kulturpark, Košice  
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o Tanečné workshopy pre laickú aj odbornú verejnosť organizujeme v rámci podujatia šicKE-
košicKE. Počas kurzov prebiehala aj konferencia na tému tradičnej ľudovej kultúry s 
poprednými odborníkmi. 

 
Fašiangový festival a Krojový ples  
o 3.-5.2.2017, Moldava n/B, Veľká Ida, Buzica 
o Hlavným cieľom podujatia je oživenie fašiangových zvykov a zachovanie starodávnych 

krojov. 
 
Hudobný tábor „Elveszett örökségünk“ 
o 10.-15.7.2018, Krásnohorská Dlhá Lúka 
o Päťdňový tábor zameraný na výuku autentickej ľudovej hudby  pod vedením odborných 

lektorov. 
 
Pre Vás spomínam 
o 4.6.2017, Moldava nad Bodvou 
o Výchovný koncert Ľudovej hudby Tenkes  v znamení pamätného roka Jánosa Aranya. 

 
 

2.2. Ľudové remeslá a astronomické tvorivé dielne 
 
Dni mesta Medzev – sprievodné podujatia 
o 8.7.- 9.7.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
o Tvorba klubu dôchodcov Medzev: výšivky, pletenie, pedig, drevorezba, aranžmány, rôzne 

ručné techniky na výrobu dekoračných a úžitkových predmetov. 
 
Workshop Rudohoria 
o 22.4.2017, Kultúrny dom Jasov 
o Astronomické tvorivé dielne, pozorovanie Slnka prezentácie práce hvezdárne Medzev, 

propagácia činnosti KCÚBaR. 
 
II.festival Rudohoria 
o 17.6.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev a námestie v obci Vyšný Medzev 
o Prednáška o činnosti hvezdárne, výklad v planetáriu pre oficiálnych hostí z NR SR a okresu 

Košice-okolie, starostov z Rudohoria vo hvezdárni.  Astronomické tvorivé dielne pre deti 
a pozorovanie Slnka vo Vyšnom Medzeve, prezentácia činnosti KCÚBaR. 

 
Banícke dni Poproč 
o 9.9.2017, Futbalové ihrisko v Poproči 
o Astronomické tvorivé dielne pre deti, prezentácia činnosti hvezdárne a KCÚBaR. 
 
Folklórny park 
o 22. 11. a 25.11. 2017 - Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 
o Stretnutie priateľov a priaznivcov folklóru. Folklórne aktivity pre deti a mládež z Košického 

kraja: školy tanca, prezentácia tradičnej kultúry, tvorivé dielne v spolupráci s OZ Hanička. 
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Remeselné tvorivé dielne sú sprievodným programov na väčšine podujatí s tematikou TĽK 
(súťaže, festivaly, výchovné koncerty, tanečné workshopy, hudobný tábor...). 
 

 

 
II. Festivaly 

 
Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov 
o 1-3.12.2017, Janík, Košice 
o Stretnutie ponúklo pohľad na tradičné vianočné zvykoslovie vo výtvarnom, folklórnom a 

remeselnom prejave najmä deťom z mestského prostredia, ktoré sa už neidentifikujú s 
tradičnými kultúrnymi symbolmi. 

 
šicKE-košicKE (Stretnutia priateľov folklóru) 
o 25.11.2017, Kasárne-Kulturpark, Košice  
o Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria organizuje podujatie šicKE-košicKE (Stretnutie 

priateľov folklóru). Konali sa zábavné súťaže, školy tanca a spevu, tvorivé dielne, 
prezentácie folklórnych kolektívov z Košíc a okolia. 

 
ESSENCIA - Antológia folklóru Košického kraja 
o 25.11.2017, Divadlo GRAND, Košice  
o Slávnostným ukončením folklórneho víkendu bol v sobotu 25. novembra 2017 o 19:00 

v Divadle Grand ESSENCIA-Antológia folklóru Košického kraja.  Vo večernom 
Galaprograme sa predstavili finalisti súťaže Zem spieva, kolektívy a jednotlivci, ktorí 
reprezentovali Košický kraj na celoštátnych súťažiach. V druhej časti uviedlo svoj program 
tanečné divadlo z Budapešti Fitos Dezső Társulat a FS Szentendre Táncegyüttes s názvom 
IRGALOM (Zmilovanie). 

 
Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria 
o 9.9.2017, Kechnec 
o Podujatie je zamerané na podporu uchovávania, rozvíjania, prezentácie a šírenia tradičnej 

ľudovej kultúry národnostných menšín. 
 
 
 

III. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ) 
 

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria  bolo v roku 2017 na úseku tvorivých umeleckých 
aktivít a výstavnej činnosti organizátorom podujatí regionálneho, krajského aj 
medzinárodného charakteru. Podujatia boli zamerané na oblasť neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby, amatérskej  fotografie a filmu a hovoreného slova. Účastníkom z Košického kraja sa aj 
tento rok podarilo získať významné ocenenia na celoštátnych a medzinárodných súťažiach. 
Medzi najdôležitejšie súťažné podujatia patrili na úseku tvorivých umeleckých aktivít 
a výstavnej činnosti jedna  krajská súťaž a tri regionálne súťaže. V rámci úseku fungovala aj 
zahraničná spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine. 
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4.1. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 
Hviezdoslavov Kubín 
o 22.3.-23.3. 2017, ZUŠ Bernoláková 26, Košice 
o Postupová súťaž prehliadka v prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie  a divadiel poézie 

pre Košice I.-IV a Košice-okolie s postupom najlepších recitátorov na krajské kolo 
Metamorfózy slova. Podujatie realizované v spolupráci so ZUŠ Bernoláková v Košiciach. 

 
Mikuláš pod hviezdami 
o 5.12.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev, námestie vo Vyšnom Medzeve, Lucia Bani 

a v ZUŠ Medzev 
o Stretnutie ochotníkov s Mikulášom a deťmi. 

 
 

 
4.2. Foto, film  

 
REC-PLAY prehliadka videotvorby mladých 
o 18.3., Tabačka Kulturfabrik, Košice 
o Súťažná prehliadka krátkych videofilmov s postupom najlepších diel na krajskú a 

celoštátnu súťaž Cineama. Súčasťou podujatia je rozborový seminár s členmi odbornej 
poroty. Štyria  autori a kolektívy z Košíc si priniesli ocenenie aj z celoštátneho kola súťaže. 
Na prestížnej medzinárodnej súťaži amatérskych filmov UNICA získala naša autorka 
striebornú medailu. 

 
Prehliadka nezávislých filmov 
o 22.9. Tabačka Kulturfabrik, Košice 
o Projekcia najúspešnejších filmov  za posledné roky ocenených na prehliadke videotvorby 

mladých REC-PLAY a súťaže Cineama spojená s diskusiou.  
 
AMFO - regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie 
o 21.4.-4.5. Verejná knižnica J.Bocatia, Košice 
o Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie s postupom najlepších prác do krajského 

a celoštátneho kola súťaže AMFO. Do súťaže bolo zapojených 55 fotografov z Košíc a okolia 
s vyše 300 čiernobielymi a farebnými fotografiami. Sedem  autorov bolo ocenených 
v najvyššom celoštátnom kole súťaže. 

 
Výstava členov Rzeszowského fotografického združenia 
o 7.-25.9. Átrium Teologickej fakulty, Košice 
o Recipročná výstava fotografií členov fotoklubu z Rzeszowa uskutočnená v rámci 

medzinárodnej spolupráce kultúrnych organizácií s krajskou pôsobnosťou : 
Wojewódzkeho Domu Kultury v Rzeszowe a KCÚBaR. 
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700. výročie založenie obce Čečejovce - výstava fotografií  
o 26.8.30.9., Čečejovce 
o Výstava fotografií z medzinárodného plenéra dokumentujúca najkrajšie pamiatky 

stredovekého umenia v oblasti Slovenského Rudohoria. 
 

Workshop pre fotografov 
o 26.10, Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Košice 
o Stretnutie fotografov a prezentácia fotografií z medzinárodného plenéra fotografov vo 

Viničkách,  rozbor diel a diskusia. 
 
Poklady južného Zemplína 
o 1.12.-8.1.2018, Átrium klub, Košice 
o Výstava fotografií účastníkov medzinárodného plenéra fotografov na Vínnej ceste. 
 
 

4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 
Košická paleta 2017 – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
o 17.5.- 4.6., Kasárne Kulturpark, Košice 
o Krajská postupová súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov nad 15 rokov s postupom 

najlepších diel do celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum. Výstava je prezentáciou 
tvorby autorov zo všetkých okresov KSK. Do krajskej súťaže bolo zapojených 113 autorov 
zo všetkých okresov nášho kraja s 293 výtvarnými dielami. Z celoštátneho kola súťaže 
putovalo do nášho kraja 8 ocenení. 

 
Zázračná príroda 
o 24.5.2017, Galéria Moldava 
o Fotografická výstava z vlastnej tvorby Viktora Szemána. 
 
Pod hladinou 
o 23.10.2017, Galéria Moldava 
o Výtvarná výstava študentov Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. 

 
Vesmír očami detí XXXII. 
o 1.2.-31.8.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
o Výtvarná tvorba detí a mládeže na tému: Vesmír. Postupová súťaž na celoslovenské kolo. 
 
Staň sa ilustrátorom VI. 
o 1.2. – 31.8.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
o Výtvarná tvorba detí a mládeže , vznik ilustrácií ku prečítaným knihám. 
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IV. Menšinová kultúra 
 
Spoznajme sa a učme sa hrou II 
o 1.5.-30.9.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
o Projekt pre deti z národnostne zmiešaného územia podporený ÚV SR. 
 
Druhá strana/Másik oldal 
o 11.9., 12.9., 27.11., 28.11.2017, Moldava nad Bodvou, Buzica, Košice 
o Predstavenie divadla vo výchove (TIE - Theatre in Education) v základných školách. V 

súčasnosti na Slovensku sa divadlo vo výchove vyskytuje len ojedinele. Je to jedinečný 
spôsob výchovy, a je komplexný program: 
➢ je to divadelné predstavenie – v ktorom hrajú herci/pedagógovia dramatickej výchovy, 
➢ je to alternatívna pedagogika – ktorá pomáha, aby študenti lepšie pochopili ostatných, 

ale aj samých seba, 
➢ je to interaktívne predstavenie – študenti analyzujú dané situácie pomocou rôznych 

dramatických hier, diskutujú o hlavnej téme programu s hercami/pedagógmi 
dramatickej výchovy 

➢ je to skupinovo špecifické, jedinečné a flexibilné predstavenie - herci/pedagógovia 
dramatickej výchovy pracujú s cca. 15-25 študentmi, väčšinou s jednou triedou a 
predstavenie sa dynamicky mení na základe daných okolností 

 
 
 

II. Regionálna činnosť 
 

I. Metodická činnosť 
 
Metodika folklóru - cyklus vzdelávacích aktivít pre lektorov ľudového tanca 
o Témou je metodika folklóru: metodika ľudového tanca, odievania na javisku, metodika 

ľudového spevu, spôsob výberu hudby k jednotlivým tancom, choreografia atď. 
Prednášajú odborní pedagógovia zo Slovenska ale aj z Maďarska.  

 
o 18.3.2017, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 
o Choreografia – rozbor, tvorba, princípy, Lektor: Rita Furik 
 
o 8.4.2017, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 
o Kroje a javisková úprava vzhľadu tanečníkov. Lektor: Rita Furik 
 
o 24.11.2017 – Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice  
o Hudobný folklór, symbolika v ľudovej piesni, praktické metodické postupy pri príprave na 

interpretáciu ľudovej piesne. Lektor: PhDr. Andrea Jágerová. 
 
Konferencia tradičnej ľudovej kultúry 
o Konferencia TĽK v rámci podujatia ŠicKE KošicKE zahŕňala prezentáciu publikácie 

k životnému jubileu Vladimíra Urbana, záujmovú prednášku Mgr. Ľudovíta Cehelského 
o gajdách, gajdošskej muzike a o zabudnutom remesle spracovania rohoviny, ďalej 
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odbornú prednášku Mgr. Jany Ambrózovej, PhD. na tému Ľudová hudba on-line, ktorú 
nasledovala živá debata. Program spestrili vystúpenia košických folklórnych kolektívov. 
Záujem bol mimoriadne veľký, ohlasy maximálne pozitívne. 

 
Tanečné domy s použitím metodiky UNESCO 
o Našim cieľom je, aby sa ľudia naučili zabávať prostredníctvom tradičného folklóru. Prvým 

krokom je osvojenie základných motívov a princípov tradičného ľudového tanca. Cieľovou 
skupinou je laická verejnosť prioritne v našom regióne, ale aj folkloristi-tanečníci, ktorí 
napomáhajú vytvoriť atmosféru tradičnej ľudovej zábavy, a tým pritiahnu aj laikov. 

 
Porada metodikov ROZ 
o 15.3., 16.5., 11.10.2017, Úrad KSK, Košice 
o KCÚBaR organizuje pravidelnú poradu metodikov všetkých regionálnych osvetových 

zariadení s cieľom o spoločné riešenie konkrétnych úloh, vyplývajúcich z činnosti 
organizácií.  

 
Staň sa ilustrátorom VI 
o 1.2.-31.8.2017, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
o Vlastné propozície k podujatiu na čítanie s porozumením a prepojenie čítaného textu 

s výtvarným umením, vlastná metodika podujatia, nadregionálne podujatie. 
 
 

Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami: 
 

o Mestá a obce v pôsobnosti KCÚBaR 
 
o Školy: UPJŠ Košice, ZUŠ Medzev, ZŠ s VJM Buzica, Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM 

Košice, SOŠ Jozefa Szakkayho, ZŠ sVJM Moldava nad,  Bodvou, Praktická škola Moldava 
nad Bodvou, MŠ a ZŠ s VJM Peder, ZŠ Veľká Ida, ZŠ s VJM Turňa nad Bodvou, ZŠ s VJM 
Dvorníky, CVRČEK Moldava nad Bodvou, DOMINO centrum Košice, ZUŠ Bernolákova, SZUŠ 
Vlada, Gymnázium Štefana Moysesa 

 
o Astronomické inštitúcie: SÚH Hurbanovo, Krajská hvezdáreň Michalovce, astronomické 

zariadenia v SR, Slovenský  zväz astronautov, Slovenská organizácia pre vedu a výskum 
astronómie, Slovenská astronomická spoločnosť, Slovenská organizácia pre vesmírne 
aktivity 

 
o Divadlá: Divadlo Thália, Ochotnícke divadlo Vyšný Medzev, Divadlo GRAND, Gurigongo 

Sympozium 
 
o Iné kultúrne inštitúcie: 
o Kasárne/Kulturpark Košice, Jasov a Medzev, MAS Rudohoria, Karpatonemecký spolok, 

Klub dôchodcov Medzev, CK Amos, Región Rudohoria, K13, Irish Pub, KMAF, OZ DFS 
Hanička, , Platforma TĽK, Národné Osvetové Centrum, ROZ Košického kraja, Átrium klub, 
Tabačka Kulturfabrik Košice, Verjná knižnica J. Bocatia, Košice, Združenie gemerských 
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remeselníkov, Reformovaný farský úrad, Rímskokatolícky farský úrad, Nadácia László 
Teleki, Csemadok 

 
o Ostatné: DHZ Medzev, Regionálne centrum mládeže Košice, Územná organizácia PO 

Košice, Kúpele Štós, Detský domov Štós,  Generálny konzulát Maďarska 
 
 
II. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

 
I. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na 

medzinárodných aktivitách a podujatiach   
 
V rámci spolupráce s kultúrnymi inštitúciami v zahraničí sa rozvíjala recipročná výmena výstav 
medzi neprofesionálnymi fotografmi z Rzeszowa, ktorých zastrešuje Wojewódzki Dom 
Kultury a fotografmi z Košíc a okolia, ktorí spolupracujú s Kultúrnym Centrom Údolia Bodvy 
a Rudohoria.  
Taktiež bola nadviazaná spolupráca s Regionálnym centrom kultúr pohraničia v Krosne pri 
recipročnej výmene fotografov – účastníkov medzinárodných plenérov. Okrem toho 
spolupracovalo KCÚBaR s fotoklubmi v Rumunsku (Oradea) a na Ukrajine (Užhorod) 
predovšetkým pri organizovaní medzinárodného plenéra pre fotografov a výmene výstav. 
 
 
Tanečný dom v Budapešti 
o 22.4.2017, Sportaréna, Budapešť 
o Rezentácie tanečných domov, ktoré sa pravidelne organizujú už niekoľko rokov v Košiciach 

a okolí na podujatí Táncháztalálkozó 2017 v Budapešti. Predstavili sa taneční lektori z 
Košického kraja a slovenské ľudové tance v sprievode s ľudovou hudbou z regiónu. 

 
Výstava Združenia košických fotografov K-91 
o 30.5.-13.6, Wojewódzki Dom Kultúry v Rzeszowe 
o Recipročná výstava  fotografií členov fotoklubu K-91 z Košíc v Rzeszowe uskutočnená v 

rámci medzinárodnej spolupráce kultúrnych organizácií s krajskou pôsobnosťou : 
Wojewódzkeho Domu Kultury v Rzeszowe a KCÚBaR. 

Poklady stredovekého umenia v oblasti Slovenského Rudohoria 
o 20.6.-5.7. Užhorod 
o Výstava fotografií účastníkov Medzinárodného plenéra fotografov v Krásnohorskej Dlhej 

Lúke v okrese Rožňava, ktorý sa uskutočnil v roku 2016. Výstava sa uskutočnila 
v spolupráci s klubom fotografov v Užhorode. 

 
Poklady južného Zemplína  – medzinárodný plenér pre fotografov 
o 30.9.-1.10., Viničky, okres Trebišov 
o Medzinárodný plenér za účasti fotografov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska a KSK s cieľom 

zachytiť prostredníctvom umeleckej fotografie unikátne kultúrne, historické a prírodné 
hodnoty v Košickom kraji. Výsledkom plenéra je putovná výstava fotografií. 

   ___________________________________________________________________________________ 
 Tabuľkový prehľad aktivít v rámci jednotlivých úsekov odbornej činnosti je v prílohe č. 2 tohto materiálu. 
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 
Kultúrnemu Centru  Údolia Bodvy a Rudohoria bol schválený rozpočet bežných výdavkov  
zastupiteľstvom KSK v súlade s uznesením č.  436/2016 vo výške 156 947 eur.  Rozpočtovým 
opatrením č. B1 nám bol navýšený rozpočet o výdavky súvisiace so zabezpečením aktivít 
v rámci krajskej pôsobnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry v celkovej výške 21 200 eur. 
Rozpočtovým opatrením č. B12 nám bol navýšený bežný rozpočet na rok 2017 na 164 040 eur. 
Finančné prostriedky vo výške 10 480 eur boli určené na rozšírenie pôsobnosti Kultúrneho 
centra Údolia Bodvy a Rudohoria o špecializovanú knižnicu v Dome Zoltána Fábryho v Štóse, 
ktorá bude poskytovať prezentačné knižničné a informačné služby. 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie 
k 31.12 

Bežný transfer - 
prevádzka 148 129 165 390 161 000,70  

Bežný transfer - 
činnosť 8818 18668 18668 

Kapitálový transfer 0  0  0  

Spolu 156 947 184 058 179 668,70 
 
 
Príjmy bežného rozpočtu v € 
 

ZDROJ NÁZOV SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

ROZPOČET PO 
ZMENÁCH 

SKUTOČNOSŤ 
k 31.12.2017 

41-001 BT na prevádzku z VÚC 148 129 165 390 161 000,70 

41-001 BT na činnosť z VÚC  8818 18 668 18 668 

111-005 Zo štátneho rozpočtu – 
MK Kultúrne poukazy 

 3033 3033 

111-005 Zo štátneho rozpočtu – 
MK SR projekty 

 1200 1200 

111-004 Zo štátneho rozpočtu – 
UV SR projekty  

 12 260 12 260 

45 Zo štátneho rozpočtu – 
FPU  projekty  

 26 950 26 950 

71 Účelovo viazané dary od 
NKA Budapešť : 

 1552,17 1552,17 
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 - Fašiangy  1552,17 1552,17 

46 
       

Príjmy celkom 
Z predaja služieb 

7000 7260 9008,18 
6271,08 

 Z dobropisov   1999,41 

 Z vratiek   736,45 

 Z účtov finančného 
hospodárenia 

  1,2 

SPOLU  163 947 236 313,17 231 923,87 
 
 
 
Výdavky bežného rozpočtu v € 
 

   PROGRAM ZDROJ NÁZOV SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

ROZPOČET 
PO 

ZMENÁCH 

SKUTOČNOSŤ 
k 31.12.2017 

0040100 41-001 Bežné výdavky 148 129 165 390 161 000,70 
0040200 41-001 Bežné výdavky 8818 18 668 18 668 
0040100 111-

005 
Bežné výdavky -

kultúrne 
poukazy 

 3033 3033 

0040200 111-
005 

Bežné výdavky      
MK SR Projekty 

 1200 1200 

0040200 45 Bežné výdavky      
FPU Projekty 

 26 950 26 950 

0040200 111-
004 

Bežné výdavky      
ÚV SR Projekty 

 12 260 12 260 

0040200 71 Účelovo viazané 
dary od NKA 
Budapešť : 

 1552,17 1552,17 

0040100 46 Bežné výdavky 7000 7260 7260 
SPOLU   163 947 236 313,17 231 923,87 

 
 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

236 313,17 
 

231 923,87 
 

 
 
 
 

Nevyčerpané prostriedky 
 Na prevádzku                                                                  4389,30 € 
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Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti v € 
 

Názov položky Skutočnosť v € 
Tržby z predaja služieb 7009,21 
Výnosy z bežných transferov 207 918,28 
Výnosy z BT zo ŠR a od iných subjektov VS 43 443 
Výnosy samospr. z BT od ES 1552,17 
Výnosy celkom: 294 714,52 

 
 
 
Hodnotenie nákladov na činnosť v € 
 

Názov položky Skutočnosť v € 
Spotrebované nákupy (50)  

- Spotreba materiálu (501) 21 666,32 

- Spotreba energie (502) 12 627,86 

Služby  
- Oprava a údržba (511) 6937,71 

- Cestovné (512) 1262,31 

- Ostatné služby (518) 72 937,83 

Osobné náklady (52) 132 837 
- Mzdy (521) 93 765,19 

Z toho:  
- Sociálne poistenie (524) 32 696,99 

- Ostatné soc. Poistenie (525) 807,54 

- Sociálne náklady (527) 5567,28 

Ostatné dane a poplatky (53) 877,34 
Odpisy (551) 31 948 
Ostatné finančné náklady (bankové poplatky) 87,90 
Náklady odvodu príjmov (588) 9537,76 
Náklady celkom: 294 481,29 

 
 
V roku 2017 boli vykonané 4  vnútropodnikové kontroly na pokladničnú hotovosť. 
Inventarizácia majetku a záväzkov bola vykonaná k 31.12.2017. 
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4.2 Správa majetku 
 

          Majetok  
 Skutočnosť v € 
Pozemky (031) 2 212,04 
Stavby (021) 574 565,17 
Dopravné prostriedky (023) 25 370,19 
Hmotný dlhodobý majetok (022) 144 683,23 
Drobný hmotný majetok (028) 1 689,45 
OTE (771) 48 405,66 
Celková hodnota majetku organizácie 796 925,74 

 
 

1. Investície: Fábryho dom v Štóse 
 

Názov akcie 

Termín 
realizácie celej 

investičnej 
akcie (začiatok 

– koniec) 

Realizované práce 
v danom roku 

Objem 
finančných 

prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

Dom Zoltána 
Fábryho,Štós 

01.08.2017-
30.09.2017 Inštalácia poplašného 

zariadenia 
a kamerového systému 

do Fábryho domu v 
Štóse 

4293,61 41-0040100 

Finančné 
prostriedky boli 

určené na 
rozšírenie 

pôsobnosti 
KCÚBaR v Štóse 

Dom Zoltána 
Fábryho,Štós 

 
01.08.2017-
30.09.2017 Nákup kancelárskeho 

nábytku a PC zostavy, 
tlačiarne 

1143,80 41 0040100 

Finančné 
prostriedky boli 

určené na 
rozšírenie 

pôsobnosti 
KCÚBaR v Štóse 

 
2. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

Objekt – stručná 
špecifikácia, adresa 

 Prenajímateľ - 
vlastník 

Trvanie nájomného 
vzťahu od - do 

Výška výdavkov na nájom 
(vrátane služieb spojených 
s nájmom) v roku  2017 

KCÚBaR Moldava nad 
Bodvou, Hlavná 52, 04501 

SOŠ Moldava nad 
Bodvou 2009 4125 

KCÚBaR Košice, Hrnčiarska 
9, 04001 

Východoslovenské 
múzeum v KE 2015 1795 

Archív KCÚBaR Správa majetku KSK 2015 772,56 
Fábryho dom od 

01.09.2017 
Csemadok 2017 640 
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4.3 Projektová úspešnosť 
 
Do 31.12.2017 získalo Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou účelové prostriedky na finančné krytie nákladov na 
kultúrne aktivity z nasledovných zdrojov: 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu 

Cieľ projektu - stručne 
Finančný 

zdroj, 
program, 

podprogram 

Skutočné náklady projektu 

Termín realizácie 

Poznámka 

 Získaná 
dotácia 

Zdroje z 
KSK 

Vla
stn
é 

zdr
oje 

Ost
atn
é 

Spolu  

 Fašiangový festival  Oživenie fašiangových zvykov 71 
0040200  1 552,17  830,00      2 382,17  3-5.február   

 Tanečné domy  Osvojenie základov ľudového tanca 45 
0040200   4 500,00 240,00      4 740,00  celý rok   

Umenie ťa dobehne  Nenútenou formou priniesť umenie do 
škôl  

 
45 

0040200 
 1 200,00 120,00     1 320,00  september- 

november   

 Na tej lúke na zelenej Regionálna súťaž DFS  45 
0040200  4 050,00 370,00       4 420,00 13. máj    

 Tancuj, tancuj  Regionálna súťaž choreografií dospelých 
 

45 
0040200 

 4 500,00  470,00     4 970,00  9.september   

 Košická paleta  Krajská postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnych výtvarníkov 

 
 

45 
0040200 

 2 200,00 141,00       2 341,00 máj-j ún    
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 Medzinárodné stretnutie 
Betlehemských  pastierov Oživenie adventného folklóru  

 
45 

0040200 
1 500,00 85,00     1 585,00  2-3.december   

 Putovný festival  Šírenia tradičnej ľudovej kultúry 
národnostných menšín 

 
 

45 
0040200 

 1 500,00  178,00     1 678,00   9.september   

 Staň sa ilustrátorom  Litetárno-výtvarná súťaž 45 
0040200  1 000,00  120,00     1 120,00   máj- jún   

 Vesmír očami detí  regionálneho kola výtvarnej súťaže 
 

45 
0040200 

 1 500,00  79,00     1 579,00   marec- jún   

 šicke-košicke Prezentácie folklórnych kolektívov 
z regiónu KCÚBaR 

45 
0040200  3 500,00 738,80      4238,90  25.november   

 Poklady južného 
Zemplína Medzinárodný fotografický plenér  

45 
0040200  1 500,00 96,40       1 596,40  september- 

október   

 Hviezdy svietia pre nás 
rovnako 

 Stretnutia detí s rôznymi druhmi 
postihnutia 

111-005 
0040200   1 200,00 120,00       1 320,00  február- jún   

 Putovný festival  Šírenia tradičnej ľudovej kultúry 
národnostných menšín 

111-004 
0040200   1 500,00  79,00     1 579,00  9.september    

 Medzinárodné stretnutie 
betlehem. 
pastierov 

Oživenie adventného folklóru   111-004 
0040200   3 000,00 189 ,00     3 189,00  2-3.december   

 Másik oldal/Druhá strana Predstavenie divadla vo výchove  111-004 
0040200  2 760,00  150,00     2 910,00   september   

Zrkadlo umenia  Výstavné aktivity 111-004 
0040200   1 000,00  59,00     1 059,00  máj- október    

 Umenie ťa dobehne Nenútenou formou priniesť umenie do 
škôl  

111-004 
0040200  1 000 ,00 60,00      1 060,00 september-

november    

Spoznajme sa učme sa 
hrou  

Vzdelávací projekt pre deti z 
národnostných menšín  

111-004 
0040200   2 000,00  125,00      2 125,00  máj-september   

Elveszett örökségünk Hudobný tábor 111-004 
0040200  1 000 ,00 160,00       1 160,00  júl   
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
 
Stav k 31.12. 
 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v 
%) 

Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená 
v roku 2017 
(áno/nie)  

Pozn. 

Riaditeľ – štatutárny orgán 100 1 Áno  
Zástupca riaditeľa 100 1 Áno  
Ekonómka 100 1 Áno  
Astronomický pracovník 100 1 Áno  
Kultúrny referent  - tvorivej umeleckej 
a výtvarnej činnosti 

50 1 Áno  

Kultúrny referent  - tvorivej umeleckej 
a výtvarnej činnosti 

100 1 Áno  

Kultúrny referent  - tvorivej umeleckej 
a výtvarnej činnosti 

100 1 Áno  

Kultúrny referent  - tvorivej umeleckej 
a výtvarnej činnosti 

100 1 Áno  

Kultúrny referent  - TLK a ZUČ 50 1 Áno  
Kultúrny referent  - TLK a ZUČ 100 1 Áno  
Kultúrny referent  - TLK a ZUČ 100 1 Áno  
Kultúrny referent  - TLK a ZUČ 100 1 Áno  

 
 
 
Pohyb zamestnancov 
 

  Pozn. 
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 10,5  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 11  
Počet novoprijatých 3 Zastupovanie 

počas MD, nový 
zamestnanec do 
Fábryho domu 

Počet tých, čo odišli 2 Materská 
dovolenka 
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6. Vzdelávanie zamestnancov v roku 2017 
 
• Seminár Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 

na tému Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti boja proti korupcii a prevencie 
korupcie a Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania- zadávanie 
zákaziek od A po Z  
Košice, 4.4.2017 

• Tradičné spracovanie vlny a postupy plstenia- prednáška a workshop v rámci projektu 
Živé múzeum, ktoré organizovalo banícke múzeum v Rožňave 
Rožňava 2.10.2017 

• Účasť na seminároch k rozborom filmov v rámci celoštátnej súťaže videotvorby 
Cineama  
9.-11.6 2017, Nitra 

• Účasť na tvorivej  dielni so zameraním na textilnú tvorbu - v rámci celoštátnej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum  
 8.-9.9.2017, Trenčín 

• Porada a školenie k úseku neprofesionálnej výtvarnej tvorby, amatérskeho filmu 
a fotografie   
Modra 16.-17.10. 

• Návšteva galérií a účasť na vernisážach fotografických a výtvarných výstav   
• Remeselnícka konferencia, Organizátorom konferencie bol Dom tradícií v Budapešti, 

Fiľakovo 
13.10.2017  

• „Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - ideológie vo 
folklórnom hnutí.“ Pod týmto názvom sa v dňoch konala III. medzinárodná konferencia 
o súčasnom stave vo folklórnom hnutí 
2. 2. 2017, Levice 

• Metodika výučby ľudového tanca pre materské školy – Metodika pre pedagógov 
hlavne materských škôl, ale aj nižších ročníkov základných škôl pozostávala z názornej 
ukážky a odbornej prednášky. Lektor Ildikó Sándor, MŠ s vyuč. jaz. maď.  
Košice 

• Informačné stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Konrádom Rigóm s 
cieľom priblížiť možnosti finančnej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) 
na Slovensku 
Košice 

• Školenie k projektom z Úradu vlády SR, Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 
Košice 

• Metodické stretnutie organizované NOC– stretnutie metodikov z celého Slovenska. 
Konali sa porady podľa jednotlivých úsekov, ako aj užitočné školenia k ďalšej práci.  
16.-17.10.2017, Modra 

• Školenie k dotačnému systému ITMS, december 2017 úrad KSK - ITMS2014+ ako 
nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom 
zapojených do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a 
hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF 
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Košice 
• Jakub Kapuš zo SOSA, odborná prednáška o prvej slovenskej družici, o jej konštrukcii 

a vzniku  
16.3.2017, Medzev 

• Krajská metodická porada organizovaná hvezdárňou Michalovce ku odborným 
celoslovenským súťažiam 
30.3.2017, Košice 

• Metodické školenie zorganizované SÚH Hurbanovo, celoslovenské podujatie pre 
pracovníkov v astronómii  
16.5.-17.5.2017,  Levoča 

• Pracovné stretnutie vo hvezdárni v Rimavskej Sobote zorganizovala hvezdáreň 
Michalovce, metodika pozorovaní a zaznamenávanie meteorických rojov, astrofotografia  
19.5.2017, Rimavská Sobota 

• ESA vo hvezdárni v Medzeve, hlavný organizátor hvezdáreň Partizánske, metodika 
podujatí v astro zariadeniach v rámci SR 
22.-23.7.2017, Medzev 

• Astrofilm, metodická porada ku pozorovacím technikám organizovaná SÚH Hurbanovo, 
metodika astrofoto súťaží 
17.10.-20.10.2017, Piešťany 

• Metodika inovatívnych prezentácií vo hvezdárňach, metodika práce v planetáriách, 
výmena praktických skúseností na úseku astronómie pre prácu v krúžkoch, 
v astrokluboch, astro publikačná činnosť, organizovala SÚH Hurbanovo 

• 21.11.-23.11.2017, Hurbanov 
• Seminár „Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených 

VÚC k 31. 12. 2017“20. 11. 2017, Košice 
• Školenie ohľadom autorského práva a práv výkonných  umelcov v praxi 

15.08.2017, Košice 
 

7. Marketing a propagácia  
 

Najvýznamnejšie propagačné 
aktivity 

(počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy Plagáty, pozvánky, letáky, brožúrky 

Sociálne médiá Domovská stránka KCÚBaR na  sociálnej sieti Facebook zverejňuje 
všetky podujatia ktoré organizujeme 

Výnimočné výstupy v rozhlase, 
TV 

• Reportáž o krajskej súťaži choreografií folklórnych 
kolektívov na internetovom portály Hírek.sk 

• Putovný festival, Hirek.sk internet, NAŠE ECHO regionálny 
mesačník 

• Soli Deo Gloria,mestská televízia Moldava n/B 
• Propagácia podujatí KCÚBaR v mesačníku kultúry Kam do 

mesta 
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• Podujatia uverejňované v regionálnej tlači – 
dvojtýždenníku Zajtrajšie noviny, na web stránkach so 
zameraním na fotografiu, web stránkach Wojewodzkeho 
Domu Kultury v Rzeszowe (Poľsko) 

• Reportáž RTVS –hlavné správy, celoslovenské 2x 
• Reportáž Markíza – hlavné správy, celoslovenské 
• Odborný časopis Kozmos č. 4/2017, článok, celoslovenské 
• TASR – reportáž, celoslovenské pokrytie 
• echo – regionálny mesačník, článok, 21500 výtlačkov 
• Reportáž o krajskej súťaži choreografií folklórnych 

kolektívov na internetovom portály Korzár Košice 

 
Iné  

8. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018 Komentár 
Festival rodín - folklórny festival regiónov Košického 
kraja 

Prezentácia výsledkov činnosti folklórnych 
rodín z regiónov Košického kraja 

Fašiangový festival a krojový ples Jediný svojho druhu na území KSK 
Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria Prepojenie kultúry národnostných menšín 

žijúcich v regióne KCÚBaR 
Medzinárodné stretnutie betlehemských pastierov 
 

Prezentácia adventného folklóru 
s medzinárodným zastúpením 

Európska noc výskumníkov 
 

Celoeurópska aktivita 

Dom Zoltána Fábryho Literárne aktivity 

Posilnenie kultúrneho povedomia žiakov Prostredníctvom projektov zameraných 
prioritne pre školopovinnú mládež 

Zavedenie zážitkové formy v rámci vyučovania Zábavné hodiny fyziky, netradičná hudobná 
výchova, interaktívne hodiny dejepisu v 
Galérii 

Zavedenie zážitkové formy mimo vyučovania Výchovné koncerty, tanečné domy, tvorivé 
dielne 

Identifikácia  a rozvoj talentov V rámci výtvarných, astronomických 
postupových súťaži a tiež v oblasti TĽK 

Spolupráca Rozvoj spolupráce kult. aktérov v regióne KSK 

Spolupráca S profesionálnymi aktérmi ZUČ a TĽK 

Databáza jednotlivcov a kolektívov Priebežná aktualizácia počas celého roka 

Poradenská a metodická pomoc Poskytovanie týchto služieb ostatným ROZ 

 
 
Prílohy: 
 
1. KULT  
2. Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti (ku 

kapitole 3.2.) 
3. Fotodokumentácia 
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Príloha č.3: 
Fotodokumentácia 
 
Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov 

 
ESSENCIA - Antológia folklóru Košického kraja 

 
šicKE- košicKE 2017 

 



 

35 
 

Umenie ťa dobehne II. 

 
Európska noc výskumníkov 

 
 
Kolembavka (Ringató) 
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Medzinárodný plenér pre fotografov – Poklady Južného Zemplína 

 
 
Tancuj, tancuj – postupová súťaž choreografií folklórnych kolektívov Košického kraja 

 
 
Tanečné domy 
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Konferencia TĽK 

 
 
Prehliadka nezávislých filmov 

 
 
Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria 
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Výstava Pod Hladinou 
 

 
Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta  

 
Krajská postupová súťaž a prehliadka  detských folklórnych súborov Na tej lúke, na zelenej 
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AMFO 2017- regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie pre autorov z KSK 
 

 
Veda hrou - otvorená hodina fyziky 

 
Krojový ples a fašiangová zábava 



Príloha č.2
Aktivity na úseku TĽK

Termín Názov projektu Forma Stručný popis projektu Miesto konania Organizátor/ 
spoluorganizátor

Cieľová 
skupina

Počet 
účinku
júcich

Počet 
účastní

-kov

Výdaje 
(€)

Príjmy 
(€)

Aktivity v 
rámci 
podujatia

2/6/17
Výchovný 

koncert pre 
deti a mládež

výchovný 
koncert

Výchovné koncerty sú 
určené pre deti II. stupňa 

základnej školy, pre ZŠ 
Staničná. Predvedú sa im 
deti z folklórnych súborov 
Hanička a Želiezko spolu s 

ľudovými hudbami Abovčaňe 
a Želiezko: ľudové tance, 
hudba, spev a spoločne si 
zatancujú na škole tanca

Kulturpark
KCÚBaR, DFS 

Hanička žiaci ZŠ a SŠ 50 200 0,00 0,00

interaktívny 
koncert: 1     
školička 
tanca: 2         
Spolu: 3

2/28/17 Novoročná 
tancovačka

tanečný 
dom

Poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice KCÚBaR, IRISH 
Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
6 128 4 740,00 210,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2

3/18/17 Metodika 
folklóru

školiaca 
aktivita

Metodické stretnutia sú 
určené pre vedúcich, 
asistentov, pedagógov, 
tanečníkov folklórnych 
kolektívov, ale aj pre 

pedagógov materských, 
umeleckých a základných 

škôl, študentov 
konzervatórií a odbornú 

verejnosť

Kulturpark KCÚBaR
laická, 

odborná 
verejnosť

1 8 0,00 50,00

teoretická 
prednáška: 1 
praktické 
cvičenie: 1   
Spolu: 2

�1



4/8/17
Metodika 
folklóru

školiaca 
aktivita

Metodické stretnutia sú 
určené pre vedúcich, 
asistentov, pedagógov, 
tanečníkov folklórnych 
kolektívov, ale aj pre 

pedagógov materských, 
umeleckých a základných 

škôl, študentov 
konzervatórií a odbornú 

verejnosť

Kulturpark KCÚBaR
laická, 

odborná 
verejnosť

2 6 400,00 50,00

teoretická 
prednáška: 1 
praktické 
cvičenie: 1   
Spolu: 2

4/19/17
Jarná 

tancovačka
Tanečný 

dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice
KCÚBaR, IRISH 

Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
6 158 0,00 364,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2

4/22/17 Tanečný dom v 
Budapešti

prehliadka
, 

workshop

Prezentácie košických 
tanečných domov,ktoré sa 
pravidelne organizujú už 

niekoľko rokov v Košiciach a 
okolí na podujatí 

Táncháztalálkozó 2017 v 
Budapešti. Predstavia sa 

taneční lektori z Košického 
kraja a slovenské ľudové 

tance

Budapešť KCÚBaR
laická, 

odborná 
verejnosť

16 40 700,00 0,00

tanečné 
školy: 6     
koncert: 2                         
Spolu: 8

�2



4/5/17

Na tej lúke, na 
zelenej - 

regionálna 
súťaž detských 

folklórnych 
súborov

súťažná 
prehliadka

Na tej lúke, na zelenej je 
regionálna súťaž detských 
folklórnych (DFS) súborov 
Košického samosprávneho 

kraja s dvojročnou 
periodicitou. Cieľom 

podujatia je viesť DFS k 
hlbšiemu poznaniu ľudových 

tradícií

Košice KCÚBaR
Detské 

folklórne 
kolektívy

230 530 817,00 0,00 Súťaž: 1                                                        

5/13/17

Na tej lúke, na 
zelenej - 

krajská súťaž 
detských 

folklórnych 
súborov

Súťažná 
prehliadka

Na tej lúke, na zelenej je 
krajská súťaž detských 

folklórnych (DFS) súborov 
Košického samosprávneho 

kraja s dvojročnou 
periodicitou. Cieľom 

podujatia je viesť DFS k 
hlbšiemu poznaniu ľudových 

tradícií

Buzica KCÚBaR, Obec 
Buzica

detské 
folklórne 
kolektívy

250 350 4 435,00 0,00

Súťaž:1                                             
Remeselné 
tvorivé 
dielne:4            
Tanečný 
domček: 1                      
Spolu: 6               

5/17/17 Májová 
tancovačka

tanečný 
dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice KCÚBaR, IRISH 
Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
6 82 0,00 130,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2
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11-15-6.201
7

Elveszett 
örökségünk

hudobný 
tábor

Výuka autentickej ľudovej 
hudby

Krásnohorská Dlhá 
Lúka

KCÚBar, Ilosvai 
NTE školáci 2 20 1 210,00 690,00

Tanečný 
dom: 5, 
Divadelné 
predstavenie
:1, Beseda s 
nositeľmi 
tradícií: 1       
Spolu: 7

6/14/17 Júnová 
tancovačka

tanečný 
dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice KCÚBaR, IRISH 
Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
6 115 0,00 0,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2

9/9/17

Tancuj, tancuj 
- krajská súťaž 

choreografií 
folklórnych 
kolektívov

Súťažná 
prehliadka

Krajská súťaž choreografií 
dospelých folklórnych 

kolektívov v Košickom kraji
Kechnec KCÚBaR, Obec 

Kechnec

dospeplé 
folklórne 
kolektívy

250 350 4 420,00 0,00 sútaž: 1

9/14/17
Poprázdninová 

tancovačka
tanečný 

dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice
KCÚBaR, IRISH 

Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
6 180 0,00 415,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2
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5.10- 
30.11.2017

Umenie ťa 
dobehne II.

predstave
nia 

Projekt je zameraný na 
žiakov základných a 

stredných škôl. Chceme do 
škôl nenútenou formou 

priniesť kultúru a umenie

Moldava nad 
Bodvou, Peder, 

Turňa nad Bodvou, 
Dvorníky, Veľká Ida

KCÚBaR žiaci ZŠ a SŠ 40 1000 2 200,00 0,00

Interaktívne 
divadlo: 3              
Bábkové 
divadlo: 3                                
Remeselné 
tvorivé 
dielne: 4                     
Hudobné 
predstavenie
: 2                
Netradičná 
hudobná 
výchova:2                                      
Spolu: 14

10/11/17
Jesenná 

tancovačka
tanečný 

dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice
KCÚBaR, IRISH 

Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
7 82 0,00 210,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2

11/16/17 Novembrová 
tancovačka

tanečný 
dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice KCÚBaR, IRISH 
Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
7 73 0,00 200,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2
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11/22/17
Výchovný 

koncert pre 
deti a mládež

výchovný 
koncert

Výchovné koncerty sú 
určené pre deti II. stupňa 

základne školy, pre ZŠ 
Staničná. Predvedú sa im 
deti z folklórnych súborov 
Hanička a Želiezko spolu s 

ľudovými hudbami Abovčaňe 
a Želiezko: ľudové tance, 
hudba, spev a spoločne si 
zatancujú na škole tanca

Kulturpark, 
Kukučínova 2, 040 

01 Košice

KCÚBaR, DFS 
Hanička žiaci ZŠ a SŠ 50 150 0,00 0,00

interaktívny 
koncert: 1     
školička 
tanca: 2         
Spolu: 3

11/24/17 Metodika 
folklóru

školiaca 
aktivita

Metodické stretnutia sú 
určené pre vedúcich, 
asistentov, pedagógov, 
tanečníkov folklórnych 
kolektívov, ale aj pre 

pedagógov materských, 
umeleckých a základných 

škôl, študentov 
konzervatórií a odbornú 

verejnosť

Kulturpark, 
Kukučínova 2, 040 

01 Košice
KCÚBaR

laická, 
odborná 

verejnosť
1 16 1 682,30 0,00

teoretická 
prednáška:  
1 praktické 
cvičenie: 2    
Spolu: 3

11/25/17
Konferencia 

TĽK
konferenci

a

Počas tanečných 
workshopov prebieha aj 

konferencia na tému 
tradičnej ľudovej kultúry s 
poprednými odborníkmi v 
odbore ako alternatívny 
program pre záujemcov.

Kulturpark, 
Kukučínova 2, 040 

01 Košice
KCÚBaR

laická, 
odborná 

verejnosť
6 160 1 276,70 0,00

odborná 
prednáška:3
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11/25/17
Tanečné 

workshopy workshop

Tanečné workshopy pre 
laickú verejnosť 

organizujeme v rámci 
podujatia šicKE-košicKE. 

Kulturpark, 
Kukučínova 2, 040 

01 Košice
KCÚBaR

laická, 
odborná 

verejnosť
10 300 1 060,00 0,00

tanečné 
workchopy, 
školy tanca: 
8

11/25/17

šicKE-košicKE 
(Stretnutia 
priateľov 
folklóru)

festival, 
workshop

Zábavné súťaže, školy tanca 
a spevu tvorivé dielne, 
prezentácie folklórnych 

kolektívov z okolia

Košice
KCÚBaR, a 
folklórne 
kolektívy

folklórne 
kolektívy v KE 
kraji, široká 
verejnosť

300 300 3 978,80 0,00

súťaze: 3    
školy tanca: 
3  školy 
spevu: 3   
remeselné 
tvorivé 
dielne: 5  
prezentácie 
FK: 3        
Spolu:  17
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11/25/17

ESSENCIA - 
Antológia 
folklóru 

Košického 
kraja

nesúťažná 
prehliadka

Slávnostným ukončením 
folklórneho víkendu bol 

v sobotu 25. novembra 2017 
o 19:00 v Divadle Grand 

ESSENCIA-Antológia folklóru 
Košického kraja.  Vo 

večernom Galaprograme sa 
predstavili finalisti súťaže 

Zem spieva, kolektívy a 
jednotlivci, ktorí 

reprezentovali Košický kraj 
na celoštátnych súťažiach. 
V druhej časti uviedlo svoj 
program tanečné divadlo 
z Budapešti Fitos Dezső 

Társulat a FS Szentendre 
Táncegyüttes s názvom 
IRGALOM (Zmilovanie)

Košice
KCÚBaR, 

Generálny 
konzulát MR v KE

folklórne 
kolektívy v KE 

kraji

nesúťažná 
prehliadka: 1 
tanečná 
zábave: 1      
Spolu: 2

1-3.12.2017

Medzinárodné 
stretnutie 

Betlehemských 
pastierov

festival, 
prehliadka

Stretnutie ponúklo pohľad 
na tradičné vianočné 

zvykoslovie vo výtvarnom, 
folklórnom a remeselnom 
prejave najmä deťom z 

mestského prostredia, ktoré 
sa už neidentifikujú s 
tradičnými kultúrnymi 

symbolmi komunity

Košice, Janík
KcÚBaR, Divadlo 

Thália, Obec 
Janík

verejnosť 100 350 5 278,00 0,00

vystúpenie 
súborov: 3  
tvorivé 
dielne: 2 
ukážky 
remesla: 1 
remeselný 
jarmok: 1 
tanečná 
zábava: 1    
spolu: 7
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12/13/17
Stridžia 

tancovačka
tanečný 

dom

Cieľom podujatia je 
poskytnúť mladým ľuďom 
formu kvalitnej zábavy v 
doprovode živej ľudovej 

hudby; naučiť ľudí zabávať 
sa prostredníctvom 
tradičného folklóru

Košice
KCÚBaR, IRISH 

Pub

laická, 
odborná 

verejnosť
6 60 0,00 0,00

tanečná 
škola: 1      
tanečná 
zábava: 1      
Spolu: 2

3.-5.2.2017
Fašiangový 

festival festival 

Hlavným cieľom podujatia 
je oživenie fašiangových 

zvykov a zachovanie 
starodávnych krojov

Moldava n/ B, 
Veľká Ida, Buzica

KCÚBaR, Obec 
Buzica

členovia 
folklórnych 

kolektívov ako 
aj laická 

verejnosť

6 170 2 422,00 1 800,00

Tradičná 
zabíjačka: 1, 
Krojový ples: 
1                                    
Spolu: 2

9/9/17

Putovný 
festival Údolia 

Bodvy a 
Rudohoria

Festival

Podujatie je zamerané na 
podporu uchovávania, 

rozvíjania, prezentácie a 
šírenia tradičnej ľudovej 
kultúry národnostných 

menšín.Nakoľko má 
podujatie putovný 

charakter, miesto realizácie 
sa každý rok mení v rámci 

dvoch mikroregiónov

Kechnec
KCÚBaR, Obec 

Kechnec verejnosť 300 1000 3 159,00 0,00

Tvorivé 
dielne: 3, 
Folklórny 
program: 1, 
Ukážka 
drobných 
zvierat: 1, 
Chodúľové 
divadlo: 1    
Spolu: 6

6/4/17
Pre Vás 

spomínam koncert

Koncert Ľudovej hudby 
Tenkes v znamení 

pamätného roka Jánosa 
Aranya

Rímskokatolícky 
kostol Moldava nad 

Bodvou

KCÚBaR, 
Generálny 
konzulát 

Maďarska, 
Csemadok

verejnosť 5 120 0,00 0,00 Koncert: 1
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celý rok Kolembávka workshop
Hudobno pohybové aktivity 
pre rodičov, starých rodičov 

a bábätká do troch rokov

Galéria Moldava n/
B

Ringató, KCÚBaR verejnosť 1 70 0,00 0,00

Jan.-jún 2/
mesiac: 12, 
sep.-dec. 
každý týždeň 
1x.                      
Spolu: 2

11/9/17
Spevník Jánosa 

Aranya koncert
výchovný koncert 

z hudobnej zbierky básnika 
Moldava nad 

Bodvou,Buzica KCÚBaR žiaci ZŠ 2 150 0,00 0,00 Kocerty: 2

AKTIVITY spolu  za TĽK 139, SPOLU za KCÚBAR: 385
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Termín Názov projektu Forma Stručný popis 
projektu

Miesto 
konania

Organizátor
/ 

spoluorgani-
zátor

Cieľová 
skupina

Počet 
účinku-
júcich

Počet 
účast-
níkov

Výdaje (€) Príjmy 
(€)

Aktivity v 
rámci 
podujatia

2/2/17 Obnovené 
dedičstvo výstava

Výstava 
prezentujúca 

program "Ochrana 
a obnova 

kultúrneho 
dedičstva 

maďarského 
pôvodumimo 

hraníc" 

Galéria 
Moldava n/B

KCÚBaR, 
BGA Zrt., 
Nadácia 

Teleki László

verejnosť 5 120 15,00 0,00

Mimoriadne 
hodiny delepisu 
a náboženstva: 
8 

3/18/17

REC-PLAY 
prehliadka 

videotvorby 
mladých

regionáln
a súťaž a 
prehliadk

a

súťažná 
prehliadka 
krátkych 

videofilmov s 
postupom 

najlepších diel na 
krajskú a 

celoštátnu súťaž 
Cineama

Tabačka, 
Kulturfabrik, 

Košice
KCÚBaR

neprofesio
nálni 

filmári a 
návštevníc

i 
podujatia 
- široká 

verejnosť

25 45 147,00 0,00

projekcia 
filmov 1, 
rozborovy 
seminar-1                    
Spolu : 2
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22.3.-23.3. 
2017

Hviezdoslavov 
Kubín - 

regionálna 
prehliadka v 

prednese 
poézie a prózy

regionáln
a súťažná 
prehliadk

a

postupová 
prehliadka v 

prednese poézie s 
postupom 
najlepších 

recitátorov na  
krajské kolo 

Metamorfózy slova

ZUŠ 
Bernoláková, 

Košice

KCÚBaR a 
ZUŠ 

Bernoláková 
26, Košice

recitátori  
a divadlá 
poézie z 
okresu 

Košice   I.-
IV a 

Košice - 
okolie

45 50 25,00 0,00

prednes recitát. 
-1,  rozborový 
seminár-1, 
spolu:2

21.4.-4.5. 
2017

AMFO - 
regionálna 

súťaž a výstava 
amatérskej 
fotografie

regionáln
a súťaž a 
výstava

regionálna súťaž a 
výstava 

amatérskej 
fotoggrafie s 

postupom 
najlepších prác do 

krajského a 
celoštátneho kola 

súťaže AMFO 

Košice, 
Verejná 
knižnica 
J.Bocatia

KCÚBaR
neprofesio

nálni 
fotografi

55 500 156,00 0,00

výstava 
fotografií -1, 
rozbor. seminár 
-1,      spolu-2
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máj-október 
2017 Zrkadlo umenia výstavy

Výstavnými 
aktivitami chceme 

podporiť 
výtvarníkov a 

fotografov regiónu 
a poskytnúť im 

priestor pre 
prezentáciu a 

vzájomnú 
konfrontáciu 

výsledkov vlastnej 
tvorby v 

regionálnom 
kontexte  

Galéria 
Moldava n/B KCÚBaR verejnosť 26 160 1 058,45 0,00

Návšteva škôl a 
ostatnej 
verejnosti: 12

17.5.- 4.6. 
2017

Košická paleta 
2017 – krajská 
súťaž a výstava 
neprofesionáln

ej výtvarnej 
tvorby

krajská 
výstava a 

súťaž

krajská postupová 
súťaž  s postupom 
najlepších diel do 
celoštátneho kola 
súťaže Výtvarné 

spektrum. Výstava 
je prezentáciou 

tvorby autorov zo 
všetkých okresov 

KSK

Kasárne 
Kulturpark, 

Košice
KCÚBaR

neprofesio
nálni 

výtvarníci 
v KSK a 

návštevníc
i výstav - 
široká 

verejnosť

77 560 2 340,00 0,00

výstava 
výtv.diel-1, 
rozbor. seminár 
-1,      spolu-2
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30.5.-13.6. 
2017

Výstava 
Združenia 
košických 

fotografov K-91

výstava 

výstava  fotografií 
členov fotoklubu 

K-91 z Košíc v 
Rzeszowe 

uskutočnená v 
rámci zahraničnej 

spolupráce 
kultúrnych 

organizácií WDK v 
Rzeszowe a 

KCÚBaR

Wojewódzki 
Dom Kultúry v 

Rzeszowe

Wojewódzki 
Dom Kultúry 
v Rzeszowe 
a KCÚBaR

neprofesio
nálni 

fotografi a 
návštevníc
i výstav - 
široká 

verejnosť

10 630 106,00 0,00 výstava-1

20.6.-5.7. 
2017

Poplenérová 
výstava 

fotografií 
Poklady 

stredovekého 
umenia v 
oblasti 

Slovenského 
Rudohoria

výstava 

fotografie 
účastníkov z 

medzinárodného 
plenéra fotografov 

v Krásnohorskej 
Dlhej Lúke v 

okrese Rožňava

Užhorod

Klub 
fotografov v 
Užhorode a 

KCÚBaR

neprofesio
nálni 

fotografi a 
návštevníc
i výstav - 
široká 

verejnosť

17 450 0,00 0,00 výstava-1

26.8,30.9. 
2017

700. výročie 
založenie obce 
Čečejovce - 

výstava 
fotografií

výstava 
výstava fotografií 
z medzinárodného 

plenéra 
Čečejovce

KCÚBaR a 
OCÚ 

Čečejovce

široká 
verejnosť 16 350 0,00 0,00 výstava-1
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9/22/17
Prehliadka 
nezávislých 

filmov

prehliadk
a

projekcia 
najúspešnejších 

filmov  za 
posledné roky 
ocenených na 

prehliadke 
videotvorby 

mladých REC-PLAY 
a súťaže Cineama 

Tabačka 
Kulturfabrik, 

Košice

Julián 
Bosák, 

Podhubie, 
KCÚBaR

neprofesio
nálni 

filmári, 
študenti 

umeleckýc
h škôl

3 25 0,00 0,00 prehliadka: 1

7.-25.9. 
2017

Výstava členov 
Rzeszowského 
fotografického 

združenia

výstava 
 výstava fotografií 
členov fotoklubu z 

Rzeszowa 

Átrium 
Teologickej 

fakulty
KCÚBaR

amatérski 
fotografi a 

široká 
verejnosť

33 320 160,00 0,00 výstava-1

30.9.-1.10. 
2017

Poklady 
južného 

Zemplína  – 
medzinárodný 

plenér pre 
fotografov

medzinár
odný 

plenér

Medzinárodný 
plenér za účasti 

fotografov z 
Poľska, Ukrajiny, 
Rumunska a KSK 

Viničky, okres 
Trebišov KCÚBaR

neprofesio
nálni 

fotografi
17 1 596,00 0,00 plenér-1

9/13/17 Soli Deo Gloria výstava

Výstava z 
príležitosti 500. 

výročia 
reformácie 

Galéria 
Moldava n/B

KCÚBaR, 
Generálny 
konzulát 
Maďarska

verejnosť 6 80 0,00 0,00
Návšteva škôl a 
ostatnej 
verejnosti: 5
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9/11/17 Druhá strana/
Másik oldal divadlo

Predstavenie 
divadla vo 
výchove na 
základných 
školách

Moldava n/B KCÚBaR
žiaci 

základnýc
h škôl

3 30   2 910,00   0 predstavenie: 1

9/12/17 Druhá strana/
Másik oldal

divadlo

Predstavenie 
divadla vo 
výchove na 
základných 
školách

Buzica KCÚBaR
žiaci 

základnýc
h škôl

3 30   -     0 predstavenie: 1

10/26/17 Workshop pre 
fotografov workshop

Stretnutie 
fotografov a 
prezentácia 
fotografií z 

medzinárodného 
plenéra fotografov 

vo Viničkách

Košice 
KCÚBaR KCÚBaR amatérski 

fotografi 12 0,00 0,00 workshop: 1

11/27/17
Druhá strana/

Másik oldal divadlo

Predstavenie 
divadla vo 
výchove na 
základných 
školách

Košice KCÚBaR
žiaci 

základnýc
h škôl

3 30   -     0 predstavenie: 1

11/28/17 Druhá strana/
Másik oldal

divadlo

Predstavenie 
divadla vo 
výchove na 
základných 
školách

Moldava n/B KCÚBaR
žiaci 

základnýc
h škôl

3 30   -     0 predstavenie: 1
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1.12.-8.1.  
2018

Poklady 
južného 
Zemplína  

výstava Poplenérová 
výstava fotografií 

Átrium klub, 
Košice KCÚBaR  široká 

verejnosť 17 250 0,00 0,00 výstava: 1

AKTIVITY spolu  za ZUČ: 45, SPOLU za KCÚBAR: 385
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Aktivity Hvezdárne a planetária v Medzeve

Termín Názov 
projektu 

Forma Stručný popis 
projektu

Miesto 
konania

Organizátor/ 
spoluorganizátor

Cieľová 
skupina

Počet 
účinkujúci

ch

Počet 
účastníko

v
Výdaje (€) Príjmy (€) Aktivity v rámci 

podujatia

3/19/17
Deň 

hvezdárni a 
planetárií

Deň 
otvorených 

dverí

Podujatie 
celosvetového 

významu.  Prednášky a 
pozorovanie pre rôzne 

vekové skupiny.

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo, SAZ - 

Slovenský zväz 
astronómov

široká 
verejnosť, 
odborná 

verejnosť

3 33 0,00 7,00

Planetárium: 1        
Prednáška: 1     
Pozorovanie:1           
Pokusy:1                      
Spolu:4

4/12/17

Deň letectva 
a 

kozmonautik
y

Deň 
otvorených 

dverí

Svetový deň na 
výročie letu prvého 
človeka do vesmíru

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR

široká 
verejnosť, 
odborná 

verejnosť

3 11 0,00 11,00
Prednáška: 1      
Pozorovanie: 1             
Spolu:2

4/22/17
Workshop 
Rudohoria festival

Astronomické tvorivé 
dielne a pozorovanie 
Slnka. Astronomické 

poradenstvo.

Jasov

Regionálne 
druženie miest a 
obcí Rudohorie, 

Obec Jasov, 
KCÚBaR

široká 
verejnosť 3 200 0,00 50,00

Tvorivé dielne: 1 
Pozorovanie: 1             
Spolu:2

4/27/17 Staň sa 
požiarníkom

súťaž Okresné kolo 
výtvarnej súťaže.

Košice
DPO Košice-
okolie, DHZ 

Medzev, KCÚBaR

Žiaci MŠ, ZŠ, 
SŠ a ZUŠ

3 93 0,00 0,00 súťaž: 1

6/17/17 II. Festival 
Rudohoria festival

Prezentácia činnosti 
hvezdárne pre 

zástupcov samospráv 
a oficiálnych hostí II. 
Festivalu Rudohoria.

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

MAS Rudohoria, 
KCÚBaR

oficiálni 
hostia 

festivalu
4 18 0,00 0,00 festival: 1

6/17/17
Dni obce 

Vyšný 
Medzev

festival

Astronomické tvorivé 
dielne a pozorovanie 
Slnka. Astronomické 

poradenstvo.

Vyšný Medzev
Obec Vyšný 

Medzev, KCÚBaR
široká 

verejnosť 6 350 0,00 50,00
Tvorivé dielne: 1 
Pozorovanie: 1             
Spolu:2
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7/8/17

20. výročie 
založenia 

Hvezdárne a 
planetária v 

Medzeve

jubileum

Slávnostné stretnutie 
oficiálnych hostí ku 

20. výročiu založenia 
Hvezdárne a 

planetária v Medzeve.

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR oficiálni 

hostia 7 60 127,36 0,00 stretnutie: 1

8/23/17

Medzinárodn
á 

mládežnícka 
výmena

exkurzia

Medzinárodná 
mládežnícka výmena z 
5 krajín EU. (Fínsko, 

Luxembursko, 
Španielsko, Grécko a 

SR)

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

Regionálne 
centrum mládeže 
Košice, KCÚBaR

študenti SŠ, 
odborná 

verejnosť
2 30 9,34 29,00 exkurzia: 1

9/9/17
Banícke dni 

Poproč festival
Astronomické tvorivé 

dielne. Poproč
Obec Poproč, 

KCÚBaR
široká 

verejnosť 1 350 0,00 50,00 festival: 1

9/29/17

Noc 
výskumníkov 

- Made by 
science

DOD, 
vzdelávanie, 
pozorovanie, 

Prednáška

11. ročník prestížneho 
festivalu vedy na 

Slovensku

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

KCÚBaR, 
Oddelenie 

didaktiky fyziky 
ÚFV PF UPJŠ, 

Košice 
Regionálne 

centrum mládeže, 
Košice

široká 
verejnosť

10 315 144,10 0,00

Prednáška: 1       
Pozorovanie: 3             
Tvorivá dielna: 1     
Otvorené hodiny 
fyziky: 3 Hmlová 
komora: 1      
Spolu:9

1. 02. -  6. 
12. 2017

Hviezdy 
svietia pre 

nás rovnako 
IV.

Tvorivé 
dielne, 

vzdelávanie 

Neformálne, 
nepravidelné 

stretnutia detí s 
rôznymi druhmi 

postihnutia

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev, Vyšný 
Medzev, Lucia 

Baňa

KCÚBaR
detí s rôznymi 

druhmi 
postihnutia

20 167 1 275,00 0,00

Tvorivé dielne: 4         
Mikuláš pod 
hviezdami: 2                
Spolu: 6

1.05. - 
30.09.2017

Spoznajme sa 
a učme sa 

hrou II.

neformálne 
vzdelávanie, 

tvorivé 
dielne

Druhý ročník 
vzdelávacieho 

projektu pre deti z 
národnostných menšín 
žijúcich v pôsobnosti 

KCÚBaR

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR Žiaci MŠ, ZŠ, 

SŠ
15 111 2 125,00 0,00 Tvorivé dielne: 4          

Spolu:4

5/5/17
Staň sa 

ilustrátorom 
VI.

súťaž Litetárno-výtvarná 
súťaž

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR Žiaci MŠ, ZŠ, 

SŠ a ZUŠ 268 0 0,00 0,00 súťaž: 1

5/10/17
Staň sa 

ilustrátorom 
VI.

Vernisáž Litetárno-výtvarná 
súťaž

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR Žiaci MŠ, ZŠ, 

SŠ a ZUŠ 3 85 1 053,00 0,00 Vernisáž: 1
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10.05. - 
30.6.2017

Staň sa 
ilustrátorom 

VI.

výstava, 
tvorivé 
dielne

Litetárno-výtvarná 
súťaž

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR

široká 
verejnosť 2 − 0,00 0,00

Výstava: 1                     
Tvorivá dielna: 3         
Spolu:4

16.03. - 
24.03.2017 

Veda hrou - 
Keď 

experiment 
prekvapí

vzdelávanie, 
experimenty

Prednášky s 
jednoduchými 

experimentmi s 
rôznou tematikou v 
maďarskom jazyku. 
Prednáška Jakuba 

Kapuša (SOSA) o prvej 
slovenskej družici - 

skCUBE

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

KCÚBaR, RCM 
Košice, SOSA - 

Slovenská 
organizácia pre 

vesmírne aktivity

Žiaci ZŠ a SŠ 4 126 0,00 62,00

Prednáška: 1              
Otvorené hodiny 
fyziky v maďarskom 
jazyku: 4                                   
Spolu:5

3/17/17 Vesmír očami 
detí 2017  súťaž postupová súťaž - 

nadregionálne kolo

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo

žiaci MŠ, ZŠ a 
ZUŠ 236 0 1 579,00 0,00 súťaž: 1

3/22/17
Vesmír očami 

detí 2017  Vernisáž

Vernisáž a 
odovzdávanie cien 
regionálneho kola 

celoslovenskej 
výtvarnej súťaže

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo

žiaci MŠ, ZŠ a 
ZUŠ 3 96 0,00 0,00 Vernisáž: 1

16.03. - 
30.06.2017

Vesmír očami 
detí 2017 

výstava, 
tvorivé 
dielne

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo

široká 
verejnosť, 

žiaci MŠ, ZŠ a 
ZUŠ

2 − 0,00 0,00
Výstava:1                       
Tvorivé dielne: 4            
Spolu: 5

22.07. - 
23.07.2017

Ebicykel 
slovenských 

astronómov - 
ESA 2017

exkurzia

XXIV. ročník ESA. 
Výmena skúsenosti 
medzi pracovníkmi 

hvezdární a planetárií 
SR. Obnovenie tradícii

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

Hvezdáreň 
Partizánske, 

KCÚBaR

odborná 
verejnosť 2 21 9,14 42,00 exkurzia: 1

28.03. - 
29.03.2017

Čo vieš o 
Hviezdach - 
Regionálne 

kolo

súťaž
Regionálne kolo 
celoslovenskej 

astronomickej súťaže

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR Žiaci ZŠ a SŠ 2 2 0,00 0,00 súťaž: 1

4/25/17
Čo vieš o 

hviezdach - 
Krajské kolo

súťaž

Krajské kolo 
celoslovenskej 

astronomickej súťaže 
- I. kategória 

Košice

Hvezdáreň 
Michalovce, 

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo

Žiaci ZŠ a SŠ 7 13 0,00 0,00 súťaž: 1

�3



4/26/17
Čo vieš o 

hviezdach - 
Krajské kolo

súťaž

Krajské kolo 
celoslovenskej 

astronomickej súťaže 
- II. kategória 

Košice

Hvezdáreň 
Michalovce, 

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo

Žiaci ZŠ a SŠ 7 13 0,00 0,00 súťaž: 1

4/27/17
Čo vieš o 

hviezdach - 
Krajské kolo

súťaž

Krajské kolo 
celoslovenskej 

astronomickej súťaže 
- III. kategória

Košice

Hvezdáreň 
Michalovce, 

KCÚBaR, SUH 
Hurbanovo

Žiaci ZŠ a SŠ 7 13 0,00 0,00 súťaž: 1

7/8/17
Dni mesta 

Medzev festival, DOD

Sprievodné akcie ku 
dňom mesta Medzev. 
Prezentácia činnosti 

hvezdárne

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

Mesto Medzev, 
KCÚBaR

široká 
verejnosť 15 270 0,00 0,00

Výstava:2                       
Tvorivé dielne: 1 
Planetárium: 1               
Spolu: 4

7/9/17
Dni mesta 

Medzev festival, DOD

Sprievodné akcie ku 
dňom mesta Medzev. 
Prezentácia činnosti 

hvezdárne

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev

Mesto Medzev, 
KCÚBaR

široká 
verejnosť 3 55 0,00 0,00

Výstava:2                      
Tvorivé dielne: 1 
Planetárium: 1               
Spolu: 4

28.07. - 
31.07.2017

Expedície na 
pozorovanie 

meteorických 
rojov

pozorovanie, 
expedícia

Expedície na 
pozorovanie 

meteorických rojov: 
Piscis Austrinidy, Alfa 
Capricornidy, Južné 

Delta Aquaridy, 
Perseidy

Debraď KCÚBaR odborná 
verejnosť

1 9 0,00 0,00
Nočné pozorovanie: 
3                                    
Spolu: 3

4.10. - 
10.10.2017

Svetový 
týždeň 

kozmonautik
y

vzdelávanie

60. výročie začiatku 
"kozmickej éry". 
Prednášky, rôzne 

výstavy, tvorivé dielne 
pre širokú verejnosť

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR široká 

verejnosť
3 107 9,90 91,50

Prednášky: 2           
Prednáška v 
maďarskom jazyku: 
1                      
Výjazdy: 2           
Pozorovanie: 3             
Pokusy: 1                         
Spolu: 9

�4



celý rok
Vzdelávanie 

pre školy

vzedelávanie
, prednáška, 
pozorovanie

Vzdelávacie aktivity 
pre MŠ, ZŠ a SŠ. 

Astronómia a príbuzné 
prírodné vedy. 

Pozorovania dennej a 
nočnej oblohy. 

Astronomické tvorivé 
dielne. Fyzikálne 

experimenty

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev, Školy 
ÚBaR

KCÚBaR
žiaci MŠ, ZŠ a 

SŠ 2 1421 0,00 1 605,00

Prednášky: 28    
Planetárium:20 
Pozorovanie: 22            
Tvorivé dielne: 11          
Spolu: 81

celý rok Vzdelávanie 
pre verejnosť

vzdelávanie, 
prednáška, 
pozorovanie

Vzdelávacie aktivity 
pre širokú verejnosť. 

Astronómia a príbuzné 
prírodné vedy. 

Pozorovania dennej a 
nočnej oblohy

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev
KCÚBaR

široká 
verejnosť, 
odborná 

verejnosť

2 296 0,00 281,00

Prednášky: 9      
Planetárium: 15 
Pozorovanie: 19             
Spolu: 43

AKTIVITY spolu  za Hvezdáreň: 201, SPOLU za KCÚBAR: 385
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